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Prace dobiegają końca
Wszystkie dzieci
z miejscem w żłobku
i przedszkolach

Tradycja
zachwyca
Imponujące palmy, barwne
kramiki i piękna pogoda –
taka była tegoroczna Parada
Palm połączona z Wielkanocnym Kiermaszem.

str. 16-20
Esport w Gminie
Trzebnica
Już niebawem w Gminie
Trzebnica zacznie działać
pierwsza w Polsce Gminna
Sekcja Esportu. Na spotkaniu organizacyjnym pojawiło się 80 pasjonatów komputerowej rozgrywki.

str. 13
Odyseusze
u Burmistrza

str. 2-3
Prace w nowym Gminnym Żłobku i Przedszkolu, a także przy obiekcie sportowo-rekreacyjnym dobiegają końca. Inwestycje to
koszt ponad 11 milionów. Zakończona została rekrutacja do przedszkoli, a jak zapewnia burmistrz - wszystkie dzieci znajdą
miejsce w dwóch gminnych placówkach. Takie samo zapewnienie dotyczy dzieci żłobkowych, choć rekrutacja jeszcze nie ruszyła.
Odbędzie się ona na przełomie maja i czerwca. Na zdj. Burmistrz Marek Długozima z Thomasem Lorkowskim prezesem zarządu firmy BERGER
BAU (wykonującej inwestycję) oraz Danielem Buczakiem sekretarzem Gminy Trzebnica.
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Zostali wyróżnieni prestiżową nagrodą Ranatra Fusca
za wybitną kreatywność oraz
zyskali prawo do reprezentowania Polski na finałach
w USA. Dzieci z SP 2
podziękowały burmistrzowi
za ufundowanie ich wyjazdu
na finały do Gdyni.
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Budowa postępuje

Wszystkie dzieci z miejscem w gminnym żłobku i przedszkolach
Prace w nowym Gminnym Żłobku i Przedszkolu,
a także przy obiekcie sportowo-rekreacyjnym dobiegają końca. Inwestycje za ponad 11 milionów złotych
wykonuje firma Berger-Bau. Zakończona została rekrutacja do przedszkoli, a jak zapewnia burmistrz wszystkie dzieci znajdą miejsce w dwóch gminnych
placówkach. Takie samo zapewnienie dotyczy dzieci żłobkowych, choć rekrutacja jeszcze nie ruszyła.
Odbędzie się ona na przełomie maja i czerwca.
- Edukacja wczesnoszkolna to
podstawa, na której budują się
przyszłe pokolenia. Dlatego stale
inwestuję w infrastrukturę. Kilka
lat temu wybudowaliśmy zupełnie
nowe skrzydło Przedszkola nr 2.
Teraz, idąc za potrzebą zwiększającej się ilości rodzin z małymi dziećmi, wśród których Trzebnica jest
coraz popularniejszym miejscem
do życia, postanowiłem podjąć
decyzję o budowie tego nowoczesnego żłobka wraz z przedszkolem – powiedział burmistrz Marek
Długozima i dodał: - Te inwestycje
oraz moja decyzja o przyjęciu do
gminnych placówek przedszkolnych oraz żłobka wszystkich dzie-

ci z terenu naszej gminy, ułatwią
rodzicom m.in. wznowienie swojej kariery zawodowej, bez obawy
o swoje pociechy. Maluchy będą
w bezpiecznym miejscu, pod opieką najlepszych nauczycieli i wychowawców – zapewnił.
Wspomniane inwestycje nie
są jedynymi w obszarze edukacji.
W roku ubiegłym odbył się wielomilionowy remont trzebnickiej
„Jedynki”, która na powrót stała
się podstawówką. Obecnie, za ponad 7 milionów przebiega remont
i rozbudowa szkoły w Kuźniczysku. Na przestrzeni ostatnich lat
swoje oblicze zmieniła m.in. Szkoła
Podstawowa nr 3, gdzie powstała

▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a uc ze st nic z y ł w cot ygo d niowej narad z ie r ob o c zej . N a z dj . z Tho m ase m Lorkows k im p re ze se m z ar z ądu f irmy B E RG E R BAU.

nowa hala sportowa, stołówka oraz
wielofunkcyjne boisko. Burmistrz
już na najbliższe wakacje zapowiedział dalszy remont i doposażenie
szkoły. Jedną z największych i najważniejszych inwestycji w historii
Trzebnicy było również powstanie
kompleksu edukacyjnego Szkoły
Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycz-

nej. Teraz poszerzanego o budowaną za ponad 20 milionów halę
widowiskowo-sportową, którą ze
szkołą połączy podziemny łącznik.
W budynkach żłobka wraz
z przedszkolem i obiekcie sportowo-rekreacyjnym trwają ostatnie
prace wykończeniowe, zagospodarowywany jest teren przed budyn-

kami oraz doposażony edukacyjny
plac zabaw. Powstają dwa nowe parkingi, które zapewnią komfort rodzicom dzieci oraz tym, którzy zechcą skorzystać z oferty sportowej.
A będzie ona bogata – cztery nowe
sale do squasha, siłownia, fitness,
a także rowerowy tor pumptrack.
[sh]

koszt budowy

ponad 11

▶ Wew nąt r z now yc h b u d y nków t r waj ą p race w y ko ń c ze niowe. Po dc z as nara -

d y dob ie rane by ł y m . in . ko l or y w y końc ze nia śc ian . N a z dj . b u rmist r z M a re k D ł u goz im a , Kat ar z y na St y p e re k z W yd z ia ł u Arc hite k t u r y i Urbanist y k i ,
M ar t a Rom aniu k z W yd z ia ł u Prom o cji oraz Jace k M il ews k i t wórc a de kora c yj ne go m al owania śc ian .

milionów

▶ Pr ze d b u d y nk ie m t r waj ą ost at nie p race w y ko ń c ze niowe.
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▶ O d st rony u l . O l e śnic k iej p owst aje p r ze st ronny park ing .

▶ O m ówione zost a ł y rów nie ż sp raw y z wiąz ane z z agosp o d ar owanie m te re nu .

N a z dj . b u rmist r z M are k D ł u goz im a oraz St anis ł aw Kos z a ł ko z W yd z ia ł u
Te c hnic z no - I nwe st yc yj ne go.
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Łącznik zapewni dzieciom bezpieczeństwo

już teraz podglądają wizualizacje
hali i z niecierpliwością czekają na
zakończenie jej budowy. Co ważne, w tym czasie podejmują szereg
innych aktywności, takich jak zajęcia pływania oraz zajęcia crossu
w Strefie Aktywności przy Gminnym Parku Wodnym Trzebnica ZDRÓJ. Zgodnie z zapewnieniem
burmistrza, po oddaniu do użytku
obiektu sportowo-rekreacyjnego,
będziemy mogli korzystać również z niego. Nowe zajęcia zapewne
przypadną dzieciom do gustu.
Oprócz planowanej budowy
łącznika, obecnie trwa proces stawiania pierwszych ścian działowych, przygotowywany jest teren
pod parkiet hali.
- Prace odbywają się sprawnie,
hala wyszła już z ziemi, teraz bę-

Nie możemy się doczekać!
Nowe skrzydło szkoły
w Kuźniczysku powoli pokrywa poszycie
dachowe,
ocieplane
są ściany, montowane okna i drzwi. Prace
na inwestycji, wartej
ponad 7 milionów złotych, podczas cotygodniowej wizytacji,
kontrolował burmistrz
Marek Długozima.

Budowa hali widowiskowo-sportowej wchodzi
w nowy etap. Już niebawem rozpoczną się prace
związane z powstaniem łącznika, który połączy
obiekt ze Szkołą Podstawową nr 2. Na miejscu
odbyła się narada techniczna, w której udział
wziął burmistrz Marek Długozima oraz dyrektor szkoły Grażyna Kantecka.
Koszt budowy hali to ponad 20
milionów złotych, jej powierzchnia użytkowa wyniesie 3.612,45 m².
Prace budowlane prowadzi Zakład
Innowacyjny Technik Energetycznych PROMAT Sp. z o.o.
- Cieszymy się, że już niebawem
zyskamy nowoczesny obiekt, który pozwoli naszym dzieciom na
zajęciach wychowania fizycznego
ćwiczyć w pełni komfortowych warunkach. Podziemny łącznik będzie
dodatkowym atutem, który zwiększy bezpieczeństwo naszych dzieci,
a także uniezależni nas od panujących warunków atmosferycznych
– mówiła dyrektor Grażyna Kantecka i dodała: - Dziękujemy burmistrzowi, za kolejną po tej nowoczesnej szkole i wielofunkcyjnym
boisku, spełnioną obietnicę. Dzieci

▶ Bu rmist r z w z i ą ł u d z ia ł w narad z ie dot yc z ącej b u dow y ł ąc z nik a , k tór y p o ł ąc z y Sz ko ł ę Po d st awową nr 2 z hal ą. N a z dj . z d y re k tor G ra ż y ną Kante c k ą , St anis ł awe m Kos z a ł k ą z W yd z ia ł u Te c hnic z no - I nwe st yc yj ne go oraz k ie row nik ie m rob ót .

dziemy mogli obserwować jej szybki
wzrost i już w 2019 roku dzieci z SP
2 będą cieszyć się nowym obiektem.
Posłuży on do rozwoju ich sportowych pasji, a po godzinach nauki
będzie miejscem treningów drużyn
z naszego regionu. To tutaj rozwijać
swoje talenty będą młode siatkarki
reaktywowanej przeze mnie Gaudii

Trzebnica-ZDRÓJ oraz blisko 300
adeptów piłkarskich z młodzieżowych drużyn Polonii – powiedział burmistrz Marek Długozima
i dodał: - Całość tej inwestycji wraz
z budową łącznika jest spełnieniem
obietnicy jaką złożyłem rodzicom
oraz dzieciom. Dzisiejsza narada
ma na celu zapewnienie maksimum

bezpieczeństwa uczniom podczas
robót związanych z powstaniem
łącznika – zakończył.
Hala posłuży również do organizacji wydarzeń sportowych oraz
kulturalnych, tak o zasięgu regionalnym jak i ogólnopolskim.
[sh]

koszt budowy

ponad 20

milionów

- Stale sprawdzam przebieg
prowadzonych w Gminie inwestycji, a tych jest ok. 80 rocznie.
W ostatnim czasie uczestniczyłem
w naradzie technicznej na placu budowy Szkoły Podstawowej
w Kuźniczysku. Po remoncie i rozbudowie będzie ona liczyła blisko
800 m². Już od września dzieci
będą cieszyć się jedną z najnowocześniejszych placówek w Gminie
Trzebnica. Zdecydowałem, że wykonany zostanie także remont sali
gimnastycznej, co w połączeniu
z wcześniej oddanymi do użytku: nowoczesnym boiskiem wie-

▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a wi z y towa ł te re n b u dow y. N a z dj . z se k re t ar ze m Danie l e m Buc z ak ie m , p racow nik ie m W yd z ia ł u

Te c hnic z no - I nwe st yc yj ne go St anis ł awe m Kos z a ł k ą , d y re k tor E l ż b ie t ą Taras zc z u k- G awe ł , w ł aśc ic ie l e m f irmy „ K LIWO ” Woj c ie c he m K lisows k im oraz k ie row nik ie m b u dow y And r zeje m Farańce m .

lofunkcyjnym oraz placem zabaw
dla najmłodszych dzieci, da wiele
możliwości rozwoju sportowego
oraz relaksu i zabawy – powiedział
burmistrz Marek Długozima.
W naradzie wzięła udział również dyrektor Elżbieta TaraszczukGaweł, która nie kryła swej radości

z postępów prowadzonych prac:
- To naprawdę wspaniałe, co się
tu dzieje. Uczniowie już teraz nie
mogą się doczekać zmian, jakie zajdą u nas dzięki Panu burmistrzowi
już od września. Na lekcjach zdają
mi stałą relację z postępów na budowie, ponieważ duża część z nich

mija budynek w drodze do obecnej
szkoły – mówi dyrektor i dodaje: Jestem pod ogromnym wrażeniem
tego, jakie zmiany zaszły tu od
czasu, gdy opuściliśmy budynek.
Nowe skrzydło wyrosło jak spod
ziemi, wrzesień coraz bliżej i wszyscy czekamy z wielką ekscytacją na

ten nowy rok szkolny.
Już od września dzieci będą
mogły cieszyć się nowoczesnym
obiektem, na miarę rozwoju jaki
następuje w Gminie Trzebnica.
Prace prowadzi trzebnicka firma
KLIWO.
[sh]

koszt budowy
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stary
	budy nek
s z ko ły ▶

nowe
	skr z y d ło
s z ko ły ▶
▶ Tr waj ą p race p r z y b u dowie p iw nic y ł ąc z nik a .
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milionów

boisko ▶

▶ Prace p ostę p uj ą w s z y b k im te mp ie. Bu rmist r z re gu l arnie wi z y t uj e inwe -

st ycj ę. N a z dj . z Danie l e m Buc z ak ie m se k re t ar ze m G miny Tr ze b nic a oraz
p r ze d st awic ie l ami w y konawc y.

Hala
WidowiskowoSportowa

sala
	gimnast yc z na ▶

▶ Pl ac b u dow y z l ot u p t ak a .

▶ W st ar y m b u d y nku t r wa komp l e k sow y re m ont , k tó re go e fe k t y ju ż s ą wido c z ne.

Szkoła
Podstawowa
nr 2

podziemny
ł ą c z nik

parking

Boisko
Wielofunkcyjne
▶ Wizualizacja nowoczesnej hali sportowo -widowiskowej przy ul. 3 Maja wraz ze Szkołą Podstawową nr 2 i podziemnym łącznikiem, któr y połączy oba budynki.

▶ Tr waj ą te ż p race z agosp o d ar owania te re nu wo kó ł b u d y nku .

▶ Po dc z as narad y roz m awiano o ko l ej nyc h e t apac h b u dow y.

6

NR 7 | 136|

NR 7 | 136|

13.04.2018
ar

t

y

k

u

ł

s

p

o

n

s

o

r

o

w

Trzy w budowie, osiem w drodze
Trzy świetlice za ponad 3 miliony złotych powstają w Gminie Trzebnica. Księginice, Kuźniczysko i Ligota Trzebnicka zyskają wkrótce
miejsca integracji, które będą służyć pokoleniom
mieszkańców.
- Każda z nich będzie liczyła
ponad 200 m2 powierzchni użytkowej. Znajdzie się w nich przestronna sala, kuchnia i łazienki
dostosowane do potrzeb dzieci,
a także osób starszych i niepełnosprawnych. Co ważne, pozyskane przeze mnie dofinansowanie
z programu „Maluch+” pozwoli
na zakup zabawek oraz pomocy
dydaktycznych dla dzieci, które
już niebawem zaczną korzystać ze
wspomnianych świetlic. Kolejne
tego typu obiekty powstaną także
w Skarszynie, Nowym Dworze,
Świątnikach, Koczurkach, Brzeziu,
Masłowcu, Będkowie, Ujeźdźcu
Wielkim oraz w Kobylicach – powiedział burmistrz przy okazji wizytacji inwestycji.
Także
mieszkańcy
Ligoty
Trzebnickiej nie kryją swojego zadowolenia: - Tej świetlicy nam brakowało, mamy już wspaniałe bo-

koszt budowy ŚWIETLIC
prawie 3

isko, gdzie latem pojawia się wiele
młodzieży ale i osób starszych. Teraz będziemy mieli miejsce, gdzie
integrować się będą mogli wszyscy
– mówi Pan Jan, a Pani Grażyna
dodaje: - Może teraz będzie gdzie
się spotkać z dziewczynami, podziałać wspólnie, poszydełkować.
Dziękujemy za tę inwestycję i za
pamięć o wioskach, bo dzieje się
u nas całkiem sporo.
Świetlica w Ligocie Trzebnickiej
posiada już poszycie dachowe oraz
zamontowano okna i drzwi. Trwają prace instalacyjne i te związane
z powstaniem elewacji. W Kuźniczysku wylane zostały fundamenty, montowane są pierwsze ścianki działowe. W Księginicach cała
konstrukcja jest już finalizowana,
trwają prace wykończeniowe wewnątrz oraz na zewnątrz budynku.
[sh]

miliony

▶ Świe t lic a w Ligo c ie Tr ze b nic k iej z ys k a ł a ju ż p os z yc ie d ac howe. N a z dj . Bu rmist r z M are k
D ł u goz im a z se k re t ar ze m Danie l e m Buc z ak ie m oraz p racow nik ie m W yd z ia ł u Te c hnic z no
- I nwe st yc yj ne go St anis ł awe m Kos z a ł k ą.
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Trzebnica-Ujeździec Wielki szybko i bezpiecznie
Z Trzebnicy do Ujeźdźca Wielkiego jeszcze
w tym roku pojedziemy szybko i bezpiecznie.
Wszystko dzięki umowie na budowę ostatniego
odcinka wspomnianej drogi, w podpisaniu której udział wzięli burmistrz Marek Długozima,
starosta Waldemar Wysocki oraz Thomas Lorkowski prezes zarządu firmy BERGER BAU, która przeprowadzi prace.
Ponad sześć kilometrów drogi
prowadzącej ze Szczytkowic do
wspomnianego wcześniej Ujeźdźca będzie wyposażone w ciąg pieszo rowerowy, podobnie jak 3,5
km trasy z Trzebnicy do Szczytkowic, które do użytku zostało
oddane w roku ubiegłym. Remont tej bardzo ważnej dla wielu
mieszkańców drogi, współfinansuje Gmina Trzebnica, z kolei 3
mln zł pokrywane jest z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016-2019”(dawny program
„schetynówek”). Wcześniej wyremontowany został odcinek, który
znajdował się w najgorszym stanie
technicznym. Był to fragment drogi pomiędzy zjazdem na Komorówko, a zjazdem na Koczurki (1245
metrów). Teraz wzdłuż niego powstanie również ścieżka rowerowa.
- Dzięki dobrej współpracy,
wspólnie ze starostą Waldemarem
R

E

K

L

A

M

Wysockim oraz Zarządem Powiatu: wicestarostą Jerzym Trelą, Danielem Buczakiem, Sławomirem
Błażewskim i radnym Rady Powiatu Mariuszem Szkaradzińskim
prowadzimy politykę zrównoważonego rozwoju, realizując najważniejsze inwestycje, które mają
wpływ na poprawę życia wszystkich
mieszkańców
Powiatu
Trzebnickiego. Dokończeniem remontu tej drogi wypełniamy obietnicę którą im złożyliśmy. Obietnicę o bezpiecznej podróży do pracy
czy szkoły, bez dziur i utrudnień.
Dodatkowo, dzięki wybudowaniu
ciągu pieszo-rowerowego, zyskają
również rowerzyści oraz spacerowicze. Ścieżka zostanie połączona
z tą już istniejącą do Szczytkowic,
a także z ciągiem wzdłuż ul. Milickiej do Księginic, którego budowę zaplanowano jeszcze w tym
roku. Wspomniane ścieżki razem
stworzą jeden bezpieczny trakt ro-

▶ Po d p is anie u m ow y. N a z dj ę c iu: b u rmist r z M are k D ł u goz im a , st ar ost a Wal de m ar W yso c k i ,
wice st arost a Je r z y Tre l a , se k re t ar z G miny Tr ze b nic a i c z ł one k Z ar z ądu Powiat u Tr ze b nick ie go Danie l Buc z ak , c z ł one k Z ar z ądu Powiat u S ł awomir B ł ażews k i , d y re k tor Powiatowe go
Z ar z ądu D r ó g w Tr ze b nic y Pawe ł Kaź mie rc z ak oraz Thom as Lorkows k i p re ze s z ar z ądu f irmy
B E RG E R BAU.

werowy – mówił burmistrz Marek
Długozima i dodał: – Wspólnie
z powiatem planujemy również
przebudowę najgorszego odcinka drogi prowadzącej z Ujeźdźca
Wielkiego do Janiszowa, a to nie
koniec planowanej budowy dróg

w sołectwach. Gmina Trzebnica wybuduje również sieć dróg
w miejscowości Księginice oraz
drogi prowadzące z Cerekwicy do
Masłowa i łączącą Boleścin z Głuchowem Górnym. Warto przypomnieć, że w roku ubiegłym wy-

budowaliśmy również blisko 3 km
drogi łączącej Brzyków i Szczytkowice.
Droga Trzebnica – Ujeździec
Mały ma być gotowa w całości do
końca sierpnia 2018 r.
[sh]
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▶ 10 st yc z nia 2017 ro ku o d by ł się o d b iór te c hnic z ny d ro g i p omię d z y zjaz de m
▶ 27 listopad a 2017 r o ku o d by ł się o f icj alny o d b iór 3, 5 - k il om e t r owe go o d c ink a , k tór y p r owad z i z Tr ze b nic y do Szc z y t kowic .

▶ Roz p o c zę ł y się ju ż p race p r z ygotow uj ące d ro gę do p r ze b u dow y.

na Kom orówko, a zj az de m na Ko c z u rk i. W o d b ior ze u d z ia ł w z ię li m . in . b u rmist r z M are k D ł u goz im a , st ar ost a Wal de m ar W yso c k i , wice st ar ost a Je r z y
Tre l a , c z ł one k Z ar z ądu Powiat u Tr ze b nic k ie go Danie l Buc z ak , rad ny p owia tow y oraz d y re k tor Ze sp o ł u Sz kó ł w Uj e ź d ź cu Wie lk im - M ariu s z Sz k ara d z ińs k i , so ł t ys Kom orówk a Lid ia Warjan , d y re k tor Z ar z ądu D ró g Powiato w yc h Pawe ł Ka ź mie rc z ak , a t ak że p r ze d st awic ie l e g ł ów ne go w y konawc y.

▶ N owa d r o g a b ę d z ie p osiad a ł a r ów nie ż c i ąg p ie s zo -j e z d ny, p o dob nie j ak
3, 5 - k il om e t r ow y o dc ine k tej s am ej d r o g i z Tr ze b nic y do Szc z y t kowic .
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Odyseusze z wizytą u Burmistrza
Burmistrza Marka Długozimę odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy, które podziękowały za sfinansowanie podróży do
Gdyni na finał Ogólnopolskiego Konkursu Odyseja Umysłu oraz pochwaliły się osiągniętymi tam
wynikami.
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Drużyna trenowana przez Lucynę Sobczak i Edytę Smółkowską
zdobyła tytuł laureata II stopnia
oraz nominację do reprezentowania Polski na euro festiwalu w Ejb
Werbellinsee w Niemczech. Co
więcej uczniowie z trzebnickiej
„dwójki” zostali wyróżnieni prestiżową nagrodą Ranatra Fusca za
wybitną kreatywność. Zyskali tym
samym możliwość reprezentowania naszego kraju na finałach światowych w Iowa State University,
Ames, USA.
Odyseja Umysłu to przyjazny
program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego konkursu, w którym co roku
bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego
świata. Patronat nad polską edycją
sprawuje Minister Edukacji Narodowej. Skład drużyny stanowili:
Martyna Sobczak, Martyna Lecyk,
Julia Kruszona, Lena Trybek, Maciej Binek, Adam Pierzchała oraz
Bartosz Grzegorczyk.
Młodzi zawodnicy mierzyli się z problemem - "O co chodzi
z emoji". Drużyna musiała pokazać wymyśloną przez siebie historię o pewnym obrazku emoji.
Podczas spektaklu zespół musiał
wykorzystać na scenie samodzielnie zaprojektowane i skonstruowane, trójwymiarowe wyobrażenia trzech różnych piktogramów
emoji, z których każdy wykona
odmienną funkcję, wspomagającą
prezentację opowieści. – Wybraliśmy teatr cieni do prezentacji tego
zagadnienia, jurorzy podkreślali
oryginalność naszego pomysłu,
a wzruszona widownia była chyba
najlepszym dowodem słuszności
naszego wyboru. Teraz pozostaje
wielkie marzenie o wyjeździe do
Stanów i zaprezentowanie naszego
spektaklu międzynarodowej publiczności – mówiła podczas spotkania jedna z uczennic - Martyna
Sobczak.
- Naszym celem jest rozwój
zdolności twórczych, jakie posiada
każdy młody człowiek. Odyseusze
uczą się kreatywnego i krytyczne-

go myślenia, angażując się w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych – czyli takich,
które rozwiązać można na wiele
sposobów. Uczestnicy Odysei
Umysłu marzą odważnie i w oparciu o cele, myślą samodzielnie
i nieszablonowo tworząc rozwiązania oryginalne i efektywne zarazem. Działają w duchu innowacji
łamiąc schematy i przyzwyczajenia oraz w duchu kooperacji. Przed
nimi stoją wyzwania, które wymagają łączenia w praktyce wiedzy
i wyobraźni, nauki i sztuki, rąk
i umysłów. Jesteśmy przekonani,
że w dzisiejszych czasach warto
kształcić inicjatorów, nie imitatorów; ryzykantów, nie replikantów,
pomysłodawców, nie podwykonawców – mówią zgodnie trenerki
Odyseuszów i dodają: - Przed nami
kolejne wyzwania. Oprócz przygotowań do rywalizacji podczas konkursu musimy zgromadzić środki
finansowe na podróż i udział w zawodach. Zwracamy się do Państwa
o pomoc i mamy nadzieję, że nasza
drużyna będzie mogła reprezentować Szkołę Podstawową oraz Gminę Trzebnica na arenie międzynarodowej. Na wyjazd potrzebna jest
kwota około 70 000 zł. Będziemy
wdzięczni za wszelką pomoc finansową. Liczy się każda złotówka.
- Jestem z was dumny, godnie
reprezentowaliście Gminę na zewnątrz prezentując świetne przygotowanie i nowatorskie podejście
do problemu, z którym przyszło się
wam mierzyć. Zaprezentowaliście
liczne talenty, które na co dzień
szlifujecie pod okiem waszych trenerek. Im również należą się serdeczne gratulacje, za zarażenie was
pasją, która przerodziła się w osiągnięcie tak świetnego wyniku.
Należy pamiętać, że także dzieci,
ze Szkoły Podstawowej nr 3 zaprezentowały się wspaniale, czego im
oraz ich opiekunkom serdecznie
gratuluję – powiedział burmistrz
i dodał: - Mam nadzieję, że teraz
również inni ludzie dostrzegą waszą pasję i zechcą wesprzeć finansowo wasz wyjazd na finał do StaR

E

▶ Pami ąt kowe z dj ę c ie b u rmist r z a M ark a D ł u goz imy z d ru ż y ną O d yse u s z y w raz z op ie ku nami ,
p o dc z as wi z y t y w Ur zę d z ie M iejs k im .

▶ D z ie c i p o d z ię kowa ł y b u rmist r zowi z a s f inansowanie p o d r óż y do G d y ni i p o c hwali ł y się
osiąg nię t y mi w y nik ami.

▶ Pr ze d w yj az de m b u rmist r z ż yc z y ł z awo d nikom p owo d ze nia w f inale O gó lnop o ls k ie go Kon ku r su O d yse i Umys ł u .

nów Zjednoczonych – zakończył.
Burmistrz zapowiedział także, że
wesprze finansowo wyjazd odyseuszy do USA.
W tym roku Trzebnicę na ogólK

L

A

nopolskich finałach reprezentowały także drużyny ze Szkoły
Podstawowej nr 3, które zajęły
odpowiednio 6 miejsce (klasy V
– problem „Nieziemska MiejscówM

A

ka”), 8 miejsce (uczniowie z PZS
nr 1 – problem „Nieziemska Miejscówka”) oraz 6 miejsce (klasy VI
– problem „Do boju w trójboju”).
[sh]
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w Gminie Trzebnica

Ponad 80 młodych trzebniczan odpowiedziało
na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy
i pojawiło się na spotkaniu dotyczącym przyszłości esportu w Gminie Trzebnica, które odbyło się 6 kwietnia w sali Retro przy Gminnym
Centrum Kultury. Na spotkaniu został poruszony też temat założenia pierwszej w Polsce, gminnej sekcji esportowej.
Esport jako stosunkowo nowa
dziedzina, odnotowuje globalnie,
również i w naszym kraju, regularny i bardzo dynamiczny wzrost
popularności. Jest obecnie najdynamiczniej rozwijającą się gałęzią
rozrywki, która nie tylko otwiera
drzwi producentom sprzętu komputerowego, ale także tworzy nowe
stanowiska pracy zarówno dla graczy jak i organizatorów. Tworzą
się struktury ligowe, a krajowe czy
międzynarodowe turnieje esportowe przyciągają zawodowych graczy
oraz rzesze kibiców, którzy wspólnie na telebimach oglądają rywalizację swoich ulubionych drużyn
przeżywając te same emocje, co fani
sportów tradycyjnych.
Analiza
przeprowadzonych
wśród mieszkańców badań wykazała, że również wielu trzebniczan regularnie spotyka się ze sobą
w wirtualnym świecie rywalizując
ze sobą dla rozrywki. Przedstawiciele młodego pokolenia trzebniczan zainteresowani tematem,
reprezentowani przez Beniamina Zawora i Janusza Kolińskiego,
przyszli do burmistrza Marka Długozimy z prośbą o pomoc i wsparcie
przy organizacji sekcji.
– Po analizie przedstawionych
mi wyników badań oraz po rozmowie z młodzieżą zainteresowaną
tematyką esportu, postanowiłem,
że utworzymy sekcję esportową,
która działać będzie przy Gminnym Centrum Kultury. Podejmujemy wiele działań dla różnych grup
wiekowych, by każdy mieszkaniec
– młodszy czy starszy, mógł znaleźć tu coś dla siebie i mógł rozwijać
swoje pasje i zainteresowania. Uważam pomysł za innowacyjny i przyszłościowy, dlatego z przyjemnością
wesprę ten projekt.
Warto dodać, że jest to pierwsza
tego typu inicjatywa w kraju, podjęta przez jednostkę samorządową.
Spotkanie rozpoczął naczelnik
wydziału promocji Jakub Szurkawski, który w imieniu burmistrza
przywitał licznie zebranych gości.
Następnie o pomyśle na funkcjonowanie sekcji opowiedzieli koordynatorzy projektu – Beniamin Zawór
i Janusz Koliński.
Podczas spotkania odbyła się
m.in. projekcja filmu, panel dyskusyjny i konkurs z nagrodami.
Uczestnicy z zainteresowaniem
obejrzeli projekcję filmu, wyprodukowanego przez polskiego youtubera Włodka Markowicza, pt. The
Glory: Siła eSportu, w którym
o esporcie mówią zarówno gwiazdy
polskiej jak i zagranicznej sceny.
- Film w znakomity i dojrzały
sposób pokazuje czym jest esport.
Chcemy budować zdrową społeczność graczy dlatego postanowiliśmy podzielić się nim z zebrany-

mi - mówi jeden z koordynatorów
projektu, Beniamin Zawór i dodaje:
– tematyka była także doskonałym
gruntem dla prelekcji prowadzonej
przez naszego gościa, Jakuba Palucha.
W czasie spotkania wszyscy zainteresowani mogli zapisać się do
pierwszej listy gminnej sekcji esportowej. Jej członkowie poza pierwszeństwem udziału we wszystkich
wydarzeniach
organizowanych
przez gminną sekcję DTR | Esport
mogli skorzystać z 50% zniżki na
zakup biletów na film pt. Player
One, który jest grany w kinie Polonia 3D.
Burmistrz Marek Długozima
poinformował zebranych o tym,
że rozwój mieszkańców Gminy
Trzebnica jest dla niego najważniejszy i że dołoży wszelkich starań by sekcja prężnie działała przy
gminie. W planach jest już pierwsze
zamknięte LAN-party dla członków sekcji i duży turniej otwarty
dla drużyn z całego kraju. Głównym celem jest założenie pierwszej
w Polsce, gminnej drużyny esportowej. – Zawsze jestem otwarty na
pomysły i inicjatywę mieszkańców,
tym bardziej gdy z pomysłami przychodzą do mnie młodzi i pełni pasji
ludzie. Wtedy wiem, że szansa na
sukces takich projektów jest zdecydowanie większa. Tak powstał
m.in. trzebnicki skatepark, Street
Workout Park, a za chwilę ruszy budowa toru rowerowego pumptrack.
Wierzę, że ta inicjatywa zmotywuje
inne Gminy na terenie całego kraju, do podjęcia podobnej decyzji.
Pozwoli nam to rozpocząć gminną
ligę esportową, a rozgrywki prowadzone w jej ramach poważnie wpłyną na rozwój młodych mieszkańców. Jednocześnie chcę podkreślić,
że zależy nam na tym, aby ci młodzi
ludzie, którzy zaangażują się w rozwój sekcji esportowej, w ramach
zajęć spotykali się ze sobą, rozma-

▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a p o d z ię kowa ł z a lic z ny u d z ia ł w sp ot k aniu . N a z dj . z p r owad z ą c y m sp ot k anie ko or d y natore m se kcji B e niamine m Z awore m , d y re k tore m G minne go Ce n t ru m Ku l t u r y B arbarą Sm aś oraz nac ze lnik ie m w yd z ia ł u p r om o cj i Jaku b e m Sz u rk aws k im .

wiali, wymieniali doświadczeniami, a nie znali się tylko i wyłącznie
ze świata wirtualnego. Powstająca
sekcja będzie mocnym czynnikiem
integrującym całe środowisko zainteresowane tą tematyką.
Po rozmowie z zebranymi burmistrz wręczył nagrody zwycięzcom konkursu, ufundowane przez
markę Genesis i trzebnickiego bloggera sprzętowego Janusza „LordJahu” Kolińskiego. Konkurs polegał
na poprawnym odpowiedzeniu na
11 pytań z dziedziny esportu i technologii. Pierwsze miejsce, z maksymalną ilością punktów, zajął Damian „Giera” Gierczak.
– Jak tylko dowiedziałem się
o tym, że w Trzebnicy organizowane jest spotkanie z burmistrzem
ws. utworzenia sekcji esportowej,
postanowiłem na nie przyjechać,
mimo, że mieszkam w sąsiedniej
gminie – mówi jeden z przyjezdnych na spotkanie uczestników
i dodaje – mieliśmy z kolegami podobną inicjatywę, jednak nie otrzymaliśmy od naszej gminy żadnego
wsparcia. Dlatego postanowiłem
zaangażować się w utworzenie sekcji w Trzebnicy.
Ostatnim elementem spotkania
był panel dyskusyjny z zebranymi,
który poprowadził Jakub Paluch,
prezes zarządu ELIGA Sp. z o.o. –
organizacji, której celem jest rozwój
całego rynku gier komputerowych

▶ Ko or d y nator z y g minnej se kcji e sp or towej – t r ze b nic z anie:
B e niamin Z awór i Janu s z Ko lińs k i w raz z b u rmist r ze m i p o nad 8 0 osobami z ainte re sowany mi te m at y k ą u t wor ze nia
p ie r ws zej w Po lsce g minnej se kcji e sp or t u .

▶ Pie r ws ze miej sce w p r ze p rowad zony m konku r sie z aj ą ł Da -

mian G ie rc z ak , k tór y p op raw nie o d p owie d z ia ł na 11 py t ań
z d z ie d z iny e sp or t u . N ag ro d y, k tóre u fu ndowane zost a ł y
p r ze z m arkę G e ne sis i t r ze b nic k ie go b l o ge ra Janu s z a Ko lińs k ie go, w r ę c z y ł b u rmist r z M are k D ł u goz im a .

oraz stwarzanie finansowej niezależności dla drużyn esportowych.
- Gratuluję Panu Burmistrzowi
odwagi i otwartości na potrzeby
młodego pokolenia. Jest to pierwsza
tego typu znana mi inicjatywa, która zostanie wsparta przez jednostkę
samorządową. Tym bardziej jest to
dla mnie pozytywne, że tematyka esportu została dostrzeżona w
stosunkowo niewielkiej gminie, a
nie jak można by się teoretycznie
spodziewać – w dużej metropolii.

Uważam, że utworzenie sekcji i dążenie do utworzenia gminnej drużyny to znakomita forma integracji
środowiska, szansa na poznanie się
i nawiązanie relacji między graczami, a występy gminnej drużyny w
turniejach to świetna i nowoczesna
forma promocji gminy jako innowacyjnej i przyszłościowej, patrzącej na swój rozwój długofalowo –
powiedział Jakub Paluch.
[bz]

▶ W c z asie sp ot k ania , w y k ł ad p op r owad z i ł Jaku b Paluc h ,

p re ze s z ar z ądu E LIGA Sp. z o.o. , k tór y o d wie lu l at ak t y wnie roz wija e sp or t w Po lsce.
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Współpraca z Fundacją Obserwatorium Społeczne

Seans dla Seniora
Na specjalne zaproszenie burmistrza Marka
Długozimy, 26 marca w Kinie Polonia 3D, odbył
się nieodpłatny pokaz filmu z cyklu Seansów
dla Seniorów. Tym razem seniorzy z Trzebnicy
i okolic, zobaczyli dzieło pt. „Ignacy Loyola”.

▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a p o d p is a ł list inte nc yj ny o wsp ó ł p rac y z p re -
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Wszystkich przybyłych powitał burmistrz Marek Długozima:
– Spotykamy się już kolejny raz, by
w tym szczególnym czasie przed
Świętami Zmartwychwstania Pańskiego zatrzymać się nad refleksją
własnego życia duchowego. Jestem
przekonany, że żywot Ignacego Loyoli, przedstawiony w filmie, który

za moment obejrzymy, dostarczy
Państwu wielu wzruszeń. Korzystając z tej okazji życzę, by na zbliżające się Święta Wielkanocne Wasze serca napełniły się paschalną
radością i siłą ducha. Niech Zmartwychwstały Pan obecny będzie
również w Waszym codziennym
życiu, obdarzając swym błogosła-

wieństwem i potrzebnymi łaskami
– zakończył.
„Ignacy Loyola” jest biograficznym filmem opowiadającym
o dramatycznych i przełomowych
momentach życia Świętego. Reżyser Paolo Dy ukazał tylko część
z biografii Świętego. Akcja rozpoczyna się w czasie oblężenia Pampeluny przez Francuzów w 1521
roku, gdzie Loyola został poważnie
ranny – armatnia kula roztrzaskała mu lewą nogę. W rodzinnym
domu z wielkim trudem powracał
do zdrowia. W tym czasie, z braku innych książek, chętnie czytał
Ewangelię i historie o świętych,

które na zawsze zmieniły jego
spojrzenie na życie. Pan Jezus coraz bardziej dotykał jego serca,
posługując się także jego wrodzoną ambicją i pragnieniem odznaczenia się czymś wielkim. Film
przedstawia bardzo dogłębnie
pojedynek, jaki bohater toczy ze
swoimi demonami. Wśród chaosu
próbuje wsłuchać się w głos Boga.
Poznajemy losy Loyoli do procesu
przed trybunałem inkwizycji w Salamance w 1537 roku i wyjazdu na
uniwersytet do Paryża.
Po projekcji filmu wśród widzów
było słychać wiele komentarzy.
Film wywarł głębokie wrażenia.

Trzymał w napięciu od początku
do końca, głównie ze względu na
portret głównego bohatera. Widzowie przede wszystkim mieli
okazję poznać biografię Świętego
Kościoła Katolickiego – duchownego, teologa, prezbitera, patrona rekolekcji i założyciela zakonu
jezuitów. Z drugiej strony żywot
świętego przybliżył ich do refleksji
nad własnym życiem. Ad majorem
Dei gloriam – Ku większej chwale
Boga – sentencja łacińska i dewiza,
która po filmie poszerzyła grono
swoich wyznawców.
[alat]

ze se m Fu nd acji O bse r watoriu m Sp o ł e c z ne k s . G r ze gor ze m So ko ł ows k im .
W sp ot k aniu uc ze st nic z y li Wojc ie c h Iwanows k i , wsp ó ł p racow nik fu nd acji
oraz Jaku b Sz u rk aws k i nac ze lnik W yd z ia ł u Prom o cji.

Burmistrz Marek Długozima podpisał z Fundacją „Obserwatorium Społeczne” list intencyjny w sprawie współpracy przy
projekcie pn. „Integracyjna rola Kościoła katolickiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych po II wojnie światowej”.
- Decyzja ta pozwoli na przeprowadzenie
badań, upowszechnianie i popularyzowanie
wiedzy na wspomniany wyżej temat. Wraz
z Księdzem Grzegorzem Sokołowskim –
Prezesem Fundacji Obserwatorium Społecznego we Wrocławiu, doceniając historyczne
znaczenie Trzebnicy w dziejach Polski i Śląska, a szczególnie rozwinięty w niej kult św.
Jadwigi Śl., zadeklarowaliśmy się jako inicjatorzy i partnerzy tego projektu – powiedział burmistrz i dodał: - Nie jest to moja
pierwsza inicjatywa podjęta z Obserwatorium Społecznym. Pragnę przypomnieć, że
11 października 2017 r. w Centrum Historii
Zajezdnia we Wrocławiu zorganizowaliśmy
wspólnie konferencję naukową pod hasłem
„Święta Jadwiga Śląska. Pamięć – dziedzictwo – inspiracja”, która była ważnym punktem w kalendarzu wydarzeń odbywających
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się w ramach 750-lecia Kanonizacji św. Jadwigi, organizowanych w ubiegłym roku
wspólnie przez Gminę Trzebnica i Parafię
św. Bartłomieja i św. Jadwigi Śl.
Fundacja „Obserwatorium Społeczne”
została ustanowiona przez Archidiecezję
Wrocławską, 10 kwietnia 2015 r. Do jej zadań należy m.in. propagowanie niezbywalnej godności człowieka; promocja katolickiej
nauki społecznej; popieranie rozwoju demokracji, państwa prawa, społecznej gospodarki rynkowej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu; wspomaganie małżeństwa
i rodziny, polityki społecznej i demograficznej; wspieranie pojednania, porozumienia
i dialogu w życiu społecznym oraz inspirowanie, organizowanie i prowadzenie badań
naukowych z zakresu nauk społecznych i filozoficznych.
[jus]

▶ Lic z nie ze b rana p u b lic z noś ć ze w z ru s ze nie m ob ej r z a ł a f ilm .

▶ Pr ze d se anse m b u rmist r z M are k D ł u goz im a p r z y wit a ł p u b lic z ność
i p r ze k az a ł ż yc ze nia ś wiąte c z ne.

A

▶ Pr ze d ś wiąte c z ne sp ot k anie by ł o je d ny m z c y k lu „ Se ansów d l a Se niora”.

▶ Wś r ó d gośc i z nal e ź li się m . in . K s . D z ie k an Je r z y O ls zówk a SDS
oraz R ad na R ad y M iej s k iej M aria B arbara Cie p luc h .

▶ Wid zowie mie li o k azj ę p oz nać b io g raf ię I g nace go Loyo li , p e ł ną objawie ń , p ł omie nnyc h k az ań i m ę c ze ńst wa .
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Kiermasz i Parada Palm Wielkanocnych

▶ B ar w ny kor owó d w raz z imp onuj ąc y mi palm ami p r z ygotowany mi p r ze z so ł e c t wa , ru s z y ł
z de pt ak a do baz y lik i ś w. Jadwig i na ms zę ś wię t ą.

▶ Bu rmist r z p o d k re ś li ł , ż e d z ię k i or g ani z acj i t ak nie z w y k ł e go w yd ar ze nia , j ak im j e st Parad a Palm Wie lk ano c nyc h , m o że my wsp ó lnie p r z ygotować się do Świąt Wie lk iej N o c y.

Pisanki, świąteczne stroiki, kurczaczki, króliczki, tradycyjna babka, makowiec, artystyczne rękodzieło. To wszystko znaleźć można było na tegorocznym Kiermaszu Świątecznym połączonym z Paradą Palm Wielkanocnych, jaki 25 marca w Niedzielę Palmową miał miejsce na trzebnickim deptaku.
– Bardzo się cieszę, że odpowiedzieliście Państwo na moje zaproszenie i tak licznie zgromadziliście
się na trzebnickim deptaku. Dziś
Niedziela Palmowa, która w kościele katolickim rozpoczyna Wielki
Tydzień. Ta uroczystość ma wymowę radosną, gdyż rozpoczyna
przebieg wydarzeń, przez które dokonało się zbawienie świata. Niech
te piękne palmy wielkanocne, przygotowane przez sołectwa, które
tu dzisiaj możemy podziwiać, na
znak wjazdu Jezusa do Jerozolimy,

będą triumfalnie zaniesione w uroczystej procesji na mszę świętą do
bazyliki – powiedział burmistrz
Marek Długozima witając przybyłych na trzebnicki deptak. Podziękował jednocześnie wszystkim
zaangażowanym w przygotowanie
kiermaszu – Dziękuję zwłaszcza
sołectwom, które przygotowały nie
tylko te imponujące palmy, ale również kolorowe kramiki, na których
znaleźć można świąteczne potrawy.
Jestem dumny z was i waszego zaangażowania oraz tego, że zawsze

mogę na was liczyć. Zapraszam
wszystkich do wspólnej procesji
w asyście Trzebnickiej Orkiestry
Dętej, na mszę świętą do Bazyliki
św. Jadwigi Śląskiej, gdzie te wspaniałe palmy zostaną poświęcone –
zakończył burmistrz.
Po mszy świętej sprawowanej przez
ks. dziekana Jerzego Olszówkę SDS,
wszyscy uczestnicy parady udali się
na schody klasztoru, by wykonać
tradycyjną już wspólną fotografię
z poświęconymi palmami. Pokazuje ona pełen koloryt trzebnickich

▶ K ie rm as z Świ ąte c z ny j ak z aws ze d z ię k i so ł e c t wom by ł p e ł e n bar w. W j e go ram ac h o d by-

ł a się cor o c z na parad a , k tórą p op r owad z i ł b u rmist r z M are k D ł u goz im a . Towar z ys z y li mu
m . in . : Danie l Buc z ak se k re t ar z G miny Tr ze b nic a , M ate u s z St anis z Pr zewo d nic z ąc y R ad y
M iej s k iej , B arbara Sm aś d y re k tor GCK iS , Jaku b Sz u rk aws k i N ac ze lnik W yd z ia ł u Pr om o cj i.

sołectw.
Tego dnia na odwiedzających
trzebnicki deptak czekały tradycyjne wielkanocne potrawy, a także
świąteczne ozdoby przygotowane
zarówno przez lokalnych artystów
jak i podopiecznych Warsztatu
Terapii Zajęciowej. Dużym powodzeniem cieszyły się malowane
pisanki, zajączki, baranki, a także
świąteczne stroiki.
– Na nasze stoisko przychodzą Ci
sami klienci od wielu lat, którzy
kupują kiełbasy i wędliny przez nas
wyrabiane, a także mazurki, baby
wielkanocne czy baranki z masła.
Jesteśmy rozpoznawani z bardzo
dobrego i smacznego produktu –
mówiła sołtys Brzezia Krystyna
Borecka-Roszak. – Cieszę się, że
od kilku już lat, dzięki inicjatywie
i zaangażowaniu Pana Burmistrza
Marka Długozimy, kultywowana
jest ta wspaniała tradycja jaką jest
kiermasz wielkanocny połączony
z paradą palm.
– Niedziela Palmowa, to piękny
i ważny dzień, dlatego nie wyobrażam sobie, żeby Komorówko nie
wzięło udziału w Paradzie Palm
Wielkanocnych. Jestem dumna
z mieszkańców wsi, którzy po raz
kolejny udowodnili, że potrafią się
zmobilizować i przygotować tak
piękna palmę – mówiła sołtys wsi
Lidia Warjan.
– Niezwykle miło jest spotkać
się z mieszkańcami Gminy Trzebnica na tak wspaniałym kiermaszu
i pokazać, że wiele z trzebnickich
sołectw ma prężnie działających
mieszkańców, którzy co roku angażują się w przygotowanie zarówno
wielkanocnych palm jak i kramików. Cieszę się ogromnie, że już
w tym roku otwarta zostanie nowo
wybudowana świetlica wiejska.
Myślę, że dzięki temu, że będziemy
mieć wspaniałe miejsce do spotkań
i integracji, jeszcze więcej osób
z Księginic będzie angażowało się
w przygotowanie zarówno kiermaszu jak i gminnych dożynek – dodała Maria Barbara Ciepluch, soł-

tys Księginic, prezentując zarówno
palmę jaki i kramik.
– Dwa i pół tygodnia trwały
przygotowania związane z wykonaniem palmy wielkanocnej. Nawet
Pan burmistrz pochwalił nas i powiedział, że mamy najpiękniejszą
palmę, która jak zapewnił trafi do
Urzędu Miejskiego. Po raz kolejny
mieszkańcy chętnie włączyli się
w przygotowania do Kiermaszu
zbierając trawy i zboża potrzebne
do wykonania palmy wielkanocnej,
jak i szykując wielkanocne specjały – mówił z dumą Zenobiusz Modliborski sołtys Domanowic. Warto zauważyć, że dzień wcześniej
w Obornikach Śląskich sołectwo
zajęło pierwsze miejsce w konkursie na najładniejszą palmę. Zresztą
to właśnie palmy budziły największe zainteresowanie wśród odwiedzających trzebnicki kiermasz.
– Piękna jest palma przygotowana przez Domanowice. Wspaniałe
są również stoiska, na których zakupiłam na święta szynki, kiełbasę
i pasztet. Obawiam się tylko czy
uda mi się je przechować do świąt,
bo wyglądają i pachną tak smakowicie – mówiła mieszkanka Wrocławia, Pani Bogumiła Szwedziak,
a pan Adam dodał – Do Trzebnicy
przyjeżdżam bardzo często, dostrzegam pozytywne zmiany jakie tu zaszły. Macie wspaniały Las
Bukowy, basen, odremontowany
Rynek, Deptak, na którym odbywa
się corocznie Parada Palm Wielkanocnych. Tu jest tak miło i pięknie,
że zapewne w przyszłym roku też
przyjadę na Kiermasz.
Po raz kolejny nie zapomniano
o najmłodszych mieszkańcach, dla
których przygotowano specjalny
„świąteczny ogródek”, w którym
przygotowywano kartki świąteczne oraz przestrzenne jajeczka z papieru.
O oprawę muzyczną zadbali
„Brzykowianie” z Brzykowa oraz
zespół „Mozaika” ze Skarszyna.
[em]

▶ Ur o c z ystej ms z y ś wię tej w baz y lice p r zewo d nic z y ł k s .
D z ie k an Je r z y O ls zówk a SDS .

▶ We ms z y ś wię tej uc ze st nic z y li z arów no mie s z k ańc y Tr ze b nic y jak i g minnyc h so ł e c t w w raz
z t rad yc yj ny mi palm ami.

▶ Pr z y by ł yc h na t r ze b nic k i de p t ak p owit a ł gosp o d ar z miast a i p o d z ię kowa ł
z a t ak lic z ny u d z ia ł w t rad yc yj ny m ju ż k ie rm as z u ś wi ąte c z ny m .

▶ Po raz ko l ej ny c z as u mil a ł w ystę p lu dowe go ze sp o ł u „ B r z y kowianie ” z Br z ykowa .

▶ N a stois k ac h m oż na by ł o z nal e źć p is ank i , ś wi ąte c z ne st r oik i , ku rc z ac z k i , k r ó lic z k i , ar t yst yc z ne r ę ko d z ie ł o.

▶ N ie z ab rak ł o r ów nie ż s ł o d k ic h w y p ie ków se r wowanyc h
m . in . p r ze z so ł e c t wo B r z y ków.
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▶ Trad ycj ą ju ż st a ł o się, ż e co r o ku b u rmist r z M are k D ł u goz im a w r ę c z a mie s z-

▶ Jak p o d k re ś li ł M are k Dar d as – w ł aśc ic ie l f irmy AUTO - M AR w raz z m a ł żon -

▶ K ie rm as z Wie lk ano c ny, to rów nie ż o k azja do z ł oże nia ż yc ze ń ś wiąte c z nyc h .

▶ Dla dzieci prz ygotowano specjalny „świątec zny ogródek ”, w k tór ym naj-

k ańcom ś wiąte c z ne c hl e b k i do ś wię conk i.

k ą , d l a nic h ob e c noś ć na K ie rm as z u Świ ąte c z ny m p o ł ąc zony m z Parad ą
Palm Wie lk ano c nyc h j e st ob owiąz kowa .

palm a p o raz ko l ej ny w z b u d z i ł a
z ac hw y t uc ze st ników k ie rm as z u .

Palm u d z ia ł w z ię ł o so ł e c t wo
Bro c ho c in .

▶ Pię k ną

palm ę wie lk ano c ną p r z ygotowa ł y K się g inice. N a z dj . m . in . M aria B arbara
Cie p luc h - so ł t ys wsi i je d no c ze śnie rad na
R ad y M iej s k iej .

▶ Nie zawiodło również sołectwo Brzyków, które na tę okazję przygoto wało nie tylko palmę i kramik , ale zadbało również o oprawę muzyczną.

m ę wie lk ano c ną.

R ze p oto wic na c ze l e z so ł t ys wsi
D or ot ą Pie t r z ak .

▶ M ie s z k ań c y R as zowa w raz z b u rmi st r ze m .

▶ Lid ia Warjan so ł t ys Kom orówk i p o d - ▶ M are k Pas z kot - so ł t ys N owe go D woru i rad ny ▶ N a t war z ac h mie s z k ań ców ▶ M ar t a Piase c k a so ł t ys Szc z y tk re ś li ł a , ż e nie w yob ra ż a sob ie , by
nie w z i ąć u d z ia ł u w Parad z ie Palm .

▶ Palm ę Wie lk ano c ną z ap re ze ntowa ł o so ł e c t wo G ł uc hów G órny.

R ad y M iej s k iej p o raz ko l ej ny do w y konania pal my wie lk ano c nej z aang ażowa ł mie s z k ańców, na
k tór yc h z aws ze m oż e lic z yć .

▶ W p re ze nt acji palmy wie lk ano c nej Ko c z u re k
w z ię li u d z ia ł t ak że m ł o d si mie s z k ańc y wsi.

▶ Pię k ną palm ę p r z ygotowa ł o r ów nie ż so ł e c t wo B r ze z ie…

▶ …oraz Koniowo.

nie t y lko p ię k ną palm ę, al e r ów nie ż s kos z to wać p ot raw p r z ygotowanyc h p r ze z mie s z k ań ców so ł e c t wa . N a z dj . m . in . so ł t ys wsi - St ani s ł aw K rawie c .

Uje ź d źc a M a ł e go st al e go śc i ł u śmie c h .

▶ Jaź winy re p re ze ntowa ł a m . in . B o gu s ł awa Ku b ic a so ł t ys wsi oraz B arbara Tre li ńs k a rad na
R ad y M iej s k iej .

▶ Pr z y stois ku M a ł u s z y na m oż na by ł o p o d z iwiać ▶ M a r c i n o w o
▶ M ie s z k ańc y Skoros zowa z du m ą p re ze ntowali pal -

▶ Pr ze d st awic ie l e

19

m łodsi w ykony wali kar tk i świątec zne oraz przestrzenne jajec zka z papieru.

W Paradzie Palm udział wzięli

▶ So ł e c t wo D om anowice , k tóre go

▶ Po raz ko l ej ny w Parad z ie

13.04.2018

reprezentowała wraz
z mie s z k ań c ami Anna N owac ze k - so ł t ys
wsi.

kowic w raz z b u rmist r ze m .

▶ M ie s z k ań c y B ie d as z kowa M a ł e go r ów nie ż w z ię li
u d z ia ł w ob c ho d ac h N ie d z ie li Palm owej .

▶ Pr ze d st awic ie l e Sk ar s z y na w raz z so ł t yse m wsi Kamil e m
Ank ie re m .
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Przedszkolaki powitały wiosnę w Trzebnicy!
Piękną i radosną tradycją w Trzebnicy stało się
Powitanie Wiosny, na które co roku zaprasza najmłodszych burmistrz Marek Długozima. W tym
roku dzieci z trzebnickich przedszkoli i zerówek
powitały wiosnę nieco później, niż zazwyczaj, bo
dopiero 26 marca, ale za to zrobiły to bardzo hucznie, z przytupem i licznie – obecnych było ponad
700 dzieci!

▶ Parad ę u lic ami miast a p r owad z i ł a ju ż t rad yc yj nie Tr ze b nic k a O rk ie st ra D ę t a .

▶ D e c y zj ą b u rmist r z a naj p ię k niejs ze palmy wie lk ano c ne m oż na p o d z iwiać w ho lu Ur z ę du
M iej s k ie go w Tr ze b nic y oraz w G minny m Ce nt ru m Ku l t u r y.

Miejscem zbiórki był deptak,
tuż przy figurce kota Mruczysława,
do której ze wszystkich stron nadciągały trzebnickie przedszkolaki.

Chwilę po godz. 11 wszystkie dzieci
wraz z nauczycielkami i opiekunkami ruszyły w uroczystej paradzie

w stronę Ratusza. Marsz umilał
wspólny śpiew ulubionych piosenek
o wiośnie oraz o trzebnickim Super Kocie, który dumnie prowadził
dzieci na spotkanie wiosny. Przedszkolaki nie kryły swojej radości
z jego obecności – chętnie pozował do zdjęć i przybijał wszystkim
„piątki”. Gdy już wszyscy dotarli
na rynek, zaczęło się przedstawienie. Na białym tronie siedziała Pani
Zima, a dzieci wokół niej próbowały ją przegonić. Wtórowały im
przedszkolaki wykrzykując hasło:
„Idź stąd Pani Zimo w końcu, bo
my chcemy grzać się w słońcu!”.
Ostatecznie, po wielu namowach,

Zima posłuchała i odeszła, a nawoływanie Pani Wiosny okazało
się równie skuteczne. Pojawiła się
nagle na schodach ratusza, otoczona śpiewem ptaków, przywitała
wszystkie dzieci i obiecała, że zostanie z nami na dłużej. Zima żegnając się z dziećmi zachęciła je do
częstowania się cukierkami i obiecując swój powrót pod koniec roku
odjechała kolorowym pojazdem.
Nie obyło się bez konkursu na najpiękniejszą marzannę, jednak jury
jednogłośnie zdecydowało, że wybór jednej byłby niesprawiedliwy
i tytuł ten otrzymała każda kukła.
Piękne, kolorowe marzanny wyko-

nane przez przedszkolaków wylądowały w ogromnym wiklinowym
koszu.
W Powitaniu Wiosny wzięły
udział niemal wszystkie gminne
przedszkola i szkoły, w których
są klasy zerowe. To radosne świętowanie przyjścia wiosny już na
stałe wpisało się w kalendarz imprez dedykowanych najmłodszym
mieszkańcom naszej gminy. Z tego
miejsca organizatorzy pragną podziękować firmie Selltech Japońskie
Traktorki z Małuszyna za bezpłatne użyczenie pojazdu do transportu nagłośnienia oraz Pani Zimy.
PK

Szanowni Mieszkańcy Gminy Trzebnica
D ro d z y S o łt y s i
Ogromnie się cieszę, że pomysł Kiermaszu Wielkanocnego połączonego z Paradą Palm, z którym
wystąpiłem kilka lat temu, spotyka się nadal z tak dużym zainteresowaniem i entuzjazmem z Państwa strony.

▶ Pani Zim a w raz z p r ze d s z ko l ak ami na t r ze b nic k im de p t aku .

▶ O to c zona śp iewe m pt aków, s y p iąc k wiat y, Pani Wiosna p r z y wit a ł a się

▶ Po dc z as p r ze m ar s z u d z ie c i we so ł o ś p iewa ł y p iose nk i o wioś nie.

▶ Ws z yst k ie M ar z anny zost a ł y z ł oż one w o g r omny m kos z u i o dje c ha ł y w raz

z d z ie ć mi.

Po raz kolejny w Niedzielę Palmową barwny korowód przeszedł ulicami Trzebnicy, przypominając nam jak
ogromne znaczenie w naszym życiu, poczuciu naszej przynależności i tożsamości, ma tradycja.
Słowa wdzięczności kieruję dziś do wszystkich, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do
przygotowania kramików pełnych wielkanocnych ozdób i tradycyjnych potraw. W niedzielny poranek
pięknie wyplecione palmy - imponujące nie tylko ze względu na rozmach, z jakim zostały zrobione, ale
również troskę o detale, podziwiali zarówno starsi mieszkańcy jak i młodsi. Cieszę się, że udało się stworzyć
niezwykły, międzypokoleniowy charakter tego wydarzenia. Na deptaku spotkały się bowiem całe rodziny.
W sposób szczególny dziękuję mieszkańcom sołectw oraz sołtysom. Od wielu już lat obserwujemy, jak
włączają się Państwo w budowanie wspólnej codzienności w Gminie Trzebnica. Słowa wdzięczności kieruję
również do wszystkich lokalnych artystów, którzy podczas kiermaszu zaprezentowali swoje rękodzieło.
W tym miejscu dziękuję również zespołom Brzykowianie oraz Mozaika, które umiliły nam czas swoimi
występami muzycznymi oraz Trzebnickiej Orkiestrze Dętej, która towarzyszyła nam podczas parady.
Na koniec dziękuję także ks. dziekanowi Jerzemu Olszówce SDS za przewodniczenie
Mszy św. odprawionej w Bazylice św. Jadwigi.

z Panią Zim ą.

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

▶ Tr ze b nic k i R y ne k zg rom ad z i ł t ł u my naj m ł o d s z yc h mie s z k ańców sp rag nionyc h nadej śc ia wiosny.
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OGŁOSZENIA BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA
– o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta w rejonie ulic: Oleśnickiej, Harcerskiej, Wesołej, 3-go Maja, Leśnej, J. Korczaka, Armii Krajowej, gen.
L. Okulickiego, gen. W. Sikorskiego, gen. S. Roweckiego-Grota, Szarych Szeregów, Łąkowej i Wrocławskiej w Trzebnicy
	Na podstawie art. 17 pkt 9 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
XXXIII/352/17 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta w rejonie ulic:
Oleśnickiej, Harcerskiej, Wesołej, 3-go Maja, Leśnej, J. Korczaka, Armii Krajowej, gen.
L. Okulickiego, gen. W. Sikorskiego, gen. S. Roweckiego-Grota, Szarych Szeregów, Łąkowej i Wrocławskiej w Trzebnicy zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu miasta w rejonie ulic: Oleśnickiej, Harcerskiej, Wesołej, 3-go Maja, Leśnej,
J. Korczaka, Armii Krajowej, gen. L. Okulickiego, gen. W. Sikorskiego, gen. S. Roweckiego-Grota, Szarych Szeregów, Łąkowej i Wrocławskiej w Trzebnicy w dniach od
23.04.2018 r. do 17.05.2018 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 rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta w rejonie
ulic: Oleśnickiej, Harcerskiej, Wesołej, 3-go Maja, Leśnej, J. Korczaka, Armii Krajowej, gen. L. Okulickiego, gen. W. Sikorskiego, gen. S. Roweckiego-Grota, Szarych
Szeregów, Łąkowej i Wrocławskiej w Trzebnicy, odbędzie się w dniu 09.05.2018 r.
o godz. 14:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego, pok. nr 48;
Zgodnie z art. 17 pkt 11 i art. 18 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu.
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
1.06.2018 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:
Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) i art. 58 ust. 1 pkt 3), w związku z art. 48 ust. 1 i 1a
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.) wystąpiono do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Trzebnicy z prośbą o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic:
Oleśnickiej, Harcerskiej, Wesołej, 3 – go Maja, Leśnej, J. Korczaka, Armii Krajowej, gen. L. Okulickiego, gen. W. Sikorskiego, gen. S. Roweckiego – Grota, Szarych Szeregów, Łąkowej i Wrocławskiej.
	Pismem nr WSI.410.536.2017.DK z dnia 21.12.2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska we Wrocławiu uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej
oceny odziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.
	Postanowieniem nr 02/18 z dnia 09.01.2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Trzebnicy stwierdził, że można odstąpić od przeprowadzenia strategicznej
oceny odziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.
Biorąc pod uwagę w/w uzgodnienia oraz fakt, że planowana realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko
i stanowi niewielką modyfikację przyjętego dokumentu, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie
ulic: Oleśnickiej, Harcerskiej, Wesołej, 3 – go Maja, Leśnej, J. Korczaka, Armii Krajowej, gen. L. Okulickiego, gen. W. Sikorskiego, gen. S. Roweckiego – Grota, Szarych
Szeregów, Łąkowej i Wrocławskiej.
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– o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Nowy Dwór (dla części B)
	Na podstawie art. 17 pkt 9 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 XXXIII/353/17 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Dwór (dla części
B) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Nowy Dwór (dla części B) w dniach
od 23.04.2018 r. do 17.05.2018 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 rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Dwór (dla części B),
odbędzie się w dniu 09.05.2018 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego, pok. nr 48;
Zgodnie z art. 17 pkt 11 i art. 18 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu.
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 1.06.2018 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:
Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) i art. 58 ust. 1 pkt 3),
w związku z art. 48 ust. 1 i 1a 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.) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Trzebnicy z prośbą o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Dwór (dla części B).
	Pismem nr WSI.410.537.2017.DK z dnia 20.12.2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej
oceny odziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.
	Postanowieniem nr 03/18 z dnia 09.01.2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Trzebnicy
stwierdził, że można odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.
Biorąc pod uwagę w/w uzgodnienia oraz fakt że
planowana realizacja postanowień dokumentu nie
spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko
i stanowi niewielką modyfikację przyjętego dokumentu, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Nowy Dwór (dla części B).

– w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
miasta Trzebnica w rejonie ulic: Prusickiej, F. Roosevelta, Milickiej, Ks. Dz.
W. Bochenka, Jana Pawła II, Klasztornej, Św. Jadwigi, Żołnierzy Września,
Obornickiej, Rynek, Bramy Trębaczy,
Marcinowskiej, Granicznej, S. Piaskowskiego, Polnej, Ledowej,
– w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Trzebnica dla
części terenu we wsi Taczów Mały.
	Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 11
pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U.
2017 poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską
w Trzebnicy uchwał:
– nr XXXVII/421/18 z dnia 26 marca 2018
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
miasta Trzebnica w rejonie ulic: Prusickiej, F. Roosevelta, Milickiej, Ks. Dz. W.
Bochenka, Jana Pawła II, Klasztornej,
Św. Jadwigi, Żołnierzy Września, Obornickiej, Rynek, Bramy Trębaczy, Marcinowskiej, Granicznej, S. Piaskowskiego,
Polnej, Ledowej,
– nr XXXVII/422/18 z dnia 26 marca 2018
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla części
terenu we wsi Taczów Mały.
	Zainteresowani mogą składać
wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz zmiany studium.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy,
pl. Piłsudskiego 1, 55 – 100 Trzebnica,
w terminie do dnia 07.05.2018 r.
	Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1
pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405
z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko do ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
oraz zmiany studium. Wnioski dotyczące strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, należy składać
na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pl. M. J. Piłsudskiego 1,
55 – 100 Trzebnica, w terminie do dnia
07.05.2018 r.
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www.autocraft.net.pl

części samochodowe
Trzebnica

MILICKA 31

tel. 713 870 266
501 438 918
512 087 592
502 705 365

GODZINY OTWARCIA:

pn. - pt. 8:00 - 17:00
sob.
9:00 - 13:00
autocraft@onet.pl

Art Wiosna
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wystawa Marii Gostylli-Pachuckiej

20 marca 2018 roku w Gminnym Centrum Kultury
w sali im. Feliksa Mułki odbył się uroczysty wernisaż
otwierający wystawę gobelinów i akwareli Marii Gostylli – Pachuckiej. Wernisaż zgromadził licznie przybyłą trzebnicką młodzież, przedstawicieli środowiska
artystycznego oraz przedstawicieli gminnych szkół.
Uczestnicy mogli zagłębić się w świat niezwykłej wrażliwości artystki. Przedstawione w nim kompozycje są
pełne bogatej palety możliwości artystycznych – tworzywa, z którego są wykonane. Obecna wystawa „Art
Wiosna” została po raz pierwszy wzbogacona również portretami ptaków namalowanych akwarelami.

Maria Gostylla – Pachucka od
ponad 50 lat zachwyca odbiorców
swoją twórczością. Artystka jest
wieloletnim członkiem wrocławskiej grupy tkackiej „10 x TAK”
oraz francuskiej grupy tkaczek Fil
en Main. Ukończyła Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (obecnie Akademia Sztuk
Pięknych imienia Eugeniusza Gepperta) pod kierunkiem obecnego
imiennika akademii. Artystka
uprawia dyscypliny sztuki, m.in.
jest to tkanina artystyczna, rysunek, malarstwo i akwarela, którą
tworzy przepiękne polskie kwiaty.

▶ Ur o c z yst y we rnis a ż ot wie raj ąc y w yst awę gob e linów i ak ware li M arii G ost ylli - Pac huc k iej , zg rom ad z i ł t r ze b nic k ą m ł o d z ie ż oraz mi ł ośników s z t u k i.

Czarująca kolorystyka kompozycji kwiatowych urzeka wszystkich
odbiorców. Jej prace doczekały się
ponad 200 wystaw w Polsce i za
granicą: we Francji (Nancy, Chateaugiron, Bretania, Paryż), w Niemczech (Mannheim), w Holandii
(Haga), w Poznaniu, na Zamku
Książ, w Warszawie, Szczecinie,
Wałbrzychu, Kamiennej Górze,
Jaworze, Nysie i w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu.
W 2011 roku artystka obchodziła
jubileusz 50–lecia pracy twórczej,
z okazji którego jej prace można
było podziwiać podczas wystaw

w Trzebnicy i w Leśnicy. W przeszłości brała udział w trzebnickim
festiwalu tradycji i obrzędów oraz
w projekcie „przylot bocianów”.
Maria Gostylla-Pachucka jest
Zasłużonym Działaczem Kultury i została odznaczona Złotym
Krzyżem Zasługi.
Gratulujemy Marii Gostylli-Pachuckiej. Zapraszamy wszystkich
do obejrzenia prac artystki w przestrzeni wystawienniczej Gminnego Centrum Kultury. Wystawę
można zwiedzać do 20 czerwca
2018 roku.
[pk]

▶ Ar t yst k a o d p onad p ó ł wie ku z ac hw yc a o d b iorców s woj ą t wórc zośc i ą.
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Przedwojenna Trzebnica i okolica
Kościół pw. Czternastu Świętych Wspomożycieli i pustelnia w Lesie Bukowym
Już w czasach średniowiecza
w trzebnickim Lesie Bukowym znajdowała się kaplica
wraz z pustelnią. Legenda głosi, że pierwsza kaplica w Lesie
Bukowym powstała dla upamiętnienia miejsca, do którego
przychodziła Święta Jadwiga,
aby korzystać z istniejącego
tam źródła. Pierwotna kaplica
została wybudowana z polecenia ksieni trzebnickich cysterek
Annę i poświęcona w 1463 roku.
Pierwszym znanym z imienia
pustelnikiem był wymieniony
w 1493 roku brat Jan. Ksieni

trzebnickiego klasztoru cysterek Zofia Korycińska przy okazji remontu drogi krzyżowej
w Lesie Bukowym, odremontowała w XVIII wieku również
pustelnię. Z kolei obecny wygląd kościółka w Lesie Bukowym jest efektem przebudowy
z 1886 roku, który wykonała
największa w przedwojennej
Trzebnicy, renomowana firma
budowlana Huberta Jantkego.
Trzebnickimi pustelnikami byli
głównie franciszkanie, znani
m.in. z godnego podziwu stosunku do przyrody i zwierząt.

▶ Pustelnia w Lesie Bukowym.

Jedną z przedwojennych atrakcji pustelni była ponad 200- letnia ruchoma szopka, zmajstrowana zapewne przez jednego
z braci. Ostatni pustelnik, franciszkanin Felix Plitzko zmarł
w 1946 roku i został pochowany
przy Kościele p.w. Czternastu
Świętych Wspomożycieli. Murowana pustelnia pozostała bez
gospodarza, co skończyło się
typowo dla takich sytuacji- pożarem pustelni w sylwestra 1967
roku. W miejscu dawnej pustelni znajduje się obecnie dom
rektora Kościoła p.w. Czterna-

▶ Kościółek Leśny wraz z cmentarzem.

stu Świętych Wspomożycieli. Wokół kościółka do lat 70tych znajdował się klimatyczny
cmentarz po którym ostała się
płaskorzeźba upamiętniająca
Huberta Jantke, budowniczego
kościoła. Do naszych czasów
dotrwała również Grota Matki
Boskiej z Lourdes. Ufundował
ją w 1926 roku rzeźnik Rudolf Galetschky, zamieszkały
w Trzebnicy przy ówczesnej ul.
Wrocławskiej 7.

Daniel Buczak

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.

Więcej archiwalnych zdjęć
i artykułów znajdziecie Państwo
na profilu facebookowym:
Przedwojenna Trzebnica i okolica.

▶ Wnę t r ze Kośc ió ł k a pw. C z te rnast u Świę t yc h
Wsp om oż yc ie li w o k re sie p r ze dwoje nny m .

▶ B rat Fe li x Plit z ko p r ze d p u ste lni ą i G r ot ą M at k i ▶ Wn ę t r ze p u ste lni - b rat Fe li x Plit z ko w raz ze s woim ▶ Szop k a B ożonaro d ze niowa z t r ze b nic k iej p u B os k iej z Lo u r de s .

towar z ys ze m - kose m .

"Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci"
W. Szymborska
Panu Andrzejowi Radziejewskiemu wraz z rodziną

ste lni.

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

Sekretarzowi Gminy Trzebnica Danielowi Buczakowi
wraz z rodziną

wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci

wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia
i otuchy z powodu śmierci

Żony

Teścia

składa
Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

składa
Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica
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Polonia punktuje Rojewski debiutuje

Najlepszym piłkarzem marca w akademii Polonii
Trzebnica wybrany został Kacper Wojtasik. Ośmioletni adept futbolu odebrał nagrodę z rąk burmistrza
Marka Długozimy.
grodzonego – Filipa Rojewskiego,
który z powodzeniem zadebiutował w pierwszej drużynie Polonii.
Ta nagroda jest także dodatkową
motywacją do pracy. Mam nadzieję, że tym śladem podąży również
Kacper i reszta wychowanków naszego klubu. Razem z prezesem
Kamilem Kwaśniakiem chcemy,
by to właśnie wychowankowie
stanowili o sile naszego zespołu. Inwestycje, które poczyniłem
w obrębie Fair Play Areny znacząco
ułatwią wyszukiwanie i szlifowanie
młodych talentów – skomentował
burmistrz Marek Długozima, który pogratulował Kacprowi ciężkiej
pracy w meczach i na treningach.

Pierwsza drużyna Polonii Trzebnica rozpoczęła rundę rewanżową w rozgrywkach IV ligi. Mimo trudnego terminarza i problemów z kontuzjami podopieczni trenera Pawła Troniny zdobyli już cztery punkty. Dzięki wsparciu
burmistrza Marka Długozimy dobrze działa także akademia i debiut zaliczył jej kolejny wychowanek – piętnastoletni Filip Rojewski.

▶ Bu rmist r z w r ę c z y ł nag ro dę mie siąc a ko lej ne mu u t al e ntowane mu p i ł k ar zowi z ak ade mii Po l onia Tr ze b nic a – Kac p r owi Woj t asikowi. N a z dj . z b u rmist r ze m M ark ie m D ł u goz im ą , p re ze se m Kamil e m Kwaś niak ie m oraz oj ce m Rob e r te m Woj t asik ie m .

Wyniki fazy grupowej:

Mundial przedszkolaków – I runda
I runda rozgrywek piłkarskich w ramach Mundialu Przedszkolaków o Puchar Burmistrza Gminy
Trzebnica już za nami. 22 marca tuż przed godziną
10:00 w Hali Sportowej pierwszy gwizdek sędziego rozpoczął zmagania najmłodszych piłkarzy. Do
rywalizacji stanęły drużyny grup przedszkolnych:
ze Szkoły Podstawowej nr 3, Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola nr
2, Przedszkola „Koniczynka” i Przedszkola nr 1.
W fazie grupowej „każdy z każdym” zostało rozegranych w sumie
6 meczów. Na boisku po obu stronach rywalizowało po 7 zawodników wraz z bramkarzem. Każdy
mecz trwał 12 minut bez zmiany

stron. Nie zabrakło wielkich emocji, trafnych asyst, celnych goli
i głośnych haseł dopingujących
w stylu: „Przedszkole nr 2 najlepiej
w piłkę gra”.
	Po I rundzie przedszkolaki z SP

nr 3 zajmują pierwsze miejsce w tabeli. Na drugim miejscu znajdują
się piłkarze z Przedszkola Integracyjnego, których zapamiętamy
z radosnych „samolotów” po każdej zdobytej bramce. Trzecie miejsce zajmują przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej nr 2.
	Przed nami jeszcze trzy rundy
w ramach mundialu. Najbliższa
odbędzie się 11 kwietnia o 9:30
w Hali Sportowej. Kolejne dwie rozegrane zostaną na Orliku: 9 maja
i 6 czerwca. Za udział w poszczególnych rundach drużyny zdobywają punkty za zajęte miejsca:
I miejsce – 29 pkt., II miejsce – 18
pkt., III miejsce – 16 pkt., IV miejsce – 14 pkt., V miejsce – 12 pkt., VI
miejsce – 10 pkt.

▶ Pu b lic z ność , s zc ze gó lnie t a naj m ł o d s z a , z e nt u zjaz m e m k ib icowa ł a d ru ż ynom p o dc z as m e c zów.
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Przedszkole nr 1 – SP nr 2 0 : 7
Integracyjne – Koniczynka 6 : 0
Przedszkole nr 1 – SP nr 3 0 : 8
Integracyjne – Przedszkole nr 2 4 : 0
SP nr 2 – SP nr 3
0:2
Przedszkole nr 2 – Koniczynka 2 : 1

– Mundial Przedszkolaków jest
z jednej strony doskonałym miejscem sprawdzenia umiejętności
sportowych najmłodszych dzieci
(4 – 6 lat), z drugiej strony jest dla
nich praktyczną nauką gry w piłkę nożną – mówi burmistrz Marek
Długozima i dodaje: – Dzieci mają
okazję uczyć się zasad fair play
oraz przede wszystkim współpracować w grupie. Najważniejszym
celem Mundialu jest przekazanie
dzieciom fascynacji sportem oraz
kształtowanie w nich właściwych
postaw poprzez zabawę i współpracę. Takie doświadczenie zaprocentuje w przyszłości. Gratuluję
wszystkim wspaniałej sportowej
rywalizacji.
	Wielkie brawa dla maluchów!!!

mecz o miejsce trzecie:
SP nr 2 – Przedszkole nr 2

E

K

L

A

6:0

mecz o miejsce pierwsze
SP nr 3 – Integracyjne

3:0

Tabela po I rundzie:
1.

Szkoła Podstawowa nr 3

2.

Przedszkole Integracyjne

3.

Szkoła Podstawowa nr 2

4.

Przedszkole nr 2

5.

Przedszkole Koniczynka

6.

Przedszkole nr 1

▶ M ł o d z i ade p c i z ap re ze ntowali s woje u miej ę t nośc i.
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Kacper Wojtasik piłkarzem marca
Kacper występuje w drużynie żaków niebieskich Polonii
i w ostatnim czasie bardzo się rozwinął, popierając swój niewątpliwy
talent rzetelnością na treningach.
Młody zawodnik strzela gole jak
na zawołanie. Na początku marca
pojechał ze swoim zespołem na
turniej do Nowej Rudy. Polonia wygrała całe zawody, a on sam został
najlepszym strzelcem. Wyróżnił się
także na mocno obsadzonym, międzynarodowym, turnieju w Wiśle.
– To wyróżnienie ma na celu
nagradzanie najlepszych spośród
piłkarzy, grających w grupach młodzieżowych naszego klubu. Jak
pokazuje przykład pierwszego na-
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	Polonia ligową wiosnę rozpoczęła od spektakularnego zwycięstwa
na Fair Play Arenie nad Nysą Kłodzko
w sobotę 24 marca. Trzebnicki zespół wygrał aż 6:1.
	Optyczna przewaga biało-niebieskich zarysowała się od początku
spotkania, a goście ograniczali się
głównie do kontr. I właśnie jeden
z kontrataków przyniósł im oczekiwany skutek w 23. minucie. Zawodnik Nysy wyszedł sam na sam
z Karolem Buchlą, bramkarz Polonii zatrzymywał go nieprzepisowo
w polu karnym i sędzia wskazał na
wapno. Po chwili było 0:1. To jednak
nie zmieniło obrazu gry i podopieczni trenera Pawła Troniny dalej konsekwentnie dążyli do strzelenia gola.
Udało się to w 35. minucie, kiedy to
po rzucie rożnym najprzytomniej
zachował się Krzysztof Ostrowski
i doprowadził do wyrównania. Z takim rezultatem gracze schodzili do
szatni. W międzyczasie niestety urazu nabawił się Kacper Belica i w jego
miejsce na boisku pojawił się Krzysztof Ulatowski.
Druga połowa, to już futbol totalny w wykonaniu piłkarzy Polonii.
Na samym jej początku pięknym
uderzeniem z woleja zza pola karnego popisał się Mateusz Olikiewicz
i bramkarz przyjezdnych mógł jedynie odprowadzić piłkę wzrokiem. Po
kilku minutach Krzysztof Ostrowski
mógł się cieszyć z dubletu – rozpoczął rajd w okolicach środka boiska,
minął rywali i huknął potężnie z dystansu, nie dając szans golkiperowi
z Kłodzka. Osiem minut później było
już 4:1. W pole karne przebojem
wdarł się Piotr Kotyla i został faulowany. Jedenastkę na gola zamienił
niezawodny Krystian Jajko. W 81.
minucie w szesnastce obrona przyjezdnych sfaulowała Krystiana Jajko
i sam poszkodowany skutecznie wyegzekwował rzut karny. To jednak
nie był koniec sobotniego strzelania
w naszym wykonaniu. W doliczonym czasie gry kibice mogli obejrzeć
prawdziwą wisienkę na torcie. Piotr
Możdrzech wystawił piłkę Łukaszowi Kuczerowi, a ten uderzył pięknie
ze sporej odległości i wpakował futbolówkę w samo okienko.
Już w następną środę Polonia pojechała do Gaci na mecz z tamtejszą

Foto-Higieną – liderem rozgrywek
osłabioną brakiem kapitana Karola
Buchli. I choć do 80. minuty przegrywała tylko 0:1, to w końcówce dała
sobie wbić jeszcze trzy gole i ostatecznie poległa 0:4. Trzy dni później
znów trzebnicka drużyna musiała udać się w delegację do Barda,
gdzie przegrała z tamtejszą Unią 0:2.
W ostatnią sobotę natomiast przyszedł czas na trzeci wyjazd z rzędu
i to do Ząbkowic Śląskich, gdzie do
tej pory wygrać zdołał tylko Śląsk II
Wrocław.
Do starcia z Orłem przystąpiliśmy
bez pięciu podstawowych zawodników, których wyeliminowały kontuzje lub pauzy za kartki. Zabrakło
Kacpra Belicy, Piotra Czarneckiego,
Marcina Waliszczaka (pojechał do
Ząbkowic, ale był na ławce), Krzysztofa Ulatowskiego i Krzysztofa
Ostrowskiego. Okazało się jednak,
że ci którzy ich zastępowali poradzili sobie bardzo dobrze. Pierwsza
połowa należała bowiem do Polonii.
Gospodarze bili głową w mur, a my
mieliśmy co najmniej cztery stuprocentowe okazje, ale piłka jak zaczarowana nie chciała wpaść do siatki.
	Niewykorzystane sytuacje zemściły się zaraz po przerwie. Już
w 46. minucie sędzia podyktował
rzut karny dla przeciwników, a ci zamienili go na gola. Pięć minut później było już 0:2 i wydawało się, że
demony z dwóch poprzednich przegranych na wyjazdach kolejek wró-

ciły. Na domiar złego kontuzji doznał
Sebastian Szefner i musiał opuścić
boisko, ale bardzo dobrą zmianę dał
za niego Artur Wawrzykowski.
	Nasz zespół się nie poddał i konsekwentnie grał swój futbol. Przyniosło to skutek po godzinie gry,
kiedy to Krystian Jajko podał do Łukasza Kuczera, a ten zdobył bramkę
kontaktową. Od tamtej pory inicjatywa już całkowicie należała do nas
i dążyliśmy do wyrównania. Udało
się to w 81. minucie i znów asystę
zanotował Jajko, dogrywając do Rafała Miazgowskiego, który pewnym
uderzeniem głową doprowadził do
remisu. Poszliśmy za ciosem i stworzyliśmy sobie kolejne sytuacje i to
gospodarze powinni być zadowoleni z podziału punktów, a u nas pozostał lekki niedosyt.
Debiut w oficjalnym spotkaniu
pierwszej drużyny zaliczył piętnastoletni wychowanek Polonii Filip
Rojewski, który wyszedł na boisko
w pierwszym składzie, świetnie
zrealizował powierzone mu przez
trenera Pawła Troninę zadania i bardzo pomógł zespołowi. Rojewski
niedawno odbierał z rąk burmistrza
Marka Długozimy nagrodę dla najlepszego piłkarza lutego akademii
Polonii Trzebnica.
W następnej kolejce – w sobotę
14 kwietnia – Polonia zmierzy się na
Fair Play Arenie z Sokołem Wielka
Lipa. Początek meczu o 17:00.
[kk]

▶ Filip Roj ews k i , k tór y z rąk b u rmist r z a o de b ra ł nag r o d ę

d l a naj l e ps ze go z awo d nik a lu te go, u d anie z ade b iu towa ł
w p ie r ws zej d ru ż y nie.
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▶ Po l onia w p ie r ws z yc h c z te re c h m e c z ac h ru nd y wiose nnej z doby ł a c z te r y p u nk t y.

IV liga 2017/2018, grupa: dolnośląska (wschód)
Nazwa
M. Pkt. Z.
R.
P.
Bramki
1. Foto-Higiena Gać
18
44
14
2
2
47-20
2. Śląsk II Wrocław
17
37
12
1
4
40-13
3. Bielawianka Bielawa
18
37
12
1
5
27-16
4. Sokół Marcinkowice
18
34
11
1
6
38-24
5.  Orzeł Ząbkowice Śląskie
17
28
8
4
5
34-26
6.  Piast Żerniki (Wrocław)
18
28
8
4
6
27-25
7.  Unia Bardo
18
27
9
0
9
36-36
8.  Polonia-Stal Świdnica
18
27
8
3
7
29-22
9.  Sokół Wielka Lipa
17
26
7
5
5
26-25
10.  Nysa Kłodzko
18
23
7
2
9
34-41
11. Górnik Wałbrzych
17
23
7
2
8
28-29
12.  Polonia Trzebnica
19
22
5
7
7
21-29
13. Wiwa Goszcz
18
18
5
3
10
23-40
14. MKP Wołów
18
16
4
4
10
24-34
15. Karolina Jaworzyna Śląska
17
9
2
3
12
13-47
16.  Pogoń Oleśnica
18
5
1
2
15
14-34
Kolejka 19 – 7-8 kwietnia
Bielawianka Bielawa 3-0 Wiwa Goszcz / Śląsk II Wrocław 5-0 Unia Bardo / Karolina
Jaworzyna Śląska 0-6 MKP Wołów / Polonia-Stal Świdnica 3-1 Pogoń Oleśnica /
Piast Żerniki (Wrocław) 2-1 Górnik Wałbrzych / Sokół Marcinkowice 0-2 Foto-Higiena Gać / Sokół Wielka Lipa 1-0 Nysa Kłodzko / Orzeł Ząbkowice Śląskie 2-2 Polonia Trzebnica
Kolejka 20 – 14-15 kwietnia
Unia Bardo – Orzeł Ząbkowice Śląskie / Polonia Trzebnica – Sokół Wielka Lipa /
Nysa Kłodzka – Sokół Marcinkowice / Foto-Higiena Gać – Piast Żerniki (Wrocław)/
Górnik Wałbrzych – Polonia-Stal Świdnica/ Pogoń Oleśnica – Karolina Jaworzyna
Śląska / MKP Wołów – Wiwa Goszcz/ Bielawianka Bielawa – Śląsk II Wrocław/
Klasa A 2017/2018, grupa: Wrocław II
Nazwa
M. Pkt. Z.
R.
P.
Bramki
1.  Orzeł Pawłowice (Wrocław)
15 37 12
1
2
62-13
2. KS Łozina
15 32 10
2
3
46-16
3. Barycz Milicz
15 30
9
3
3
31-16
4. Barycz Sułów
14 24
7
3
4
33-28
5. Błysk Kuźniczysko
15 24
7
3
5
27-19
6.  Orla Korzeńsko
15 24
7
3
5
32-27
7. Lotnik Twardogóra
15 22
6
4
5
26-22
8.  Plon Gądkowice
15
21
6
3
6
38-42
9. Iskra Pasikurowice
15
19
5
4
6
28-28
10. Zorza Pęgów
15
19
5
4
6
31-32
11. Victoria Orzeszków
15
15
5
0
10
27-48
12. Dolpasz Skokowa
14
12
4
0
10
17-25
13. Kometa Kryniczno
15
11
3
2
10
19-45
14. Kometa Krzelów
15
6
2
0
13
18-74
Kolejka 15 – 7-8 kwietnia Zorza Pęgów 3-6 Kometa Krzelów / KS Łozina 6-1 Plon
Gądkowice / Orzeł Pawłowice (Wrocław) 3-0 Iskra Pasikurowice / Orla Korzeńsko
3-0 Dolpasz Skokowa / Barycz Sułów 2-1 Błysk Kuźniczysko / Barycz Milicz 3-1 Lotnik Twardogóra / Kometa Kryniczno 0-1 Victoria Orzeszków /
Kolejka 16 – 14-15 kwietnia / Zorza Pęgów – Kometa Kryniczno / Victoria
Orzeszków – Barycz Milicz / Lotnik Twardogóra – Barycz Sułów / Błysk Kuźniczysko – Orla Korzeńsko / Dolpasz Skokowa – Orzeł Pawłowice (Wrocław) / Iskra Pasikurowice – KS Łozina / Plon Gądkowice – Kometa Krzelów
Klasa B 2017/2018, grupa: Wrocław III
Nazwa
M. Pkt. Z.
R.
P.
Bramki
1. KS Łazy Wielkie
10 30 10
0
0
42-9
2.  Sokół Kaszowo
10 24
8
0
2
37-12
3.  Orzeł Biedaszków Wielki
10 21
7
0
3
33-17
4.  Polonia Grabowno Wielkie
9
16
5
1
3
34-17
5. Victoria Zawonia
10 14
4
2
4
28-19
6.  Sokół Ujeździec Wielki
10
13
4
1
5
21-33
7.  Olimpia Bukowinka
10
12
4
0
6
29-39
8. KS Postolin
10
9
3
0
7
17-33
9.  Sokół Ujeździec Mały
10
6
2
0
8
20-53
10.  Piorun Koniowo
9
0
0
0
9
13-42
Kolejka 12 – 7-8 kwietnia KS Łazy Wielkie 2-0 Victoria Zawonia / Olimpia Bukowinka 6-1 KS Postolin / Orzeł Biedaszków Wielki 5-0 Sokół Ujeździec Wielki / Sokół Kaszowo 4-1 Sokół Ujeździec Mały
Kolejka 13 – 14-15 kwietnia Piorun Koniowo – Sokół Kaszowo / Sokół Ujeździec Mały – Orzeł Biedaszków Wielki / Sokół Ujeździec Wielki – Olimpia Bukowinka / KS Postolin – Victoria Zawonia
Klasa B 2017/2018, grupa: Wrocław II
Nazwa
M. Pkt. Z.
R.
P.
Bramki
1. Burza Godzieszowa
14 37 12
1
1
102-25
2. Avia Ozorowice
14 32 10
2
2
61-25
3.  Sparta Wszemirów
14
31 10
1
3
76-25
4.  SKS Głuchów Górny
14 27
8
3
3
59-42
5.  Orkan Borzęcin
14 26
8
2
4
63-45
6.  Sparta Skarszyn
14 24
8
0
6
71-49
7. Błyskawica Szewce
14
17
5
2
7
19-38
8. LKS Krościna Wielka
14 16
5
1
8
29-68
9. LKS Paniowice
13
15
4
3
6
37-36
10.  Sparta Będkowo
14
11
3
2
9
22-47
11. Amesko Szczytkowice
13
8
2
2
9
20-51
12. Błękitni Pawłów Trzebnicki
14
6
2
0
12
14-84
13.  Pogoń Żmigródek
14 10
3
1
10
30-68
Kolejka 15 – 7-8 kwietnia Sparta Skarszyn 6-3 Avia Ozorowice / Orkan Borzęcin 2-3 LKS Krościna Wielka / Sparta Będkowo
0-3	Sparta Wszemirów / SKS Głuchów Górny 1-6 Burza Godzieszowa / Pogoń Żmigródek 0-3 Błyskawica Szewce / Amesko Szczytkowice 2-0 Błękitni Pawłów Trzebnicki /
Kolejka 16 – 14-15 kwietnia Avia Ozorowice – Amesko Szczytkowice / Błękitni
Pawłów Trzebnicki – LKS Paniowice / Błyskawica Szewce – SKS Głuchów Górny /
Burza Godzieszowa – Sparta Będkowo / Sparta Wszemirów Orkan Borzęcin / LKS
Krościna Wielka – Sparta Skarszyn
Klasa C 2017/2018, grupa: Trzebnica
Nazwa
M. Pkt. Z.
R.
P.
Bramki
1.  Sokół II Wielka Lipa
9
17
5
2
2
39-20
2. Masłovia Masłów
8
15
5
0
3
23-20
3. LZS Komorowo
8
13
3
4
1
23-18
4.  Struga Czatkowice
9
13
4
1
4
24-30
5.  Start Bychowo
8
1
0
1
7
17-38
Kolejka 11 – 8 kwietnia LZS Komorowo – Masłovia Masłów (przerwany w 70.
minucie przy stanie 1-2) / Struga Czatkowice 3-9 Sokół II Wielka Lipa /
Kolejka 12 – 15 kwietnia Sokół II Wielka Lipa – LZS Komorowo / Masłovia Masłów – Start Bychowo
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Sukcesy Gaudii
Kolejny bardzo udany występ zaliczyły zawodniczki
Gminnego Klubu Sportowego GAUDIA Trzebnica-Zdrój.
W turnieju organizowanym
pod koniec marca przez
klub Volley Miękinia wystartowały cztery zespoły
GAUDII i wszystkie wróciły
z medalami.
R

	Pierwsze miejsce w turnieju
„trójek” zajęły dziewczynki w skladzie: Julia Pasternak, Jagoda Siemiątkowska, Oliwia Sobol, Iga
Woźniak. Z kolei trzecie miejsce
zajęły dziewczynki w skladzie: Pola
Śliwiak, Joasia Bielecka, Karolina
Kuczma, Angelika Ryba (trener:
Piotr Bahrynowski).
W turnieju „czwórek” drugie
miejsce zajęły dziewczynki: Wiktoria Cebula, Martyna Gładysz,
Wiktoria Siczek, Michalina Gawron,
Amelia Razik, natomiast trzecie
miejsce, startujące po raz pierwszy
w barwach Gaudii: Kamila Adamek, Emilia Kot, Sara Kurnicka, Foryś Emilia. (trener Anna Górecka).
Już 15 kwietnia dziewczynki z rocznika 2006 wystartują
w turnieju KINDER+SPORT. A już 21
kwietnia burmistrz Marek Długozima, zaprasza na pierwsze urodziny Gminnego Klubu Sportowego
Gaudia Trzebnica-Zdrój: – Reaktywowana przeze mnie trzebnicka
legenda siatkówki, wzbogacona
została o sekcje koszykówki. Nie
wynik, a wychowanie młodzieży
i przyszłych pokoleń sportowców
było zadaniem pierwszoplanowym. Dziś z pełną świadomością
mogę powiedzieć, że cel jest realizowany. Patrząc na ilość zawodników i zawodniczek biorących
udział w treningach – wiem, że
reaktywacja klubu, była słuszną
i potrzebną decyzją. Już dziś zapraszam na pierwsze urodziny klubu,
gdzie będzie można bliżej poznać
obie dyscypliny. Nie zabraknie
konkursów i atrakcji. Zapraszam!
Szczegóły na plakacie.
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Wiosno – gdzie Ty jesteś?
SP Ujeździec
Pomimo kapryśnej pogody wciąż
z utęsknieniem czekamy aż przyjdzie – a co? – wiosna. Jeszcze nie
czujemy jej na zewnątrz, ale za to doskonale widzimy w szkole w Ujeźdźcu Wielkim. W dniu 21 marca – już
u progu, w oczy rzucają się kolorowe
kwiaty, wianki, kwitnące drzewa,

i powiewające kokardy, które to za
zadanie mają na dobre wypędzić tę
długą zimę. Najważniejszą częścią
poszukiwania wiosny był uroczysty
korowód, w którym uczestniczyli
uczniowie SP w Ujeźdźcu Wielkim,
nauczyciele i dyrekcja szkoły. Dodać
należy, iż obowiązkiem każdego było
przebranie się za wiosenne symbole. Pomysłowość uczniów napraw-

Wycieczka do Panoramy Racławickiej
SP 3
Tradycyjnie, jak co roku, uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy mogli odwiedzić Wrocław
i uczestniczyć w lekcji muzealnej
w Panoramie Racławickiej. 20 marca

klasa VI c wybrała się tam z p. Joanną Sobotą i Jowitą Jezioro-Wolską.
Uczniowie z dużym zainteresowaniem słuchali pani przewodniczki,
która przedstawiła dzieje ogromnego malowidła, przedstawiającego
bitwę pod Racławicami z 1794 roku.

Mistrz recyklingu
SP 2
Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy wzięła udział w Ogólnopolskim
Konkursie Ekologicznym „Mistrz
Recyklingu – Maks porządkuje odpady”, adresowanym do uczniów
klas 4-7 szkół podstawowych. Główny cel konkursu to nauka jak wiele
surowców wtórnych potrafimy dziś

poddać recyklingowi. W naszej
szkole powstały trzy ekozespoły: –
klasa 5c – Bakusie, w składzie: Laura
Gajewska, Melchior Woźniak, Julia
Poznańska, Natalia Chrzanowska,
Julia Darowska, Stanisław Ferte, Michał Kasperski, Kalina Kwiatkowska, Jagoda Lorek, Nikodem Mądry,
Michał Piotrowski, Julia Skibińska,
Jakub Styperek, Oliwia Waleńców;
– klasa 5e – Ekoludki, w składzie:

W zakładzie opiekuńczo-leczniczym
SP 3
W poniedziałek, 26 marca 2018 r.
z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, klasa IV a pod opieką p.
Agnieszki Skurjat i grupa dziewcząt
z kl. VI b pod opieką p. Agnieszki
Barełkowskiej-Goraś
odwiedziła
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla
Dorosłych przy klasztorze Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy. Uczniowie

z klasy IV a, V b, VI c własnoręcznie przygotowali kartki świąteczne z życzeniami dla ludzi chorych.
Dziewczęta z klasy VI b: Weronika
Franczak, Emilia Kowalik, Hanna
Krupa, Karolina Nieckarz zaprezentowały montaż słowno-muzyczny
pt. ,,Wielkanoc tuż, tuż…” Można
było usłyszeć teksty o zwyczajach
wielkanocnych i tematyczne piosenki, które ożywiły przedstawienie.

Szkolny Konkurs Recytatorski
SP 1
Dnia 5 marca w Szkole Podstawowej
nr 1 odbył się kolejny konkurs recytatorski, tym razem dla uczniów
z klas zero. Była to świetna okazja do
wzmacniania wiary we własne siły.

Wszyscy przede wszystkim dzieci
bardzo dobrze się bawiły, wygłaszając z pasją przygotowane wiersze.
Zaprezentowały znane utwory z klasyki literatury dziecięcej autorstwa:
Jana Brzechwy, Juliana Tuwima
i Marii Konopnickiej. Trudne zadanie miała komisja konkursowa –

Spotkanie z poezją
Przedszkole Nr 1
W ramach projektu czytelniczego,
dnia 20 marca przedszkole odwiedziła neurologopeda p. Magdalena
Michalak, która przeczytała dzieciom wiersze: „Ptasie Radio” J. Tuwima; „Lokomotywa” J. Tuwima
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oraz „ Na Straganie” J. Brzechwy.
Pani Magdalena dodatkowo przyniosła ze sobą rekwizyty i ilustracje
do tekstów. – Dzieci były cudowne,
energiczne, bardzo aktywne. Słuchały wierszy, następnie odpowiadały na pytania oraz znakomicie
rozwiązywały zagadki związane

dę przeszła nasze oczekiwania. Po
przemarszu, któremu towarzyszyły
okrzyki i inne elementy akustyczne, nastąpiło uroczyste przywitanie
wiosny, a zarazem godne pożegnanie zimy. To naprawdę niesamowita frajda dla dzieci i dorosłych.
Po szybkim odnalezieniu wiosenki, wszyscy uczniowie udali się do
szkoły, w której rozegrali piłkarskie
turnieje oraz uczestniczyli w grach,
zabawach i karaoke. Pierwszy dzień
wiosny tak uroczyście obchodzony w szkole w Ujeźdźcu Wielkim
sprawił uczniom ogrom radości, hu-

Konkurs religijny
SP 3

moru, zabawy i satysfakcji. Miejmy
nadzieję, że nasze działania okażą się
na tyle skuteczne, że w końcu przyj-

dzie słoneczko i ocieplenie / Adrianna Pieczykolan

Była to ciekawa lekcja historii i plastyki. Szóstoklasiści odwiedzili także
Muzeum Narodowe. Wizyta w tym
miejscu pogłębiła wiedzę uczestników o obrazach, rzeźbach i przedmiotach użytkowych z przełomu
wieków, znajdujących się w muzeum. Klasa wróciła z wycieczki pełna wrażeń i na zawsze zapamiętała
kim był Tadeusz Kościuszko i kiedy
wybuchło powstanie kościuszkowskie. / oprac. J. Sobota
Aleksandra Błoniarz, Aleksandra
Ankier, Zuzanna Bednarek, Ignacy
Dybała, Bartosz Grzegorczyk, Kinga
Kasperek, Zofia Maślanka, Andrzej
Myślisz, Wiktoria Pieścik, Weronika Świdzińska, Julia Grabowiecka;
– klasa 6a – Grzybiarze, w składzie:
Miłosz Kozakiewicz, Paweł Hryncyszyn, Joanna Bielecka, Patrycja
Pyt, Jan Kwasek, Brajan Michalski,
Damian Nalaskowski, Wiktoria Szatanik, Filip Szatanik, Marta Tlałka,
Jakub Woźniak. Tuż przed Świętami
Wielkanocnymi wysłaliśmy prace
naszych ekozespołów na adres FunKlasa IV a pięknie włączyła się do
śpiewu. Występ bardzo wszystkim
się podobał. Uczniowie zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Następnie wręczyli pensjonariuszom
kartki świąteczne z życzeniami.
W czasie występu jak i przy rozdaniu kartek można było zobaczyć
wśród ludzi starszych uśmiech
i wzruszenie. Była to dla nas bardzo
ważna lekcja pokory i wdzięczności
za nasze życie i zdrowie. Cieszymy
się, że mogliśmy odwiedzić i sprawić
tym ludziom radość. Dziękujemy
Siostrze Donacie i pracownikom Zapani Alicja Stręk-Tworek oraz Beata
Dyk, ponieważ każdy z recytatorów
zachwycił wdziękiem i niepowtarzalną interpretacją utworu. Jury
miało duży kłopot z wyłonieniem
zwycięzcy, ale po długich debatach
przyznano: I miejsce – Ninie Kruszonie, II miejsce – Wiktorii Zombroń , III miejsce – Lenie i Nadii
Wechman. Wszystkie dzieci otrzymały kolorowe dyplomy, a laureaci
dodatkowo nagrody książkowe.
Wszystkim dzieciom gratulujemy!
z wierszami. Przedszkolaki były
zaangażowane i bardzo dużo szczegółów zapamiętały – zachwycała się
Pani Magdalena. Przedszkolaki jako
przerywnik zaśpiewały piosenkę pokazywaną pt. „Książeczki, Bajeczki”.
Na koniec w podziękowaniu, Pani
Magdalena otrzymała dyplom oraz
słodki upominek. Jeszcze raz dziękujemy za przyjęcie zaproszenia
i wspólnie spędzony czas. Pozdrawiamy serdecznie Panią Magdalenę.
/ AUTOR: A.Łoś-Węgrzynowska

W piątek, 9 marca 2018r. odbył się
XV Powiatowy Konkurs Religijny ,,Triduum Paschalne” dla klas
IV-VII. Odpowiedzialnymi za konkurs byli nauczyciele: ks. Radosław
Bariasz i p. Agnieszka Barełkowska
– Goraś. Uczestników konkursu
przywitała pani Dyrektor Jadwiga
Kalinowska, która przyniosła w zaklejonej kopercie testy konkursowe
przygotowane przez Stowarzyszenie Oświatowe ,,Sowa”. Uczniowie

w tym roku przygotowywali się
do konkursu z Ewangelii św. Jana,
rozdziały: 18-21 wraz z przypisami
i słowniczkiem. Do etapu powiatowego po wcześniejszym etapie szkolnym, zostali zgłoszeni przez swoich
nauczycieli religii najlepsi uczniowie
ze szkół powiatu trzebnickiego: SP
nr 1 w Trzebnicy, SP nr 2 w Trzebnicy, SP nr 2 Oborniki Śląskie, SP
nr 3 Oborniki Śląskie, SP Prusice, SP Kuźniczysko, SP Ujeździec
Wielki, SP Czeszów, SP Zawonia
oraz uczniowie SP nr 3 w Trzebnicy.
W sumie było 14 uczestników. Test

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
SP Boleścin
Dnia 27 marca odbyły się gminne
eliminacje Turnieju „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”. Organizatorką była Pani Seweryna Janicka.
Nad poprawnością przebiegu konkursu czuwali przedstawiciele KPP
w Trzebnicy, sierżant Michał Belcarz
oraz młodszy aspirant Grzegorz
Zając. W turnieju brało udział pięć

czteroosobowych zespołów ze szkół
z naszej gminy. I miejsce zajęli
uczniowie SP nr 2 w Trzebnicy, II
miejsce SP nr 3 w Trzebnicy, natomiast III m. zajęli uczniowie SP
w Boleścinie. 6 kwietnia zwycięzcy
będą reprezentować naszą gminę na
szczeblu powiatowym w Powidzku.
Wszyscy będziemy trzymać kciuki
i życzymy powodzenia! / Seweryna
Janicka

konkursowy składał się z pytań zamkniętych, otwartych, uzupełnienia
zdań oraz krzyżówki. Uczniowie
mogli w sumie zdobyć 66 pkt. Komisja konkursowa w składzie: ks. Jacek
Nowak, p. Krystyna Kaczorowska,
p. Joanna Kusiak, p. Iwona Mędryk
p. Monika Budziak-Mielnik, p.
Anita Kochmańska, p. Paulina Muszyńska, p. Adam Politowicz oraz
p. Agnieszka Barełkowska-Goraś,
sprawdzali testy i wyłonili zwycięzców. W tym czasie uczniowie po
słodkim poczęstunku pod opieką ks.
Radosława Bariasza oglądali piękny
film pt. ,,Jezus”. Laureaci konkursu:
I miejsce: Nadia Cichy, kl. IV, SP nr
3 w Trzebnicy – nauczyciel przygotowujący s. Lilianna Wypiór / II
miejsce: Tomasz Majewski, kl. VII,
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SP Kuźniczysko – nauczyciel przygotowujący p. Marlena Surówka / III
miejsce: Michalina Wdowiak, kl. V,
SP nr 3 Oborniki Śląskie – nauczyciel
przygotowujący p. Adam Politowicz
/ IV miejsce: Wiktoria Gąsiorek, kl.
V, SP Czeszów – nauczyciel przygo-

Z wielkanocną wizytą u seniorów
SP 2

Wielkanoc to najważniejsze święto chrześcijańskie, upamiętniające

Światowy Dzień Poezji
dacji Chlorofil z siedzibą w Warszawie. Pozostało oczekiwanie na wy-

niki! / Koordynator konkursu w SP2
– Aleksandra Warchulska

SP 2
Święto to obchodzone jest corocz-

nie 21 marca, zostało ustanowione
przez UNESCO w 1999 roku. Główne uroczystości odbywają się w Pa-

Gminny Konkurs Recytatorski
SP 3
kładu Opiekuńczo-Leczniczego za
miłe przyjęcie i słodki poczęstunek.

/ Agnieszka Barełkowska-Goraś
i Agnieszka Skurjat.

23 marca w sali widowiskowej
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy odbył się Gminny
Konkurs Recytatorski dla dzieci
5 i 6 – letnich. Organizatorem konkursu było Przedszkole Publiczne
nr 2 im. Polskiej Niezapominajki
w Trzebnicy . Tematyka tegorocznego konkursu to ,, Trzebnica – moje
miasto , Polska – moja Ojczyzna”.
W konkursie wzięło udział 11 osób.
Przedszkolaków ze Szkoły Podstawowej nr 3 reprezentowała Alicja
Janusiewicz z oddziału przedszkolnego O ,,b”. Dziewczynka zaprezentowała wiersz Wisławy Szymborskiej ,, Gawęda o miłości do ziemi

Konkurs Historia Polski – Pod zaborami
SP 3

ojczystej” i odniosła ogromny sukces. Jury wysoko oceniło zdolności
recytatorskie Alicji i przyznało jej
I miejsce . Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów. / Opr. Beata Jędruszek

Koszyczki wielkanocne przedszkolaków
SP Ujeździec
22 marca ogłoszone zostały wyniki
konkursu plastyczno-technicznego
„Koszyczek Wielkanocny”, w którym udział wzięły dzieci z klas 0
i najmłodsze przedszkolaki Szkoły
Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim. Organizatorem konkursu

27 marca, w Szkole Podstawowej
nr 3 w Trzebnicy, odbył się szkol-

była p. Aleksandra Gniłka. Maluchy przygotowały łącznie aż 38
prac. Techniki, którymi swoje prace
stworzyły były bardzo różnorodne. W koszyczkach znalazły się kolorowe pisanki, zajączki, baranki,
kurczaki, wiosenne gałązki a nawet
prawdziwa sól. Szczególnie pomysłowy był zając wyklejony kaszą, bazie kotki z patyczków do uszu i na-

sion dyni, koszyczek z papierowych
serwetek, jednorazowego talerzyka,
słomy i ostróżek z kredek oraz kurczaki z piórek. Wybór najlepszych
prac był dla komisji konkursowej
bardzo trudny, bo wszystkie koszyki
były piękne, a w ich przygotowanie
dzieci włożyły z pomocą rodziców
wiele trudu. Na I MIEJSCE zasłużyli
Błażej Marcinek z grupy 0b oraz trzy
dziewczynki: Lena Latos z Punktu
Przedszkolnego, Natalia Tarnowska
z grupy 0a i Julia Szymańska z klasy
0c. II MIEJSCE należy do Zuzi Dą-

bek, Filipa Kalinowskiego, Szymona
Wojtasa i Emilii Wyki, natomiast
III MIEJSCE to prace Hani Gniłki,
Ksawerego Bocheńskiego, Jakuba
Zaborowskiego, Wojtka Maziarza,
Michała Cajdera, Miłosza Jaworowskiego, Hani Gaj i Julii Łukaszewskiej. Wyróżnienie za zupełnie
samodzielne wykonanie koszyczka
otrzymały Joasia Szkaradek, Oliwia
Danielak i Zuzia Wysota. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
pamiątkowe dyplomy i upominki.
Gratulujemy przedszkolakom chęci
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towujący p. Paulina Muszyńska / V
miejsce: Tomasz Faraniec, kl. IV, SP
Zawonia –nauczyciel przygotowujący p. Anita Kochmańska. Gratulujemy laureatom i życzymy dalszych
sukcesów. Agnieszka BarełkowskaGoraś, ks. Radosław Bariasz
śmierć i zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa. Czas wielkanocny to
także czas nadziei i radości, związanej z budzącą się na nowo do życia
przyrodą. Z tej okazji 27.03.2018 r.
uczniowie klasy III e SP nr 2 udali się
z przedświąteczną wizytą do Dziennego Domu Pobytu dla Osób Starszych „Senior – WIGOR” w Trzebnicy. Zaprezentowali przygotowany
pod kierunkiem wychowawcy M.
Strzykalskiej i katechetki J. Bejm
montaż słowno – muzyczny pt.
„Zielona Wielkanoc”, czym sprawili
wielką radość seniorom. Uczniowie
zostali obdarowani gromkimi brawami i słodkim poczęstunkiem. /
M. Strzykalska
ryżu. Uczniowie z SP 2 dołączyli do
zespołu promującego czytanie czy
pisanie wierszy. Podczas lekcji języka polskiego w klasie 4b, 4c oraz 4d
uczniowie poznali czym jest poezja,
jakie pełni funkcje, jaką ma wartość… Uczniowie poznali wiersze
wzruszające, zmuszające do refleksji,
a także i takie, dzięki którym mogą
się uczyć np. matematyki. Tworzyli
rymy do swoich imion oraz do zaproponowanych wyrazów. W dalszej
części zostali zamienieni w WYJĄTKOWYCH POETÓW i w grupach
pracowali nad dopisaniem wyrazów
zamykających dane wersy, tworząc
nowy wymiar istniejącego już wiersza. / Ilona Rudkiewicz
ny etap III Powiatowego Konkursu
„Historia Polski – Pod zaborami.
Walka o granice Rzeczypospolitej”.
Organizatorem konkursu jest Szkoła
Podstawowa nr 2 w Obornikach Śląskich. Uczniowie otrzymali test składający się z 14 pytań zawierających
teksty źródłowe, ilustracje i mapy. Do
rozwiązywania testu przystąpiło 5
uczestników z klas IV – VII. Laureatami konkursu zostali Paweł Solecki z kl. VII a i Krzysztof Michorczyk
z kl. VII b. Chłopcy wezmą udział
w etapie powiatowym konkursu, który odbędzie się w szkole Organizatora
19 kwietnia. / Joanna Sobota

uczestnictwa w konkursie i ciekawych pomysłów. / B. Wyszyńska
-Borys
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Ważna lekcja
SP 2
Nie od dziś wiadomo, że chłopcy
w wieku przedszkolnym chcieliby
w przyszłości zostać policjantami
lub strażakami. Nie inaczej jest
i w naszej klasie. W związku z tym
dzieci z oddziału przedszkolnego ze

Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy zwiedziły trzebnicki Komisariat Policji. Policjanci z uśmiechami
na twarzach oprowadzili nas po
posterunku opowiadając o swojej pracy. Zobaczyliśmy dyżurkę,
areszt oraz biura, w których na co
dzień pracują policjanci. Zostaliśmy nawet zamknięci w aresz-

Droga Jezusa i moja droga
SP 3
W dniu 23 marca, w kościele pw. św.
Apostołów Piotra i Pawła w Trzebnicy, odbyło sìę nabożeństwo Drogi
Krzyżowej – oryginalne, bo z motywem misterium męki Pańskiej, przygotowane przez uczniów klasy 4 b i c
Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy. W bliskim czasie Wielkiego
Tygodnia i Triduum Paschalnego
dało ono okazję do rozmyślania nad
zbawczym dziełem – nad tym, czego
Bóg dokonał dla nas, przywracając

dar życia wiecznego. Fakt, z jakim
trudem i cierpieniem to się dokonało, świadczy o wielkiej, niepojętej
miłości Boga do każdego z nas. Jezus niosący krzyż zna ludzkie trudy
i cierpienia, jest solidarny z naszym
cierpieniem, miłosierny w wybaczaniu grzechów i zawsze skłonny
pomagać. Większość stacji była odgrywana jako scenki. Dzieci wystąpiły w strojach z tamtych czasów.
W rolę Jezusa wszedł absolwent naszej szkoły, Bartłomiej Ciba. Główny rekwizyt stanowił krzyż, poza
tym chusta Weroniki. Rozważania

Pierwszy dzień wiosny
SP 1
Wszyscy czekamy już na prawdziwą
wiosnę. Uczniowie klas 0-3 postanowili godnie ją przywitać tradycyjnie
21 marca. Wszystkie dzieci spotkały
się w auli naszej szkoły odpowiednio
przebrane. Były więc żabki, biedronki, motyle, pszczoły, kwiatki i inne

„stworzenia” kojarzące się z wiosną. Klasa I c zaprezentowała inscenizację na temat pierwszych wiosennych dni, a klasa I a zatańczyła
wiosenny taniec. „Zima” pożegnała
się ze wszystkimi, a pani „Wiosna”
wszystkich pięknie powitała. Mamy
nadzieję, że prawdziwe wiosenne
dni wkrótce nadejdą. / B. Mandziej,
D. Małys

Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa
SP 2
21 marca obchodzimy pierwszy
dzień kalendarzowej wiosny, ale
również Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Data ta symbolizuje
trzeci chromosom w dwudziestej
pierwszej parze, którego obecność
stanowi genetyczną przyczynę zespołu Downa. Tego dnia zakładamy
skarpetki w różnych, wesołych kolo-
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rach. Mogą być w paski, w kropki, za
kolano lub tuż przy kostce, mogą być
z różnych, niepasujących do siebie
par. Tak też zrobili uczniowie klasy
IV B, którzy dodatkowo podczas
lekcji z wychowawcą omówili zagadnienia charakteryzujące Zespół
Dawna. Uczniowie przygotowali
po dwie różne papierowe skarpetki,
które stanowią dekorację gazetki,
znajdującej się w holu szkolnym. /
Ilona Rudkiewicz

cie, ale to oczywiście dla żartów,
bo przecież my jesteśmy bardzo
grzeczni. Na koniec oglądaliśmy
radiowozy – te małe i duże, mogliśmy nawet do nich wejść i zobaczyć
z bliska jak to wszystko działa. Jesteśmy wdzięczni naszej Policji za
to, że dba o porządek i nasze bezpieczeństwo każdego dnia. Wiemy
jak niebezpieczna jest praca panów
policjantów, a oni przecież z uśmiechem nam pomagają. Dziękujemy:
klasa 0c wraz z wychowawczynią. /
Karolina D.
poszczególnych stacji były oparte
na dialogu Jezusa z dziećmi, które
wyrażały współczucie, poruszenie
dramatycznym położeniem Jezusa
i gotowość pomocy, Jezus natomiast
tłumaczył sens cierpienia i trudu na
swej drodze, udzielając wskazówek
jak w życiu wykorzystać Jego doświadczenie. Nasuwa się wniosek
o przeplataniu się drogi Jezusa z drogą życia każdego dziecka, każdego
z nas i potrzeba wzajemnej pomocy:
Jezus jest nam potrzebny, bo „bez
Niego nic nie możemy uczynić”,
a my – Jemu, bo możemy Mu pomóc
jak Szymon i Weronika. Nieodzowna współpraca. Podkład muzyczny
pieśni pasyjnych tworzył właściwy
klimat, budząc zadumę, wzruszenie,

Finał konkursu Odyseja Umysłu
SP 3
24-25 marca w Gdyni spotkali się
najbardziej kreatywni młodzi ludzie z całej Polski. Wśród nich były
3 drużyny reprezentujące Szkołę
Podstawową nr 3 i jedna ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.
Ich udział w Finale Odysei Umysłu
umożliwiło wsparcie finansowe ze
strony Burmistrza Gminy Trzebnica, pana Marka Długozimy, który
w piątkowy ranek osobiście pożegnał Odyseuszy ruszających na spotkanie z wielką przygodą. Przy okazji przekazał na ręce trenerek flagę
z herbem Trzebnicy, napoje i słody-

ułatwiając rozważania misterium
męki Pańskiej. Wiadomo z opinii
rodziców i innych uczestników tego
sugestywnego nabożeństwa – misterium, że spotkało się ono z dużym zainteresowaniem, poruszając,
skłaniając do pobożnego zamyśle-

Tajemnicze wagary 2018
SP Kuźniczysko
W dniu 28 marca 2018 roku uczniowie tej placówki oświatowej zbiegli
ze szkoły. Należy wspomnieć, iż dla
uśpienia czujności rodziców w Dniu
Wagarowicza tj. 21 marca grzecznie
uczestniczyli w lekcjach. Jednak już
tydzień później z nieznanych jeszcze przyczyn postanowili oddalić
się samowolnie z miejsca, gdzie być
powinni. Bez komentarza pozostawiamy fakt, iż towarzyszyły im
nauczycielki: Magdalena B., Dorota
S., Urszula B. oraz Małgorzata N.
Dla dobra śledztwa ich dane osobowe zostały utajnione. Świadkowie
zeznają zgodnie, że ok. godz. 10:00
zauważyli liczną grupę zamaskowanych uczniów kl.4-7, przemykającą
między opłotkami. Kierowali się
w stronę lasu między Pęciszowem
i Kuźniczyskiem. Łupem zbiegów
padało wszystko, co znaleźli na swej
drodze: plastikowe i szklane butelki,
puszki, opakowania po produktach
żywnościowych a nawet stare opony
i kanistry. Widać było, że świetnie
przygotowali się do tej akcji, gdyż
każdy członek tej grupy posiadał
gumowe rękawice, aby zapewne nie
pozostawić śladów linii papilarnych.
Napełnione worki porzucano przy
drodze. Dlaczego? Tropiąc ich można było dostrzec, iż kierują się tajem-

niczymi znakami pozostawionymi
na drzewach w lesie. I tu okazuje się,
że łobuzy miały wspólników w osobie pana podleśniczego Leśnictwa
Budczyce Grzegorza Borowego oraz
pani stażystki Beaty Choły, którzy
to w godzinach pełnienia obowiązków służbowych pomogli zbiegom
ukryć się w lesie i dowieźli im żywność. Ich zadaniem było również
wywiezienie łupów i pozostawienie
ich w bezpiecznym miejscu. Były też
pogaduchy przy ognisku i mnóstwo
dobrej zabawy. A jakże!!! Do tej pory
żaden z uczestników ucieczki nie
przyznał się, dlaczego razem z Leśnikami wieszał budki lęgowe dla
ptaków. I tu kolejna tajemnica ujrzy
światło dzienne – niektórzy Rodzice
wiedzieli o całym przedsięwzięciu
a nawet brali w nim udział , wykonując piękne domki dla naszych skrzydlatych i rozśpiewanych przyjaciół.
Ostatecznie brudnych i zmęczonych uciekinierów przejęły służby
specjalne pani Dyrektor pod szkołą
ok. godz. 13:40, kiedy to próbowali
wsiąść niezauważeni do autobusu
PKS linii Trzebnica – Milicz. Z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że sytuacja powtórzy się w przyszłym roku
szkolnym. Serdecznie dziękujemy za
wsparcie naszej akcji ekologicznej
Panu Nadleśniczemu Nadleśnictwa
Oleśnica Śląska Jarosławowi Kałuży
oraz Panu Podleśniczemu Leśnictwa

nia, a o to chodzi w Wielkim Poście.
Składam serdeczne podziękowania
dzieciom-aktorom i osobom pomagającym w przygotowaniu i zorganizowaniu tej Drogi Krzyżowej; wśród
nich – ks. Radosławowi. / Oprac.: s.
Lilianna Wypiór

Akcja charytatywna
SP 1
Dziękujemy bardzo serdecznie
wszystkim, którzy zaangażowali się
w akcję Caritasu „Tytka charytatywna”, która została przeprowadzona
w Szkole Podstawowej nr 1 przez
Szkolny Klub Wolontariusza. Miała
ona na celu zbiórkę artykułów spożywczych z długą datą przydatności
oraz chemii gospodarczej. Okazało
się, że nasi uczniowie są chętni do
pomocy i mają otwarte serca. Produkty zostały już przekazane rodzinom.

cze oraz upominki promujące miasto dla drużyn kumpelskich, z którymi trzebniczanie mieli spotkać się
na konkursie. Finał Odysei Umysłu
to dwudniowy festyn kreatywności,
prezentowania i rozwijania różnorodnych zdolności i umiejętności,
poznawania ciekawych ludzi i doskonałej zabawy. Oprócz prezentacji
swoich rozwiązań uczestnicy mogą
oklaskiwać swoich rówieśników,
którzy te same zadania rozwiązali
w zupełnie inny sposób, uczestniczyć w zabawie integracyjnej, odwiedzić Centrum Nauki Experyment czy inne atrakcje Trójmiasta.
Korzyści z udziału w programie są
uniwersalne, bo Odyseusze rozwi-

jają postawy i umiejętności na całe
życie. Stają się bardziej niezależni,
przedsiębiorczy, otwarci i pewni
siebie. Dlatego w Odysei Umysłu
każdy jest Zwycięzcą. Ale najlepsi
spośród zwycięzców są nagradzani
dodatkowo – możliwością wzięcia
udziału w Eurofestiwalu lub Finałach Światowych. Takie nagrody
otrzymała drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy – trzecie
miejsce i nagrodę Ranatra Fusca za
wybitną kreatywność. Gratulujemy!
Drużyny ze Szkoły Podstawowej nr
3 zajęły 6 miejsce (klasy V – problem
„Nieziemska Miejscówka”), 8 miejsce (uczniowie z PZS nr 1 – problem
„Nieziemska Miejscówka”) oraz 6
miejsce (klasy VI – problem „Do
boju w trójboju”. Wszyscy trzebniccy Odyseusze gorąco dziękują panu
Burmistrzowi Markowi Długozimie

14 marca w Szkole Podstawowej nr
1 odbył się I Powiatowy Konkurs
Umiejętności z Języka Angielskiego
„Master of English” pod patronatem Stowarzyszenia Oświatowego
„Sowa”. Uczestnicy, uczniowie klas
6 i 7 wielu szkół naszego powiatu,
mieli okazję zmierzyć się z zadaniami sprawdzającymi umiejętności
słuchania tekstu, czytania i rozumienia tekstu pisanego, jak również
poprawnego rozwiązania testu leksykalno-gramatycznego. W kon-

kursie brało udział 19 uczniów ze
szkół podstawowych, m.in. z Trzebnicy (SP nr 1, nr 2 i nr 3 ), z Obornik
Śl., Żmigrodu, Szewc, Wiszni Małej, Kuźniczyska, Kryniczna, Prusic, Urazu, Skokowej, Pęgowa oraz
Masłowa. Emocji nie brakowało,
konkurencja była ogromna, ale to
nie przeszkodziło naszej uczennicy
– Amelii Sztymie z klasy 7 a zająć
pierwsze miejsca ex aequo z Pauliną
Rychter z klasy 7 (SP nr 2 Oborniki
Śl.) Pozostali zwycięzcy: II miejsce
– Martyna Aksamit (ZSP Szewce),
III miejsce – Nikola Dziegińska (SP
Kryniczno) ex aequo z Michałem

Powitanie wiosny
SP Kuźniczysko
21.03.2018 r. obchodziliśmy Pierwszy Dzień Wiosny. W zeszłym roku
najmłodsi uczniowie witali wiosnę
w Ośrodku Edukacyjnym „Dom
Drzewa”. Natomiast w tym roku,
postanowiono przywitać wiosnę
w szkole. Z tej okazji została zaproszona Pani Magdalena Wieczorek
z Nadleśnictwa Milicz, która od
dwóch lat wspiera szkołę w zakresie edukacji leśnej. Punktualnie
o godzinie 10:00 uczniowie klasy 3

przywitali naszego gościa piosenką z repertuaru Fasolek „Wiosna
w ogródku”. Następnie głos zabrała
Pani Magda, która przywitała dzieci bardzo serdecznie a następnie
rozpoczęła warsztaty pt.: Pierwsze
oznaki wiosny. Pani Magdalena,
jak zawsze przygotowała się do zajęć perfekcyjnie i bardzo ciekawie
opowiedziała o zwiastunach wiosny,
które zauważyć można w lesie oraz
omówiła, jakie prace czekają leśnika z nadejściem wiosny. Zadbała
także o to, aby uczniowie aktywnie
uczestniczyli w zajęciach. Wielkim

Budczyce Grzegorzowi Borowemu
i Pani Beacie Choła za miłe chwile
i przekazaną nam wiedzę. / Samorząd Uczniowski wraz z opiekunką
Urszulą Borową

Sprawnie liczę
SP 3
26 marca w SP3 odbył się szkolny
etap konkursu matematycznego
„Sprawnie liczę”. Rywalizowało

za sfinansowanie przejazdu do Gdyni. Uczniowie i trenerki ze Szkoły
Podstawowej nr 3 serdecznie dziękują także pozostałym sponsorom,
którzy pomogli w sfinansowaniu
wyjazdu: Radzie Rodziców przy SP

nr 3, firmie Vermeiren Polska, panu
Trawińskiemu z firmy Perfand Led,
panu Arturowi Śliwiakowi, pani Bogumile Krais oraz firmie Intermarche za dostarczenie prowiantu na
drogę powrotną. / Anna Ciba

Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie

Konkurs Językowy
SP 1
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ze sobą ośmioro najzdolniejszych
uczniów klas czwartych, którzy
musieli wykazać się dużą sprawnością rachunkową w zakresie
działań na liczbach naturalnych,
ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

SP 1
8 marca uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 1 – Kamila Boczar
z kl. II b G, Natalia Sornat z kl. II
a G oraz Maria Gaweł z kl. III b G

Orfinem (SP Prusice). Gratulujemy
i cieszymy się z wygranej!!! / Organizatorzy konkursu, Aleksandra
Cichoń, Joanna Laskowska-Wnęk,
Joanna Gozdowska
powodzeniem cieszyła się zabawa
polegająca na rozpoznaniu, który
ptak odlatuje na zimę, a który zostaje. Po zajęciach teoretycznych nastał
czas na zajęcia praktyczne. Ciepło
ubrani, z Marzannami w dłoniach
udaliśmy się do pobliskiego lasu szukać wiosny. Wędrując dzieci pokrzykiwały radośnie „Wiosno przyjdź,
zimo odejdź”. Mimo, że dookoła nas
leżał jeszcze śnieg, słoneczko pięknie
świeciło. Gdy dotarliśmy na miejsce,
Pani Magda zaprosiła dzieci do kolejnej zabawy. Tym razem zadanie
polegało na dopasowaniu ilustracji
do konkretnej pory roku. Wszystko, co miłe, szybko się kończy. Dwie
godziny z naszym gościem upłynęły
nam w wesołej atmosferze. Zgodnie
ze szkolną tradycją, dzieci podziękowały Pani Magdzie i wręczyły
małe niespodzianki. Pani Magda nie
kryła wzruszenia. Ze strony naszego gościa, również i dzieci spotkała
miła niespodzianka, otrzymały one,
bowiem książeczki pt.: „O zachowaniu w lesie” ufundowane przez
Nadleśniczego, Pana Janusza Łabudę. Bardzo dziękuję Pani Magdalenie Wieczorek oraz Nadleśniczemu
Panu Januszowi Łabudzie za kontynuowanie współpracy ze szkołą.
Organizator spotkania: Magdalena
Jucha-Bobela
Poziom konkursu był bardzo wysoki i wszystkim uczestnikom należą
się wielkie brawa! I miejsce zajął
Mateusz Orleański z kl. 4e, II miejsce Hanna Otfinowska z kl. 4c, a III
miejsce Tomasz Solecki z kl. 4a. 25
kwietnia na etapie powiatowym naszą szkołę będzie reprezentował Mateusz Orleański i Hanna Otfinowska
– gorąco gratulujemy i mocno trzymamy kciuki! / Katarzyna Sobota

udały się wraz z panią Moniką Budziak-Mielnik do Klasztoru Ojców
Franciszkanów we Wrocławiu, aby
wziąć udział w etapie diecezjalnym
dla szkół gimnazjalnych XII Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie.
Uczennice zmagały się z bardzo
trudnym testem, składającym się
z pytań zamkniętych i otwartych.
Po sprawdzeniu testów okazało się,
że nasza wspaniała uczennica Kamila Boczar była najlepsza i zajęła
I miejsce, a zarazem przeszła do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie
się 11 kwietnia. Serdecznie gratuluję
całej trójce, a szczególnie Kamili za
wspaniałą postawę i ogromną wiedzę, którą się wykazała. / Monika
Budziak-Mielnik

Wycieczka do Hydropolis
SP 1
13 marca klasy I a, b, c wyjechały na
wycieczkę do wrocławskiego Hydropolis. Zwiedzanie rozpoczęło się
od projekcji na ekranie 360 stopni,
opowiadającej o powstaniu wody na
Ziemi. Następnie dzieci podążyły za
przewodnikiem wzdłuż zamknię-

tego w podłodze strumienia wody,
przechodząc przez kolejne strefy,
poświęcone m.in. tajemnicom, jakie kryją w sobie głębiny, życiu tętniącemu w oceanach czy inżynierii
wodnej. Dzieci mogły wszystkiego
dotykać, oglądać, doświadczać. Wycieczka była wstępem do projektu
o wodzie ,,Bezcenna woda”.
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Spotkanie z Julianną Michorczyk
Przedszkole nr 1
W czwartek 15.03.2018r. w ramach trwającej akcji czytelniczej,
przedszkole odwiedziła autorka
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książek dla dzieci oraz tekstu do
naszego hymnu p. Julianna Michorczyk. Odbyły się dwa spotkania, na których dzieci poznały tajniki powstawania książek.
Dowiedziały się skąd autorka

czerpie inspiracje do pisania tekstów dla dzieci, kto wykonuje do
nich ilustracje oraz jak z wiersza
może powstać piosenka. Pani J.
Michorczyk przybliżyła dzieciom
tematykę zawartą w 3 swoich
książkach: ,,A jak urosnę”, ,,Ze
Wzgórz Trzebnickich” oraz ,,Karuzela z piosenkami”, recytując
po kilka wybranych wierszy. Po-

nadto, zaprezentowała kilka wierszy z ,,zeszytu”, które jeszcze nie
trafiły do druku. Dzieci starsze
przygotowały niespodziankę dla
miłego gościa: zaśpiewały piosenkę pt. ,,Bajeczki, książeczki”
oraz wyrecytowały wiersz z jednej z prezentowanych książek autorki. Pani Julianna bardzo się
wzruszyła i gorąco dziękowała
za przygotowaną niespodziankę.
Spotkania były bardzo udane,
dzieci z dużym zainteresowaniem
słuchały pisarki, nagradzały brawami recytowane wiersze, reagowały śmiechem przy tekstach
z humorem oraz zadawały ciekawe pytania. Na zakończenie p. J.
Michorczyk podarowała dzieciom
książeczkę do biblioteczki przedszkolnej, a w odpowiedzi otrzymała uroczyste podziękowania. /
Autor: Agnieszka Kucharska

Informator
Gminnego Centrum Kultury i Sportu

KULTURA

SP 2

Kącik

wdzięczności
Nie ma nic cenniejszego
niż wdzięczność

Rodzina zmarłego
w Zakładzie Opiekuńczo
Leczniczym w Trzebnicy

Dnia 22.03.2018 dzieci uczęszczające do szkolnej świetlicy Szkoły
Podstawowej nr 2 w Trzebnicy,
wzięły udział w zajęciach z Pierwszej Pomocy. Zajęcia odbyły się
w Gminnym Parku Wodnym
Trzebnica - ZDRÓJ w ramach cyklu zajęć nauki pływania, poprowadził je instruktor Ratownictwa
Wodnego Łukasz Kutera. Zajęcia
podzielone były na część teore-

tyczną i praktyczną. W części
teoretycznej dzieci dowiedziały
się, co należy zrobić w momencie
znalezienia osoby poszkodowanej.
Nauczyły się schematu udzielania
pierwszej pomocy oraz wezwania
Pogotowia Ratunkowego. Dzieci
chętnie odpowiadały na pytania
i bardzo dobrze znały numery
alarmowe. W części praktycznej
dzieci przećwiczyły udzielanie
pierwszej pomocy: sprawdzenie bezpieczeństwa w miejscu
odnalezienia poszkodowanego,

śp. Bronisława
Nietreby

sprawdzenie przytomności oraz
oddechu osoby poszkodowanej,
wezwanie pogotowia i ratunkowy
masaż serca. Zwłaszcza ten ostatni wzbudził w nich duże emocje.

Podczas zajęć dzieci były bardzo przejęte i zaciekawione. Za
przeprowadzenie zajęć dziękują
uczniowie klas: 1,2 i 3 wraz z Pauliną Kwak.

Powitanie wiosny
SP Boleścin
Wspólne obchody Pierwszego
Dnia Wiosny na stałe wpisały się
w kalendarz imprez uroczystości
Szkoły Podstawowej w Boleścinie. 21 marca dzieci uczęszczające na świetlicę opiekuńczo –
wychowawczą, pod kierunkiem
Pań: Dominiki Surmy i Anny
Leszczyńskiej–Janik
przygotowały przedstawienie pod hasłem:
„W zdrowym ciele, zdrowy duch!”
Młodzi aktorzy wcielili się w role

pielęgniarek, lekarzy, duchów
i czarownic. W pięknej, wiosennej
scenerii pojawiło się zdrowie, które zachęcało do higieny osobistej,
uprawiania sportu oraz zdrowego
odżywiania. Występowi towarzyszyły piosenki promujące zdrowie. To barwne przedstawienie
było elementem programu profilaktycznego „Trzymaj formę”, bowiem o tej porze roku pojawia się
potrzeba dbania o własne zdrowie, kondycję i figurę. Występ pozwolił w ciekawy sposób przedstawić ważne treści, ale także ukazał

składa na ręce
dyrektor - siostry
Weroniki, serdeczne
podziękowania dla
całego personelu,
który opiekował się
chorym do chwili jego
śmierci za wspaniałą,
fachową, perfekcyjną,
i oddaną opiekę, jaką
był otoczony.
Wdzięczna rodzina.

Artwiosna

Galeria Parter
20 marca – 20 czerwca
Szczęście w kratkę

Galeria Parter
do 20 maja

Z Armenii do Trzebnicy

25 marca - Deptak,
później do 25 czerwca
sala Animacji

na znak końca zimy. Odbył się
również grill z kiełbaskami. Impreza zintegrowała społeczność
szkolną, wytworzyła poczucie
wspólnoty, ale przede wszystkim
była świetną zabawą.

Pisanki, pisanki, jajka malowane
SP Ujeździec Wielki
"Pisanki, pisanki, jajka malowane, nie

ma Wielkanocy bez barwnych pisanek..."-tak śpiewają dzieci w piosence,
dlatego nasze najmłodsze przedszkolaki i klasy zerowe stworzyły barw-

Każda forma poetycka
może być nośna, liczy się
bowiem oryginalne obrazowanie i kompozycja utworu.
Utrzymane w tradycyjnej
tonacji wiersze Kazimierza Nowaka, uczestnika
warsztatów literackich
UTW „Tęcza”, które na
tych łamach już publikowaliśmy, niosą ponadto
ważkie przesłania moralne
i filozoficzne, jednocześnie
unikając narzucającej się
dydaktyki.

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 w każdy
poniedziałek od godz. 9.30.

okienko
z wierszem

MALARSTWO

MALARSTWO

reportaż fotograficzny Bolesława
Grabowskiego
MALARSTWO I CERAMIKA
Jihan Adon Hasan

Przesłuchania do Festiwalu Piosenki
Dziecięcej Biedronka
Sala Widowiskowa

16 – 17 kwietnia

Wieczór z tangiem Argentyńskim
Art Kawiarnia

20 kwietnia

/ 18:00

20 kwietnia

Wernisaż wystawy malarstwa i ceramiki
/ 18:00 „Z Libanu do Trzebnicy”
Jihan Adon Hasan

22 kwietnia

Wieczór z poezją śpiewaną
/ 17:00 Zespół Cztery Pory Roku oraz gość
specjalny Petr Rimsky / Art Kawiarnia

28 kwietnia

Jazz nad Odrą
Art Kawiarnia, Sala Widowiskowa
szczegóły: trzebnica.pl, gckis.trzebnica.pl

28 kwietnia

XIX Turniej Tańca Towarzyskiego
o puchar Burmistrza Gminy Trzebnica
Hala Sportowa
szczegóły gckis.trzebnica.pl i na plakatach

artKawiarnia

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

szczegóły: 669 886 997

GCKiS ul. Prusicka 12
tel. 71 312 12 43 (kino - biuro)
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

bieżący tydzień na plakacie

REPERTUAR

kolejny na stronie

PREMIERY

„Luis i obcy” oraz „Player one”

25 kwietnia

ne, piękne pisanki. Zaproszenie na
warsztaty malowania pisanek, już
po raz kolejny przyjęła Pani Elwira
Teski, której pasją i pracą jest tworzenie przepięknych kompozycji na wydmuszkach z jajek. Na początku zajęć
pani Elwira zaprezentowała dzieciom
pisanki z różnych regionów Polski
opowiadając o sposobach ich wykonania, a następnie pokazała dzieciom
jak sama tworzy piękne wzory. Najbardziej oczekiwanym momentem
w czasie zajęć było dla dzieci własnoręczne, samodzielne malowanie
wydmuszek. Wzory, które powstały
były często bardzo abstrakcyjne,
przepełnione dziecięcą wyobraźnią
i kreatywnością. Dzieci malowały
też kwiatki, kropeczki, kurczaczki,
trawkę, chmurki i słoneczka. Przedszkolaki są bardzo dumne ze swoich
dzieł. Powstałe pisanki były na pewno jedyną w swoim rodzaju ozdobą
wielkanocnego, świątecznego stołu. /
B. Wyszyńska-Borys

Maria Gostylla-Pachucka

WYDARZENIA KULTURALNE

KINO
Zachęcamy do
przysyłania informacji
o ludziach dobrej woli.

GOBELINY I AKWARELE

Pracownia Malarstwa GCKiS

Miejsce dla Ciebie!

aktorskie, muzyczne i plastyczne
talenty uczniów. Na podsumowanie rozdano smaczne jabłka, za
zakup których serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców. Tradycyjnie, wszystkie klasy przygotowały
Marzanny, które zostały spalone,

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

WYSTAWY

Z Libanu do Trzebnicy

Pierwsza pomoc
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/ 18:00

Dyskusyjny Klub Filmowy
„Kształt wody”.
Hala Sportowa
tel. 71 312 11 71

SPORT

gckis.trzebnica.pl

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

GODZINY OTWARCIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH
Stadion Miejski

FAIR PLAY ARENA
i bieżnia dla biegaczy
na Stadionie

poniedziałek – piątek / 8.00-21.00
sobota / 13:00-20:00
niedziela / nieczynny poza godzinami meczy

Miłość

Kompleks Boisk Orlik

poniedziałek - piątek / 13:30-21:30
sobota – niedziela / 13:00-20:00

Co to jest miłość – zgłębiam to pytanie
czy wspólne życie wspólne przebywanie
w chwilach radosnych bez smutku i troski

WYDARZENIA SPORTOWE

a co gdy pasmo nieszczęść zmieni nasze życie
gdy trudne chwile będą nas gnębiły
gdy przyjdzie zmienić ustalone plany
czy przy mnie wytrwasz powiedz ukochany

22 kwietnia

KAZIMIERZ NOWAK

czy ciężar krzyża unieść potrafimy
i naszą miłość wspólnie ocalimy.

ul. Oleśnicka

21 kwietnia
Festiwal Siatkówki / Hala Sportowa
/ 10:30-14:00
/ 10:45

Leśne Przedbiegi

BIBLIOTEKA

Rynek Ratusz, parter

Do końca kwietnia biblioteka nieczynna

tel. 669 767 871
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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),
• 99 zł Nagroda o wartości 99 zł Voucher na Warsztaty Pielęgnacyjne, dla wylosowanych 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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3.05
4.00

TVP 1

TVP 2

Klan (3291 - 3292) - telenowela
Sprawa dla reportera
Weterynarze z sercem
Pełnosprawni (245) - magazyn
Rok w ogrodzie
Jaka to melodia?
Studio Raban
Rodzinny ekspres - magazyn
Zakochaj się w Polsce (64)
10.30 Spis treści
Trzecia połowa (4) - serial
The Wall. Wygraj marzenia
- /28/ - teleturniej
Pensjonat nad rozlewiskiem (6)
- serial
Okrasa łamie przepisy
Ojciec Mateusz s.XIX (245)
- Salowy - serial
Wojenne dziewczyny s.II (17)
- serial
Korona królów (59 - 60) - telenowela historyczna TVP
Teleexpress, Pogoda
Jaka to melodia?
Od Opola do Opola
Orły Nawałki
Wiadomości, Pogoda, Sport
Komisarz Alex s.XI (137)
- Zagadka czasu - serial
Hit na sobotę - Igrzyska
śmierci. Kosogłos, cz. I - ﬁlm
akcji, USA, reż. Francis Lawrence,
wyk. Jennifer Lawrence, Josh
Hutcherson, Liam Hemsworth,
Woody Harrelson, Philip Seymour
Hoﬀman, Donald Sutherland
Spis treści
Kovak Box - thriller, Hiszpania,
Wielka Brytania, reż. Daniel Monzon, wyk. Timothy Hutton, Lucia
Jimenez, David Kelly
Zawiedziona - ﬁlm fabularny,
Kanada, reż. MIchelle Mower,
wyk. Sarah Lancaster, Drew
Waters, Natalie Ciglinti
Chłopi (2) - Jarmark - serial
Zakończenie dnia

5.40 Koło fortuny - teleturniej
6.20 Na sygnale (185) - Wiara czyni
cuda - serial fabularyzowany TVP
6.50 Barwy szczęścia (1840) - serial
7.20 Barwy szczęścia (1841) - serial
7.55 Pytanie na śniadanie
10.55 M jak miłość (1364) - serial
11.55 M jak miłość (1365) - serial
12.50 Bake oﬀ - Ale ciacho!
14.00 Familiada - teleturniej
14.35 Koło fortuny - teleturniej
15.20 Program kabaretowy
16.20 Rodzinka.pl s.XII (231) - Pranie
nie jest sexy - serial komediowy
16.50 Słowo na niedzielę
17.10 O mnie się nie martw s.VIII (6)
- serial komediowy
18.00 Panorama
18.20 Pogoda
18.25 Sport Telegram
18.30 Kulisy - Postaw na milion
18.40 Postaw na milion - teleturniej
19.35 Lajk!
19.55 Kocham Cię, Polsko! - rozgrzewka
20.05 Kocham Cię, Polsko! - zabawa
quizowa
21.35 Riviera (5) - serial
22.25 Rodzinka.pl s.XII (231) - Pranie
nie jest sexy - serial komediowy
23.00 The Good Doctor (18) - serial
obyczajowy, USA
23.50 Ludzik, czyli One Man Show
- program rozrywkowy
0.20 Creed. Narodziny legendy
- dramat, USA, reż. Ryan Coogler,
wyk. Michael B. Jordan, Sylvester
Stallone, Tessa Thompson
2.45 Barbershop 2. Z powrotem
w interesie - komedia, USA, reż.
Kevin Rodney Sullivan, wyk. Ice
Cube, Cedric the Entertainer, Sean
Patrick Thomas, Troy Garity
4.40 Krąg podejrzanych (6) - Portfel
- serial
5.50 Zakończenie dnia

TVP SPORT

PSN

8.00 Studio TVP Sport 8.20 Biegi narciarskie - Ski Classics - Yllas - Levi, 67km 9.20
Biegi narciarskie - Ski Classics - Yllas - Levi, 67km 11.20 Biegi narciarskie - Ski Classics - Yllas - Levi, 67km 12.00 Tenis ziemny - Turniej WTA Lugano, 1 ﬁnału 14.10
Studio TVP Sport 15.15 Studio TVP Sport
15.45 Piłka ręczna - kobiet. Ekstraklasa - 4
17.50 Studio TVP Sport 18.15 Jeździectwo
- Finał Pucharu Świata - Ujeżdżenie - program dowolny - relacja 19.30 Tenis ziemny - Turniej WTA Lugano 20.25 Sportowa
Sobota 21.05 Hokej na lodzie - NHL 2017
- 1.runda play - oﬀ 3 22.05 Hokej na lodzie - NHL 2017 - 1.runda play - oﬀ 3 0.00
Boks - Mecz towarzyski. Polska - Szwecja
1.45 Zakończenie dnia

4.25
5.15
6.05
6.35
7.00
8.00
8.40
9.15
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10.00
10.40
11.35
11.50
12.00
12.15
12.55
13.05
14.05
14.35
15.05
15.55
17.00
17.30
18.40
19.30
20.10
21.05

23.10
0.00
0.10
1.15

3.10

7.05 Magazyn Puncher Extra Time 8.05
Magazyn Puncher Extra Time 9.05 Tenis
ATP 250 Houston - ćwierćﬁnał 10.05 Tenis ATP 250 Houston - ćwierćﬁnał 11.05
Liga Mistrzów w siatkówce 13.00 Polsat Sport News ﬂash 13.07 Tenis ATP 250
Houston - ćwierćﬁnał 15.00 Polsat Sport
News ﬂash 15.07 Piłka nożna Liga holenderska: Heracles Almelo - AZ Alkmaar
17.00 Polsat Sport News ﬂash 17.07 MMA
KSW43 WAŻENIE 18.05 Magazyn kolarski 19.00 Polsat Sport News ﬂash 19.07
Liga Mistrzów w siatkówce 21.05 Piłka
nożna Liga rosyjska: Dynamo - Lokomotiv
22.05 Piłka nożna Liga rosyjska: Dynamo
- Lokomotiv 23.05 7. strefa - magazyn
siatkarski 1.00 Magazyn Atleci

TVP 1

TVP 2

Galeria (116) - 117) - serial
Klan (3293 - 3294) - telenowela
Słownik polsko@polski
Wojsko - polskie.pl (6)
Transmisja Mszy Świętej
Tydzień
Jaka to melodia?
Ziarno - magazyn
Gen Innowacyjności
Weterynarze z sercem
Leśniczówka (14 - 15) - serial
Spotkanie ze Świętym
Między ziemią a niebem
Regina Coeli
Między ziemią a niebem
Z pamięci
BBC w Jedynce - Błękitna Planeta. Seria II, cz. 1. Jeden ocean
Sonda 2 - Muzyka
Wakat
Komisarz Alex s.XI (137)
- Zagadka czasu - serial
Korona królów (61) - 62) - telenowela historyczna TVP
Teleexpress, Pogoda
Big Music Quiz
Jaka to melodia?
Wiadomości, Pogoda, Sport
Wojenne dziewczyny s.II (18)
- serial
Zakochana Jedynka - Wesele
w Sorrento - komedia romantyczna, Dania, Francja, Szwecja,
Niemcy, Włochy, reż. Susanne
Bier, wyk. Trine Dyrholm, Pierce
Brosnan, Paprika Steen, Kim Bodnia, Molly Blixt Egelind
Od Opola do Opola
Z pamięci
W sercu oceanu (6) - serial
Miłość bez końca - ﬁlm obyczajowy, USA, reż. Ed Stone, wyk.
Amanda Peet, Dermot Mulroney,
Sarah Pulson, Blair Brown
Kovak Box - thriller, Hiszpania,
Wielka Brytania, reż. Daniel Monzon, wyk. Timothy Hutton, Lucia
Jimenez, David Kelly

6.05 Słowo na niedzielę - Kto zna
Jezusa?
6.15 Barwy szczęścia (1842 - 1844)
- serial obyczajowy
7.55 Pytanie na śniadanie
10.40 Rodzinne oglądanie - Podwodna planeta (3) - W ciemności - serial dok.
11.40 Makłowicz w podróży - Malta
12.20 Kocham Cię, Polsko! - zabawa
quizowa
13.45 Kocham Cię, Polsko! - kulisy
14.00 Familiada - teleturniej
14.35 Koło fortuny - teleturniej
15.20 Bake oﬀ - Ale ciacho!
16.20 Bake oﬀ - Ale przepis
16.35 Na sygnale (186) - Ryzykowna
gra - serial fabularyzowany TVP
17.05 Na dobre i na złe (703) Dla ciebie wszystko - serial
18.00 Panorama, Pogoda, Sport
18.35 Za marzenia (6) - serial
19.30 Zakupy pod kontrolą - reality
show
20.05 Creed. Narodziny legendy
- dramat, USA, reż. Ryan Coogler,
wyk. Michael B. Jordan, Sylvester
Stallone, Tessa Thompson
22.25 Kino bez granic - Rider Jack
- komediodramat, reż. This
Luescher, wyk. Roeland Wiesnekker, Wolfram Berger, Rebecca
Indermaur
0.05 Mocna kawa nie jest wcale
taka zła - ﬁlm kr.metr., reż. Aleksander Pietrzak, wyk. Marian
Dziędziel, Dorota Pomykała,
Wojciech Mecwaldowski, Jakub
Muranowicz
1.10 Układ zamknięty - thriller, reż.
Ryszard Bugajski, wyk. Janusz
Gajos, Kazimierz Kaczor, Wojciech Żołądkowicz, Przemysław
Sadowski, Magdalena Kumorek,
Monika Kwiatkowska, Beata Ścibakówna
3.10 Zakończenie dnia

TVP SPORT
8.00 Hokej na lodzie - NHL 2017 - 1.runda play - oﬀ 3 8.55 Doz Maraton 9.15 Piłka ręczna - kobiet. Ekstraklasa - 4 10.50
Doz Maraton 11.05 strongmen - Liga Mistrzów 12.00 Doz Maraton 12.15 Bayern
TV - Liga Mistrzów. Bayern Monachium
- 14.15 Studio TVP Sport 14.55 Jeździectwo - Skoki przez przeszkody - konkurs
3A - relacja 15.30 Studio TVP Sport 15.55
Jeździectwo - Skoki przez przeszkody
- konkurs 3B - relacja 17.15 Barca TV - Liga Mistrzów. FC Barcelona - 19.50 Studio
TVP Sport 20.35 Tenis ziemny - Turniej
WTA Lugano, Finał 22.00 Sportowa niedziela 22.40 Boks - Gala boksu zawodowego w Cardiﬀ 0.35 Zakończenie dnia

PSN
7.05 Piłka nożna Liga holenderska: Heracles Almelo - AZ Alkmaar 8.05 Piłka
nożna Liga holenderska: Heracles Almelo - AZ Alkmaar 9.05 Tenis ATP 250 Houston - I półﬁnał 11.05 Tenis ATP 250 Houston - II półﬁnał 13.07 Magazyn Trans
World Sport 14.25 Piłka nożna Liga holenderska: Feyenoord - Utrecht 16.40 Piłka nożna Liga holenderska: PSV Eindhoven - Ajax Amsterdam 18.05 Piłka nożna
Liga holenderska: PSV Eindhoven - Ajax
Amsterdam 19.07 Magazyn Cafe Futbol
21.05 Piłka nożna NICE 1. liga 22.05 Piłka nożna NICE 1. liga 23.05 Piłka nożna
Liga rosyjska: Dynamo - Lokomotiv 1.00
Siatkówka PlusLiga: Aluron Virtu Warta
Zawiercie - BBTS Bielsko - Biała

5.25
5.45
8.00
11.00
12.50
13.50
14.50
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16.55
17.55
18.00
19.00
19.45
20.00
21.05

TVN

POLSAT

TV 4

Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Dzień Dobry TVN - magazyn
Na Wspólnej Omnibus - serial
obyczajowy
Ugotowani - magazyn kulinarno
- rozrywkowy
Agent - Gwiazdy
MasterChef Junior
Efekt Domina
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Tu się gotuje! - magazyn
36,6°C - magazyn medyczny°C
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
Hipnoza
Millerowie - komedia, USA
2013, reż. Rawson Marshall Thurber, wyk. Jennifer Aniston, Jason
Sudeikis, Emma Roberts, Will
Poulter, Ed Helms

6.00 Nowy dzień z Polsat News
7.30 Aladyn - ﬁlm anim., USA, 1992,
reż. Ron Clements, John Musker
9.15 MY3 - program dla dzieci
10.15 Ewa gotuje
10.55 Nasz nowy dom
11.55 Wyjdź za mnie
12.55 TOP CHEF
14.25 Umów się ze mną. Take Me Out
15.45 Kabaret na żywo
17.45 SuperPies
18.20 Chłopaki do wzięcia
19.00 Wiadomości, Sport, Pogoda
19.30 Świat według Kiepskich
20.05 KSW Wrocław Polska 2018

6.00 Jeźdźcy smoków na końcu
świata
8.05 Tom i Jerry
9.00 Tom i Jerry Show
9.30 Pieska Gwiazdka - ﬁlm familijny, USA, 2016, reż. Jim Wynorski
11.05 Policjantki i Policjanci
12.05 Policjantki i Policjanci
13.05 Policjantki i Policjanci
14.05 STOP Drogówka
15.05 Pegaz kontra chimera - ﬁlm sci
- ﬁ, Kanada, 2012, reż. John Bradshaw, wyk. Rae Dawn Chong,
Nazneen Contractor, Sebastian
Roché
17.00 Policjantki i Policjanci
18.00 Policjantki i Policjanci
19.00 Galileo
20.00 Mecenas Lena Barska
21.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
22.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
23.05 Martwa dziewczyna - horror, USA, 2008, reż. Marcel Sarmiento, Gadi Harel, wyk. Shiloh
Fernandez, Candice King, Noah
Segan
1.10 STOP Drogówka
2.10 Anthony Bourdain - bez rezerwacji
3.10 Na patrolu
3.45 Interwencja
4.00 Top 10 lista przebojów
5.00 Top 10 lista przebojów

23.30 Dziewczyna z tatuażem - ﬁlm
sensacyjny, USA, Szwecja, Norwegia 2011, reż. David Fincher,
wyk. Daniel Craig, Rooney Mara,
Christopher Plummer, Stellan
Skarsgard, Steven Berkoﬀ, Robin
Wright
2.40 Ugotowani - magazyn kulinarno
- rozrywkowy
3.45 Moc Magii
5.05 Nic straconego

EUROSPORT
8.30 Formuła E. FIA Championship 9.30
Superbike. MŚ, Buriram, Tajlandia Wyścig
2. 10.15 Superbike. MŚ, Aragon, Hiszpania superpole 11.15 Watts 11.30 Formuła
E. FIA Championship, Rzym 12.00 Formuła E. FIA Championship, Rzym 13.00 Superbike. MŚ, Aragon, Hiszpania Wyścig 1.
14.00 Formuła E. FIA Championship 17.15
Superbike. MŚ, Aragon, Hiszpania Wyścig
1. 18.00 Kolarstwo. Por Tour, Belgia 19.30
Superbike. MŚ, Aragon, Hiszpania Wyścig
1. 20.20 Formuła E. FIA Championship,
Rzym 21.00 Piłka nożna: New York City FC
- Real Salt Lake 21.45 Piłka nożna: Chicago Fire Soccer Club - Los Angeles Galaxy

5.15
5.45
8.00
11.00
11.30
11.55
12.55
13.55
14.55
16.00

18.00
19.00
19.45
20.00
21.30

0.05 Pogrzebany - thriller, Hiszpania,
Francja, USA, 2010, reż. Rodrigo
Cortés, wyk. Ivana Mino, Robert
Paterson, Ryan Reynolds, Stephen
Tobolowsky
Amerykanin Paul Conroy, kierowca ciężarówki, pracujący
na kontrakcie w Iraku, budzi
się w ciemnym pomieszczeniu. Uzmysławia sobie, że został
uprowadzony przez rebeliantów,
którzy zaatakowali jego konwój.
Śmiertelnie przerażony bezskutecznie woła o pomoc i próbuje
wydostać się z pułapki. Dzięki
znalezionej w kieszeni zapalniczce przekonuje się, że jest
żywcem zakopany w drewnianej trumnie. Porywacze zostawili
przy nim scyzoryk, ołówek i telefon komórkowy, będący jedyną
szansą na kontakt ze światem.
2.25 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 17.15
Teleexpress Extra 17.32 Studio Wschód
- magazyn 18.00 Panorama 18.16 Serwis Info weekend 18.30 Młodzież kontra
19.18 Serwis Info weekend 19.30 Wiadomości 19.58 Gość Wiadomości 20.13 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
Wiadomości 1.21 Gość Wiadomości 1.50
Minęła 20ta 2.50 Nie da się ukryć - magazyn 3.18 Flesz Info Wieczór 3.40 Teleexpress 3.55 Teleexpress

Stopklatka
6.00 Umrzesz ze śmiechu 7.30 Komisarz
Rex - serial 9.25 Stawka większa niż życie cz. 11 - 12 - serial 11.45 Mrówki w samolocie - thriller 13.35 Najważniejszy głos
- ﬁlm obyczajowy 15.55 Lodowa zagłada
2 - ﬁlm science ﬁction 17.50 Poirot: Tajemnicza historia w Styles - ﬁlm kryminalny
20.00 Obcy - decydujące starcie - thriller
science ﬁction 22.50 Zapaśnik - dramat
1.00 Posłańcy - horror

TV TRWAM
13.45 Ocalić od zapomnienia 13.55 Święty na każdy dzień 14.00 Głos serca 14.40
Fatima - znak nadziei 15.20 100 cudownych miejsc na świecie 15.30 Wierzę
w Boga 15.45 Spotkania z ekologią 16.00
Informacje dnia 16.10 Próba wiary - Święty Juda Tadeusz 17.00 Z Parlamentu Europejskiego 17.30 Okiem kamery 18.00
Regina Coeli 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 Podróż
Jessiki 23.25 Święty na każdy dzień 23.30
Tata - katolik nie jest mięczakiem

TVN

POLSAT

TV 4

Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Dzień Dobry TVN - magazyn
Efekt Domina
Co za tydzień - magazyn
Iron Majdan
Diagnoza - serial
Druga szansa - serial
Hipnoza
Historia Kopciuszka - komedia,
USA, Kanada 2004, reż. Mark
Rosman, wyk. Hilary Duﬀ, Jennifer Coolidge, Chad Michael Murray, Dan Byrd, Regina King
Ugotowani - magazyn kulinarno
- rozrywkowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
MasterChef Junior
Thor: Mroczny świat - ﬁlm
przygodowy, USA 2013, reż. Alan
Taylor, wyk. Chris Hemsworth,
Natalie Portman, Tom Hiddleston,
Anthony Hopkins, Christopher
Eccleston, Jaimie Alexander, Idris
Elba, Rene Russo, Stellan Skarsgard

6.00 Nowy dzień z Polsat News
7.30 Jeźdźcy smoków na końcu
świata
9.10 Mała syrenka - ﬁlm anim., USA
10.55 Fałszywa dwunastka - komedia
familijna, USA, 2003
13.20 Fistaszki - ﬁlm anim., USA, 2015
15.10 Star Trek: W nieznane - ﬁlm sci - ﬁ
17.45 Nasz nowy dom
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Państwo w Państwie
20.00 W rytmie serca
21.05 Kabaret na żywo
23.10 The Story of My Life. Historia
naszego życia

6.00 Jeźdźcy smoków na końcu
świata
8.05 Tom i Jerry
9.00 Buddy, pies na gole - komedia
familijna, USA, Kanada, 2000
10.40 Galileo
12.50 Aladyn i Lampa Śmierci - ﬁlm
fantasy, Kanada, USA, 2012
14.45 Przyjaciel gangstera - komedia kryminalna, Francja, Włochy,
2003, reż. Francis Veber, wyk.
Richard Berry, Gérard Depardieu,
Jean Reno
16.35 Uciekająca panna młoda - komedia romantyczna, USA, 1999, reż.
Garry Marshall, wyk. Joan Cusak,
Richard Gere, Julia Roberts
19.00 Galileo
20.00 Skazany na piekło - ﬁlm akcji,
USA, 2003, reż. Ringo Lam, wyk.
Lloyd Battista, Jean - Claude Van
Damme
22.05 Gatunek - thriller sci - ﬁ, USA,
1995, reż. Roger Donaldson,
wyk. Alfred Molina, Ben Kingsley,
Forest Whitaker, Natasha Henstridge, Michael Madsen
0.15 Odkupienie - thriller, USA,
Kanada, 1999, reż. Russell Mulcahy, wyk. Robert Joy, Christopher
Lambert, Leland Orser
2.35 Anthony Bourdain - bez rezerwacji
3.45 Interwencja
4.00 Top 10 lista przebojów

23.50 Łowca czarownic - ﬁlm przygodowy, USA, Chiny, Kanada 2015,
reż. Breck Eisner, wyk. Vin Diesel,
Rose Leslie, Elijah Wood, Ólafur Darri Ólafsson, Rena Owen,
Michael Caine
2.05 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
3.05 Uwaga! - program interwencyjny
3.25 Moc Magii
4.45 Nic straconego

EUROSPORT
8.30 Piłka nożna: New York Red Bulls
- Montreal Impact 10.00 Superbike. MŚ,
Aragon, Hiszpania Wyścig 1. 10.45 Formuła E. FIA Championship, Rzym 11.30
Supersport. MŚ, Aragon, Hiszpania 12.15
Superbike. MŚ, Aragon, Hiszpania Wyścig 1. 13.00 Superbike. MŚ, Aragon, Hiszpania Wyścig 2. 14.00 Kolarstwo. Paryż
- Roubaix, Francja 14.45 Kolarstwo. Amstel Gold Race, Holandia 17.30 Kolarstwo.
Puchar Francji, Francja 19.00 Jeździectwo.
FEI World Cup, Paryż, Francja Skoki 20.35
Kolarstwo. Amstel Gold Race, Holandia
22.00 Piłka nożna: Sporting Kansas City
- Seattle Sounders FC 0.20 Superbike. MŚ,
Aragon, Hiszpania Wyścig 1. 0.45 Superbike. MŚ, Aragon, Hiszpania Wyścig 2.

0.10 Lawstorant - komedia kryminalna, Polska, 2005, reż. Mikołaj
Haremski, wyk. Zbigniew Buczkowski, Ireneusz Czop, Henryk
Gołębiewski, Michał Wiśniewski
Bogdan Jaworski, tytułowy
Lawstorant, to drobny oszust
utrzymujący się z naciągania
kobiet. Po wyjściu z więzienia planuje kolejne oszustwo. Razem
z przyjaciółmi Fraglesem i Dzieciakiem zakłada ﬁkcyjną spółkę
„Makro”, by zamawiać u producentów towary na tzw. przedłużony okres płatności i sprzedawać
je paserowi za pół ceny. Niespodziewanie dla siebie Lawstorant
zakochuje się z wzajemnością
w pięknej dyrektor banku w Lubawie, co tylko komplikuje sprawy.
2.40 Szklana pułapka 5 - ﬁlm akcji,
USA, 2013, reż. John Moore, wyk.
Bruce Willis, Jai Courtney, Mary
Elizabeth Winstead

TVP INFO
5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.00 Panorama Info
16.50 Pogoda 17.00 Teleexpress 17.15 Teleexpress Extra 17.32 Teleexpress na deser
17.47 Serwis Info weekend 18.00 Panorama 18.16 Serwis Info weekend 18.30 Studio Zachód - magazyn 19.18 Serwis Info
weekend 19.30 Wiadomości 19.58 Gość
Wiadomości 20.13 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 1.33 Wiadomości 2.01 Gość Wiadomości 2.30 Minęła 20ta 3.30 Nie da się ukryć - magazyn
3.58 Flesz Info Wieczór

Stopklatka
6.00 Umrzesz ze śmiechu 7.30 Komisarz
Rex - serial 9.30 Poirot: Tajemnicza historia w Styles - ﬁlm kryminalny 11.40 Pościg
za milionem - komedia 13.50 Nic do oclenia - komedia 16.05 Gra o miłość - melodramat 18.10 Straszny hiszpański ﬁlm
- komedia 20.00 Z archiwum X: Pokonać
przyszłość - thriller science ﬁction 22.40
Obcy - decydujące starcie - thriller science
ﬁction 1.30 Eksterminatorzy - ﬁlm fantasy

TV TRWAM
11.25 Kolumb - wyprawa na koniec świata 11.55 Kartka z kalendarza 12.00 Regina Coeli z Ojcem Świętym Franciszkiem
12.20 Wieś - to też Polska 13.30 Papież
Polak do Rodaków - 4 czerwca 1979 14.10
Ewangelia wg św. Jana 15.55 Święty na
każdy dzień 16.00 Informacje dnia 16.10
Koncert życzeń 17.00 Tam, gdzie Bóg płacze 17.30 Okiem kamery 18.00 Regina
Coeli 18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 Retrospekcja
19.30 Moja katolicka rodzina - Św. Teresa i jej mała droga dziecięctwa duchowego 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec
20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 Cuda Jezusa 22.40 Tydzień z Ziemi Świętej
23.00 Jak my to widzimy - z daleka widać
lepiej 23.30 Apostoł Łaski
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TVN 7
5.50 Ukryta prawda - program obyczajowy
6.50 Mango - Telezakupy
8.55 Przyjaciele - serial komediowy
9.25 Przepis na życie - serial
12.15 Zaklinaczka duchów - serial
13.15 Zaklinaczka duchów - serial
14.15 Zaklinaczka duchów - serial
15.15 Lizzie McGuire - komedia, USA
2003, reż. Jim Fall, wyk. Hilary
Duﬀ, Adam Lamberg, Hallie Todd,
Robert Carradine, Jake Thomas
17.15 Street Dance II - ﬁlm obyczajowy, Wielka Brytania 2012, reż.
Max Giwa, Dania Pasquini, wyk.
Falk Hentschel, Soﬁa Boutella,
Stephanie Nguyen
19.00 Pamiętnik - melodramat, USA
2004, reż. Nick Cassavetes, wyk.
Ryan Gosling, Rachel McAdams,
James Garner, Gena Rowlands,
James Marsden, Sam Shepard,
Joan Allen, Kevin Connolly
21.35 Pierwsza piątka - komedia, USA
2014, reż. Chris Rock, wyk. Chris
Rock, Rosario Dawson, Gabrielle
Union, Kevin Hart
23.50 Mucha - horror, USA 1986, reż.
David Cronenberg, wyk. Jeﬀ
Goldblum, Geena Davis, John
Getz
1.55 Wybrana - serial
2.55 Moc Magii
5.05 Druga strona medalu - talk show
5.35 Koniec programu

PULS
6.00
7.00
7.50
9.50
14.40
15.35
17.30

20.00

22.20

0.30

2.50
3.50
4.50
5.35

TV6

TTV
11.30 Damy i wieśniaczki. Za granicą
12.30 Nauka jazdy 13.00 Usterka 14.00
Wojny magazynowe 14.55 Ostre cięcie
15.45 Express 16.05 Damy i wieśniaczki.
Ukraina 17.15 Megakuchnie - serial 17.45
Express 18.05 Druga twarz 19.10 Nauka
jazdy 19.45 Express 20.00 Usterka 21.00
Damy i wieśniaczki. PL 22.00 Kossakowski. Wtajemniczenie 22.35 Gogglebox.
Przed Telewizorem 23.35 Królowe życia

TVP KULTURA
8.05 Wszystkie stworzenia duże i małe
- serial 9.10 15 Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej Opole ‘77 10.40 Odyseja ﬁlmowa - 1957 - 1964. Nowoczesne kino
w Europie Zachodniej 11.55 Narzeczona Frankensteina - ﬁlm fabularny 13.15
Informacje kulturalne 13.35 Pułkownik
Kwiatkowski - komediodramat 15.55
Wydarzenie aktualne 16.30 Skradzione pocałunki - ﬁlm fabularny 18.15 Dranie w kinie - magazyn 18.50 Peace n’ Pop
- ﬁlm dok. 20.00 Władcy wojny - dramat
historyczny 22.10 Wacken Open Air 2015
- A Tribute to Judas Priest - koncert 23.20
Palimpsest - dramat 0.55 Władcy wojny
- dramat historyczny

Skorpion - serial
Taki jest świat
Tajemnice medyczne - serial
Lombard: życie pod zastaw
- serial
Najśmieszniejsi - Ani Mru Mru
Bibliotekarz: tajemnica
włóczni - ﬁlm przygodowy,
Niemcy, USA 2004
Król Artur - ﬁlm przygodowy,
Irlandia, USA, Wielka Brytania
2004, reż. Antoine Fuqua, wyk.
Clive Owen, Keira Knightley, Ioan
Gruﬀudd, Mads Mikkelsen
Kroniki Riddicka - ﬁlm sci - ﬁ,
USA 2004, reż. David Twohy,
wyk. Alexa Davalos, Colm Feore,
Judi Dench, Thandie Newton, Vin
Diesel
Doom - ﬁlm akcji, USA 2005, reż.
Andrzej Bartkowiak, wyk. Deobia
Oparei, Dwayne Johnson, Razaaq
Adoti, Rosamund Pike
Kariera Nikosia Dyzmy - komedia, Polska 2002, reż. Jacek Bromski, wyk. Cezary Pazura, Anna
Przybylska, Ewa Kasprzyk, Katarzyna Figura, Andrzej Grabowski,
Krzysztof Globisz, Krzysztof Pieczyński, Krzysztof Kowalewski
Najśmieszniejsi - Ani Mru Mru
Taki jest świat
Z archiwum policji
Menu na miarę

6.00 Top 10 lista przebojów 7.00 Benny
Hill 8.15 Galileo 9.20 Kacper i przyjaciele
11.10 Piesek z Hollywood - ﬁlm familijny
13.00 Cloud 9 - ﬁlm przygodowy 14.50
Podwodni łowcy 15.50 Akademia sztuk
walki - ﬁlm przygodowy 18.00 Pękniesz
ze śmiechu 19.00 STOP Drogówka 20.00
Galileo 21.00 Uliczny wojownik - pięść
zabójcy - ﬁlm sensacyjny 23.05 Claire Castel, Francja, 2010 0.35 Krytyczna decyzja

TVP HISTORIA

p
y
9.55 Okrasa łamie przepisy 10.35 Grecka odyseja Joanny Lumley (4)/4, Wielka
Brytania 11.35 Najmłodsi mieszkańcy plaży 12.35 Planeta dinozaurów - Obcy świat
(3) - serial 13.35 Szerokie tory. Katyń
14.15 Wielka Gra, (76) - teleturniej 15.10
Spór o historię - Państwa zaborcze a sprawa polska - debata 15.45 Dr Esperanto
- ﬁlm dok. 16.20 Ignacy Paderewski - zarys biograﬁi - O Niepodległą - cykl dok.
16.55 Wiktoria s.I (7) - serial 17.50 Wiktoria s.I (8) - Młoda Anglia - serial 18.50
Pancerni pogromcy Hitlera (2) - ﬁlm dok.
19.55 Było… nie minęło - extra - magazyn 20.35 Ekstradycja II (9) - serial 21.40
Dyktator. Zajęcie dla wariatów - ﬁlm dok.
22.50 Dwa życia Rotmistrza Majchrowskiego 23.40 Historia w postaciach zapisana - Tzar Nicholas II - cykl dok.

Niedziela, 15.04.2018

TVN 7
5.50 Ukryta prawda - program obyczajowy
6.50 Mango - Telezakupy
8.55 Przyjaciele - serial komediowy
9.55 Przepis na życie - serial
11.55 Zaklinaczka duchów - serial
13.55 Hobbit: Pustkowie Smauga - ﬁlm
przygodowy, USA, Nowa Zelandia
2013, reż. Peter Jackson, wyk. Ian
McKellen, Martin Freeman, Richard
Armitage, Ken Stott, Orlando
Bloom, Evangeline Lilly
17.15 Bliźniaczki na boisku - ﬁlm
familijny, USA 1999, reż. David
B. Steinberg, wyk. Mary - Kate
Olsen, Ashley Olsen, Eric Lutes,
Kathryn Greenwood, Robert
Clark, Joe Grifasi
19.00 Lucyfer - serial
20.00 Hobbit: Bitwa Pięciu Armii - ﬁlm
przygodowy, Nowa Zelandia, USA
2014, reż. Peter Jackson, wyk.
Ian McKellen, Martin Freeman,
Richard Armitage, Ken Stott, Aidan
Turner, Graham McTavish, James
Nesbitt, Orlando Bloom
23.05 Strzelec - serial
0.05 Parker - ﬁlm sensacyjny, USA
2013, reż. Taylor Hackford, wyk.
Jason Statham, Jennifer Lopez,
Michael Chiklis, Wendell Pierce,
Nick Nolte
2.35 Moc Magii
4.45 Druga strona medalu - talk show
5.15 Koniec programu

TTV
12.15 Usterka 12.45 Wojny magazynowe 13.45 Żywioły, które niosą śmierć
14.45 Gogglebox. Przed Telewizorem
15.45 Express 16.05 Damy i wieśniaczki.
PL 17.10 Nauka jazdy 17.45 Express 18.05
Usterka 19.15 Kraksa TV 19.45 Express
20.00 Defacto 20.30 DeFacto Extra
21.00 Damy i wieśniaczki. PL 22.00 Druga twarz 23.00 Kossakowski. Wtajemniczenie 23.30 Damy i wieśniaczki. Ukraina

TVP KULTURA
8.00 Wszystkie stworzenia duże i małe - - serial 9.05 Olivier Messiaen - Muzyka wiary - ﬁlm dok. 10.30 Trzeci punkt
widzenia 11.00 Frank - komedia 12.55
Chuligan Literacki 13.30 Nienasyceni 37
- magazyn 14.00 Porgy i Bess - opera
16.55 Rzecz Polska - Żelazko Turystyczne
- cykl dok. 17.15 Niedziela z… Wielką płytą 18.10 Niedziela z… Wielką Płytą - Czterdziestolatek - Judym, czyli czyn społeczny
- serial 19.15 Za ścianą - dramat 20.25
Jesteś Bogiem - dramat 22.35 Scena alternatywna - Wacław Zimpel i Kuba Ziołek 23.10 Trzeci punkt widzenia 23.45
Nieobecność - ﬁlm dok. 1.05 Marcus Miller plays Baloise Session - koncert

PULS
6.00
6.55
7.50
8.50
10.15
11.30
13.25
14.40

15.50
18.00
20.00

22.00

0.00
0.55
1.25
1.55
2.35
3.15
4.40
5.05

Skorpion - serial
Przygody Merlina - serial
Najśmieszniejsi - Ani Mru Mru
Co ludzie powiedzą? - serial
Wojciech Cejrowski. Boso
Bibliotekarz: tajemnica
włóczni - ﬁlm przygodowy
Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: Grające drzewko - ﬁlm
familijny, Niemcy 2016
Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: Bajka o tym, co wyruszył, by nauczyć się bać - ﬁlm
familijny, Niemcy 2014
Aniołki Charliego: Zawrotna
szybkość - komedia sensacyjna,
USA 2003, reż. McG
Blondynka w koszarach
- komedia, USA 2008
W obronie własnej - thriller,
USA 2013, reż. Gary Fleder, wyk.
Jason Statham, James Franco,
Izabela Vidovic, Kate Bosworth
Koliber - dramat kryminalny,
USA, Wielka Brytania 2013, reż.
Steven Knight, wyk. Agata Buzek,
Benedict Wong, Jason Statham
Uwikłana - serial
Dyżur
Z archiwum policji
Biesiada na cztery pory roku
Taki jest świat
Biesiada na cztery pory roku
Z archiwum policji
Królowa Serc - telenowela

TV6
6.00 Top 10 lista przebojów 7.00 Benny
Hill 8.15 Galileo 9.20 Kacper i przyjaciele
10.25 Cloud 9 - ﬁlm przygodowy 12.00
Bajkowe Boże Narodzenie - ﬁlm familijny
14.00 Policjantki i Policjanc 18.00 Strefa X
- thriller sci - ﬁ 20.00 Galileo 21.00 CSI:
Kryminalne zagadki Nowego Jorku 22.55
Wampiry: Przemiana - horror, USA, 2005,
reż. Marty Weiss, wyk. Stephanie Chao,
Colin Egglesﬁeld 0.35 Krytyczna decyzja

TVP HISTORIA

/
12.45 Olbrzymy epoki lodowcowej . Odc.
3. 13.50 Szerokie tory. Krymscy Tatarzy
14.25 Szczęśliwa 13 - komedia, reż. Marian Czauski, wyk. Stanisław Sielański,
Helena Grossówna, Józef Orwid, Maria
Chmurkowska, Władysław Grabowski,
Czesław Skonieczny, Lucyna Messal, Józef
Ciecierski 15.50 Wielka Gra, (77) - teleturniej 16.40 Pre Mortem - dokument 17.15
Ex Libris 17.45 U Pana Boga w ogródku
(1) - serial 18.40 Konwój. Bitwa o Atlantyk
(4) - serial dok. 19.45 Generał Nil - dramat historyczny 21.55 Wielki test - Wielki
Test o Jasnej Górze 23.25 Wiktoria s.I (8)
- Młoda Anglia - serial 0.20 Struktura
kryształu - dramat psychologiczny 1.50
Dyktator. Zajęcie dla wariatów - ﬁlm dok.
2.55 Bunt Janion - ﬁlm dok. 4.00 Wojsko
- polskie.pl (4) - reportaż
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Wiadomości, Pogoda
Kwadrans polityczny
Jaka to melodia?
Pensjonat nad rozlewiskiem
(6) - serial
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Zagadka Hotelu Grand s.III (52)
- serial
Wiadomości
Agrobiznes
Agropogoda - magazyn
To się opłaca - magazyn
BBC w Jedynce - Błękitna Planeta II - . Seria II, cz. 1. Jeden
ocean - ﬁlm dok.
Elif s.II (225) - serial
Okrasa łamie przepisy
Alarm! - magazyn
Wiadomości, Pogoda
Leśniczówka (14 - 15) - serial
Teleexpress, Pogoda
Jaka to melodia?
Klan (3295) - telenowela
Korona królów (63) - telenowela historyczna TVP
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Wiadomości, Pogoda, Sport
Alarm! - magazyn
Teatr Telewizji - Krawiec, reż.
Michał Kwieciński, wyk. Andrzej
Seweryn, Krzysztof Globisz, Ewa
Żukowska, Cezary Kosiński, Marek
Gradowski, Marek Walczak
Warto rozmawiać
Tora i miecz - ﬁlm dok.
Wesele w Sorrento - komedia
romantyczna, Dania, Francja,
Szwecja, Niemcy, Włochy, reż.
Susanne Bier, wyk. Trine Dyrholm,
Pierce Brosnan, Paprika Steen,
Kim Bodnia, Molly Blixt Egelind
Fritz Bauer. Sam pośród swoich
- ﬁlm dok.
Uwolnić Asię Bibi - ﬁlm dok.
Notacje - Ruta Wermuth
- Burak. Nie mówiłam, że
jestem Żydówką - cykl dok.
Zakończenie dnia

5.30 Koło fortuny - teleturniej
6.05 O mnie się nie martw s.VIII (6)
- serial komediowy
7.00 Coś dla Ciebie - magazyn
7.20 Na sygnale (35) - Halloween
- serial fabularyzowany TVP
7.55 Pytanie na śniadanie
11.25 Rodzinka.pl s.III (62) - Walka
z lenistwem - serial komediowy
11.55 Barwy szczęścia (1844) - serial
12.30 Koło fortuny - teleturniej
13.05 Tylko z Tobą (115) - serial
14.00 Podwodna planeta (3)
W ciemności - serial dok.
14.55 O mnie się nie martw s.VIII (6)
- serial komediowy
16.00 Familiada - teleturniej
16.30 Koło fortuny - teleturniej
17.15 Meandry uczuć (90) - serial
18.00 Panorama
18.25 Pogoda
18.30 Sport Telegram
18.35 Rodzinka.pl s.III (63) - Bal
maturalny - serial komediowy
19.05 Na sygnale (36) - Uwięziony
pod ziemią - serial
19.35 Barwy szczęścia (1844) - serial
20.10 Barwy szczęścia (1845) - serial
20.40 Kulisy serialu Barwy szczęścia
(32) - felieton
20.50 M jak miłość (1366) - serial
21.45 Kulisy serialu „M jak miłość”
21.50 Za marzenia (7) - serial
22.50 Zaginiona (6), Francja
23.50 Kryminalne zagadki Las Vegas
s.XIV - s. XIV (13) - serial sensacyjny, Kanada, USA
0.45 O mnie się nie martw s.VIII (6)
- serial komediowy
1.45 Riviera (5) - serial
2.40 Rider Jack - komediodramat,
reż. This Luescher, wyk. Roeland
Wiesnekker, Wolfram Berger,
Rebecca Indermaur
4.15 Zakończenie programu

5.40 Uwaga! - program interwencyjny
6.15 Mango - Telezakupy
7.25 Nowa Maja w ogrodzie
- magazyn ogrodniczy
7.55 Akademia ogrodnika - magazyn ogrodniczy
8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
10.55 Tu się gotuje! - magazyn
11.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
12.00 Szkoła - serial
13.00 19 + - serial
13.30 Szpital - program obyczajowy
14.30 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
15.30 Szkoła - serial
16.30 19 + - serial
17.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
18.00 Szpital - program obyczajowy
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.50 Uwaga! - program interwencyjny
20.10 Doradca smaku
20.15 Na Wspólnej - serial obyczajowy
20.55 Milionerzy
21.30 Druga szansa - serial
22.30 Iron Majdan

23.30 Thor: Mroczny świat - ﬁlm
przygodowy, USA 2013, reż. Alan
Taylor, wyk. Chris Hemsworth,
Natalie Portman, Tom Hiddleston, Anthony Hopkins, Christopher Eccleston, Jaimie Alexander, Idris Elba, Rene Russo
1.50 Co za tydzień - magazyn
2.20 The Following III - serial
3.20 Uwaga! - program interwencyjny
3.45 Moc Magii
5.05 Nic straconego

20.05 MEGA HIT - Szklana pułapka 5
- ﬁlm akcji, USA, 2013, reż. John
Moore, wyk. Bruce Willis, Jai
Courtney, Mary Elizabeth Winstead, Sebastian Koch, Yuliya Snigir
Bruce Willis wraca do gry jako
John McClane, dzielny nowojorski gliniarz, który ma talent do
zjawiania się w niewłaściwym
miejscu o niewłaściwym czasie.
Najnowsze kłopoty czekają go
w Rosji, gdzie pojechał w poszukiwaniu syna Jacka, z którym od
lat pozostawał w konﬂikcie.
22.10 Blitz - thriller sensacyjny, Francja,
USA, Wielka Brytania, 2011, reż.
Elliott Lester, wyk. Aidan Gillen,
Zawe Ashton, Paddy Considine,
Luke Evans, Jason Statham
0.30 Więzień labiryntu - thriller sci
- ﬁ, USA, Kanada, Wielka Brytania, 2014, reż. Wes Ball, wyk. Aml
Ameen, Thomas Brodie - Sangster
2.50 Tajemnice losu

TVP SPORT

PSN

EUROSPORT

TVP INFO

8.00 Jeździectwo - Skoki przez przeszkody - relacja 9.00 Jeździectwo - Skoki przez przeszkody - relacja 9.30 Tenis
ziemny - Turniej WTA Lugano, Finał 10.30
Tenis ziemny - Turniej WTA Lugano, Finał
11.15 Piłka ręczna - kobiet. Ekstraklasa
- 4 12.15 Piłka ręczna - kobiet. Ekstraklasa - 4 13.00 Boks - Mecz towarzyski. Polska - Szwecja 14.00 Boks - Mecz towarzyski. Polska - Szwecja 14.50 PN - Barca
TV 17.30 4 - 4 - 2 18.00 4 - 4 - 2 18.35
Piłka nożna - Puchar Niemiec. 1/4F - podsumowanie 20.30 PN - Bayern TV 22.30
Sportowy Wieczór 23.15 Piłka nożna - Puchar Francji. 1/4F . PSG - Olympique Marsylia 1.05 Zakończenie dnia

7.05 Siatkówka PlusLiga 8.05 Siatkówka PlusLiga 9.05 Piłka nożna Liga holenderska: PSV Eindhoven - Ajax Amsterdam
10.05 Piłka nożna NICE 1. liga 11.05 Piłka nożna NICE 1. liga 13.00 Polsat Sport
News ﬂash 13.07 Koszykówka Energa Basket: Liga AZS Koszalin - Asseco Gdynia
15.00 Polsat Sport News ﬂash 15.07 Piłka nożna Liga czeska 17.00 Polsat Sport
News ﬂash 17.07 Piłka nożna Liga rosyjska: Dynamo - Lokomotiv 18.05 Piłka
nożna Liga rosyjska: Dynamo - Lokomotiv
19.00 Polsat Sport News ﬂash 19.07 Piłka
nożna Liga ukraińska 21.05 Tenis Rolex
Monte - Carlo Masters 22.05 Tenis Rolex
Monte - Carlo Masters 23.05 Piłka nożna NICE 1. liga 1.00 Magazyn Cafe Futbol

TVP 1
6.25
7.20
7.45
8.00
8.10
8.15
8.40
9.15
10.10
10.35
11.05
12.00
12.10
12.20
12.25
12.45
13.45
14.45
15.15
15.30
15.50
17.00
17.25
18.00
18.30
18.55
19.30
20.15
20.30
21.35
22.35
23.35
0.35
1.30
2.35
3.25
4.20
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Elif s.II (225) - serial
Komisariat (62) - serial
Alarm! - magazyn
Wiadomości
Pogoda
Kwadrans polityczny
Jaka to melodia?
The Wall. Wygraj marzenia
- /28/ - teleturniej
Klan (3295) - telenowela
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Zagadka Hotelu Grand s.III (53)
- serial
Wiadomości
Agrobiznes
Agropogoda - magazyn
To się opłaca - magazyn
Stjepan i Malena - stary człowiek i bocian - ﬁlm dok.
Elif s.II (226) - serial
Korona królów (63) - telenowela historyczna TVP
Alarm! - magazyn
Wiadomości, Pogoda
Wszystko dla pań s.II (29)
- serial
Teleexpress, Pogoda
Jaka to melodia?
Klan (3296) - telenowela
Korona królów (64) - telenowela historyczna TVP
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Wiadomości, Pogoda, Sport
Alarm! - magazyn
Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy (5) Filolog i gwoździe - serial
Pensjonat nad rozlewiskiem (7)
- serial
Krawcowa z Madrytu (5) - serial
Uwięzione (16) - serial
Komisja morderstw (3) - Produkt regionalny - serial
Warto rozmawiać
Macedończyk - ﬁlm dok.
Ostatnie tajemnice nazistów
Notacje - prof. Szewach Weiss.
Polityk od dziecka - cykl dok.

TVP SPORT
8.00 Piłka nożna - Liga Europy - 1/4F
9.00 Piłka nożna - Liga Europy - 1/4F 9.55
Football’s Greatest stage - ﬁlm dok. 10.25
Piłka nożna - Mecz towarzyski. Szwecja
- Chille 11.25 Piłka nożna - Mecz towarzyski. Szwecja - Chille 12.10 Piłka nożna
- Mecz towarzyski. Holandia - Portugalia
14.40 4 - 4 - 2 15.10 4 - 4 - 2 15.40 Piłka nożna - Puchar Niemiec. 1/4F - podsumowanie 17.30 PN - Bayern Monachium
TV 19.40 Piłka nożna - Puchar Niemiec
i Puchar Francji - 1 ﬁnału - studio 20.40
Piłka nożna - Puchar Niemiec - 1 . Bayer
Leverkusen - Bayern Monachium 1 23.25
Sportowy Wieczór 0.00 Piłka nożna - Puchar Niemiec - 1 . Bayer Leverkusen - Bayern Monachium 1 2.05 Zakończenie dnia

5.30
6.05
7.00
7.20
7.55
11.25
11.55
12.30
13.05
14.00
14.55
16.00
16.30
17.15
18.00
18.25
18.30
18.35
19.05
19.35
20.10
20.40
20.50
21.45
21.55
22.55
0.00
0.55
1.30
2.30
3.30
4.30

9.00 Kolarstwo. Amstel Gold Race, Holandia 10.00 Kolarstwo. Wyścig Six - day, Majorka 11.00 Superbike. MŚ, Aragon 11.30
Supersport. MŚ, Aragon 12.00 Superbike. MŚ, Aragon 12.30 Kolarstwo. Amstel Gold Race, Holandia 14.00 Kolarstwo.
Tour of the Alps, Włochy Etap 1. 15.30 Piłka nożna: Sporting Kansas City - Seattle
Sounders FC 17.00 Piłka nożna. Ekstraklasa 20.10 Kolarstwo. Tour of the Alps, Włochy Etap 1. 20.45 Magazyn 21.15 Igrzyska Olimpijskie. Wyścig technologii 21.45
Igrzyska Olimpijskie. Wyścig technologii
22.15 Igrzyska Olimpijskie. Niezwykłe historie 22.45 Igrzyska Olimpijskie. Niezwykłe historie 23.15 Watts 23.30 Kolarstwo.
Tour of the Alps, Włochy Etap 1.

TVP 2

TVN

Koło fortuny - teleturniej
M jak miłość (1366) - serial
Program ekumeniczny
Na sygnale (36) - Uwięziony
pod ziemią - serial
Pytanie na śniadanie
Rodzinka.pl s.III (63) - Bal
maturalny - serial komediowy
Barwy szczęścia (1845) - serial
Koło fortuny - teleturniej
Tylko z Tobą (116) - serial
Sekrety niemowlaków - ﬁlm dok.
M jak miłość (1366) - serial
Familiada - teleturniej
Koło fortuny - teleturniej
Meandry uczuć (91) - serial
Panorama
Pogoda
Sport Telegram
Rodzinka.pl s.III (64) - Wakacje
w lubuskiem - serial komediowy
Na sygnale (37) - Jutro wesele
- serial fabularyzowany TVP
Barwy szczęścia (1845) - serial
obyczajowy
Barwy szczęścia (1846) - serial
obyczajowy
Kulisy seriali Na dobre i na złe
i Na sygnale (7) - felieton
M jak miłość (1367) - serial
Kulisy serialu „M jak miłość”
Magazyn Ekspresu Reporterów
Świat bez ﬁkcji - Butelka czy
kieliszek? Czy można pić „na
zdrowie”? - ﬁlm dok.
Zaginiona (6), Francja
Ludzik, czyli One Man Show
- program rozrywkowy
Prokurator (9) - serial kryminalny TVP
Magazyn Ekspresu Reporterów
Butelka czy kieliszek? Czy
można pić „na zdrowie”?
Zakończenie programu

5.15 Uwaga! - program interwencyjny
5.40 Mango - Telezakupy
6.50 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
7.50 Doradca smaku
8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
10.55 Ukryta prawda - program obyczajowy
12.00 Szkoła - serial
13.00 19 + - serial
13.30 Szpital - program obyczajowy
14.30 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
15.30 Szkoła - serial
16.30 19 + - serial
17.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
18.00 Szpital - program obyczajowy
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.50 Uwaga! - program interwencyjny
20.10 Doradca smaku
20.15 Na Wspólnej - serial obyczajowy
20.55 Milionerzy
21.30 Diagnoza - serial

PSN
7.05 Koszykówka Energa Basket: Liga
AZS Koszalin - Asseco Gdynia 8.05 Koszykówka Energa Basket: Liga AZS Koszalin - Asseco Gdynia 9.05 Tenis Rolex
Monte - Carlo Masters 10.05 Tenis Rolex
Monte - Carlo Masters 11.05 Piłka nożna
NICE 1. liga 13.07 Magazyn Cafe Futbol
15.07 Piłka nożna Liga rosyjska: Dynamo
- Lokomotiv 17.07 Magazyn ATP World
Tour Uncovered 18.05 Magazyn kolarski
19.07 Piłka nożna Liga holenderska: Feyenoord - Utrecht 21.05 Magazyn Puncher
Extra Time 22.10 Droga do Polsat Boxing
Night 23.05 Piłka nożna Liga holenderska:
PSV Eindhoven - Ajax Amsterdam 1.00
Piłka nożna Puchar Polski: Arka Gdynia
- Korona Kielce

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?
Gliniarze
Trudne sprawy
Pierwsza miłość
Dlaczego ja?
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Na ratunek 112
Gliniarze
Pierwsza miłość
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich

17.00
18.00
19.00
20.00

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 O co chodzi - magazyn publicystyczny 18.00 Panorama
18.24 Serwis Info 18.43 Widziane z Polski
- magazyn 19.00 Serwis Info 19.30 Wiadomości 19.58 Gość Wiadomości 20.13
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
Serwis Info 0.07 Pogoda 0.20 Wiadomości 0.48 Gość Wiadomości 1.15 Minęła
20ta 2.15 Nie da się ukryć - magazyn 2.43
Flesz Info Wieczór 2.55 Widziane z Polski

21.05
21.35
22.00
23.00
0.15

2.05
2.20
2.45
4.25
4.55

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?
Gliniarze
Trudne sprawy
Pierwsza miłość
Dlaczego ja?
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Na ratunek 112
Gliniarze
Pierwsza miłość
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich

8.30 Szpital nadziei - serial 9.25 Niania
- serial 10.20 Allo, Allo - serial 11.45 Sławni zbrodniarze: Norman Bates - ﬁlm dok.
12.50 Wielkie dekonstrukcje - serial 13.50
Katastrofy w przestworzach - serial 15.40
Niania - serial 16.40 Allo, Allo - serial 18.00
Sekrety luksusowych hoteli - serial 19.00
Ciężarówką po antypodach - serial 20.00
W imię - dramat 22.05 Z archiwum X: Pokonać przyszłość - thriller science ﬁction

TV TRWAM
12.00 Regina Coeli 12.03 Informacje dnia
12.20 Benedykt XVI - skromny pracownik Winnicy Pańskiej 13.10 2Ewangelia
na dwóch kółkach 13.20 Koncert życzeń
14.10 Katyń 1940 15.25 Ogrody papieskie 15.50 Ma się rozumieć 16.00 Informacje dnia 16.10 Sanktuaria polskie 16.30
Zew natury 16.55 Świadkowie 17.25 Gotowi, do biegu, start 17.30 Okiem kamery
18.00 Regina Coeli 18.05 Informacje dnia
18.15 Rozmowy niedokończone 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
Przeszedł czyściec na ziemi…

TV 4
6.00
7.05
7.35
8.00
9.00
10.00
10.30
11.00
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13.00
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15.00
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17.00
18.00
19.00
20.00
21.00

22.30 Kuba Wojewódzki - talk show
23.30 Superwizjer - magazyn reporterów
0.05 Tu się gotuje! - magazyn
0.10 36,6°C - magazyn medyczny°C
1.10 Lista klientów - serial
2.10 Cape Town - miniserial, reż.
Peter Ladkani, wyk. Trond Espen
Seim, Boris Kodjoe, Arnold Vosloo,
Jessica Haines, Isolda Dychauk,
Jody Abrahams, David Butler,
Marcin Dorociński
3.25 Uwaga! - program interwencyjny
3.50 Moc Magii
5.10 Nic straconego

EUROSPORT

TVP INFO
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 O co chodzi - magazyn publicystyczny 18.00 Panorama
18.24 Serwis Info 18.43 Widziane z Polski
- magazyn 19.00 Serwis Info 19.30 Wiadomości 19.58 Gość Wiadomości 20.13
Minęła 20ta 21.00 Nie da się ukryć - magazyn 21.28 Flesz Info Wieczór 21.40 Studio LOTTO 21.50 W tyle wizji 22.24 Flesz
Info Wieczór 22.30 W tyle wizji Extra
23.00 INFO Wieczór 23.30 W akcji 23.55
Serwis Info 0.07 Pogoda 0.20 Wiadomości 0.48 Gość Wiadomości 1.15 Minęła
20ta 2.15 Nie da się ukryć - magazyn 2.43
Flesz Info Wieczór 2.55 Widziane z Polski

Detektywi w akcji
Jeźdźcy smoków
Jeźdźcy smoków
Drużyna A
Detektyw Monk
Sekrety sąsiadów
Sekrety sąsiadów
Drużyna A
Detektyw Monk
Detektywi w akcji
STOP Drogówka
Detektywi w akcji
Nie igraj z aniołem - telenowela
obyczajowa
Nie igraj z aniołem - telenowela
obyczajowa
Policjantki i Policjanci
Policjantki i Policjanci
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
Śmierć na 1000 sposobów
Śmierć na 1000 sposobów
Galileo
Galileo
Operacja Delta Force - ﬁlm
akcji, USA, 1997, reż. Sam Firstenberg, wyk. Jeﬀ Fahey, Ernie Hudson, Rob Stewart
Interwencja
Interwencja
Cafe Futbol 17
Magazyn Atleci Polsat Sport
2018
Trans World Sport 2018

Stopklatka

POLSAT

20.10 Więzień labiryntu - thriller sci - ﬁ,
USA, Kanada, Wielka Brytania,
2014, reż. Wes Ball, wyk. Aml
Ameen, Thomas Brodie - Sangster, Blake Cooper, Ki Hong Lee
Chłopak, który nic nie pamięta,
budzi się w środku mrocznego
labiryntu rządzonego przez tajemnicze siły. Razem z innymi uwięzionymi szuka sposobu ucieczki.
Thomas budzi się w środku
ogromnego labiryntu, na polanie
ogrodzonej wysokim, betonowym
murem. Podobnie jak pozostali
uwięzieni w Streﬁe, nie pamięta
niczego z dotychczasowego życia,
ani jak się tu znalazł.
22.40 Sabotaż - thriller sensacyjny,
USA, 2014, reż. David Ayer, wyk.
Josh Holloway, Terrence Howard,
Joe Manganiello, Arnold Schwarzenegger, Sam Worthington
1.00 Belle - dramat kostiumowy
3.25 Tajemnice losu

8.30 Kolarstwo. Tour of the Alps, Włochy 9.30 Kolarstwo. Amstel Gold Race,
Holandia 10.30 Igrzyska Olimpijskie. Wyścig technologii 11.30 Igrzyska Olimpijskie. Anatomy Of 12.30 Superbike. MŚ,
Aragon 13.00 Kolarstwo. Tour of the Alps,
Włochy 15.30 Kolarstwo. Tour of Croatia
Etap 1. 17.00 Piłka nożna. FIFA Football
17.30 Piłka nożna. Major League Soccer
18.00 Jeździectwo. PŚ w Ujeżdżaniu, Paryż 19.00 Jeździectwo. FEI World Cup, Paryż, Francja 20.00 Jeździectwo. Magazyn
Horse Excellence 20.30 Kolarstwo. Tour of the Alps, Włochy 21.00 Kolarstwo.
Tour of Croatia Etap 1. 22.00 Formuła E.
FIA Championship, Rzym 23.00 Magazyn
23.30 Kolarstwo. Tour of the Alps, Włochy

TV 4
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8.00
9.00
10.00
10.30
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00

22.50

1.05
2.05
2.20
2.45
4.25
5.30

Detektywi w akcji
Jeźdźcy smoków
Jeźdźcy smoków
Drużyna A
Detektyw Monk
Sekrety sąsiadów
Sekrety sąsiadów
Drużyna A
Detektyw Monk
Detektywi w akcji
STOP Drogówka
Detektywi w akcji
Nie igraj z aniołem
Nie igraj z aniołem
Policjantki i Policjanci
Policjantki i Policjanci
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
Krwawy okręt - horror sci - ﬁ,
USA, 2015, reż. Alec Gillis, wyk.
Camille Balsamo, Lance Henriksen, Matt Winston
Święci z Bostonu - ﬁlm sensacyjny, Kanada, USA, 1999, reż.
Troy Duﬀy, wyk. Willem Dafoe,
Sean Patrick Flanery, Norman
Reedus
STOP Drogówka
Graﬃti
Interwencja
Cafe Futbol 17
Trans World Sport 2018
Magazyn Atleci Polsat Sport
2018

Stopklatka
9.25 Niania - serial 10.20 Allo, Allo - serial
11.45 Sekrety luksusowych hoteli - serial
12.40 Ciężarówką po antypodach - serial
13.45 Katastrofy w przestworzach - serial
15.40 Niania - serial 16.40 Allo, Allo - serial
18.00 Sekrety luksusowych hoteli - serial
19.00 Ciężarówką po antypodach - serial
20.00 Wielka draka w chińskiej dzielnicy
- komedia sensacyjna 22.05 Lochy i smoki
3: Księga Plugawego Mroku - ﬁlm fantasy

TV TRWAM
12.20 Mediolan - Święto świadectw
13.35 Młodość też potraﬁ 14.00 Filmowe Życiorysy 15.25 Odwaga wiary 15.50
Ma się rozumieć 16.00 Informacje dnia
16.10 Jestem mamą 16.30 Kalejdoskop
Młodych 16.50 Express Studencki 17.00
100 cudownych miejsc na świecie 17.10
Prosto o gospodarce 17.30 Okiem kamery 18.00 Regina Coeli 18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone
19.25 Święty na każdy dzień 19.30 Każdy maluch to potraﬁ 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 Orędzie na trudne czasy
23.10 Święty na każdy dzień 23.15 Konzentrationslager Flossenburg

Poniedziałek, 16.04.2018

TVN 7

PULS

5.20 Ukryta prawda - program obyczajowy
6.25 Szpital - program obyczajowy
7.20 Sąd rodzinny - program sądowy
8.20 Zaklinaczka duchów - serial
9.20 Przepis na życie - serial obyczajowy
10.20 Mango Telezakupy
11.55 Ukryta prawda - serial
12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
14.55 Szpital - program obyczajowy
15.55 Zaklinaczka duchów - serial
16.55 Przepis na życie - serial
17.55 Zabójcza broń - serial
19.00 Ukryta prawda - serial
20.00 Incydent - ﬁlm sensacyjny, USA
1997, reż. Jonathan Mostow, wyk.
Kurt Russell, J.T. Walsh, Kathleen
Quinlan, M.C. Gainey, Jack Noseworthy
22.00 The Dog: Historia prawdziwa
- ﬁlm dok. 2013, reż. Allison Berg,
Frank Keraudren, wyk. John
Wojtowicz
0.15 Mucha - horror, USA 1986, reż.
David Cronenberg, wyk. Jeﬀ
Goldblum, Geena Davis, John
Getz
2.20 Moc Magii
4.30 Druga strona medalu - talk show
5.05 Koniec programu

6.00 To moje życie! - telenowela
7.00 Dziesięć przykazań - serial
8.00 Lombard: życie pod zastaw
- serial
9.00 Na wariackich papierach - serial
10.00 Gliniarz i prokurator - serial
11.00 Kobra - oddział specjalny - serial
12.00 Agenci NCIS: Los Angeles - serial
13.50 Lombard: życie pod zastaw
- serial
14.50 Kobra - oddział specjalny - serial
15.55 Gliniarz i prokurator - serial
16.55 Na wariackich papierach - serial
18.00 Lombard: życie pod zastaw
- serial
20.00 Maksimum ryzyka - ﬁlm akcji,
USA 1996, reż. Ringo Lam, wyk.
Jean - Claude Van Damme, Jean
- Hugues Anglade, Natasha Henstridge, Stephane Audran, Zach
Grenier
22.00 Kroniki Riddicka - ﬁlm sci - ﬁ,
USA 2004, reż. David Twohy,
wyk. Alexa Davalos, Colm Feore,
Judi Dench, Thandie Newton, Vin
Diesel
0.20 Doom - ﬁlm akcji, USA 2005, reż.
Andrzej Bartkowiak, wyk. Deobia
Oparei, Dwayne Johnson, Karl
Urban, Razaaq Adoti
2.45 Taki jest świat
3.30 Biesiada na cztery pory roku
3.55 Na jedwabnym szlaku
4.40 Z archiwum policji
5.05 Królowa Serc - telenowela

TV6

TTV
12.50 Detektywi. Na zlecenie 13.35 Kartoteka 14.35 Damy i wieśniaczki. Ukraina
15.45 Express 16.05 Uwaga! 16.25 Cała
prawda o jedzeniu 17.00 DeFacto 17.35
Wezwij Dominika 17.45 Express 18.05
Fachowcy 18.45 Damy i wieśniaczki. Za
granicą 19.45 Express 20.10 Uwaga! po
Uwadze 21.15 Kossakowski. Wtajemniczenie 21.45 Express 22.00 Gogglebox.
Przed Telewizorem 23.45 Defacto

TVP KULTURA
13.20 Studio Kultura - Rozmowy 13.40
Polowanie na muchy - ﬁlm obyczajowy
15.35 Niedziela z… Wielką płytą 16.30
Handlarz cudów - dramat 18.25 Za młodzi na śmierć - Władimir Wysocki 19.20
Rzecz Polska - Żelazko Turystyczne 19.40
Informacje kulturalne 20.00 Blok - serial
dok. 21.00 Daniel - ﬁlm kr.metr. 21.40 Ceramika iłżecka - ﬁlm dok. 21.50 Radość
życia - ﬁlm dok. 21.55 Pierwsze klapsy
- Somnambulicy 22.05 Głosy - ﬁlm dok.
22.13 Kwadrat - etiuda 22.15 Rynek - ﬁlm
anim. 22.35 Którędy po sztukę - Jankiel
Adler 22.40 Videofan - Portrety. Wojciech
Bąkowski 23.00 Dziennik ﬁlozofa 23.10
Performer - ﬁlm obyczajowy

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

71 388 81 86, 71 312 06 11, wew. 286

TVP HISTORIA

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

Wtorek, 17.04.2018

TVN 7

PULS

5.35 W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
6.25 Szpital - program obyczajowy
7.20 Sąd rodzinny - program sądowy
8.20 Zaklinaczka duchów - serial
9.20 Przepis na życie - serial
10.20 Mango Telezakupy
11.55 Ukryta prawda - serial
12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
14.55 Szpital - program obyczajowy
15.55 Zaklinaczka duchów - serial
16.55 Przepis na życie - serial
17.55 Zabójcza broń - serial
19.00 Ukryta prawda - serial
20.00 Parker - ﬁlm sensacyjny, USA
2013, reż. Taylor Hackford, wyk.
Jason Statham, Jennifer Lopez,
Michael Chiklis, Wendell Pierce,
Nick Nolte
22.35 Hobbit: Bitwa Pięciu Armii
- ﬁlm przygodowy, Nowa Zelandia, USA 2014, reż. Peter Jackson, wyk. Ian McKellen, Martin
Freeman, Richard Armitage,
Ken Stott, Aidan Turner, Graham
McTavish, James Nesbitt, Orlando
Bloom, Luke Evans, Evangeline
Lilly, Lee Pace, Cate Blanchett,
Hugo Weaving, Christopher Lee
1.30 American Horror Story: Asylum - serial
2.35 Moc Magii
4.45 Druga strona medalu - talk show
5.15 Koniec programu

6.00 To moje życie! - telenowela
7.00 Dziesięć przykazań - serial
8.00 Lombard: życie pod zastaw
- serial
9.00 Na wariackich papierach - serial
10.00 Gliniarz i prokurator - serial
11.00 Kobra - oddział specjalny - serial
12.00 Agenci NCIS: Los Angeles - serial
13.50 Lombard: życie pod zastaw
- serial
14.50 Kobra - oddział specjalny - serial
15.55 Gliniarz i prokurator - serial
16.55 Na wariackich papierach - serial
18.00 Lombard: życie pod zastaw
- serial
20.00 Koliber - dramat kryminalny,
USA, Wielka Brytania 2013, reż.
Steven Knight, wyk. Agata Buzek,
Benedict Wong, Jason Statham,
Vicky McClure
22.00 W obronie własnej - thriller,
USA 2013, reż. Gary Fleder, wyk.
Jason Statham, James Franco,
Izabela Vidovic, Kate Bosworth
0.00 Wikingowie - serial
0.55 Na jedwabnym szlaku
1.30 Na jedwabnym szlaku
2.10 Na jedwabnym szlaku
2.50 Na jedwabnym szlaku
3.30 Na jedwabnym szlaku
3.55 Na jedwabnym szlaku
4.40 Z archiwum policji
5.05 Królowa Serc - telenowela

TTV

wa żne telefony
URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICY

6.00 Top 10 lista przebojów 7.00 Buﬀy
- postrach wampirów 8.00 Nieśmiertelny
9.00 Policjantki i Policjanci 10.00 Galileo
11.00 Dom nie do poznania 12.00 Miodowe lata 13.40 Niesamowite rekordy 14.15
Strażnik Teksasu 15.15 Czarodziejki 16.15
Medicopter 117 17.15 Buﬀy - postrach
wampirów 18.15 Miodowe lata 20.00
Galileo 21.00 CSI: Kryminalne zagadki
Miami 22.55 Odznaka - ﬁlm kryminalny

g
g
10.20 Film dok. 11.20 Niecała nieprawda czyli PRL w DTV (33) - magazyn 11.50
Drzazgi - ﬁlm obyczajowy 13.50 Sensacje XX wieku 14.55 Encyklopedia II wojny światowej - Urok pancerza - magazyn
historyczny 15.25 Spór o historię - Od Rapallo do Moskwy - debata 16.00 Planeta
dinozaurów - Obcy świat (3) - serial dok.
17.05 Ex Libris 17.30 Flesz historii (386)
17.55 Janosik (4) - Porwanie - serial 18.50
Sensacje XX wieku - Stalowe Przymierze
(1) - cykl dok. 19.20 Sensacje XX wieku
- Stalowe Przymierze (2) - cykl dok. 19.55
Było, nie minęło 20.30 Szalona miłość.
Rosjanie i Putin - ﬁlm dok. 21.30 Sława
i chwała (1) Verborgenheit - serial 22.40
Sen o Warszawie - ﬁlm dok. 0.40 Fotograf Solidarności 1.55 Wojciech Cejrowski
- boso 2.30 Janosik (4) - Porwanie - serial

TV6

12.50 Detektywi. Na zlecenie 13.35 Kartoteka 14.35 Damy i wieśniaczki. Ukraina
15.45 Express 16.05 Uwaga! 16.25 Cała
prawda o jedzeniu 17.00 DeFacto 17.35
Wezwij Dominika 17.45 Express 18.05
Fachowcy 18.45 SOS Ekipy w akcji 19.45
Express 20.00 Wojny magazynowe 20.55
Królowe życia 21.45 Express 22.00 Nauka jazdy 22.30 Usterka 23.05 Ostre cięcie 23.50 Damy i wieśniaczki. PL

6.00 Top 10 lista przebojów 7.00 Buﬀy
- postrach wampirów 8.00 Nieśmiertelny
9.00 Policjantki i Policjanci 10.00 Galileo
11.00 Dom nie do poznania 12.00 Miodowe lata 13.40 Niesamowite rekordy 14.15
Strażnik Teksasu 15.15 Czarodziejki 16.15
Medicopter 117 17.15 Buﬀy - postrach
wampirów 18.15 Miodowe lata 20.00
Galileo 21.00 CSI: Kryminalne zagadki
Miami 23.00 Gatunek - thriller sci - ﬁ

TVP KULTURA

TVP HISTORIA

8.00 Studio Kultura - Rozmowy 8.10 Wy10.10 Najmłodsi mieszkańcy plaży 11.05
Goniec historyczny IPN (1) - magazyn
darzenie aktualne 8.45 Informacje kul11.25 Biało - czerwoni - historie niezwykłe
turalne 9.05 Handlarz cudów - dramat
- Biegacz długodystansowy Janusz Ku11.00 Zmiennicy - serial 13.15 Studio Kulsociński - cykl dok. 11.55 Film dok. 13.00
tura - Rozmowy 13.35 Siódmy pokój
Było, nie minęło 13.30 Sensacje XX wie- ﬁlm biograﬁczny 15.35 Przejście podku 14.30 Encyklopedia II wojny światowej 15.25 Olbrzymy epoki lodowcowej
ziemne - ﬁlm TVP 16.10 Tygodnik Kultu16.30 Historia Polski - Legenda 27 Wołyńralny 17.00 Dyrygent - dramat 18.50 FuDywizji Piechoty AK - ﬁlm dok. 17.25
w.kolejedolnoslaskie.pl
gazi - centrum wszechświata -źródło:
ﬁlm dok. w wskiej
Kryptonim MUZEUM - Szlak Armii Krajo19.40 Informacje kulturalne 20.00 Rachewej (4) - reportaż 17.45 Janosik (5) - sela - spektakl teatralny 21.00 Dezerterzy
rial 18.50 Sensacje XX wieku 19.55 Jak
było? (6) - program publicystyczny 20.35
- Majka Jeżowska 21.30 Dziennik ﬁlozofa
Było, nie minęło - Śląska bitwa o benzynę
21.45 Prawie jak matka - ﬁlm obyczajowy
21.05 Klub profesora Tutki - Profesor Tut23.45 Młoda i piękna - ﬁlm obyczajowy
ka wśród melomanów - serial 21.25 Sła1.25 Informacje kulturalne 1.40 Za młodzi
wa i chwała (2) - serial 22.35 Film dok.
na śmierć - Władimir Wysocki
23.40 Drzazgi - ﬁlm obyczajowy
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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
WYDZIAŁ PROMOCJI
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

OGŁOSZENIE
WSTĄP W SZEREGI WOJSKA POLSKIEGO!

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
prowadzi rekrutację
na II turnus służby przygotowawczej
w 2018 r., pełnionej na potrzeby korpusu szeregowych. Szkolenie rozpocznie się w maju 2018 roku, ale wnioski
przyjmowane są już teraz. Odbycie
służby przygotowawczej umożliwia
podpisanie kontraktu z Narodowymi
Siłami Rezerwowymi i daje szansę peł nienia służby w korpusie szeregowych
zawodowych. Szkolenie w ramach służby przygotowawczej pełnionej na po trzeby korpusu szeregowych trwa do
czterech miesięcy i kończy się egza minem. Elewi służby przygotowawczej
oprócz uposażenia podstawowego,
bezpłatnego zakwaterowania i wyży wienia, a także umundurowania, dosta ną zwrot kosztów dojazdu do miejsca,

gdzie będą odbywać służbę. Jeśli po siadasz obywatelstwo polskie, jesteś
osobą pełnoletnią, masz uregulowany
stosunek do służby wojskowej, nie by łeś/aś karany/a i posiadasz kategorię
zdrowia „A”, ukończyłeś/aś co najmniej
gimnazjum lub ośmioletnią szkołę pod stawową, a co najważniejsze – chcesz
związać swoje życie z mundurem – nie
zwlekaj i złóż wniosek do służby przy gotowawczej w Wojskowej Komendzie
Uzupełnień (ul. Gajowicka 118, 50-984
Wrocław).

kierunek i godzina odjazdu

przystanki

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

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

Więcej informacji o naborze i specyfice
służby przygotowawczej uzyskasz pod
numerami telefonów:

TRZEBNICA – UJEŹDZIEC MAŁY

261 656 141 i 261 656 155

ważny od 11.12.2017 r. – do 30.03.2018 r

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

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

PEDIATRA
Neonatolog

Anna Kowalik

13.04.2018

//////////

terapia

pijawką lekarską
różnych schorzeń
Czy pijawki mogą Ci pomóc?
Zadzwoń Zapytaj!
rejestracja: wtorek i czwartek
w godz. od 12 do 14 tel. 71 312 93 78
w nagłych przypadkach 603 821 243

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

Trzebnica

specjalista pediatrii i alergologii

w REH4U

TRZEBNICA
ul. Św. Jadwigi 27 A-B
w ProVicie
od godz. 16-tej

godziny przyjęć:

pon. i czw. 16.00-18.00
rejestracja w REH4U
tel. 71 308 46 46, 570 909 292

Onkolog
dr n. med.

Mariusz Krawczyk

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

Konsultacje Onkologiczne
Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

czwartki godz. 11-15

rejestracja tel.

606 456 454

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. 607 636 024

ORTODONTA

TECHNIK DENTYSTYCZNY

Leczenie wad zgryzu

Adrian Lenkcis

lek. stom.
specjalista II° z ortodoncji

Lidia Korczyk
Trzebnica

ul. Obrońców Pokoju 31 A
przyjmuje we wtorki
od 14:00 do 19:00

tel. 604 095 455

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

GINEKOLOG

gabinet ginekologiczny

J. Rakowska-Stefanidis

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

504 234 127

tel.
mgr Agnieszka Franieczek-Madalińska
dojazd do pacjenta neurologicznego

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

Viltis Medica

Specjalistyczny Gabinet
Chorób Płuc
ul. Wrocławska 8D

Trzebnica

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ
II piętro, pokój 29
wizyty domowe tel. 601 760 888

www.viltismedica.pl

INTERNISTA
DIABETOLOG

LARYNGOLOG

Jolanta Wojciechowska
TRZEBNICA

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

Rejestracja telefoniczna
tel.

praktyka
laryngologiczna
Dr nauk med. Piotr Pastuszek
• choroby uszu, nosa, gardła i krtani
• badania videoendoskopowe
• zabiegi operacyjne
Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

71 312 16 80
STOMATOLOG

Stomatologia

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

OKULISTA

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

tel. 601 754 974

DERMATOLOG

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

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

ul. Kościuszki 10
tel. 696 115 821

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

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

specjalista chorób dzieci i neonatologii

Trzebnica

ul. W. Jagiełły 9

Przyjmuje codziennie po uprzedniej
rejestracji telefonicznej.

•
•
•
•
•
•

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

71 312 11 62
502 670 316
ASC SŁUCHMED

•
•
•
•
•

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

Trzebnica

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

tel. 71 387 12 76

Gabinet czynny

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

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
Gabinet USG

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

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

Masaż Leczniczy

ul. Witosa 20
tel. 600 353 595

tel.

i PRACOWNIA OPTYCZNA

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

Stanisława Marcjoniak

tel. 505 686 165

ul. KOŚCIUSZKI 10
Rejestracja
tel. 607 09 99 00

lek. dent. Judyta

lek. med.

Rejestracja telefoniczna:

po godz. 20-tej

po wcześniejszym umówieniu.

tel. 602 159 230

lek. med. Agata Kot

Trzebnica ul. Kościuszki 10

lek.

PEDIATRA
NEONATOLOG

PULMONOLOG

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

GABINET
PEDIATRYCZNOALERGOLOGICZNY

Anna Puchała

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

INTERNISTA
KARDIOLOG

HIRUDOTERAPIA
Gabinet terapii Naturalnych

pediatra, specjalista neonatolog
ul. Wrocławska 8c/13

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

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

miejsce
na Państwa
ogłoszenie
lekarskie
telefon
665 086 997
DIAGNOZA

Monachijska
Funkcjonalna
Diagnostyka
Rozwojowa

0 – 6 r. ż.
504 234 127
607 398 582

Medycyna chińska pomaga na ponad
200 różnych dolegliwości zdrowotnych
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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

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. 721 511 056 / 577 039 669

ul. Św. Jadwigi 27A-B Trzebnica

UROLOG
lek. Waldemar BONCZAR

PSYCHIATRA

Lekarz weterynarii

lek. Agnieszka Dzioba-Musiał

gabinet weterynaryjny iatros

rejestracja tel. 503 195 870

Specjalista Urolog FEBU
– Choroby nerek, moczowodów,
pęcherza, prostaty, jąder
– Zaburzenia potencji
– Niepłodność
– Nietrzymanie moczu u kobiet
i mężczyzn
– Przewlekłe infekcje układu
moczowego
– Kwalifikacje i przygotowanie do
zabiegów urologicznych.
– USG nerek, pęcherza, prostaty,
jąder i prącia
– TRUS przezodbytnicze USG
prostaty
Środa (druga i czwarta miesiąca)
godz. 15.00-17.00
Czwartek (pierwszy i trzeci miesiąca)
godz. 9.00-12.00

tel.

TRZEBNICA

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

kosmetolog, podolog

Trzebnica ul. Wiosenna 26
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

tel. 665 38 38 58

LOGO-SPEKTRUM

PRZYCHODNIA

AKUPUNKTURA
mgr Łukasz

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
•
•
•
•
•

Trzebnica ul. Św. Jadwigi 3a
rejestracja tel:
pon – pt 8:00 – 18:00
tel. 606 454 887

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

tel. 504 234 127
Agnieszka
Franieczek-Madalińska

Poradnia neurologiczna
dla dzieci
lek. med. Marzena Ambicka – Ciba
Rehabilitacja dzieci
Fizjoterapeuci
z certyfikatem metody Vojty
NDT – Bobath, PNF

Trzebnica
ul. Daszyńskiego 67/11

SKLEP MEDYCZNY
MEDICA
w Gminnym Centrum
Medycznym TRZEBNICA-ZDRÓJ

KONSULTACJE LEKARSKIE
◆ pediatra ◆ neonatolog
◆ ortopeda ◆ nefrolog
◆ wykonujemy badanie
usg u dzieci

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

Łagoda

Trzebnica

SPECJALISTYCZNOREHABILITACYJNA
DLA DZIECI

Trzebnica

tel. 605

tel. 608 485 186

Dzimira

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

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

specj. dermatolog-wenerolog

mgr Renata Wójcicka

312 09 85
601 76 29 57

rejestracja telefoniczna

Irena Dudek-Zaborowska

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

DERMATOLOG

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trzebnica ul. 1 Maja 3

ul. Kościuszki 10

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

Psycholog
Psychoterapeuta

601 061 222

dr n. wet. Stanisław

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica – ZDRÓJ

TRZEBNICA ul. Daszyńskiego 67/IV
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ul. Kościuszki 10
Oferuje produkty z zakresu:

rehabilitacji, ortopedii,
środków pomocniczych
i profilaktyki
pon. – czw. 08:30 – 17:00
pt. 08:30 – 16:00

606 882

tel. 511 056 459, 794 587 104

logospektrum.trzebnica@gmail.com

umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia

PSYCHOLOG
Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna

Nasz Świat

dyżur nocny

APTEKI

przez cały rok 2018
pełni apteka: Panaceum ul. Daszyńskiego 65 Trzebnica

ul. Daszyńskiego 33/1

Trzebnica
tel.

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
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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 24 kwietnia 2018 r.
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wym. W miejscowości Raszów, Tel.725 147 068.
Pole (7) w Wszemirowie, całość 1,80 h, zadbane, uprawiane, cena 75 tyś, tel. 533 488 448.
Działka(6) tanio, budowlana 15 arów z mediami w Wiszni Małej, ul. Szkolna, lub zamienię
na mieszkanie w Trzebnicy do II piętra z dopłatą, cena do uzgodnienia, tel. 785 410 362
Działka(6) o pow. 14 000 mkw, objętą MPZP
- częściowo zabudowa jednorodzinna (min.
działki do wydzielenia to 2 500mkw) oraz usługi, miejsce ok. 10 km od obu obwodnic S5, S8,
ok. 200m nowe domy. Cena 199 tys. zł. Proszę o
e-mail: asz123@op.pl.

wości 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 (5) Do zakupu pozostała działka 14ar w miejscowości Skarszyn,
dla której obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Położone jest
w dogodnej lokalizacji znajdującej się w centrum miejscowości. Znajduje się w sąsiedztwie drogi powiatowej, w której są poprowadzone media. Działka znajdują się 3 km od
węzła komunikacyjnego S8 Łozina, 15 minut
od Wrocławskiego Lotniska. Cena 75 zł/mkw
do ewentualnej negocjacji, tel. 531 145 110.

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 (5) własnościowe, 91mkw,
bezczynszowe, 3-pokojowe, w tym pomieszczenie gospodarcze ze spiżarnią, 2 piwnice, 2
ogródki, Domanowice koło Trzebnicy, tel. 504
556 312.
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.
połowa domu(5) parter, w okolicach
Obornik Śląskich i Trzebnicy, 5 km do zjazdu na
nową S5, w budynku wybudowanym przed
1939 r. Miejscowość Przecławice, położona w
malowniczych Kocich Górach, powierzchnia
użytkowa 130 mkw, założona KW lokalowa,
ogródek przydomowy, kuchnia i 4 pokoje, 2 łazienki (pomieszczenia wysokie i przestrzenne).
Odrębne centralne ogrzewanie, wymienione
okna, możliwość rozdzielenia na 2 odrębne
mieszkania, 172 tyś., tel. 609 084 453.
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, wolnostojący, 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.

Działka(1) o powierzchni 1350 mkw, budowlana na granicy Trzebnica – Księginice,
w pełni uzbrojona (woda, prąd, kanalizacja),
atrakcyjnie położona, tel. 506 837 298.
pole (7) 1h łąki, okolice Skoroszowa, cena 65 tyś,
tel. 603 864 654.
Działka(7) malowniczo położona na obrzeżach miasta, o powierzchni 23,5 ara, tel. 785 686 232.
Sad(7) śliwowy, 1 ha, 18 arów, w Raszowie, tel.
71 387 48 90.
Działka(7) na sprzedaż o pow. łącznej 28452
mkw, na działce są wydane warunki zabudowy. Cicha, spokojna okolica przy lesie buko-

Działka(4) ogrodowa, położona na Grunwaldzie, ogrodzona, z murowaną altanką z pełnym wyposażeniem, tel. 782 984 426.
Działka(4)budowlana, 30arów, w Skarszynie, uzbrojona i opłacona, możliwość podzielenia na dwie działki po 15arów, tel. 731 769 985.
Pole (4) rolne, w Piekarach, o pow. 3,52 ha, lub
zamienię na mieszkanie lub dom, tel. 502 379 351.
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 mkw. Położona blisko drogi ekspresowej
S5. Posiada warunki zabudowy oraz wszelkie
niezbędne decyzje potrzebne do zakupu. tel.
724 820 669.

Działka(18) 10 arów w Kobylicach, 55 tyś. zł,
tel. 691 240 403.
Działka(18) 40 arów lub dwie po 20 arów,
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(4) budowlana, Księginice, ul. Czereśniowa, 2000 mkw (115 zł/mkw), tel. 788
969 459.

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.
Pomieszczenie (4) o powierzchni 200mkw,
ul. Moniuszki 3, tel. 71 312 16 31.
Lokal(4) na działalność usługowo-produkcyjną, o pow. 280 mkw i buro o powierzchni
70 mkw wraz z placem parkingowym, przy ul.
Jędrzejowskiej, w Trzebnicy, tel. 509 857 604.
Mieszkanie (4) dwupokojowe w Prusicach,
ul. Krótka, tel. 668 377 319.
Mieszkanie (3) W Trzebnicy przy ul. Oleśnickiej na Bukowym Osiedlu, 45 mkw, na 1 piętrze,
nowe (2017), gustownie wykończone i urządzone, umeblowane + AGD, 2 pokoje, cena
najmu 1300 zł + media + czynsz, wynajem okazjonalny, do zamieszkania os 15 lutego 2018, tel.
713 123 067, 664 024 722.
Mieszkanie (3) w Trzebnicy przy ul. Kolejowej, 2 pokoje, 1 piętro, w nowym budynku, pow. 43 mkw, nie było nigdy wcześniej
zamieszkałe, w pełni wyposażone. 1500 zł +
opłaty ( prąd, gaz, woda ), tel. 663 844 847.
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) 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.
Piętro domu(1) w okolicy Trzebnicy – Ligota Trzebnicka, parking, stanowisko na ognisko,
cena 1600 zł z mediami, tel. 665 886 993.
Piętro domu(1) dla firmy do 10 osób, 80
mkw, parking, stanowisko na ognisko, cena
2400 zł z mediami, tel. 665 886 993.
Mieszkanie (1) w Trzebnicy 2 pokojowe,
43mkw, tel.730 080 567.
lokal(2) 45 mkw, dwupoziomowy, w Trzebnicy, przy ul. Daszyńskiego 35, przy Deptaku, po
remoncie, 3 witryny sklepowe, tel. 604 210 198.

szukam do wynajęcia

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. 693 995 044.
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.
Działka(19) o pow. 0,5 hektara w miejsco-

Działka(1) dwie sztuki, budowlane w Szczytkowicach, 21 arowe, przy drodze głównej, cena
55 zł / mkw, tel. 601 592 521.
Lokal(7) 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.
Odstąpię Ogródek działkowy(7) w dzielnicy Grunwald w Trzebnicy, tel. 885 048 815.
Kiosk AS(22) sprzedam lub wynajmę, wolnostojący w trzebnicy, tel. 661 030 573.

kupię
garaż(7) w Trzebnicy przy ul. Kościelnej - ul.
Lipowej, tel. 693 571 958.
Lokal(4)usługowy, w Trzebnicy, o pow. ok 6070 mkw, tel.602 756 346.
Mieszkanie (4) w okolicach Trzebnicy, parter lub 1 piętro, do 100 tyś. zł., tel.602 756 346.
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.

Mam do wynajęcia
Pokój(7) z osobną łazienką, z dostępem do
kuchni i pralni w domu jednorodzinnym w
Trzebnicy + miejsce parkingowe na utwardzonym podwórku, cena 800 zł, tel. 601 764 525.
Mieszkanie (7) TANIO!, w Trzebnicy, tel. 785
464 295.
Pół domu(7) 120mkw, Pierwoszów, 4 pokoje,
kuchnia, łazienka, pomieszczenie gospodarcze,
1200zł + media, tel. 728 943 488 lub 694 954 889.
Pokój(7) 1 pokój z łazienką, w domu jednorodzinnym, parking, dostęp do kuchni i pralni
- cena 800 zł, tel. 601 764 525.
Ziemia(6) 3,5 h w całym kawałku w miejscowości URAZ koło Obornik Śląskich, wcześniej
była sadzona kukurydza, tel. 601 622 703.
Działka(6) w Kobylicach 11 arów, tel. 601 622 703.
Mieszkanie (6) dwupokojowe o powierzchni 38mkw, w Trzebnicy, tel. 667 225 514.
Mieszkanie (5) na parterze, Trzebnica, ul. Leśna, dwa nieduże pokoje + salon z aneksem +
łazienka +garderoba, wolne około 1 kwietnia,
tel. 605 396 277.
lokal(5) 47 m kw. (parter, okna od ulicy) z
wykorzystaniem na biuro, kancelarie itp., w
centrum Trzebnicy, w dawnym budynku sądu,
tuż przy Urzędzie Miasta, tel. 606 644 111.
Lokal(4) o powierzchni 36 mkw, w Trzebnicy
przy ulicy Milickiej 5a, -Miejsce parkingowe,
brama zamykana na noc, sterowana pilotem,
przestrzeń możliwa do zagospodarowania
pod kątem własnego biznesu. tel. 604 907 105,
784 063 714.

Kawalerka(6) od zaraz, w Trzebnicy, tel.
699 146 703.
Mieszkanie (5)w okolicy Trzebnicy, do 7 km,
nie umeblowane, tel. 570 313 265.
Mieszkanie (4) w Trzebnicy, nie umeblowane, 1pokojowe lub kawalerka, tel. 570 313 265.

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.

dam pracę
operator koparki (7) Firma FreeKids w
Zawoni zatrudni Operatora koparko - ładowarki. Umowa o pracę, e-mail: biuro@freekids.pl,
tel. (71) 312-72 50.
Praca w lesie (7) zatrudnię do pracy w lesie. Krzysztof Pęcherski., tel. 735 458 826.
Pracownik budowlany(7) szukam
osoby do pomocy na budowie pod samą
Trzebnicą. Elastyczne godziny pracy, indywidualnie dopasowane do potrzeb, tel. 601 775 733.
POMOC DO KUCHNI (6) "Restauracja pod
Lwem" zatrudni osobę do pomocy w kuchni.
Atrakcyjne wynagrodzenie, umowa o pracę,
zapraszam osobiście lub tel. 607 817 909.
Doradca klienta(5) Oddział Partnerski
PZU S.A. w Trzebnicy poszukuje osób na stanowisko Doradca klienta, praca w godzinach
od 8 do 16, różne formy zatrudnienia; wymagania: niekaralność, wykształcenie minimum
średnie. CV wraz z klauzurą dotyczącą przetwarzania danych, prosimy przesłać na maila:
bszumilas@pzu.pl.
SPRZEDAWCA(4) zatrudnię sprzedawcę do
pracy w kawiarni MARKIZA w Trzebnicy. Pełny
etat. Umowa o pracę, e-mail: kawiarnia.markiza@gmail.com , tel. 603 262 837
CIASTKARZ (4) zatrudnię osobę do cukierni
do produkcji ciastek. Praca jednozmianowa.
Umowa o pracę, tel.691 283 007.
Kierowca(4) Firma FreeKids w Zawonii zatrudni Kierowcę C+E do transportu urządzeń
na terenie kraju. Umowa o pracę, e-mail: biuro@freekids.pl , tel. (71) 312-72,50.
Spawacz(4) Firma FreeKids w Zawonii zatrudni osobę na stanowisko Spawacza. Umowa o pracę, biuro@freekids.pl, tel. (71) 312 72 50.
Kosmetyczka(3) zatrudnię kosmetyczkę w
salonie kosmetycznym na bardzo dobrych warunkach w Trzebnicy, tel. 790 266 665.
Pracownik fizyczny(3)PRACA W NIEMCZECH. Pracownik fizyczny z doświadczeniem
przy pracach wykończeniowych. Elastyczne
warunki zatrudnienia. 40 - 50 godz. tyg. Zarobki
od 7 do 12 euro na godz. w zależności od posiadanych umiejętności i zaangażowania. Znajomość elektryki i hydrauliki będzie dodatkowym
atutem. J. Niemiecki nie jest wymagany, e-mail:
mk@trzebnica.net, tel. +48 883 388 601 .
Fryzjerka(1) Praca w Trzebnicy, tel. 511 092 122.
Piekarz/pomoc(1) piekarza/osoba do

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
Kierowca(6) kat C z wieloletnim stażem, szuka pracy, tel. 601 764 531.
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(5) 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.
Sprzątanie (18) domów!!!Trzebnica i okolica,
tel. 570 313 265.
Sprzątanie (5) domów, mycie okien, tel. 510
773 825.
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Rozsiewacz(2) nawozów VICON B75 kompletny, sprawny, z instrukcją obsługi,
cena: 700 zł, tel. 603 629 727.

Hyundai (6) Santa Fe 2,0 CRDI 2005r, kolor
czarny, pojemność 1 991 cm, przebieg 197 000
km, diesel, cena 14 500 zł, tel.693 280 780.
Ford(6) Connect Tourneo 1,6 TDCI 2014r.
Long, kolor granatowy, pojemność 1 600 cm,
przebieg 55 200 km, świeżo sprowadzony z
Niemiec, cena 52 000 zł, tel. 693 280 780.
Citroen (5) C5, rok 2002,poj. 2l,/B, zakupiony
w 2014r od pierwszego właściciela w Polsce.
sprowadzony z Norwegii w 2007r. Od samego
początku w aucie nie było palone, nie służyło
za taksówkę, czy woziło tonę gruzu, cena 6500
zł, do negocjacji, tel. 606 188 284.
peugeot(4) 206, grudzień 2004, silnik 1.4
benzyna, przebieg 62 000, pierwszy właściciel,
kupiony w salonie, cena 10 000 zł, garażowany,
tel. 507 879 479.
Peugeot(3) 308 HDI, czarny, 110 KM, przebieg
188 200 km., klimatronic, nawigacja, bezwypadkowy, ubezpieczenie i przegląd do 08.2018,
stan bdb, cena 17 500, tel. 601 748 340.
BMW(3) 118, 2005 rok, oryginalny przebieg 168
000 km, bogate wyposażenie - m.in. reflektory
ksenonowe, nawigacja z I-Drive, dwustrefowa
klimatyzacja, tempomat, czujniki parkowania
przód i tył, doposażone w M-Pakiet zewnętrzny - oryginalne części, Cena 22 500 zł, tel. 661
891 239.
golf 5(2) plus, rok 2005, silnik 1,6 benzyna,
kolor szary metalic, cena 16300 zł, przebieg
120 000 tys. Km, z Niemiec, ful opcja, tel. 605
432 606.

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. Ewentualni 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.
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Pralka(7) wirnikowa, stan dobry, cena 70 zł,
tel. 502 677 578.

Suszarka(7) do bielizny, stabilna stan dobry,
cena 45 zł, tel. 502 677 578.

Nagrzewnica(7) do Skoda Favorit, Skoda
Felicja, nowa, cena 45 zł, tel. 502 677 578.

Poduszka i koc(7) [70 x 60 cm], koc [190 x
140 cm] wełniany. Posiadam 2 komplety, cena
45 zł, tel. 534 666 552.
Skuter(2) Yamaha 250, rok prod. 2000r, tel.
664 033 754.

Donica(7) drewniana, zewnętrzna, 50 x 24,5 x
31 z nóżką 24,5 x 28,5. Cena 59 zł, tel. 663 515 634.
Renault(2) Fluence, rok produkcji 2013, 1.5
diesel, auto z polskiego salonu, zadbane, cena
36 900 zł, Trzebnica, tel. 664 989 811.

Donica(7) drewniana, zewnętrzna 26x63,5x17.
Cena 65 zł, tel. 663 515 634.

MOTO / BUDOWLANE / AGD
Sprzedam
toyota(7) auris, 2011 rok, 1329 cm3, 73 kW,
benzyna, ABS, klimatyzacja, garażowany, kupiony w salonie, przebieg 31 000 km, tel. 518
065 050.
Opel(7) Corsa C, 2002 rok, 3-drzwiowy, kolor
szary, przegląd i OC aktualne, elektryczne szyby, klimatyzacja, cena 4300 zł, tel. 534 599 373.
motocykl(7) Suzuki GSX 600 F.Rok.1988.
Przebieg 51700km, zadbany, sprowadzony z
Niemiec, po wymianie akumulatora i Świec,
cena 4999 zł, Trzebnica, tel. 786 230 164.

Mazda(7) Premacy DITD, 2003r. Klimatronic,
stan techniczny i blacharski bardzo dobry, dwa
komplety kół, hak, cena 9500 zł, tel. 781 778 340.

Peugeot(6) 607, 2.7 diesel, 2005r, Nowy przegląd i OC. Bogate wyposażenie, cena 8900 zł,
do negocjacji. Trzebnica, tel. 786 230 164.

Seat(6) Altea, rok 2004, zadbany srebrny lakier
oraz w 100% oryginalny, klimatronik, STAN BARDZO DOBRY, cena 14.200 zł, tel. 781 862 461.

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.
Donica(7) drewniana, zewnętrzna 25,5 x 53,5
x 17,5. Cena 55 zł, tel. 663 515 634.

Przyczepa(4) drewniana, podwyższone
burty, stan bardzo dobry, mało używana, tel.
71 387 02 29.
Części (4) do Fiata 126p - blacharka, mechanika, tel. 605 365 312.
Drzwi (4) lewe do ROVER 214, tel. 603 465 219.
Słoiki (7) szklane, starodawne, na ogórki, kapustę, poj. 1,5 litra, cena: 2 zł / sztukę, tel. 607
431 604.
indyki (7) dorosłe i kaczki francuskie, tel. 609
210 199.
Rozsiewacz(6) do nawozów, KOS, w bardzo dobrym stanie, Ujeździec Wielki , tel. 668
302 127.
Kultywator(4) z wałkiem , tel. 603 465 219.
Pług (4) dwu i trzy skibowy , tel. 603 564 219.
Kosiarki (4) spalinowe i elektryczne do trawy, tel. 603 465 219.
Obsypnik (4) do ziemniaków, tel. 603 465 219.
Opryskiwacz(4) Skotarek, 12 metrowy, tel.
603 465 219.
Śrutownik (4)na kamienie, tel. 603 465 219.
Zderzak (4) tylny oraz drzwi prawe do forda
PUMY, kolor srebrny, stan dobry, tel. 603 465 219.
Części (4) do prasy niemieckiej K 442, tel. 603
465 219.
Traktor(2) URSUS C330, tel. 572 564 415.
Rozsiewacz(2) nawozów VICON B75 bez zasobnika, sprawny, z instrukcją obsługi,
cena: 300 zł, tel. 603 629 727.

Szafka(7) zestaw, Cersanit Gala, szafka wisząca wraz z umywalką, 50cm, biały połysk,
kupiona w Obi. Wymiary: 46 x 50x 39,7 cm, stan
nowy, nieużywany, nieuszkodzony, dołączam
fakturę zakupu, która stanowi gwarancje, cena
399 zł, tel. 698 622 561.

Kuźnia(7) z lat 1900, wraz : 60 narzędzi ręcznych i mechanicznych, cena 10 tyś. zł, tel. 883
433 493.

Pergole (6) 6 sztuk pergoli + 1 mała, ze słupkami. Pergole są zaimpregnowane, gotowe do
użycia, stały przez pół roku na ogrodzie, stan
idealny. Cena 600 złotych, cena do negocjacji,
tel. 668 468 162.

Waga(6) dziesiętna, boczny przesuw, cena do
uzgodnienia, tel. 697 607 049.
Płytki (6) ścienne ELIDA kolor kremowy, wym.
22,3 x 44,8, dwie paczki, nowe, nieotwierane, 3
mkw, cena 25 zł/mkw, tel. 781 946 120.
Kafle (4) Laufen. Wym. 10 x10, są na podklejce
3 x 3 Kolory: białe matowe (32mkw) i zielona
mięta (3mkw). Cena: 800 zł, tel. 601 157 829.

Płyta indukcyjna(4) Philipiak, patelnia
królewska, płyta indukcyjna PH-I90, nowa,
cena: 2500 zł, tel. 601 157 829.
Płyty(4) 19 płyt o wymiarach: 70cm x 30cm,
są w odchyłce wymiarowej +/- 2 cm. Cena: 500
zł, Tel. 601 157 829.

Płytki (4) tanio, 16mkw, terakota podłogowa,
tel. 791 301 200.

Żerdzie (6) Kuźniczysko, tel. 664 770 549.
Trajzega(6) działającą, pas transmisyjny,
silnik 5,5 kW, cena do uzgodnienia, tel. 697
607 049.

Piec(4) gazowy CO Vaillant 2-funkcyjny, wiszący, 28kW (sprawny), tel. 605 365 312.

Płyta gazowo - elektryczna(4) do
zabudowy, tel. 731 181 454.
Żyrandol(4)pięcioramienny, tel. 731 181 454.
Pompa(4) CO typ PCO-25, tel. 605 365 312.
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FIRMA PANDA TRZEBNICA SP. Z O.O
Zatrudni Osobę na stanowisko:

Hulajnoga(7) wyczynowa K2, cena do
uzgodnienia, tel. 790 558 208.
Rower(7) merida, koła 24 Cale, rok 2015, kupiony i serwisowany: Arkady Wrocławskie,
cena 650 zł, tel. 602 802 869.

Telefon (6) komórkowy , nowy , nieużywany,
MYPHONE , tel. 603 124 111.
Telefon (6) stacjonarny, sprawny, dwusłuchawkowy, bezprzewodowy, kolorowy wyświetlacz, SINUS 502, tel. 603 124 111.
Smartfon (6) Iphone 32GB , 600 zł, do negocjacji, tel. 502 033 587.

Świątniki
ul. Trzebnicka 15
tel. 71 387 05 46
Umywalka(4) 60x60cm, tel. 605 365 312.
Lustro(4) IKEA, o średnicy 55 cm, cena do
uzgodnienia, tel. 502 244 871.
Kuchnia(1) gazowa z butlą, 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.
wełna mineralna(5) 7 sztuk, 18mkw,
wysokość 120 cm, 6 szt wełna Superglass
(60mm) w tym jedno opakowanie 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,
cena do negocjacji, Trzebnica, tel. 691 141 985.

rower(5) dziecięcy, B-Twin, stan bardzo dobry, cena 250 zł., tel. 795 256 489.

Wózek (7) firmy X-LANDER koloru niebieskiego. Spacerówka plus gondola w bardzo dobrym stanie ze wszystkimi akcesoriami. W cenie wózka adaptery do fotelika firmy Maxi Cosi.
Cena do negocjacji., tel. 790 558 209.

Rower (4) holenderski męski, damski, młodzieżowy, górski i dziecięcy tel. 603 465 219.
Chodzik (4) (balkonik), 4-kołowy, składany, tel.
605 365 312.

ROWERY / WÓZKI

13.04.2018

Jeździk (7) samochodowy dla dzieci cena do
uzgodnienia, tel. 790 558 208.

SZWACZKI
KRAWCOWE
na bardzo dobrych
warunkach
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Akwarium (6) 80 l Atman 620 - 300 zł, tel. 604
710 648.
Antena(5) satelitarna, firmy LTC Digital, 90cm,
nowa, zakupiona 17.02.2018r, posiadam paragon zakupu. Odbiór w Trzebnicy. Cena 60zł, tel.
663 170 186.
Telefon (4) stacjonarny, dwie sztuki w tym
jeden bezprzewodowy, cena do uzgodnienia,
tel. 731 181 454.
komputer PC(3) pamięć 4,00 GB, Windows
7 Home Premium, monitor LG 19'', klawiatura,
stacja dysków cena 300 zł, tel.604 710 64
Stół(6) 100 x 60 x 73, kuchenny, drewniany z 3
taboretami, kolor zbliżony do olchy, stan dobry,
cena 140 zł, tel. 781 946 120.
Biurko(6) 50 x 60 pod laptopa, komputer, kolor mahoń, tan dobry, cena 50 zł, tel. 781 946 120.
Tapczan (6) dziecięcy „KUBUŚ”, niebieski, 175
x 80, narożny (prawy), stan bardzo dobry, cena
150 zł, tel. 781 946 120.
Szafka(5) nocna , cena 70 zł, tel.667 888 993.

Sprzedam

Wózek (7) 3 w 1, X Lander, duży zestaw BDB,
torby do wózka, śpiwór zimowy, fotelik samochodowy MaxiCosi Citi w zestawie. Cena 1250
zł, całość w kolorze bordowo-czerwonym z elementami czerni, wkładki szare, tel. 729 270 272.

Meble (7) duży i nowowczesny zestaw mebli
do salonu, stan BDB cena 720 zł, IKEA, ciemny
orzech, relingi kolor srebrny mat, ze szkłem,
trzy części: Witryna wysoka wymiary : 178 cm
wysokość, 52 cm szerokość, 40 cm głębokość,
Witryna niższa wymiary: 120 cm wysokość, 98
cm szerokość, 40 cm głębokość; Komoda RTV
wymiary: 140 cm szerokość, 38 cm wysokość,
60 cm głębokość, tel. 729 270 272.

•
•
•
•
•
•
•

bieżąca obsługa klientów hurtowych
aktywne poszukiwanie nowych klientów
przygotowanie i przedstawianie ofert handlowych klientom
współpraca z innymi działami firmy - produkcja, marketing, finanse
zapewnienie stałej, prawidłowej komunikacji między firmą a klientami
przygotowywanie okresowych raportów i zestawień
sporządzanie dokumentów handlowych oraz analiz skorelowanych z
komunikacją marketingową,
• udział w krajowych i zagranicznych imprezach branżowych,

Wymagania:
• wykształcenie wyższe, preferowany profil handlowy min. 2 lata doświadczenia w sprzedaży
• znajomość reguł handlu krajowego i zagranicznego
• umiejętność negocjacji, mile widziana przy kontaktach na rynkach
międzynarodowych
• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, znajomość języka francuskiego będzie dodatkowym atutem
• nastawienie na realizację wyników sprzedażowych
• dyspozycyjność i gotowość do odbywania wyjazdów
• komunikatywność, umiejętność szybkiego uczenia się, samodzielność
i skuteczność w działaniu
• praktyczna znajomość aplikacji MS Office, dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy ze zintegrowanymi systemami informatycznymi klasy ERP

Technolog Wydziału
Tapicersko-Montażowego
Cel stanowiska:

• nadzór i stałe doskonalenie technologii produkcji w obrębie wydziału
Tapicersko-Montażowego

RTV / MEBLE / RÓŻNE

Sprzedam

Specjalista ds. Obsługi Klienta
Opis stanowiska:

kolonie letnie
DŹWIRZYNO 2018

25 czerwca - 07 lipca

STRONIE ŚLĄSKIE 2018
28 lipca - 04 sierpnia

1.)	kolonia taneczno- 1.) pływackie lato
	tabletowo-sportowa
koszt 1059 zł
koszt 1499 zł
2.)	lato z angielskim
koszt 998 zł
ALDITUR Aldona Komur tel. 600 655 033

Pracuj z nami

Operator Maszyn
Pracownik Produkcyjny

a.komur@wp.pl / aldona.komur@gmail.com
Sofa(7) nierozkładana. Stan idealny. Zapraszam do obejrzenia ponieważ zdjęcia nie
oddają jej prawdziwego koloru. Wymiary
190*85. Cena 200 zł, tel. 603 127 204.

Dostępne Narzędzia:

Komoda(4) holenderska, dębowa, tel. 603
465 219.
Szafka(7) pod RTV, cena 250 zł, tel. 604 489 719.

• zintegrowany system informatyczny klasy ERP
• inventor
• vault Professional
Torba(6) Ben10, cena 20 zł, tel. 693 790 106.

Wymagania:

•
•
•
•
•
•

wykształcenie techniczne
umiejętność tworzenia dokumentacji w środowisku Auto-Cad
doświadczenie zbliżone do profilu stanowiska
prawo jazdy kat. B
dyspozycyjność
dokładność

Narożnik (7) 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.

Tapicer

Rowerek (7) dla dziewczynki, cena do uzgodnienia, tel. 790 558 208.
Wersalka(7) tkanina alkantara, NOWA cena
390 PLN, kolor czekoladowy, tel. 729 270 272.
.

Wypoczynek (4) zestaw wypoczynkowy,
sofa, 3+2+1, fotel do renowacji , cena 200 zł, tel.
781 154 238.

Bajki (6) dla dzieci, cena 5zł / szt. tel. 693 790 106.

lub Osoba do przyuczenia w zawodzie
Zadania:

• tapicerowanie krzeseł i foteli skórą ekologiczną
• wyklejanie pianką stelaży pod tapicerkę
• strzelanie pistoletem pneumatycznym

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

kolor

Oczekiwania:

Rowerek (7) biegowy, cena do uzgodnienia,
tel. 790 558 208.

Komody(7) Dwie sztuki, komody po 3 szuflady, NOWE, cena za komplet dwóch 250 zł, tel.
729 270 272.

Meble (6) holenderskie -szafka rtv, wys.78/98
cm. szer.98 cm.,wy, głębokość 50cm, cena 250zł
tel.604 710 648.

motywacja do pracy
zaangażowanie i chęć uczenia się
zdolności manualne
doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem
• dyspozycyjność
• dokładność

Maskota(6) grająca, Fisher Price, cena 25 zł,
tel. 603 873 294.

•
•
•
•

meble młodzieżowe (4) Black Red White, seria INDIANA: biurko, półka wisząca, szafka, stan dobry, cena 550 zł, tel 609 959 711.

Korki (7) mało używane, buty, korki, Nike,
roz.42, cena 60zl, tel. 693 790 106.

MAGAZYNIER

Hulajnoga(7) cena do uzgodnienia, tel.
790 558 208.
Rowerek (7) czterokołowy, cena do uzgodnienia, tel. 790 558 208.

Opis stanowiska:

Półka(7) ścienna, biała bejca z litego drewna,
IKEA Hemnes, NOWA już złożona! cena 300 zł,
wymiary: Szer. 148 cm, gł. 37 cm, wys. 34 cm,
maksymalne obciążenie: 45 kg tel. 729 270 272.

Kredens(6) meble holenderskie -kredens z
witryną i barkiem wys.207 cm. szer.153 cm.,wy,
głębokość 57cm cena 700zł, tel.604 710 648.

Rower(7) dla dziecka, cena do uzgodnienia,
tel. 790 558 208.

•
•
•
•
•
•
•

Wymagania:

Biurko(7) sosnowe, białe, solidne, klasyka,
cena 230 zł, z litego drewna pomalowane na
biało, jedna szafka z boku, szuflada pod blatem
na prowadnicach, wym: 99 cm dł. blatu, 55 cm
szer. blatu, 76 cm wys., tel. 729 270 272.

Rower(7) dla dzieci, cena do uzgodnienia, tel.
790 558 208.

Stół(6) Meble holenderskie -stół + 6 krzeseł
stylowych wys.73,5 cm. szer.121/125 cm.,wy, dł.
124/169cm po rozłożeniu cena 1500 zł, tel.604
710 648.

•
•
•
•
•
•

Leżaczek (6) firmy Chicco, cena 90 zł, tel. 603
873 294.

kompletacja towaru zgodnie z zamówieniem
przyjęcia towarów wraz ze sprawdzeniem ich ilości i jakości
utrzymanie porządku w miejscu pracy
prace załadunkowe i rozładunkowe towarów
obsługa wózka widłowego
kontrola stanu magazynowego
bieżąca współpraca z Działem Produkcji
uprawnienia na wózki widłowe
prawo jazdy kat. B
doświadczenie w pracy na magazynie min. 2 lata
bardzo dobra organizacja pracy
dokładność, uczciwość
zaangażowanie, odpowiedzialność

buty(7) czółenka na słupku, rozm 37, stan bardzo dobry- noszone raz, kilka godzin. Bardzo
wygodne, Trzebnica, tel. 605 464 457.

AKCESORIA DLA DZIECI
Sprzedam
Konik (7) brązowy, na biegunach, cena 30 zł,
Trzebnica, tel. 885 558 017.
Maskotka(7) kłapouchy, wys. około 45 cm,
cena 20zł tel.693 790 106.

Jeździk (6) z przyczepką, BIG BODDY, używany przez jedno dziecko, cena 100 zł, tel.
603 873 294.

Buty(7) dla dziewczynki, na bal, roz.32, cena 15
zł, tel. 693 790 106.

Oferujemy:

• pracę w stabilnej, prężnie rozwijającej się firmie
• motywujący system premiowania
• stabilne zatrudnienie, możliwość długotrwałej współpracy

UBRANIA
Fisharmonia(7) lata 1990, sprawna , cena
1200 zł, tel. 883 433 493.

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

Stajnia(7) własnoręcznie robiona, cena 30zł i
konie 10-15 zł sztuka, tel. 693 79 0 106.

Sprzedam
Kalosze (7) dziecięce, kalosze-oficerki, czarne,roz.31,cena 25zł, tel. 693 790 106.

45

46
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Buty(7) nowe, roz. 38, cena 39 zł, tel. 693 790 106.
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POSZUKUJĘ

Szukam Domu(7)
dla czteroletniej kotki, tel. 781 810 110
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ZNALEZIONO Kota

(5)

znaleziono kota w okolicy Rynku. Właściciela proszę o kontakt, tel. 693 338 390.

Dres(7) nowy, Puma, rozm. 158-164, cena 100
zł, tel. 693 790 106.

ZAGINĄŁ PIES

Kupię / ODDAM / przyjmę

suczka-owczarek, niemiecki krótkowłosy. Czarna podpalana.
Ma czerwoną obrożę. Jest zachipowana. Osoby,
które ją widziały prosimy o tel. 604 479 138.

(4)

Dnia 15 stycznia 2018 roku w Szczytkowicach zaginęła sunia rasy owczarek
niemiecki długowłosy czarny podpalany. Wabi się Carmen, ma 3 lata, jest
nieufna wobec ludzi. W dniu zaginięcia
miała na szyi kolczatkę. Widziana była w
okolicach Domanowic, Brzykowa, Pawłowa i Wszemirowa. Gdyby ktoś miał
jakiekolwiek informacje na jej temat
nagroda dla znalazcy!
bardzo proszę o tel. 609 210 199.

19kW., tel. 694 954 889.

Kupię Motocykl(6) Simson, WSK, SHL,

Motorynka, Romet itp, oraz Syrenę, Trabanta,
tel. 600 340 996.
Oddam biurko(6) brązowe w dobrym stanie, Trzebnica, tel. 724 423 151
Oddam kanapa(6) dwuosobowa , miodowa , Trzebnica, tel. 724 423 151.
Kupię szyld(4) poniemiecki, reklamowy
(najlepiej emaliowany), tel. 503 032 094.
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.

kierownik
BUDOWY

USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE

mgr inż. Tomasz Grzebień
Nadzory budowlane / Ekspertyzy konstrukcji / Inwestorstwo
zastępcze / Doradztwo inwestycyjne / Przeglądy budowlane /
Odbiory mieszkań / Współpraca
z projektantami i wykonawcami

BUDOWY
OD PODSTAW
REMONTY
tel.

tel. 571 384 365

513 145 302

WYCENA

ODDŁUŻANIE

NIERUCHOMOŚCI

Łukasz Pęczkowski

Agnieszka Prokopowicz

tel. 577 808 806

rzeczoznawca majątkowy
nr upr. 7034

tomasz.grzebien@gmail.com

MECHANIKA
samochodowa

Trzebnica

Trzebnica

704 748

agnieszka.prokopowicz@interia.pl

SCHODY

Gabinet

DREWNIANE

Galeria Urody

100 %

kosmetyczny

DĄB JESION
BUK SOSNA

Edyta Garlińska
ul. W. Bochenka 11 d

www.schodex.net

(7)

Kupię Piec(7) CO używany, eko groszek,

tel. 721

ZAGINĄŁ owczarek

TŁUMACZ
PRZYSIĘGŁY
języka
niemieckiego
Trzebnica
ul. Armii Krajowej 14/1
tel. 71 387 27 17
kom. 720 577 941
e-mail: mgrlech63@gmail.com

TAXI 1

pon. - pt. 8:00 - 17:00
sob. 9:00 - 14:00

www.antywindykator.net

tel. 796 060 595

tel. 725

602 728 266

Maciej Nowak

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

883 38 03 96

Firma

Montaż - sprzedaż
wysokiej jakości stacji

uzdatniania wody
firmy Viessmann Aquahome
Uruchomienie
oraz regulacja bezpłatnie

tel. 533 533 288

USŁUGI
REMONTOWE
Tomasz Pietrykowski
• płytki
• malowanie
• gładzenie
• tynkowanie
• zabudowy gk
• wykończenia wnętrz
• wykończenia poddaszy
• docieplenia dachów

Firma świadczy usługi:

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE, DOCZYSZCZANIE

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

tel. 725 340 467
Firma

TOMIK oferuje

PROFESJONALNE

CZYSZCZENIE
- DYWANÓW
- WYKŁADZIN
- TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ
- MEBLI TAPICEROWANYCH

Konkurencyjne ceny!
tel.

693 431 523

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

tel. 601 537 024

tel: 504 016 924
Dojazd Gratis
mail: uslugilb@gmail.com

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

tel. 724

663 557

Nowy skład opału

Księginice ul. Trzebnicka – teren SKRu

Piotr Jankowski

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

SZ A M BA

Trzebnica ul. W. Witosa 18
tel. 71 387 48 45 kom. 511 511 011

- masz problem z telefonem ??

skontaktuj się z nami, naprawimy go !!

Największy wybór akcesoriów GSM w Trzebnicy
ZABEZPIECZ SWÓJ TELEFON Zapraszmy!!!

tel.

6 0 5 3 31 90 3

Paweł Madaliński / Skarszyn 48 / Trzebnica

meble kuchenne
meble na wymiar

wysoka jakość
indywidualne podejście
pomiar i wycena gratis

tel: 785

339 006

droga do bezpiecznej gotówki

LOMBARD 66
Tanio

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

Bezpiecznie

Szczytkowice 91
tel. 785

wnękowe

605 432 606

Szybko

atrakcyjne cenY!

Szafy

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

Z bi o r n iki n a de szczó w k ę
bi o lo gicz n e o cz yszczal n ie ściekó w
prz y ł ącza wo d n o - ka n alizac yj n e
tel.

profesjonalny serwis

Pracujemy na maszynach i środkach firmy karcher

USŁUGI
REMONTOWO
BUDOWLANE

Laptopów

KOMÓRKOWE
SKUP / SPRZEDAŻ

domów-mieszkań-biur-budów, mycie okien

godziny otwarcia:
pn. - pt. 9:00 - 17:00

Naprawa

TELEFONY

601 270 514

wywóz nieczystości
płynnych

Naprawy sprzętowe
i programowe, wsparcie IT.
Bezpłatna diagnoza

kart sim

oskargsm.pl

telefon

CZYSZCZENIE
KANALIZACJI

Komputerów PC,
Tabletów, GPS itp.

Rejestracja

e-mail: firmablyskmn@wp.pl

WUKO Krzysztof Buczek
ul. Krzywoustego 105, Wrocław

241 276

TRZEBNICA

ul. Jędrzejowska 25A

ul. Świętej Jadwigi 9

Trzebnica

cena od 4,5 tys. zł.
tel.

47
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Zapraszamy po gotówkę
www.lombard66.pl

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
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GCKiS ul. Prusicka 12
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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!!!
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GMINY TRZEBNICA
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