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Czas na Winną Górę
Dotacja Dla oSP

Gmina Trzebnica otrzymała do-
tację z Funduszu Sprawiedliwo-
ści na wyposażenie i urządzenia 

ratownicze dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej.

str. 7

Patriotyczna 
trzebnica

W kwietniu w naszej Gminie 
odbyły się dwie ważne uroczy-
stości o charakterze patriotycz-

nym – Dęby Pamięci oraz Dzień 
Pioniera Ziemi Trzebnickiej.

str. 14-16

Cały ten Jazz
W ramach 12. edycji Jazzu nad 
Odrą w Trzebnicy w sobotę 28 

kwietnia w sali kinowo-widowi-
skowej oraz artKawiarni odbę-

dą się koncerty i jam session. 
Wystąpi m.in. Natalia Lubrano. 
A już 2 maja, na scenie między 

stawami kolejna muzyczna uczta 
– Roy Bennet wraz z zespołem.

str. 4 i str. 19

Zgodnie z obietnicą złożoną mieszkańcom przez burmistrza Marka Długozimę, jeszcze w tym roku rozpocznie się 
modernizacja Winnej „Kociej” Góry.  W Urzędzie Miejskim odbyło się otwarcie ofert na budowę małej ścieżki dy-
daktycznej prowadzącej po jej terenach. To pierwszy etap rewitalizacji, której celem jest utworzenie „Trzebnickiego 
Parku Kulturowego”. Koszt prac to ponad 1 milion zł. – Po rewitalizacji terenów rekreacyjnych Stawów Trzebnickich, 
Parku Solidarności, Rynku oraz deptaków na ul. Daszyńskiego i ul. Solnej, przyszedł czas na kolejną, dużą inwestycję 
w miejsce relaksu, rekreacji, ale i edukacji o wielkiej tajemnicy skrywanej przez nasze wzgórza – mówi burmistrz. 
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Czas na Winną Górę 

  – Dzisiejsze otwarcie ofert 
to pierwszy krok do powstania 
„Trzebnickiego Parku Kulturowe-
go” i spełnienia kolejnej obietnicy 
złożonej mieszkańcom. Po rewi-
talizacji terenów rekreacyjnych 
Stawów Trzebnickich, Parku So-
lidarności, Rynku oraz deptaków 
na ul. Daszyńskiego i ul. Solnej, 
przyszedł czas na kolejną, dużą 
inwestycję. W nowej przestrzeni 
mieszkańcy i turyści będą mogli 
wypoczywać, ale też przyswajać 
wiedzę na temat miejsca, gdzie od-
kryto ślady bytowania Homo Erec-
tusa sprzed 500 tys. lat – powie-
dział burmistrz Marek Długozima 
i dodał: – Co ważnie, jest to pro-

jekt przemyślany i skonsultowany 
z wybitnym naukowcem, który 
odkrył tę wielką tajemnicę, jaką 
skrywają nasze wzgórza – z prof. 
dr. hab. Janem Burdukiewiczem. 
Ważne było dla mnie, by mieć od-
powiednie wsparcie merytorycz-
ne, po to, by wszystko należycie 
zabezpieczyć i wyeksponować. To 
nie będzie kolejny „dinopark”, lecz 
miejsce, z którego będziemy wy-
chodzić bogatsi o wiedzę podaną 
w przystępny i nowoczesny sposób.
 Na ponad półkilometrowej 
ścieżce znajdą się tablice dydak-
tyczne, które pomogą przyswoić 
wiedzę o tym ważnym dla historii 
człowieka miejscu. Całość zostanie 

oświetlona, zamontowane będą 
także kamery monitoringu. 
 Winna Góra ma wysokość 219 
m n.p.m., z jej szczytu rozciąga się 
panorama Trzebnicy i płaskiej Do-
liny Baryczy. Do 1987 r. funkcjo-
nowała tu odkrywkowa kopalnia 
gliny. Wydobywano tu wówczas iły 
trzeciorzędowe, które transporto-

wano do pobliskiej cegielni kolejką 
linowo-terenową. W latach 1988-
1992 wyrobiska zostały zbadane 
przez archeologów. Ich pracami 
kierował wspomniany prof. dr hab. 
Jan Burdukiewicz. Odkrył wtedy 
ślady bytowania Homo Erectusa 
sprzed 500 tys. lat, które okaza-
ły się najstarszym obozowiskiem 

w Polsce i jednym z najdalej wysu-
niętych na północ Europy. 
 W kolejnych etapach prac na 
Winnej Górze planowane jest 
utworzenie dużej ścieżki, budowa 
wieży widokowej oraz montaż sze-
regu innych atrakcji. 

[sh]

W Urzędzie Miejskim odbyło się otwarcie ofert na 
budowę małej ścieżki dydaktycznej prowadzącej 
po terenach Winnej „Kociej” Góry. To pierwszy 
etap jej rewitalizacji, którego celem jest utworze-
nie „Trzebnickiego Parku Kulturowego”. Koszt 
prac to ponad 1 milion zł. W otwarciu ofert wziął 
udział burmistrz Marek Długozima. 

R E K L A M A▶ 24 m arc a 2017 ro ku by ł  waż ną d at ą dl a m ające go p owst ać parku . Te go b o -
wie m d nia b urmist r z p o dpis a ł   p oroz u mie nie o wsp ó ł prac y z Uniwe r s y te -
te m Wro c ł aws k im . N a z dj .  z  re k tore m pro f.  dr hab. Ad am e m Je z ie r s k im oraz 
o dk r y wc ą ś l adów H omo E re c t u s a pro f.  dr hab. Jane m Burduk iewic ze m .

▶ Tr ze b nic k i  Park Kul t urow y Winna G óra ju ż nie bawe m b ę d z ie ko lej ny m ulu -
b iony m miejsce m space rów i  re l ak su ,  w z b o g acony m o b e zce nną wie d zę hi -
stor yc z ną. 

▶ Ze st awie nie o fe r t . 

▶ W ot warc iu ofe r t  u d z ia ł  w z ię l i :  b urmist r z M are k D ł u goz im a , nac ze lnik W yd z ia ł u Te c hnic z-
no - I nwe st yc yj ne go Zb igniew Z ar ze c z ny,  a t ak że M onik a Bia ł as ,  M alwina Piase c k a - L as k a 
oraz Pawe ł J ę dr zejewsk i z  W yd z ia ł u TI .
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EnErgia dla TrzEbnicy

R E K L A M A

 Jak czytamy w treści porozu-
mienia: – Tarczyński S.A. w związ-
ku z rozwojem swojej działalności 
planuje wybudowanie źródła ener-
gii w postaci bloku kogeneracyjne-
go. Agro-Jet sp. z o.o. oraz Gmina 
Trzebnica są zainteresowani od-
biorem nadwyżki energii elek-
trycznej i cieplnej.
 Czym jest blok kogenera-
cyjny? Skojarzona gospodarka 
energetyczna w oparciu o koge-
nerację, polega na wytwarzaniu 
energii elektrycznej i ciepła w jed-
nym urządzeniu. Ich jednocze-
sna produkcja odbywa się w tzw. 
blokach kogeneracyjnych, nazy-
wanych skrótem CHP (Combined 
Heat and Power). Głównym ele-
mentem modułu kogeneracyjnego 
jest wysokosprawny silnik gazowy, 
który w wyniku procesu spalania 
przetwarza energię zawartą w pali-
wie w energię cieplną i mechanicz-
ną. Energia mechaniczna dzięki 
synchronicznemu generatorowi 
sprzężonemu z silnikiem, prze-
kształca się w energię elektryczną. 
  – Dobra współpraca z lokalny-
mi przedsiębiorcami daje kolejne 
wymierne efekty. Podpisana dziś 
umowa, to także dowód na roz-
wój Gminy Trzebnica w kierunku 
ochrony środowiska. Zmniejszy 
ona bowiem realne zapotrzebowa-

nie na paliwa kopalne, jednocze-
śnie zwiększając bezpieczeństwo 
energetyczne gminy. Cieszę się, 
że Pan Jacek Tarczyński zapro-
sił mnie do współpracy przy tym 
projekcie – powiedział burmistrz 
i dodał: – Firma Tarczyński to jed-
no z najnowocześniejszych i naj-
bardziej rozpoznawalnych przed-
siębiorstw w Polsce i za granicą, 
na co dzień dająca zatrudnienie 
blisko 500 mieszkańcom Gminy 
Trzebnica. Cieszę się, że działa tak 
prężnie na jej terenie, przyczynia-
jąc się do naszego rozwoju. Prezes 
Jacek Tarczyński od zawsze zwią-
zany z Trzebnicą, chętnie włącza 
się w wydarzenia tak kulturalne, 
jak i sportowe, będąc m.in. głów-
nym sponsorem Trzebnickiego 
Biegu Sylwestrowego. Podpisane 
porozumienie, to kolejny element 
świadczący o dobrej współpracy, 
którą sobie bardzo cenię i za co mu 
dziś dziękuję.  
 Również prezes zarządu Tar-
czyński S.A. Jacek Tarczyński, nie 
kryje zadowolenia z udanej współ-
pracy: – Burmistrza Marka Dłu-
gozimę znam jeszcze z czasu, gdy 
jako dyrektor banku PKO służył 

zawsze dobrą radą i pomocą. Dziś, 
dzięki równie mądremu zarządza-
niu gminą, rozwija się ona harmo-
nijnie, na czym korzystają również 
przedsiębiorcy tacy jak ja. Dzięku-
ję za ostatnie inwestycje, takie jak 
przebudowa drogi z Trzebnicy do 
Ujeźdźca Wielkiego, kluczowej dla 
rozwoju mojej działalności i bez-

pieczeństwa pracowników. Umo-
wa, którą dziś podpisaliśmy to ko-
lejny element tej budowanej od lat 
współpracy. 
 Wa r to prz y pomnieć ,  że 
w Trzebnicy znajduje się blisko 
100-hektarowa strefa inwestycyj-
na, gdzie od września ubiegłego 
roku funkcjonuje już pierwsza fa-

bryka PERFAND LED Andrzeja 
Trawińskiego. Co ważne, klaster 
energetyczny może realnie zwięk-
szyć atrakcyjność terenów inwe-
stycyjnych poprzez zmniejszenie 
kosztów zaopatrzenia w energię. 
Pokazuje także innowacyjność 
Gminy Trzebnica na zewnątrz. 

[sh]

Burmistrz Marek 
Długozima wspólnie 
z prezesem zarzą-
du Tarczyński S.A. 
Jackiem Tarczyń-
skim oraz prezesem 
zarządu AGRO-JET 
sp. z o.o. Włodzimie-
rzem Tarczyńskim 
podpisali porozu-
mienie o utworzeniu 
Trzebnickiego Kla-
stra Energii. Da ono 
możliwość produkcji 
oraz pozyskiwania 
zielonej, odnawialnej 
energii. 

▶ Po dpis anie p oroz umie nia w sie d z ib ie f irmy „Tarc z y ńs k i "  S . A .  N a z dj .  m . in .  burmist r z M are k D ł u goz im a , pre ze s z ar z ądu 
Tarc z y ńs k i  S . A .  Jace k Tarc z y ńs k i ,  pre ze s AG RO -J E T sp.  z  o.o.  Wł o d z imie r z Tarc z y ńs k i ,  pr zewo dnic z ąc y R ady N ad zorc zej 
Tarc z y ńs k i  S . A .  Edmund Bie nk iewic z ,  se k re t ar z G miny Danie l  Buc z ak .

▶ Firm a Tarc z y ńs k i  S . A .  je st  je dną z prę ż niej  d z ia ł ając yc h f irm w G minie Tr ze b nic a ,  z at ru d -
niając ą b l isko 50 0 pracow ników.
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Pumptrack coraz bliżej 

 Najkorzystniejszą ofertę złożyła 
firma BT Project z Poznania. Koszt 
inwestycji to ok. 300 tys. zł. 
  – Tym przetargiem dotrzymu-
ję słowa danego przedstawicielom 
młodzieży, którzy przyszli do mnie 
z pomysłem budowy pumptrucka. 
Zawsze jestem otwarty na inicjaty-
wy mieszkańców, tym bardziej gdy 
z pomysłami przychodzą do mnie 
młodzi i pełni pasji ludzie. Wtedy 
wiem, że szansa na sukces takich 
projektów jest zdecydowanie więk-

sza. Tak powstał m.in. trzebnicki 
skatepark, Street Workout Park, 
a obecnie rusza sekcja esportu. 
Mam nadzieję, że pumptrack po-
służy im w rozwoju swoich sporto-
wych pasji – powiedział burmistrz 
Marek Długozima.
 Asfaltowy tor rowerowy 
Pumptrack składa się z garbów, 
zakrętów, profilowanych oraz ma-
łych „hopek” ułożonych w takiej 
kolejności, by możliwym było 
rozpędzanie się i utrzymywanie 

prędkości bez pedałowania. Prze-
szkody toru wraz z zakrętami 
tworzą zamkniętą pętlę, po której 
można jeździć w obu kierunkach. 
Dla maksymalnego wykorzystania 
terenu, projektowane są odnogi 
i alternatywne linie przejazdu. 

W pobliżu nowego pumptracka 
znajdują się inne liczne atrakcje dla 
spragnionych wysiłku fizycznego, 
takie jak: kompleks boisk Orlik, 
skatepark, Street Workout Park. 
Na uwagę zasługują też budowa-
ne centrum sportowo-rekreacyjne 

czy hala widowiskowo-sportowa.  
W pierwszym budynku znajdzie-
my cztery sale do squasha, salę do 
spinningu, siłownię czy fitness. 
Hala natomiast, to widownia do 
1000 osób i możliwość treningu 
gier zespołowych. 

[sh]

Młodzież w Gminie Trzebnica może już cie-
szyć się na myśl o pumptracku, który powstanie 
w sąsiedztwie budowanego żłobka, przedszkola 
i obiektu sportowo-rekreacyjnego z czterema sala-
mi do squasha, spinningiem, fitnessem i siłownią. 
W Urzędzie Miejskim odbyło się otwarcie ofert na 
jego budowę, w którym uczestniczył burmistrz 
Marek Długozima.

▶ Tor rowe row y p umpt rac k p owst anie w s ąsie d z t wie bu dowane go 
ż ł ob k a ,  pr ze ds z ko la i  ob ie k t u sp or towo - re k re ac yj ne go z c z te re -
m a s al ami do squ asha ,  spinningie m , f it ne sse m i  s i ł ow nią.

▶ W ot warc iu ofe r t  u d z ia ł  w z ię l i :  b urmist r z M are k D ł u goz im a , nac ze lnik W yd z ia ł u Te c hnic z-
no - I nwe st yc yj ne go Zb igniew Z ar ze c z ny,  a t ak że M onik a Bia ł as ,  M alwina Piase c k a - L as k a , 
St anis ł aw Kos z a ł ko,  Pawe ł J ę dr zejews k i oraz Łuk as z Zgóra z W yd z ia ł u TI .

▶ Wi z u ali z acja bu d y nków nowe go ż ł ob k a ,  pr ze d s z ko l a ,  ob ie k t u sp or towo - re k re ac yj ne -
go oraz toru p umpt rac k .

doTacjE dla oSP

 W ramach projektu, do siedmiu 
oddziałów OSP znajdujących się na 
terenie Gminy Trzebnica, zakupio-
ne zostaną defibrylatory, torby ra-
townicze, pirometry wysokotempe-
raturowe oraz zestaw hydrauliczny 

do ratownictwa technicznego. 
  – Czynione przeze mnie sta-
rania o poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców oraz o polepsze-
nie warunków pracy strażaków 
ochotników, przyniosły kolejne, 

wymierne efekty. Sprzęt zakupio-
ny z otrzymanego dofinansowania 
pozwoli, by jednostki OSP, które 
często są pierwsze na miejscu zda-
rzenia, będą mogły w sposób jesz-
cze bardziej kompleksowy zająć 
się poszkodowanymi. Co ważne, 
dbając również przy tym o swoje 
bezpieczeństwo. Wiem, jak waż-
ne są jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej, więc stale dbam o ich do-
posażanie. W roku ubiegłym zaku-
piliśmy nowe auto bojowe dla OSP 
Skoroszów, wcześniej nowy pojazd 
otrzymali strażacy z Marcinowa, 
gdzie również powstała nowocze-

sna remiza. Planujemy zakup wozu 
dla OSP w Cerekwicy oraz budowę 
nowej remizy w Ujeźdźcu Wielkim. 
W tym miejscu, pragnę również 
podziękować wszystkim straża-
kom z naszych gminnych jednostek 
OSP, na czele z komendantem Ka-
zimierzem Grabowskim, za trud 
niesienia bezinteresownej pomocy 
drugiemu człowiekowi oraz za bar-
dzo dobrą współpracę – powiedział 
burmistrz i dodał: – Dziękuję Mi-
nistrowi i Prokuratorowi Gene-
ralnemu Zbigniewowi Ziobrze za 
dostrzeżenie naszych potrzeb oraz 
Pani Minister Beacie Kempie za 

okazane wsparcie w procesie po-
zyskiwania dotacji. Pani Minister 
z wielką uwagą i troską podcho-
dzi do spraw związanych z Gminą 
Trzebnica, za co serdecznie w imie-
niu mieszkańców dziękuję – zakoń-
czył burmistrz.
 Warto przypomnieć, że na te-
renie Gminy Trzebnica znajduje 
się 8 jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej w: Ujeźdźcu Wielkim, 
Skoroszowie, Cerekwicy, Domano-
wicach, Brzykowie, Biedaszkowie 
Wielkim, Szczytkowicach i Marci-
nowie.

[sh]

Gmina Trzebnica otrzymała dotację z Funduszu Spra-
wiedliwości na wyposażenie i urządzenia ratownicze 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Dofinansowanie, 
przyznane przez Ministra Sprawiedliwości i Prokura-
tora Generalnego Zbigniewa Ziobro, wręczył burmi-
strzowi Markowi Długozimie dyrektor Departamen-
tu Spraw Rodzinnych i Nieletnich – Mikołaj Pawlak. 

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a w z ią ł  u d z ia ł  w narad z ie te c hnic z nej na p l acu 
bu dow y park ingu park& ride bu dowane go p r z y ob ie kc ie sp or towo re k re -
ac yj ny m . 

▶ Tr wają z aawansowane prace,  d z ię k i  k tór y m ju ż nie bawe m mie s z k ańc y b ę d ą 
się c ie s z yć now y mi miejsc ami park ingow y mi. 

▶ W u b ie g ł y m ro ku , z a o k .  1 m ln z ł ,  G mina Tr ze b nic a z akupi ł a śre dni s am o -
c hó d ratow nic zo - g aśnic z y dl a OSP Skoros zów. N a z dję c iu o d lewej:  pre -
ze s OSP Skoros zów R ys z ar d Zie mba , Kom e nd ant Powiatow y PSP B o gu s ł aw 
Bru d , Kom e nd ant G minny PSP Kaz imie r z G rab ows k i oraz burmist r z M are k 
D ł u goz im a .

▶ Dof inansowanie,  pr z y z nane pr ze z M inist ra Sprawie dliwośc i  i  Prokuratora 
G e ne ralne go Zb igniewa Ziob ro,  w rę c z y ł  burmist r zowi M arkowi D ł u goz imie 
dy re k tor De par t am e nt u Spraw Ro d z innyc h i  N ie le t nic h M iko ł aj  Pawl ak .  N a 
z dj .  t ak że s k arb nik G miny Tr ze b nic a B arbara K ro kows k a oraz b r yg adie r M a -
re k H aj duk z Kom e ndy Wojewó d z k iej  Państ wowej St raż y Poż arnej we Wro -
c ł awiu . 

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

Kolejne usprawnienia ruchu przed nami 

R E K L A M A

 W ramach prac planowana jest 
przebudowa drogi, budowa chod-
ników, zatok autobusowych i zjaz-
dów wynikających z zapotrzebo-
wania w terenie. 
 – Już na początku 2017 
roku zorganizowałem spo-
tkanie z ówczesnym dyrekto-
rem GDDKiA Ewą Bojarczak, 

w którym uczestniczył rów-
nież poseł Piotr Babiarz. Roz-
mawialiśmy wówczas o powstaniu 
w Trzebnicy rond oraz możliwości 
przeprowadzenia remontu Drogi 
Krajowej nr 15. Dziś już wiemy, 
że nasze starania przyniosły pełen 
sukces. Jeszcze w tym roku roz-
poczniemy budowę ronda na zbie-

gu ul. Bochenka, ul. Prusickiej i ul. 
Milickiej. Powstanie także ścieżka 
pieszo-rowerowa do Księginic, co 
w połączeniu z kompleksowym 
remontem drogi prowadzącej 
z Trzebnicy do Skoroszowa oraz 
ostatnim etapem remontu drogi 
powiatowej prowadzącej z Trzeb-
nicy do Ujeźdźca Wielkiego, da 

pełen komfort podróżowania 
mieszkańcom oraz turystom – po-
wiedział burmistrz Marek Długo-
zima i dodał: – Jeszcze w tym roku 
powstaną także ścieżki rowerowe 
prowadzące trasą dawnej kolei 
wąskotorowej, a także do Sulisła-
wic oraz Będkowa. Chciałbym, by 
ta ostatnia została połączona ze 
ścieżką, która prowadzi z Wrocła-
wia do Machnic. Zaproponowa-
liśmy wspólnie z Gminą Wisznia 
Mała, brakujący 1,5-kilometrowy 
odcinek poprowadzić drogą tech-
niczną wzdłuż nowej drogi ekspre-
sowej. Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad wstępnie 
zaakceptowała ten pomysł. W tym 
miejscu należy również docenić 
starania radnej Rady Miejskiej 
Barbary Trelińskiej mieszkanki 
Jaźwin, która również zabiegała 
o remont drogi do Skoroszowa, 
a także pani sołtys Bogusławy Ku-
bicy z Jaźwin.
 Co ważne, dla większego kom-
fortu komunikacji w naszej Gmi-
nie, w tym roku przeprowadzony 
zostanie również remont ul. Obor-
nickiej. Jak zapewnia burmistrz, 
wzdłuż ulicy powstaną dodatkowe 
parkingi oraz chodniki.            [sh]

Mamy kolejną dobrą wiadomość dla mieszkańców naszej gminy. Już w przy-
szłym roku rozpocznie się kompleksowy remont drogi DK nr 15 prowadzą-
cej z Trzebnicy do Skoroszowa. Ponad 40-milionowy remont jest efektem 
starań burmistrza Marka Długozimy oraz posła na Sejm RP Piotra Babiarza.

▶ Ju ż w t y m ro ku p owst anie nowa śc ie ż k a rowe rowa pr z y ul .  M il ic k iej ,  a  t ak-
że roz p oc z nie s ię re mont dro gi prowad z ącej z  Tr ze b nic y do Skoros zowa .

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a p o dc z as sp ot k ania z ówc ze sną dy re k tor G D D -
K iA Panią Ewą B ojarc z ak roz m awia ł  o t r ze b nic k ic h rond ac h oraz re m onc ie 
D K 15 prowad z ącej z  Tr ze b nic y do Skoros zowa . N a z dj .  z  p os ł e m Piot re m 
B ab iar ze m .

  – Już za chwilę rozpocznie-
my budowę łącznika. Przed nami 
ogrom pracy. Musimy zabezpie-
czyć teren dbając przy tym o bez-
pieczeństwo dzieci uczących się 
w Szkole Podstawowej nr 2. Na 
szczęście burmistrz zawsze służy 
nam pomocą, a dzięki naradom 
technicznym, możemy na bieżą-
co konsultować kolejne sprawy – 
mówi kierownik budowy Marek 
Osowski.
  – Budowa w tak newralgicz-
nym miejscu jak sąsiedztwo szkoły 
to dodatkowe wyzwanie podczas 
planowania inwestycji. Bezpie-
czeństwo dzieci jest najważniejsze, 
dlatego zawsze uczulam ekipę bu-
dującą na ten ważny aspekt. Po-

dobnie sprawy się mają z komfor-
tem. Chcę, aby ten remont był jak 
najmniej uciążliwy dla funkcjono-
wania szkoły, stąd rozpoczynająca 
się budowa łącznika została zapla-
nowana tak, by uczniowie nie od-
czuwali dodatkowych utrudnień 
– powiedział burmistrz Marek 
Długozima. 
 Przypomnijmy, że obiekt o wi-
downi mogącej pomieścić do 1000 
osób już w przyszłym roku posłu-
ży dzieciom w rozwoju ich sporto-
wych pasji. Dodatkowo, będą się 
mogły odbywać w nim imprezy 
nie tylko sportowe, ale i kulturalne 
o randze regionalnej, a także ogól-
nopolskiej. 

[sh]

Nowa hala sportowa rośnie
Trwają intensywne prace przy budowie hali wi-
dowiskowo-sportowej. Inwestycja za ponad 20 
milionów pnie się do góry. Możemy zobaczyć, 
jak wielka będzie kubatura obiektu o łącznej po-
wierzchni użytkowej 3 tys. m². 

Więcej informacji 
znajdziesz zawsze 

w SOCIAL MEDIA ▶ Tr waj ą inte ns y w ne p race z wiąz ane z bu dową b e z pie c z ne go ł ąc z nik a ,  k tór y p o ł ąc z y hal ę ze 
Sz ko ł ą Po d st awową nr 2 . 

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a p o dc z as cot ygo dniowej narady roz m awia ł  o d als z y m pr ze b ie -
gu prac z k ie row nik ie m b u dow y M ark ie m Osows k im .

/trzebnica

/trzebnica

/gminatrzebnica

/gminatrzebnica
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R E K L A M A

 Ścieżkę do Będkowa buduje 
wrocławska firma Muster-BUD, 
trasę do Sulisławic firma PUB 
„BRUKPOL” ze Strzelec Wielkich. 
Koszt tych inwestycji to ponad 4 
mln zł. Przebieg trasy do Będkowa 
został już wytyczony oraz wykar-
czowany. Intensywne prace trwają 
już w Sulisławicach, gdzie rozpo-
częto prace ziemne, zamontowano 
też pierwsze krawężniki. – Patrząc 
na szerokość powstającej ścieżki, 
jestem pod dużym wrażeniem tego 
jak będzie ona wyglądać. Teraz 
Trzebnica, stanie się nam jeszcze 
bliższa. Dzięki tej inwestycji bę-

dziemy mogli bezpiecznie dotrzeć 
do miasta i z niego wrócić, to na-
prawdę duże udogodnienie, za któ-
re trzeba dziękować – mówi jeden 
z zadowolonych mieszkańców. 
  – Bezpieczeństwo i komfort 
mieszkańców to jeden z moich 
priorytetów oraz obietnic, które 
stale realizuję. Jeszcze w tym roku, 
powstaną nowe ścieżki do Księ-
ginic oraz ta, prowadząca trasą 
dawnej kolei wąskotorowej. Łącz-
nie ze ścieżkami prowadzącymi 
wzdłuż remontowanej drogi po-
wiatowej z Trzebnicy do Ujeźdźca 
Wielkiego, na terenie naszej gminy 

znajdzie się ponad 20 kilometrów 
ciągów pieszo-jezdnych – powie-
dział burmistrz Marek Długozi-
ma, podczas wizytacji terenu in-
westycji i dodał: – Czynię również 
starania, by ścieżka prowadząca 
do Będkowa, została połączona 
z tą, która prowadzi z Wrocławia 
do Machnic. Zaproponowałem, by 
brakujący 1,5-kilometrowy odci-
nek poprowadzić drogą techniczną 
wzdłuż nowej drogi ekspresowej. 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad wstępnie zaak-
ceptowała ten pomysł.
 Co więcej, burmistrz zapewnił 
także, że już niebawem kolejne 
drogi będą remontowane. Trwają 
bowiem prace projektowe związa-
ne z budową dróg prowadzących 
z Jaźwin do Koczurek, z Cere-
kwicy do Masłowa, z Komorówka 
do Brzykowa oraz z Trzebnicy do 
Świątnik. Jeszcze w tym roku roz-
pocznie się również przebudowa 
ul. Obornickiej, gdzie powstaną 
także dodatkowe miejsca parkin-
gowe, chodniki, przejścia dla pie-
szych i oświetlenie. 

[sh]

Komfort i bezpieczeństwo 
Trwają prace związane z budową ciągów pieszo-
jezdnych prowadzących z Trzebnicy do Sulisławic 
i Będkowa. Wspomniane inwestycje są częścią – 
wartego ponad 11 mln zł – projektu pn. "Budowa 
ścieżek rowerowych trasą dawnej Kolei Wąsko-
torowej oraz budowa centrów przesiadkowych 
na terenie Gminy Trzebnica", w ramach którego 
łącznie powstanie 12,5 km tras i blisko 150 miejsc 
parkingowych.

 W podpisaniu umowy udział 
wzięli m.in. burmistrz Marek 
Długozima, starosta Waldemar 
Wysocki, wicestarosta Jerzy Trela, 
członek Zarządu Powiatu Trzeb-
nickiego oraz sekretarz Gminy 
Trzebnica – Daniel Buczak, peł-
nomocnik wykonawcy robót fir-
my STRABAG Infrastruktura 
Południe Sp. z o.o. – Piotr Mi-
kołajczak, radny Rady Powiatu 
Trzebnickiego Mariusz Szkara-
dziński, dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Trzebnicy Paweł 
Kaźmierczak oraz sołtys Janiszo-
wa Andrzej Janik, który nie krył 
swojego zadowolenia z zapla-
nowanego remontu: – Ta droga 
znajduje się w najgorszym stanie 
technicznym, dlatego cieszę się, 
że zostanie ona wyremontowana. 
W imieniu mieszkańców dzięku-
ję burmistrzowi oraz zarządowi 
powiatu za reakcję na aktualne 
potrzeby drogowe i troskę o bez-
pieczeństwo nas wszystkich.
 Również radny Mariusz Szka-
radziński cieszy się z podpisanej 
umowy: – Wielokrotnie słyszałem 
od mieszkańców zapytania, kie-
dy zamierzamy zająć się tą drogą. 
Zrównoważony rozwój powiatu 
zaproponowany przez burmistrza 
oraz Zarząd Powiatu pozwolił 
na podpisanie umowy na jej re-
mont, a tym samym pomocy tym 
wszystkim, którzy codziennie 
przemierzają tę trasę. Cieszę się, 
że mogę być częścią tych dobrych 
zmian zachodzących w naszym 
powiecie. Należy pamiętać, że już 
w tym roku zakończony zosta-
nie remont drogi z Trzebnicy do 
Ujeźdźca Wielkiego, co jest rów-
nież kluczowe w kontekście po-

prawy jakości transportu i życia 
wszystkich mieszkańców.
  – Dobra współpraca, przyno-
si kolejne wymierne efekty dla 
mieszkańców. Remonty kluczo-
wych dróg wraz z rozbudową ich 
o ścieżki pieszo-rowerowe, a tym 
samym zwiększenie komfortu po-
dróży dla wszystkich mieszkań-
ców powiatu – to obietnica, któ-
rą stale realizujemy. Wspólnie ze 
starostą Waldemarem Wysockim 
oraz Zarządem Powiatu – wice-
starostą Jerzym Trelą, Danielem 
Buczakiem, Sławomirem Błażew-
skim, a także radnym Ma-
riuszem Szkaradziń-
skim, dbamy, 
aby w każdej 
z miejsco-
wości na-
szego po-
w i a t u 
m i e s z -
k a ń c o m 
żyło się 
lepiej – 
powiedział 
b u r m i s t r z 
Marek Długo-
zima i dodał: – 
Kolejną dobrą infor-
macją dla mieszkańców, 
są planowane prace naprawcze 
w obrębie dróg prowadzących do 
Węgrzynowa, Marcinowa oraz 
Będkowa. 
 Remont, który rozpocznie się 
w czerwcu przeprowadzi firma 
STRABAG Infrastruktura Połu-
dnie Sp. z o.o. Ta sama firma bu-
dowała gminną drogę pomiędzy 
Szczytkowicami a Brzykowem. 

[sh]

Kolejna droGa do remontu
Już niebawem przejedziemy bezpiecznie i bez 
dziur z Janiszowa do Ujeźdźca Wielkiego. Dzię-
ki dobrej współpracy Klubu Radnych „Skutecz-
ni dla Rozwoju” burmistrza Marka Długozimy 
oraz Klubu Prawa i Sprawiedliwości, możliwy 
jest kolejny remont ważnej, dla mieszkańców 
i funkcjonowania Powiatu Trzebnickiego, drogi. 

A

B

 Odcinek z Trzebnicy do Sulisławic 

 Odcinek z Trzebnicy do Będkowa

B

A

▶ Tr wają pr z ygotowania do bu dow y śc ie ż k i  w B ę dkowie.  N a z dj .  burmist r z 
M are k D ł u goz im a w raz z se k re t ar ze m Danie le m Buc z ak ie m .

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a wi z y towa ł te re n b u dow y śc ie ż k i  w Sulis ł awi -
c ac h .  N a z dj .  z  k ie row nik ie m rob ót z f irmy PU B „ B RU K PO L”.

▶ Burmist r z c z y ni st arania ,  by zost a ł a ona p o ł ąc zona z t ą ,  k tóra prowad z i 
z  Wro c ł awia do M ac hnic .

▶ Śc ie ż k a p oz wo li  mie s z k ańcom so ł e c t wa na b e z pie c z ną p o dróż rowe re m , 
bąd ź p ie s zo do Tr ze b nic y. 

▶ Po dpis anie umow y. N a z dję c iu:  burmist r z M are k D ł ugoz ima , st arost a Walde m ar W ysoc 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 nic-
k 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 ,  dy re k tor Powiatowe go 
Z ar z ądu D ró g w Tr ze b nic y Pawe ł Kaź mie rc z ak ,  radny R ady Powiat u M ariu s z Sz k arad z ińs k i , 
Andr zej  Janik so ł t ys Janis zowa oraz Bie d as z kowa Wie lk ie go, a t ak że pr ze d st awic ie l  w y ko -
nawc y Piot r M iko ł ajc z ak . 

▶ O b e c nie t r wa ost at ni  e t ap re m ont u innej waż nej dro gi z  Tr ze b nic y do Uje ź d źc a Wie lk ie go. 
N a c a ł ej  jej  d ł u gośc i  p owst anie c iąg pie s zo -je z dny. 

▶ O b e c ny st an dro gi z  Janis zowa do Uje ź d źc a Wie lk ie go.

▶ M apa ob raz ując a i lość inwe st ycj i  z wiąz anyc h z bu do -
wą c iągów pie s zo - rowe row yc h , z  z az nac ze nie m c ią -
gów prowad z ąc yc h do Sulis ł awic i  B ę dkowa .
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▶ Uro c z yste ot warc ie p l acu z abaw w M as ł owcu . N a z dj .  bur-
mist r z M are k D ł u goz im a , so ł t ys I re na H am k a ł o,  radna 
R ady M iejs k iej  B arbara Tre l ińs k a ,  R afa ł  R ad z iejews k i z  f ir-
my Fre e K id s oraz d z ie c i .

 Inwestycję wykona firma Free 
Kids z Trzęsowic. W jej ramach do-
posażone zostanie boisko główne 
oraz boiska do koszykówki i siat-
kówki. Pojawią się nowe bramki 
oraz wiaty dla zawodników, a ca-
łość obiektu zostanie ogrodzona.
  – To już kolejna inwestycja, któ-
ra zostanie zrealizowana w ramach 
powołanego przeze mnie Budżetu 
Obywatelskiego. Ta forma konsul-
tacji społecznych przyniosła nam 
realizację wielu potrzebnych, cie-
kawych i oczekiwanych inwesty-
cji, czego dobrym przykładem jest 
strefa aktywności „Junior Senior” 

w Małuszynie, czy wcześniej projekt 
związany z poprawą infrastruktury 
w Komorowie. W pierwszej edycji 
powstały także: nowy plac zabaw 
u zbiegu ulic Daszyńskiego, Sien-
kiewicza i Kościelnej oraz pomnik 
upamiętniający kolej wąskotorową 
przy ul. Wrocławskiej. Teraz przy-
szedł czas na Domanowice. Jeszcze 
raz gratuluję wielkiej determinacji 
sołtysowi Zenobiuszowi Modli-
borskiemu oraz wszystkim miesz-
kańcom sołectwa – powiedział 
burmistrz i dodał: – Przypominam, 
że trwa obecnie głosowanie w edy-
cji 2018 Budżetu Obywatelskiego, 

do którego zachęcam wszystkich 
mieszkańców.
 W ciągu czterech lat funkcjo-
nowania Budżetu Obywatelskie-
go swój głos oddało ponad 20 tys. 
mieszkańców, a pod głosowanie 
poddane zostały 63 projekty. I choć 
wygrać w danej edycji może jeden 

projekt, to już same pomysły zgła-
szane przez mieszkańców pokazu-
ją, w jakim kierunku mieszkańcy 
chcą rozwijać naszą gminę.
  – To właśnie Trzebnicki Budżet 
Obywatelski zwrócił moją uwagę na 
potrzebę powstania m.in. jedynego 
w Powiecie Trzebnickim parku dla 

psów, czy zakup wozu bojowego 
dla OSP Skoroszów. Tym bardziej 
cieszę się, że powołałem go do ży-
cia w naszej gminie, jako pierwszej 
w Powiecie Trzebnickim – dodaje 
burmistrz.  

[sh]

Domanowice z nowym boiskiem 
Burmistrz Marek Długozima podpisał umowę na 
realizację zwycięskiego projektu z Budżetu Oby-
watelskiego Gminy Trzebnica 2017. Przypomnij-
my, że wygrała propozycja Domanowic – „Moder-
nizacja boiska sportowego”, na którą swój ważny 
głos oddało 1152 mieszkańców.

▶ Pamiąt kowe z dję c ie z  ot warc ia st re f y ak t y w nośc i  „ Junior Se nior ” 
w M a ł u s z y nie,  k tór y to proje k t z w yc ię ż y ł  w p opr ze dniej  e dycj i 
Bu d że t u O by wate ls k ie go p owo ł ane go pr ze z burmist r z a M ark a 
D ł u goz im ę.

▶ Po dpis anie um ow y na m o de rni z ację b ois k a sp or towe go w Dom anowic ac h .  N a z dj .  bur-
mist r z M are k D ł u goz im a , so ł t ys Dom anowic Ze nob iu s z M o dlib or sk i ,  pracow nik W yd z ia ł u 
Te c hnic z no - I nwe st yc yj ne go M alwina Piase c k a - L as k a oraz w y konawc a Ar t ur G ąsiore k z f ir-
my Fre e K id s .

▶ Wi z y t acj i  te re nu , g d z ie p owst anie b ois ko,  do kona ł burmist r z w towar z yst wie so ł t ys a 
Ze nob iu s z a M o dlib or sk ie go oraz se k re t ar z a Danie l a Buc z ak a .

Serdecznie dziękujemy Panu Markowi Długozimie Burmistrzowi Gminy 
Trzebnica za okazane wsparcie i pomoc w przygotowaniu terenu, na 
którym już wkrótce powstanie centrum rekreacji dla mieszkańców 

Masłowca – boisko oraz siłownia plenerowa. Nie możemy również 
zapominać o wybudowanym nowoczesnym placu zabaw oraz obietnicy 

powstania nowoczesnej świetlicy, która jak wierzymy już wkrótce stanie 
się ulubionym miejscem integracji mieszkańców. Za pamięć i otaczanie 
naszego sołectwa troską dziękuje Sołtys Irena Hamkało wraz z Radą 

Sołecką i wszystkimi mieszkańcami.  

Podziękowanie

autocraft@onet.pl

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

części samochodowe
www.autocraft.net.pl
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dzień Pioniera Ziemi trzebnickiej

 Obchody Dnia Pioniera odbyły 
się już tradycyjnie przy ufundo-
wanym przez burmistrza Pomni-
ku Pionierów Ziemi Trzebnickiej. 
W pięknej i podniosłej uroczysto-
ści udział wzięli oprócz pierwszych 
osadników, także przedstawiciele 
władz, członkowie Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Trzebnickiej, 
przedstawiciele duchowieństwa, 
służb mundurowych, związków 
kombatanckich, delegacje z gmin-
nych i powiatowych szkół wraz 
z dyrekcją, harcerze wraz z miesz-
kańcami Trzebnicy. Uroczystość 
zainicjowaną odegraniem Hymnu 
Państwowego oraz Hejnału Trzeb-
nicy rozpoczął burmistrz Marek 
Długozima, kierując słowa powi-
tania do wszystkich zebranych, 
szczególnie zaś głównych bohate-
rów uroczystości – pionierów ziemi 
trzebnickiej, których uhonorował 
specjalnymi dyplomami z okazji 
100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości: Irenę Bromirską, 
Reginę Chojnowską-Arkuszewską, 
Krystynę Foryś-Gil, Jadwigę Jezio-
ro-Swędzioł, Zenobię Kulik, Kry-

stynę Pietruszewską, Aleksandrę 
Rzewuską, Zygmunta Wieczor-
ka, Zygmunta Wojciechowskiego, 
Augustyna Wszołka, Kazimierza 
Zaustowicza, Władysława Zwierz-
chowskiego, Józefa Skotnego, 
Franciszka Kempę, Antoniego Go-
dyckiego-Ćwirko, Jerzego Jezioro 
oraz Adama Marcinko. 
 Burmistrz w imieniu lokalnej 
społeczności pogratulował uho-
norowanym i podziękował im za 
poniesiony trud odbudowywa-
nia Polski. Podkreślił, że obecny 
imponujący rozwój naszej Ma-
łej Ojczyzny nie byłby możliwy 
bez powojennych, prowizorycz-
nych rozwiązań i ciężkiej pracy 
u podstaw pierwszych mieszkań-
ców miasta, ponieważ to oni za-
częli tworzyć historię Trzebnicy 
(całość przemówienia jest dostęp-
na obok relacji wydarzenia). 
 Głos zabrał również uhonoro-
wany Zygmunt Wieczorek jako 
członek Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Trzebnickiej, który pogratu-
lował burmistrzowi urzeczywist-
nienia idei postawienia pomnika 

Pionierom Ziemi Trzebnickiej 
– namacalnego dowodu na pie-
lęgnowanie pamięci przodków. 
Wyraził też radość z uczestnictwa 
w uroczystości młodzieży, jako ko-
lejnych pokoleniach trzebniczan, 
na których spoczywa zachowanie 
pamięci historycznej i kontynu-
owanie pracy przodków. Nawią-
zał tym samym do pięknego, pa-
triotycznego występu uczniów kl. 
VII a ze Szkoły Podstawowej nr 3 
przygotowanego na tę okazję pod 
opieką artystyczną pani Ewy Pasek 
oraz oprawą muzyczną pani Ju-
styny Curyło. Modlitwę w intencji 
Pionierów Ziemi Trzebnickiej oraz 
ich rodzin odmówił ks. Dziekan 
Jerzy Olszówka SDS. Następnie 
uczestnicy obchodów złożyli pod 
pomnikiem wiązanki kwiatów 
w barwach narodowych i zapalili 
znicze na znak pamięci o tych pio-
nierach, którzy już odeszli. 
 Po pierwszej części uroczysto-
ści uczestnicy przemaszerowali 
przy dźwiękach Trzebnickiej Or-
kiestry Dętej w kierunku Trzeb-
nickiego Rynku. Tegoroczny 
Dzień Pioniera Ziemi Trzebnic-
kiej zakończono w Ratuszu miej-
skim, w którym na honorowych 
gości czekał dalszy ciąg obchodów 
ich święta przy dźwiękach chóru 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
oraz multimedialnej prezentacji 
pt. „Utrwalajmy pamięć o pionie-
rach – osiedleńcach ziemi trzeb-
nickiej”, stanowiących zachętę do 
dalszych rozmów i wspomnień 
dotyczących Trzebnicy.

[ksz]

Przemówienie Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy

Dzień Pionierów Ziemi Trzebnickiej. 
Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości

Witam bardzo serdecznie wszystkich uczestników dzisiejszych 
uroczystości, a szczególnie serdecznie witam Was – Pionierów Ziemi 

Trzebnickiej – najstarszych mieszkańców tej ziemi, którzy w pierwszych 
latach po II wojnie światowej przybyli tu z Polski Centralnej, 

z Kresów Wschodnich, z miejsc deportacji i emigracji.
Przybyliście tu z bagażem bolesnych przeżyć wojennych, poniesionych 

strat rodzinnych i materialnych, pełni obaw i niepokoju 
– na ziemię zniszczoną przez wojenną pożogę, by zacząć nowy rozdział 
życia. Znaleźliście w sobie siły, by na tej ziemi na nowo się zakorzenić, 

by ją odgruzować i zagospodarować, 
ale też – by na niej zaszczepić polskiego ducha.  

W ten sposób wznieśliście tu fundamenty naszej Małej Ojczyzny.
I o tym wszyscy – a szczególnie młode pokolenia – musimy pamiętać.

Bowiem – jak trafnie to ujął Marszałek Józef Piłsudski – „Naród, który 
traci pamięć, przestaje być narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi cza-

sowo zajmujących dane terytorium”. Tę prawdę bardzo obrazowo
 zilustrował też nasz wielki rodak Święty Jan Paweł II, porównując naród 

bez historycznej pamięci do drzewa bez korzeni, które musi umrzeć.
W tym roku Dzień Pionierów Ziemi Trzebnickiej przeżywamy w trakcie 

szczególnego jubileuszu – obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. 
I po raz kolejny uzmysławiamy sobie, jak ważna jest ludzka „pamięć”.
To bowiem dzięki ludzkiej pamięci – utrwalonej w przekazach ustnych, 

w formie pamiętników i fotografii, wszystko, 
co wydarzyło się w ciągu minionego stulecia – ocalało.

Dotyczy to również Waszej pamięci, Drodzy Pionierzy Ziemi 
Trzebnickiej. To z Waszych prywatnych wspomnień utkana 

jest bowiem historia Trzebnicy, ale i historia Polski.
Każdego roku Dzień Pionierów Ziemi Trzebnickiej jest więc jednocześnie 

Dniem Pamięci. Okazją do wspominania powojennych dziejów 
Trzebnicy, do propagowania postawy patriotycznej, 

a także ukazania młodemu pokoleniu korzeni ich przodków.
Szanowni Państwo, patriotyzm to właśnie pamięć wyrażona poprzez mi-

łość – miłość do ojczyzny, do drugiego człowieka i do wszystkich,  
którzy chcą wspólnego dobra.

Ale Patriotyzm to też pamięć wyrażona poprzez przebaczenie 
– bo tragiczne wydarzenia wojenne i powojenne sprawiły, 

że wielu z Was i z Waszych bliskich ma co wybaczać. 
Wybaczać, ale nie zapominać. 

Dobra pamięć jest bowiem więcej warta niż zapomnienie 
przykryte goryczą i nienawiścią.

Jesteśmy w trakcie przeżywania roku, który upływa nam pod hasłem 
„100-lecia odzyskania niepodległości”. Dzisiejsze obchody dnia 

Pioniera Ziemi Trzebnickiej są ich piękną częścią. Pokazują, 
że radość z niepodległej Polski jest udziałem wielu ludzi, 
również i Waszym Drodzy Pionierzy Ziemi Trzebnickiej.

I za to Wam z całego serca dziękuję!
Życzę Wam również długich lat życia w zdrowiu i w ciepłym bezpiecznym 

rodzinnym domu, i byście czerpali siły z satysfakcji, jaką daje w pełni 
zasłużony dumny tytuł Pioniera Ziemi Trzebnickiej

Na zakończenie chciałbym Wam przeczytać fragment wiersza, którego 
autor jest niestety nieznany, ale wierzę, 

że ten wiersz porusza serce wielu z Was, tak, jak i moje:

„W daleką stronę rzuciłeś nas Boże!
Ludzie tu obcy, dusze ich jałowe.

Nie rozumieją, jak tęsknić może serce kresowe – Nie mogą pojąć, że na 
Śląskiej Ziemi Lwów nam się marzy z kościoły swojemi.

(Anonim – uczestnik ostatniego transportu ewakuacyjnego ze Lwowa)

Zgodnie z lokalną, pieczołowicie pielęgnowaną 
tradycją, na dzień 20 kwietnia przypadły obcho-
dy Dnia Pioniera Ziemi Trzebnickiej. Jak co roku 
burmistrz Marek Długozima zaprosił mieszkań-
ców na uroczystość upamiętniającą pierwszych 
Trzebniczan, którzy zdecydowali się osiąść na na-
szej ziemi po zakończeniu II wojny światowej, po-
lonizując ją i odbudowując w trudzie ze zgliszczy. 

▶ Pr z y d ź wię k ac h inst rum e ntów dę t yc h Tr ze b nic k a O rk ie st ra p oprowad z i ł a 
pr ze m ar s z do t r ze b nic k ie go R at u s z a na dru g ą c zę ść uro c z ystośc i .

▶ Uhonorowani Pionie r z y Zie mi Tr ze b nic k iej  w raz z burmist r ze m M ark ie m D ł u goz im ą , st arost ą Wal de m are m W yso c k im oraz z apros zony mi gość mi. 

▶ O ko lic z nośc iowe pr ze m ówie nie w yg ł osi ł  burmist r z M are k D ł u goz im a .

▶ Pionie r z y Zie mi Tr ze b nic k iej  zost al i  uhonorowani p r ze z burmist r z a M ark a D ł u goz im ę sp e -
cjalny mi dy p lom ami z o k azj i  10 0 - le c ia o d z ysk ania pr ze z Po lskę nie p o dle g ł ośc i .

▶ H onorową war tę p o d Pomnik ie m Pionie rów Zie mi Tr ze b nic-
k iej  p e ł ni l i  harce r ze ze Sz ko ł y Po d st awowej nr 3 w Tr ze b ni -
c y p o d opie k ą pani M ag d ale ny H e rne r-To k ar s k iej .

▶ Burmist r z w rę c z a dy p lom Pionie rce Zie mi Tr ze b nic k iej  pani Re ginie Choj -
nows k iej  –  Arku s zews k iej .

▶ Wspomnienia o daw-
nej Trzebnicy przypo-
mniał pan Zygmunt 
Wieczorek, który rów-
nież został uhonoro-
wany dyplomem.

▶ Modlitwę w intencji 
Pionierów Ziemi Trzeb-
nickiej oraz ich rodzin 
odmówił Ks. Dziekan 
Jerzy Olszówka SDS.

▶ O b c ho dy u ś wie t ni ł  w ystę p c hóru Uniwe r s y te t u Tr ze c ie go Wie ku .

▶ Kwiat y p o d p omnik ie m z ł oż y li  t ak że st aro -
st a Wal de m ar W yso c k i  oraz se k re t ar z G miny 
Tr ze b nic a Danie l  Buc z ak .

▶ Pro gram ar t yst yc z ny p o d k ie runk ie m p.  Ew y Pase k pr z ygotowali  uc z niowie 
k l as y VI I  a ze Sz ko ł y Po d st awowej nr 3 w Tr ze b nic y.  O prawę mu z yc z ną z a -
p ew ni ł y:  N at al ia D u de k i  M arc ysia M are k p o d opie k a Ju st y ny Cur y ł o.

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a na z nak pamię c i  o Pio -
nie rac h ,  k tór z y o de s z l i ,  z apali ł  z nic z .
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 Na szczególne uznanie zasługuje 
zaangażowanie, z jakim poświę-
cała się najmłodszym parafianom 
– swoim podopiecznym w prężnie 
działającej Świetlicy Profilaktycz-
no-Wychowawczej „MACIEJKI”. 
Ta oraz wiele innych inicjatyw 
zrealizowanych przez Siostrę na 
rzecz osób w potrzebie wpisały się 
i wzbogaciły tradycję naszego mia-
sta w szerzeniu bezinteresownego 
dobra. – Ogromnie się cieszę, że 
wypełniając duchowy testament św. 
Jadwigi Śląskiej związany z dzieła-

mi miłosierdzia, stworzyła Siostra 
w Trzebnicy przestrzeń, w której 
spełniają się najskrytsze dziecięce 
marzenia – złożył na ręce Siostry 
podziękowania, także w formie pi-
semnej, burmistrz Marek Długozi-
ma. Do życzeń dalszych sukcesów 
w posłudze bożej przyłączył się tak-
że ks. Dziekan Jerzy Olszówka SDS 
oraz dziesiątki innych gości, pra-
gnących uhonorować i obdarować 
pożegnalnymi prezentami bohater-
kę uroczystości. 
 Siostra Macieja nie kryła wzru-

szenia serdecznością podziękowań 
i dowodami pamięci od para-
fian, podkreślając, iż jej gotowość 
do czynienia aktów miłosierdzia 
i bezinteresownej pomocy trafiły 
w Trzebnicy na wyjątkowo podat-
ny grunt. Nie tylko dzięki okazy-
wanej życzliwości mieszkańców, 
ale czynnego wsparcia władz tak 
kościelnych, jak i samorządowych. 
Szczególnie podkreśliła osobiste 
zaangażowanie burmistrza Marka 
Długozimy, wręczając mu piękne, 
kolorowe podziękowanie za do-
tychczasową współpracę i pomoc 
wraz z zapewnieniem o pamięci 
w modlitwie. – Niech Patron Zgro-
madzenia i św. Jadwiga Śląska ota-
czają Siostrę swą nieustanną opieką 
i wyjednują wszelkie potrzebne ła-
ski. Z całego serca życzę tak bardzo 
potrzebnych darów Ducha Święte-
go, zdrowia i sił – podsumował go-
spodarz Trzebnicy.                   [ksz]

dęby PamięCi

Pożegnanie s. Maciei Miozgi

 Obchody 78 rocznicy zbrod-
ni katyńskiej połączone zostały 
z upamiętnieniem ofiar katastrofy 
smoleńskiej z 2010 roku, w któ-
rej zginęła śp. Para prezydencka 
RP Maria i Lech Kaczyńscy, śp. 
Prezydent RP na uchodźstwie Ry-
szard Kaczorowski, a wraz z nimi 
m.in. cała delegacja prezydencka, 
parlamentarzyści (w tym wywo-
dząca się z powiatu trzebnickiego 
posłanka na sejm Aleksandra Na-
talli-Świat), przedstawiciele Stowa-
rzyszenia Rodzin Katyńskich oraz 
przedstawiciele Sił Zbrojnych RP. 
Dęby Pamięci upamiętniające pol-
skich oficerów pomordowanych 
w Katyniu, od 2016 roku z inicja-

tywy burmistrza Trzebnicy Mar-
ka Długozimy dzielą swe miejsce 
z tablicą ufundowaną dla uczcze-
nia wszystkich ofiar katastrofy lot-
niczej w Smoleńsku. Obie tragedie 
– wprawdzie odmienne w swoim 
charakterze, ale równie druzgocą-
ce dla narodu polskiego, splotły się 
nierozerwalnie na kartach historii.
 W tegorocznej uroczystości 
wzięli udział Przewodniczący 
Rady Miejskiej – Mateusz Stanisz, 
Starosta Powiatu Trzebnickiego – 
Waldemar Wysocki i Wicestarosta 
Trzebnicki – Jerzy Trela, jak rów-
nież licznie zebrani przedstawicie-
le służb mundurowych: Komendy 
Powiatowej Policji, Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej oraz 
Straży Miejskiej, delegacja Związ-
ku Strzeleckiego Strzelec, przedsta-
wiciele Związków Kombatanckich 
oraz Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Trzebnickiej. W wydarze-
niu uczestniczyli także dyrektorzy 
szkół wraz z podopiecznymi, któ-
rzy od lat z niesłabnącym zaan-
gażowaniem dbają o artystyczną 
oprawę obchodów Dnia Pamięci 
o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej.
 Wszystkich zebranych powi-
tał w imieniu burmistrza Marka 
Długozimy przewodniczący Rady 
Miejskiej – Mateusz Stanisz, przy-
pominając okoliczności mordu na 
jeńcach wojennych w Katyniu wio-
sną 1940 roku, próby zniszczenia 
przez władze stalinowskie ducha 
walki w narodzie polskim i pozba-
wienia go elit wojskowo-intelek-
tualnych, jak również późniejsze 
wieloletnie starania potomków 
pomordowanych oraz wszystkich 
obywateli RP o sprostowanie prze-
kłamań i uznanie prawdy o zbrod-
ni katyńskiej na forum między-
narodowym. W dalszej części 
uroczystości zaplanowano serię 
występów recytatorsko-wokal-
nych, wykonanych przez uczniów 
klasy 5 A Szkoły Podstawowej nr 
2 im. Gen. Leopolda Okulickiego 
w Trzebnicy. Występ przygotowa-
ny przez nauczycielki ww. szko-

ły: p. Krystynę Janowską oraz p. 
Halinę Bolisęgę wywołał wśród 
zebranych prawdziwe wzruszenie 
i zadumę nad losem bestialsko po-
mordowanych oficerów oraz ich 
osieroconych rodzin. Zadumę uzu-
pełniła prośba o uczczenie pamię-
ci ofiar symboliczną minutą ciszy, 
dopełniona odmówieniem modli-
twy w ich intencji, którą popro-
wadził ksiądz Emanuel Rus SDS 
– Superior, przełożony wspólnoty 
Salwatorianów, podkreślając, iż 

dar modlitwy jest najcenniejszym 
dla pamięci ofiar.
 Na koniec zapalone zostały zni-
cze pod Dębami Pamięci – jako 
symbole podtrzymywania nieusta-
jącej pamięci o zmarłych i budowa-
nia wspólnej tożsamości, niczym 
mostu łączącego trudną przeszłość 
Polski z teraźniejszością i nowym, 
powojennym pokoleniem Pola-
ków. 

[ksz]

12 kwietnia w Gminie Trzebnica odbyły się uro-
czyste obchody Dnia Pamięci o Ofiarach Zbrodni 
Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej, w ramach 
ogólnokrajowego upamiętnienia ofiar obu tra-
gicznych wydarzeń. Wydarzeniu od lat organizo-
wanemu w naszej gminie w urokliwym zakątku 
Lasu Bukowego – na Ścieżce Dębów Pamięci, po-
sadzonych przed laty dla uczczenia pamięci po-
mordowanych w 1940 roku w Katyniu oficerów 
Wojska Polskiego, tego roku dopisała wyjątkowo 
słoneczna pogoda, jeszcze mocniej podkreślając 
piękno i doniosłość uroczystości.

▶ W imie niu burmist r z a M ark a D ł u goz imy ws z yst k ic h ze b ranyc h p r z y wit a ł a 
prowad z ąc a uro c z ystość Ewa M ie d ź wie c k a .

▶ M o dlit wę w inte ncj i  o f iar 
p oprowad z i ł  k s .  E m anue l 
Ru s SDS Sup e rior domu z a -
konne go.

▶ W imie niu burmist r z a M ark a 
D ł u goz imy, p r zewo dnic z ąc y 
R ad y M iejs k iej  M ate u s z St anis z 
w raz z radny m R ady M iejs k iej 
M ark ie m Ko lińs k im z apali l i 
z nic z – s y mb o l pamię c i  o of ia -
rac h z b ro dni Kat y ńsk iej .

▶ Uc z niowie k l .  5 a z  SP nr 2 w Tr ze b nic y w y re -
c y towali  o ko lic z nośc iowe wie r s ze.

▶ Pre ze s t r ze b nic k ie go o d d z ia ł u Świa -
towe go Związ ku Żo ł nie r z y AK – Ad am 
Ke mpa w raz z w nuk ie m M ate u s ze m 
Ke mpą w c hwil i  z adumy nad t ab lic ą 
upamię t niając ą of iar y k at ast rof y sm o -
le ńsk iej .

▶ M ł o d z ie ż i  d z ie c i  jak co ro ku w y k az a ł y pat riot yc z ną p ost awę i  l ic z nie 
uc ze st nic z y ł y w uro c z ystośc i .

▶ War t a honorowa pr z y D ę bac h Pamię c i  by ł a c zę śc ią w ystę p u 
uc z niów.

W niedzielę 22 kwietnia miała miejsce wzruszają-
ca uroczystość, związana ze zmianą miejsca posługi 
zakonnej jednej z najbardziej rozpoznawalnych po-
staci w naszej małej społeczności lokalnej – s. Ma-
ciei Miozgi. Należąca do Zgromadzenia Sióstr Boro-
meuszek s. Macieja przez ostatnie lata nieustannie 
angażowała się w życie parafialne i gminne. 

▶ Wie lu paraf ian uc ze st nic z y ł o w p oże gnaniu s .  M ac ie i  M iozgi pr ze d jej  w yjaz de m do nowe go 
miejsc a p os ł u gi z akonnej .

▶ Burmist r z Tr ze b nic y uhonorowa ł Siost rę pise mny m p o d z ię -
kowanie m z a dob rą wsp ó ł pracę oraz l at a c z y nnej p os ł u gi 
na r ze c z nas zej  sp o ł e c z nośc i  lo k alnej .
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 Tegorocznym hasłem dnia 
otwartego było – „Daj szansę swo-
jemu dziecku rozwijać swoje umie-
jętności”. Oprócz udostępnienia 
całego terenu szkoły i standardo-
wych konsultacji muzycznych, ka-
dra nauczycielska wraz z uczniami 
zainscenizowali przedstawienie. 
Spektakl zatytułowany „Bajka” po-
prowadzony przez Karolinę Cel, 
w aranżacji Radosława Brulińskie-
go, pod kierownictwem muzycznym 
i wokalnym Beaty Krzenciessy oraz 
z choreografią mgr Anny Łopatki, 
przywołał po raz kolejny nieśmier-
telną historię Kopciuszka. W po-
staci wcielili się z uczniowie szkoły, 
ujawniając dodatkowy – prócz wo-
kalno-muzycznego, talent aktorski. 
Oprócz spektaklu dodatkowo za-
planowano krótki recital, w ramach 
którego swoje umiejętności muzycz-
ne zaprezentowała także sama kadra 
nauczycielska. – Cieszę się, że szko-
ła muzyczna przyciąga prawdziwe 
tłumy zainteresowanych osób, zaś 
sam spektakl zachwycił tak wyso-
kim poziomem artystycznym, że 

warto rozważyć jego ponowny po-
kaz, tym razem na deskach dużej 
sceny Gminnego Centrum Kultury 
– skomentował burmistrz i dodał: 
– Patrząc na tak liczną frekwencję 
dni otwartych oraz wyniki osiąga-
ne przez uczniów, nie mam wątpli-
wości, że moja decyzja o powstaniu 
Szkoły Muzycznej była słuszna. 
Wierzę, że już niebawem usłyszymy 
o talentach oszlifowanych w tych 
murach, które rozbłysną na deskach 
światowych scen muzycznych – za-
kończył burmistrz. Przypomniał 
także zebranym, jakiej determinacji 
wymagało od niego pokonanie prze-
szkód i urzeczywistnienie bezpre-
cedensowego pomysłu otwarcia na 
terenie naszej gminy pierwszej pu-
blicznej Szkoły Muzycznej I stopnia, 
który dla wielu wydawał się być nie-
realny. Powstanie Szkoły Muzycz-
nej pozwoliło dołączyć Trzebnicy 
do elitarnego grona polskich miast 
z własną muzyczną ofertą eduka-
cyjną i potwierdziło ostatecznie, że 
jest artystycznym centrum Powia-
tu Trzebnickiego. Choć prawdziwe 

efekty działań na polu artystycznym 
wymagają dekad pracy, to już kil-
ka lat istnienia Szkoły Muzycznej 
potwierdziło że jest ona prawdziwą 
kuźnią młodych trzebnickich talen-
tów, które rozpoczęły właśnie swoją 
wędrówkę po świecie. Po niespeł-
na pięciu latach wychowankowie 
szkoły odnoszą liczne sukcesy na 
powiatowych oraz ogólnopolskich 
konkursach. Szkolne mury przycią-
gają coraz większą liczbę chętnych 
do nauki gry na instrumentach i na-
uki śpiewu, przy czym coraz częściej 
są to rodzeństwa z rodzin bez wcze-
śniejszych tradycji muzycznych. 
Ideą Szkoły Muzycznej I stopnia im. 
Edmunda Kajdasza nie jest bowiem 

wykształcenie samych przyszłych 
zawodowych muzyków, ale rozwija-
nie wszechstronnej wiedzy uczniów, 
przybliżenie im świata sztuki i kul-
tury, a poprzez wdrażanie praktycz-
nej umiejętności gry – wzmocnienie 
ich potencjału intelektualnego i kre-
atywności, bezcennych w radzeniu 
sobie z problemami w dorosłym 
życiu. Rodziców dzieci chętnych do 
nauki w Gminnej Szkole Muzycznej 
w Trzebnicy zachęcamy do zapozna-
nia się z harmonogramem i regula-
minem rekrutacji, dostępnych na 
stronie www.trzebnica.pl oraz stro-
nie szkoły – muzyczna.trzebnica.pl. 
  – Jestem zachwycona spekta-
klem oraz samą szkołą i atmosferą 

tu panującą. Jeśli wcześniej miałam 
jakieś wątpliwości, to teraz już wiem, 
że będzie ona idealna dla rozwoju ta-
lentu mojego dziecka – mówi jedna 
z mam, a inna dodaje: – Szkoła to 
prawdziwie piękne miejsce, które aż 
kipi od talentu dzieci i pasji nauczy-
cieli. Cieszę się, że w naszym mieście 
mamy tak wspaniałą placówkę. 
 Dni otwarte stanowiły prelu-
dium, używając terminologii mu-
zycznej, do zaplanowanego na dzień 
20 października jubileuszu pięciole-
cia Szkoły Muzycznej w Trzebnicy, 
na który zaprosił burmistrz Marek 
Długozima wraz z dyrektor Szkoły 
Teresą Łuc. 

[ksz]

dziEń oTwarTy na muzykę
W sobotni poranek 21 kwietnia mieszkańcom 
Trzebnicy towarzyszyła muzyka i śpiew, a wszyst-
ko za sprawą dnia otwartego w Gminnej Szko-
le Muzycznej I stopnia im. Edmunda Kajdasza 
w Trzebnicy. Na zaproszenie burmistrza Marka 
Długozimy – każdy mieszkaniec mógł przyjrzeć 
się z bliska temu, jak funkcjonuje szkoła oraz po-
znać bliżej talenty jej wychowanków. 

▶ Burmistrz Marek Długozima – pomysłodawca i twór-
ca Gminnej Szkoł y Muzycznej w Trzebnicy, pogratu-
lował uczniom świetnych w yników na różnego ro-
dzaju konkursach. Na zdj. z dyrektor Teresą Łuc. 

▶ W sp e k t ak lu w y kor z yst ano z arów no z do lnośc i  wo k alne uc z niów 
Sz ko ł y M u z yc z nej I  stopnia im . Edmund a Kaj d as z a ,  jak i  ic h 
umieję t nośc i  t ane c z ne.

▶ W g ł ów ną ro l ę Kop c iu s z k a wc ie -
l i ł a s ię u t ale ntowana H anna Plu -
t a – nie d aw na z w yc ię żc z y ni w XI I 
Ponadre gionalny m Konkur sie 
Piose nk i O b coję z yc z nej .

▶ Po sp e k t ak lu ws z ysc y uc ze st nic y ot r z y m ali  grom k ie,  z as ł u żone b rawa z a 
prawd z iw y p opis ic h umieję t nośc i  ar t yst yc z nyc h .

▶ Uc z niowie Sz ko ł y wc ie l ając y s ię w p ozost a ł e ro le w p r ze d st awie niu z ap re -
ze ntowali  w yso k i p oz iom ak tor s k ic h umieję t nośc i .  N a z dję c iu o d lewej: 
M ag d a Wal as zc z uk ,  M iko ł aj  Łu s zc z y ńs k i ,  Sara Chmie lews k a ,  Antoni K ra -
sowsk i oraz Al a Sob c z ak .

▶ Pr z ygotowanie sp e k t ak lu w y m ag a ł o wie le wsp ó lnyc h prób z arów no nauc z yc ie l i  (na z dję -
c iu:  Karo lina Ce l  oraz R ados ł aw Brulińs k i),  jak i  u t ale ntowanyc h uc z niów w ram ac h ze sp o ł u 
mu z yc z ne go.

2 maja na scenie między stawami odbędzie się koncert "Dla tych, którzy zmienili oblicze muzyki" w wykonaniu Roya Bennetta 
wraz z zespołem. To energetyczna mieszanka muzyki funk, reggae, soul i r&b z przejawiającą się w aranżacjach harmonią jazzo-
wą. Prezentowany podczas koncertu repertuar gwarantuje prawdziwe show, podczas którego wykonywane są autorskie kompo-

zycje z rekomendowanego przez Marka Niedźwieckiego i radiową „Trójkę" albumu, „Positive – Energy". 
Ponadto koncert dedykowany jest największym tego świata artystom, którzy zmienili oblicze muzyki. 

Band wykona światowe przeboje wielkich sław: Jamesa Browna, Raya Charlesa czy Boba Marleya.

Zapraszam na Muzyczną Majówkę do Trzebnicy
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 Obrady pod przewodnictwem 
Naczelnika Wydziału Oświaty 
UM Krystyny Haładaj, odbyły 
się w składzie: Sekretarz Gminy – 
Daniel Buczak, Radna Rady Miej-
skiej w Trzebnicy – Maria Barba-
ra Ciepluch, reprezentanci służb 
mundurowych: Starszy Inspektor 
Straży Miejskiej w Trzebnicy Anna 
Cisak, podkomisarz Piotr Dwojak 
z Komendy Powiatowej Policji i do-
wódca Jednostki Ratowniczo-Ga-
śniczej w Trzebnicy Rafał Przyby-
lok, Dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Trzebnicy – 
Barbara Smaś, prezes Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Trzebnickiej 
Zbigniew Lubicz-Miszewski, Ks. 
Maciej Szeszko – Dyrektor Ruchu 
Młodzieży Salwatoriańskiej oraz 
pracownik Wydziału Promocji UM 
Monika Wilga w charakterze se-
kretarza Kapituły. Mimo że, przed 
oceniającymi postawiono niełatwe 
zadanie, również w tym roku uda-
ło się wyłonić kandydatów szcze-
gólnie wyróżniających się działal-
nością charytatywną i społeczną 
na obszarze Gminy Trzebnica. Jak 
podkreślili członkowie Kapituły – 
co roku potwierdza się, że empatia 
młodych ludzi i ich zaangażowanie 

w czynienie dobra praktycznie nie 
zna granic. – Wolontariat budzi 
zrozumiały szacunek i podziw, ale 
owo bezinteresowne wsparcie dru-
giej osoby posiada dla mnie, jako 
gospodarza gminy, o wiele szerszy 
kontekst. Pamiętajmy, że liczba 
wolontariuszy i ich zaangażowa-
nie w pomaganie innym świadczy 
o wewnętrznym potencjale na-
szej lokalnej wspólnoty; ukazuje, 
jak pozytywne są relacje między 
mieszkańcami. Dlatego docenia-
jąc działalność młodych ludzi po-
stanowiłem, by Gmina Trzebnica, 
jako pierwsza gmina w powiecie 
przyłączyła się do organizacji sa-
morządowego konkursu ośmiu 
wspaniałych – dodał burmistrz 
Marek Długozima.
 Oficjalne ogłoszenie wyników 
XVIII edycji konkursu wraz z uho-
norowaniem laureatów odbędzie 
się podczas uroczystej Gali dnia 27 
kwietnia w sali widowiskowo-ki-
nowej Gminnego Centrum Kultu-
ry i Sportu w Trzebnicy. 
 Już w następnym numerze rela-
cja z gali oraz sylwetki nominowa-
nych kandydatów do tytułu Wspa-
niałych Gminy Trzebnica.

[ksz]

▶ N ominowana s ze snast k a p r ze d st awia ł a s woje osiągnię c ia .  To sp ośró d nic h w y ł oniony zo -
st anie te n najwspanials z y.

▶ Kapit u ł a p owo ł ana pr ze z burmist r z a M ark a D ł u goz im ę w ys ł uc ha ł a ws z yst k ic h k andyd atów. 
Po bur z l iw yc h ob rad ac h w y b rana zost a ł a óse m k a , k tórą p oz namy p o dc z as g ali  zorg ani zo -
wanej 27 k wie t nia w s al i  widowis kowo - k inowej G minne go Ce nt rum Kul t ur y. 

W Trzebnicy zakończyły się obrady powołanej 
przez burmistrza Marka Długozimę Kapituły XVIII 
Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu 
Wspaniałych. Kapituła spośród szesnastu zgłoszo-
nych kandydatów wytypowała tytułową ósemkę. 

Wspaniali Gminy Trzebnica

R E K L A M A
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 Dziewczęta podczas treningu 
odwiedził pomysłodawca powsta-
nia zespołu – burmistrz Marek 
Długozima, który wręczył im nowe 
stroje sceniczne. Dzięki finansowe-
mu wsparciu ze strony burmistrza, 
zarówno grupa kadetek jak i senio-
rek ma szansę na występy w nowej 
odsłonie. Sekcja przygotowuje się 
obecnie do reprezentowania Gminy 
Trzebnica na kolejnych występach 
i zawodach. Za nimi występ na X 
Ogólnopolskim Festiwalu Mażore-
tek w Czerwionce Leszczynach.
  – Na Festiwalu występowało 
około 30 zespołów. Zostały wytań-
czone 133 choreografie konkurso-
we. Nasze dziewczęta występowały 
w kategorii „formacja baton kade-
tki” oraz „mix seniorki”. Niestety 
nie udało się wskoczyć na podium, 
ale nowe doświadczenie sceniczne 
jest nieocenionym krokiem do przo-
du. Dziewczęta nabierają pewno-
ści w zderzeniu z naprawdę mocną 
konkurencją. Przed grupą kolejne 
wyzwania, czyli występ 29 kwietnia 
na Otwartych Mistrzostwach Polski 
Zachodniej, które są eliminacją do 
Mistrzostw Polski w Kędzierzynie 
Koźlu. Dziewczęta będą również 
uświetniać swoimi występami lokal-

ne imprezy: Kryterium Kolarskie, 
które już 12 maja odbędzie się na 
Rynku w Trzebnicy oraz zbliżające 
się wielkimi krokami Dni Rodziny 
czy Paradę Orkiestr Dętych – mówi 
trenerka Katarzyna Krettek, a Sonia 
Stachura dodaje: – Ciekawym wy-
darzeniem będzie również występ 9 
czerwca na Placu Wolności we Wro-
cławiu, na który grupa została zapro-
szona przez Wrocławskie Centrum 
Rozwoju Społecznego. Dziewczęta 
uświetnią swoim tańcem i przemar-
szem uroczystości z okazji 100-lecia 
Niepodległości Polski.
 – Cieszę się, że zespół trzebnic-
kich mażoretek stale się rozwija. 
Jesteście piękną wizytówką naszego 
miasta, a swoimi występami uświet-
niacie wiele imprez sportowo-kultu-
ralnych w gminie i nie tylko. Mam 
nadzieję, że te nowe stroje pomogą 
wam wywrzeć jeszcze większe wra-
żenie na mieszkańcach, a stałe po-
stępy, które czynicie pod okiem Pań 
instruktorek pozwolą wam rywa-
lizować z najlepszymi. Życzę wam 
dalszej wytrwałości w doskonale-
niu swoich umiejętności i trzymam 
kciuki za kolejne występy! Dziękuję 
również za zaangażowanie i wkład 
wszystkim rodzicom, na czele z kie-

rownikiem ds. sportu w Gminnym 
Centrum Kultury i opiekunem ze-
społu Małgorzatą Moskwą – powie-
dział burmistrz Marek Długozima, 

który w podziękowaniu za wsparcie 
Mażoretek otrzymał drobny upomi-
nek od rodziców.

 Za grupę Mażoretek trzymamy 
kciuki i życzymy jak najmniej upa-
dających batonów.

[mm]

mażoretki w nowej odsłonie...

▶ M ażore t k i  dumnie re pre ze nt ują G minę Tr ze b nic a na zew nąt r z .  N a z dj .  p o dc z as w ystę p u na 
fe st iwalu w C ze r wionce Le s zc z y nac h . 

▶ W p o d z ię kowaniu ro d z ice d z ie c i  pr ze k az ali  na rę ce burmi -
st r z a drob ny up omine k . 

Sekcja Mażoretek działająca przy Gminnym Cen-
trum Kultury i Sportu poszerza swoje szeregi. W tym 
roku do grupy kadetek dołączyły kolejne dziewczę-
ta, które chcą nabywać umiejętności taneczne z pa-
łeczką mażoretkową potocznie zwaną „batonem”.

R E K L A M A

 Pod koniec kwietnia 2017 roku 
rodzina z naszego regionu, państwo 
Ociepkowie: tato Michał, mama 
Dominika i dwoje dzieci: Oliwia 
i Kacper rozpoczęli wielką przygo-
dę życia. Po wielu latach przygoto-
wań, wyzwań i wyrzeczeń wyru-
szyli w podróż dookoła świata.
  – Jak ten czas szybko minął. 
Ostatni tydzień spędziliśmy na 
Borneo. Internet był tak słaby, 
że ciężko było cokolwiek napi-
sać. Udało nam się spędzić noc 
w dżungli wśród małpek Nosaczy, 
obserwować wspaniałe oranguta-
ny, spotkać świnię Rumcajsa oraz 
uczestniczyć w nocnym safari. Aż 
szkoda było wracać –mówi Mi-
chał Ociepka i dodaje: – Mieliśmy 
niespodziewane powitanie w nocy 
na lotnisku. To bardzo miłe, że 

Pan burmistrz zdecydował się nas 
powitać. Jesteśmy wdzięczni za 
okazane przed podróżą wsparcie 
i ciepłe słowa, które płynęły do nas 
w trakcie naszej wyprawy. To dla 
nas bardzo ważne, że mogliśmy się 
identyfikować z Gminą Trzebnica, 
będąc jej żywą reklamą w świecie – 
podsumował. 
  – To wspaniałe zobaczyć was po 
roku podróży. Cieszę się, że wróci-
liście do nas cali i zdrowi, bogatsi 
o nowe przeżycia i doświadcze-
nia. Dziękuję, że podróżując po 
świecie, chłonąc jego pełnię barw 
i kolorów, nie zapomnieliście 
o miejscu, z którego pochodzicie. 
Jesteście wyjątkowymi ambasado-
rami Gminy Trzebnicy w świecie. 
Mam nadzieję, że nawiązane przez 
was relacje zaowocują kolejnymi 

historiami łączącymi świat z naszą 
Małą Ojczyzną. Wiem, że już pla-
nujecie kolejne podróże, ale mam 
nadzieję, że zostaniecie z nami na 
dłużej dzieląc się swoimi wspo-
mnieniami i przeżyciami– powie-

dział burmistrz podczas powita-
nia, wręczając rodzinie drobne 
upominki. 
 Rodzinka w podróży podczas swej 
wyprawy odwiedziła pięć kontynen-
tów: Europę, Amerykę Północną 

i Południową, Australię i Azję.
 Już w kolejnym wydaniu Pano-
ramy Trzebnickiej przedstawimy 
Państwu obszerny materiał z przy-
gody ich życia!

[sh]

Rodzinka w podróży – wróciła do Polski!
Po blisko roku podróży, podczas której rodzina Pań-
stwa Ociepków zwiedziła blisko 300 miejsc, wróci-
ła do Polski 25 kwietnia. O północy na lotnisku we 
Wrocławiu przywitał ich burmistrz Marek Długozi-
ma. Podróżnicy mówią, że była to przygoda ich ży-
cia, która rozbudziła apetyt na zwiedzanie świata. 
– Już teraz planujemy kolejne wyprawy – deklarują 
państwo Ociepkowie.

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a osob iśc ie pr z y wit a ł  na w ro c ł awsk im lot nisku ro d z inę Państ wa 
O c ie p ków, k tór z y p o ro c z nej p o dróż y w ró c i l i  do Po ls k i . 

▶ M ic ha ł i  Dominik a ,  nie k r y l i  s woje go z as ko c ze nia z p owo du t ak se r de c z ne go 
p owit ania o t ak p óź nej p or ze.

▶ Je dny m z ost at nic h k rajów o dwie d zonyc h p o dc z as wie lk iej  w y praw y 
pr ze z Ro d z inkę w p o dróż y,  by ł a M ale zja .  W k aż dej z  lo k ali z acj i  towar z y-
s z y ł a im f l ag a G miny Tr ze b nic a .

▶ Wsp ó lne z dję c ie M ażore te k z burmist r ze m M ark ie m D ł u goz im ą , k tór y w rę c z y ł  im nowe g a -
lowe st roje. 

wspólnie z Operą Wrocławską mamy dla Państwa podwójną wejściówkę na 
Recital Gwiazdy Metropolitan Opera – René Pape, który odbędzie się 15 maja 
o godzinie 19:00. Co trzeba zrobić, by zdobyć bilet? Przyjść do nas (UM / II 
piętro / pokój 95) z aktualnym Wydaniem Panoramy Trzebnickiej nr 8/2018 – 
pierwsza osoba otrzyma jedną podwójną wejściówkę, która będzie do odbioru 
w Operze Wrocławskiej w kasie, ul. Świdnicka 35.
René Pape to jeden z najwybitniejszych śpiewaków naszych czasów, niezrów-
nany interpretator partii basowych w operach Giuseppe Verdiego i Ryszarda 
Wagnera, a także ceniony wykonawca muzyki Wolfganga Amadeusza Mozarta, 
Richarda Straussa, Modesta Musorgskiego czy Charlesa Gounoda. Występuje 
na największych scenach operowych świata współpracując, z najwybitniejszy-
mi dyrygentami i orkiestrami.
Śpiewak gościnnie wystąpi w Operze Wrocławskiej w ramach cyklu "Gwiaz-
dy Met" 15 maja o godz. 19.00. Orkiestrę tego wieczoru poprowadzi Marcin 
Nałęcz-Niesiołowski. w programie recitalu znajdą się utwory z oper Giuseppe 
Verdiego oraz Ryszarda Wagnera.
Bilety na wydarzenie dostępne na stronie www.opera.wroclaw.pl, w kasach 
Opery Wrocławskiej, a także na platformie eBilet.pl: www.ebilet.pl/klasyka/
koncert/rene-pape. 

KonKurs WieCZór w oPerZe WroCł aWsKiej
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w 1930 roku (budowę rozpoczęto 
w 1924) w sąsiedztwie Parku Miej-
skiego, przy dzisiejszej ul. Wojska 
Polskiego. Budowę gimnazjum 
zasponsorowały władze ówczesnej 
Prowincji Śląskiej. W gimnazjum 
nauczano m.in. języka angielskiego 
oraz łaciny, uczęszczało do niego 
około 400 uczniów z terenu całego 
Powiatu Trzebnickiego. W czasach 
dyktatury hitlerowskiej patronem 
trzebnickiego gimnazjum został 
Albert Schlageter, uznawany przez 
nazistów za bohatera narodowego, 
zaangażowany m.in. w krwawe 
tłumienie III Powstania Śląskie-
go. Obydwa budynki opisywanych 
szkół szczęśliwie przetrwały II 
Wojnę Światową i do dzisiaj służą 
celom edukacyjnym. 

Więcej archiwalnych zdjęć 
i artykułów znajdziecie Państwo 

na profilu facebookowym: 
Przedwojenna Trzebnica i okolica.

 W przedwojennej Trzebnicy 
funkcjonowało wiele szkół, nie-
które z nich były szkołami pu-
blicznymi, inne prywatnymi, 
istniały wówczas również szko-
ły wyznaniowe. Przy ul. Wil-
hemstrasse (obecna ulica Świętej 
Jadwigi) funkcjonowała ewange-
licka szkoła podstawowa (dzisiejsza 
Szkoła Podstawowa Nr 1). Z kolei 
przy dawnej ul. Zirkwitzerstrasse 
(dzisiejsza Jana Pawła II) funkcjo-
nowała katolicka szkoła podsta-
wowa. Przy ul. Gymnasialstrasse 
(obecnie ul. Wojska Polskiego) 
prowadziło działalność tzw. Gim-
nazjum Realne o zasięgu powiato-
wym (dzisiejsze Liceum Ogólno-
kształcące). Przy ul. Marienstrasse 
(obecna ul. Stawowa) Siostry Bo-
romeuszki prowadziły prywatną 
szkołę gospodarczą dla dziewcząt 
Immaculata, zaś przy obecnym 
placu Pionierów Ziemi Trzebnic-
kiej funkcjonowała zimowa szko-
ła rolnicza. Z racji ograniczone-
go zakresu niniejszej publikacji 
w jej dzisiejszej odsłonie przed-
stawiam jedynie dwie największe 
– Ewangelicką Szkołę Podstawową 

Szkoły przedwojennej Trzebnicy

Przedwojenna Trzebnica i okolica

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.

▶ Ewange lic k a Sz ko ł a Po d st awowa pr ze d roz bu dową. . . ▶ . . . i po rozbudowie SP1.

▶ Daw ne G imnazjum p r z y ul .  Wojs k a Po ls k ie go. ▶ Widok dawnego Gimnazjum, obecnie LO z innej perspekty w y.

▶ Powoje nna k siąż k a p o -
ś wię cona histori i  t r ze b nic-
k ie go gimnazjum o naz wie 
" K ronik a b u d y ”.

i Gimnazjum Realne. Ewangelicka 
Szkoła Podstawowa miała swoją 
siedzibę przy ul. Św. Jadwigi od 
18.10.1880 roku. Po jej otwarciu 
zajęcia prowadzone były przez 
ośmiu nauczycieli w 9 oddziałach. 
W budynku szkoły funkcjonowało 
również mieszkanie dozorcy szko-
ły. W 1900 roku szkoła mogła się 
już pochwalić liczbą 700 uczniów, 
co jest liczbą bardzo dużą jak na 
stosunkowo niewielki budynek 
przed rozbudową (w obecnej SP 1 
wraz z klasami „0” i gimnazjalny-
mi uczy się około 460 uczniów). Co 
ciekawe rektorem tej znamienitej 
szkoły był Hermann Joachim, au-
tor przedwojennej kroniki miasta 
Trzebnica. Omawiana szkoła była 
miejską szkołą powszechną, mogli 
do niej uczęszczać chłopcy i dziew-

czynki wszystkich wyznań. Szyb-
ko jednak okazała się szkołą zbyt 
małą w stosunku do rosnących po-
trzeb. Dlatego w latach 1927-1928 
do omawianego budynku szkoły 
miasto dobudowało nowe wschod-
nie skrzydło. Szkoła ta w ciągu kil-
kudziesięciu lat swojego istnienia 
przed II Wojną Światową nosiła 
różne nazwy, m.in. Kaiser Wilhelm 
Schule (szkoła cesarza Wilhelma) 
oraz Volksschule (szkoła ludowa). 
Według relacji jednego z absol-
wentów tej szkoły, w czasach reżi-
mu nazistowskiego przed wejściem 
do szkoły obowiązkiem każdego 
ucznia było wykonanie nazistow-
skiego pozdrowienia żandarmowi 
stojącemu przed wejściem. 
 Budynek Gimnazjum Realnego 
w Trzebnicy został wybudowany 

R E K L A M A
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Pierwsze urodziny Gaudii

 – W ciągu całego dnia Festiwa-
lu Siatkówki odwiedziło nas po-
nad 120 osób. Najpierw odbył się 
turniej minisiatkówki, w którym 
wzięły udział 4 drużyny. Następnie 
pokazowy trening poprowadziły 
siatkarki z Impel Wrocław – Tamara 
Gałucha, Ilona Gierak oraz Weroni-
ka Wołodko. Dziewczyny z ocho-
tą odpowiadały na różne pytania 
dotyczące ich życia sportowego 
jak również tego prywatnego. 
Później poprowadziły rozgrzewkę 
i ćwiczenia z piłkami. Na koniec 
odbył się konkurs zagrywki, który 
wygrała Martyna Gładysz. W na-
grodę otrzymała bilet do kręgiel-
ni ufundowany przez burmistrza. 
Kolejnym punktem programu było 
ustanowienie rekordu ilości osób 
jednocześnie odbijających piłkę. 
Wyzwanie to podjęło 78 osób, 
a najmłodszą odbijającą była 4 
letnia Julia. Później do akcji wkro-
czyli rodzice, którzy zagrali mecz 
siatkówki ze swoimi dziećmi. Wszy-
scy uczestnicy mieli też okazję za-
poznać się z bogatą ofertą zajęć 

sportowych w Trzebnicy – mówi 
prezes Anna Górecka i dodaje: – 
Z tego miejsca, pragnę raz jeszcze 
podziękować burmistrzowi, bez 
którego wsparcia nie byłoby mowy 
o funkcjonowaniu i stałym rozwoju 
klubu oraz za ufundowanie nagród 
dla uczestników urodzin. Mam na-
dzieję, że z roku na rok będziemy 
czynić postępy, które pozwolą na 
sukcesy na miarę historii Gaudii. 
Dziękuję również siatkarkom Im-
pelu, za udział i wspólny trening. 
Rodzicom za zaufanie i pomoc 
w organizacji oraz cukierni Beza 
za wspaniały urodzinowy tort – za-
kończyła.
 – Cieszę się, że jest was tu tyle, 
że identyfikujecie się z klubem, że 
zarażacie swoją pasją całe rodziny, 
które ochoczo wam kibicują. Dzi-
siaj wręczyliśmy kolejne koszulki 
z logo Gaudii i herbem naszej gmi-
ny. Wśród nich, zapewne pojawią 
się kolejne talenty do oszlifowa-
nia, a przy takim zespole trenerów 
wierzę, że będą one na miarę tych, 
które kiedyś rozsławiały Trzebnicę. 

Dziękuję prezes Annie Góreckiej, 
za to, że przystała na moją pro-
pozycję i zechciała zaopiekować 
się reaktywowanym przeze mnie 
klubem, dziękuję również wice-
prezesowi Wojciechowi Kabatowi. 
A także wszystkim trenerom za ich 
ogromną pasję i chęci zarażania nią 
swoich podopiecznych – nie wynik 
w tym momencie jest najważniej-
szy, lecz rozwój poprzez sport. Na-

uka gier zespołowych to przydatna 
umiejętność, tak dla zdrowia, jak 
i przyszłego funkcjonowania mło-
dych ludzi w społeczeństwie. Mam 
nadzieję, że w przyszłym roku spo-
tkamy się w jeszcze większym gro-
nie! – powiedział burmistrz Marek 
Długozima, który wręczył młodym 
siatkarkom klubowe koszulki.
 Spośród wszystkich uczestni-
ków festiwalu zostały rozlosowane 

nagrody: bilety do kina, na basen 
oraz na kręgielnię, gadżety klu-
bowe Impel Wrocław oraz inne 
nagrody od sponsorów. Impreza 
"Festiwal Siatkówki" była współ-
finansowana z budżetu Dolnoślą-
skiego Urzędu Marszałkowskiego 
w ramach programu: Dolnośląskie 
Małe Granty.

[ag]

Prawdziwe święto siatkówki miało miejsce w sobo-
tę 21 kwietnia w Trzebnicy. Swoje pierwsze urodzi-
ny przeżywała reaktywowana przez burmistrza Marka 
Długozimę trzebnicka legenda siatkówki – GAUDIA 
TRZEBNICA-ZDRÓJ. Burmistrz objął także patronat 
honorowy nad wydarzeniem. Na uczestników imprezy 
czekały liczne atrakcje oraz konkursy z nagrodami. 

▶ Tre ne r z y GAU D I I  w y b rali  naj le ps z yc h z awo dników minione go ro ku . N agro -
dy o de b rali :  G r ze gor z Uram ows k i ,  Piot r  Pr ze ś l ak ,  I g a Woź niak ,  Jul ia Pa -
ste rnak ,  M ile na G ie d z iun ,  M ar t y na G ł adys z ,  V ik toria M arc z akova ,  Pat r ycja 
St awowa . 

▶ K l as y f ik acja m e d alowa t urnieju minisiat kówk i:  I  M I E JSCE Wik toria Ce bul a ,  Wik toria Wie -
c zore k ,  Karo lina O b ora ,  E mil ia Kot ,  Kasia Ku s k a;  I I  M I E JSCE M ar t y na G ł adys z ,  M aja M ońk a , 
M aja O kuniewic z ,  Ul a K rawc z y k ;  I I I  M I E JSCE I g a Woź niak ,  Jago d a Sie miąt kows k a ,  O liwia 
Sob o l ,  Al icja Bie le c k a ,  Po la Śl iwiak .

▶ Rów nie ż ro d z ice m o gli  sprób ować s woic h si ł  w r y wali z acj i  ze 
s woimi d z ie ć mi. 

▶ Uroc z yst y m mome nte m by ł o w rę c ze nie pr ze z burmist r z a kos z ule k k lub o -
w yc h now y m z awo dnic z kom .

▶ Sk an p o d z ię kowania .

▶ Wsp ó lne z dję c ie ws z yst k ic h uc ze st ników impre z y z b urmist r ze m M ark ie m D ł u goz im ą.

▶ O f icjalne go ot warc ia imp re z y do kona ł a pre ze s Anna G óre c k a w raz z burmist r ze m M ar-
k ie m D ł u goz im ą. W impre z ie u d z ia ł  w z ię ł y rów nie ż s iat k ark i  z  I mp e l Wro c ł aw – Tam ara 
G a ł uc ha ,  I lona G ie rak oraz We ronik a Wo ł o dko.

▶ Zwie ńc ze nie m uro d z in by ł  tor t  uro d z inow y !

▶ Burmist r z ot r z y m a ł o d pre ze s Anny G óre c k iej  p o d z ię kowanie z a re ak t y wa -
cję i  wsparc ie dl a G au dii .
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 W sobotę, 14 kwietnia do Trzeb-
nicy przyjechał Sokół Wielka Lipa. 
Mecz zaczął się dla nas bardzo 
dobrze. W 12. minucie goście za-
grali ręką w polu karnym i sędzia 
podyktował jedenastkę, którą na 
gola zamienił Krystian Jajko. W 41. 
minucie prowadziliśmy już 2:0 po 
pięknej bramce zdobytej po strza-
le głową przez Adama Miazgow-
skiego. Na tym pozytywne akcenty 
dla Polonii tego dnia się skończy-
ły. Sokół już po dwóch minutach 
strzelił gola kontaktowego. Po 
zmianie stron nie było lepiej. Sokół 
zepchnął nas do defensywy i wy-
korzystał nasze dwa indywidualne 
błędy, wygrywając mecz 3:2. 
 Czas na rehabilitację przyszedł 
już w następną środę, kiedy to Po-
lonia pojechała do Marcinkowic na 
starcie z tamtejszym Sokołem. Do 
spotkania z trzecią siłą ligi przystę-
powaliśmy w niezbyt dobrych na-
strojach po przegranych derbach. 
Rywal był bardzo silny, świetnie ra-
dzi sobie w rozgrywkach, a do tego 
przed tygodniem wygrał Puchar 
Polski strefy wrocławskiej, poko-
nując w finale Ślęzę. Byliśmy więc 
skazywani na porażkę. W dodatku 
sam mecz zaczął się dla nas fatal-
nie – gospodarze już w 4. minucie 
wyszli na prowadzenie, ale to tylko 
podrażniło podopiecznych trenera 
Pawła Troniny.
 Tego dnia nie było jednak nic, 

co mogłoby złamać zespół Polo-
nii, który konsekwentnie zabrał 
się do odrabiania strat. W 14. mi-
nucie Kacper Belica dostał piłkę 
kilka metrów przed polem kar-
nym, zauważył lekko wysuniętego 
bramkarza Sokoła i pokonał go 
pięknym, technicznym, strzałem 
pod poprzeczkę. Dwie minuty 
później było już 2:1 za sprawą gola 
Krzysztofa Ostrowskiego. Jeszcze 
przed przerwą podwyższyliśmy na 
3:1 i znów w roli głównej wystąpił 
„Ostry”, który celnie przymierzył 
zza pola karnego.
 Po zmianie stron nasi zawodni-
cy dalej grali swój futbol, dopro-
wadzając do frustracji gospodarzy, 
którzy nie byli w stanie przebić się 

przez naszą defensywę. W efekcie 
uciekali się do fauli – za drugą żół-
tą kartkę sędzia wyrzucił z boiska 
Tomasza Rudolfa i graliśmy w prze-
wadze. Szybko to wykorzystaliśmy 
i dobiliśmy rywala. Adrian Puchała 
zagrał prostopadłą piłkę do Rafała 
Miazgowskiego, a ten zabawił się 
najpierw z obroną przeciwnika, 
później z golkiperem i wygrywa-
liśmy już 4:1. Na dziesięć minut 
przed końcem mieliśmy rzut wolny 
na wysokości około dwudziestego 
piątego metra. Do piłki podszedł 
Krzysztof Ostrowski i strzelił tak, 
że nie było co zbierać – mocno 
i w samo okienko, kompletując 
hattricka. 
 Trzy dni później na Fair Play Are-
nę zawitała rewelacja wiosny, czyli 
Piast Żerniki, który wygrał wszyst-
kie mecze ligowe w tym roku, za 
wyjątkiem remisu na boisku lidera 
Foto-Higieny Gać. Gracze z Wro-
cławia okazali się za mocni także 
dla Polonii i wygrali spotkanie 3:1. 
W następnej kolejce trzebniczanie 
udadzą się do Świdnicy na mecz 
z Polonią-Stalą. 

SinuSoida Polonii

Dziecięca eskorta, czyli sztafeta pokoleń

W kratkę grają ostatnio piłkarze Polonii w rozgryw-
kach IV ligi. Przegrali derby z Sokołem Wielka Lipa 
choć prowadzili już 2:0, by potem wysoko wygrać na 
wyjeździe z trzecim w tabeli Sokołem Marcinkowice, 
a następnie znów doznać porażki u siebie z Piastem 
Żerniki. Wciąż są jednak na bezpiecznym miejscu, 
dającym utrzymanie. 

Młodzi adepci futbolu z drużyn ża-
ków prowadzonych przez trenerów 
Kamila Łukojcia, Macieja Waliszcza-
ka i Przemysława Migdała świetnie 
wywiązali się ze swojego zadania. 
Nie tylko eskortowali obie drużyny 
na murawę, ale także zagorzale do-
pingowali starszych kolegów z try-
bun, a w przerwie spotkania sami 
zagrali na głównej płycie Fair Play 
Areny. 

Na mecze pierwszej druży-
ny Polonii Trzebnica z So-
kołem Wielka Lipa i Piastem 
Żerniki w ramach rozgrywek 
IV ligi piłkarzy i sędziów na 
boisko wyprowadzali mło-
dzi zawodnicy i zawodniczki 
z akademii naszego klubu.

TABELE
 IV liga 2017/2018, grupa: dolnośląska (wschód)

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Foto-Higiena Gać 22 52 16 4 2 60-25
2.  Śląsk II Wrocław 20 43 14 1 5 49-21
3.  Bielawianka Bielawa 21 42 13 3 5 36-23
4.  Sokół Marcinkowice 21 40 13 1 7 44-30
5.  Piast Żerniki (Wrocław) 21 35 10 5 6 37-29
6.  Unia Bardo 21 34 11 1 9 43-40
7.  Górnik Wałbrzych 20 32 10 2 8 32-29
8.  Sokół Wielka Lipa 20 32 9 5 6 34-30
9.  Orzeł Ząbkowice Śląskie 21 29 8 5 8 37-36

10.  Polonia-Stal Świdnica 21 27 8 3 10 31-27
11.  Nysa Kłodzko 21 26 8 2 11 39-51
12.  Polonia Trzebnica 22 25 6 7 9 29-36
13.  Wiwa Goszcz 21 21 6 3 12 27-45
14.  MKP Wołów 21 17 4 5 12 28-42
15.  Pogoń Oleśnica 21 11 3 2 16 20-38
16.  Karolina Jaworzyna Śląska 20 9 2 3 15 14-58
Kolejka 22 – 21-22 kwietnia Unia Bardo 3-1 Sokół Wielka Lipa / Orzeł Ząbkowi-
ce Śląskie 0-2 Sokół Marcinkowice / Polonia Trzebnica 1-3 Piast Żerniki (Wrocław) 
/ Nysa Kłodzko 3-2 Polonia-Stal Świdnica / Foto-Higiena Gać 7-0 Karolina Jawo-
rzyna Śląska / Górnik Wałbrzych 2-0 Wiwa Goszcz / Pogoń Oleśnica 1-3 Śląsk II 
Wrocław / MKP Wołów 1-1 Bielawianka Bielawa
Kolejka 23 – 28-29 kwietnia MKP Wołów – Unia Bardo / Bielawianka Bielawa 
– Pogoń Oleśnica / Śląsk II Wrocław – Górnik Wałbrzych / Wiwa Goszcz – Foto
-Higiena Gać / Karolina Jaworzyna Śląska Nysa Kłodzko / Polonia-Stal Świdnica 
– Polonia Trzebnica / Piast Żerniki (Wrocław) – Orzeł Ząbkowice Śląskie / Sokół 
Marcinkowice – Sokół Wielka Lipa

 Klasa A 2017/2018, grupa: Wrocław II
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Orzeł Pawłowice (Wrocław) 17 43 14 1 2 71-14
2.  KS Łozina 17 36 11 3 3 55-17
3.  Barycz Milicz 17 34 10 4 3 41-18
4.  Barycz Sułów 16 28 8 4 4 41-29
5.  Orla Korzeńsko 17 27 8 3 6 37-29
6.  Błysk Kuźniczysko 17 27 8 3 6 29-21
7.  Plon Gądkowice 17 24 7 3 7 40-45
8.  Iskra Pasikurowice 17 23 6 5 6 33-32
9.  Lotnik Twardogóra 17 23 6 5 6 27-27

10.  Zorza Pęgów 17 22 6 4 7 33-33
11.  Victoria Orzeszków 17 16 5 1 11 29-57
12.  Kometa Kryniczno 17 14 4 2 11 20-53
13.  Dolpasz Skokowa 16 12 4 0 12 18-41
14.  Kometa rzelów 17 6 2 0 15 22-80
Kolejka 17 – 21-22 kwietnia Plon Gądkowice 0-2 Zorza Pęgów / Kometa Krze-
lów 3-4 Iskra Pasikurowice / KS Łozina 8-0 Dolpasz Skokowa / Orzeł Pawłowice 
(Wrocław) 1-0 Błysk Kuźniczysko / Orla Korzeńsko 4-0 Lotnik Twardogóra / Barycz 
Sułów 7-0 Victoria Orzeszków / Barycz Milicz 8-0 Kometa Kryniczno
Kolejka 18 – 28-29 kwietnia Zorza Pęgów – Barycz Milicz / Kometa Kryniczno – 
Barycz Sułów / Victoria Orzeszków – Orla Korzeńsko / Lotnik Twardogóra – Orzeł 
Pawłowice (Wrocław) / Błysk Kuźniczysko – KS Łozina / Dolpasz Skokowa – Kome-
ta Krzelów / Iskra Pasikurowice – Plon Gądkowice

Klasa B 2017/2018, grupa: Wrocław III
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  KS Łazy Wielkie 11 33 11 0 0 48-11
2.  Sokół Kaszowo 12 30 10 0 2 48-14
3.  Orzeł Biedaszków Wielki 12 27 9 0 3 37-17
4.  Olimpia Bukowinka 12 18 6 0 6 39-41
5.  Victoria Zawonia 12 18 5 3 4 33-21
6.  Polonia Grabowno Wielkie 10 16 5 1 4 35-20
7.  Sokół Ujeździec Wielki 12 14 4 2 6 25-39
8.  KS Postolin 12 9 3 0 9 19-42
9.  Sokół Ujeździec Mały 12 6 2 0 10 20-60

10.  Piorun Koniowo 11 0 0 0 11 14-53
Kolejka 14 – 21-22 kwietnia KS Łazy Wielkie 6-2 KS Postolin / Victoria Zawonia 
2-2 Sokół Ujeździec Wielki / Olimpia Bukowinka 6-0 Sokół Ujeździec Mały / Orzeł 
Biedaszków Wielki 3-0 Piorun Koniowo / Sokół Kaszowo 3-1 Polonia Grabowno 
Wielkie
Kolejka 15 – 28-29 kwietnia Polonia Grabowno Wielkie – Orzeł Biedaszków 
Wielki / Piorun Koniowo – Olimpia Bukowinka / Sokół Ujeździec Mały – Victoria 
Zawonia / Sokół Ujeździec Wielki – KS Postolin

 Klasa B 2017/2018, grupa: Wrocław II
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Burza Godzieszowa 16 43 14 1 1 117-30
2.  Sparta Wszemirów 16 37 12 1 3 84-28
3.  Avia Ozorowice 16 35 11 2 3 65-33
4.  SKS Głuchów Górny 15 30 9 3 3 63-43
5.  Sparta Skarszyn 16 27 9 0 7 77-54
6.  Orkan Borzęcin 16 26 8 2 6 65-55
7.  LKS Paniowice 15 21 6 3 6 48-39
8.  LKS Krościna Wielka 16 19 6 1 9 36-72
9.  Błyskawica Szewce 16 17 5 2 9 23-46

10.  Sparta Będkowo 16 14 4 2 10 29-58
11.  Błękitni Pawłów Trzebnicki 16 9 3 0 13 19-88
12.  Amesko Szczytkowice 15 8 2 2 11 22-61
13.  Pogoń Żmigródek 15 10 3 1 11 30-71
Kolejka 17 – 21-22 kwietnia LKS Krościna Wielka 7-1 Avia Ozorowice / Sparta 
Skarszyn 3-5 Sparta Wszemirów / Orkan Borzęcin 2-7 Burza Godzieszowa / Sparta 
Będkowo 4-3 Błyskawica Szewce / Pogoń Żmigródek 0-3 (wo) Błękitni Pawłów 
Trzebnicki / LKS Paniowice 7-1 Amesko Szczytkowice
Kolejka 18 – 28-29 kwietnia Avia Ozorowice – LKS Paniowice / Amesko Szczyt-
kowice – Pogoń Żmigródek / Błękitni Pawłów Trzebnicki – SKS Głuchów Górny 
/ Błyskawica Szewce – Orkan Borzęcin / Burza Godzieszowa – Sparta Skarszyn / 
Sparta Wszemirów – LKS Krościna Wielka

 Klasa C 2017/2018, grupa: Trzebnica
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Sokół II Wielka Lipa 11 23 7 2 2 49-20
2.  Masłovia Masłów 9 18 6 0 3 37-22
3.  Struga Czatkowice 10 16 5 1 4 29-32
4.  LZS Komorowo 10 13 3 4 3 25-27
5.  Start Bychowo 10 1 0 1 9 19-58

Kolejka 13 – 22 kwietnia Start Bychowo 0-6 Sokół II Wielka Lipa / LZS Komoro-
wo 2-5 Struga Czatkowice
Kolejka 14 – 29 kwietnia Struga Czatkowice – Start Bychowo / Sokół II Wielka 
Lipa – Masłovia Masłów

R E K L A M A

▶ P i ł k a r z e  P o l o n i i  Tr z e b n i c a  g r a j ą  w  k r a t k ę .  W y g r a l i  z  S o -
k o ł e m  W i e l k a  L i p a ,  b y  n a s t ę p n i e  p r z e g r a ć  z  S o k o ł e m  M a r -
c i n k o w i c e . 

▶ W Po lonii  na co d z ie ń t re nuje b l is ko 30 0 m ł o dyc h ade ptów fu t b o lu . 

▶ M ł o d z i  z awo dnic y Po lonii  w y prowad z il i  s woic h ido li  na 
murawę.
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"Kiedy przeczytam nową książ-
kę, to tak jakbym znalazł nowe-
go przyjaciela, a gdy przeczytam 
książkę, którą już czytałem – to 
tak jakbym spotkał się ze starym 
przyjacielem." przysłowie chińskie 
6 kwietnia uczniowie SP nr 3 
uczcili Dzień Książki dla Dzieci. 
Przygotowaniem obchodów zajęła 
się klasa VI d. Uczniowie zorga-

nizowali dwa konkursy na temat 
literatury dla kl. IV-V i VI-VII. 
Miały one formę quizów opraco-
wanych przez uczniów na platfor-
mie edukacyjnej Kahoot! Zaletą 
tych quizów jest to, że na bieżąco 
widać, kto prowadzi i od razu mo-
żemy poznać wyniki. / Laureaci 
konkursów Kl. IV-V I m – Karo-
lina Karczewska (kl. Vc) / II m – 
Mateusz Orleański (kl. IVe) / III 
m – Julia Bundziów (kl. Vb) / Kl. 
VI-VII / I m – Małgorzata Biarda 

(kl.VIIa) / II m – Maja Okuniewicz 
(kl. VIa) / III m – Jan Zapała (kl. 
VIIb) Przygotowaniem quizów 
i przeprowadzeniem konkursu 
zajęły się Zuzanna Mrozińska 
i Hanna Kaniewska, którym chęt-
nie pomagał Paweł Grzeszczyk. 
Uczestnicy otrzymali nagrody, 
dyplomy i słodycze. Oprócz kon-
kursów kl. VI d zorganizowała 
również, cieszącą się dużym za-
interesowaniem uczniów, akcję 
„Uwolnij książkę” oraz czytanie 
w klasach 0 – 3, podczas którego 
najuważniejsi słuchacze mogli 
zdobywać cukierki za odpowie-
dzi na pytania dotyczące treści 

wysłuchanych bajek. W roli lekto-
rek wystąpiły: Daria Ostasz, Olga 
Ostasz, Zofia Zaleska oraz Hanna 
Hys. Dziękujemy uczniom klasy 

VI d za popularyzację czytelnic-
twa w naszej szkole!!! / Paulina 
Kolińska

Z okazji zbliżającego się Światowe-
go Dnia Zdrowia dnia 6 kwietnia 
uczniowie klasy 4b i 4d w trakcie 
przerw prezentowali „12 kroków 
do zdrowego życia”. Specjalnie 
przygotowane ślady stóp człowieka 
miały być symbolem stopniowych 
zmian, jakie należy podjąć w swo-
im życiu, by kroczyć w kierunku 
poprawy swojego zdrowia i polep-
szenia jakości życia. Do czynnego 
udziału w konkursie zostali zapro-

szeni pozostali uczniowie szkoły, 
a ich zadanie konkursowe polegało 
na zapoznaniu się z treścią ww. „12 
kroków do zdrowego życia”, a na-
stępnie wybraniu jednego z nich 
wraz z uzasadnieniem. Dzieci opi-
sywały też, czy na co dzień stosu-
ją się do podanych zaleceń zdro-
wotnych i podawały przykłady. 
Wszystkie wartościowe odpowie-
dzi wrzucone do skrzynki zostały 
nagrodzone, natomiast najciekaw-
sze odpowiedzi opublikowane na 
stronie szkoły. / Aleksandra War-
chulska, Ilona Rudkiewicz

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
2 w Trzebnicy na początku kwiet-
nia poczynili podchody w celu 

poszukiwania wiosny. Wyjście 
było również realizacją założeń 
programu „Trzymaj formę!”, jako 
jeden ze sposobów dbania o kon-
dycję fizyczną. Nie tylko aktyw-
ność fizyczna miała znaczenie… 

Uczestnicy literacko-przyrodni-
czych podchodów w poszukiwa-
niu wiosny mieli zadanie specjalne 
– napisać krótki wiersz, opisujący 
pierwsze oznaki wiosny widocz-
ne w okolicy Stawów Trzebnic-
kich. Już wkrótce zaprosimy Was 
do zapoznania się z wystawą prac 
uczestników literacko-przyrodni-
czych podchodów. / Aleksandra 
Warchulska i Ilona Rudkiewicz 

W kwietniowych spotkaniach 
o zdrowiu udział wzięli uczniowie 
klas: 4b, 5c, 5d i 6c. Spotkanie 1 
– Jak poprawić zdrowie mojej ro-
dziny? Zajęcia polegające na stwo-
rzeniu komiksu przedstawiającego 
losy bohatera, który chce poprawić 
zdrowie członków swojej rodzi-

ny. Każdy uczestnik w prezencie 
otrzymał komiks. Spotkanie 2 – 
Z czym to się je? Zajęcia polegające 
na zapoznaniu się z prawidłowymi 
zasadami komponowania posił-
ków i stworzeniu przykładowego 
jadłospisu. Każdy uczestnik w pre-
zencie otrzymał broszurkę „Trzy-
maj formę”, przygotowaną przez 
Główny Inspektorat Sanitarny. / 
Aleksandra Warchulska 
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Światowy dzień zdrowia

W poszukiwaniu wiosny… Spotkania o zdrowiu 

Dnia 23 marca w sali widowisko-
wej GCKiS odbył się IV Gmin-
ny Konkurs Recytatorski pt. 
„Trzebnica-moje miasto, Polska
-moja ojczyzna” zorganizowany 
przez Przedszkole Publiczne nr 
2 w Trzebnicy. Honorowy patro-
nat nad konkursem objął bur-
mistrz Marek Długozima, zaś 
galę konkursową poprowadziły 
nauczycielki: Justyna Bartosik, 
Anna Krzyżostaniak oraz Barba-
ra Krzyżańska. Konkurs cieszył 
się ogromnym zainteresowaniem 
widzów, a wzięło w nim udział 11 
uczestników w przedziale wieko-
wym 5-6 lat – laureatów eliminacji 
z przedszkoli i placówek gminnych. 
Wszystkich zgromadzonych gości 

przywitała Dyrektor Przedszkola 
nr 2 Agnieszka Paleczek-Oświę-
cimska. Mali artyści mogli zapre-
zentować swoje umiejętności recy-
tatorskie przed Rodzicami i Jury: 
Choć tematyka patriotyczna wcale 
nie należy do najłatwiejszych, to 
wszyscy wspaniale prezentowali 
wiersze o naszym mieście i kraju 
– dzieci pięknie mówiły, gestyku-
lowały oraz właściwie zmieniały 
intonację. Gromkie brawa należa-
ły się wszystkim biorącym udział 
w konkursie, nie tylko za zdolno-
ści recytatorskie, ale samą odwagę 
by wystąpić przed audytorium. Po 
występach konkursowiczów za-
planowano chwilę relaksu – wów-
czas swoje umiejętności aktorskie 
i taneczne zaprezentowały dzieci 
z przedszkolnej grupy III, które 
przygotowały pod opieką p. Kata-

rzyny Ratajewskiej oraz p. Małgo-
rzaty Szczurek przedstawienie pt. 
„Super Kot zwiedza kraj. Wspa-
niała podróż trzebnickiego Super 
Kota po różnych miastach Polski”, 
urozmaicone tańcami regional-
nymi. Przedszkolaki dostarczy-
ły wszystkim mnóstwo zabawy 
i uśmiechu, następnie ogłoszony 
został werdykt, który był nastę-
pujący: I miejsce – Alicja Janu-
siewicz ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Trzebnicy (nauczycielka: 
Beata Jędruszek) II miejsce – Ka-
rol Zdrajkowski z Przedszkola 
Publicznego nr 2 w Trzebnicy (na-
uczycielki: Katarzyna Ratajewska, 
Małgorzata Szczurek) III miejsce 
– Bruno Kasprzyk z Niepublicz-
nego Przedszkola „SŁONECZKO” 
w Trzebnicy (nauczycielka: Elżbie-
ta Zawada). Przyznano także wy-
różnienia dla: Alicji Babel (Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Trzebnicy), Igi 
Krawczyk (Przedszkole Integra-
cyjne w Trzebnicy), Błażeja Moż-

dżonka (Przedszkole Niepubliczne 
„Koniczynka”), Gabrieli Perczak 
(Szkoła Podstawowa w Boleścinie), 
Mai Szymańskiej (Szkoła Podsta-
wowa w Ujeźdźcu Wielkim), Anto-
niego Światłowskiego (Przedszkole 
Publiczne nr 1 w Trzebnicy), Na-
talii Tabaczki (Szkoła Podstawowa 
w Kuźniczysku) Piotra Zaleskiego 
(Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzeb-
nicy). Każdy uczestnik otrzymał 
nagrodę książkową, puzzle, dy-
plom oraz upominki przygotowa-

ne przez organizatorów, w nagrodę 
za ich starania. Miło było widzieć 
radość na twarzach uczestników 
konkursu, którzy udowodnili że 
trema im nie straszna, a występy 
na scenie to nie tylko wielkie wy-
zwanie, ale i świetna zabawa. Ser-
decznie gratulujemy wszystkim 
laureatom oraz ich opiekunom 
i rodzicom oraz życzymy dalszych 
sukcesów. Kolejny Konkurs Recy-
tatorski już za rok! / Justyna Bar-
tosik

Przedszkole nr 2
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Dzień książki

Dnia 22 marca w grupie I w Przed-
szkolu nr 1 odbyły się zajęcia 
otwarte dla rodziców podopiecz-

nych, uwzględniające tematykę 
Świąt Wielkanocnych. Dzieci mia-
ły możliwość zaprezentować swoje 
umiejętności wokalne, śpiewając 
i starając się nauczyć obecnych do-
rosłych – piosenki o zajączku oraz 
jeszcze jednej z naszego projektu 
czytelniczego pt. „Bajeczki, ksią-
żeczki”. Po części ruchowej zabra-
liśmy się do tworzenia koszyczków 
wielkanocnych, które składały się 
z zajączka, (samodzielnie wykony-
wanego przez rodziców i dzieci), 
kurczaczka oraz samodzielnie po-
sianej przez naszych przedszkola-
ków kilka dni wcześniej rzeżuchy. 
Po pomyślnym zakończeniu zajęć 
dyrektor Przedszkola nr 1 Beata 
Szadkowska złożyła wszystkim 
obecnym oficjalne życzenia świą-
teczne oraz podziękowała przyby-
łym rodzicom za mile spędzony 
czas. Dziękujemy wszystkim jesz-
cze raz za te niezapomniane chwi-
le! / Autor: Magdalena Hanke

Przedszkole NR 1

Zajęcia otwarte dla Gr. I

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 3 już po raz siódmy zmagali 
się z popularnymi łamigłówkami 
SUDOKU podczas VII edycji Mi-
strzostw Dolnego Śląska w Sudo-
ku. W pierwszym etapie uczniowie 
przechodzili eliminacje w swoich 
macierzystych szkołach, a następ-
nie dzieci z najlepszymi wynikami 

brały udział w rozgrywce finałowej 
25 marca, w siedzibie Politechni-
ki Wrocławskiej. W tym roku do 
finałów zakwalifikowało się sze-
ścioro uczniów oraz nauczyciel, 
przy czym Aleksandra Lejman, 
Hanna Otfinowska, Tomasz So-
lecki i Szymon Hupa już kolejny 
raz z rzędu reprezentowali szkołę 
w finałach. Do grona „wybitnych 
Sudokowiczów” dołączyli: Maja 
Długosz i Maciej Otfinowski oraz 

nauczycielka matematyki p. Anna 
Otfinowska. Najlepszy wynik 
uzyskał uczeń Maciej Otfinowski 
z klasy 3b, uzyskując tytuł laureata 
i przechodząc do Wielkiego Fina-
łu, gdzie zajął ostatecznie szóste 
miejsce – spośród 1000 startują-
cych. Pozostali zawodnicy godnie 
reprezentowali szkołę uzyskując 
miejsca tuż za pierwszą dziesiąt-
ką. Młodzi trzebniczanie kolejny 
już raz pokazali, że nie straszne im 
matematyczne łamigłówki Sudoku 
w przeróżnych odmianach. Gratu-
lujemy sukcesu i życzymy odwagi 
w rozwijaniu swoich pasji! / Oprac 
Anna Otfinowska
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Mistrzostwa w SUDOKU

Dnia 21 marca 2018 r. ucznio-
wie trzecich klas gimnazjalnych 
uczestniczyli w Powiatowych Tar-
gach Pracy, które odbyły się w PZS 
nr 2 w Trzebnicy. W ramach tar-
gów młodzież miała możliwość za-
poznać się z ofertą edukacyjną PZS 
nr 2, PZS nr 1, PZS w Obornikach 
Śląskich oraz PZS w Żmigrodzie, 
które przygotowały swoje stoiska. 
Na targach obecni byli również 

pracodawcy, którzy przedstawia-
li ofertę praktyk zawodowych dla 
uczniów szkół branżowych. Zain-
teresowani pozyskaniem uczniów 
do praktyk byli m.in. przedsta-
wiciele firmy Tarczyński S.A., 
Transmar, Piekarnia i Cukiernia 
Dąbrowscy, DW Zdrój, PUH Pro-
gress, Hotelu Trzebnica, a także 
wielu innych. Osoby zaintereso-
wane mogły także zasięgnąć rad 
u specjalistów z Poradni Peda-
gogiczno–Psychologicznej, Po-

wiatowego Urzędu Pracy, Cechu 
Rzemiosł czy też Stacji Sanitarno 
– Epidemiologicznej. Uczestnic-
two w targach umilono przygoto-
wanym poczęstunkiem w postaci 
kiełbasek, ciast, kanapek i gorą-
cych napojów. / Ewelina Pindel
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„Patria Nostra Polonia – Polska 
Naszą Ojczyzną” Z przyjemnością 

informujemy, że Natalia Szostak, 
uczennica klasy 4a naszej szkoły, 
zajęła IV miejsce w I Powiatowym 
Konkursie Wiedzy o Polsce „Polska 
Naszą Ojczyzną” zorganizowanym 
dla klas czwartych i piątych dnia 15 
marca 2018 r. w Szkole Podstawo-
wej w Urazie. Konkurs miał na celu 
rozwinięcie ciekawości poznawczej 
związanej z ojczyzną, jej historią 
i tożsamością narodową. W konkur-
sie brało łącznie udział 22 uczniów 
reprezentujących 5 szkół podstawo-
wych z obszaru powiatu trzebnic-
kiego. Naszą szkołę reprezentowały 
zwyciężczynie szkolnego etapu ww. 
konkursu – uczennice klasy 4a: Na-
talia Szostak, Marcelina Kuraj i Mal-
wina Stępień. Wszystkim serdecznie 
gratuluję i dziękuję za udział w kon-
kursie. / Justyna Kędziora
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W dniu 11.04.2018r odbył się finał 
powiatowego konkursu matema-

tycznego „Potęga” dla uczniów klas 
szóstych. Organizatorem konkur-
su jak co roku była Szkoła Podsta-
wowa nr 2 w Obornikach Śląskich. 

W tym roku zwyciężyła uczennica 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzeb-
nicy Patrycja Budzyń zdobywając 
56 pkt. na 70 możliwych. Serdecz-
nie gratulujemy osiągniętego wy-
niku i mamy nadzieje, że będzie on 
inspiracją do jeszcze cięższej pracy 
całej drużyny matematycznej. 

17 kwietnia 2018 klasy 0b i 0c uda-
ły się na wycieczkę do Kolejkowa, 
aby obejrzeć największą makietę 
kolejową w Polsce, tętniącą życiem 
i przedstawiającą wspaniały Dolny 
Śląsk. Swoje miejsce znalazły tu-
taj takie perełki architektoniczne 

jak: Dworzec Świebodzki, kamie-
nice wrocławskiego rynku, ob-
serwatorium meteorologiczne na 
Śnieżce, Karkonoskie Tajemnice 
w Karpaczu, schronisko Szwajcar-
ka w Sudetach Zachodnich. W Ko-
lejkowie widzieliśmy życie na wsi, 
towarzyszyliśmy turystom pod-
czas górskich wypraw, wzięliśmy 
udział w akcji ratunkowej, wcieli-

liśmy się w leśniczych, narciarzy, 
kupców, pracowników budowla-
nych, cyrkowców czy plażowiczów. 
Wycieczka okazała się strzałem 
w dziesiątkę! W szczególności 
przyciągnęła uwagę chłopców, któ-
rych interesowały różne marki sa-
mochodów, motocykli, pojazdów 
policji czy służb ratowniczych. 
Wiele radości sprawiły figurki lu-
dzi przedstawiające różne czyn-
ności dnia codziennego. / Dorota 
Krzyszkiewicz i Karolina Duda

VIII Festiwal Piosenki Religijnej 
,,Chwalmy Pana w rytmie...Alle-
luja" Szermiercza Sportowa Szkoła 
Podstawowa nr 85 im. prof. Ma-
riana Suskiego oraz parafia św. 

Maurycego we Wrocławiu, zgro-
madziła 300 wykonawców ze szkół 
i przedszkoli naszej diecezji wro-
cławskiej, w kościele św. Mauryce-
go przy ul. Traugutta we Wrocła-
wiu. Naszą szkołę reprezentowały 
uczennice klasy III d i III a M. Ja-
nicka, A. Borowska, J. Grochala, 

M. Barwińska, W. Sielska, W. Pa-
sternak – w piosence ,,Każdy może 
być świętym’’, z repertuaru zespo-
łu ,,Mocni w Duchu’’. Za udział 
i wykonanie utworu otrzymaliśmy 
wyróżnienie. Uczniowie otrzymali 
dyplomy i nagrody. Szkoła nasza 
otrzymała ilustrowaną ścienną 
mapę Europy, która służyć będzie 
uczniom jako pomoc dydaktyczna. 
/ Do występu, uczniów przygoto-
wała katechetka-Ewa Dudek

Dużym sukcesem zakończył się 
udział uczennic Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Trzebnicy w VI Ogól-
nopolskim Konkursie Historyczno 
– Regionalnym „Poznajemy źródła 
historii i kultury naszego regio-
nu” zorganizowanym przez Szkołę 
Podstawową w Gryfowie Śląskim. 
W kategorii praca plastyczna „ Re-

gionalne stroje ludowe” uczennica 
kl. 3 e Milena Kubiak zajęła I miej-
sce, zaś uczennica kl. 3 e Zofia Pod-
lacha zajęła miejsce II. Obie dziew-
czynki wystartowały ponadto w VI 
Ogólnopolskim Konkursie Ekolog 
– Plastyk „Polska jakiej nie znacie 
– zwierzęta chronione”, otrzymując 
wyróżnienie, a wraz z nimi dyplo-
my oraz nagrody. / Serdecznie gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów. / M. Strzykalska

Dnia 28.03.2018 r. odbyło się uro-
czyste rozstrzygnięcie konkursu 
wielkanocnego pt. „Zając Wiel-
kanocny – praca przestrzenna”, 
w którym wzięło udział 27 prac. 
Bardzo dziękujemy wszystkim 
uczestnikom, tym bardziej, że wy-
konanie pracy było utrudnione ze 
względu na wymagane zastosowa-
nie formy przestrzennej. Wszystkie 
prace były bardzo kreatywne i este-
tyczne, dlatego ciężko było wybrać 
zwycięzców, ale udało się wyłonić 
laureatów I, II i III miejsca oraz 
przyznać dwa wyróżnienia. Ser-

decznie gratulujemy zwycięzcom, 
a ich rodzicom bardzo dziękujemy 
za zaangażowanie w tworzeniu 
tych pięknych „Wielkanocnych 
Zajęcy”! Konkursowe prace można 
było oglądać w przedszkolnej auli. 
Autor: A.Łoś-Węgrzynowska

Z wielką przyjemnością informuje-
my iż Hanna Pluta, uczennica 7 kla-
sy naszej szkoły, zdobyła I miejsce 
w XII Ponadregionalnym Konkur-
sie Piosenki Obcojęzycznej w ka-
tegorii: klasy siódme oraz gimna-
zjalne. Przesłuchania do konkursu 
odbyły się 14 marca 2018 r. w Ze-
spole Szkół Społecznych w Woło-
wie. Nasza uzdolniona laureatka 
wykonała przepiękny i trudny wo-
kalnie utwór „Memory” z musicalu 
Andrew Lloyd Webera „Cats”, zna-
ny głównie w wykonaniu Barbary 
Streisand. Należy wspomnieć, iż 
Hania kształci się również w Gmin-
nej Szkole Muzycznej w Trzebnicy, 
gdzie ma możliwość rozwijać swoje 
zdolności wokalne. W konkursie 
wyróżniona została również uczen-
nica Nina Kruszona w kategorii: 
Przedszkola. Słowa uznania nale-

żą się również uczennicom wraz 
z opiekunką p. Joanną Laskowską 
– Wnęk z klasy 4c, które chociaż nie 
zostały laureatkami, dzielnie repre-
zentowały naszą szkołę w składzie: 
Maja Starowicz, Emilka Lewicka, 
Julia Mszyca, Gabrysia Sitarczuk, 
Oliwka Gągała oraz uczennica kla-
sy 2a – Maja Raval. Wielkie gratu-
lacje dla laureatki i podziękowania 
dla reszty uczestników!
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Cudowny świat w miniaturze

Sukces „trójki” w konkursie 

Dzień Ziemi powód do świętowania!

Wyróżnienie w konkursie plastycznym 

Konkurs historyczny

Konkurs wielkanocny!

Konkurs Piosenki Obcojęzycznej!

HECA to była na całego! Już po raz 
drugi szkołę w Ujeźdźcu Wielkim 
odwiedziła grupa cyrkowa HECA, 
która popisała się swoimi umiejęt-
nościami. Wydarzenie miało miej-
sce 14 marca. Zaczęło się od pięk-
nego pokazu cyrkowców, którzy 
z dużym udziałem uczniów pre-
zentowali rozmaite pokazy, akro-
bacje przy użyciu piłek, obręczy, 
pałek i innych przyrządów. Nasz 
zachwyt wzbudziła sprawność go-
ści, którzy zaskoczyli publiczność 
umiejętnością utrzymania krzesła 

i ławki szkolnej na czole! Nie spo-
sób opisać emocji uczniów i na-
uczycieli. Ogromnej dawki humo-
ru, przezabawnych sytuacji i salwy 
uczniowskich śmiechów dostar-
czył pokaz „clowna – pudla”, który 
przepięknie zaprezentował swoje 
zdolności akrobatyczne i taneczne. 
Wrażenie zrobiły na wszystkich 
pokazy magika, który z pomocą 
odważnych uczniów oczarował pu-
bliczność swymi nadprzyrodzony-
mi siłami. Jednakże prawdziwym 
bohaterem cyrku był ogromny 
wąż, który wspaniale wpasowy-
wał się w ciała nastoletnich śmiał-

ków, oplatając ich oraz nauczycieli 
szczelnie swymi ogromnymi gaba-
rytami. Pokaz cyrku HECA po raz 
kolejny był wyśmienitą zabawą dla 
uczniów, którzy zgodnie stwierdzi-
li: Dzisiaj w szkole była prawdziwa 
heca! / Adrianna Pieczykolan

SP Ujeździec Wlk.

Ale cyrk

Miło nam poinformować, że An-
gelika Siarkiewicz, uczennica od-
działu 0a otrzymała wyróżnienie 
za swoją pracę plastyczną w Po-
wiatowym Konkursie Plastycznym 
„Nasza Mała Ojczyzna” pod ha-
słem „Motylem jestem… świat 
owadów inspirowany kolorami”, 
organizowanym przez Szkołę Pod-
stawową w Osolinie. Gratulacje 
dla Angeliki i dumnych rodziców! 
Szkolni organizatorzy konkursu 
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9 marca odbył się XV Powiatowy 
Konkurs Religijny ,,Triduum Pas-

chalne” dla klas IV-VII w Szko-
le Podstawowej nr 3 w Trzebnicy. 
Szkołę Podstawową nr 1 reprezento-
wała Katarzyna Burak z klasy VII a, 
która była najlepsza w eliminacjach 
szkolnych tego konkursu. Ucznio-
wie w tym roku przygotowywali się 
do konkursu z Ewangelii św. Jana, 
rozdziały 18-21 wraz z przypisami 
i słowniczkiem. Test konkursowy 
składał się z pytań zamkniętych, 
otwartych, uzupełnienia zdań oraz 
krzyżówki. Mimo, że nie udało się 
Kasi zdobyć miejsca na podium, to 
i tak serdecznie jej gratuluję i życzę 
dalszych sukcesów. / Monika Bu-
dziak-Mielnik

12 marca klasy 0 i najmłodsze przed-
szkolaki ze Szkoły Podstawowej 
w Ujeźdźcu Wielkim z zaciekawie-
niem i uśmiechem na buziach obej-
rzały w trzebnickim Kinie Polonia 
3D film animowany pt. „Pszczółka 
Maja: miodowe igrzyska”. W pszcze-
lej stolicy mają odbyć się miodo-
we igrzyska. Maja marzy, by wziąć 
w nich udział, ale mieszkańcy ula 
nie są na nie zaproszeni. Dzielna 
pszczółka nie posłucha Gucia i wpa-
kuje się w niezłe kłopoty. Nikt nie 

podejrzewał na co stać tę małą roz-
rabiakę i jej wiernych przyjaciół, 
dlatego bajka bardzo spodobała się 
dzieciom. Najmłodsze przedszko-
laki po seansie kinowym wspaniale 
bawiły się też w Dziecięcej Remizie. 
/ B. Wyszyńska-Borys

Kącik 
wdzięczności

Imieninowa impresja 
Trzebnica 2018

Jeżeli myślałeś że przejdziesz przez życie
jak woda co tak wartko płynie
od jednej aż do następnej rzeki

by zniknąć zatracić się w niebycie

i wpaść w ramiona rozpostarte wody
morzem czy oceanem zwanym

i czasem białym lub też czarnym
kolorem tęczy złączona i świtem.

Jeżeli myślałeś że Ci będzie dane
w błogim lenistwie zanurzyć się nurcie
i patrząc w niebo liczyć ptaki w chmurach
czy też słoneczko podglądać w błękicie

to wiedz
Bóg sprawiedliwie obdziela i umie

we wnętrze do trzewi
w sam spoglądać środek

i wie jaki zrobić z człowieka użytek
I odnaleźć dobra pokłady niezwykłe
by służył pracując dla dobra wszel-

kiego
Pan widzi w Niebiesiech

i strzeże od złego.

 Danuta Kamińska

Nie ma nic cenniejszego
niż wdzięczność

Zachęcamy do 
przysyłania informacji 
o ludziach dobrej woli.

REGINA WIATR

Łatwopalni
   Kule nie rozerwały

ogień nie strawił
cienkich delikatnych
kartek

Wygrzebane z gruzów
wiersze młodej Żydówki

Ocalało słowo
Ona – Łatwopalna

Wiersze Reginy Wiatr, 
aktywnej słuchaczki UTW 

Tęcza, publikowaliśmy 
na tych łamach niejed-
nokrotnie. Odnoszą się 

one do najintymniejszych 
wzruszeń. Wychodzą poza 
prywatność, są dobrze zu-

niwersalizowane, zobiekty-
wizowane. Poniższy, przej-

mujący dzięki ascetycznej 
formie, wiersz poświęcony 

jest młodej żydowskiej 
poetce, zamordowanej 

w Auschwitz.

Rubryka redagowana 
przez Stefana Jurkowskiego 
i Annę Marię Musz. Osoby 
zainteresowane literaturą, 

a także pisaniem i publiko-
waniem własnych utworów 
zapraszamy na Warsztaty 

literackie do Gminnego 
Centrum Kultury w każdy 
poniedziałek od godz. 9.30.

okienko
z wierszem

Konkurs historyczno-plastyczny 
„Legendy o Warszawie” odbył się 
w ramach przygotowań do konkur-
su powiatowego „Polska Naszą Oj-
czyzną” dla klas 4 szkoły podstawo-
wej. Konkurs ma na celu rozwinięcie 
ciekawości poznawczej związanej 
z ojczyzną, jej historią i tożsamością 
narodową. W tej edycji w tematyce 
konkursu były legendy związane 
z Warszawą. Zostały one przeczy-
tane i omówione z uczniami na 

lekcjach historii, a na lekcjach pla-
styki uczniowie zostali zapoznani 
z wymaganiami dotyczącymi prac 
w ramach konkursu. W konkursie 
plastycznym wzięli udział wszy-
scy uczniowie z klas IV. Komisja 
wyłoniła następujących laureatów: 
I miejsce – Oliwia Mamach, II miej-
sce – Kordian Makles, Jan Szwejger, 
III miejsce – Karolina Karbownik, 
Szymon Diesner. Wyróżnienie – Ju-
lia Mszyca. Wszystkim serdecznie 
gratulujemy i dziękujemy za udział 
w konkursie.

SP 1

SP 1 SP Ujeździec Wlk.

Konkurs historyczno-plastyczny

Powiatowy konkurs religijny Przedszkolaki w trzebnickim kinie

Dnia 27 marca nasza drużyna 
w składzie: Jagoda Jaszczyk, Zuzan-
na Marciniak, Jan Kwasek i Jakub 
Woźniak wzięła udział w gmin-
nym etapie Turnieju Bezpieczeń-
stwa w Ruchu Drogowym. Ucznio-
wie rozwiązali test, składający się 
z pytań o przepisy ruchu drogowego 
oraz pierwszej pomocy, zdobywając  
I miejsce w Gminie Trzebnica. Na-
stępnie 6 marca uczniowie przystą-
pili do etapu powiatowego powyż-
szej konkurencji, podczas którego 
musieli rozwiązać test składający się 

z 40 pytań oraz zmierzyć się z jazdą 
na rowerze, pokonując  7 przeszkód 
- bramkę wiszącą, korytarz z desek, 
przedmiot do przewożenia, slalom 
żmijkę, rynnę, ósemkę oraz punkt 
stop. Wiedza oraz umiejętność jaz-
dy na rowerze uplasowały naszych 
uczniów na II miejscu w powiecie. 
Zajęcie tak wysokiego miejsca w VII 
Powiatowym Turniej Bezpieczeń-
stwa w Ruchu Drogowym poświad-
cza wysoką wiedzę uczniów SP nr 2 
w zakresie przepisów ruchu drogo-
wego oraz spore umiejętności w jeź-
dzie na rowerze. Serdecznie gratulu-
jemy naszej drużynie.
Paulina Pierchorowicz-Rączka

SP 2

Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym

SP 1

Pasowanie na czytelnika

W dniach 26-27 lutego ucznio-
wie klas pierwszych wzięli udział 
w zajęciach bibliotecznych, podczas 
których zostali zapoznani z regula-
minem biblioteki, a także jej zbio-
rami. Pierwszemu oficjalnemu 
spotkaniu towarzyszyło uroczyste 
pasowanie na czytelnika. Wkrótce 
zbiory biblioteczne powiększą się 
o nowe pozycje dla najmłodszych – 
w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa szkoła pozy-
skała środki w wysokości 12.000 zł.

informaTor
GminneGo CenTrum KulTury i sporTu 

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

WYSTAWY
Artwiosna 
Galeria Parter 
20 marca – 20 czerwca

GOBELINY I AKWARELE 
Maria Gostylla-Pachucka

Szczęście w kratkę
Galeria Parter 
do 20 maja

MALARSTWO
Pracownia Malarstwa GCKiS

Z Armenii do 
Trzebnicy  
do 25 czerwca 
sala Animacji

MALARSTWO 
reportaż fotograficzny Bolesława 
Grabowskiego 

Z Libanu do Trzebnicy MALARSTWO I CERAMIKA 
 Jihan Adon Hasan

WYDARZENIA KULTURALNE

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

6 maja Piknik rękodzielniczy między stawami

12 maja
Festiwal Piosenki Dziecięcej 
Biedronka 2018 FINAŁ

Sala Widowiskowa

artKawiarnia GCKiS ul. Prusicka 12
pon. - czw. 12:00 – 20:00 /  pt. – niedz. 12:00 – 22:00

Miejsce dla Ciebie!
ORGANIZUJEMY URODZINY DLA DZIECI 
szczegóły: 669 886 997

KINO
Polonia 3D

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

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

REPERTUAR  bieżący tydzień na plakacie 
kolejny na stronie    gckis.trzebnica.pl

Informujemy,  że 1 maja Kino Polonia będzie nieczynne

SPORT Hala Sportowa     ul. Kościelna 9    
tel. 71 312 11 71                         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

Kompleks Boisk Orlik 
ul. Oleśnicka

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

WYDARZENIA SPORTOWE

9 maja Mundial Przedszkolaków II Runda

12 maja               / 14:00
VI Rodzinne Uliczne Kryterium Kolarskie  
o Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica  
Rynek / Zawody dla dzieci godz. 11:30

BIBLIOTEKA
Rynek Ratusz, parter                       tel. 669 767 871  
Do końca kwietnia biblioteka 

nieczynna

Z powodu inwentaryzacji księgozbioru biblioteka będzie nieczynna 
do 16 maja 2018. Za utrudnienia przepraszamy.

9 maja Spotkanie autorskie W. Ranoszek
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ROZWIąZANIE Z NUMERU 7 (136)
NAGRODę za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje:

Anna Marciniszyn
h a s ł o :  ŻUREK PO STAROPOLSKU

KUPON KRZYŻÓWKOWY
dwutygodnika NR 8 (137)
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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 wylo-

sowanych 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).

TRZEBNICA
POLNA 27 A     PIĘTRO 1

99 zł

TRZEBNICA    
UL. PRUSICKA 12

50 zł

R E K L A M A

TVP 1 TVN POLSAT TV 4
PULSTVN 7

TVP 2

TVP HISTORIAEUROSPORT TVP KULTURATVP SPORT PSN TVP INFO TV TRWAM 

TV6TTVStopklatka 

 4.25 Galeria (120 - 121) - serial
 5.15 Klan (3301 - 3302) - telenowela
 6.05 Słownik polsko@polski 
 6.35 wojsko - polskie.pl (8) 
 7.00 Transmisja Mszy Świętej 
 8.00 Tydzień
 8.40 Jaka to melodia?
 9.15 Ziarno - Cioteczka Hania 
 9.45 Gen innowacyjności
 10.05 Weterynarze z sercem
 10.40 Leśniczówka (17 - 18) - serial
 11.35 Spotkanie ze Świętym
 11.50 Między ziemią a niebem
 12.00 Regina Coeli, Watykan
 12.15 Między ziemią a niebem
 12.55 Z pamięci - rozmowy 

z Andrzejem Doboszem 
 13.05 Dzika Tajlandia 3. Tajemnicza 

Północ
 14.05 Sonda 2 - Obraz - program 

popularnonaukowy
 14.30 Droga do Rosji (4) - magazyn
 15.05 Komisarz Alex (139) - Kocie 

oczy - serial
 15.55 Korona królów (69 - 70) - tele-

nowela
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.30 Big Music Quiz - teleturniej 

muzyczny
 18.40 Jaka to melodia?
 19.30 Wiadomości, Pogoda, Sport
 20.10 Wojenne dziewczyny s.II (20) 

- serial
 21.05 Zakochana Jedynka - Legalna 

blondynka 2 - komedia, USA, 
reż. Charles Herman - Wurmfeld, 
wyk. Bob Newhart, Reese Wither-
spoon, Sally Field, Jessica Caufi el, 
Ruth Wiliamson

 22.50 Od Opola do Opola 
 23.40 Z pamięci - rozmowy 

z Andrzejem Doboszem
 23.50 W sercu oceanu (8) - serial
 0.55 Cała ona - komedia, USA 
 2.40 Uwięzieni - thriller, USA, reż. 

Eduardo Rodriguez I, wyk. Briana 
Evigan, Dolph Lundgren, Sean 
Faris, Jon Huertas

8.05 Wszystkie stworzenia duże i ma-
łe - serial 9.10 Maurizio Pollini - wirtuoz 
fortepianu - fi lm dok. 10.10 Trzeci punkt 
widzenia 10.45 Hubal - dramat wojen-
ny 13.10 Chuligan Literacki 13.40 Niena-
syceni - magazyn 14.15 Opera - ARMIDE 
16.05 Gry - fi lm baletowy 16.55 Rzecz 
Polska - Crystal i Alexis 17.15 Niedziela z… 
Edytą Jungowską 18.10 Niedziela z… Edy-
tą Jungowską - Jestem - fi lm obyczajowy 
20.00 Z odzysku - dramat 21.55 Scena al-
tenatywna - Koncert 22.30 Trzeci punkt 
widzenia 23.10 Anatomia startupu - fi lm 
dok. 0.15 10 lat Lado ABC - koncert 1.50 
Śmierć prezydenta - dramat 4.15 Sekrety 
skrzypiec - cykl dok. 

7.00 Piłka nożna Liga czeska: FC Viktoria 
Plzeň - MFK Karviná 9.00 Piłka nożna NI-
CE 1. liga 11.00 Tenis ATP World Tour 500 
Barcelona 13.07 Magazyn KOTV Clas-
sics 14.07 Magazyn ATP World Uncove-
red 14.25 Piłka nożna Liga holenderska: 
ADO Den Haag - PSV Eindhoven 17.07 
Piłka nożna Liga holenderska: Ajax Am-
sterdam - AZ Alkmaar 18.07 Piłka nożna 
Liga holenderska: Ajax Amsterdam - AZ 
Alkmaar 19.07 Piłka nożna Liga holender-
ska: Feyenoord - Sparta Rotterdam 20.07 
Piłka nożna Liga holenderska: Feyenoord 
- Sparta Rotterdam 21.00 Magazyn lek-
koatletyczny 21.40 Piłka nożna NICE 1. li-
ga 23.50 Siatkówka PlusLiga - playoff  
2.00 Siatkówka PlusLiga - playoff  

7.40 Zakończenie dnia 8.00 Hokej na lo-
dzie - MŚ Dywizji 1A. Polska - Kazachstan 
9.00 Boks - Gala boksu zawodowego 
- Nowy Jork 12.30 Studio TVP Sport 13.30 
Tenis ziemny - Turniej WTA Stuttgart - FI-
NAŁ 15.35 Studio TVP Sport 16.00 Tenis 
ziemny - Turniej WTA Stambuł - FINAŁ 
18.00 Studio TVP Sport 18.15 Piłka ręczna 
- kobiet. Ekstraklasa - 7 19.15 Studio TVP 
Sport 19.25 Piłka ręczna - kobiet. Ekstra-
klasa - 7 20.20 Studio TVP Sport 20.40 
Boks - Gala boksu zawodowego - Nowy 
Jork 21.35 Studio TVP Sport 22.00 Spor-
towa niedziela 22.40 Tenis ziemny - Tur-
niej WTA Stuttgart - FINAŁ 0.30 Hokej na 
lodzie - NHL 1.30 Hokej na lodzie - NHL 
2.25 Hokej na lodzie - NHL 

8.30 Kolarstwo. Wyścig Dookoła Roman-
dii Etap 4. 10.00 Jeździectwo. Nowy Jork 
11.00 Snooker. MŚ, Sheffi  eld 14.00 For-
muła E. FIA Championship, Paryż 14.45 
Wyścigi samochodowe. Hungaroring, 
Węgry 15.15 Wyścigi samochodowe. 
Hungaroring, Węgry 16.30 Wyścigi sa-
mochodowe. Hungaroring 17.45 Snooker. 
MŚ, Sheffi  eld, Wielka Brytania Dzień dzie-
wiąty 18.30 Kolarstwo. Wyścig Dooko-
ła Romandii Etap 5. 20.00 Snooker. MŚ, 
Sheffi  eld, Wielka Brytania Dzień dziewiąty 
23.00 Snooker. MŚ, Sheffi  eld, Wielka Bry-
tania Dzień dziewiąty 23.30 Kolarstwo. 
Wyścig Dookoła Romandii Etap 5. 0.00 
Piłka nożna. Major League Soccer 9. ko-
lejka: New York City FC - Dallas 

10.00 Eucharystia odpustowa ku czci św. 
Wojciecha w Gnieźnie 12.00 Regina Co-
eli 12.20 Wieś - to też Polska 13.30 Pa-
pież Polak do Rodaków 14.00 Niezwykłe 
stworzenia, które przeczą teorii ewolucji 
14.50 Święta Rita z Casci - przejmująca 
droga wiary 15.55 Kartka z  kalendarza 
16.00 Informacje dnia 16.10 Koncert ży-
czeń 17.00 Tam, gdzie Bóg płacze 17.30 
Okiem kamery 18.00 Występ Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Ha-
dyny w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu 
20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 
20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Ja-
snogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 
Cuda Jezusa 22.35 Kartka z  kalenda-
rza 22.40 Tydzień z Ziemi Świętej 23.00 
Jak my to widzimy 23.30 Pustynia Boga 
0.00 Programy powtórkowe 

5.55 Serwis Info, Pogoda Serwis Sporto-
wy co pół godziny 16.00 Panorama Info 
16.50 Pogoda 17.00 Teleexpress 17.15 Te-
leexpress Extra 17.32 Teleexpress na deser 
17.47 Serwis Info weekend 18.00 Panora-
ma 18.16 Serwis Info weekend 18.30 Stu-
dio 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 21.49 Bez retuszu - maga-
zyn 23.00 INFO Wieczór 23.30 Maga-
zyn 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 In-
fo Wieczór 4.20 Podróże z historią s.I (13) 

 5.25 Słowo na niedzielę - O miłości 
na niby 

 5.35 Koło fortuny (160) - teleturniej
 6.15 Barwy szczęścia (1852) - serial
 6.45 Barwy szczęścia (1853) - serial
 7.20 Barwy szczęścia (1854) - serial
 7.55 Pytanie na śniadanie
 10.40 Rodzinne oglądanie - Pod-

wodna planeta (5) Rafy kora-
lowe - serial dok.

 11.40 Droga do Rosji (3) - magazyn
 12.20 Kocham Cię, Polsko! - zabawa 

quizowa
 14.00 Familiada - teleturniej
 14.35 Koło fortuny (215) - teleturniej
 15.20 Bake off  - Ale ciacho! - ed. 4 

- widowisko
 16.20 Bake off  - Ale przepis
 16.35 Na sygnale (188) - Truposz 

- serial fabularyzowany TVP
 17.05 Na dobre i na złe (705) - serial
 18.00 Panorama
 18.20 Pogoda
 18.25 Sport Telegram
 18.35 Za marzenia (8) - serial
 19.30 Zakupy pod kontrolą - reality 

show
 20.05 Chiński zodiak - fi lm sensacyjny, 

Chiny, Hongkong, reż. Jackie 
Chan, wyk. Laura Weissbecker, 
Oliver Platt, Jackie Chan

 22.05 Kino bez granic - Kolory 
prawdy - komedia, Czechy, reż. 
Stanislav Sladecek, wyk. Adrian 
Jastraban, Tatiana Kucharova, Jiri 
Madl, Hana Igonda Sevcikova

 0.00 Chce się żyć - fi lm obyczajowy, 
Polska, reż. Maciej Pieprzyca, 
wyk. Dawid Ogrodnik, Kamil 
Tkacz, Dorota Kolak, Arkadiusz 
Jakubik, Anna Nehrebecka, Kata-
rzyna Zawadzka, Mikołaj Rozner-
ski, Anna Karczmarczyk, Janusz 
Chabior

 2.00 Młode wilki 1 - fi lm sensacyjny
 3.40 Zakończenie dnia

 5.15 Uwaga! - program interwencyjny 
 5.45 Mango - Telezakupy
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 11.00 Efekt Domina 
 11.30 Co za tydzień - magazyn 
 12.00 Iron Majdan 
 13.00 Diagnoza - serial 
 13.55 Druga szansa - serial 
 14.55 Hipnoza 
 16.00 Shrek Trzeci - komedia, USA 

2007, reż. Chris Miller, wyk. Mike 
Myers, Eddie Murphy, Cameron 
Diaz, Antonio Banderas, Julie 
Andrews, John Cleese, Rupert 
Everett, Eric Idle, Justin Timberlake 

 17.50 Wyjątkowa chwila 
 18.00 Ugotowani - magazyn kulinarno 

- rozrywkowy 
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.45 Uwaga! - program interwencyjny 
 20.00 MasterChef Junior 

 21.35 Gniew Tytanów - fi lm przygo-
dowy, USA, Hiszpania 2012, reż. 
Jonathan Liebesman, wyk. Sam 
Worthington, Liam Neeson, Ralph 
Fiennes, …dgar Ramírez, Rosa-
mund Pike, Bill Nighy

 23.40 Sygnał - fi lm S - F, USA 2014, reż. 
William Eubank, wyk. Brenton 
Thwaites, Laurence Fishburne, Oli-
via Cooke, Beau Knapp

 1.40 Kuchenne rewolucje - program 
kulinarno - rozrywkowy 

 2.40 Uwaga! - program interwencyjny 
 3.00 Moc Magii 
 4.20 Nic straconego

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.45 Jeźdźcy smoków na końcu 

świata
 9.15 Smerfy. Legenda Smerfnej 

Doliny - fi lm anim., USA, 2013
 9.40 Kopciuszek - fi lm anim., USA
 11.15 Wyobraź sobie - komedia fami-

lijna, USA, Niemcy, 2009
 15.40 Twoja Twarz Brzmi Znajomo
 17.35 Nasz nowy dom
 18.40 Aż chce się żyć
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Państwo w Państwie
 20.00 W rytmie serca
 21.05 Kabaret na żywo

 23.25 Gambit, czyli jak ograć króla 
- komedia, USA, 2012, reż. 
Michael Hoff man, wyk. Alan 
Rickman, Tom Courtenay, Came-
ron Diaz, Colin Firth, Stanley Tucci

  Harry Deane, spokojny z natury 
kustosz imponującej kolekcji 
obrazów ekscentrycznego Lorda 
Shabandara, ma już dość swego 
wyjątkowo wrednego szefa. 
Wymyśla więc szatański plan 
zemsty za doznane krzywdy 
- zamierza skłonić Lorda do 
zakupu zaginionego bezcennego 
arcydzieła Moneta. Plan ten ma 
jednak dwa słabe punkty. po 
pierwsze arcydzieło jest bezwar-
tościowym falsyfi katem, po dru-
gie do jego realizacji niezbędna 
jest piękna kobieta. 

 1.05 Jack Reacher: Jednym strzałem 
- fi lm akcji, USA, 2012, reż. Chri-
stopher McQuarrie

 3.55 Tajemnice losu

 6.00 Jeźdźcy smoków na końcu 
świata

 7.55 Tom i Jerry
 8.30 Król Lew II: Czas Simby - fi lm 

anim., Australia, USA, 1998
 10.00 Galileo
 12.00 Poszukiwacze świętej włóczni 

- fi lm przygodowy, Niemcy, 2010
 14.35 Poszukiwacze Bursztynowej 

Komnaty - fi lm przygodowy, 
Niemcy, 2012, reż. Florian Baxmeyer, 
wyk. Kai Wiesinger, Bettina Zim-
mermann, Sonja Gerhardt

 16.55 Nie można pocałować panny 
młodej - komedia romantyczna, 
USA, 2011, reż. Rob Hedden, wyk. 
Dave Annable, Katharine McPhee, 
Ken Davitian, Rob Schneider

 19.00 Galileo
 20.00 Bestia - fi lm akcji, USA, 2003, reż. 

Siu - Tung Ching, wyk. Monica Lo, 
Byron Mann, Steven Seagal 

 22.00 Bohater z wyboru - thriller, USA, 
2008, reż. Brian Smrz, wyk. Cuba 
Gooding Jr, Tommy Flanagan, 
Kim Coates, Ray Liotta, Norman 
Reedus 

 0.00 Wolni strzelcy - dramat krymi-
nalny, USA, 2012, reż. Jessy Ter-
rero, wyk. 50 Cent, Forest 
Whitaker, Robert De Niro, Mal-
colm Goodwin

 2.00 Galileo: Tajemnicze historie
 3.00 Disco Polo Life
 4.00 Top 10 lista przebojów

 5.50 Ukryta prawda - program oby-
czajowy

 6.50 Mango - Telezakupy
 8.55 Przyjaciele - serial komediowy
 9.55 Przepis na życie - serial 
 12.55 Zaklinaczka duchów - serial
 14.55 Czarna kawaleria - western, 

USA 1998, reż. Charles Haid, wyk. 
Danny Glover, Lamont Bently, 
Tom Bower, Timothy Busfi eld, 
Gabriel Casseus, Bob Gunton

 16.55 Zakręcony piątek - komedia, 
USA 2003, reż. Mark Waters, 
wyk. Jamie Lee Curtis, Lindsay 
Lohan, Mark Harmon, Harold 
Gould, Chad Michael Murray

 19.00 Lucyfer - serial
 20.00 300 - fi lm przygodowy, USA 

2006, reż. Zack Snyder, wyk. 
Gerard Butler, Lena Headey, 
Dominic West, David Wenham, 
Vincent Regan, Michael Fassben-
der, Rodrigo Santoro

 22.25 Strzelec - serial
 23.30 Deja Vu - fi lm sensacyjny, USA, 

Wielka Brytania 2006, reż. Tony 
Scott, wyk. Denzel Washing-
ton, Paula Patton, Val Kilmer, Jim 
Caviezel, Bruce Greenwood, Elle 
Fanning

 2.05 Moc Magii 
 4.15 Druga strona medalu - talk show
 4.45 Druga strona medalu - talk show
 5.20 Koniec programu

 6.00 Skorpion - serial
 7.00 Przygody Merlina - serial
 8.00 Najśmieszniejsi - Kabaret Rak
 9.00 Co ludzie powiedzą? - serial
 10.10 Wojciech Cejrowski. Boso 
 11.25 Bliźniacy - komedia, USA 1988
 13.35 Najpiękniejsze baśnie braci 

Grimm: Król Drozdobrody 
- fi lm familijny, Niemcy 2008

 14.50 Najpiękniejsze baśnie braci 
Grimm: Żabi Król - fi lm familijny, 
Niemcy 2008

 16.00 Garbi: Super bryka - fi lm fami-
lijny, USA 2005

 18.00 Jaś Fasola: Nadciąga totalny 
kataklizm - komedia

 20.00 Za szybcy, za wściekli - fi lm 
akcji, USA 2003, reż. John Single-
ton, wyk. Eva Mendes, Ludacris, 
Paul Walker, Tyrese Gibson

 22.10 Agenci - fi lm sensacyjny, USA 
2013, reż. Baltasar Kormakur, 
wyk. Bill Paxton, Denzel Washing-
ton, Mark Wahlberg, Paula Patton

 0.15 Tajemnicza przesyłka - fi lm 
akcji, Kanada, USA 2012, reż. 
Jesse V. Johnson, wyk. Dolph 
Lundgren, Eric Keenleyside, 
Lochlyn Munro, Mike Dopud, 
Steve Austin

 2.10 Uwikłana - serial
 3.05 Taki jest świat
 4.05 Na jedwabnym szlaku
 4.40 Z archiwum policji
 5.05 Niesamowite!

Niedziela, 29.04.2018

6.00 Umrzesz ze śmiechu 7.30 Komisarz 
Rex - serial 9.35 Poirot: Śmierć w chmu-
rach - fi lm kryminalny 11.45 Uczeń czar-
noksiężnika - fi lm fantasy 14.05 Ody-
seusz i Wyspa Mgieł - fi lm przygodowy 
Rumunia 16.00 Cudowne dziecko - dra-
mat 18.25 Ściągany - komedia 20.00 
Asterix na olimpiadze - komedia familijna 
22.40 Obcy: Przebudzenie - thriller sci - fi  
0.50 Champion 3: Odkupienie - dramat 

12.15 Usterka 12.45 Wojny magazyno-
we 13.45 Żywioły, które niosą śmierć 
14.45 Gogglebox. Przed Telewizorem 
15.45 Express 16.05 Zamiana żon 17.10 
Nauka jazdy 17.45 Express 18.05 Uster-
ka 19.15 Od zera do milionera 19.45 
Express 20.00 DeFacto Extra 21.00 Da-
my i wieśniaczki. PL 22.00 Druga twarz 
22.45 Kossakowski. Wtajemniczenie 
23.15 Damy i wieśniaczki. Ukraina 

6.00 Top 10 lista przebojów 7.00 Benny 
Hill 8.10 Galileo 9.15 Kacper i przyjacie-
le 10.20 Wendy Wu: Nastoletnia wojow-
niczka - fi lm familijny 12.00 Układ prawie 
idealny - komedia romantyczna 14.20 Po-
licjantki i Policjanci 15.20 Policjantki i Poli-
cjanci 18.30 Poszlaka - komedia familijna 
20.05 Galileo 21.05 CSI: Kryminalne za-
gadki Nowego Jorku 23.00 Bestie z mo-
rza: Megalodon - thriller, Izrael, RPA, USA

kulinarny 10.40 Koło historii - Wojenne 
przypadki pułkownika Mentla 11.15 Ukry-
te skarby - Miasto pod miastem, historia 
pewnej przyjaźni i broń 21 wieku 11.50 
Podróże kulinarne Roberta Makłowicza 
- Dubrownicki smak 12.20 Podróże z hi-
storią s.IV (35) Wiosenne obrządki - cykl 
dok. 12.55 Afryka, cz. 2. Sawanna - se-
rial dok. 13.55 Szerokie tory - Szerokie to-
ry. Antyputyniści - reportaż 14.35 Wier-
na rzeka - dramat 16.20 Wielka Gra, (81) 
- teleturniej 17.15 Ex Libris 17.45 U Pana 
Boga w ogródku (5) - serial 18.40 Z nie-
ba do nieba - fi lm dok. 19.45 Ostatnia ak-
cja - komedia sensacyjna21.25 Wielki test 
- Wielki Test z Historii. Od niepodległości 
do niepodległości 23.05 Chopin. Pragnie-
nie miłości - dramat 1.15 Skamieniały Las 
- widowisko muzyczne 

TVP 1 TVN POLSAT TV 4
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 5.05 Klan (3299 - 3300) - telenowela
 5.55 Sprawa dla reportera
 6.55 Weterynarze z sercem
 7.25 Pełnosprawni (247) - magazyn
 7.50 Rok w ogrodzie
 8.35 Jaka to melodia?
 9.05 Spis treści - rozmowy 

z Andrzejem Doboszem
 9.10 Studio Raban
 9.35 Rodzinny ekspres - magazyn
 10.00 Uroczystość beatyfi kacji Sługi 

Bożej Hanny Chrzanowskiej 
 12.05 Zakochaj się w Polsce (66) 

Golub - Dobrzyń - magazyn
 12.40 Pensjonat nad rozlewiskiem (8) 

- serial
 13.30 Okrasa łamie przepisy 
 14.05 Ojciec Mateusz (247) 

- Wyzwolenie Łazarza - serial
 15.05 Wojenne dziewczyny s.II (19) 

- serial
 15.55 Korona królów (67) - 68) - tele-

nowela
 16.50 Teleexpress
 17.20 Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Od Opola do Opola - widowisko 

muzyczne
 18.55 Orły Nawałki (3) 
 19.30 Wiadomości
 20.00 Pogoda
 20.10 Sport
 20.20 Komisarz Alex (139) - Kocie 

oczy - serial
 21.20 Hit na sobotę - Wolny strzelec 

- dramat, USA, reż. Dan Gilroy, 
wyk. Jake Gyllenhaal, Rene Russo, 
Bill Paxton, Kevin Rahm, Riz 
Ahmed

 23.20 Spis treści - rozmowy 
z Andrzejem Doboszem 

 23.30 Uwięzieni - thriller, USA, reż. 
Eduardo Rodriguez I, wyk. Briana 
Evigan, Dolph Lundgren, Sean 
Faris, Jon Huertas

 1.15 Matki panny młodej, USA 
 2.50 Chłopi (4) - Wesele - serial
 3.40 Zakończenie dnia

8.05 Wszystkie stworzenia duże i ma-
łe - serial 9.15 Historia festiwali opolskich 
- Pod gołym niebem 10.15 Odyseja fi l-
mowa - 1967 - 1979. Nowe kino ame-
rykańskie - cykl dok. 11.30 Niespotyka-
nie spokojny człowiek - fi lm TVP 12.40 
Blok - FILM - serial dok. 13.40 Chce się 
żyć - fi lm obyczajowy, Polska 15.40 Wy-
darzenie aktualne 16.20 Wstęp do fi lmu 
- Jules i Jim 16.25 Jules i Jim - fi lm fabular-
ny, Francja 18.20 Dranie w kinie - maga-
zyn 18.55 French Touch - francuskie elec-
tro - fi lm dok. 20.00 Przed północą - fi lm 
obyczajowy 22.00 Chris Rea plays Baloise 
Session 23.40 Diabelska przełęcz - fi lm 
kryminalny, USA 

7.00 Tenis ATP World Tour 500 Barcelona 
11.00 Siatkówka PlusLiga - playoff  12.07 
Siatkówka PlusLiga - playoff  13.07 Piłka 
nożna NICE 1.  liga 14.07 Piłka nożna NI-
CE 1.  liga 15.07 Koszykówka Energa Ba-
sket Liga - I mecz ćwierćfi nałowy 16.07 
Koszykówka Energa Basket Liga - I mecz 
ćwierćfi nałowy 17.07 Koszykówka Euroli-
ga: Panathinaikos Superfood Ateny - Re-
al Madryt 18.07 Koszykówka Euroliga: Pa-
nathinaikos Superfood Ateny - Real Madryt 
19.07 Magazyn kolarski 20.00 Polsat Sport 
News fl ash 20.10 Piłka nożna Liga czeska: 
FC Viktoria Plzeň - MFK Karviná 23.00 Ko-
szykówka Energa Basket Liga - II mecz 
ćwierćfi nałowy 1.00 Piłka nożna Puchar 
Polski: Legia Warszawa - Górnik Zabrze 

8.00 Hokej na lodzie - NHL 2017 - 1.run-
da play - off  7 8.40 Hokej na lodzie - NHL 
2017 - 1.runda play - off  7 10.00 PN - Bay-
ern Monachium 10.55 PN - Bayern Mo-
nachium 11.50 Studio TVP Sport 12.20 
Hokej na lodzie - MŚ Dywizji 1A. Polska 
- Kazachstan 14.55 Studio TVP Sport 
15.55 Hokej na lodzie - MŚ Dywizji 1A. 
Słowenia - Włochy 17.40 Hokej na lodzie 
- MŚ Dywizji 1A. Słowenia - Włochy 18.30 
Boks - Mistrzostwa Polski seniorów - Kar-
lino 22.30 Sportowa Sobota 23.10 Tenis 
ziemny - Turniej WTA Stuttgart - 1/2F 1.00 
Boks - Gala boksu zawodowego - Nowy 
Jork - m.in.. Maciej Sulęcki - Daniel Ja-
cobs, Jarrel Miller - Johan Duhaupas 5.35 
Zakończenie dnia 

4.30 Piłka nożna. FIFA Football 5.00 Ko-
larstwo. Wyścig Dookoła Romandii Etap 3. 
6.00 Snooker. MŚ, Sheffi  eld, Wielka Bry-
tania 8.30 Kolarstwo. Wyścig Dookoła 
Romandii Etap 3. 10.00 Jeździectwo. Sta-
ny Zjednoczone, 11.00 Snooker. MŚ, Shef-
fi eld, Wielka Brytania 14.00 Snooker. MŚ, 
Sheffi  eld, Wielka Brytania 15.00 Formuła 
E. FIA Championship, Paryż 17.15 Snooker. 
MŚ, Sheffi  eld, Wielka Brytania 18.30 Ko-
larstwo. Wyścig Dookoła Romandii Etap 
4. 20.00 Snooker. MŚ, Sheffi  eld, Wielka 
Brytania 23.00 Snooker. MŚ, Sheffi  eld, 
Wielka Brytania 23.30 Kolarstwo. Wyścig 
Dookoła Romandii Etap 4. 0.30 Formuła 
E. FIA Championship, Paryż 1.30 Snooker. 
MŚ, Sheffi  eld, Wielka Brytania 

13.20 Siódmy sakrament 13.45 Ocalić 
od zapomnienia 13.55 Święty na każdy 
dzień 14.00 Głos serca 14.40 Jan Paweł II 
i Prymas Stefan Wyszyński 15.30 Wierzę 
w Boga 15.45 Spotkania z ekologią 16.00 
Informacje dnia 16.10 Próba wiary - Świę-
ty Dyzma 17.00 Z  Parlamentu Europej-
skiego 17.30 Okiem kamery 18.00 Regina 
Coeli 18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmo-
wy niedokończone 19.25 Przegląd Kato-
lickiego Tygodnika „Niedziela” 19.30 Ka-
techeza ks. bp. Antoniego Długosza 19.45 
Modlitwa z telefonicznym udziałem dzie-
ci 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 
20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasno-
górski 21.20 Informacje dnia 21.40 Pol-
ski Punkt Widzenia 22.00 Ludwig Maria 
Grignion de Montfort 22.55 Święta Rita 
z Casci - przejmująca droga wiary 

5.55 Serwis Info, Pogoda Serwis Sporto-
wy co pół godziny 16.00 Panorama In-
fo 16.50 Pogoda 17.00 Teleexpress 17.15 
Teleexpress Extra 17.32 Studio Wschód 
- magazyn 18.00 Panorama 18.16 Ser-
wis Info weekend 18.30 Młodzież kontra 
19.18 Serwis Info weekend 19.30 Wiado-
mości 19.58 Gość Wiadomości 20.13 Mi-
nęła 20ta 21.00 Nie da się ukryć - maga-
zyn 21.28 Flesz Info Wieczór 21.40 Studio 
LOTTO 21.50 Studio Polska - magazyn 
23.30 INFO Wieczór 0.00 Salon dzien-
nikarski - program publicystyczny 0.53 
Wiadomości 1.21 Gość Wiadomości 1.50 
Minęła 20ta 2.50 Nie da się ukryć - ma-
gazyn 3.18 Flesz Info Wieczór 3.40 Te-
leexpress 3.55 Teleexpress Extra

 5.40 Koło fortuny (159) - teleturniej
 6.15 Na sygnale (187) - Wzorowy 

ojciec - serial fabularyzowany
 6.45 Barwy szczęścia (1850) - serial 

obyczajowy
 7.20 Barwy szczęścia (1851) - serial 

obyczajowy
 7.55 Pytanie na śniadanie
 10.55 M jak miłość (1368) - serial
 11.55 M jak miłość (1369) - serial
 12.50 Bake off  - Ale ciacho! 
 14.00 Familiada - teleturniej
 14.35 Koło fortuny (214) - teleturniej
 15.20 XXII Festiwal Kabaretu 

w Koszalinie 2016 - Park Roz-
rywki - program rozrywkowy

 16.20 Rodzinka.pl (233) - serial kome-
diowy

 16.50 Słowo na niedzielę - O miłości 
na niby 

 17.10 O mnie się nie martw s.VIII (8) 
- 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! - roz-

grzewka
 20.05 Kocham Cię, Polsko! - zabawa 

quizowa
 21.35 Riviera (7) - serial
 22.25 Rodzinka.pl (233) - serial
 23.00 Szpieg D’83 - ep. 2 - fi lm oby-

czajowy, Niemcy
 23.55 Chiński zodiak - fi lm sensacyjny, 

Chiny, Hongkong, reż. Jackie 
Chan, wyk. Laura Weissbecker, 
Oliver Platt, Jackie Chan

 1.50 Zakręcony - komedia, USA, 
Niemcy, 2000. reż. Harold Ramis, 
wyk. Brendan Fraser, Elizabeth 
Hurley, Frances O’Connor, Miriam 
Shor 

 3.35 Krąg podejrzanych (8), Cathe-
rine - serial

 4.45 Zakończenie dnia

 5.15 Uwaga! - program interwencyjny 
 5.35 Mango - Telezakupy
 7.50 Wyjątkowa chwila 
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 11.00 Na Wspólnej Omnibus - serial 

obyczajowy 
 12.50 Ugotowani - magazyn kulinarno 

- rozrywkowy 
 13.50 Agent - Gwiazdy 
 14.50 MasterChef Junior 
 16.25 Efekt Domina 
 16.55 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 
 17.55 Tu się gotuje! - magazyn 
 18.00 36,6°C - magazyn medyczny 
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.45 Uwaga! - program interwencyjny 
 20.00 Hipnoza 

 21.05 Sposób na teściową - komedia, 
USA, Niemcy 2005, reż. Robert 
Luketic, wyk. Jane Fonda, Michael 
Vartan, Wanda Sykes, Adam 
Scott, Monet Mazur, Jennifer 
Lopez

 23.15 Oszukać przeznaczenie IV 
- horror, USA 2009, reż. David R. 
Ellis, wyk. Bobby Campo, Shan-
tel VanSanten, Nick Zano, Haley 
Webb, Mykelti Williamson

 1.05 Ugotowani - magazyn kulinarno 
- rozrywkowy 

 2.10 Uwaga! - program interwencyjny 
 2.30 Moc Magii 
 3.50 Nic straconego

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.25 Królewna Śnieżka i siedmiu 

krasnoludków - fi lm anim.
 9.15 MY3 - program dla dzieci
 10.15 Ewa, ugotuj nam to 
 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
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich

 20.00 Strażnicy marzeń - fi lm anim.
 22.10 Twoja Twarz Brzmi Znajomo
 0.10 Grupa „Wschód” - thriller, USA, 

2013, reż. Zal Batmanglij, wyk. Brit 
Marling, Alexander Skarsgard, 
Ellen Page, Toby Kebbell

  Była agentka FBI, Sarah Moss, 
pracuje w prywatnej fi rmie, 
zajmującej się szpiegowaniem 
organizacji, które prowadzą dzia-
łalność ekstremistyczną prze-
ciwko korporacjom. Sarah zostaje 
wyznaczona przez szefową 
Sharon do zinfi ltrowania grupy 
anarchistów, którzy organizują 
spektakularne akcje demaskujące 
kryminalną działalność korporacji. 
Dziewczyna przenika w szeregi 
„The East” i powoli zyskuje zaufa-
nie jej członków. 

 2.50 Tajemnice losu
 5.00 Disco Gramy

 6.00 Jeźdźcy smoków na końcu 
świata

 7.55 Tom i Jerry
 8.55 Tom i Jerry
 9.30 Pieska przygoda - fi lm familijny, 

USA, 2017
 11.05 Policjantki i Policjanci
 12.05 Policjantki i Policjanci
 13.05 Policjantki i Policjanci
 14.05 STOP Drogówka
 15.05 Pogromca czarownic - fi lm 

fantasy, Kanada, USA, 2012, reż. 
Mario Azzopardi, wyk. Shannen 
Doherty, Paul McGillion, Emilie 
Ullerup 

 17.00 Policjantki i Policjanci
 18.00 Policjantki i Policjanci
 19.00 Galileo
 20.00 Mecenas Lena Barska
 21.00 Sprawiedliwi - Wydział Kry-

minalny
 22.05 Sprawiedliwi - Wydział Kry-

minalny
 23.05 Predator, cz. 2 - Starcie 

w miejskiej dżungli - fi lm sci 
- fi , USA, 1990, reż. Stephen Hop-
kins, wyk. Kevin Peter Hall, Danny 
Glover, Gary Busey, Ruben Blades, 
Bill Paxton, Adam Baldwin 

 1.20 STOP Drogówka
 2.20 Galileo: Tajemnicze historie
 3.15 Na patrolu
 3.45 Graffi  ti
 4.00 Top 10 lista przebojów
 5.00 Top 10 lista przebojów

 5.30 Ukryta prawda - program oby-
czajowy

 6.35 Mango - Telezakupy
 8.40 Przyjaciele - serial komediowy
 10.10 Przepis na życie - serial 
 12.10 Zaklinaczka duchów - serial
 15.10 Stalowy rycerz - fi lm przygo-

dowy, USA 1997, reż. Kenneth 
Johnson, wyk. Shaquille O’Neal, 
Annabeth Gish, Judd Nelson, 
Richard Roundtree, Irma P. Hall

 17.15 Na ostrzu: Ogień i lód - fi lm 
obyczajowy, USA 2010, reż. Ste-
phen Herek, wyk. Francja Raisa, 
Brendan Fehr, Russell Yuen, 
Zhenhu Han, Stephen Amell

 19.00 Maska - komedia, USA 1994, 
reż. Charles Russell, wyk. Jim 
Carrey, Cameron Diaz, Peter Rie-
gert, Peter Greene, Amy Yasbeck, 
Richard Jeni

 21.10 Rodzinny weekend - komedia, 
USA 2013, reż. Benjamin Epps, 
wyk. Kristin Chenoweth, Mat-
thew Modine, Olesya Rulin, Joey 
King, Shirley Jones, Eddie Hassell

 23.30 Sierota - horror, USA, Kanada, 
Francja, Niemcy 2009, reż. Jaume 
Collet - Serra, wyk. Vera Farmiga, 
Peter Sarsgaard, Isabelle Fuhr-
mann, CCH Pounder, Jimmy Ben-
nett

 2.00 Wybrana - serial
 3.00 Moc Magii 
 5.10 Druga strona medalu - talk show

 6.00 Skorpion - serial
 7.00 Taki jest świat
 7.50 Tajemnice medyczne - serial
 8.50 Tajemnice medyczne - serial
 9.50 Lombard: życie pod zastaw 

- serial
 14.30 Najśmieszniejsi - Kabaret Rak, 

Polska 2018
 15.35 Bliźniacy - komedia, USA 1988, 

reż. Ivan Reitman, wyk. Arnold 
Schwarzenegger, Chloe Webb, 
Danny DeVito, Kelly Preston

 17.45 Oskar - komedia, USA 1991
 20.00 Rambo: Pierwsza krew - fi lm 

akcji, USA 1982, reż. Ted Kot-
cheff , wyk. Brian Donnehy, 
Richard Crenna, Sylvester Stallone

 21.55 Kula w łeb - fi lm akcji, USA 2012, 
reż. Walter Hill, wyk. Christian 
Slater, Jason Momoa, Sung Kang, 
Sylvester Stallone, Weronika 
Rosati

 23.45 Everly - fi lm akcji, USA 2014, 
reż. Joe Lynch, wyk. Hiroyuki 
Watanabe, Laura Cepeda, Salma 
Hayek, Togo Igawa

 1.20 Najśmieszniejsi - Kabaret Rak, 
Polska 2018

 2.15 Na jedwabnym szlaku
 2.55 Taki jest świat
 3.45 Na jedwabnym szlaku
 4.20 Menu na miarę
 4.40 Z archiwum policji
 5.05 Niesamowite!
 5.25 Niesamowite!

Sobota, 28.04.2018

6.00 Top 10 lista przebojów 7.00 Benny 
Hill 8.20 Galileo 9.30 Kacper i przyjaciele 
11.25 Baśń o sześciu łabędziach - baśń fi l-
mowa 13.25 Wendy Wu: Nastoletnia wo-
jowniczka - fi lm familijny 15.10 Podwodni 
łowcy 16.20 Poszlaka - komedia familijna 
18.00 Pękniesz ze śmiechu 19.00 STOP 
Drogówka 20.00 Galileo 21.00 Cyber 
- zjawa - fi lm sci - fi  23.00 Instytut Rosyj-
ski: Lolitki, Francja, 2010

6.00 Umrzesz ze śmiechu 7.30 Komisarz 
Rex - serial 9.30 Stawka większa niż ży-
cie cz. 3 - 4 - serial 12.25 Projekt: Dinozaur 
- fi lm sci - fi  14.00 Burzliwe Seattle - fi lm 
katastrofi czny 15.55 Juwanna Mann 
- komedia 17.50 Poirot: Śmierć w chmu-
rach - fi lm kryminalny 20.00 Obcy: Prze-
budzenie - thriller sci - fi  22.10 Champion 
3: Odkupienie - dramat 0.10 Prawdziwa 
legenda - fi lm sensacyjny 

11.30 Damy i wieśniaczki. Za granicą 
12.35 Usterka 13.45 Wojny magazynowe 
14.45 Ostre Cięcie Londyn 15.45 Express 
16.05 Damy i wieśniaczki. Ukraina 17.15 
Od zera do milionera 17.45 Express 18.05 
Druga twarz 19.10 Nauka jazdy 19.45 
Express 20.00 Usterka 21.00 Zamiana 
żon 22.00 Kossakowski. Wtajemnicze-
nie 22.35 Gogglebox. Przed Telewizorem 
23.35 Królowe życia - serial 

p p y
10.10 Okrasa łamie przepisy 10.45 Wielki 
test - Wielki Test o Wiśle 12.15 Sprint przez 
historię Przemysława Babiarza 12.55 Zło-
to Jukonu (2) - serial 14.00 Szerokie tory 
- reportaż 14.35 Wielka Gra, (80) - tele-
turniej 15.40 Spór o historię - Tworzenie 
władzy w odradzającej się Polsce - debata 
16.20 Zapomniany generał Tadeusz Jor-
dan Rozwadowski - fi lm dok. 17.20 Być 
równy innym - Wincenty Witos - fi lm dok. 
17.55 U Pana Boga w ogródku (4) - se-
rial 18.50 Święta wojna Rosjan - fi lm dok. 
19.55 Było… nie minęło - extra - maga-
zyn 20.35 Ekstradycja III (2) - serial 21.40 
Skamieniały Las - widowisko muzyczne 
22.40 Tajemnice początków Polski - cykl 
dok. 23.40 Julian Kulski i Zarząd Miejski 
okupowanej Warszawy - fi lm dok. 0.55 
Chopin. Pragnienie miłości - dramat
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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

TRZEBNICA – KONIOWO 15:35
Przystanek nr. 12 –
ul. Ks. Bochenka,
miejsce: Al. Jana Pawła II

KONIOWO – TRZEBNICA 8:20 11:35

TRZEBNICA – MASŁÓW – KAŁOWICE – TRZEBNICA 12:05 16:15
Przystanek nr. 12 –
ul. Ks. Bochenka,
miejsce: Al. Jana Pawła II

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

przystanek nr 18 (UM)
– ul Daszyńskiego,
miejsce: Urząd Miejski.

TRZEBNICA – UJEŹDZIEC MAŁY  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

ważny od 11.12.2017 r. – do 30.03.2018 r

wa ż ne te le fo n y
URZĄD MIeJSKI w tRZeBnICy

71 312 06 11, 71 312 06 42, 71 312 01 45
BURMIStRZ przyjmuje

w sprawach skarg i wniosków:
w każdą środę

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

miesiąca w godz. od 13 – 16
pRZewoDnICZĄCy RaDy MIeJSKIeJ
dyżur w każdą środę
w godz. 13 – 16
w sprawie skarg i wniosków
w każdą środę
w godz. od 15:30 – 16
WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO

WYDZIAŁ TECHNICZNO – INWESTYCYJNY
71 388 81 81 71 312 06 11, wew. 281
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI 

NIERUCHOMOŚCIAMI
71 388 81 54 71 312 06 11, wew. 254

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI

71 388 81 51 71 312 06 11, wew. 251
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

71 388 81 42 wew 242 lub 243
WYDZIAŁ ROLNICTWA

I OCHRONY ŚRODOWISKA
71 388 81 77, 71 312 06 11, wew. 277

WYDZIAŁ FINANSOWY
71 388 81 55, 71 312 06 11, wew. 255

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

WYDZIAŁ PROMOCJI
71 388 81 13, 71 312 06 11, wew. 402
WYDZIAŁ EGZEKUCJI I WINDYKACJI

71 388 81 79, 71 388 81 06
wew. 279 i 406

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
URZąD STANU CyWILNEGO

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

71 387 15 92
Ośrodek Pomocy Społecznej

71 312 05 27
Gminny 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

źródło: www.kolejedolnoslaskie.pl
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PEDIATRA
NEONATOLOG

lek. med.

Stanisława Marcjoniak
specjalista chorób dzieci i neonatologii

Trzebnica
ul. W. Jagiełły 9

Przyjmuje codziennie po uprzedniej 
rejestracji telefonicznej.

tel. 71 312 11 62
502 670 316

PEDIATRA
NEONATOLOG

Anna Kowalik
pediatra, specjalista neonatolog

TRZEBNICA
ul. Wrocławska 8c/13

w REH4U 
godziny przyjęć:

pon. i czw. 16.00-18.00
rejestracja w REH4U

tel. 71 308 46 46, 570 909 292

STOMATOLOG

lek. dent. Judyta 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

tel. 607 817 491

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

OKULISTA
i PRACOWNIA OPTYCZNA

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

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

71 387 22 67 / 607 40 58 47
czynny: pon. – pt. w godz. 13-19

www.okulistatrzebnica.pl
pełen zakres badań okulistycznych
OCT – optyczna koherentna tomografia
komputerowe pole widzenia

GABINET USG

dr n. med. Tomasz Harań
specjalista radiolog

TRZEBNICA (koło stadionu)

ul. Obornicka 41e
REJESTRACJA

tel. 71 387 27 78
605 175 050

Godziny przyjęć:
pon. i czw. 9:00 – 15.30

wt. i śr. 14:00 – 19:00

GINEKOLOG

GABINET GINEKOLOGICZNy
Janina Aleksandra Miturska

ginekolog-położnik

ZAKRES: USG, cytologia, 
konsultacje w sprawie 
leczenia niepłodności

Trzebnica ul. Mickiewicza 1
tel. 71 312 05 60

GODZINy PRZyJęć GABINETU:
pon. – śr. – pt. 16 – 19

ORTODONTA

LECZENIE WAD ZGRyZU
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

PSYCHOLOG
P OZ Y T Y W - K a

Centrum Rozwoju i Wsparcia 
Psychologicznego

•	 psycholodzy	dzieci	i młodzieży
•	 psycholodzy	osób	dorosłych
•	 neurologopedzi
•	 psychoterapia	dzieci	i młodzieży
•	 psychoterapia	osób	dorosłych
•	 grupy	rozwojowo	terapeutycz-

ne dla dzieci i młodzieży

Trzebnica ul. Rynek 13/6
rejestracja tel. 503 901 757

www.pozytyw-ka.pl

GINEKOLOG

J. Rakowska-Stefanidis
ginekolog-położnik

Trzebnica, ul. Kosmonautów 8

przyjmuje:

poniedziałek 13:00 – 18:00

środa 15:00 – 19:00

w innych dniach
po telefonicznym uzgodnieniu

tel. 71 312 19 71
604 474 755

LARYNGOLOG

p r a k t y k a
laryngologiczna

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

Gminne Centrum Medyczne 
Trzebnica-ZDRÓJ

ul. KOŚCIUSZKI 10
Rejestracja

tel. 607 09 99 00

GABINET
PEDIATRYCZNO-

ALERGOLOGICZNY

Anna Puchała
specjalista pediatrii i alergologii

TRZEBNICA
ul. Św. Jadwigi 27 A-B

w ProVicie
od godz. 16-tej

po wcześniejszym umówieniu.

tel. 602 159 230

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

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

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

REJESTRACJA
tel. 601 754 974

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

STOMATOLOGIA
RODZINNA

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

DIAGNOZA

MONACHIJSKA
FUNKCJONALNA

DIAGNOSTyKA
ROZWOJOWA

0 – 6 r. ż.

504 234 127
607 398 582

INTERNISTA
DIABETOLOG

lek. Jolanta Wojciechowska

TRZEBNICA

ul. Św. Jadwigi 27 A-B

godz. przyjęć: środa 15.00 – 16.30

Rejestracja telefoniczna
po godz. 20-tej

tel. 71 312 16 80

TECHNIK DENTYSTYCZNY

Adrian Lenkcis
Pracownia Techniki Dentystycznej

Arodent

NAPRAWA PROTEZ
ZęBOWYCH

TRZEBNICA ul. Obornicka 41 G
Pracownia czynna

pon. – pt. 9:00 – 16:30

tel. 602 880 583
www.arodent.net.pl

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 

LOGOPEDA
KLINICZNY

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

tel. 504 234 127
mgr Agnieszka Franieczek-Madalińska
dojazd do pacjenta neurologicznego

NEUROLOG

lek. med.
Monika Susz-Kołodyńska

TRZEBNICA

ul. Św. Jadwigi 25A

śr. i czw. w godz. 16 – 19

REJESTRACJA telefoniczna

513 128 911

PSYCHIATRA

lek. Agnieszka Dzioba-Musiał

TRZEBNICA
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica – ZDRÓJ
ul. Kościuszki 10

Przyjmuje w piątki
w godz. 15.00 – 19.00

rejestracja telefoniczna

tel. 665 38 38 58

LOGO-SPEKTRUM

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

TRZEBNICA
ul. Św. Jadwigi 33/4

www.logo-spektrum.pl

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

HIRUDOTERAPIA
GABINET TERAPII NATURALNyCH

TERAPIA
PIJAWKą LEKARSKą
RÓŻNyCH SCHORZEń
Czy pijawki mogą Ci pomóc?

Zadzwoń Zapytaj!
rejestracja: wtorek i czwartek

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

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

PULMONOLOG

lek. med. Agata Kot
Viltis Medica

Specjalistyczny Gabinet
Chorób Płuc

ul. Wrocławska 8D 

TRZEBNICA
www.viltismedica.pl

Rejestracja telefoniczna:

tel. 505 686 165

DERMATOLOG
Irena Dudek-Zaborowska
specj. dermatolog-wenerolog

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 włók-

niaków, brodawek wirusowych, innych
• zamykanie naczynek krwionośnych 

(termoliza)
• peelingi medyczne twarzy
• pedicure leczniczy
• pielęgnacja stopy cukrzycowej
• usuwanie odcisków, modzeli
• leczenie wrastających paznokci i profilaktyka

DERMATOLOG

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

dermatologii i wenerologii
• konsultacje i zabiegi dermatologiczne – usu-

wanie 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

REHABILITACJA
NIEMOWLąT i DZIECI

mgr Marta Massalska
fizjoterapeuta dziecięcy

– terapia neurorozwojowa metodą 
NDT – Bobath

– nauka pielęgnacji małego dziecka
– dobór i montaż termoplastycz-

nych wkładek ortopedycznych
– terapia wad postawy
– nauka chustonoszenia
– masaż Shantala
ul. Daszyńskiego 67/11 Trzebnica

tel. 607 398 582

UROLOG
lek. Waldemar BONCZAR

Specjalista Urolog FEBU
– Choroby nerek, moczowodów, 

pęcherza, prostaty, jąder 
– Zaburzenia potencji 
– Niepłodność 
– Nietrzymanie moczu u kobiet  

i mężczyzn 
– Przewlekłe infekcje układu 

moczowego 
– Kwalifikacje i przygotowanie do 

zabiegów urologicznych. 
– USG nerek, pęcherza, prostaty, 

jąder i prącia 
– TRUS przezodbytnicze USG 

prostaty
Środa (druga i czwarta miesiąca) 
godz. 15.00-17.00 
Czwartek (pierwszy i trzeci miesiąca) 
godz. 9.00-12.00

TRZEBNICA ul. Daszyńskiego 67/IV
rejestracja tel. 504 167 632

lub na  www.znanylekarz.pl   

LEKARZ WETERYNARII

GABINET WETERyNARyJNy IATROS

dr n. wet. Stanisław Dzimira

TRZEBNICA ul. 1 Maja 3

tel. 71 312 09 85
601 76 29 57

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

MASAŻ LECZNICZY

GABINET
masażu leczniczego
i terapii manualnej

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

ul. Witosa 20
tel. 600 353 595

SKLEP MEDYCZNY
MEDICA

w Gminnym Centrum
Medycznym TRZEBNICA-ZDRÓJ

ul. Kościuszki 10
Oferuje produkty z zakresu:

rehabilitacji, ortopedii,
środków pomocniczych

i profilaktyki

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

tel. 511 056 459, 794 587 104
umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia

PSYCHOLOG

Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno –

Pedagogiczna
Nasz Świat

ul. Daszyńskiego 33/1
TRZEBNICA

tel. 730 415 710
www.naszswiat.org

NPPP „Nasz Świat”
diagnoza dysleksji opinie do 
wniosków o edukację domo-

wą wczesne wspomaganie 
rozwoju dziecka diagnoza 

i terapia

LOGOPEDA
PSYCHOLOG

PEDAGOG
tel. 730 415 710
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PRZYCHODNIA

SPECJALISTyCZNO-
REHABILITACyJNA

DLA DZIECI
Trzebnica ul. Św. Jadwigi 3a

rejestracja tel:
pon – pt 8:00 – 18:00

tel. 606 454 887
PORADNIA NEUROLOGICZNA

DLA DZIECI
lek. med. Marzena Ambicka – Ciba

REHABILITACJA DZIECI
Fizjoterapeuci

z certyfikatem metody Vojty
NDT – Bobath, PNF

KONSULTACJE LEKARSKIE

◆ pediatra ◆ neonatolog
◆ ortopeda ◆ nefrolog
◆ wykonujemy badanie
USG u dzieci

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

TERAPEUTA MANUALNY

mgr Paweł Stelmaszczyk
FIZJOTERAPIA
OSTEOPATIA

więcej informacji na stronie
www.stepmed.pl
CENTRUM MEDyCZNE

PROVITA
ul. Św. Jadwigi 27A-B Trzebnica

rejestracja tel. 503 195 870

PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPEUTA

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

mgr Renata Wójcicka
tel. 608 485 186

PSYCHOLOG

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

AKUPUNKTURA

mgr Łukasz Łagoda
TRZEBNICA

ul. Św. Jadwigi 1/2
Leczymy:

bóle głowy, migreny,
zatoki, bóle kręgosłupa,

urazy sportowe

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

MASAŻ LECZNICZY
i tERapia ELEKROaKupuNKtuRą

apaRatEM autOMERidiaN
Medycyna chińska pomaga na ponad 

200 różnych dolegliwości zdrowotnych

wskazania: bóle kręgosłupa / 
choroba altzhaimera / bóle 

stawów / bóle barków i pleców / 
problemy ze wzrokiem / problemy 

z układem krwionośnym
Fachowość i długoletnia praktyka

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

Szczytkowice 34 k.Trzebnicy
tel. 721 511 056 / 577 039 669

KINESIOLOGY TAPING

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

tel. 504 234 127
Agnieszka

Franieczek-Madalińska
TRZEBNICA

ul. Daszyńskiego 67/11

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA

FENIKS

lek. wet. Ewa Okręglicka
TRZEBNICA

ul. Kolejowa 1b
Godziny przyjęć:

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

tel. 601 061 222

miejsce
na Państwa
ogłoszenie
lekarskie

telefon
665 086 997

INTERNISTA
KARDIOLOG

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

Trzebnica ul. Kościuszki 10
Gminne Centrum Medyczne 

Trzebnica-ZDRÓJ
 II piętro, pokój 29

wizyty domowe tel. 601 760 888

ONKOLOG

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

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

i tarczycy.
•	 Dermatoskopia-badanie	znamion	

barwnikowych skóry

Konsultacje Onkologiczne
Gminne Centrum Medyczne 

Trzebnica-ZDRÓJ
czwartki godz. 11-15

rejestracja tel. 606 456 454

Wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2018 r. na półmetku 
Został niespełna miesiąc na złożenie wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2018 r. oraz tegorocznych płatności obszarowych finansowa-
nych z budżetu PROW 2014-2020. ARiMR apeluje, by nie czekać z przesłaniem deklaracji do ostatniego dnia naboru.  Od tego roku rolnicy składają 
wnioski wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Mają na to  czas do 15 maja. Rolnicy, którzy złożą wnioski po tym 
terminie, ale nie później niż do 11 czerwca br., będą mieli obniżone należne im płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. Zmiany do już 
złożonego wniosku można składać bez żadnych sankcji finansowych do 1 czerwca.  Rolnicy, którzy nie mają dostępu do internetu mogą skorzystać 
ze stanowisk komputerowych z dostępem do internetu przygotowanych dla wnioskodawców we wszystkich biurach powiatowych Agencji w całym 
kraju. Rolnicy, którzy nie radzą sobie z wypełnieniem e-wniosku o płatności mogą skorzystać z pomocy ekspertów z ośrodków doradztwa rolniczego. 

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

DyżUR  NOCNy
przez cały rok 2018

pełni apteka: 

Panaceum  
ul. Daszyńskiego 65

TRZEbNICA

APTEKI
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NIERUCHOMOŚCI

SPR ZE DAM

MIESZKANIE(5) własnościowe, 91 mkw, bez-
czynszowe, 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, miej-
sce postojowe w garażu podziemnym + ko-
mórka lokatorska, tel. 887 646 621.

DOM(8) w Skoroszowie o pow. około 150 mkw, 
jednorodzinny, parterowy z użytkowym pod-
daszem, oraz budynek ze strychem do wyko-
rzystania z garażem około 50 mkw na działce 
o pow. 18 arów, blisko lasu, daleko od głównej 
drogi, tel. 505 735 765.
DOM(8) w trzebnicy lub zamienię na 2 miesz-
kania, tel. 691 734 146.
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 ła-
zienki (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, czę-
ściowo podpiwniczony, parterowy z podda-
szem 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, bu-
dowlana na granicy trzebnica – Księginice, 
w pełni uzbrojona (woda, prąd, kanalizacja), 
atrakcyjnie położona, tel. 506 837 298.

DZIAłKI(8) budowlane w Księginicach, tel. 
509 406 292
ZIEMIA(8) powiat trzebnicki całość 1,90h, 
obecnie zasiana jest pszenica, bardzo dobry 
dojazd, cena 75 tyś, tel. 533 488 448.
POLE(7) 1h łąki, okolice Skoroszowa, cena 65 tyś, 
tel. 603 864 654.
DZIAłKA(7) malowniczo położona na obrze-
żach 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 zabudo-
wy. Cicha, spokojna okolica przy lesie buko-
wym. w miejscowości Raszów, tel.725 147 068.
DZIAłKA(6) tanio, budowlana 15 arów z me-
diami w wiszni Małej, ul. Szkolna, lub zamienię 
na mieszkanie w trzebnicy do ii piętra z dopła-
tą, 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 usłu-
gi, miejsce ok. 10 km od obu obwodnic S5, S8, 
ok. 200m nowe domy. Cena 199 tys. zł. proszę o 
e-mail: asz123@op.pl.

DZIAłKA(4) ogrodowa, położona na Grun-
waldzie, ogrodzona, z murowaną altanką z peł-
nym wyposażeniem, tel. 782 984 426.
DZIAłKA(4)budowlana, 30arów, w Skarszy-
nie, uzbrojona i opłacona, możliwość podziele-
nia 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 niezbęd-
ne decyzje potrzebne do zakupu. Niedaleko 
szkoła, market Netto, stacja benzynowa. po-
łożona 10min od wrocławia, na obrzeżach 
trzebnicy. tel. 724 820 669.

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

SZAfKA(7) zestaw, Cersanit Gala, szafka wi-
sząca 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 ręcz-
nych i mechanicznych, cena 10 tyś. zł, tel. 883 
433 493.

PAKOWACZ(8) Zatrudnię osobę do pakowa-
nia pieczywa i wyrobów cukierniczych. praca 
w godzinach rannych, tel. 691 283 007.
OPERATOR KOPARKI(7) Firma FreeKids w 
Zawoni zatrudni Operatora koparko - ładowar-
ki. umowa o pracę, e-mail: biuro@freekids.pl, 
tel. (71) 312-72 50.
PRACOWNIK BUDOWLANY(7) szukam 
osoby do pomocy na budowie pod samą 
trzebnicą. Elastyczne godziny pracy, indywidu-
alnie 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 sta-
nowisko doradca klienta, praca w godzinach 
od 8 do 16, różne formy zatrudnienia; wyma-
gania: niekaralność, wykształcenie minimum 
średnie. CV wraz z klauzurą dotyczącą prze-
twarzania danych, prosimy przesłać na maila: 
bszumilas@pzu.pl.
KIEROWCA(4) Firma FreeKids w Zawonii za-
trudni Kierowcę C+E do transportu urządzeń 
na terenie kraju. umowa o pracę, e-mail: biu-
ro@freekids.pl , tel. (71) 312-72,50.
SPAWACZ(4) Firma FreeKids w Zawonii za-
trudni osobę na stanowisko Spawacza. umo-
wa o pracę, biuro@freekids.pl, tel. (71) 312 72 50.
KOSMETYCZKA(3) zatrudnię kosmetyczkę w 
salonie kosmetycznym na bardzo dobrych wa-
runkach w trzebnicy, tel. 790 266 665. 
PRACOWNIK fIZYCZNY(3) pRaCa w NiEM-
CZECH. 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 posia-
danych umiejętności i zaangażowania. Znajo-
mość 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. 

KELNERKA/KUCHARZ(8) Restauracja 
palermo w trzebnicy przy ul. Jana pawła 
ii 1 zatrudni osobę na stanowisko kelnerki 
oraz kucharza. Mile widziane doświadcze-
nie. Oferujemy umowę o pracę, elastyczny 
grafik. informacje pod, tel. 668 374 650.
KELNERKA/KIEROWCA(8) pizzeria pa-
lermo 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

OPIEKUNKA(8) zaopiekuję się dzieckiem, na 
terenie trzebnicy,  posiadam doświadczenie, 
od września, tel. 724 139 529.

SKOSZę TRAWę(8) o dużych powierzch-
niach, wywiozę pokost, tel. 726 626 423.

KIEROWCA(6) kat C z wieloletnim stażem, szu-
ka 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) poszuku-
je 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.

KOREPETYCjE
fRANCUSKI(8) poszukuję nauczyciela dla 
8-letniej córki, lekcje w  weekend, nauka od 
podstaw, tel. 515 153 093.
HISZPAńSKI(21) lekcje dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych, 40 zł/godzina, tel. 605 633 256.
jęZYK HISZPAńSKI(19) korepetycje/zaję-
cia 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 – emeryt-
ka udziela lekcji gry na skrzypcach, fortepia-
nie, a także lekcje śpiewu. prowadzi tez kore-
petycje dla uczniów szkoły muzycznej. dla 
zestresowanych dzieci i dorosłych zajęcia z 
muzykoterapii. Ewentualni chętni – proszę o 
uprzednie wysłanie smsa – na każdy odpo-
wiem tel. 509 170 171.
fORTEPIAN(16) skrzypce, śpiew – muzyk 
– emerytka pomoże w ćwiczeniach domo-
wych uczniom szkoły muzycznej. prowadzi 
też zajęcia muzykoterapii dla dzieci i doro-
słych. Zgłoszenia wyłącznie po uprzednim 
wysłaniu sms (oddzwonię) na tel. 509 170 171.
MATEMATYKA(17) szkoła średnia, matura, tel. 
603 548 603.
jęZYK NIEMIECKI(17) nauczycielka pomoże 
w nauce języka niemieckiego, tanio już od 20 
zł, tel. 783 164 357.

MOTO / BUDOWLANE / AGD

SPR ZE DAM

AUDI(8) a6, 1997 rok, 2,4 benzyna + gaz, uszko-
dzony silnik. Cena 2700 do negocjacji, tel. 609 
940 978.
PEUGEOT(8) 306, 1998 rok, 1.4 benzyna, 70 
000 km przebiegu, bordowy, 3-drzwiowy, 
ważny przegląd techniczny, stan bardzo dobry, 

cena 2000 zł, tel. 71 312 08 03.
SKUTER - WÓZEK INWALIDZKI(8) uży-
wany, w bardzo dobrym stanie, tel. 662 992 226.
BUS(8) vw transporter, t5. Silnik 1.9 tdi, klimaty-
zacja, nowy rozrząd, jeden właściciel, zadbane 
wnętrze, rok prod. grudzień 2007, cena.19600 
zł, trzebnica, tel. 786 230 164.

TOYOTA(7) auris, 2011 rok, 1329 cm3, 73 kw, 
benzyna, aBS, klimatyzacja, garażowany, ku-
piony 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 szy-
by, 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.

SEAT(6) altea, rok 2004, zadbany srebrny lakier 
oraz w 100% oryginalny, klimatronik, StaN BaR-
dZO dOBRy, cena 14.200 zł, tel. 781 862 461.

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.
GOLf 5(8) plus, rok 2005, silnik 1,6 benzyna, 
kolor szary metalic, cena 14 900 zł, przebieg 
120 000 tys. Km, z Niemiec, ful opcja, tel. 605 
432 606.

OPONY(8) letnie z felgami  175/70, 514 399 495.
KOłA/ OPONY(8) opony Fulda i felgi stalowe, 
letnie, 4 szt., 165/70/R14, citroen c3 lub peuge-
ot 206, Odbiór własny: trzebnica lub Kryniczno, 
cena: 320 zł , tel. 606 610 955.

PRZYCZEPA(4) drewniana, podwyższone 
burty, stan bardzo dobry, mało używana, tel. 
71 387 02 29.
CZęŚCI(4) do Fiata 126p - blacharka, mechani-
ka, tel. 605 365 312.
DRZWI(4) lewe do ROVER 214, tel. 603 465 219.

NAMIOT ROLNICZY(8) dł. 30m  x szer. 6,5 m, 
tel. 664 608 225.
HUMUS- GLEBA(8) orna, dobra, klasy iii a, 
trzebnica, tel. 601 775 733. 
PAWILON(8)  murowany, o pow.120mkw + 
wiata i garaż oraz mały staw-ogrodzone. Na-
daje się do zamieszkania lub innej działalności, 
5km od trzebnicy w kierunku wrocławia, tel.  
604 231 515.
SłOIKI(7) szklane, starodawne, na ogórki, ka-
pustę, poj. 1,5 litra, cena: 1,5 zł / sztukę, tel. 607 
431 604.
INDYKI(7) dorosłe i kaczki francuskie, tel. 609 
210 199.
ROZSIEWACZ(6) do nawozów, KOS, w bar-
dzo 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 tra-
wy, tel. 603 465 219.

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 8 maja 2018 r.

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.

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 bu-
dynków, 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 no-
wym osiedlu przy lesie, okolice trzebnicy, 18 i 
17,5 ara, tel. 665 886 993.
DZIAłKA(1) przemysłowa we wrocławiu, oko-
lice ulicy Ziernickiej i Szczecińskiej, 46 arów, tel. 
665 886 993.
DZIAłKA(1) o pow. łącznej 14 000 mkw, 
objętą MpZp - częściowo zabudowa jedno-
rodzinna 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 wy-
daną 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, Brzy-
ków 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. ta-
czów wielki, tel. 605 829 132.
DZIAłKA(20) przemysłowa 0,9 h w Szczytko-
wicach, tel. 601 377 922.
DZIAłKA(20) budowlana pow. 1300 mkw, w 
pierwoszowie, blisko lasu, w nowym osie-
dlu, 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, łącz-
nie za 70tys. w sąsiedztwie budowane osiedle 
domków jednorodzinnych Cena do negocja-
cji, tel. 724 091 608.
DZIAłKI(20) budowlane z wydanymi warun-
kami 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 Mieni-
cach 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-
wości Skoroszów, może zostać podzielona na 
3 osobne działki i tak ma też wydane warun-
ki zabudowy (można na niej wybudować 3 
wolnostojące domy z garażami), dojazd drogą 
gminną, z jednej strony graniczy z rzeczką. Nie-
daleko las, tel. 603 283 075.
DZIAłKI BUDOWLANE(5) do zakupu po-
została działka 14ar w miejscowości Skarszyn, 
dla której obowiązuje miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego. położone jest 
w dogodnej lokalizacji znajdującej się w cen-
trum miejscowości. Znajduje się w sąsiedz-
twie drogi powiatowej, w której są poprowa-
dzone 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. 

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 Kałowi-
cach 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.

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.

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

MIKROfALÓWKA(8) cena 20 zł, tel. 724 423 151.
EUROPALETY(8) trzebnica , 12 sztuk, tel. 514 
604 545.
STEMPLE(2) budowlane, stalowe, regulowa-
ne, raz używane, 40 szt., tel. 605 432 606.

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.

DONICA(7) drewniana, zewnętrzna, 50 x 24,5 x 
31 z nóżką 24,5 x 28,5. Cena 59 zł, tel. 663 515 634.

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

DZIAłKA(4) budowlana, Księginice, ul. Cze-
reśniowa, 2000 mkw (115 zł/mkw), tel. 788 
969 459.

DZIAłKA(1) dwie sztuki, budowlane w Szczyt-
kowicach, 21 arowe, przy drodze głównej, cena 
55 zł / mkw, tel. 601 592 521.

LOKAL(7) lub wynajmę handlowo-usłu-
gowy 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.
KIOSK AS(22) sprzedam lub wynajmę, wol-
nostojący w trzebnicy, tel. 661 030 573.

KUPIę

DOM(8)  do remontu nie duży, może być z 
działką rolną, tel.603 719 748.
GARAż(7) w trzebnicy przy ul. Kościelnej - ul. 
Lipowej, tel. 693 571 958.
LOKAL(4) usługowy, w trzebnicy, o pow. ok 60-
70 mkw, tel.602 756 346.
MIESZKANIE(4) w okolicach trzebnicy, par-
ter 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

PIęTRO(8) w domu jednorodzinnym w cen-
trum trzebnicy, tanio, dla pracowników, tel. 
507 204 802.
KAWALERKA(8) Osiedle Bukowe, umeblo-
wane, balkon, garaż, 1100 zł + media, tel. 792 
244 716.
MIESZKANIE(8) 2 pokojowe, w centrum 
trzebnicy , tel. 501 307 080.
POWIERZCHNIE BIUROWE (8)  w centrum 
trzebnicy, ul. Solna 6, przy deptaku - 150 mkw, 
300 mkw i 700 mkw. powierzchnia podzielona 
jest na mniejsze biura o wielkości ok. 16 mkw. 
istnieje również możliwość adaptacji części 
budynku do potrzeb najemcy. teren biurowca 
jest ogrodzony i posiada własny parking, tel. 
663 844 847.

POKOjE(8) dwa pokoje 27mkw i 14mkw, wy-
soki standard (pokoje klimatyzowane, obiekt 
monitorowany, parking. większy pokój z ła-
zienką), w centrum miasta, tel. 695 927 307.
MIESZKANIE(8) Sulisławice, 50 mkw, 2 poko-
je, kuchnia, łazienka, tel. 693 883 996.
LOKAL(8) o pow. 18 mkw. w trzebnicy ( obok 
Lakierni w Rynku), składa się z jednego pomiesz-
czenia + pomieszczenie socjalne wraz z toale-
tą, ogrzewanie elektryczne, tel. 603 283 075.
POKÓj(7) z osobną łazienką, z dostępem do 
kuchni i pralni w domu jednorodzinnym w 
trzebnicy + miejsce parkingowe na utwardzo-
nym 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 jedno-
rodzinnym, parking, dostęp do kuchni i pralni 
- cena 800 zł, tel. 601 764 525.
ZIEMIA(6) 3,5 h w całym kawałku w miejsco-
wości 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 powierzch-
ni 38mkw, w trzebnicy, tel. 667 225 514.
MIESZKANIE(5) na parterze, trzebnica, ul. Le-
śna, 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(8) 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.

POMIESZCZENIE(4) o powierzchni 200mkw, 
ul. Moniuszki 3, tel. 71 312 16 31.

FIRMA PANDA TRZEBNICA SP. Z O. O.
Zatrudni Osobę na stanowisko:

SPECjALISTA DS. OBSłUGI KLIENTA
Opis stanowiska:
•	 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	 do-

świadczenia w sprzedaży
•	 znajomość	reguł	handlu	krajowego	i	zagranicznego
•	umiejętność	 negocjacji,	 mile	 widziana	 przy	 kontaktach	 na	 rynkach	

międzynarodowych
•	 znajomość	 języka	 angielskiego	 w	 stopniu	 komunikatywnym,	 znajo-

mość 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	 bę-

dzie doświadczenie w pracy ze zintegrowanymi systemami informa-
tycznymi klasy ERP

TECHNOLOG WYDZIAłU 
TAPICERSKO-MONTAżOWEGO 

Cel stanowiska:
•	 nadzór	i	stałe	doskonalenie	technologii	produkcji	w	obrębie	wydziału	

Tapicersko-Montażowego

Dostępne Narzędzia:
•	 zintegrowany	system	informatyczny	klasy	ERP
•	 inventor
•	 vault	Professional

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

TAPICER 
LUB OSOBA DO PRZyUCZENIA W ZAWODZIE

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

Oczekiwania:
•	motywacja	do	pracy
•	 zaangażowanie	i	chęć	uczenia	się
•	 zdolności	manualne
•	doświadczenie	 w	 pracy	 na	 podobnym	 stanowisku	 będzie	 dodatko-

wym atutem
•	 dyspozycyjność
•	dokładność

LAKIERNIK
Opis stanowiska:
•	malowanie	metodą	na	mokro
•	malowanie	konstrukcji	metalowych	różnego	rodzaju
•	wymagane	co	najmniej	kilku	miesięczne	doświadczenie

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

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

LOKAL(4) na działalność usługowo-produk-
cyjną, 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.
LOKAL(2) 45 mkw, dwupoziomowy, w trzebni-
cy, przy ul. daszyńskiego 35, przy deptaku, po 
remoncie, 3 witryny sklepowe, tel. 604 210 198.

SZUKAM DO WYNAjęCIA

POKOjU(8) najchętniej u pani, tel.603 719 748.
KAWALERKA(6) od zaraz, w trzebnicy, tel. 

699 146 703.
MIESZKANIE(5) w okolicy trzebnicy, do 7 km, 
nie umeblowane, tel. 570 313 265.

ZAMIENIę

MIESZKANIE(1) 2 pokojowe, 38mkw, i pię-
tro, Rynek, zamienię na podobne w trzeb-
nicy, do ii piętra, ul. Bochenka lub Kościelna, 
tel. 663 201 378.

DAM PRACę
NAUCZYCIELKA(8) przyjmę nauczycielkę i 
opiekunkę do przedszkola, tel. 664 734 664.
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PłYTKI(4) tanio, 16mkw, terakota podłogowa, 
tel. 791 301 200.

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

żERDZIE(6) Kuźniczysko, tel. 664 770 549.
TRAjZEGA(6) działającą, pas transmisyjny, 
silnik 5,5 kw, cena do uzgodnienia, tel. 697 
607 049.
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.

PIEC(4) gazowy CO Vaillant 2-funkcyjny, wiszą-
cy, 28kw (sprawny), tel. 605 365 312.
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.

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.
UMYWALKA(4) 60x60cm, tel. 605 365 312.
LUSTRO(4) iKEa, o średnicy 55 cm, cena do 
uzgodnienia, tel. 502 244 871.
WEłNA MINERALNA(5) 7 sztuk, 18mkw, 
wysokość 120 cm, 6 szt wełna Superglass 
(60mm) w tym jedno opakowanie jest uszko-
dzone, pozostałe są całe oraz 1 sztuka wełny 
mineralnej isover Saint – Gobain. wełna z 
uszkodzonym opakowaniem za 70 zł. pozosta-
łe za 100 zł. w przypadku zakupu wszystkich, 
cena do negocjacji, trzebnica, tel. 691 141 985.

uzgodnienia, tel. 790 558 208.
.

ROWER(7) merida, koła 24 Cale, rok 2015, ku-
piony i serwisowany: arkady wrocławskie, 
cena 650 zł, tel. 602 802 869.

ROWER(5) dziecięcy, B-twin, stan bardzo do-
bry, cena 250 zł., tel. 795 256 489.

WÓZEK(7) firmy X-LaNdER koloru niebieskie-
go. Spacerówka plus gondola w bardzo do-
brym stanie ze wszystkimi akcesoriami. w ce-
nie wózka adaptery do fotelika firmy Maxi Cosi. 
Cena do negocjacji., tel. 790 558 209. 

ROWER(4) holenderski męski, damski, mło-
dzieżowy, górski i dziecięcy tel. 603 465 219.
CHODZIK(4) (balkonik), 4-kołowy, składany, 
tel. 605 365 312.

RTV / MEBLE / RÓżNE

SPR ZE DAM

TV(8)  LG 42Ld650, 42 cale, płaski, używany, lek-
ko uszkodzony (miga przy włączeniu), Odbiór 
własny: trzebnica lub Kryniczno, cena: 320 zł, 
tel. 606 610 955.
fOTEL(8) nowy, jednoosobowy, rozkładany, w 
kolorze ciemny popiel, cena 400 zł, tel. 724 423 151.
łÓżKO(8) dziecięce, "iKEa", drewniane, 70*160, 
z materacem i żebrowaniem, cena 100zł, tel. 
508 284 373.

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.

oddają jej prawdziwego koloru. wymiary 
190*85. Cena 200 zł, tel. 603 127 204.

NAROżNIK(7) kuchenny 190 x 152 cm wraz 
ze stołem rozkładanym. Całość stabilna i ma-
sywna. w narożniku podnoszone siedziska. 
Stan widoczny na zdjęciach. Cena 600 zł, tel. 
603 127 204.

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

MEBLE MłODZIEżOWE(4) Black Red whi-
te, seria iNdiaNa: biurko, półka wisząca, szaf-
ka, stan dobry, cena 550 zł, tel 609 959 711.

ROWERY / WÓZKI

SPR ZE DAM

ROWER(8) dziecięcy, koła 20 cali, BRENNaBOR 
dla dziewczynki, stan b. dobry, cena 250zł, 
tel.508 284 373.

ROWEREK(7) dla dziewczynki, cena do uzgod-
nienia, tel. 790 558 208.

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

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

ROWEREK(7) czterokołowy, cena do uzgod-
nienia, tel. 790 558 208.

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

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

HULAjNOGA(7) wyczynowa K2, cena do 

Pracuj z nami
Operator Maszyn

Pracownik Produkcyjny

SAL A 
KOMUNIJNA

do wynajęcia
maj 2018

RESTAURACJA
ZAJAZD POD LWEM

Nowy Dwór 60  Trzebnica

tel. 605 113 822

FIRMA VIDIAN
ZaTRUDNI

SZWACZKI
KRAWCOWE

na bardzo dobrych
warunkach

ZAPEWNIAMY
TRANSPORT

Świątniki
ul. TRZEBNICKA 15

tel. 71 387 05 46

KOLONIE LETNIE

ALDITUR Aldona Komur tel. 600 655 033
a.komur@wp.pl / aldona.komur@gmail.com

DŹWIRZYNO 2018 
25 czerwca - 07 lipca

1.) KOLONIA TANECZNO- 
 TABLETOWO-SPORTOWA
 koszt 1499 zł

STRONIE ŚLąSKIE 2018
28 lipca - 04 sierpnia

1.) PłyWACKIE LATO
 koszt 1059 zł
2.) LATO Z ANGIELSKIM
 koszt 998 zł

W MILICZU

Zatrudni pracownika na stanowisko

 ANALITYKA  KREDYTOWEGO
Miejsce pracy: MILICZ

Główne zadania:
•	weryfikacja	dokumentacji	kredytowej	i	ocena	zdolności	kredytowej	

oraz prawnych zabezpieczeń wierzytelności bankowych
•	weryfikacja	zgodności	umów	kredytowych	z	decyzjami	kredytowymi
•	okresowe	przeglądy	dokumentacji	i	zabezpieczeń	kredytów
Oczekiwania:
•	wykształcenie	wyższe	lub	średnie	z	odpowiednim	stażem
•	prawo	jazdy	kat.	B
•	doświadczenie	w	pracy	na	podobnym	stanowisku
•	znajomość	podstawowych	produktów	kredytowych

Zatrudni pracownika na stanowisko związane z

OBSŁUGą KLIENTA
Miejsce pracy: MILICZ

Główne zadania:
•	aktywna	sprzedaż	produktów	bankowych	dla	Klientów	indywidu-

alnych i instytucjonalnych (konta, kredyty, depozyty)
•	obsługa	kasowo-dysponencka
•	sporządzanie	dokumentacji
•	budowanie	długofalowych	relacji	z	Klientami	m.in.	poprzez	aktywne	

dopasowywanie oferty produktowej do aktualnych i przyszłych po-
trzeb Klienta

Oczekiwania:
•	wykształcenie	wyższe	lub	średnie
•	prawo	jazdy	kat.	B
Mile widziane:
•	doświadczenie	w	sprzedaży	produktów	finansowych
•	znajomość podstawowych produktów depozytowych, kredytowych

Oferujemy:
•	zatrudnienie	na	podstawie	umowy	o	pracę	w	polskim	Banku
•	szeroki	wachlarz	szkoleń	produktowych	i	sprzedażowych
•	przyjazne	środowisko	pracy
•	możliwości	rozwoju	zawodowego
•	atrakcyjny	system	wynagradzania	i	pakiet	socjalny

Jeśli jesteś osobą otwartą, komunikatywną, odpowiedzialną, sa-
modzielną i konsekwentną w działaniu, a do tego systematyczną i 

dynamiczną – zapraszamy do aplikowania na w/w stanowisko. Zgło-
szenia (CV, list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres e-mail: 

e.tuznik@bsmilicz.com.pl do dnia 30.04.2018 r.

KOMODY(7) dwie sztuki, komody po 3 szufla-
dy, NOwE, cena za komplet dwóch 250 zł, tel. 
729 270 272.

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.

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.

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

TELEfON(6) komórkowy , nowy , nieużywany, 
MypHONE , tel. 603 124 111.
TELEfON(6) stacjonarny, sprawny, dwusłu-
chawkowy, bezprzewodowy, kolorowy wy-
świetlacz, SiNuS 502, tel. 603 124 111.
SMARTfON(8) iphone 32GB, 500 zł, do nego-
cjacji, tel. 502 033 587.

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 para-
gon 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.

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.
KOMODA(4) holenderska, dębowa, tel. 603 
465 219.
SZAfKA(7 ) pod RtV, cena 250 zł, tel. 604 489 719.

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

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

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

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.

SOfA(7) nierozkładana. Stan idealny. Zapra-
szam do obejrzenia ponieważ zdjęcia nie 

Operator maszyn rolniczychOferujemy:

• umowę o pracę;

• jasne zasady zatrudnienia;

• bogaty pakiet świadczeń- bezpłatna stołówka, prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do kolonii dla dzieci;

• pracę na nowoczesnych maszynach rolniczych (kombajny, prasy, ciągniki rolnicze z przyczepami) w gospodarstwie Agro-Jet w Ujeźdźcu Wielkim.

Dołącz do nas, jeśli:

• posiadasz niezbędne uprawnienia do kierowania pojazdami rolniczymi;

• posiadasz doświadczenie w pracy na maszynach rolniczych;

• lubisz wyzwania i chcesz się rozwijać. 

Zainteresowany? 
Zadzwoń 

Beata Bartoszek 603 590 856
Agro-Jet Ujeździec Wielki  
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Maciej Nowak
Trzebnica ul. H. Brodatego 18/1
tel. 604 15 15 13
 883 38 03 96
e-mail: firmablyskmn@wp.pl

Firma świadczy usługi:

KOMPLEKSOWE SPRZąTANIE, DOCZYSZCZANIE
domów-mieszkań-biur-budów, mycie okien
CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki meblowej, samochodowej, żaluzji pionowych
OBSZYWANIE wykładzin i chodników
PIELĘGNACJA, SPRZąTANIE NAGROBKÓW usługa całoroczna i jednorazowa
PIASKOWANIE elewacji i fasad, czyszczenie strumieniowo-ścierne, mycie elewacji
USUWANIE GRAFFITI
ODŚNIEŻANIE dachów, posesji prywatnych – pielęgnacja terenów zielonych

Pracujemy na maszynach i środkach firmy KARCHER

Firma

SCHODY
100 %

DREWNIANE
DĄb JESION
bUK SOSNA

www.schodex.net
cena od 4,5 tys. zł.

tel. 602 728 266

DWUTYGODNIK SAMORZąDOWY 
GMINY TRZEBNICA
WYDAWCA:
Gminne Centrum Kultury i Sportu
ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica

ADRES REDAKCJI:
GCKiS ul. Prusicka 12
tel. 71 312 09 47

GEOMETRIA 3D NOWOŚĆ 2017
JEDYNE URZĄDZENIE w powiecie trzebnickim
BADAJĄCE GEOMETRIĘ POJAZDÓW W SYSTEMIE 3D!!!

Szczytkowice 91

tel. 785 233 408
GODZINy PRACy: PON-PT 8-17

SOBOTA 8-14
zapraszamy

Szczytkowice 91

tel. 785 233 408
GODZINy PRACy: PON-PT 8-17

SOBOTA 8-14

SPRAWDZENIE GEOMETRII tylko 40 zł

Nakład 12 000 egzemplarzy
NR 8 (137) / 2018
data wydania:  27.04.2018

Szafy
wnękowe
meble kuchenne
meble na wymiar

wysoka jakość
indywidualne podejście

pomiar i wycena gratis

tel:  785 339 006

SERWIS OPON
PROSTOWANIE I REGENERACJA FELG
SERWIS KLIMATYZACJI
W SPRZEDAŻY OPONY NOWE I UŻYWANE

Zapewniamy
profesjonalną

i szybką
obsługę

Z A P R A S Z A M Y !!!

ATRAKCYJNE CENY!

Gabinet
kosmetyczny

Galeria Urody
Edyta Garlińska

ul. W. Bochenka 11 d
TrzEBnICA

tel. 725 241 276

USŁUGI 
REMONTOWO 
BUDOWLANE

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

tel. 605 432 606

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Dobrochna Moździerz, Patrycja Król, Małgorzata 
Derecka, Barbara Ulatowska, Zbigniew Lubicz-Mi-
szewski, Leontyna Gągało, Aleksandra Mac.

OPRACOWANIE GRAFICZNE
Aleksandra Iwańska 

REKLAMA Małgorzata Derecka
e-mail: reklama.panorama.trzebnicka@gmail.com
tel. 66 50 86 997

REDAKTOR NACZELNY
Sebastian Hawryliszyn tel. 71 388 81 46
e-mail: panorama.trzebnicka@gmail.com

Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO: Aleksandra Mac
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść i charakter reklam 
i ogłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tytułów i adiusta-
cji tekstów bez naruszenia głównej myśli autora.

POLSKA PRESS Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia Drukarnia Sosnowiec

AKCESORIA DLA DZIECI

SPR ZE DAM

fURBY(8) 40 zł, stan idealny, działa, tel. 795 
331 391.

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

jEźDZIK(6) z przyczepką, BiG BOddy, uży-
wany przez jedno dziecko, cena 100 zł, tel. 
603 873 294.

UBRANIA

SPR ZE DAM

KURTKA(8) ecoskóra, stan idealny, 30 zł, roz-
miar 140, tel. 795 331 391.

BUTY(8) BaduRa, skóra, trekingowe, rozmiar 
36, 50 zł, tel. 795 331 391.

BUTY(8) BaRtEK, skóra, rozmiar 34, cena 40 zł, 
tel. 795 331 391.

ZAGINął OWCZAREK(4)

dnia 15 stycznia 2018 roku w Szczytko-
wicach zaginęła sunia rasy owczarek 
niemiecki długowłosy czarny podpa-
lany. wabi się Carmen, ma 3 lata, jest 
nieufna wobec ludzi. w dniu zaginięcia 
miała na szyi kolczatkę. widziana była w 
okolicach domanowic, Brzykowa, paw-
łowa i wszemirowa. Gdyby ktoś miał 
jakiekolwiek informacje na jej temat 
bardzo proszę o tel. 609 210 199.

MECHANIKA 
SAMOCHODOWA

Trzebnica
ul. Jędrzejowska 25A

pon. - pt. 8:00 - 17:00

sob. 9:00 - 14:00

tel. 796 060 595

WUKO KRZySZTOF BuCZEK

CZYSZCZENIE
KANALIZACJI
wywóz nieczystości

płynnych
obsługujemy gminy:

Trzebnica, Wrocław, Wisznia Mała, 
Czernica, Oborniki Śląskie, Zawo-
nia, Kąty Wrocławskie, Długołęka

tel. 601 537 024

WĘGIEL • KOSTKA • ORZECH • EKOGROSZEK • MIAŁ

KRUSZYWA • KAMIEń OZDOBNY • KOSTKA GRANITOWA

NOWy SKłAD OPAłU
Księginice ul. Trzebnicka – teren SKRu

tel. 690 294 901 / 570 810 000 / www.wbtech.com.pl

węgiel tylko z polskich kopalni

NAPRAWA
LAPTOPÓW

Komputerów PC,
Tabletów, GPS itp.

Naprawy sprzętowe
i programowe, wsparcie IT.
BEZPŁATNA DIAGNOZA

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
Piotr Jankowski

TAXI 1 
TRZEBNICA 

telefon

601 270 514

WYCENA 
NIERUCHOMOŚCI

Agnieszka Prokopowicz
rzeczoznawca majątkowy

nr upr. 7034

tel. 721 704 748
agnieszka.prokopowicz@interia.pl

ul. Krzywoustego 105, Wrocław

MONTAŻ - SPRZEDAŻ 
wysokiej jakości stacji 

UZDATNIANIA WODY 
firmy Viessmann Aquahome

URUCHOMIENIE 
oraz regulacja bezpłatnie

tel. 533 533 288

KIEROWNIK
BUDOWY

mgr inż. Tomasz Grzebień

Nadzory budowlane / Eksper-
tyzy konstrukcji / Inwestorstwo 

zastępcze / Doradztwo inwesty-
cyjne / Przeglądy budowlane / 

Odbiory mieszkań / Współpraca 
z projektantami i wykonawcami

tel. 571 384 365
tomasz.grzebien@gmail.com

USŁUGI 
OGÓLNO- 

BUDOWLANE
BUDOWY 

OD PODSTAW

REMONTY

tel. 513 145 302

TŁUMACZ 
PRZYSIĘGŁY 

języka 
niemieckiego

TRZEBNICA
ul. Armii Krajowej 14/1

tel. 71 387 27 17
kom. 720 577 941

e-mail: mgrlech63@gmail.com

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

tel. 725 340 467

Auto
DETAILING

spa dla Twojego samochodu
czyszczenie skóry / polerowanie 
lakieru / odświeżanie i zabez-
pieczanie lakieru / odświeżanie  
i zabezpieczanie plastików / po-
lerowanie reflektorów / czysz-
czenie aut do sprzedaży / usu-
wanie naklejek reklamowych  
/ pranie tapicerki samochodowej

600 588 484
Księginice,  ul. Łabędzia 30

Firma TOMIK oferuje 

PROFESJONALNE
CZYSZCZENIE

- DYWANÓW 
- WYKŁADZIN 
- TAPICERKI 
 SAMOCHODOWEJ 
- MEBLI TAPICEROWANYCH

Konkurencyjne ceny!

tel. 693 431 523 

SZAMBA
ZB I O R N I K I  NA  D E SZC ZÓW K ę 

B I O LO G I C ZN E  O C Z ySZC Z ALN I E  Ś CI EKÓW
PR Z y Ł ąC Z A  WO D N O  -  K ANAL IZ AC yJ N E

tel. 605 331 903
Paweł Madaliński / Skarszyn 48 / Trzebnica

oskargsm.pl
TRZEBNICA ul. W. Witosa 18

tel. 71 387 48 45 kom. 511 511 011

- masz problem z telefonem ?? 
skontaktuj się z nami, naprawimy go !! 

telefonY 
KomÓrKoWe
sKUp / SPRZEDAŻ
profesjonalnY serWis 

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

REJESTRACJA 
KART Sim 

ODDłUżANIE
łukasz Pęczkowski

tel. 577 808 806

TRZEBNICA
ul. Świętej Jadwigi 9

www.antywindykator.net

NAGRODA DLA ZNALAZCY!

POSZUKUję SZUKAM DOMU(7) 
dla czteroletniej kotki, tel. 781 810 110

ZAGINął PIES(8) suczka-owcza-
rek, niemiecki krótkowłosy. Czarna podpalana. 
Ma czerwoną obrożę. Jest zachipowana. Osoby, 
które ją widziały prosimy o tel. 604 479 138. 

ZAGINął KOT(8) kotka ma na imię 
inka, cała czarna, roczny, drobny kotek,  znam 
szczególny – blizna po operacji na brzuszku, 
każda informacja ważna , tel. 509 513 150.

KALOSZE(8) crocs, rozmiar 29-30, cena 40 zł, 
nowiuśkie, tel. 795 331 391.

KUPIę / ODDAM / PRZYjMę

Kupię PIEC(7) CO używany, eko groszek, 
19kw., tel. 694 954 889.
Kupię MOTOCYKL(6) Simson, wSK, SHL, 
Motorynka, Romet itp, oraz Syrenę, trabanta, 
tel. 600 340 996.
Kupię SZYLD(4) poniemiecki, reklamowy 
(najlepiej emaliowany), tel. 503 032 094.
Oddam za darmofOTELE(21) dwa fote-
le, rozkładane i sofę rozkładana 2-osobową, 
tel. 734 142 261.
Przyjmę TELEfON(19) przyjmę nieodpłat-
nie telefon i sokowirówkę, tel. 730 777 907.
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