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Wspaniali Gminy TRZEBNICA

Zapraszamy

Przed nami kolejny, niezwykły
jubileusz – 200-lecie erygowania
parafii pw. św. Bartłomieja Ap.
i św. Jadwigi w Trzebnicy, podczas którego zostaną wręczone
tytuły kolejnym zasłużonym dla
Gminy Trzebnica.

Str. 2-3
Rusza rekrutacja
DO Żłobka!
Przedstawiamy szczegółowy harmonogram rekrutacji do nowego
Gminnego Żłobka. Jak zapewnia
burmistrz – Wszystkie dzieci od
jednego roku do lat trzech zostaną przyjęte do placówki.

Str. 7
Nowe boisko
w Domanowicach!

str. 10-12
27 kwietnia 2018 r. poznaliśmy laureatów Trzebnickiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych Gminy Trzebnica”. Konkurs pod honorowym patronatem burmistrza Marka Długozimy trwale wpisał się w kalendarz wydarzeń lokalnych. Co ważne – Gminie Trzebnica przypada zaszczyt należeć do pionierów konkursu Ośmiu Wspaniałych. Podobnie jak w
większości inicjatyw powiatowych, była ona pierwszą, która uhonorowała na swoim obszarze młodych, wyjątkowych nastolatków.
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W niedzielę 6 maja oficjalnie
otwarte zostało boisko wraz
z infrastrukturą, powstałe dzięki
Budżetowi Obywatelskiemu.

Str. 14-15
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Subiektywnym okiem burmistrza

Oddani miastu i parafii

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Trzebnica!
Przed nami kolejny, niezwykły jubileusz, który możemy przeżywać w naszej
lokalnej wspólnocie. 200 lat
temu, w 1818 roku przy dawnym kościele klasztornym
w Trzebnicy erygowano parafię pw. Św. Bartłomieja Ap.
i Św. Jadwigi Śląskiej. Kilka
lat później, w 1861 roku, na
zaproszenie miejscowego proboszcza ks. Ignacego Tieffe,
do Trzebnicy przybyły Siostry
Boromeuszki i podjęły się
opieki nad chorymi, a także
nad dziećmi. Z czasem zorganizowały w klasztorze szpital
oraz dom generalny dla swojego zgromadzenia. Prawie
100 lat później, w 1945 roku
misję prowadzenia posługi
duszpasterskiej w centralnym
sanktuarium
archidiecezji
wrocławskiej – w Bazylice
św. Jadwigi Śląskiej – otrzymali Salwatorianie. To kilka
faktów z historii naszej parafii, ale jej najpiękniejsze karty
na przestrzeni tych 200 lat napisali konkretni ludzie. Wiele
znakomitych postaci, które
swoją postawą, siłą charakteru, życiem według kart Ewangelii zapisały się w pamięci
i sercach nas wszystkich.
Mam ogromny zaszczyt
do tego prestiżowego grona dopisać kolejne osoby.

W najbliższą niedzielę 13
maja, podczas uroczystego
koncertu w Bazylice z okazji
200-lecia erygowania parafii św. Bartłomieja Ap. i św.
Jadwigi Śląskiej, wręczę tytuły „Zasłużony dla Gminy
Trzebnica”. To wyjątkowe
wyróżnienie jest wyrazem
wdzięczności, ale i docenieniem zasług ludzi, których
siła duchowa, zaangażowanie
w życie naszej Małej Ojczyzny, postawa otwartości na
potrzeby drugiego człowieka,
życzliwości, są dla kolejnych
pokoleń trzebniczan powodem do dumy i inspiracją do
godnego naśladowania.
Jest mi niezmiernie miło
poinformować Państwa, że
Rada Miejska w Trzebnicy na
mój wniosek, jednogłośnie,
przyznała tytuł „Zasłużony
dla Gminy Trzebnica”: śp.
Janowi Edwardowi Moskwie
(pośmiertnie), pani Danucie
Kamińskiej, pani Jadwidze
Jezioro-Swędzioł, pani Elżbiecie Jagiełło, s. Olimpii
Teresie Konopce, a także ks.
dziekanowi Jerzemu Olszówce SDS.
Przekładając Kapitule życiorysy osób nie miałem żadnych wątpliwości, że każda
z nich w sposób godny dopełnia panteon „Zasłużonych dla

Gminy Trzebnica”. Wręczenie
im tytułu podczas jubileuszu
parafii ma swoje głębokie
uzasadnienie i potwierdza, że
historię miejsc, w których żyjemy, historię Trzebnicy, ale
i parafii św. Bartłomieja Ap.
i św. Jadwigi Śl., piszą przede
wszystkim ludzie i ich losy.
Śp. pan Jan Edward Moskwa,
pani Danuta Kamińska,
pani Jadwiga Jezioro-Swędzioł, pani Elżbieta Jagiełło,
s. Olimpia Teresa Konopka
SMCB oraz ks. dziekan Jerzy
Olszówka SDS to osoby, które
zasługują na uznanie, podziw
i szacunek. Ich poświecenie,
zaangażowanie i praca na
rzecz lokalnej społeczności,
a szczególnie na rzecz parafii
św. Bartłomieja Ap. i św. Jadwigi Śl. połączona z troską
o nasz największy skarb – Bazylikę – potwierdzają ich miłość i przywiązanie do naszego wspólnego domu, któremu
na imię Trzebnica.
Już dziś zapraszam Państwa na łamy kolejnego numeru Panoramy Trzebnickiej.
Zaprezentujemy
wówczas
szczegółowe życiorysy „Zasłużonych dla Gminy Trzebnica” oraz zaprezentujemy
treść wniosków, które przedstawiłem Kapitule.
Jednocześnie serdecznie

▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a p o dc z as Wie lk iej G ali nad ania

t y t u ł ów – Z as ł u żony d l a G miny Tr ze b nic a oraz H onorow y
O by wate l Tr ze b nic y, k tóra mia ł a miejsce w 2016 r o ku . Te raz do g rona z as ł u żonyc h do ł ąc z ą ko l ej ni mie s z k ańc y G mi ny Tr ze b nic a .
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Jest mi niezmiernie miło poinformować
Państwa, że Rada Miejska w Trzebnicy na mój
wniosek, jednogłośnie, przyznała tytuł
„Zasłużony dla Gminy Trzebnica”:
Śp. Janowi Edwardowi Moskwie,
Pani Danucie Kamińskiej,
Pani Jadwidze Jezioro-Swędzioł,
Pani Elżbiecie Jagiełło,
S. Olimpii Teresie Konopce,
Ks. dziekanowi Jerzemu Olszówce SDS.

za ludzi, wśród których dane
Państwa zapraszam wraz jest nam żyć.
z ks. Dziekanem do udziaSzczegółowy plan wydału w niedzielnych uroczy- rzenia znajdą Państwo na plastościach. Niech jubileusz katach.
200-lecia erygowania parafii
Serdecznie zapraszam!
św. Bartłomieja Ap. i św. Jadwigi Śl., a także wręczenie
Marek Długozima
tytułów „Zasłużony dla Gminy Trzebnica” będzie dla nas
wszystkich czasem pięknego
świętowania i wdzięczności
Burmistrz Gminy Trzebnica

▶ 10 maja 2018 r. R ad a M iej s k a w Tr ze b nic y na w niose k Bu rmist r z a M ark a D ł u goz imy, j e d no g ł oś nie , p r z y z na ł a t y t u ł „ Z as ł u ż ony d l a G miny Tr ze b nic a”.
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Gmina Trzebnica w budowie
Intensywny czas rozwoju Gminy Trzebnica trwa w najlepsze. Powstają żłobek wraz z przedszkolem, obiekt sportowo-rekreacyjny, hala
sportowo-widowiskowa, nowa szkoła w Kuźniczysku oraz trzy nowoczesne świetlice wiejskie. Koszt tych inwestycji to blisko 50 milionów.
– Rozwój, to słowo nierozerwalnie związane z Gminą Trzebnica.
Chcę, by była nowoczesna, przyjazna i bezpieczna dla mieszkańców.
By spełniała ich wszystkie potrzeby,
bez konieczności wizyty w większym mieście. Stąd liczne inwestycje
w edukację, kulturę, sport, zdrowie
i bezpieczeństwo – mówi burmistrz
Marek Długozima i dodaje: – Pro-

wadzone obecnie inwestycje, to
kolejne spełnione obietnice, które
dałem mieszkańcom. Za moment
wszystkie dzieci odnajdą swoje miejsce w naszych placówkach
przedszkolnych i nowo wybudowanym żłobku, a dzieci z SP 2 będą
cieszyć się zajęciami wychowania
fizycznego na nowoczesnej hali,
którą ze szkołą połączy podziemny

łącznik. Już w zeszłym roku oddaliśmy do użytku w pełni wyremontowany budynek Szkoły Podstawowej
nr 1, teraz jeszcze większa inwestycja w infrastrukturę edukacyjną
trwa w Kuźniczysku. Powstaje tam
nowe skrzydło budynku, a stara
szkoła jest remontowana. Łącznie
powiększy ona swoją powierzchnię
o 900 m². W Księginicach, Ligocie

Trzebnickiej oraz Kuźniczysku powstają świetlice, osiem kolejnych
jest już w drodze, a prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. Będą to
miejsca rekreacji oraz wzajemnej
integracji. Nie należy zapominać, że
już za moment ruszy budowa ścieżki dydaktycznej na Winnej „Kociej”
Górze, powstają również kolejne
ciągi pieszo-jezdne, których w tym

Żłobek, przedszkole, obiekt sportowo-rekreacyjny i mistrzostwa Polski
Żłobek wraz z przedszkolem są już
prawie gotowe na przyjęcie dzieci.
Przestronne sale pełne światła czekają na wyposażenie, które umili
czas żłobkowym maluchom oraz
przedszkolakom. Trwają ostatnie
prace związane z wykończeniem
oraz zagospodarowaniem terenu. Obiekt sportowo-rekreacyjny,
również znajduje się w fazie wykończenia. Jak mówią wykonawcy,
cztery sale do squasha zostały wyposażone w jeden z najnowocześniejszych systemów do pomiaru
punktów, którym pochwalić mogą
się nieliczne korty w Polsce. – My
takich kortów będziemy mieli
cztery, a dzięki ich nowoczesności
będziemy mogli nie tylko udostępnić graczom korty o najwyższym
standardzie, ale także organizować zawody o randze międzynarodowej. Już teraz mogę zdradzić
niespodziankę, jaką mam dla
mieszkańców. Otwarcie obiektu
będzie połączone z Mistrzostwami Polski, gdzie będziemy mogli
przyglądać się grze i technice najlepszych zawodników w kraju. Już
teraz serdecznie zapraszam – komentuje burmistrz Marek Długozima. Obiekt będzie uzupełnieniem Gminnej Strefy Aktywności
(siłownia, cross oraz kręgielnia)
otwartej w ubiegłym roku przy
Gminnym Parku Wodnym Trzebnica-ZDRÓJ. Znajdą się tam wspomniane sale, siłownia, spinning
i fitness.

roku na terenie naszej gminy znajdzie się blisko 25 kilometrów. Za
chwilę rozpocznie się także budowa
rond oraz przebudowa kluczowej
dla komunikacji ul. Obornickiej.
A to tylko niektóre z ponad 80 inwestycji, które rokrocznie przeprowadzam w Gminie Trzebnica, by
wszystkim Państwu żyło się lepiej
– zakończył burmistrz.
[sh]

koszt budowy

ponad 11

milionów

▶ Pr z y k ł adowa s al a do sp inningu oraz …

▶ …s al a , w k tórej ju ż nie bawe m z agos zc z ą p rawd z iwe r owe r y, si ł ow nia , f it ne s i j o g a .

koszt budowy

Hala rośnie w oczach

ponad 20

Na budowie hali widowiskowo
-sportowej dzieje się wiele. Ściany
pną się do góry, kończy się budowa
piwnicy łącznika, a już za chwilę
rozpocznie się budowa jego samego. Powierzchnia użytkowa hali
wyniesie 3.612,45 m². Prace budowlane prowadzi Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych
PROMAT Sp. z o.o. Już w przyszłym roku dzieci będą cieszyć się
zajęciami wychowania fizycznego
na najnowocześniejszym obiekcie,
jaki powstał w Powiecie Trzebnickim. Co więcej, pozwoli on na
organizowanie wydarzeń sportowych i kulturalnych o zasięgu
ogólnopolskim.

milionów

▶ H al a widowis kowo -sp or towa rośnie
w bar d zo s z y b k im te mp ie.

▶ N ow y

G minny
O b ie k t
Sportowo-Rekreacyjny
b ę d z ie p osiad a ł 4 s al e
do squ as ha , s al ę do sp in ningu , f it ne ssu oraz si ł ow nię. Bu rmist r z M are k
D ł u goz im a wi z y towa ł in we st ycj ę. N a z dj . ze St a nis ł awe m Kos z a ł k ą.

▶ Finali zowane s ą p race z wiąz ane z b u dową
ł ąc z nik a .

▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a kont ro luje p ostę py p rac p o dc z as cot ygo d niowej narad y rob o c zej .

Hala
WidowiskowoSportowa
Szkoła
Podstawowa
nr 2

▶ S al e do squ as ha zost a ł y w y p os ażo ▶ Pr z y k ł adowe kor t y do g r y w squ as ha .

ne w naj nows z ą te c hno l o g ię p omiaru
p u nk tów, u nik atową w s k ali Po ls k i.
Jak z ap owie d z ia ł b u rmist r z , ot warc ie
ob ie k t u b ę d z ie p o ł ąc zone z or g ani z a cj ą M ist r zost w Po ls k i w squ as hu .

podziemny
ł ą c zn i k
▶ E l e k t r onic z ny ze g ar w y ników.

▶ Wizualizacja nowoczesnej hali sportowo -widowiskowej przy ul. 3 Maja wraz ze Szkołą Podstawową nr 2 i podziemnym łącznikiem, któr y połączy oba budynki.
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Trzy nowoczesne i przestronne świetlice
Księginice, Ligota Trzebnicka, Kuźniczysko –
te trzy miejscowości łączą nowoczesne świetlice, które powstają na ich terenie. Każda z nich
będzie liczyła ponad 200 m² powierzchni użytkowej. Znajdzie się w nich przestronna sala,
kuchnia i łazienki dostosowane do potrzeb
dzieci, a także osób starszych i niepełnosprawnych. Co ważne, pozyskane przez burmistrza
Marka Długozimę dofinansowanie z programu „Maluch+” pozwoli na zakup zabawek oraz
pomocy dydaktycznych dla dzieci, które już
niebawem zaczną korzystać ze wspomnianych
świetlic. Kolejne tego typu obiekty powstaną
także w Skarszynie, Nowym Dworze, Świątnikach, Koczurkach, Brzeziu, Masłowcu, Będkowie, Ujeźdźcu Wielkim oraz w Kobylicach.

koszt budowy

ponad 3

▶ Tr waj ą p race w y ko ń c ze niowe w ś r o d ku b u d y nku . N a z dj . b u rmist r z w raz
z k ie r ow nik ie m b u dow y.

Szkoła w Kuźniczysku nabiera kształtu
Trwa budowa łącznika, który spoi
stary budynek szkoły z nowym skrzydłem o powierzchni 900 m². W budynkach wykonywane są prace wykończeniowe. Montowane są płytki
podłogowe, instalacje, trwa malowanie ścian oraz elewacji budynku.
Zamontowane zostały już okna oraz
poszycie dachowe. Teren inwestycji
wizytował burmistrz Marek Długozima: – Jestem zbudowany postępem
prowadzonych prac. Już od września
będzie to kolejna wizytówka gminnych szkół. Wierzę, że pod okiem
pani dyrektor Elżbiety TaraszczukGaweł nowa placówka stanie się jedną z najlepszych, a dzieci uczące się
w niej będą dumnie reprezentować
swoją małą ojczyznę na zewnątrz.
Prace prowadzi trzebnicka firma Kliwo Wojciecha Klisowskiego.

Rekrutacja do nowego żłobka

miliony

▶ Tr waj ą ost at nie p race w y ko ń c ze niowe z wi ąz ane z p owst anie m ś wie t lic y w K się g inic ac h .

▶ Świe t lic a w Ligo c ie Tr ze b nic k iej r ów nie ż nab ie ra ost ate c z nyc h k s z t a ł tów.

koszt budowy

ponad 7

milionów

R

▶ Burmistrz Marek D ługozima wiz y tował teren prac z wiązanych z modernizacją oraz budową szko ł y w Kuźnicz ys k u . N a z d j . z p r a c o w n i k i e m W y d z i a ł u Te c h n i c z n o – I n w e s t y c y j n e g o S t a n i s ł a w e m K o s z a ł k ą , w ł a ś c i c i e l e m f i r m y
„ K LI W O ” W o j c i e c h e m K l i s o w s k i m o r a z k i e r o w n i k i e m b u d o w y A n d r z e j e m Fa r a ń c e m .

▶ W miej scu b u dow y ł ąc z nik a , k tór y p o ł ąc z y st ar y b u d y ne k s z ko ł y z no w y m s k r z yd ł e m o p owie r zc hni 9 0 0 m 2 .

▶ Wew nąt r z b u d y nku t r waj ą p race t y nk ar s k ie.
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Znaki poziome odnowione

przebudowa drogi z Trzebnicy do Ujeźdźca Wlk.
wraz z Budową ścieżki rowerowej

Oznakowanie poziome dróg w Trzebnicy zostało odnowione. Zadanie
to realizowała trzebnicka firma Moniki Grabowieckiej grabowiecka.pl.
W ramach prowadzonych prac, odnowione zostało również oznakowanie specjalnego rodzinnego miejsca parkingowego, znajdującego się przed
budynkiem Urzędu Miejskiego.

Trwają prace związane z budową drogi ze Szczytkowic do Ujeźdźca Wielkiego wraz
ze ścieżką rowerową. Postępy prac wizytował Burmistrz Gminy Trzebnica Marek
Długozima, którego klub radnych powiatowych współrządzi od trzech lat w Powiecie Trzebnickim. W przeglądzie tej ważnej dla mieszkańców Gminy Trzebnica inwestycji brał również udział Wicestarosta Powiatu Trzebnickiego Jerzy Trela, radny
powiatowy Mariusz Szkaradziński oraz członek zarządu powiatu Daniel Buczak.

Malowanie znaków poziomych sprawiło, że są wyraźniejsze, a dzięki temu lepiej widoczne
stały się przejścia dla pieszych,
linie zatrzymania, strzałki, oznakowania parkingów, dróg pożarowych, ścieżek rowerowych,
linie segregacyjne i krawędziowe
oraz znaki uzupełniające. – Dla

Podczas spotkania omawiane
były sposoby rozwiązania napotkanych trudności oraz plany związane
z przedłużeniem istniejącej trasy do
centrum Ujeźdźca Wielkiego. Napotkane problemy wynikają przede
wszystkim z wadliwości projektu
technicznego ścieżki rowerowej,
wykonanej przez Powiat Trzebnicki jeszcze za rządów poprzedniego
starosty Roberta Adacha. Przypomnijmy że projekt techniczny ścieżki rowerowej wykonany za rządów
poprzedniego starosty kończy się
na mostku (wyremontowanym
nota bene przez obecne władze Powiatu Trzebnickiego) oddalonym
o niespełna kilometr od Ujeźdźca
Wielkiego. Kolejnym problemem
wynikającym z wadliwości projektu technicznego jest fakt, że projekt
zakłada budowę 3-metrowej ścieżki
rowerowej w Komorowie, ale niestety bez zarurowania przechodzą-

mnie, jako gospodarza, wygląd
miasta jest bardzo ważny, dlatego zależy mi, by wszystko było
odnowione i uporządkowane.
Cieszę się również z faktu, że to
trzebnicka firma, już po raz kolejny, mogła aktywnie uczestniczyć w procesie modernizacji
miasta. Zawsze procentuje, kiedy

prace dla Gminy wykonują lokalni przedsiębiorcy. To już trzeci
rok, kiedy firma grabowiecka.pl
wykonywała dla nas to zadanie,
i jak zawsze włożyła w nie wiele
serca i wysiłku – podkreśla burmistrz Marek Długozima.
[sh]

9

11.05.2018

▶ Podpisanie umow y na w ykonanie oznakowania poziomego
dróg na terenie Trzebnicy. Na zdjęciu m.in. burmistrz Marek
Długozima oraz Monika Grabowiecka z firmy grabowiecka.pl.

cego pod planowaną ścieżką rowu
z ciekiem wodnym. - Jako Burmistrz
Gminy Trzebnica przy realizacji
gminnych inwestycji staram się, aby
w jak największym stopniu służyły
one mieszkańcom. To z myślą o nich
wydawane są publiczne pieniądze.
Staram się, aby wydawać je racjonalnie i z jak największą korzyścią dla
mieszkańców. Dlatego jako założyciel ugrupowania, które współrządzi
w Powiecie Trzebnickim (Klub Radnych Marka Długozimy- Skuteczni
dla Rozwoju) nie mogę pozwolić, aby
powiatowa ścieżka rowerowa kończyła się przez błędy poprzedniego
starosty w przysłowiowym polu. Nie
mogę też pozwolić, aby mieszkańcy
Komorowa nadal znosili uciążliwości rowu biegnącego przy powiatowej drodze. Dlatego, dzięki dobrej
współpracy ze Starostą Trzebnickim
Waldemarem Wysockim, Wicestarostą Jerzym Trelą oraz pozostałymi

członkami Zarządu Powiatu podjęliśmy działania, które doprowadzą do
zarurowania rowu w Komorowie,
po którym przejdzie nowa ścieżka
rowerowa oraz wykonania brakującego odcinka ścieżki rowerowej do
Ujeźdźca Wielkiego. Jeśli działania
te spotkają się ze sprzeciwem radnych opozycyjnych w Radzie Powiatu Trzebnickiego (co już niestety nie
raz miało miejsce m.in. obecnego
radnego Roberta Adacha), to brakujące środki postaram się znaleźć
w budżecie Gminy Trzebnica. Przypomnijmy, że decyzją burmistrza,
Gmina Trzebnica współfinansowała
wykonane już fragmenty trasy rowerowej oraz drogi z Trzebnicy do
Ujeźdźca Wielkiego na odcinkach:
Trzebnica- Szczytkowice (w 2017
roku) oraz Komorówko- zjazd na
Koczurki (w 2016 roku).
Podczas ostatniego spotkania
burmistrza z Jackiem Tarczyńskim,

▶ Szczytkowice-Kom or owo. Postę py p rac sp rawd z ali b u r-

mist r z M are k D ł u goz im a , 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 Danie l
Buc z ak oraz d y re k tor Ze sp o ł u Sz kó ł w Uj e ź d ź cu Wie lk im , a
t ak ż e rad ny R ad y Powiat u M ariu s z Sz k arad z i ńs k i.

właścicielem firmy Tarczyński S.A.
poruszony został również temat remontu drogi powiatowej z Ujeźdźca
Wielkiego do Sułowa oraz z Domanowic do Ujeźdźca Wielkiego. Obie
te drogi obiecał wykonać poprzedni
starosta Robert Adach, jednak przez

8 lat swojego urzędowania, nie udało mu się zrealizować tych inwestycji. Jak zapewnił burmistrz Marek
Długozima, jeśli jego ugrupowanie
będzie rządzić w kolejnej kadencji
samorządu powiatowego, to drogi te
zostaną wyremontowane.
[red]

dofinansowanie dla szkoły w Ujeźdźcu
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Burmistrz Marek Długozima pozyskał ponad 3,5
miliona złotych dofinansowania na termomodernizację Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Remont, który rozpocznie się
już w przyszłym roku obejmować
będzie swym zakresem docieplenie ścian budynku wewnątrz i na
zewnątrz, ocieplenie stropu oraz
dachu. Wymienione zostaną także
okna, drzwi oraz system grzewczy.
– Cieszę się, że moje skuteczne działania przynoszą wymierne
efekty, w postaci tego dofinanso-

wania, które pozyskaliśmy jako
jedyna Gmina w Powiecie Trzebnickim. Nasz projekt uzyskał jedną
z najwyższych punktacji. Pozwoli
to nam na przeprowadzenie kompleksowego remontu, który już
wcześniej planowałem wspólnie
z dyrektorem Mariuszem Szkaradzińskim. Jego osobiste starania
oraz nasza dobra współpraca owo-

cują rozwojem szkoły. Warto przypomnieć, że także w Kuźniczysku
trwa obecnie termomodernizacja
wraz z rozbudową placówki o nowe
skrzydło. Jeszcze w roku ubiegłym
przeprowadziliśmy wielomilionowy remont Szkoły Podstawowej
nr 1. Nie można tu też zapominać
o powołanym przeze mnie kompleksie Szkoły Muzycznej i Szkoły
Podstawowej nr 2, które są obecnie wizytówką Gminy, a powstały
na bazie starych budynków posanatoryjnych – mówi burmistrz
Marek Długozima i dodaje: – Inwestycja w edukację, to inwestycja
w przyszłość tak naszej Gminy,
jak i całego narodu. Rozumiejąc

to, staram się wciąż rozwijać naszą infrastrukturę. Stąd inwestycje
wspomniane powyżej, ale i budowa żłobka wraz z przedszkolem,
w którym tak jak obiecałem – znajdą miejsce wszystkie dzieci. Pozwoli to odciążyć rodziców, którzy
będą mogli wrócić do zawodowych
obowiązków.
W tym miejscu warto wspomnieć również o innych trwających i planowanych inwestycjach
związanych z rozwojem infrastruktury edukacyjnej w naszej
gminie. Przy ul. 3 Maja, oprócz
żłobka i przedszkola, za ponad 20
milionów, powstaje także nowoczesna hala widowiskowo-spor-

towa. Posłuży ona dzieciom ze
Szkoły Podstawowej nr 2, z którą
połączy ją podziemny łącznik.
W roku ubiegłym oddano tam do
użytku także boisko wielofunkcyjne ze stanowiskami lekkoatletycznymi i bieżnią. Jeszcze w tym roku,
kolejny remont przejdzie Szkoła
Podstawowa nr 3, gdzie wcześniej
powstała nowa hala, stołówka wraz
z kuchnią, winda, plac zabaw oraz
boisko. Regularne remonty odbywają się także w innych placówkach edukacyjnych, m.in. w Masłowie i Boleścinie, które decyzją
burmistrza będą nadal funkcjonowały jako samodzielne szkoły.
[sh]
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Wspaniali są wśród nas
Na dzień 27 kwietnia przypadło długo oczekiwane
ogłoszenie laureatów Samorządowego Konkursu Nastolatków – Ośmiu Wspaniałych Gminy Trzebnica.
Konkurs pod honorowym
patronatem
Burmistrza
Marka Długozimy trwale wpisał się w kalendarz
wydarzeń lokalnych. Co
ważne – Gminie Trzebnica
przypada zaszczyt należeć
do pionierów konkursu
Ośmiu Wspaniałych. Podobnie jak w większości
inicjatyw
powiatowych,
była ona pierwszą, która
uhonorowała na swoim obszarze młodych, wyjątkowych mieszkańców.
W tym roku galę odbywającą
się w sali widowiskowo-kinowej Gminnego Centrum Kultury uświetnił występ Hanny Pluty
– uzdolnionej uczennicy SP nr 1
oraz Gminnej Szkoły Muzycznej
I stopnia w Trzebnicy, laureatki
regionalnych konkursów wokalnych, oraz Marcina Gogołowicza,
który zaprezentował pokaz iluzji
scenicznej zapraszając do wykonywanych numerów gości z widowni.
Galę rozpoczęła przywitaniem gości w imieniu burmistrza Marka
Długozimy prowadząca uroczystość – Ewa Miedzwiecka, kierując
szczególne podziękowania za przybycie do wszystkich nominowanych do tytułu Wspaniałego Gminy Trzebnica i ich rodzin obecnych
na sali. W pierwszej kolejności
przybliżono sylwetki wszystkich
nominowanych – z którymi można zapoznać się poniżej. Listy gratulacyjne nominowanym oraz ich
opiekunom wręczyła naczelnik
Wydziału Oświaty Krystyna Haładaj wraz z radną Rady Miejskiej
Marią Barbarą Ciepluch.
W tym roku zaszczytne miano
8 wspaniałych uzyskali: Kamila
Boczar, Martyna Józefiak, Natalia
Kochmańska, Jan Kwasek, Dominika Nita, Klaudia Piasecka, Maksymilian Piziewicz i Jakub Woźniak. Według Kapituły właśnie ci

▶ M arc in G o go ł owic z – ilu zjonist a , k tór y u ś wie t ni ł s woim s how te goro c z ną
g al ę.

▶ W ystę p H anny Plu t y, uc ze nnic y Sz ko ł y Po d st awowej nr 1, uc z ę s zc z aj ącej
r ów nie ż do G minnej Sz ko ł y M u z yc z nej I stop nia w Tr ze b nic y.

Laureaci
▶ Ws p ó l n e z d j ę c i e Ó s e m k i Ws p a n i a ł yc h G m i ny Tr z e b n i c a o r a z n o m i n ow a nyc h d o t e g o t y t u ł w r a z z b u r m i s t r z e m M a r k i e m
Długozimą i sekretarzem Danielem Buczakiem.

uczniowie zasłużyli na szczególne
wyróżnienie, a ich decyzja wywołała wśród kolegów i koleżanek
zgromadzonych na sali olbrzymi
aplauz. Po krótkiej prezentacji filmowej Wspaniałej Ósemki, gospodarz uroczystości, burmistrz Marek Długozima wraz z sekretarzem
Danielem Buczakiem wręczył statuetki laureatom i listy gratulacyjne dumnym rodzicom.
Momentem, na który wszyscy
czekali, było odczytanie ostatecznego werdyktu i ogłoszenie
tegorocznych laureatów tytułu
Najwspanialszy Gminy Trzebnica. Dokonała tego przewodnicząca powołanej przez burmistrza
Kapituły konkursu – Krystyna
Haładaj. Zgodnie ze zwyczajem
laureatów uhonorowano w dwóch
kategoriach wiekowych: klas IV –
VI oraz klas VII i gimnazjalnych.
W uroczysty sposób ogłoszono,
iż tytuł Najwspanialszego Gminy
Trzebnica w pierwszej kategorii
wiekowej przypadł uczniowi SP nr
3 w Trzebnicy – Maksymilianowi
Piziewiczowi. Z kolei w kategorii
klas gimnazjalnych – tytuł Najwspanialszej przypadł Kamili Boczar z trzebnickiej SP nr 1.

Niezwykle podniosłą chwilę podsumował w przemowie Burmistrz
Gminy Trzebnica:
– „Tyle się narzeka, że dzisiejsza
młodzież nie czuje empatii, że skupia się tylko na sobie i jest coraz
gorsza. Ten konkurs wyłaniający
wspaniałych Gminy Trzebnica
obala w całości te krzywdzące opinie! Ci młodzi ludzie zebrali się
tutaj, bo swoją bezinteresowną pomocą pomnażają dobro i inwestują
w całą naszą lokalną społeczność,
ponieważ dobro zawsze wraca
i rośnie w siłę. Wspaniali Gminy
Trzebnica dają przykład innym,
nie tylko swoim rówieśnikom, ale
też osobom starszym, jak tworzyć świat na TAK. Jak go wciąż
ulepszać. Olbrzymie słowa uznania kieruję przede wszystkim do
rodziców dzisiejszych laureatów
– najważniejszych osób w kształtowaniu wartości i postawy młodych
pokoleń. Nie wolno też zapominać
o ich wychowawcach i nauczycielach, którzy potrafili dostrzec wyjątkowość swoich uczniów i zgłosić
ich do konkursu”– zakończył.
Podziękowania i wykonanie pamiątkowych fotografii z Burmistrzem Markiem Długozimą po-

przedziło jeszcze ogłoszenie, iż
tegoroczni laureaci – potwierdzając swoją empatię i wielkie serce,
kontynuować będę zainaugurowaną w roku ubiegłym gminną tradycję organizowania przy okazji
obchodzenia Dnia Dziecka zbiórki
charytatywnej artykułów szkolnych pn. „Dzieci dzieciom”. Wspaniali Gminy Trzebnica przy wsparciu Urzędu Miejskiego podczas
finału Trzebnickich Dni Rodziny 3

czerwca będą zbierać na Placu Pielgrzymkowym w Trzebnicy ww. artykuły dla potrzebujących dzieci.
Kolejna edycja konkursu Ośmiu
Wspaniałych Gminy Trzebnica
– w przyszłym roku. A już teraz
zapraszamy na stronę internetową www.trzebnica.pl oraz trzebnickiego Facebooka, gdzie można
dodatkowo obejrzeć film przybliżający sylwetki naszej Wspaniałej
Ósemki.
[ksz]

Od blisko 6 lat działa w wolontariacie, wspierając osoby niepełnosprawne, ubogie oraz młodzież w trudnym położeniu. Zbierała fundusze na
stypendia dla uzdolnionej młodzieży. Czynnie włącza się w akcje ekologiczne: ze znajomymi przeprowadziła na terenie swojej miejscowości
akcję pt. „Oddaj zużyty telefon komórkowy”, zbierając stare aparaty i oddając firmie zajmującej się recyklingiem. Włączyła się do akcji „Kasztany
dla Danieli” i „Sprzątanie świata”, a także regularnie zbiera zużyte baterie
i makulaturę, z przeznaczeniem na pomoc niepełnosprawnym dzieciom.

Kamila Boczar

Swoją działalność wolontariacką dzieli głównie pomiędzy wspieranie
osób ubogich współorganizując zbiórki żywności np. „Stół wigilijny dla
potrzebujących” i działania integracyjne na rzecz młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Trzebnicy. Satysfakcję
sprawia jej także charytatywne zajmowanie się końmi w zaprzyjaźnionej stadninie. Właścicielowi koni – gdy uległ nieszczęśliwemu wypadkowi i trafił na dłużej do szpitala, pomagała doglądać zwierząt, a także
robiła mu zakupy i porządki w domu.

Martyna Józefiak

▶ Najwspanialsi tegoroc znej edycji konkursu: Kamila Boc zar i
Mak symilian Piziewic z z burmistrzem Mark iem D ługozimą.

bliżsi oraz koledzy i koleżanki
ze szkół, do któr ych uczęszczają kandydaci do ty tułu
Wspaniał y Gminy Trzebnica.

kl. VII Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebnicy

Od trzech lat praktycznie nie istnieje akcja charytatywna na terenie szkoły, w której nie brałby czynnego udziału. Do wolontariatu angażuje nawet
członków swojej rodziny: rodziców (do wspólnego zbierania nakrętek dla
hospicjum oraz przygotowywania paczek potrzebującym) i młodszą siostrę do przygotowywania dekoracji świątecznych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Trzebnicy. Często można spotkać Go kwestującego na
rzecz chorych dzieci we wrocławskim hospicjum, a także na odnowienie
charytatywnej jadłodajni Caritas. Wraz z kolegą z inicjatywy Wolontariatu Misyjnego ,,Salwator’’ rozprowadzał cegiełki „Bilet na lepsze jutro”
i zbierał fundusze na rzecz Fundacji im. Heleny Kmieć, tragicznie zmarłej misjonarki.

Jan Kwasek

▶ Na uroczystą galę przybyli naj-

kl. II Gimnazjum SP nr 1 w Trzebnicy

kl. VI Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy

Samorządowiec – przewodnicząca Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy.
Współuczestniczyła w „Akcji Palma” – sprzedaży palm celem dofinansowania obozu dla dzieci. Wspomaga także dzieci w Domu Dziecka oraz
wspiera schorowane zwierzęta. Odwiedza pensjonariuszy Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Trzebnicy i pomaga organizować zabawy przy
Powiatowym Zespole Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych.
Marzy o stworzeniu w przyszłości własnej fundacji pomagającej zarówno
ludziom w Polsce, jak i dzieciom poza jej granicami. Pomagała w zorganizowaniu imprez rekreacyjnych: przedszkolnym „Pikniku Rodzinnym”
oraz na trzebnickim Orliku w „Dzień Sportu””. Uczestniczyła w internetowej akcji wspierającej dzieci z Zespołem Downa.

Klaudia Piasecka

kl. III Gimnazjum SP nr 1 w Trzebnicy

R o d z i c e z a s z c z e p i l i w c h ł o p c u m i ł o ś ć i szacunek do wszystkich stworzeń dużych i małych – dorasta na farmie w otoczeniu 270
zwierząt, w tym dwustu gołębi pocztowych. Chce być jak miejscowy Dr
Dolittle – już dziś przeprowadza w szkole adopcje bezpańskich psów
oraz wspiera wszystkie prozwierzęce akcje. W ramach akcji „Kwiaty dla
Mamy” własnoręcznie przygotował bukiety z polnych kwiatów i szczepił kwiaty doniczkowe. Uwielbia piec ciasta –przygotowane przez siebie
wypieki sprzedawał m.in. na kiermaszu „Pola Nadziei”, zasilając uzyskanymi funduszami konto hospicjum dziecięcego. Na każdej przerwie
pomaga w bibliotece szkolnej i pomagał w kiermaszu „Książka na prezent gwiazdkowy”.

Maksymilian Piziewicz

kl. VI Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy

Natalia jest szczególnie wyczulona na krzywdę dzieci. W ramach akcji
UNICEF „Wszystkie Kolory Świata” szyła i sprzedawała laleczki na rzecz
dzieci z Sudanu Południowego, w ramach akcji „Marzycielska Poczta”
pisała kartki i listy do chorych dzieci. We własnej miejscowości organizuje pomoc dydaktyczną dla uczniów mających problemy z nauką w ramach pomocy koleżeńskiej. Organizatorka „słodkiej środy” sprzedawała
wypieki domowej roboty podczas przerw szkolnych z przeznaczeniem
zarobionych funduszy na charytatywny cel.

Natalia Kochmańska

kl. VI Szkoła Podstawowa w Masłowie

Przewodnicząca samorządu uczniowskiego, bez której nie odbędzie
się żadna zbiórka charytatywna w szkole, począwszy od karmy dla bezdomnych zwierząt po słodycze dla dzieci z Domu Dziecka, Regularnie
przygotowuje kartki świąteczne i odwiedza z nimi chorych parafian,
a także pomaga organizować noclegi dla pielgrzymów w rodzinnej miejscowości. Kilka razy w tygodniu zajmuje się dziećmi na szkolnej świetlicy, nie tylko czytając książki młodszym „zerówkowiczom”, ale również
pomagając starszym odrabiać zadania domowe i zrozumieć trudniejsze
treści programowe.

Dominika Nita

kl. III Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim

Z sukcesem łączy naukę w dwóch szkołach (powszechnej i muzycznej w Trzebnicy) z szeroką działalnością wolontariusza. Brał udział
w „Słodkim kiermaszu dobroci” podczas Dnia Papieskiego na rzecz
Fundacji Wrocławskiego Hospicjum, przygotowując i sprzedając ulubiony sernik papieski wg receptury watykańskiej. Zbierał fundusze na dofinasowanie rodzinnych domów dziecka – w ramach akcji „Góra Grosza”,
a także znicze do zapalenia na dalekich Kresach dzięki inicjatywie „Mogiłę
pradziada ocal od zapomnienia”. Wypełniając wzruszającą ostatnią wolę
zmarłego przedwcześnie kolegi – brał udział w kweście datków ofiarowanych zamiast kwiatów w ostatnim pożegnaniu na rzecz przewlekle chorych dzieci.

Jakub Woźniak		

kl. VI Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy
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Nominowani
Marta
Motyka

kl. VII Szkoła Podstawowa
nr 3 w Trzebnicy
Podpora szkolnego samorządu, motywująca innych
uczniów do działania. Bardzo wrażliwa na potrzeby
cierpiących i starszych.
Wolontariuszka WOŚP,
zaś z ramienia szkoły uczestniczka m.in. akcji
charytatywnej „I Ty możesz zostać Św. Mikołajem” oraz Dnia Dziecka Szkoły Podstawowej nr
3 wspólnie z dziećmi ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego CARITAS w Dobroszycach. Zbiera i motywuje innych do zbierania
nakrętek na potrzeby Wrocławskiego Hospicjum
dla Dzieci. Z własnej inicjatywy podejmuje się
zorganizowania zabaw dla innych uczniów podczas karnawału oraz imprez andrzejkowych.

Wiktoria
Kręgulewska
kl. III Gimnazjum
SP nr 1 w Trzebnicy
Od trzech lat aktywnie
włącza się jako wolontariuszka w większość
wydarzeń organizowanych na terenie szkoły,
w tym akcji CARITAS:
„Tytka Charytatywna” oraz „Tak, pomagam”
przed Świętami Bożego Narodzenia. Ma olbrzymią cierpliwość i dar do pracy z dziećmi; wiąże
z nimi zawodową przyszłość. W szkole nigdy
nie odmawia koleżeńskiej pomocy – służy radą
i wsparciem przy odrabianiu lekcji. Od kilku
miesięcy poświęca swoje przerwy międzylekcyjne na opiekowanie się dziewczynką o zaburzonym zachowaniu, potwierdzając swoje zdolności pedagogiczne.
a

r

Nikola
Haba

Natalia
Jachym

Nikola
Kręgulewska

kl. VI Szkoła Podstawowa
w Boleścinie

kl. VI Szkoła Podstawowa
w Boleścinie

kl. VI Szkoła Podstawowa
w Kuźniczysku

Wolontariuszka wspierająca od lat najróżniejsze
inicjatywy – począwszy
od WOŚP po zbieranie
nakrętek i sprzedaż „cegiełek” na szczytne cele
charytatywne. Wspiera swoim talentem plastycznym coroczne kiermasze przygotowując
ozdoby do sprzedaży. Niewykluczone, iż w przyszłości wybierze zawód nauczyciela, który jest
dla niej wielkim autorytetem – już od trzech lat
uczęszcza na zajęcia do świetlicy opiekuńczo
-wychowawczej, na której chętnie służy pomocą
młodszym dzieciom, a także udziela wsparcia
w nauce tym najsłabszym.

Jazda konna i miłość
do koni zrodziły w Niej
mocną chęć poprawy losu
starych,
schorowanych
zwierząt.
Dziewczynka jest wolontariuszką
w krzyżanowickiej stadninie, współpracującej
intensywnie z prozwierzęcą Fundacją „Centaurus” – bardzo mocno angażuje się w opiekę nad
wysłużonymi końmi, wykupionymi z transportów do rzeźni. Od czterech lat aktywnie działa
profilaktycznie przeciw uzależnieniom wśród
dzieci i młodzieży – współtworząc m.in. książkę
z ćwiczeniami i własnymi zdjęciami, promującą
uprawianie sportu.

Wolontariuszka WOŚP,
której niestraszny mróz
i chłód podczas zbierania
datków. Pasjonatka czytania – czynnie zaangażowała się w akcję „Podaruj
książkę bibliotece szkolnej”. Mocno wspiera osoby pokrzywdzone przez los. Współorganizowała
kiermasze szkolne na rzecz ofiar z Aleppo oraz
poszkodowanych w nawałnicach – to dzięki jej
zaangażowaniu udało się przygotować pokaźną
ilość wypieków i innych fantów do sprzedaży.
W ramach akcji „Paczka na kresy” podzieliła się
słodyczami z dziećmi zza wschodniej granicy.

Urszula
Murmyło
kl. III Gimnazjum
SP nr 1 w Trzebnicy
Akty wnie włącza się
w przygotowywanie wszelkich kiermaszów i uroczystości szkolnych przygotowując m.in. kartki
świąteczne przekazywane
na rzecz Szlachetnej Paczki z okazji grudniowego finału akcji. Brała udział jako wolontariuszka w biegu sponsorowanym we Wrocławiu
oraz Biegu Sylwestrowym w Trzebnicy na rzecz
Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci z nowotworem. Od wielu lat włącza się w zbiórkę makulatury. Przystąpiła do projektu „Złociaki na
zwierzaki” we współpracy z Fundacją „Centaurus”. Od miesięcy poświęca przerwy szkolne, by
otoczyć opieką i bawić się z uczennicą z zaburzonym zachowaniem.
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Nikola
Walczak

Wiktoria
Szatanik

kl. III Gimnazjum
SP w Ujeźdźcu Wielkim
Wciela w życie swoją ulubioną maksymę „Carpe
diem” czyli „Chwytaj
dzień”. Pomimo zajęć
w dwóch szkołach – powszechnej oraz Gminnej
Szkole Muzycznej w Trzebnicy, włącza się prawie
we wszystkie możliwe akcje społeczne i charytatywne. Działa na rzecz osób ubogich, dzieci
w potrzebie z obszaru Ukrainy, a także osób
wymagających paliatywnej opieki. Marzy, by
w przyszłości założyć własne hospicjum. Odwiedza chorych parafian z własnoręcznie robionymi
kartkami. Co roku zbiera karmę i koce dla zwierząt ze schroniska. W ramach szkolnej inicjatywy „Aktywne Przerwy” wraz z koleżanką uczyła
tańca innych uczniów podczas długiej przerwy.

kl. VI Szkoła Podstawowa
nr 2 w Trzebnicy
Bardzo
zaangażowana
w pomoc na rzecz osób
bezdomnych – takich jak
akcja „Plecak to mój dom”,
podczas której zbierała dla
nich plecaki i środki czystości. W przyszłości marzy o prowadzeniu kawiarenki, w której osoby bezdomne i w trudnym położeniu życiowym mogłyby wstąpić po darmowe
ciasto i słowo otuchy. Wspiera dzieci w potrzebie –
brała udział prawie w każdej akcji Szkolnego Koła
CARITAS, w akcji „Kolędnicy Misyjni” na rzecz
dzieci z Madagaskaru oraz rozprowadzaniu ołówków „Draw 4 Liberia” na rzecz dofinasowania Centrum Młodzieżowego w Monrovii (Liberia). Często
zostaje po lekcjach i wspomaga słabszych uczniów
w odrabianiu zadań domowych.
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Sulisławice z bezpieczną ścieżką
Mieszkańcy Sulisławic już niebawem zyskają ciąg
pieszo-jezdny do Trzebnicy. Na odcinku ponad
jednego kilometra trwają intensywne prace prowadzone przez firmę PUB „BRUKPOL” ze Strzelec
Wielkich. Wspomniana inwestycja jest częścią –
wartego ponad 11 mln zł – projektu pn. "Budowa
ścieżek rowerowych trasą dawnej Kolei Wąskotorowej oraz budowa centrów przesiadkowych
na terenie Gminy Trzebnica", w ramach którego
łącznie powstanie 12,5 km tras i blisko 150 miejsc
parkingowych.
Teren inwestycji wizytował burmistrz Marek Długozima: – Prace
bardzo szybko postępują, ścieżka
nabiera kształtów i już widać, jaka
będzie szeroka i bezpieczna. To
ważne, bo sąsiaduje ona z ruchliwą drogą Wojewódzką prowadzącą w kierunku Cerekwicy. Jeszcze
w tym roku na terenie naszej Gminy znajdzie się łącznie, blisko 25
km ciągów pieszo-jezdnych, dzięki
którym wszyscy zyskamy na komforcie i bezpieczeństwie.
Również sołtys Honorata Krzemińska nie kryje swojego zadowolenia: – Dziękujemy burmistrzowi,

że o nas pomyślał i zadbał o nasze
bezpieczeństwo. Bo choć mieszkamy tak blisko Trzebnicy, to niełatwo było się do niej dostać z powodu ruchliwej drogi. Teraz się to
zmieni, a nasi mieszkańcy zyskają
również na komforcie tak przemieszczania się, jaki i spacerów
czy uprawiania sportu.
Warto zauważyć, że trwa także budowa ścieżki do Będkowa,
a koszt obu inwestycji to 4 miliony
złotych. Już niebawem rozpocznie
się budowa ścieżki prowadzącej do
Księginic.
[sh]

▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a wi z y towa ł te re n b u dow y c iągu p ie s zo -je z d ne go z Tr ze b nic y do
Su lis ł awic . N a z dj . z so ł t ys H onorat ą K r ze mińs k ą oraz k ie row nik ie m rob ót .

/trzebnica
/trzebnica

y

Więcej informacji
znajdziesz zawsze

/gminatrzebnica

w SOCIAL MEDIA

/gminatrzebnica

▶ Ponad k il om e t r owa śc ie ż k a b ę d z ie du ż y m u ł at wie nie m d l a mie s z k ań ców so ł e c t wa .
R

E

K

L

A

M

SKLEP SERWIS CZĘŚCI
Marcin Stąporek

pn-pt. 8:00 - 16:30 sob. 8:00 - 12:30

KOSIARKI
SPALINOWE

KOSY
SPALINOWE

TRAKTOR OGRODOWY
Tornado 2098
675x10 rat 0%

od 799,-

od 899,E

tel. 71 727 97 75
stihlpilmar@vp.pl

AUTORYZOWANY DEALER STIHL I VIKING

Trzebnica ul. Wrocławska 3
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6750,R
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RATY 0%
Piły, Kosy, Kosiarki
Nożyce do żywopłotu
Opryskiwacze
Wertykulatory, Glebogryzarki
Traktorki, Wiertnice glebowe,
Części zamienne itp.
- Łańcuchy do wszystkich pilarek
- Maszynowe ostrzenie łańcucha
- Serwis naprawczy każdego sprzętu
- Odzież ochronna
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Nowe boisko dla mieszkańców

▶ N a d z ie c i op r ó c z d muc hanyc h at rakcj i c ze k a ł y konku r s y z na - ▶ N awe t naj m ł o d si mie s z k ań c y p o d z iwiali nowe b ois ko w raz z b ram k ami oraz t r y b u nami
g r o d ami i anim ator z y gotowi do z abaw y.

d l a k ib iców.

R

▶ Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali wspólnie burmistrz Marek Długozima oraz soł tys Domanowic Zenobiusz Modliborski, zaś poświęcenia boiska dokonał
k s. Krzysztof Dorna SDS.

Niedziela 6 maja była dla Domanowic prawdziwym świętem sportu. Właśnie wtedy otwarty został kompleks boisk sportowych wybudowanych
z funduszy Budżetu Obywatelskiego 2017. Przypomnijmy, że na projekt
„Modernizacja boiska sportowego” swój ważny głos oddało 1152 mieszkańców Gminy Trzebnica.
Inwestycję wykonała firma Free
Kids z Trzęsowic. W jej ramach
powstało boisko do piłki nożnej,
koszykówki i siatkówki, trybuny,
piłko-chwyty i wiaty dla zawodników. Pojawiły się też nowe bramki,
stojak na rowery, chodniki, a całość obiektu zostanie ogrodzona.
W imprezie liczny udział wzięli
mieszkańcy oraz zaproszeni goście, na czele z sołtysami oraz burmistrzem Markiem Długozimą,
który otrzymał specjalne podziękowania od sołtysa Zenobiusza
Modliborskiego: – Dziękujemy
za pomysł i wprowadzenie w życie pierwszego w Powiecie Trzebnickim Budżetu Obywatelskiego,
dzięki któremu powstać mogło to
boisko wielofunkcyjne oraz wiele
innych inwestycji służących nam
wszystkim. Wierzymy, że będzie
ono służyło integracji mieszkańców, szczególnie tych najmłodszych. W tym miejscu nie możemy
również zapomnieć o nowej drodze oraz powstałym oświetleniu,
a także obietnicy powstania świe-

tlicy, która stanie się doskonałym
uzupełnieniem otwartego dziś
boiska. Dziękujemy również, za
nieustanną pracę na rzecz rozwoju
naszego sołectwa oraz za zrozumienie i przychylność dla potrzeb
naszej społeczności.
Również burmistrz nie krył
swojego zadowolenia: – To boisko
i wasza obecność tutaj pięknie
obrazuje potrzebę i cel Budżetu
Obywatelskiego. To właśnie z myślą o mieszkańcach powołałem do
życia tę formę konsultacji społecznych. Dzięki czemu powstało
wiele inwestycji służących nam
wszystkim. Doceniam też zaangażowanie, które było potrzebne
podczas zbierania głosów. Mocno
włączyli się w nie również zaprzyjaźnieni sołtysi, którzy dziś tak
licznie uczestniczą w otwarciu.
Mam nadzieję, że boisko będzie
służyć wzajemnej integracji, a już
niebawem teren ten wzbogacony
zostanie o nowoczesną świetlicę –
powiedział burmistrz przekazując
na ręce sołtysa prezent w postaci

piłek.
Oficjalnego otwarcia poprzez
przecięcie wstęgi dokonali burmistrz Marek Długozima wraz
z sołtysem Zenobiuszem Modliborskim. Boisko poświęcił proboszcz parafii w Koczurkach ks.
Krzysztof Dorna SDS. Podczas
imprezy nie brakowało atrakcji – rozegrano pokazowy mecz
kawalerowie kontra żonaci, były
konkursy z nagrodami, a na najmłodszych czekały dmuchawce
i zabawa prowadzona przez animatorów kultury.
– Mamy wreszcie miejsce, gdzie
będziemy mogli pograć czy to
w nogę czy w siatkówkę. Już od
momentu ukończenia prac zauważam wzmożone zainteresowanie
dzieci, które prawie każde popołudnie spędzają z piłkami na terenie
boiska – mówi jeden z mieszkańców, a radny Rady Powiatu Trzebnickiego Mariusz Szkaradziński
dodaje: – W młodości, sam grałem
na tutejszym boisku, które w niczym nie przypomniało tego co te-

▶ Pie r ws z y r oze g rany m e c z p o w y r ów nanej wal ce z ako ń c z y ł re mis , a o ce na kom f or t u g r y na
now y m b ois ku je d noz nac z na: s zóst k a z p lu se m !

R

▶ So ł t ys D om anowic gorąco d z ię kowa ł b u rmist r zowi M arko -

wi D ł u goz imie z a s ku te c z ność i dot r z y my wanie ob ie t nic
nie t y lko w o d nie sie niu do nowe go b ois k a , al e t ak ż e innyc h
inwe st ycj i.

raz widzimy. Miło być świadkiem
tego, jak rozwija się nasza Gmina.
Należy pamiętać, że nowe boiska
powstały także w Brzykowie, Ligocie, Szczytkowicach, Biedaszkowie
Wielkim. Nie możemy też zapominać o Orliku w Ujeźdźcu Wielkim.
Mając taką bazę, zapewne już niebawem usłyszymy o jakiś piłkar-

skich talentach z sołectw Gminy
Trzebnica.
Przypominamy, że trwa obecnie
głosowanie w edycji 2018 Budżetu
Obywatelskiego. Zapraszamy do
głosowania! Szczegóły znajdą Państwo na www.trzebnica.pl w zakładce Budżet Obywatelski.
[sh]

▶ D l a u ś wie t nie nia imp re z y z ap l anowano roze g ranie p ie r ws ze go towar z ys k ie go m e c z u na nowej mu rawie: Żonac i kont ra Kawal e rowie.
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Vivat Polska! Vivat Konstytucja!
Zgodnie z kalendarzem świąt na dzień 3 maja przypadły 227. obchody uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej – pierwszej nowoczesnej konstytucji
na kontynencie europejskim i drugiej na świecie
po Stanach Zjednoczonych Ameryki. Zgodnie z tradycją burmistrz Marek Długozima zaprosił mieszkańców na uroczystości upamiętniające powstanie
tego symbolu niepodległej Polski.
W bieżącym roku obchody zainaugurowała niezwykle uroczysta
Eucharystia w intencji Ojczyzny,
podkreślająca chrześcijański charakter Państwa Polskiego i jedności
treści Konstytucji RP z naukami
Ewangelii. W dalszej części uroczystości uczestnicy obchodów zebrali
się pod Krzyżem Katyńskim oraz
Pomnikiem Sybiraków. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego głos
zabrał Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima:
„Witam bardzo serdecznie wszystkich
uczestników uroczystości zorganizowanej dla uczczenia 227. rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja –
święta narodowego od lat zespolonego ze świętem Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski, która towarzyszy naszym dziejom od początku
polskiej państwowości. Witam naszych duszpasterzy z Ks. Superiorem
Emanuelem Rusem na czele, gorąco
dziękując za uroczystą celebrę mszy
św. w intencji Ojczyzny i okolicznościową homilię zespalającą te dwa
nurty świąteczne, które – jak powiedział nasz niezapomniany Papież Jan
Paweł II – „...są jak korzenie drzewa,
nieprzestającego wydawać owoców
nawet pośród przeciwności”. Witam

wszystkie poczty sztandarowe, drogich nam kombatantów, siostry boromeuszki, radnych gminy i powiatu
trzebnickiego na czele z Jerzym Trelą,
delegacje szkół wraz z dyrektorami,
przedstawicieli pozostałych lokalnych
instytucji, organizacji, niezawodnych
strzelców i harcerzy oraz wszystkich
zgromadzonych tu mieszkańców
Gminy Trzebnica, którzy przyszli, by
zamanifestować swoje przywiązanie
do Polski i jej patriotycznych tradycji, a także – szacunek dla osiągnięć
przeszłości; osiągnięć, które – jak
w jednym ze swych sonetów napisał
Adam Asnyk – „jasnych żywotów stały się kołyską”. W tym roku uroczystości rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja przeżywamy w trakcie
szczególnego jubileuszu – obchodów
100-lecia odzyskania niepodległości.
I po raz kolejny uzmysławiamy sobie,
jak ważna jest ludzka „pamięć” i że
ową pamięć powinniśmy utrzymywać i eksploatować w sposób wolny
od zacietrzewienia, a więc nie do
celów doraźnych, uwarunkowanych
politycznie. Szanowni Zebrani! Zbigniew Herbert – wybitny współczesny
poeta sumienia narodowego – w swojej twórczości przypomina m.in., że
„Naród, który traci pamięć, może

▶ Wśró d ce l e b ruj ąc yc h Świę to uc hwal e nia Konst y t ucji R P z nal e ź li się: Bu rmist r z M are k D ł u goz im a , Wice st arost a Tr ze b nic k i Je r z y Tre l a , Se k re t ar z G miny Danie l Buc z ak oraz Pr zewo d nic z ąc y R ad y M iej s k iej M ate u s z St anis z .

utracić sumienie (...) i może utracić
tożsamość”. My, uczestnicy dzisiejszych świąt, jesteśmy tu, aby powrócić pamięcią do 1. kwietnia 1656 r.,
kiedy król Jan Kazimierz w Katedrze
Lwowskiej – jako wotum dziękczynne po obronie Jasnej Góry przed
Szwedami – złożył śluby, nazywając
Maryję Królową Polski; a także – by
przypomnieć dzień z 1791 r., w którym uchwalona została Konstytucja
3. Maja, która wyrosła z najszlachetniejszych marzeń i dążeń polskiego
narodu”.
W dalszej części przemówienia
Burmistrz nawiązał do samej idei
dojrzałego patriotyzmu, w którym
musi mieścić się także przebaczenie
za doznane krzywdy, w które obfitowała zwłaszcza polska historia:
„Szanowni Państwo, patriotyzm to
właśnie pamięć wyrażona poprzez
miłość – miłość do ojczyzny, do drugiego człowieka i do wszystkich, któ-

▶ W p r ze m ówie niu Bu rmist r z G miny Tr ze b nic a wie l o k rot nie p o d k re ś li ł , jak

waż ny je st s z acu ne k d l a p r ze s z ł ośc i oraz ś wiadomy, doj r z a ł y pat riot y z m
b u duj ąc y p r z ys z ł oś ć .

▶ Okolicznościową Mszę Świętą celebrował Ks. Superior
Emanuel Rus SDS.

rzy 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.

zewnątrz, ale także z wnętrza narodu
– z jego poczynań i działań. Historia
– o której się mówi, że jest nauczycielką życia – niejednokrotnie pokazała,
że „wolność jest nam nie tylko dana,
ale i zadana”. Z czego wypływa wniosek, że nie można ją tylko posiadać,
ale trzeba ją stale zdobywać i tworzyć”.

Jesteśmy w trakcie przeżywania
roku, który upływa nam pod hasłem „100-lecia odzyskania niepodległości”. Dzisiejsze obchody są ich
piękną częścią. Pokazują, że radość
z niepodległej Polski jest udziałem
wielu ludzi, również i Waszym Drodzy Kombatanci. (…) Przychodzimy tu również po to, by przenieść
w naszą epokę tę samą troskę, która
nurtowała twórców tej Konstytucji,
a mianowicie – troskę o wspólne dobro Rzeczypospolitej. Oni doskonale
zdawali sobie sprawę z zagrożeń dla
wolności – pochodzących nie tylko od

Po przemówieniu zakończonym
przez burmistrza okrzykiem: „Vivat
Polska! Vivat Konstytucja!” – takim
samym, jaki wznieśli po raz pierwszy
Polacy w 1791 roku na Placu Zamkowym, delegacje złożyły okolicznościowe wiązanki w barwach narodowych pod Krzyżem Katyńskim
i pomnikiem Sybiraków przy Bazylice Św. Jadwigi. Obchody uświetnił
okolicznościowy program artystyczny o treściach patriotycznych, przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy.
[ksz]

z t r ze b nic k imi harce r z ami.
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▶ Jak co r o ku uc z niowie SP nr 1 u ś wie t nili u r o c z ystoś ć s woim w ystę p e m pa -

t riot yc z ny m p r z ygotowany m p r ze z nauc z yc ie lk i J u st y nę Kę d z ior ę, Joannę
N ie rad kę, Ag atę Ku bas zews k ą oraz I z ab e l ę G ł uc hows k ą.

▶ B az y lik a Św. Jadwig i w y p e ł ni ł a się te go d nia p o b r ze g i wie rny mi m o d l ą c y mi się w inte ncji Ojc z y z ny.

▶ Bu rmist r z p o d z ię kowa ł z a c ię ż k ą i o f iarną s ł u ż b ę st ra ż akom OSP, ż yc z ąc im s amyc h su k- ▶ Pami ąt kowe z dj ę c ie p o d K r z y ż e m Kat y ńs k im Bu rmist r z a

▶ Wi ąz ank i w bar wac h nar o dow yc h z ł oż y ł o

wie l e de l e g acj i , w t y m r ów nie ż by li Żo ł nie r ze z or g ani z acji kom bat anc k ic h .
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Szanowni Państwo!
Mam ogromny zaszczyt po raz piąty zaprosić Państwa na Trzebnickie Dni Rodziny.
Bardzo się cieszę, że nasze niezwykłe święto na stałe zagościło
w kalendarzu imprez organizowanych w Gminie Trzebnica.
W tym roku ma ono charakter szczególny i wpisuje się w obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości.
Jak wiemy rodzina jest pierwszym miejscem, w którym kształcą się postawy patriotyczne.
To w rodzinach z pokolenia na pokolenie przekazujemy wartości takie jak poszanowanie dla tradycji, kultury, historii.
Jestem przekonany, że program, który przygotowaliśmy dla Państwa w tym roku – liczne spotkania,
koncerty, warsztaty – zachęci Was, by wspólnie spędzić czas, cieszyć się swoją obecnością,
budować silne i trwałe więzi. Wierzę bowiem, że szczęśliwe rodziny są fundamentem dla rozwoju naszej ojczyzny.
Życzę Państwu wielu wspaniałych przeżyć podczas V Trzebnickich Dni Rodziny.
Marek Długozima

Burmistrz Gminy Trzebnica

11.05.2018
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na scenie między stawami

2 maja podczas majówki wystąpił przed trzebnicką publicznością Roy Bennett wraz z zespołem. Koncert zainaugurował kolejną trasę koncertową zespołu, w składzie
którego znaleźli się znakomici muzycy: Krzysztof Witkowski – basista i pomysłodawca Zespołu Roy Benett
Group, Grzegorz Daroń – perkusista, Tomasz Pacanowski
– gitara, Artur Florkowski – instrumenty klawiszowe,
Wiesław Mekka – saksofonista oraz w ostatniej chwili
dołączył grający na trąbce Marcin Fic. Koncert odbył się
w wieczornej scenerii na scenie między stawami.
Współorganizatorami koncertu,
na który wszystkich mieszkańców
zaprosił burmistrz Marek Długozima, były Ośrodek Kultury i Sztuki
we Wrocławiu oraz Fundacja promocji muzyki i Terapii Green. Prezesem
Fundacji jest wspomniany wczesniej
Krzysztof Witkowski, autor wielu
cyklicznych akcji profilaktycznych
skierowanych do dzieci i młodzieży. Projekt został dofinansowany
ze środków budżetu Województwa
Dolnośląskiego.
Wokalista zespołu Roy Bennett
jest rodowitym Jamajczykiem na co
dzień mieszkającym w Londynie.
Jego styl i wyraźna sceniczna ekspresja nawiązują do muzycznych tradycji
Jamajki. Współpraca z polskojęzycznymi muzykami zaowocowała również poznaniem przez Roya naszego
języka, czym mile zaskoczył publiczność zwracając się do niej po polsku.
Utwory, które zaprezentował wokalista wraz z zespołem Roy Bennett
Group były energetyczną mieszanką muzyki funk, reggae, soul i r&b
z przejawiającą się w aranżacjach
harmonią jazzową. W repertuarze
znalazły się autorskie kompozycje
z rekomendowanego przez Marka
Niedźwieckiego i radiową Trójkę

albumu „Positive Energy”. Ponadto
koncert dedykowany był największym artystom tego świata, którzy
zmienili oblicze muzyki. Publiczność
porwana została między innymi
przez nieśmiertelne „No woman no
cry” Boba Marleya, „I feel good” Jamesa Browna czy „I shot the Sheriff”
Erica Claptona. Muzyka, niezwykle
żywiołowa, charyzmatyczna wraz
z ogromną pozytywną energią wokalisty zapewniła blisko dwugodzinny
prawdziwy show. Niewątpliwie zjednała życzliwość i zainteresowanie
licznie zgromadzonej publiczności,
która zachwyt wyraziła we wspólnym tańcu przy scenie. To również
dowód na to, że dźwięki w stu procentach grane na żywo niosą w sobie
niesamowitą moc i energię. Głośnym
brawom nie było końca.
Przypomnijmy, że to nie jedyne
wielkie wydarzenie muzyczne, które
miało miejsce na scenie Trzebnickich
Stawów. Odbył się tu m.in. finałowy
koncert międzynarodowych warsztatów New York Jazz Master, a także
cykl koncertów „Muzyczna podróż
po Europie”, które jak zapewnia burmistrz, powrócą w okresie wakacji.
[alat]

▶ D rob ny u p omine k , wo k aliśc ie ze sp o ł u , w r ę c z y ł b u rmist r z

▶ Pu b lic z noś ć u s ł ys z a ł a e ne r ge t yc z ną mie s z ankę mu z y k i fu nk , re g g ae , so u l , r& b z e l e m e nt a mi jaz z u .

▶ Po dc z as dw u go d z inne go s how mi ł ośnic y mu z y k i u s ł ys ze li m . in . „ N o wom an no c r y ” B oba

M are k D ł u goz im a .

R

▶ Pami ąt kowe z dj ę c ie Roya B e nne t t a z ze sp o ł e m w raz z b u rmist r ze m M ark ie m D ł u goz im ą.

M arl eya , „ I fe e l go o d ” Jam e s a B r ow na c z y „ I s hot t he She ri f f ” E ric a Cl aptona .
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Jazz, który porwał publiczność
12. Jazz nad Odrą w Trzebnicy przeszedł już do historii, ale serca trzebniczan zapewne wciąż biją synkopowanym rytmem. W sobotę 28 kwietnia
w Gminnym Centrum Kultury gościliśmy znakomitych artystów: Natalię
Lubrano, Bibobit oraz Karasiewicz Power Set.
Wszystkich sympatyków Jazzu przywitał burmistrz Marek
Długozima, który słowa podziękowania skierował do Krzysztofa
Nartowskiego: – Serdecznie dziękuję za owocną współpracę podczas organizacji niezwykłego, muzycznego wydarzenia w Trzebnicy,
jakim z pewnością jest „Jazz nad
Odrą”. To dla nas powód do dumy
i radości, że od wielu lat możemy
być częścią tego znanego w świecie
festiwalu. Również Krzysztof Nartowski podziękował burmistrzowi
za okazywane wsparcie, bez którego festiwal nie mógłby się odbyć:
– W imieniu własnym i trzebnickiego środowiska muzycznego
kieruję do Pana dziś słowo: dziękuję! Za serce, które otwiera Pan
na muzykę. Za wrażliwość, którą
okazuje Pan artystom i licznym
inicjatywom kulturalnym. Za zrozumienie, że piękno sztuki, w tym
muzyki, może zmieniać nasz świat
na lepszy! Ogromnie się cieszę, że
po raz kolejny możemy współpracować przy projekcie „Jazz nad
Odrą”, który na stałe wpisał się
w kalendarz wydarzeń w naszym

mieście i promuje Trzebnicę.
Tuż po godz. 19 na scenie w sali
kinowo-widowiskowej pojawiła się
charyzmatyczna Natalia Lubrano w towarzystwie Marcina Raka
(perkusja) oraz Wojtka Orszewskiego (gitary), która wykonała
piosenki ze swojego debiutanckiego albumu pt. "Respect" oraz garść
nowych kompozycji. Wokalistka
zachwyciła publiczność nie tylko
swoim głosem, ale także umiejętnością bardzo sprawnego operowania różnymi efektami. Tuż po
niej na scenę wkroczył kolektyw
Bibobit, który z coraz większym
sukcesem podbija serca Polaków. Świetne kompozycje, mądre
teksty i wirtuozerska gra instrumentalistów połączone z dobrą
energią wytwarzającą się podczas
grania to cechy charakterystyczne Bibobitu. Po latach wspólnej
pracy udało im się wydać na początku marca debiutancki album
pt. "Podróżnik", a Trzebnica była
ostatnim przystankiem na trasie
koncertowej promującej tę płytę.
Zespół już od pierwszych taktów
porwał trzebniczan do wspólnej

zabawy. W dużej mierze była to
zasługa Daniela Moszczyńskiego,
frontmana grupy, któremu bieganie między fotelami w sali widowiskowej zupełnie nie przeszkadzało
w śpiewaniu. Trzebnicka, mocno
roztańczona publiczność, nagradzała zespół owacjami na stojąco.
– Wspaniały koncert, świetna organizacja, musimy to kiedyś powtórzyć – powiedział po występie
Patrycjusz Gruszecki. – Dzisiaj
było cudnie. Ludzie, którzy tak naprawdę nic nie słyszeli o naszym
zespole, przyjęli nas z otwartymi
ramionami, sercem i uchem. Miałem wrażenie, że mamy do czynienia z koneserami muzyki – dodał
Daniel Moszczyński.
Na spragnionych kolejnej dawki
jazzowych emocji czekał jeszcze
jam session w artKawiarni, zainicjowany mini koncertem grupy
Karasiewicz Power Set. Muzyka
grupy oscyluje wokół funky, jazzu,
bluesa i brzmień elektronicznych,
a ta różnorodność stylistyczna
stanowiła znakomity początek dla
późniejszych popisów obecnych
tego wieczoru artystów.

▶ Au tor s k i konce r t m ł o dej so list k i j az zowej – N at alii Lu b rano p o d b i ł se rc a

▶ N a c z uj ąc yc h nie dos y t w ra ż e ń c ze k a ł j e s zc ze j am se ssion we w n ę t r z ac h ar t-

▶ Impreza Jaz z nad Odrą jako muz yc zna atrakcja regionu wspierana jest c z yn -

Kawiarni i konce r t g ru py Karasiewic z Powe r Se t .

Kolejny sukces Gminnej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy – chór
„Cantores Minores” pod dyrekcją Beaty Krzenciessy zdobył I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu
Chórów Szkół Muzycznych!

Dopiero co Panorama Trzebnicka pisała o wysokim poziomie
artystycznym chóru trzebnickiej
Szkoły Muzycznej, zaprezentowanym podczas spektaklu muzycznego przygotowanego na dzień otwarty ww. szkoły, a już otrzymaliśmy
informację o potwierdzeniu jego
wysokiej klasy na forum krajowym.
Dnia 28 kwietnia 2018 r. na X Ogólnopolskim Festiwalu Chórów Szkół
Muzycznych Bel Canto w Ostrowie
Wielkopolskim, trzebnicki chór
Cantores Minores Gminnej Szkoły
Muzycznej prowadzony przez p. Beatę Krzenciessę, wyśpiewał I miejsce.
W walce o złoto nasz lokalny chór
musiał skonfrontować się z blisko
20 chórami z obszaru całej Polski,
w tym m.in. z Wrocławia, Gdyni,
Bydgoszczy oraz Częstochowy. Sukces chóru Cantores Minores i talent
dydaktyczny p. Krzenciessy zostały
docenione przez uznane autorytety
muzyczne w zakresie polskiej chóralistyki z Akademii Muzycznych we
Wrocławiu, Łodzi i Poznaniu: prof.
dr hab. Przemysława Pałkę, prof. dr
hab. Jolantę Szybalską-Matczak oraz
prof. zw. dr hab. Annę Domańską.
Pierwsze miejsce cieszy szczególnie
ze względu na fakt zaledwie kilku-

▶ D iana Ce l

▶ We r onik a B ie rnat

▶ Chór G minnej Sz ko ł y M u z yc z nej I Stop nia w Tr ze b nic y „CANTO R ES M I N O R ES” p o d d y re kcj ą

▶ Jan S adow nik

▶ H e l e na Sz k we rko

▶ H anna Plu t a

lokalnych sponsorów – firmom:
Tarczyński, Elmar, Selltech, Fura
– Transport Drogowy, Szostak
– materiały budowlane, którym
w tym miejscu należą się ogromne
podziękowania. Do zobaczenia za
rok!
[pk]

▶ Ko l ej na , dw u nast a ju ż e d ycj a Jaz z u nad O d rą p o de r wa ł a z miej sc p u b lic z-

ność zgorm ad zoną w s ali k inowo - widowis kowej G minne go Ce nt ru m Ku l t u r y i Sp or t u w Tr ze b nic y.

Sukcesy uczniów szkoły muzycznej

▶ Jaz z nad O d rą ot wor z y ł b u rmist r z M are k D ł u goz im a .
To był wyjątkowy wieczór, pełen
muzyki z najwyższej półki i ludzi,
którzy ją kochają. Warto jednak
w tym miejscu dodać, że Jazz nad
Odrą w Trzebnicy nie odbyłby
się, gdyby nie inicjatywa pasjonaty jazzu – Krzysztofa Nartowskiego, przychylność burmistrza
Marka Długozimy oraz wsparcia

B e at y K r ze nc ie ss y

p u b lic z nośc i mist r zost we m wo k alu i z aang a ż owanie m sce nic z ny m .

nie przez burmistrza Marka D ługozimę. Na zdj. z Krz ysz tofem Nar towsk im.

23

11.05.2018

letniego istnienia chóru i jego stosunkowo krótkiego doświadczenia
na tle innych, śpiewających od lat
chórów. Zespołowi akompaniowała Pani Zofia Mazurkiewicz-Stys.
Powyższa impreza zorganizowana
przez Centrum Edukacji Artystycznej i Zespół Szkół Muzycznych im.
Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego
w Ostrowie Wielkopolskim, to bardzo prestiżowy festiwal wpisujący
się w coroczny Kalendarz Międzynarodowych i Ogólnopolskich
Imprez Szkolnictwa Artystycznego
I i II stopnia pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Tym bardziej całemu
chórowi należą się wielkie gratulacje
i życzenia kolejnych sukcesów.
– Jestem zbudowany tym, z jaką
pasją do muzyki podchodzą wszyscy członkowie chóru. Ich zaangażowanie przekłada się na wspaniałe
wyniki oraz doskonałą promocję
Gminy Trzebnica na zewnątrz. Jest
to kolejny dowód na to, że powołana
przeze mnie Szkoła Muzyczna jest
prawdziwą kuźnią talentów, a dzieci
pod okiem nauczycieli rozwijają się
wspaniale – mówi burmistrz Marek Długozima. Trzebnicka Szkoła
Muzyczna I Stopnia rzeczywiście,

pomimo zaledwie kilkuletniego istnienia, idzie jak burza i przywozi
z większości muzycznych zmagań
trofea w postaci nagród i wyróżnień
swoich uczniów. Wśród ostatnich
laurów wspomnieć należy o Weronice Biernat laureatce III miejsca w Konkursie Akordeonowym
w Wołowie, Jana Sadownika laureata
III miejsca podczas V Lubuskiego
Forum Klarnetowo-Saksofonowego w Krośnie Odrzańskim i Heleny
Szkwerko – laureatce III miejsca
w VI Międzyszkolnym Konkursie
Solfeżowym w którym grała na wiolonczeli. Nie wspominając o osiągnięciach Diany Cel – laureatki chociażby „Złotego Smyczka” podczas
ostatnich Konfrontacji Młodych
Smyczków w Opolu, która zapowiada się na wybitną skrzypaczkę. Dopełnieniem muzycznych osiągnięć
uczniów jest także wokalny sukces
Hanny Pluty – laureatki I miejsca
w XII Ponadregionalnym Konkursie
Piosenki Obcojęzycznej w Wołowie,
o której z pewnością jeszcze nie raz
w gminie usłyszymy przy okazji Jej
rozwijającej się kariery – zakończył
burmistrz Marek Długozima.
[ksz]
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Jest takie miejsce…

Starosta Trzebnicki
podaje do publicznej wiadomości
zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt. 7a, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. , poz. 121 /
WYKAZ
nieruchomość zabudowana, stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w obrębie m. Trzebnica, gm. Trzebnica do oddania w użyczenie.

Lp.

1

Numer
ewidencyjny
nieruchomości

33/1 AM17
33/2 AM17

Powierzchnia
działek
w ha

Ogólna
powierzchnia
działek:
0.7059ha

Oznaczenie
w księdze
wieczystej KW

WR1W/00048176/2

Położenie
nieruchomości

Przeznaczenie w planie
zagospodarowania przestrzennego

m. Trzebnica,
gmina Trzebnica

W chwili obecnej zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania
przestrzennego dla terenu miasta
Trzebnicy uchwalonego przez Radę
Miejską w Trzebnicy Uchwałą Nr XX/213/16
z dnia 30 września 2016 roku działki
oznaczone są na rysunku symbolem
1P-teren obiektów produkcyjnych,
uzupełniające – składy, magazyny, biura.
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Opis
nieruchomości

Nieruchomość
zabudowana

Stawka
czynszu
miesięczna

nieodpłatnie

Forma i cel
przekazana
w dzierżawę

zawarcie umowy na
okres do trzech lat.

1. Nieruchomość wymieniona w treści wykazu zostanie przekazana nieodpłatnie w użyczenie dla Powiatu Trzebnickiego z przeznaczeniem na Bazę Sprzętowo-Materiałową Zarządu Dróg
Powiatowych w Trzebnicy na okres do trzech lat . Wykaz nieruchomości przekazany w użyczenie zostanie upubliczniony na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Trzebnicy
w siedzibie Wydziału Nieruchomości przy ul. Leśnej 1 w Trzebnicy, w prasie lokalnej „Panorama Trzebnicka” oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Trzebnicy /WWW.
powiat.trzebnica.pl/. Ponadto wykaz zostanie przekazany wojewodzie, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni

Dzielnica Czterech Świątyń

W czwartek 12 kwietnia grupa 24 studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Trzebnicy działającego
przy Gminnym Centrum Kultury wybrała się na wycieczkę do Wrocławia. Za cel wyjazdu obrano Dzielnicę Czterech Świątyń, nazywaną zamiennie Dzielnicą
Wzajemnego Szacunku lub Czterech Wyznań.
W odległości zaledwie 300 m
od siebie znajdują się świątynie
4 wyznań: prawosławny Sobór
Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, Kościół św. Antoniego
z Padwy – świątynia rzymskokatolicka, Synagoga Pod Białym
Bocianem oraz ewangelicko-augsburski Kościół Opatrzności Bożej, a wszystko to w bezpośrednim
sąsiedztwie Rynku wrocławskiego.
Zwiedzanie rozpoczęto od tzw.
Małej Synagogi, w której z należnej, wyrażającej szacunek odległości pozwolono obejrzeć cztery
zwoje Tory spisanej ręcznie na
skórach. W następnej kolejności
grupa udała się do ewangelicko-

augsburskiego Kościoła Opatrzności Bożej, do którego wstępu
żartobliwie strzegł przed drzwiami krasnoludek przypominający
Marcina Lutra z plikiem słynnych
tez w ręku. W świątyni zwracały
uwagę głównie białe, ascetyczne
ściany bez żadnych obrazów bądź
rzeźb, w nawiązaniu do nakazów
ewangelizmu, by nic nie odciągało uwagi wiernych od skupienia
i modlitwy. Następnie wycieczka
przeszła do prawosławnego Soboru Narodzenia Przenajświętszej
Bogurodzicy, gdzie czekał już gospodarz tego miejsca – ksiądz protodiakon Mieczysław Oleśniewicz.
Wyjaśnił, iż w świątyniach pra-

▶ Pami ąt kowe z dj ę c ie uc ze st ników w yc ie c z k i do d z ie lnic y C z te re c h Świ ąt y ń we Wr o c ł awiu .
wosławnych nie ma tradycyjnych
ławek, jako że pozycja stojąca uważana jest za najbardziej sprzyjającą modlitwie. Podobnie jak brak
organów wiąże się z przykazem,
by muzykę tworzyli sami wierni
poprzez wspólny śpiew. Ostatni
w harmonogramie zwiedzania
był rzymsko-katolicki Kościół
św. Antoniego z Padwy przy ulicy

św. Antoniego. Kościół przywitał
zwiedzających feerią barw obrazów i barokowych rzeźb, jakże odmiennych od ascetycznych wnętrz
świątyni protestanckiej. Oprowadzania po świątyni podjął się o.
Maksymilian z Zakonu Paulinów
OFM, chętnie opowiadając o historii świątyni, która przez stulecia
służyła zgromadzeniu sióstr Franciszkanek Szpitalnych jako azyl dla

osób zniedołężniałych i obłożnie
chorych.
Ostatnia świątynia kończyła
tę piękną wycieczkę, którą warto
podsumować słowami o. Maksymiliana: „Każdą ze świątyń łączy
modlitwa i ten sam Bóg.”. Gorąco
zachęcamy Państwa do odwiedzenia Dzielnicy 4 Świątyń we Wrocławiu.
Barbara Kołodziejczykowa

2. Wszelkie koszty związane z użyczeniem ponosi strona przejmująca nieruchomość opisaną w wykazie.
3. Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w niniejszym wykazie można uzyskać w Wydziale Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, ul. Leśnej 1, tel. 71/387-95-51.

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni od dnia 07 maja 2018 r. do dnia 28 maja 2018 r.
Trzebnica, dnia 07 maja 2018r.
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www.autocraft.net.pl

części samochodowe
Trzebnica

MILICKA 31

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

GODZINY OTWARCIA:

pn. - pt. 8:00 - 17:00
sob.
9:00 - 13:00
autocraft@onet.pl
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TRZEBNICA CUP Wielkie Święto Tańca

Do udziału w Turnieju zaproszenie przyjęły pary z całej Polski,
reprezentujące Sośno, Wrocław,
Lubań, Oławę, Szczecin, Trzebnicę, Dobrzeń Wielki, Pabianice,
Chorzów, Praszkę, Sosnowiec,
Białek, Łódź, Opole, Leszno, Białystok, Częstochowę i Mykanów.
Przez całą sobotę publiczność podziwiała tańce standardowe i latynoamerykańskie w wykonaniu zarówno par dziecięcych w wieku 6,
7 i 10 lat oraz par młodzieżowych
i dorosłych. W większości kategorii i klasach tanecznych najlepsi
okazali się tancerze reprezentują-

cy Champion Team Wrocław Filia
Trzebnica. W klasach rekreacyjnych udział wzięło około 50 par
z całego regionu dolnośląskiego,
m.in. z Trzebnicy, które sklasyfikowane zostały na miejscach od III
do I. W wieczornej Gali odbył się
pokaz grupy 70 dzieci z Gminnego Centrum Kultury w Trzebnicy,
która pod okiem instruktorki Justyny Łukasiewicz zaprezentowała
wspaniałe show taneczne.
Burmistrz nagrodził uczestników
pokazu i turnieju pamiątkowymi
medalami i upominkami. Zaprosił również wszystkich za rok, na

Mażoretki zdobyły nominację na Mistrzostwa Polski
W niedzielę 29 kwietnia Sekcja Mażoretek walczyła we Wschowej podczas Otwartych Mistrzostw
Polski Zachodniej o nominację grup na Mistrzostwa Polski w Kędzierzynie Koźlu, które odbędą
się 19-20 maja.

XIX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
o Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica, który odbył się 28 kwietnia w Hali Sportowej przy ulicy
Kościelnej, przeszedł już do kart historii tanecznej naszego miasta. Również w tym roku turniej
przyciągnął rzeszę tancerzy i sympatyków tańca,
którzy nieprzerwanie od lat cenią sobie markę
Turnieju – jego profesjonalną organizację, wystrój
i atmosferę.
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Jak podkreśla kierownik ds.
sportu w Gminnym Centrum
Kultury i opiekun zespołu Małgorzata Moskwa: – Konkurencja na
tego typu zawodach jest ogromna. Dziewczęta naprawdę dzielnie
walczą o każdy punkt przyznawa-

ny przez profesjonalne jury, które
ujemnie punktuje każdą wpadkę
(upuszczony baton, brak zachowania linni czy brak elementów
obowiązkowych w choreografii).
Są to bardzo widowiskowe występy, których ważnym elementem

są nie tylko nabyte umiejętności,
ale przede wszystkim stroje. Nowe
sukienki kadetek i stroje seniorek,
które ufundował burmistrz Marek
Długozima, robiły niesamowite
wrażenie. Można powiedzieć, że
takie zawody to jeden wielki „Festiwal Kolorów”. Temu wszystkiemu towarzyszą niezwykłe emocje,
pot, radość, uśmiech, a niejednokrotnie łzy zarówno szczęścia jak
i żalu.
– Serdecznie gratuluję tego sukcesu. Cieszę się ze stałego rozwo-

ju wszystkich grup, który widać
choćby po tej nominacji. Teraz
przed wami Mistrzostwa Polski,
gdzie pokażecie pełnię swoich
możliwości. Widać, że nowe stroje dodają wam pewności i świetnie
dopełniają pokaz. Jesteście piękną
wizytówką naszego miasta – powiedział burmistrz.
Obie grupy wywalczyły nominację i mają otwartą drogę na Mistrzostwa Polski do Kędzierzyna.
Seniorki walczyły w kategorii „Mix
Seniorki” (układ mieszany z ba-

tonami i pomponami) i zajęły II
miejsce. Kadetki tańczyły w 2 kategoriach: „Formacja Baton Kadetki
Defilada – III miejsce oraz „Formacja Baton Kadetki Scena” – IV
miejsce. Należy dodać, że piękne
stroje które ufundował Pan Burmistrz szyła Pani Anna Mamzer
Studio Projektu i Szycia NATIA
z Trzebnicy.
Dziewczętom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Promujcie pięknie Gminę
Trzebnica...
[gm]

▶ Tu rniej Tań c a Towar z ys k ie go o Puc har Bu rmist r z a G miny Tr ze b nic a . N ad m e r y tor yc z ną

st r oną Tu rnieju c z uwa ł Pre ze s Po ls k ie go Towar z yst wa Tane c z ne go na D o lny m Śl ąs ku G r ze gor z K ij kows k i.

kolejny jubileuszowy XX Trzebnica Cup, który zaskoczy swoją
oprawą jak przystało na Jubileusz.
Zjawiskowa magia kolorów, gracja
ruchów, wymyślne stroje i wielkie
emocje stworzyły podstawy do
dalszego przeżywania rozpoczętego turniejem długiego weekendu
majowego.
[alat]

Tabela Mistrzów w poszczególnych sportowych kategoriach wiekowych:
Klasa F
Klasa E
Klasa C STANDARD
Klasa B LATIN 
Klasa A STANDARD

14-15 lat
(14-15 lat
powyżej 15 lat
powyżej 15 lat
powyżej 15 lat

Gruszecki Wojciech, Melnarowicz Oliwia (Champion Team – Filia Trzebnica)
Kaczmarek Damian, Wajcfelt Julia (Champion Team – Filia Trzebnica)
Antos Adrian, Ludkiewicz Katarzyna (Champion Team – Filia Trzebnica)
Zawistowski Kamil, Szemiel Kinga (Champion Team – Filia Trzebnica)
Szyporta Mateusz, Kosno Wiktoria (Dance Team Dobrzeń Wielki)

▶ Te goro c z ną G al ę w z b o g acono o p o k az d z ie c ię cej g ru py t ane c z nej t re nuj ącej w
GCK iS w Tr ze b nic y p o d o k ie m J u st y ny Łu k asiewic z .

▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a o d l at wsp ie ra or g ani z acj ę t u rnieju . N a z dj ę c iu z E l ż b ie t ą Kwaś nik- K ij kows k ą.

▶ Tu rniej p r z yc i ąg ną ł nie z lic zone r ze s ze wie lb ic ie li t ań c a , k tór z y e nt u zj ast yc z nie dop ingowali o k l as k ami ws z yst k ic h w ystę p uj ąc yc h .

▶ Bu rmist r z do ce ni ł t ru d uc ze st ników i nag r o d z i ł ic h ▶ Zw yc ię zców z m ag ań t ane c z nyc h u honorowa ł b u rmist r z M are k D ł u goz im a w as yśc ie Pr zewo d nic z ą pamiąt kow y mi m e d al ami.

ce go R ad y M iej s k iej M ate u s z a St anis z a oraz Pre ze s a P T T w O k r ę gu D o lnoś l ąs k im G r ze gor z a K ijows k ie go.

▶ N owe st r oj e k ade t kom i se niorkom u fu ndowa ł b u rmist r z M are k D ł u goz im a .

▶ G minna Se kcja M ażore te k p o dc z as O t war t yc h M ist r zost w Po ls k i Z ac ho d niej we Wsc howej .
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Królewsk a gra w Szkole Podstawowej nr 2

Najlepszym zawodnikiem kwietnia akademii Polonii
Trzebnica został Kacper Jaworski. Trzynastolatek
odebrał nagrodę z rąk burmistrza Marka Długozimy.

Dnia 24 kwietnia 2018 roku wizytę w Szkole Podstawowej nr 2 złożył burmistrz Marek Długozima
aby wziąć udział w zajęciach szachowych prowadzonych przez panią Monikę Lech w klasie I c.
Wizyta burmistrza jest nieprzypadkowa, gdyż to właśnie dzięki
jego przychylności, dzieci mogą
uczyć się gry i rozwijać swoje pasje.
Burmistrz od kilku już lat finansuje realizację powyższych zajęć
i wyposażenie gabinetów w profesjonalne zestawy szachowe oraz
tablice demonstracyjne.
– Szachy to „królewska gra”, która uczy najmłodszych logicznego
myślenia. Umiejętności nabyte
podczas lekcji, zapewne pomogą
naszym najmłodszym w dalszym
rozwoju szkolnym, ale i w dorosłym już życiu. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, w jaki sposób
swoje partie rozgrywają młodzi

szachiści oraz zaangażowania Pani
Moniki Lech podczas zajęć – powiedział burmistrz.
W trakcie zajęć uczniowie mieli
okazję opowiedzieć, czego się przez
ten rok nauczyli i zaprezentować
swoje umiejętności rozgrywając
partię szachową. Co warte zauważenia, Gmina Trzebnica co roku
włącza się również w organizację turnieju szachowego o Puchar
Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Trzebnicy, a burmistrz
obejmuje wydarzenie swoim patronatem. Być może wśród dzieci
ze Szkoły Podstawowej nr 2 znajdą
się przyszli zwycięzcy turnieju.
[ml]

OGŁOSZENIE BURMISTRZA
GMINY TRZEBNICA
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejsco wego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
miasta Trzebnica w rejonie ulic: Ks. dz. W. Bochenka, 1- go
Maja, J. Kilińskiego, Krakowskiej, W. Reymonta, E. Orzeszkowej, Wrocławskiej, Nowej, Mostowej, M. Leszczyńskiej i B.
Chrobrego.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1073 z
późn. zm.) oraz art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo łeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Trzebnicy uchwały Nr XL/458/18
z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejsco wego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta
Trzebnica w rejonie ulic: Ks. dz. W. Bochenka, 1- go Maja, J. Kilińskiego, Krakowskiej, W. Reymonta, E. Orzeszkowej, Wrocławskiej, Nowej,
Mostowej, M. Leszczyńskiej i B. Chrobrego.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany planu.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100
Trzebnica, w terminie do dnia 4 czerwca 2018 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione w
postaci elektronicznej:
1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub
3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
wniosek dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy Trzebnica.

Marek Długozima

Burmistrz Gminy Trzebnica

Kacper Jaworski zawodnikiem kwietnia

Kacper jest kapitanem drużyny
Polonii Trzebnica występującej
w II Dolnośląskiej Lidze Młodzików, czyli na wysokim, wojewódzkim, szczeblu, gdzie mierzy się
z najlepszymi przeciwnikami z regionu – między innymi z Zagłębiem Lubin czy Śląskiem Wrocław.
Żaden inny klub z naszego powiatu nie występuje na tym poziomie
rozgrywkowym.

Młody zawodnik w kwietniu poprowadził swój zespół do dwóch
zwycięstw – z Orłem Ząbkowice
Śląskie i Lechią Dzierżoniów, czyli
z klubami, z których wywodzą się
reprezentanci Polski – Jarosław
Jach i Piotr Zieliński.
Nagroda dla Kacpra jest także wyrazem docenienia postawy całej
drużyny, której jest kapitanem.

▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a w raz z d y re k tor G raż y ną Kante c k ą oraz nauc z yc ie lk ą M onik ą
Le c h o dwie d z i ł naj m ł o d s z yc h mi ł oś ników „k r ó l ews k iej g r y ” p o dc z as z aj ę ć w Sz ko l e Po d st a wowej nr 2 .

Ko n kurs

Wiec zór w Oper ze Wrocł awskiej
Wspólnie z Operą Wrocławską mamy dla Państwa podwójną wejściówkę, na widowisko pt. „Nabucco”, z
której będzie można skorzystać 25, 26, lub 27 maja 2018 r. Co trzeba zrobić, by zdobyć bilet? Przyjść do
nas (UM / II piętro / pokój 95) z aktualnym wydaniem Panoramy Trzebnickiej nr 9/2018 – pierwsza osoba
otrzyma jedną podwójną wejściówkę, która będzie do odbioru w budynku Opery Wrocławskiej, w kasie
przy ul. Świdnickiej 35.
„Nabucco” to szczególna opera w dorobku włoskiego kompozytora. Verdi pod maską historycznego libretta, opowiedział historię zniewolonego narodu, która może wydarzyć się zawsze. Tytułowy Nabucco,
to autorytarny władca, dla którego żądza władzy jest najważniejszym celem. Władca Babilonu, postanawia najechać i podbić Jerozolimę. W tle toczy się osobista historia, w której prym wiedzie Abigail,
pierworodna córka króla Nabuchodonozora, pochodząca z nielegalnego związku. Podobnie jak ojciec
pragnie władzy.
Reżyser Krystian Lada postanowił przełożyć historyczną warstwę libretta na współczesny język teatru,
doszukując się uniwersalnych mechanizmów społecznych, które zazębiają się wokół problemów władzy,
polityki i miłości. W ujęciu Krystiana Lady tytułowy Nabucco przyjmie postać bezwzględnego dyktatora.
Ważnym odniesieniem dla reżysera pozostają doświadczenia XX wieku, które obfitowały w przemoc i
agresję, jako wynik totalitaryzmów. Lada jednak nie jest publicystą, reżyser przede wszystkim skupia się
na uniwersalnych mechanizmach, wierząc, że sztuka może stać się antidotum na istniejące zło.
Bilety: www.opera.wroclaw.pl

▶ N a z dj ę c iu Kac p e r w raz z ro d z ic ami , b u rmist r ze m M ark ie m D ł u goz im ą , p re ze se m Kamil e m
Kwaśniak ie m , wice p re ze se m K r z ys z to fe m Ul atows k im oraz t re ne re m Paw ł e m Kap inose m .

Dwa zwycięstwa Polonii
Piłkarze Polonii Trzebnica wygrali dwa mecze z rzędu w IV lidze i awansowali na dziesiąte miejsce w tabeli. Biało –niebiescy w sobotę 28 kwietnia pokonali
na wyjeździe Polonię – Stal Świdnica 1:0, a tydzień
później rozbili na Fair Play Arenie Karolinę Jaworzyna Śląska 5:1.
Do Świdnicy pojechaliśmy bez
Krzysztofa Ostrowskiego, którego
zmogła choroba. Z podobnych powodów Sebastian Szefner, Marcin
Waliszczak i Kacper Belica musieli
wystąpić na środkach przeciwbólowych. Ten pierwszy wytrwał na
murawie trzydzieści minut, a dwaj
pozostali zeszli w przerwie. Trener
Paweł Tronina ewidentnie zaskoczył rywala taktyką na to spotkanie. Gospodarze bili głową w mur,
a my spokojnie kontrolowaliśmy
przebieg gry, czekając na swoje
okazje. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym rezultatem.
Po dziesięciu minutach drugiej
odsłony przeciwnicy grali już

w dziesiątkę – Rafał Miazgowski
wychodził sam na sam z bramkarzem i został sfaulowany, a sędzia
pokazał czerwoną kartkę. Nasz
zespół jednak się nie podpalił zaistniałą sytuacją i konsekwentnie,
cierpliwie, dążył do strzelenia gola.
W 80. minucie Krystian Jajko zagrał świetną piłkę do Rafała Miazgowskiego, a ten z zimną krwią
pokonał bramkarza i ustalił wynik
meczu.
Dzięki temu bezpośredniemu
zwycięstwu Polonia wyprzedziła
rywala w ligowej tabeli o jeden
punkt, ale tydzień później przewaga nad nim wzrosła już do czterech
oczek. Świdniczanie przegrali bo-

▶ D ru ż y na Po l onii Tr ze b nic a p o w yg rany m m e c z u .

wiem swoje spotkanie w Ząbkowicach Śląskich, a trzebniczanie pokonali na Fair Play Arenie Karolinę
Jaworzyna Śląska 5:1 i dzięki temu
awansowali o jeszcze jedną lokatę,
wyprzedzając Nysę Kłodzko.
Spotkanie rozpoczęło się dla
nas bardzo dobrze. Już w 8. minucie świetną akcję przeprowadził
Krzysztof Ulatowski, ale piłka po
jego strzale odbiła się od słupka.
Dopadł do niej jednak Mateusz Olikiewicz i mocnym uderzeniem pod
poprzeczkę umieścił ją w bramce.
W pierwszej połowie mieliśmy jeszcze co najmniej kilka dogodnych
okazji, ale szwankowała skuteczność i do przerwy prowadziliśmy
1:0, co było najniższym wymiarem
kary dla gości.
Zaraz po zmianie stron podwyższyliśmy na 2:0, za sprawą gola Krystiana Jajko. I znów wypracowaliśmy sobie sytuacje do strzelenia
następnych bramek, ale to goście
zdołali zaliczyć trafienie kontaktowe. Odpowiedź Polonii była jednak
wyjątkowej urody. Na wysokości
dwudziestu kilku metrów mieliśmy rzut wolny, do piłki podszedł
Kacper Belica i przymierzył w samo
okienko, nie pozostawiając szans
na skuteczną interwencję golkiperowi z Jaworzyny. Chwilę później
było już 4:1, po tym jak bramkarza technicznie przelobował Piotr
Możdrzech. Wynik spotkania ustalili bracia Miazgowscy – Adam tak
dośrodkował do Rafała, że ten tylko dostawił głowę i futbolówka już
była w siatce.
W sobotę 12 maja Polonia zagra
na wyjeździe z Wiwą Goszcz.
[kk]
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tabele
IV liga 2017/2018, grupa: dolnośląska (wschód)
Nazwa
M. Pkt. Z.
R.
P.
Bramki
1. Foto-Higiena Gać
24
55
17
4
3
62-26
2. Śląsk II Wrocław
23
52
17
1
5
56-21
3. Bielawianka Bielawa
24
49
15
4
5
41-25
4. Sokół Marcinkowice
24
47
15
2
7
51-31
5. Sokół Wielka Lipa
23 36
10
6
7
38-35
6. Piast Żerniki (Wrocław)
24
36
10
6
8
41-37
7. Górnik Wałbrzych
23
35
11
2
10
35-34
8. Unia Bardo
24
35
11
2
11
44-48
9. Orzeł Ząbkowice Śląskie
24
33
9
6
9
44-43
10. Polonia Trzebnica
24
31
8
7
9
35-37
11. Nysa Kłodzko
24
30
9
3
12
42-54
12. Polonia-Stal Świdnica
24
27
8
3
13
32-34
13. Wiwa Goszcz
24
27
8
3
13
35-51
14. MKP Wołów
24
21
5
6
13
35-46
15. Pogoń Oleśnica
24
16
4
4
16
25-42
16. Karolina Jaworzyna Śląska
23
9
2
3
18
17-69
Kolejka 24 – 5-6 maja Unia Bardo 0-3 Sokół Marcinkowice \ Sokół Wielka Lipa
3-1 Piast Żerniki (Wrocław) \ Orzeł Ząbkowice Śląskie 2-1 Polonia-Stal Świdnica \
Polonia Trzebnica 5-1 Karolina Jaworzyna Śląska / Nysa Kłodzko 2-3 Wiwa Goszcz
/ Foto-Higiena Gać 0-1 Śląsk II Wrocław / Górnik Wałbrzych 0-1 Bielawianka Bielawa / Pogoń Oleśnica 2-1 MKP Wołów /
Kolejka 25 – 12-13 maja Pogoń Oleśnica – Unia Bardo / MKP Wołów – Górnik
Wałbrzych / Bielawianka Bielawa – Foto-Higiena Gać / Śląsk II Wrocław – Nysa
Kłodzko / Wiwa Goszcz – Polonia Trzebnica / Karolina Jaworzyna Śląska – Orzeł
Ząbkowice Śląskie / Polonia-Stal Świdnica – Sokół Wielka Lipa / Piast Żerniki
(Wrocław) – Sokół Marcinkowice /
Klasa A 2017/2018, grupa: Wrocław II
Nazwa
M. Pkt. Z.
R.
P.
Bramki
1. Orzeł Pawłowice (Wrocław)
19 49 16
1
2
79-15
2. KS Łozina
19 42
13
3
3
65-22
3. Barycz Milicz
19 38
11
5
3
44-18
4. Barycz Sułów
19 33
9
6
4
44-31
5. Orla Korzeńsko
19 30
9
3
7
41-35
6. Błysk Kuźniczysko
19 30
9
3
7
34-25
7. Plon Gądkowice
19 28
8
4
7
48-49
8. Zorza Pęgów
19 25
7
4
8
37-39
9. Iskra Pasikurowice
19 24
6
6
7
40-40
10. Lotnik Twardogóra
19 23
6
5
8
30-39
11. Victoria Orzeszków
19
19
6
1
12
36-60
12. Kometa Kryniczno
19
14
4
2
13
20-58
13. Dolpasz Skokowa
19
13
4
1
14
23-51
14. Kometa Krzelów
19
9
3
0
16
27-86
Kolejka 19 – 5-6 maja Iskra Pasikurowice 3-4 Zorza Pęgów / Plon Gądkowice
4-0 Dolpasz Skokowa / Kometa Krzelów 1-3 Błysk Kuźniczysko / KS Łozina 7-3
Lotnik Twardogóra / Orzeł Pawłowice (Wrocław) 3-1 Victoria Orzeszków / Orla
Korzeńsko 4-0 Kometa Kryniczno / Barycz Sułów 0-0 Barycz Milicz /
Kolejka 20 – 12-13 maja Zorza Pęgów – Barycz Sułów / Barycz Milicz – Orla
Korzeńsko / Kometa Kryniczno – Orzeł Pawłowice (Wrocław) / Victoria Orzeszków
– KS Łozina / Lotnik Twardogóra – Kometa Krzelów / Błysk Kuźniczysko – Plon
Gądkowice / Dolpasz Skokowa – Iskra Pasikurowice /
Klasa B 2017/2018, grupa: Wrocław II
Nazwa
M. Pkt. Z.
R.
P.
Bramki
1. Burza Godzieszowa
18 49 16
1
1
126-33
2. Sparta Wszemirów
18 43
14
1
3
91-28
3. Avia Ozorowice
18 38
12
2
4
69-36
4. SKS Głuchów Górny
17 36
11
3
3
71-45
5. Sparta Skarszyn
18 30 10
0
8
84-60
6. Orkan Borzęcin
17 29
9
2
6
71-56
7. LKS Paniowice
17 24
7
3
7
51-43
8. LKS Krościna Wielka
18
19
6
1
11
38-79
9. Sparta Będkowo
17
17
5
2
10
37-58
10. Błyskawica Szewce
18
17
5
2
11
24-58
11. Amesko Szczytkowice
17
11
3
2
12
26-65
12. Błękitni Pawłów Trzebnicki
18
9
3
0
15
20-100
13. Pogoń Żmigródek
17
10
3
1
13
30-77
Kolejka 19 – 5-6 maja Sparta Wszemirów 3-0 Avia Ozorowice / LKS Krościna
Wielka 2-3 Burza Godzieszowa / Sparta Skarszyn 6-0 Błyskawica Szewce / Sparta Będkowo 8-0 Błękitni Pawłów Trzebnicki / SKS Głuchów Górny 4-1 Amesko
Szczytkowie / Pogoń Żmigródek 0-3 LKS Paniowice (walkower) /
Kolejka 20 – 12-13 maja Avia Ozorowice – Pogoń Żmigródek / LKS Paniowice –
SKS Głuchów Górny / Amesko Szczytkowice – Sparta Będkowo / Błękitni Pawłów
Trzebnicki – Orkan Borzęcin / Błyskawica Szewce – LKS Krościna Wielka / Burza
Godzieszowa – Sparta Wszemirów /
Klasa B 2017/2018, grupa: Wrocław III
Nazwa
M. Pkt. Z.
R.
P.
Bramki
1. KS Łazy Wielkie
12 36
12
0
0
52-11
2. Sokół Kaszowo
13 33
11
0
2
52-15
3. Orzeł Biedaszków Wielki
14 30 10
0
4
45-24
4. Olimpia Bukowinka
14 24
8
0
6
45-43
5. Victoria Zawonia
14 24
7
3
4
40-22
6. Sokół Ujeździec Wielki
14
17
5
2
7
29-43
7. Polonia Grabowno Wielkie
12
16
5
1
6
36-26
8. KS Postolin
14 10
3
1
10
19-46
9. Sokół Ujeździec Mały
14
7
2
1
11
23-67
10. Piorun Koniowo
13
0
0
0
13
16-60
Kolejka 16 – 5-6 maja KS Łazy Wielkie 4-0 Sokół Ujeździec Wielki / KS Postolin
0-0 Sokół Ujeździec Mały / Victoria Zawonia 3-0 Piorun Koniowo / Olimpia Bukowinka 2-0 Polonia Grabowno Wielkie /
Kolejka 17 – 12-13 maja Sokół Kaszowo – KS Łazy Wielkie / Polonia Grabowno
Wielkie – Victoria Zawonia / Piorun Koniowo – KS Postolin / Sokół Ujeździec Mały
– Sokół Ujeździec Wielki /
Klasa C 2017/2018, grupa: Trzebnica
Nazwa
M. Pkt. Z.
R.
P.
Bramki
1. Sokół II Wielka Lipa
13 29
9
2
2
57-24
2. Struga Czatkowice
12
19
6
1
5
35-36
3. LZS Komorowo
12
19
5
4
3
32-29
4. Masłovia Masłów
12
18
6
0
6
40-33
5. Start Bychowo
11
1
0
1
10
19-61
Kolejka 16 – 6 maja Masłovia Masłów 0-4 LZS Komorowo / Sokół II Wielka Lipa
4-3 Struga Czatkowice
Kolejka 17 – 13 maja LZS Komorowo – Sokół II Wielka Lipa / Start Bychowo –
Masłovia Masłów
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Wielkanocne jajeczko
SP 2
Już po raz drugi Szkolne Koło Wolontariatu oraz uczniowie SP Nr
2 w Trzebnicy zbierali słodycze
w ramach akcji „Wielkanocne jajeczko”. Celem tej inicjatywy było
zebranie łakoci dla dzieci ze Szpitala Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Przez ponad dwa tygodnie
uczniowie szkoły mogli wrzucać
słodycze do pięknie ustrojonych
koszyczków wielkanocnych specjalnie przeznaczonych na ten cel.
W akcji aktywny udział wzięli
również uczniowie klas zerowych.

Dzieci same przygotowały plakaty
propagujące akcję i ustroiły klasowe koszyczki. Rezultat przerósł
nasze oczekiwania – zebraliśmy
imponującą ilość słodyczy, którą – analogicznie do poprzednich
inicjatyw, osobiście odebrała pracownica szpitala p. Marlena Dziadosz. Wszystkie słodycze zostały
podzielone i trafiły do chorych
dzieci z oddziału pediatrycznego.
Ten mały gest choć na chwilę poprawił nastrój dzieciom znajdującym się w tak wyjątkowym okresie
wielkanocnym na sali szpitalnej. /
Karolina D.

SP 2
Przedszkolaki z naszej szkoły,
klasy 0a, 0b i 0c udały się 26 marca na trzebnicki deptak, gdzie
wraz z dziećmi z innych placówek pożegnały wielkim okrzykiem zimę i radośnie przywitały
wiosnę: „Wiosno, Wiosno, usłysz
nas, Przybądź już na Ciebie czas!”
Ozdobą naszego orszaku była

-muzyczny z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie
recytowali wiersze i śpiewali pieśni
o tematyce patriotycznej. Podczas
spotkania zaprezentowano historię konstytucji RP i okoliczności jej
powstania – historyczne wydarzenia z 3 maja 1791 roku. Wszystkim
obecnym na apelu uświadomiono,
że każdy prawdziwy Polak, nawet
ten mały, powinien znać historię
swojego kraju. Powagę uroczystości podkreśliły galowe stroje, barwy
narodowe, kotyliony i przygotowana
scenografia. Było to ważne i wyjątkowe wydarzenie dla naszej szkoły. Dla
całej społeczności uczniowskiej była
to również lekcja historii i patriotyzmu. / Alicja Woźna

Dnia 27 kwietnia uczniowie klasy
IIIc przygotowali montaż słowno

mających na celu zwiększenie ich
wiedzy i umiejętności praktycznych
na temat zdrowia, w kontekście
szkodliwości palenia papierosów.
Uczniowie poznali składniki dymu
tytoniowego oraz ich negatywne
skutki dla zdrowia i życia człowieka.
Wzięli też udział w zajęciach wyjaśniających pojęcie asertywności,
podczas których dzieci podejmowały dialogi i tworzyły przykłady
odpowiedzi asertywnych. Zadaniem
dzieci było też przeprowadzenie
wywiadu z osobą niepalącą, przygotowanie krótkiego poradnika dla
rówieśników w formie na przykład
komiksu, zawierającego porady dotyczące umiejętności odmawiania
palenia czynnego oraz biernego.
Dzieci stworzyły też kampanię reklamową: „Nie bądź śmieszny i nie
pal”. Z prac dzieci przygotowano
wystawę. / Aleksandra Warchulska
– koordynator programu Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej

Bieg po zdrowie
SP 2

Trójka w finale XVII Dolnośląskich
Meczów Matematycznych
SP 3
Po serii zwycięstw eliminacyjnych
i półfinałowych nasza drużyna meczowa po raz trzeci awansowała do
finału Dolnośląskich Meczów Matematycznych. Nasi uczniowie po pasjonujących meczach ze szkołami z
SP 1 Trzebnicy, Cieszkowa, Obornik
Śl, Smolca Malczyc- ostatecznie zajęli 1 miejsce w grupie eliminacyjnej i
półfinałowej zdobywając przy okazji
najwięcej punktów ze wszystkich
szkół dolnośląskich. Udział w finale jest ogromnym wyróżnieniem i
kolejnym wyzwaniem. Jest to długi
i wyczerpujący konkurs. Rozgrywki trwają od listopada aż do końca

kwietnia. W tym roku brało udział
44 szkół dolnośląskich. Do półfinałów awansowało 12 szkół, a finału
3 szkoły. Finał odbędzie się 12 maja
w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczniowie
naszej szkoły, którzy tworzą wspaniały zespół młodych matematyków
to: Szymon Hupa, Paweł Solecki,
Oliwier Hupa, Zuzanna Mrozińska,
Jakub Michalak, Wiktor Kawa, Maja
Okuniewicz, Weronika Franczak,
Patrycja Budzyń, Mateusz Orleański, Magdalena Wojtkowiak, Maciej
Pilip, Łukasz Jędrzejewski, Tomasz
Gliszczyński. / Opiekunowie drużyny: Anna Otfinowska i Dariusz
Bocian.

W SP nr 2 w Trzebnicy zrealizowano Program Antytytoniowej Edu-
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Nareszcie wiosna

Konstytucja 3 Maja
SP 3
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kacji Zdrowotnej „Bieg po zdrowie”
pod postacią 6 zajęć tematycznych.
Uczniowie klasy IV d uczestniczyli w cyklu spotkań edukacyjnych,

R

E

K

L

A

oczywiście piękna Marzanna – podarunek dla Pani Zimy. Wszystkie
dzieci śpiewały piosenki o wiośnie
i wraz z Trzebnickim Super Kotem maszerowały w stronę Rynku. Po obejrzeniu przedstawienia
o nadchodzącej wiośnie i złożeniu
darów, przedszkolaki otrzymały słodki poczęstunek w postaci
cukierków. Wszyscy cieszymy się
z nadejścia WIOSNY. / D.Krzyszkiewicz, K.Duda, E.Ciumertov

Dzieci w operetce
SP 2
Dnia 11 kwietnia młodsi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2
w Trzebnicy obejrzeli baśń muzyczną w wykonaniu aktorów Teatru Dzieci i Młodzieży „DUDUŚ”
z Łodzi. Przedstawienie pełne było
śpiewu i tańca, a wartkiej akcji towarzyszyły błyskotliwe i zabawne
dialogi. Aktorzy zapraszali młodych widzów na scenę, prosząc
o pomoc, rady, wskazówki i pod-

M

A

powiedzi, wzbudzając u widzów
żywiołowe emocje. Dzieci czuły,
że bez ich pomocy główny bohater
nie pokonałby wszystkich przeciwności losu. Specjalnie przygotowana scenografia, efekty świetlne, wspaniałe kostiumy, cudowna
muzyka wprowadziły małych widzów w zaczarowany i magiczny
świat operetki i baśni. Z kolei treść
bajki uczyła ich właściwego postępowania wobec rówieśników i dorosłych. / Joanna Sztyma
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W miniony czwartek tj. 19.04.2018 r.
dzieci z grupy IX i XIII pod opieką
nauczycielek: Moniki Dymińskiej,
Sylwii Pietrzykowskiej, Justyny
Bartosik i Moniki Madei wybrały
się na wycieczkę do „Domu drzewa” – wspaniałego miejsca będącego siedzibą Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Doliny
Baryczy”.Będąc w miejscu dawnej
wyłuszczarni dzieci poznały proces
wyłuszczania szyszek i układały
historyjkę obrazkową dotyczącą hodowli drzew iglastych. Oprócz tego

spacerowano po lesie wsłuchując się
w śpiew ptaków, pamiętając o właściwym zachowaniu na łonie przyrody. Panie leśniczki przypomniały
przedszkolakom, że w lesie nie wolno śmiecić oraz hałasować. Ogromną frajdę sprawiły przedszkolakom
zagadki dotyczące filmu edukacyjnego, zwłaszcza że za właściwą
odpowiedź można było wygrać kolorowe książeczki o zwierzętach.
Ponadto przygotowano warsztaty
plastyczne – wyklejano plasteliną
drewniane zwierzątka, a piękne prace można było zabrać do domu. Po
tak udanej leśnej przygodzie każdy
przedszkolak już wie, jak ogromne

Powiatowy Konkurs Matematyczny
SP Masłów
Dnia 25.04.2018 r. w Szkole Podstawowej w Masłowie już po raz dziewiąty odbył się Powiatowy Konkurs
Matematyczny ,,Sprawnie liczę’’
dla klas czwartych. Do konkursu
przystąpiło 23 uczniów z 17 szkół
podstawowych, z 5 gmin Powiatu
Trzebnickiego. Uczestnicy musieli
rozwiązać 60 przykładów w ciągu 35 minut. Wszyscy wykazali się

dużą sprawnością rachunkową. Po
konkursie szkoła zorganizowała
słodki poczęstunek dla uczestników
i opiekunów. W czasie sprawdzania
prac uczniowie miło spędzili czas
z nauczycielem przyrody oglądając
film. Laureatami konkursu zostali: 1. Mateusz Orleański – SP nr 3
Trzebnica – nauczyciel Katarzyna
Sobota / 2. Hanna Otfinowska –SP
nr 3 Trzebnica – nauczyciel Katarzyna Sobota / 3. Jakub Klepczyk –SP
Uraz –nauczyciel Paweł Niewierski /

W strefie aktywności
SP Masłów
Uczniowie klas III – VII Szkoły
Podstawowej w Masłowie od lutego 2018 r. w każdy czwartek w godzinach popołudniowych odwiedzają Strefę Aktywności Sportowej
przy Gminnym Parku Wodnym
Trzebnica-ZDRÓJ. Biorą udział
w zajęciach ,,aktywny w-f’’ oraz

w treningu CROSS. Ćwiczenia
te wpływają na ogólną i wszechstronną sprawność, na poprawę
cech motorycznych i są doskonałą formą treningu dla każdego.
Dziękujemy Panu Burmistrzowi
Markowi Długozimie za możliwość korzystania z zajęć oraz Panu
Sebastianowi i Panu Marcinowi za
wspaniały trening.
B. F.

Zbiórka Żywności „TAK, Pomagam!”
Trzebnica
W dniach 9 i 10 marca odbyła się
zbiórka żywności w ramach XIV
ogólnopolskiej akcji pod hasłem
„TAK, Pomagam”. Na terenie powiatu trzebnickiego akcji przyświecała dewiza towarzysząca Św.
Jadwidze Śląskiej, iż: „Nikt z potrzebujących i ubogich w książęcym grodzie wrocławskim nie
powinien przymierać z głodu”.
Zgodnie z powyższym przesłaniem
lokalny Parafialny Zespół Caritas

działający przy Bazylice i Sanktuarium im. św. Jadwigi Śląskiej
wraz z wolontariuszami – uczniami trzebnickich szkół, w dniach 9
marca i 10 marca zbierali artykuły spożywcze z długim terminem
przydatności na terenie sklepów
sieci „Lewiatan” oraz „Biedronka” przy ul. B. Chrobrego i ul.
Prusickiej w Trzebnicy. W zbiórce
czynny udział wzięło 75 wolontariuszy oraz ich 34 opiekunów,
m.in. wolontariusze ze szkolnego
koła Caritas w SP nr 2 w Trzebnicy
(opiekun p. E. Dudek), wolontariu-

wiatu Trzebnickiego. Naszą szkołę
reprezentowali: Natalia Chrzanowska i Melchior Woźniak z klasy V c.
Uczniów do konkursu przygotowywała p. Lucyna Sobczak. Uczniowie
mieli niełatwe zadanie rozwiązując
test przygotowany przez Stowarzyszenie Oświatowe Sowa. Wszyscy wykazali się ogromną wiedzą,

a o miejscach na podium decydowały naprawdę pojedyncze punkty.
W czasie kiedy komisja konkursowa
sprawdzała prace uczestnicy konkursu wzięli udział w grze terenowej
przygotowanej przez organizatora.
Podium należało do Naszej Szkoły
! I miejsce w tym konkursie zajęła
uczennica Natalia Chrzanowska
z klasy V c, III miejsce zajął Melchior
Woźniak z klasy V c Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. / Lucyna Sobczak

zakres udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej. Ćwiczyli podejście
do poszkodowanego i ocenę jego
stanu, sprawdzanie przytomności
i oddechu oraz udrażnianie dróg
oddechowych. Ćwiczone było także
samo wzywanie pomocy – poprzez
rozmowę z dyspozytorem pogoto-

wia ratunkowego. Pod okiem naszego gościa dzieci ćwiczyły też układanie osoby poszkodowanej w pozycji
bocznej oraz resuscytację krążeniowo – oddechową (RKO). Pan Sebastian zademonstrował nam również,
jak wygląda udzielanie pierwszej pomocy małemu dziecku. Uczniowie
bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach i wykazali się umiejętnościami, które opanowały w czasie zajęć. /
M. Strzykalska

Miejsca na podium zajęte!

Wycieczka do domu drzewa
Przedszkole nr 2

11.05.2018
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niepodległości. Ciekawa i humorystyczna opowieść, kontakt z uczniami, którzy odgrywali w spotkaniu
różnorakie role, pozostawiły w ze-

branych niezapomniane wrażenie.
To była wspaniała, pasjonująca przygoda z historią. / Krystyna Wielgo
i Lucyna Sobczak
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SP 2
Dnia 17 kwietnia 2018 r. w Szkole
Podstawowej nr 3 w Trzebnicy odbył
się XXII Powiatowy Konkurs Mitologiczny. Swoją wiedzę o greckich
mitach, bogach i herosach sprawdzali uczniowie klas piątych Po-

Pierwsza pomoc
znaczenie dla ludzi i zwierząt ma las.
Dzieci z opiekunkami dziękują pani

Sandrze i pani Karolinie z Nadleśnictwa Milicz za wspaniale spędzo-

ny dzień w „Domu drzewa”. / Justyna Bartosik

4. Andrzej Nowak – SP nr 2 Oborniki Śląskie – Elżbieta Kowalczyk /
5. Iga Wójcicka – SP nr 2 Trzebnica
– Renata Czarny / Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe, natomiast pozostali
uczniowie dyplomy uczestnictwa
w konkursie. Wszystko przebiegało
bez zakłóceń i w przyjaznej atmosferze. Naszą szkołę reprezentowała
Joanna Pałka. Organizatorem konkursu była pani Jolanta Mazanka.
Wszystkim uczniom i ich nauczycielom serdecznie dziękujemy za udział
w konkursie. Zapraszamy za rok. /
Organizator Jolanta Mazanka

W okresie przedświątecznym między 1 a 23 marca w SP nr 2 w Trzeb-

sze ze SP nr 1 w Trzebnicy (opiekunowie p. M. Wojewódka oraz
p. M. Budziak-Mielnik), SP nr 2
w Trzebnicy (opiekun p. K. Duda),
SP nr 3 w Trzebnicy (opiekun p. A.
Herner), Klubu Szkolnego Wolontariatu przy PZS Nr 1 (opiekun p.
M. Janicka i p. M. Sozańska –Koszel), Klubu Szkolnego Wolontariatu przy PZS Nr 2 (opiekun p.
L. Lasota), Trzebnickiego Szczepu
ZHR „Siedemnastki” (opiekun ks.
A. Kwiatkowski) oraz członkowie
Parafialnego Zespołu Caritas. Pragniemy złożyć wyrazy wdzięczności wszystkim osobom zaangażowanym w powyższą inicjatywę,
począwszy od wolontariuszy i ich
opiekunów, po pracowników ww.
sklepów. Dzięki wspólnym wy-

W dniu 23 kwietnia b.r. na zajęciach z edukacji dla bezpieczeństwa
uczniowie klasy 3 e gościli ratownika
medycznego – p. Sebastiana Chodakowskiego. Podczas lekcji uczniowie
przypomnieli sobie zasady i ogólny

przybliżyli rozbiory, powstania: kościuszkowskie, listopadowe i styczniowe, a także obie wojny światowe
jak i późniejsze trudne lata powojenne. Prowadzący przywołali postać
Marszałka Piłsudskiego, począwszy
od lat szkolnych lat po Bitwę Warszawską.
Zajęcia miały formę interaktywną,
tzn. uczniowie mogli odgrywać różne role – Polski, naszych zaborców,
powstańców, bolszewików. Mieli
niepowtarzalną okazję włożyć stroje historyczne. Uczniowie utrwalili
wiedzę historyczną z okresu rozbiorów i polskiej drogi do odzyskania

Żywa lekcja historii
SP 2

Napełnialiśmy torby ,,dobrem’’
SP 2

SP 2

nicy przeprowadziliśmy akcję pn.
„Odkryj w sobie talent miłosierdzia”. Na parterze szkoły do specjalnie przygotowanego kosza –

tzw. „torby miłosierdzia”, wszyscy
chętni do dzielenia się z osobami
w potrzebie mogli przynosić żywność długoterminową, słodycze
oraz środki czystości. Akcja miała
na celu nie tylko wspomóc innych,
ale równocześnie odkryć w sobie
talent miłosierdzia, który także
można rozwijać poprzez pomaganie innym. Zebrana żywność trafiła jeszcze przed samymi Świętami
Wielkiej Nocy do osób bezdomnych oraz rodzin w potrzebie. Natomiast środki czystości przekazane zostały na ręce Rzecznika Praw
Pacjenta szpitala im. Św. Jadwigi
w Trzebnicy – docelowo do przekazania uboższym pacjentom. Po
raz kolejny uczniowie pokazali, że
mają wielkie serce. Swoim gestem
dobroci, sprawili, że na twarzach
wielu osób pojawił się uśmiech.
Wszystkim uczniom rodzicom
i nauczycielom, którzy przynieśli
dary, aby podzielić się z potrzebującymi pomocy – serdecznie
dziękujemy. / Organizatorzy akcji:
E. Dudek, K. Duda, J. Raińczuk
Szkolne Koło Caritas,Szkolny Wolontariat, E.D.

Dnia 19.04.2018 r. w ramach obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Szkole Podstawowej
nr 2 w Trzebnicy odbyła się żywa
lekcja historii. Zajęcia pt. „ Odzyskanie niepodległości” przeprowadziło
Bractwo Rycerskie KERIN, które
powstało z myślą o kultywowaniu
polskiej tradycji i historii. Na po-

czątku uczniowie przypomnieli nasze symbole narodowe świadczące
o przynależności do Państwa Polskiego. Następnie prowadzący przybliżyli historię odrodzenia naszego
kraju, czyli jak z potężnej Rzeczpospolitej XVI i XVII wieku zniknęliśmy z wszelkich map by dopiero po
stu dwudziestu trzech latach niewoli
ponownie móc mówić swobodnie w języku polskim. Uczniowie

Siódmoklasiści w „Escape room”
SP 3
W dniu 12 kwietnia b.r. uczniowie
klas siódmych wzięli udział w grze
przygotowanej przez siebie – „Escape room”, polegającej na wydostaniu
się z zamkniętego pokoju, pełnego
zagadek, rebusów i innych łamigłówek. Rozwiązywanie kolejnych zadań zbliżało uczestników do odnalezienia klucza, otwierającego drzwi

i kończącego zabawę. Pomysłodawczynią zabawy była Anna Ciba, na
co dzień ucząca w szkole geografii.
Do realizacji włączyła się także nauczycielka historii Joanna Sobota.
Uczniowie na lekcjach pracowali
nad przygotowaniem zadań i zagadek, związanych z realizowanymi na
obu przedmiotach zagadnieniami –
tworzeniem i czytaniem map oraz
powstaniem listopadowym. Do ich

W imieniu wszystkich obdarowanych: ,,Bóg zapłać’’ Prezes PZC parafii św. Bartłomieja i św. Jadwigi
Śl. / Ewa Dudek

w różnych miejscach naszej szkoły. Były to rebusy, puzzle, zadania
zręcznościowe i inne emocjonujące zabawy. Konkurs zakończył się
wręczeniem nagród i dyplomów.
Poniżej lista laureatów konkursu: 1
miejsce: Natalia Chrzanowska, SP
nr 2 w Trzebnicy, 1 miejsce: Adam
Altman, SP nr 2 Oborniki Śl., 2
miejsce: Jagna Tylko, SP Osolin, 3
miejsce: Melchior Woźniak, SP nr
2 Trzebnica, 3 miejsce: Michalina
Wdowiak, SP nr 3 Oborniki Śl., 4
miejsce: Elżbieta Utko, SP Prusice,
5 miejsce: Maksymilian Szady, SP
Ujeździec / Joanna Sobota

Konkurs mitologiczny
SP 3
Dnia 17 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy,
odbył się już po raz dwudziesty
drugi, Powiatowy Konkurs Mitologiczny. W konkursie wzięło
udział 16 uczniów z klas piątych, ze
szkół naszego powiatu. Uczestników powitała i konkurs otworzyła
Pani dyrektor Jadwiga Kalinowska,

następnie zostały rozdane testy
z 64 pytaniami. Rozwiązanie zajęło uczniom ok. 60 minut. W czasie, gdy komisja sprawdzała prace, piątoklasiści otrzymali słodki
poczęstunek. Kolejnym punktem
tego spotkania był udział w grze
terenowej, podczas której młodzież
zmierzyła się z zagadkami przygotowanymi przez uczniów klas
VII a i V a, przebranych w stroje greckich bogów, oczekujących
R

siłkom udało się zebrać aż 730 kg
żywności i przygotować paczki
świąteczne dla 200 osób – podopiecznych Caritas przy Bazylice
i Sanktuarium im. św. Jadwigi Śl.

rozwiązywania przystępowali w zespołach więc podzielili się na grupy.
Na wydostanie się z pomieszczenia
mieli dwadzieścia minut.. Młodzież ukryła przygotowane zadania
z dziedziny geografii i historii oraz
przedmioty pomocnicze w pomysłowych schowkach. Trzeba było
sporo się nagłowić, aby rozwiązać
poszczególne zagadki. Największym
przeciwnikiem okazał się uciekający
czas. Choć nie wszystkim udało się
znaleźć klucz, wszyscy wspaniale
spędzili czas. / Opracowały Anna
Ciba i Joanna Sobota
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Szkolne Koło Caritas dla ,,Salwator’’
SP 2
Dnia 8 marca 2018 r. w trakcie promocji książki pt. ,,Helena, misja
możliwa” w GCKiS w Trzebnicy
z inicjatywy p. Marty Trawińskiej
z Wolontariatu Misyjnego ,,Salwator’’ rozprowadzano cegiełki „,Bilet
na lepsze jutro’’. Do akcji włączyli
się wolontariusze Szkolnego Koła
Caritas przy SP nr 2 – J. Kwasek

i M. Idzik. Samo spotkanie zostało
zorganizowane przez Burmistrza
Gminy Trzebnica Marka Długozimę w związku z wydaniem publikacji o ś.p. Helenie Kmieć, autorstwa
m.in. naszej absolwentki p. Eweliny
Gładysz, z której jesteśmy wszyscy
bardzo dumni. W naszej szkole tematyka misyjna jest poruszana od
1986 r. Najpierw przez Ognisko Misyjne, obecnie przez Szkolne Koło
Caritas, angażujące się w organizo-

Dnia 13.04.2018 r. klasę 0 w Szkole
Podstawowej w Kuźniczysku odwiedził Lech Taraszczuk, który opowiedział dzieciom o swojej wielkiej
pasji, jaką jest rzeźba w drewnie.
Można było zobaczyć nie tylko rzeźby wykonane przez artystę, ale też
cały warsztat jego pracy i obserwować go w trakcie pracy. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały
wykonanego przez rzeźbiarza bo-

KULTURA
Jazz w Trzebnicy

wanie pomocy na rzecz misji, zapraszające misjonarzy oraz pomagające
przy przeprowadzaniu tzw. „adopcji
na odległość”. Ufamy, że misja He-

lenki i Jej świadectwo życia będzie
dla nas inspiracją do nowych pomysłów i działań. / Ewa Dudek

Kącik

Aperta Fenestra

wdzięczności

Z Libanu
do Trzebnicy
Szczęście w kratkę

Galeria Parter
do 20 maja
Z Armenii do
Trzebnicy do 25
czerwca sala Animacji

Nie ma nic cenniejszego
niż wdzięczność

Dnia 25 kwietnia odbyło się w Szkole
Podstawowej nr 3 w Trzebnicy spotkanie integracyjne uczniów klas I,
wraz z towarzyszącymi im rodzicami i wychowawcami. Spotkanie
przebiegło w klimacie sportowym,
dostarczając wszystkim dużej dawki aktywności fizycznej oraz sporej
dawki dobrego humoru. Inicjatorkami spotkania były Beata Wojda, Li-

dia Kłyho oraz Violetta Ruła, zaś imprezę poprowadziła Ewelina Fąfara
– nauczycielka wychowania fizycznego. Wszyscy uczestnicy spotkania
z wielkim zaangażowaniem poddali
się wspólnej zabawie w różnorodne
gry sportowe oraz zabawę z Eduballami. Cel, który przyświecał temu
spotkaniu, czyli wspólna integracja,
został w pełni osiągnięty. Wszystkim dzieciom oraz ich rodzicom
serdecznie dziękujemy za przybycie.
Opracowała Beata Wojda

pon. – pt. 7:30-15:30

FOTOGRAFIA

Wystawa zdjęć
Pracowni Fotograficznej Kadr
RZEŹBA
Wystawa rzeźby artystycznej
Lech Taraszczuk
MALARSTWO I CERAMIKA
Jihan Adon Hasan
MALARSTWO

Pracownia Malarstwa GCKiS
MALARSTWO

reportaż fotograficzny Bolesława
Grabowskiego

WYDARZENIA KULTURALNE

Zachęcamy do
przysyłania informacji
o ludziach dobrej woli.

12 maja

13 maja

17-18 maja
18 maja

SP 3

GCKiS ul. Prusicka 12
tel. 71 312 09 47

WYSTAWY

ciana, którego obiecały pomalować.
Pan Taraszczuk zaprosił nas również
na swoją wystawę, która odbędzie
się niedługo w GCKIS w Trzebnicy. W podzięce za bardzo ciekawe
spotkanie dzieci wręczyły artyście
podziękowanie w formie dyplomu
oraz wykonaną przez siebie laurkę.
Wszyscy chętni mogli wpisać się do
kroniki Pana Lecha, w której, jak się
dowiedzieliśmy, są też podpisy naszych kolegów z obecnej klasy siódmej, których artysta odwiedził kilka
lat temu. / A. Pasternak

Spotkanie integracyjne klas I

35

Gminnego Centrum Kultury i Sportu

Spotkanie z Rzeźbiarzem
SP Kuźniczysko
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Konkurs Matematyczny EDI
SP 1
Dnia 10 kwietnia 2018r. o godz. 9.00
odbył się w naszej szkole Ogólnopolski Konkurs Matematyczny EDI.
Głównym celem konkursu jest szeroka popularyzacja matematyki.
W tym samym dniu uczniowie wie-

Festiwal Piosenki Dziecięcej
Biedronka 2018 FINAŁ
Sala Widowiskowa
Jubileusz 200-lecia erygowania parafii pw. Św. Bartłomieja i Św. Jadwigi w
Trzebnicy / 12:30 Msza Św / 15:30 Koncert
orkiestry symfonicznej / Bazylika Św. Jadwigi
Harmonia Viva – I Trzebnicki Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy / Sala Widowiskowa
Marcin Wyrostek z zespołem
CORAZON koncert Sala Widowiskowa

z pisarką Karoliną Wilczyńska
/17:00 Spotkanie
ArtKawiarnia
27 maja – 2 czerwca Dni Rodziny
3 czerwca
Finał Dni Rodziny
Z Twoją córką? Nigdy!
13 czerwca
/ 17:00 Wrocławski Teatr Komedia
bilet 80 zł / Sala Widowiskowa
23 maja

lu miast w Polsce rozwiązują te same
zadania. Uczestnicy konkursu przez
60 minut zmagali się z zadaniami
konkursowymi. Z niecierpliwością
czekamy na wyniki konkursu, które
otrzymamy w maju bieżącego roku.
/ Aneta Jędrzejewska

Więcej informacji
znajdziesz zawsze

artKawiarnia

w SOCIAL MEDIA

Miejsce dla Ciebie!

KINO
Polonia 3D

/trzebnica

Kasy Kina

/trzebnica

REPERTUAR

/gminatrzebnica

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

szczegóły: 669 886 997

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

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

kolejny na stronie gckis.trzebnica.pl

Informujemy, że 12 maja Kino Polonia będzie nieczynne.

SPORT

/gminatrzebnica

Hala Sportowa
tel. 71 312 11 71

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

GODZINY OTWARCIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH
Stadion Miejski

Dzień Ziemi powód do świętowania!
SP 2
„My, przedszkolaki na ziemskiej kuli,
wiemy, że Ziemię trzeba przytulić,
zadbać o lasy, powietrze, wodę,
kwiaty, zwierzęta – całą przyrodę!”
Przedszkolaki z klasy 0b włączyły
się do akcji ratowania naszej planety-Ziemi. Zakładając ochronne
rękawiczki, wyruszyliśmy sprzątać
mały skrawek ziemi – nasz ogródek
przedszkolny i teren dookoła stawu. Bardzo chętnie i z wielkim zaangażowaniem zbieraliśmy śmieci.
Rozmawialiśmy o tym na zajęciach!

Wiemy, co to jest segregacja odpadów i do jakich pojemników nale-

ży wrzucać poszczególne śmieci,
ponieważ rozmawialiśmy o tym na
zajęciach. Szkoda, że święto Ziemi
jest tylko raz w roku, bo o przyrodę
powinniśmy dbać cały rok! / Dorota
Krzyszkiewicz

W poezji, obok metaforyki,
bardzo ważne jest przesłanie
oraz prostota zapisu. Wiersz to
mowa wyobraźni odnosząca
się do emocji oraz intelektu.
I takie są utwory Barbary
Kamińskiej, słuchaczki UTW
Tęcza oraz aktywnej uczestniczki naszych Warsztatów
Literackich. Są coraz bardziej
precyzyjne, oszczędne, pozostawiają też duży margines
dla wyobraźni i wrażliwości
czytelnika.

Rubryka redagowana przez
Stefana Jurkowskiego i Annę
Marię Musz. Osoby zainteresowane literaturą, a także
pisaniem i publikowaniem
własnych utworów zapraszamy na Warsztaty literackie
do Gminnego Centrum Kultury w każdy poniedziałek
od godz. 9.30

FAIR PLAY ARENA
i bieżnia dla biegaczy
na Stadionie

okienko
z wierszem

Kompleks Boisk Orlik

ul. Oleśnicka

Kort tenisowy

poniedziałek - piątek / 13:30-21:30
sobota – niedziela / 13:00-20:00
godziny zarezerwowane dla indywidualnych
osób – piątki: 13:30-17:30
nieczynny do odwołania.

WYDARZENIA SPORTOWE
VI Rodzinne Uliczne Kryterium Kolarskie
12 maja
/ 14:00 o Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica
Rynek / Zawody dla dzieci godz. 11:30
Wiosenne Biegi Przełajowe o Puchar
16 maja
/ 9:30 Kocich Gór
ul. Leśna / ul. Korczaka
20 maja
/ 10:45 V Leśne Przedbiegi

BARBARA KAMIŃSKA

Dziecko wojny
Kilkuletnia dziewczynka,
Ciemne włosy; dwa krótkie warkoczyki
Nierówna grzywka
nad szerokim czołem.
Regularne rysy, tylko
usta skrzywione jak do płaczu
Błyszczące, pełne łez oczy
W spojrzeniu smutek i strach
Żal do świata
za brak nadziei.

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

BIBLIOTEKA

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

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

24.05.2018

9 maja

Spotkanie autorskie W. Ranoszek
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Harcerz
BadenPowella

Osłona Dawniej Klamot, rupieć
urzązwany
dzenia rajkiem Chodzi w habicie

1

Harcerz
Cel
Badenrzutów
Powella
Gortata

1

Osłona Dawniej Klamot, rupieć
Polak
urzązwany
dla
dzenia rajkiem Chodzi w habicie
Polaka

Cel
Odmiarzutów
na
Gortata

50

99

Odmiana
berylu

zł

Wśród
warzyw

Palony
Wśród
warzyw
w fajce
PalonyElza z
Błazen
w fajcebuszu
w cyrku Afryki
Elza z

7

Odprowadzenie
pary
Odprozwadzekotła

buszu
Afryki

3

Żużlowe
miasto

16

Zn na
tablicy
Zn na
tablicy

Hasło w
laptopie

Końcówka

Żużlowe

Prawa
strona
monety
Prawa
18

Hasło w
laptopie

14.25
15.05

… da
artysta
Vinci,
artysta

okulary
Żużlowe
okulary
Koń reproduktor
Koń reproduktor

Skwareczki na
Skwareczki
pierogachna

łodygą

10

pierogach

10

14

14

Namuł,

Namuł,
szlam
szlam

66

Znak,
Znak,
Mama
Mama zapozapomałego
małegowiedź
wiedź
łosia czegoś
łosia
czegoś

Rozwiązanie z numeru 8 (137)

UniesieUniesienie,
nie,
zapał
zapał

Knopflerz z
Knopfler
zespołu"Dire
"Dire
zespołu
Straits"
Straits"

13
13

Bóg jak
Bóggroźna
jak
groźna
mina

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje:

mina

Helena Głombik

h a s ł o : Wspólnota mieszkaniowa

12

w
kościele

KUPON KRZYŻÓWKOWY
dwutygodnika NR 9 (138)

8

12
17
Litery z pól ponumerowanych
utworzą rozwiązanie
końcowe.

1 Litery
2
3
z

1

17

wyspy
Rodos

2

3

4 ponumerowanych
5
6
7
8
9 utworzą
10 11
12 13 14 15końcowe.
16 17 18
pól
rozwiązanie

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0.40
1.50
2.00

Klan (3304 - 3305) - telenowela
Sprawa dla reportera
Weterynarze z sercem
Pełnosprawni (249)
Rok w ogrodzie
Jaka to melodia?
Studio Raban
Rodzinny ekspres - magazyn
Zakochaj się w Polsce (68)
Grudziądz - magazyn
Spis treści - rozmowy
z Andrzejem Doboszem
Trzecia połowa (8) - serial
Wróżka z getta - reportaż
The Wall. Wygraj marzenia
- /32/ - teleturniej
Biały Kieł 2 - Legenda białego
wilka - ﬁlm przygodowy, USA,
reż. Ken Olin, wyk. Scott Bairstow,
Charmaine Craig, Alfred Molina,
Victoria Racimo
Okrasa łamie przepisy
- Świeże ryby z Bałtyku
Wojenne dziewczyny s.II (21)
- serial
Korona królów (75) - telenowela
Korona królów (76) - telenowela
Teleexpress
Jaka to melodia?
Od Opola do Opola
Orły Nawałki (5)
Wiadomości
Sport
Program rozrywkowy
Konkurs Piosenki Eurowizji
- Lizbona 2018 - ﬁnał
Boks - KnockOut Boxing Night 1
Spis treści - rozmowy
z Andrzejem Doboszem
Grzech mojej córki - thriller,
Kanada, reż. Monika Mitchell,
wyk. Elisabeth Röhm, Tiera Skovbye, David Lewis
Zakończenie dnia

16

17

18

8

8.00 Kapitan Tsubasa (21) - serial anim.,
Japonia 8.30 Kapitan Tsubasa (22) - serial anim., Japonia 9.05 Hokej na lodzie
- NHL 2017 - Finał Konferencji Wschodniej . 1 11.00 Studio TVP Sport 12.10 Hokej na lodzie - MŚ Elity. Słowacja - Szwecja 14.40 Studio TVP Sport 15.00 e - Sport
- Mistrzostwa Polski - Finał rozgrywek FIFA1 - relacja 16.35 Studio TVP Sport 17.15
Piłka ręczna kobiet - Puchar Polski - Finał. POGOŃ SZCZECIN - MKS PERŁA LUBLIN 19.40 Studio TVP Sport 20.05 Boks
- KnockOut Boxing Night 1 2.00 Hokej na
lodzie - NHL 2017 - Finał Konferencji Zachodniej . 1 4.45 Zakończenie dnia
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4.25
5.15
6.05
6.35
7.00
8.00
8.40
9.15
9.45
10.05
10.40
11.35
11.50
12.00
12.15
12.45
13.00
14.05
14.35
15.55
17.00
17.30
18.40
19.30
20.10
21.05

22.50
23.45
23.55
0.55
2.40

4.25
5.20

Galeria (124 - 125) - serial
Klan (3306 - 3307) - telenowela
Słownik polsko@polski
wojsko - polskie.pl - reportaż
Transmisja Mszy Świętej
Tydzień
Jaka to melodia?
Ziarno - magazyn
Gen innowacyjności
Weterynarze z sercem
Leśniczówka (21 - 22) - serial
Spotkanie ze Świętym
Między ziemią a niebem
Regina Coeli
Między ziemią a niebem
Z pamięci - rozmowy
z Andrzejem Doboszem
BBC w Jedynce - Błękitna Planeta. Seria II, cz. 2. Głębia
Sonda 2 - program popularnonaukowy
Droga do Rosji (8) - magazyn
Korona królów (77 - 78) - telenowela
Teleexpress
Big Music Quiz - teleturniej
Jaka to melodia?
Wiadomości, Sport, Pogoda
Wojenne dziewczyny s.II (22)
- serial
Dzień z życia blondynki
- komedia, USA, reż. Steven
Brill, wyk. Elisabeth banks, Ethan
Suplee, James Marsden
Od Opola do Opola
Z pamięci - rozmowy
z Andrzejem Doboszem
W sercu oceanu (10) - serial
Powrót - dramat, Australia, reż.
Simon Stone, wyk. Geoﬀrey
Rush, Miranda Otto, Sam Neill
Jestem - ﬁlm obyczajowy, reż.
Dorota Kędzierzawska, wyk. Piotr
Jagielski, Agnieszka Nagorzycka,
Edyta Jungowska, Barbara Szkałuba, Paweł Wilczak
Korzenie - ep. 7 - serial
Zakończenie dnia

TVP SPORT
8.00 Kapitan Tsubasa - serial anim., Japonia 9.05 Orły Nawałki (5) 9.35 Hokej
na lodzie - NHL 2017 - Finał Konferencji
Zachodniej 10.25 Studio TVP Sport 11.05
Boks - KnockOut Boxing Night 13.30
Wspomnienia o Andrzeju Grubbie 14.15
Studio TVP Sport 14.40 Tenis ziemny - Turniej WTA Madryt - FINAŁ 16.15 Studio TVP
Sport 16.45 e - Sport - Mistrzostwa Polski
- Finał rozgrywek League of legends - relacja 17.30 Piłka ręczna mężczyzn - Puchar Polski - Finał 20.10 Hokej na lodzie
- MŚ Elity. Słowacja - Szwajcaria 22.35
Sportowa niedziela 23.15 e - Sport - Mistrzostwa Polski - Finał rozgrywek League
of legends - relacja 1.00 Hokej na lodzie
- NHL 2017 - Finał Konferencji Wschodniej

5.15
5.35
7.50
8.00
11.00
12.50
13.50
14.50
16.20
16.55
17.55
18.00
19.00
19.45

11.40
12.20
14.00
14.35
15.20
17.10
18.00
18.25
18.35
19.30
20.05

22.25

0.25

2.20

Koło fortuny (180) - teleturniej
Barwy szczęścia (1859) - serial
Barwy szczęścia (1860) - serial
Barwy szczęścia (1861) - serial
Pytanie na śniadanie
Rodzinne oglądanie - W poszukiwaniu nowej Ziemi (1) - Jak
znaleźć nowy dom? - ﬁlm dok.
Droga do Rosji (7) - magazyn
Kocham Cię, Polsko! - zabawa
quizowa
Familiada - teleturniej
Koło fortuny (229) - teleturniej
Różowa Pantera 2 - komedia
kryminalna, USA
Na dobre i na złe (706) - serial
Panorama
Sport Telegram
Za marzenia (9) - serial
Zakupy pod kontrolą - reality
show
Czarne złoto - ﬁlm przygodowy,
Francja, Tunezja, Włochy, reż. Jean
- Jacques Annaud, wyk. Antonio
Banderas, Tahar Rahim, Freida
Pinto, Mark Strong
Kino bez granic - Wielkie uwodzenie - komedia, USA, Kanada,
reż. Don McKellar, wyk. Brendan
Gleeson, Taylor Kitsch, Gordon
Pinsent, Liane Balaban
Rezerwat - ﬁlm obyczajowy, reż.
Łukasz Palkowski, wyk. Marcin
Wilczyński, Sonia Bohosiewicz,
Grześ Palkowski, Artur Dziurman,
Tomasz Karolak
Mur - ﬁlm obyczajowy, reż.
Dariusz Glazer, wyk. Tomasz
Schuchardt - Turek, Ewa Telega,
Piotr Machalica, Ewa Kolasińska, Rafał Maćkowiak, Magdalena Kuta, Bogdan Bialik, Anna
Jarosik - Trawińska, Aleksandra
Konieczna, Marta Nieradkiewicz

PSN
7.00 Piłka nożna NICE 1. liga 9.00 Tenis
ATP 1000 Mutua Madrid Open - I półﬁnał 11.00 Piłka nożna Puchar Włoch - ﬁnał
12.00 Polsat Sport News ﬂash 12.07 Piłka nożna Puchar Włoch - ﬁnał 13.00 Polsat Sport News ﬂash 13.07 Lekkoatletyka
Diamond League Shanghaj 14.00 Polsat
Sport News ﬂash 14.07 Lekkoatletyka
Diamond League Shanghaj 15.00 Polsat
Sport News ﬂash 15.07 Tenis ATP 1000
Mutua Madrid Open - II półﬁnał 16.07 Tenis ATP 1000 Mutua Madrid Open - II półﬁnał 17.07 Magazyn Cafe Futbol 18.30
Tenis ATP 1000 Mutua Madrid Open - ﬁnał 21.00 Siatkówka Liga Mistrzów 23.00
Tenis ATP 1000 Mutua Madrid Open - ﬁnał 1.30 Magazyn Cafe Futbol

6.00
7.20
9.10
10.05
10.35
10.40
11.40
12.40
14.10
15.45
17.45
18.20
18.50
19.30
20.05

POLSAT

TV 4

Nowy dzień z Polsat News
Piękna i Bestia - ﬁlm anim.
MY3 - program dla dzieci
Ewa gotuje
Ewa, ugotuj nam to!
Nasz nowy dom
Wyjdź za mnie
TOP CHEF
Umów się ze mną. Take Me Out
XII Płocka Noc Kabaretowa
SuperPies
Chłopaki do wzięcia
Wydarzenia, Sport
Świat według Kiepskich
Epoka lodowcowa 2: Odwilż
- ﬁlm anim., USA, 2006

6.00 Jeźdźcy smoków na końcu
świata
7.55 Tom i Jerry
9.30 Mała Syrenka: Dzieciństwo
Ariel - ﬁlm anim., USA, 2008
11.05 Policjantki i Policjanci
12.05 Policjantki i Policjanci
13.05 Policjantki i Policjanci
14.05 STOP Drogówka
15.05 Dziewczyna kontra potwór
- ﬁlm familijny, Kanada, USA,
2012, reż. Stuart Gillard, wyk. Kerris Dorsey, Olivia Holt, Brendan
Meyer
17.00 Policjantki i Policjanci
18.00 Policjantki i Policjanci
19.00 Galileo
20.00 Mecenas Lena Barska
21.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
22.05 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
23.10 Pod kluczem - dramat sensacyjny, USA, 2000, reż. John Luessenhop, wyk. Richard T. Jones,
Gabriel Casseus, De’aundre
Bonds
1.25 STOP Drogówka
2.25 Galileo: Tajemnicze historie
3.20 Interwencja
3.45 Interwencja
4.00 Top 10 lista przebojów
5.00 Top 10 lista przebojów

20.00 Miss agent II: Uzbrojona i urocza - komedia, USA 2005, reż.
John Pasquin, wyk. Sandra Bullock,
Regina King, Enrique Murciano,
William Shatner, Ernie Hudson
22.20 Bridget Jones: W pogoni za
rozumem - komedia, Wielka Brytania, USA, Francja, Niemcy, Irlandia 2004, reż. Beeban Kidron,
wyk. Renée Zellweger, Hugh
Grant, Colin Firth, Jacinda Barrett, Sally Phillips, Jim Broadbent,
Gemma Jones
0.45 Na skraju jutra - ﬁlm s - f, USA,
Kanada 2014, reż. Doug Liman,
wyk. Tom Cruise, Emily Blunt,
Brendan Gleeson, Bill Paxton,
Jonas Armstrong
3.15 Uwaga! - program interwencyjny
3.35 Moc Magii
4.55 Nic straconego

EUROSPORT

TVP INFO

4.00 Kolarstwo. Giro d’Italia Etap 7. 5.00
Snooker. MŚ, Sheﬃeld, Wielka Brytania
Finał 6.15 Kolarstwo. Giro d’Italia Etap
7. 7.15 Piłka nożna. FIFA Football 7.45
Watts 8.30 Kolarstwo. Giro d’Italia Etap
7. 10.00 Wyścigi samochodowe. Nürburgring, Niemcy 11.00 Wyścigi samochodowe. Nürburgring, Niemcy 12.00 Wyścigi samochodowe. Nürburgring, Niemcy
13.00 Kolarstwo. Giro Extra 13.15 Kolarstwo. Giro d’Italia Etap 8. 17.15 Kolarstwo.
Giro Extra 17.30 Piłka nożna. Ekstraklasa,
Polska 36. kolejka 20.00 Kolarstwo. Giro
d’Italia 22.00 Jeździectwo. Global Champions Tour, Hamburg, Niemcy 23.15 Kolarstwo. Giro d’Italia Etap 8. 0.30 Wyścigi samochodowe. Nürburgring, Niemcy

TVP 2
5.40
6.15
6.45
7.20
7.55
10.40

Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Wyjątkowa chwila
Dzień Dobry TVN - magazyn
Na Wspólnej Omnibus - serial
obyczajowy
Ugotowani - magazyn kulinarno
- rozrywkowy
Agent - Gwiazdy
MasterChef Junior
Efekt Domina
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Tu się gotuje! - magazyn
36,6°C - magazyn medyczny
- program medyczny
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny

22.00 Wilk z Wall Street - dramat,
USA, 2013, reż. Martin Scorsese,
wyk. Leonardo DiCaprio, Jonah
Hill, Margot Robbie, Matthew
McConaughey
Jordan Belfort pechowo zaczyna
karierę w październiku 1987, kiedy
akcje na Wall Street lecą w dół,
a ﬁrmy maklerskie zwalniają ludzi.
Po pewnym czasie na bezrobociu
w 1989 roku zakłada własną ﬁrmę
Stratton Oakmont, która obraca
tzw. śmieciowymi akcjami, czyli
akcjami wartymi ułamki dolara.
Jego wspólnikiem i prawą ręką jest
Donnie Azoﬀ Belfort - którego
poznaje przypadkiem. Niezwykły
dar przekonywania Belforta i wiedza, że nie klient, lecz pośrednik
jest w handlu najważniejszy sprawiają, że Stratton Oakmont przynosi ogromne zyski.
1.50 Tajemnice losu
5.00 Disco Gramy

PSN
7.00 Koszykówka Energa Basket Liga
9.00 Tenis ATP 1000 Mutua Madrid Open
11.00 Piłka nożna NICE 1. liga: GKS Katowice - Podbeskidzie 13.07 Koszykówka
Energa Basket Liga - I mecz półﬁnałowy
14.07 Koszykówka Energa Basket Liga
- I mecz półﬁnałowy 15.07 Koszykówka Energa Basket Liga - I mecz półﬁnałowy 16.00 Tenis ATP 1000 Mutua Madrid
Open - I półﬁnał 16.07 Koszykówka Energa Basket Liga - I mecz półﬁnałowy 17.07
Piłka nożna Puchar Włoch - ﬁnał 18.07
Piłka nożna Puchar Włoch - ﬁnał 19.07
Lekkoatletyka Diamond League Shanghaj 21.00 Tenis ATP 1000 Mutua Madrid
Open - II półﬁnał 23.30 Tenis ATP 1000
Mutua Madrid Open 1.30 MMA KSW

TVP 1
R

TVN

TVP 2
5.40 Koło fortuny (179) - teleturniej
6.20 Na sygnale (189) - Szał - serial
fabularyzowany TVP
6.50 Barwy szczęścia (1857) - serial
7.15 Barwy szczęścia (1858) - serial
7.55 Pytanie na śniadanie
10.55 M jak miłość (1370) - serial
11.55 M jak miłość (1371) - serial
12.50 Bake oﬀ - Ale ciacho!
14.00 Familiada - teleturniej
14.35 Koło fortuny (228) - teleturniej
15.20 XVIII Mazurska Noc Kabaretowa Mrągowo 2016 - Moda
na swetry - widowisko
16.20 Rodzinka.pl s.XII (235) - Małe
przyjemności - serial
16.50 Słowo na niedzielę - Niepotrzebna luneta
17.10 O mnie się nie martw s.VIII (10)
- serial komediowy
18.00 Panorama
18.25 Sport Telegram
18.30 Kulisy - Postaw na milion
18.40 Postaw na milion - teleturniej
19.35 Lajk!
19.55 Kocham Cię, Polsko! - rozgrzewka
20.05 Kocham Cię, Polsko! - zabawa
quizowa
21.35 Riviera (9) - serial
22.25 Rodzinka.pl s.XII (235) - Małe
przyjemności - serial
23.00 Szpieg D’83 - ep. 3 - ﬁlm obyczajowy, Niemcy
23.55 Czarne złoto - ﬁlm przygodowy,
Francja, Tunezja, Włochy, reż. Jean
- Jacques Annaud, wyk. Antonio
Banderas, Tahar Rahim, Freida
Pinto, Mark Strong
2.15 W szponach korupcji - ﬁlm
akcji, USA, reż. James Floey, wyk.
Chow Yun Fat, Rick Young, Mark
Wahlberg
4.10 Krąg podejrzanych (10)
- Wyznanie - serial
5.25 Zakończenie dnia

TVP SPORT

nogi

Gigant z
wyspy z
Gigant
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15.55
16.25
17.00
17.25
17.55
18.55
19.30
20.10
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11.10
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TVP 1
5.00
5.55
6.55
7.25
7.50
8.35
9.10
9.35
10.00
10.30

Beteloareka
wa - to
areka

Żużlowe
miasto

Można
jeMożna
je
spuścić

Osoby, które dostarczą rozwiązaną krzyżówkę do Redakcji Panoramy Trzebnickiej,
wezmą udział w losowaniu, ul. Prusicka 12, pok. 208.
• 50 zł ufundowane przez GCKiS (do odbioru: ul. Prusicka 12),
• 99 zł Nagroda o wartości 99 zł Voucher na Warsztaty Pielęgnacyjne, dla wylosowanych 5 osób, które nadeślą poprawne rozwiązanie krzyżówki. Nagroda
do odbioru w Centrum Piękna i Rozwoju, po wcześniejszym umówieniu się
telefonicznym, (Trzebnica Polna 27a, piętro 1, tel. 533 061 062).
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5.20
5.45
8.00
11.00
11.45
12.45
13.45
14.45
15.50

17.50
18.00
19.00
19.45
20.00

5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.00 Panorama Info
17.00 Teleexpress 17.15 Teleexpress Extra
17.32 Studio Wschód - magazyn 18.00
Panorama 18.16 Serwis Info weekend
18.30 Młodzież kontra 19.18 Serwis Info
weekend 19.30 Wiadomości 19.58 Gość
Wiadomości 20.13 Minęła 20ta 21.00 Nie
da się ukryć - magazyn 21.28 Flesz Info
Wieczór 21.40 Studio LOTTO 21.50 Studio Polska - magazyn 23.30 INFO Wieczór 0.00 Salon dziennikarski - program
publicystyczny 0.53 Wiadomości 1.21
Gość Wiadomości 1.50 Minęła 20ta 2.50
Nie da się ukryć - magazyn 3.18 Flesz
Info Wieczór 3.40 Teleexpress 3.55 Teleexpress Extra 4.25 Mocarz - ﬁlm dok.

6.00 Jeźdźcy smoków na końcu
świata
7.55 Tom i Jerry
8.55 Małpy w kosmosie 2 - ﬁlm anim.
10.35 Galileo
12.45 Mali agenci - ﬁlm familijny, USA,
2001, reż. Robert Rodriguez, wyk.
Antonio Banderas, Carla Gugino,
Alexa PenaVega, Daryl Sabara
14.40 Asteriks i Obeliks: Osiedle
bogów - ﬁlm anim., Belgia, Francja, 2014
16.30 Załoga - ﬁlm sensacyjny, Rosja,
2016, reż. Nikolay Lebedev, wyk.
Daniła Kozłowskij, Vladimir
Mashkov, Egor Morozov, Agne
Grudyte
19.00 Galileo
20.00 Chappie - ﬁlm sci - ﬁ, RPA, USA,
2015, reż. Neill Blomkamp, wyk.
Sharlto Copley, Dev Patel, Yo
- Landi Visser, Jose Pablo Cantillo
22.30 Mecenas Lena Barska
23.35 Ruiny - horror, USA, Niemcy,
Australia, 2008, reż. Carter
Smith, wyk. Jonathan Tucker, Jena
Malone, Laura Ramsey, Shawn
Ashmore
1.30 Zagadkowe zgony
2.00 Galileo: Tajemnicze historie
3.00 Disco Polo Life
4.00 Top 10 lista przebojów
5.00 Top 10 lista przebojów

TVP INFO

21.20

23.00

1.40
3.50

TVP KULTURA

TV TRWAM
13.45 Ocalić od zapomnienia 13.55 Święty na każdy dzień 14.00 Głos serca 14.40
„Będę jej głównym Patronem” - Andrzej
Bobola 1809 r. 15.25 Kartka z kalendarza 15.30 Wierzę w Boga 15.45 Spotkania z ekologią 16.00 Informacje dnia 16.10
Próba wiary - Święty Franciszek z Asyżu
17.00 Z Parlamentu Europejskiego 17.30
Okiem kamery 18.00 Regina Coeli 18.05
Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 Przegląd Katolickiego Tygodnika „Niedziela” 19.30 Katecheza ks.
bp. Antoniego Długosza 19.45 Modlitwa
z telefonicznym udziałem dzieci 20.00
Informacje dnia 20.20 Różaniec 20.50
Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogórski
21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt
Widzenia 22.00 Brat naszego Boga 23.25
Fatima - znak nadziei

6.00 Nowy dzień z Polsat News
7.45 Jeźdźcy smoków
9.10 Smerfy: Legenda Smerfnej
Doliny - ﬁlm anim., USA, 2013
9.40 Księżniczka i Żaba - ﬁlm anim.
11.45 Doktor Dolittle: W pogoni za
błahostkami - komedia familijna
13.40 Epoka lodowcowa 2: Odwilż
- ﬁlm anim., USA, 2006
15.30 Wall - E - ﬁlm anim., USA, 2008
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

5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.00 Panorama Info 17.00 Teleexpress 17.15 Teleexpress
Extra 17.32 Teleexpress 17.47 Serwis Info weekend 18.00 Panorama 18.16 Serwis Info weekend 18.30 Studio Zachód
19.18 Serwis Info weekend 19.30 Wiadomości 19.58 Gość Wiadomości 20.13
Minęła 20ta 21.00 Nie da się ukryć - magazyn 21.28 Flesz Info Wieczór 21.40
Studio LOTTO 21.49 Bez retuszu - magazyn 23.00 INFO Wieczór 23.30 Magazyn śledczy 0.00 Serwis Info weekend
0.20 Woronicza 17 1.33 Wiadomości 2.01
Gość Wiadomości 2.30 Minęła 20ta 3.30
Nie da się ukryć - magazyn 3.58 Flesz Info
Wieczór 4.15 Podróże z historią

19.00

TTV

Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Dzień Dobry TVN - magazyn
Co za tydzień - magazyn
Iron Majdan
Diagnoza - serial
Druga szansa - serial
36,6°C - magazyn medyczny
Historia Kopciuszka - komedia,
USA, Kanada 2004, reż. Mark
Rosman, wyk. Hilary Duﬀ, Jennifer Coolidge, Chad Michael Murray, Dan Byrd, Regina King
Wyjątkowa chwila
Ugotowani - program kulinarno
- rozrywkowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
MasterChef Junior

EUROSPORT

17.20

Ukryta prawda - serial
Mango - Telezakupy
Przyjaciele - serial komediowy
Przepis na życie - serial
Zabójcza broń - serial
Zeus i Roksana - ﬁlm familijny,
USA 1994, reż. George Miller,
wyk. Steve Guttenberg, Kathleen
Quinlan, Arnold Vosloo, Dawn
McMillan, Miko Hughes
Tatastrofa - ﬁlm familijny, USA
2009, reż. Paul Hoen, wyk. Emily
Osment, David Henrie, Jason Earles, Jonathan Keltz
Podróż przedślubna - komedia,
USA 1999, reż. Bronwen Hughes,
wyk. Ben Aﬄeck, Sandra Bullock,
Maura Tierney, Steve Zahn, Blythe
Danner, Ronny Cox
Wielbicielka - ﬁlm sensacyjny,
USA 2002, reż. John Polson, wyk.
Jesse Bradford, Erik Christensen,
Shiri Appleby, Kate Burton, Clayne
Crawford
Ocean’s Thirteen - ﬁlm sensacyjny, USA 2007, reż. Steven
Soderbergh, wyk. George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon,
Andy Garcia, Al Pacino, Elliott
Gould, Don Cheadle, Casey
Aﬄeck, Scott Caan, Bernie Mac,
Carl Reiner, Eddie Izzard, Vincent
Cassel, Julian Sands
Moc Magii
Druga strona medalu - talk show

13.05 Usterka 14.05 Wojny magazynowe 15.00 Ostre cięcie 15.45 Express 16.05
Damy i wieśniaczki. Ukraina 17.15 Od zera do milionera 17.45 Express 18.00 Wezwij Dominika - reality show 18.20 Druga
twarz 19.10 Nauka jazdy 19.45 Express
20.00 Usterka 21.00 Zamiana żon 22.00
Kossakowski. Wtajemniczenie 22.30
Gogglebox. Przed Telewizorem 23.30
Królowe życia - serial

TV 4

6.15 Kolarstwo. Giro d’Italia Etap 8. 7.15
Wyścigi samochodowe. Nürburgring 8.30
Kolarstwo. Giro d’Italia Etap 8. 10.00 Superbike. MŚ, Imola, Włochy Wyścig 1.
10.45 Wyścigi samochodowe. Nürburgring, Niemcy 11.30 Kolarstwo. Giro
d’Italia 13.00 Kolarstwo. Giro Extra 13.15
Kolarstwo. Giro d’Italia Etap 9. 17.15 Kolarstwo. Giro Extra 17.30 Kolarstwo. Hiszpania Etap 3. 18.30 Supersport. MŚ, Imola, Włochy 19.00 Superbike. MŚ, Imola,
Włochy Wyścig 2. 19.45 Watts 20.00 Kolarstwo. Giro d’Italia 22.00 Supersport.
MŚ, Imola, Włochy 22.30 Superbike. MŚ,
Imola, Włochy Wyścig 2. 23.00 Kolarstwo.
Tour of California Etap 1. 1.00 Superbike.
MŚ, Imola, Włochy Wyścig 2.

TVN 7
5.30
6.35
8.40
10.10
12.10
15.10

Stopklatka

POLSAT

21.35 Ścigana - ﬁlm sensacyjny, USA
2012, reż. Steven Soderbergh,
wyk. Gina Carano, Ewan McGregor, Channing Tatum, Antonio
Banderas, Michael Douglas,
Michael Fassbender
23.35 Drużyna potępionych - ﬁlm
sensacyjny, USA 2010, reż. Sylvain
White, wyk. Jeﬀrey Dean Morgan, Zoe Saldana, Chris Evans,
Idris Elba, Columbus Short, Jason
Patric
1.35 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
2.35 Uwaga! - program interwencyjny
2.55 Moc Magii
4.15 Nic straconego

Sobota, 12.05.2018

6.00 Kolejność - etiuda 6.30 Umrzesz ze
śmiechu 7.30 Komisarz Rex - serial 9.30
Stawka większa niż życie cz. 7 - 8 - serial
11.50 Moby Dick - dramat przygodowy
13.40 Legenda Ragnaroka - ﬁlm przygodowy 15.40 Sahara - dramat przygodowy
17.50 Poirot: Boże Narodzenie Herkulesa
Poirota - ﬁlm kryminalny 20.00 Niebezpieczny poker - thriller 21.55 Pole rażenia
- ﬁlm sensacyjny

TVN

23.10 Bezwstydny Mortdecai
- komedia kryminalna, USA,
Wielka Brytania, 2015, reż. David
Koepp, wyk. Ewan McGregor,
Gwyneth Paltrow, Johnny Depp
Brytyjski arystokrata Mortdecai
pracuje w galerii sztuki, trudniąc
się przede wszystkim kradzieżami tychże. W zamian za swobodę działalności, współpracuje
okazjonalnie z brytyjskim MI5,
pomagając tajnym służbom
w walce z nielegalnym handlem
dziełami sztuki. Pewnego dnia
Mortdecai wpada na trop zaginionego obrazu Goi zawierającego wskazówki, pozwalające
przejąć konto bankowe pełne
zrabowanego złota.
1.25 Exodus: Bogowie i królowie
- dramat przygodowy. USA,
Wielka Brytania, 2014
4.40 Kabaretowa Ekstraklasa
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Stopklatka
6.00 Umrzesz ze śmiechu 7.30 Komisarz
Re - serial 9.35 Poirot: Śmierć lorda Edgwarea - ﬁlm kryminalny 11.40 Spryciarz
- komedia 13.45 Napad - komedia 15.40
Najważniejszy głos - komediodramat
18.05 Dick i Jane: Niezły ubaw - komedia
kryminalna 20.00 Arbitraż - dramat 22.10
Twarda sztuka - komediodramat 0.40
Bohater roku - dramat obyczajowy 3.00
Sprawa Gorgonowej cz. I - dramat

TV TRWAM
12.00 Regina Coeli z Ojcem Świętym Franciszkiem 12.20 Wieś - to też Polska 13.30
Papież Polak do Rodaków 14.30 Zawierz
się Niepokalanej 15.00 Chłopcy z Namugongo 15.40 Gospodarcze ﬁlary Niepodległości - Centralny Okręg Przemysłowy
(lata 1936 - 1939) 16.00 Informacje dnia
16.10 Koncert życzeń 17.00 Tam, gdzie
Bóg płacze 17.30 Okiem kamery 18.00
Regina Coeli 18.05 Informacje dnia 18.15
Rozmowy niedokończone 19.25 Retrospekcja 19.30 Moja katolicka rodzina
- Maksymilian Kolbe 20.00 Informacje
dnia 20.20 Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 Cuda Jezusa 22.35
Kartka z kalendarza 22.40 Tydzień z Ziemi Świętej 23.00 Jak my to widzimy 23.30
Maryjność duszą Polskiego Narodu

8.00 Wszystkie stworzenia duże i małe
- serial 9.05 Historia festiwali opolskich
9.50 Którędy po sztukę 10.05 Odyseja ﬁlmowa - Lata 70. 11.25 Akcja pod Arsenałem - dramat 13.10 Blok - MUZYKA
- serial dok. 14.05 Wydarzenie aktualne
14.25 Pokój dziecinny - ﬁlm obyczajowy 15.55 Wydarzenie aktualne 16.20 Liga dżentelmenów - dramat 18.20 Dranie
w kinie - magazyn 19.00 Legendy Rocka
- The Pretenders, - Talking Heads 20.00
Tajemnica Filomeny - komediodramat
21.50 Elektrosonda - koncert 22.45 Ukochany syn Ziemi - dramat 1.15 Tajemnica
Filomeny - komediodramat 3.10 Kawalerskie życie na obczyźnie - ﬁlm obyczajowy

PULS
6.00
7.00
7.50
9.50
14.30
15.45

17.55
20.00

22.00

23.50

1.45
2.45
3.20
4.00
4.40
5.05
5.25

Skorpion - serial
Taki jest świat
Tajemnice medyczne - serial
Lombard: życie pod zastaw
- serial
Najśmieszniejsi, Polska 2018
Junior - komedia, USA 1994,
reż. Ivan Reitman, wyk. Arnold
Schwarzenegger, Danny DeVito,
Emma Thompson, Frank Langella
Zabójcza - komedia, USA 2015
Rambo 2 - ﬁlm akcji, USA 1985,
reż. George Cosmatos, wyk. Martin Kove, Richard Crenna, Steven
Berkoﬀ, Sylvester Stallone
Brick Mansions. Najlepszy
z najlepszych - ﬁlm akcji, USA
2014, reż. Camille Delamarre,
wyk. Catalina Denis, David Belle,
Gouchy Boy, Paul Walker, RZA
Wściekle szybcy - komedia,
USA 2015, wyk. Alex Ashbaugh,
Andrea Navedo, Dale Pavinski,
Daniel Booko, Lili Mirojnick
Najśmieszniejsi - Kabaret
OT.TO, Polska 2018
Taki jest świat
Na jedwabnym szlaku
Menu na miarę
Z archiwum policji
Niesamowite!
Niesamowite!

TV6
6.00 Top 10 lista przebojów 7.00 Benny
Hill 8.15 Galileo 9.25 Kacper i przyjaciele 11.45 Diabeł z trzema złotymi włosami
- baśń ﬁlmowa 13.30 Mój tata Scrooge
- ﬁlm familijny 15.05 Podwodni łowcy
16.05 Inny czas - ﬁlm przygodowy 18.00
Pękniesz ze śmiechu 19.00 STOP Drogówka 20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku 23.00 Fuck VIP:
Toksyczne anioły, Francja, 2008

TVP HISTORIA

p p y
10.35 Wielki test - Wielki Test z Historii. II
Wojna Światowa 12.20 Sprint przez historię Przemysława Babiarza - magazyn
12.50 Złoto Jukonu (1) - serial 13.55 Szerokie tory - reportaż 14.30 Wielka Gra,
(84) - teleturniej 15.35 Spór o historię
- Zamach majowy Piłsudskiego 16.15 Listy z Reims - ﬁlm dok. 16.50 Bitwa pod
Łowczówkiem 1914 17.20 Marzyciele
- Kościuszko w Krakowie - program publicystyczny 17.55 U Pana Boga w ogródku (8) - serial 18.50 W poszukiwaniu Wikingów (1) - serial 19.55 Było… nie minęło
20.30 Ekstradycja III (4) - serial 21.40 Koło historii - 40 lat Studenckiego Komitetu Solidarności 22.15 Historia świata według Andrew Marra (2) - serial dok. 23.20
Sen o Warszawie - ﬁlm dok. 1.20 Bandyta
- dramat 2.55 Zakończenie dnia

Niedziela, 13.05.2018

TVN 7
5.45
6.50
8.55
9.55
12.55
13.55
14.55

17.10

19.00
20.00

23.25
0.30

2.35
4.45
5.15

Ukryta prawda - serial
Mango - Telezakupy
Biuro - serial komediowy
Przepis na życie - serial
Zabójcza broń - serial
Zaklinaczka duchów - serial
Miłość, szmaragd i krokodyl
- ﬁlm przygodowy, USA, Meksyk
1984, reż. Robert Zemeckis, wyk.
Michael Douglas, Kathleen Turner, Danny DeVito, Zack Norman,
Alfonso Arau
Książę i ja III: Królewski miesiąc miodowy - komedia, USA
2008, reż. Catherine Cyran, wyk.
Kam Heskin, Chris Geere, Adam
Croasdell, Jonathan Firth
Lucyfer - serial
Szeregowiec Ryan - ﬁlm
wojenny, USA 1999, reż. Steven Spielberg, wyk. Tom Hanks,
Edward Burns, Tom Sizemore,
Matt Damon, Jeremy Davies,
Adam Goldberg, Barry Pepper,
Giovanni Ribisi, Vin Diesel
Strzelec - serial
Strumień - ﬁlm obyczajowy, USA
2007, reż. Anthony Hopkins, wyk.
Anthony Hopkins, Stella Arroyave,
Christian Slater, John Turturro,
Michael Clarke Duncan, Jeﬀrey
Tambor, Fionnula Flanagan
Moc Magii
Druga strona medalu - talk show
Koniec programu

TTV
12.15 Usterka 12.45 Wojny magazynowe
13.45 Żywioły, które niosą śmierć 14.45
Gogglebox. Przed Telewizorem 15.45
Express 16.05 Zamiana żon 17.10 Nauka
jazdy 17.45 Express 18.05 Usterka 19.15
Od zera do milionera 19.45 Express 20.00
Defacto 20.30 DeFacto Extra 21.00 Damy
i wieśniaczki. PL 22.00 Druga twarz 22.45
Kossakowski. Wtajemniczenie 23.15 Damy i wieśniaczki. Ukraina

TVP KULTURA
8.00 Wszystkie stworzenia duże i małe
- serial 9.05 Satiesﬁkcje. Wędrówki z Erikiem Satiem - ﬁlm dok. 10.10 Trzeci punkt
widzenia 10.40 Baczyński - dokument
12.00 Ojcowizna - ﬁlm TVP 13.15 Chuligan Literacki 13.45 Nienasyceni 24 - magazyn 14.20 Triumf Czasu i Rozczarowania 16.50 Rzecz Polska - Klocki Zoﬁi
Stryjeńskiej 17.15 Siedem czerwonych
róż, czyli Benek Kwiaciarz o sobie i o innych - ﬁlm TVP 19.30 Królowie nocy, czyli
od Paradisu do Domu Chłopa - ﬁlm dok.
20.30 Obce ciało - ﬁlm obyczajowy 22.35
Pilecki. Droga do wolności 23.45 Trzeci
punkt widzenia 0.25 Jestem Kuba - ﬁlm
dok. 1.30 Katie Melua plays Avo Session

PULS
5.55
6.45
7.40
8.30
10.25
11.35
13.45
15.00
16.20

18.00

20.00

22.10

1.00
1.55
2.30
3.20
4.10
4.40
5.05

Skorpion - serial
Przygody Merlina - serial
Najśmieszniejsi, Polska 2018
Co ludzie powiedzą? - serial
Wojciech Cejrowski. Boso
Junior - komedia, USA 1994
Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: Trzy piórka - ﬁlm familijny
Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: O rybaku i jego żonie
- ﬁlm familijny, Niemcy 2013
Wyznania nastoletniej
gwiazdy - ﬁlm familijny, Niemcy,
USA 2004, reż. Sara Sugarman,
wyk. Lindsay Lohan, Megan Fox,
Adam Garcia
Ace Ventura: Zew natury
- komedia, USA 1995, reż. Steve
Oedekerk, wyk. Jim Carrey, Ian
McNeice, Simon Callow
Szybko i wściekle - ﬁlm akcji,
USA 2009, reż. Justin Lin, wyk.
Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Paul Walker, Vin Diesel
Podziemny krąg - thriller, USA
1999, reż. David Fincher, wyk.
Brad Pitt, Edward Norton, Helena
Bonham Carter
Uwikłana - serial
Na jedwabnym szlaku
Taki jest świat
Na jedwabnym szlaku
Menu na miarę
Z archiwum policji
Niesamowite!

TV6
6.00 Top 10 lista przebojów 7.00 Benny
Hill 8.10 Galileo 9.10 Looney Tunes Show
10.00 Rekin i Lava - ﬁlm familijny 12.00
Paladyn 2 - Korona i smok - ﬁlm fantasy 14.00 Policjantki i Policjanci 18.00 Głos
serca - melodramat 20.05 Galileo 21.05
CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku
23.15 Megawąż - horror, USA, 2007, reż.
Tibor Takács, wyk. Michael Shanks, Siri Baruc, Michal Yannai, Ben Cardinal

TVP HISTORIA
10.55 Źródła naszej cywilizacji (2) - serial
dok. 12.00 Dzikie Chiny (2) Shangri - La
- serial dok. 12.55 Podróże z historią s.IV
(37) - cykl dok. 13.35 Afryka - Afryka, cz.
4. - serial 14.35 Szerokie tory - reportaż
15.15 Dodek na froncie - komedia 16.50
Wielka Gra, (85) - teleturniej 17.50 Ex Libris (343) - magazyn 18.20 U Pana Boga
w ogródku (9) - serial 19.05 Warszawa.
Zmartwychwstałe Miasto 20.10 Miasto
44 - dramat, reż. Jan Komasa, wyk. Józef
Pawłowski, Zoﬁa Wichłacz, Anna Próchniak, Antoni Królikowski, Tomasz Schuchardt, Karolina Staniec, Monika Kwiatkowska, Maurycy Popiel 22.25 Wielki test
- Wielki Test. Giganci ducha 23.50 Do domu - ﬁlm TVP 0.55 Hipoteza - ﬁlm TVP
1.30 Historia świata według Andrew Marra (2) - serial dok.
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wa żne telefony

A

URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICY

71 312 06 11, 71 312 06 42, 71 312 01 45
Burmistrz przyjmuje
w sprawach skarg i wniosków:

w każdą środę
w godz. od 16:00 – 16:15
w sprawach lokalowych:

w każdy pierwszy wtorek
miesiąca w godz. od 13 – 16

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

w każdą środę
w godz. od 15:30 – 16

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO
WYDZIAŁ TECHNICZNO – INWESTYCYJNY

71 388 81 81 71 312 06 11, wew. 281

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI

71 388 81 54 71 312 06 11, wew. 254
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI

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

71 388 81 42 wew 242 lub 243
WYDZIAŁ ROLNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA

71 388 81 77, 71 312 06 11, wew. 277
WYDZIAŁ FINANSOWY

71 388 81 55, 71 312 06 11, wew. 255
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

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

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

WYDZIAŁ EGZEKUCJI I WINDYKACJI

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

Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Stanu Cy wilnego

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

71 387 15 92

Ośrodek Pomocy Społecznej

71 312 05 27

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Trzebnica Ergo

71 310 99 56, 71 310 99 92

Straż Miejska w Trzebnicy

71 388 81 14

Gminne Centrum Kultury i Sportu

785 922 332

Biblioteka Miejska 669 767 871
Hala Sportowa 71 312 11 71
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

71 388 75 00, 71 388 75 80

Sąd Rejonowy 71 312 12 13
Powiatowy Urząd Pracy

71 312 11 54 , 71 387 11 38

Szpital św. Jadwigi Śląskiej

71 312 09 20 71 312 09 13

Gminne Centrum Medyczne zdrój

71 387 28 38

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

71 310 12 16

kierunek i godzina odjazdu

przystanki

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

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

TRZEBNICA – KONIOWO 15:35
KONIOWO – TRZEBNICA 8:20 11:35
TRZEBNICA – MASŁÓW – KAŁOWICE – TRZEBNICA 12:05 16:15
TRZEBNICA – MARCINOWO
źródło: w w w.kolejedolnoslaskie.pl

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

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

ważny od 11.12.2017 r. – do 30.03.2018 r

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

PEDIATRA
Neonatolog

Anna Kowalik

11.05.2018

//////////

Gabinet terapii Naturalnych

terapia

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

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

GABINET
PEDIATRYCZNOALERGOLOGICZNY

Anna Puchała

Trzebnica

specjalista pediatrii i alergologii

w REH4U

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

godziny przyjęć:

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

Onkolog
dr n. med.

Mariusz Krawczyk

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

Konsultacje Onkologiczne
Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

czwartki godz. 11-15

rejestracja tel.

606 456 454

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

GINEKOLOG
J. Rakowska-Stefanidis
ginekolog-położnik
Trzebnica, ul. Kosmonautów 8
przyjmuje:

poniedziałek 13:00 – 18:00
środa 15:00 – 19:00
w innych dniach
po telefonicznym uzgodnieniu
tel. 71 312 19 71

604 474 755

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

504 234 127

tel.
mgr Agnieszka Franieczek-Madalińska
dojazd do pacjenta neurologicznego

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

lek. med. Agata Kot

Viltis Medica

Specjalistyczny Gabinet
Chorób Płuc
ul. Wrocławska 8D

Trzebnica

Trzebnica ul. Kościuszki 10

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

www.viltismedica.pl

INTERNISTA
DIABETOLOG

LARYNGOLOG

lek.

Jolanta Wojciechowska
TRZEBNICA

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

Rejestracja telefoniczna

lek. med.

Stanisława Marcjoniak
specjalista chorób dzieci i neonatologii

Trzebnica

ul. W. Jagiełły 9

Przyjmuje codziennie po uprzedniej
rejestracji telefonicznej.

• choroby uszu, nosa, gardła i krtani
• badania videoendoskopowe
• zabiegi operacyjne
Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

ul. KOŚCIUSZKI 10
Rejestracja
tel. 607 09 99 00

71 312 16 80

Stomatologia

STOMATOLOG

Rodzinna

dr n. med.

Zofia Anna Bartłomiej

Justyna Składnik

Kaczmarzyk

specjalista stomatologii
zachowawczej z endodoncją
Trzebnica
ul. Św. Jadwigi 19 a

www.kaczmarzyk.eu

ortodonta
IMPLANTY

czynne od poniedziałku do piątku

pełen zakres usług
stomatologicznych

rejestracja telefoniczna

TERAPEUTA MANUALNY

Gabinet

mgr Paweł Stelmaszczyk

masażu leczniczego
i terapii manualnej
Agnieszka Muszczak-Sowa

więcej informacji na stronie

ul. Witosa 20

ul. Św. Jadwigi 27A-B Trzebnica

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

tel. 600 353 595

Masaż Leczniczy
• Masaż częściowy i całego
ciała indywidualny dobrany
do jednostki chorobowej.
• Terapia manualna:
• Bóle pleców / napięcia /
drętwienie kończyn / pobudzenie krążenia krwi
możliwość dojazdu do klienta

Agnieszka Czech

Gabinet czynny

SKOKOWA 

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

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. 662 225 299

Rehabilitacja
Niemowląt i Dzieci
mgr

Marta Massalska

fizjoterapeuta dziecięcy

– terapia neurorozwojowa metodą
NDT – Bobath
– nauka pielęgnacji małego dziecka
– dobór i montaż termoplastycznych wkładek ortopedycznych
– terapia wad postawy
– nauka chustonoszenia
– masaż Shantala

tel. 607 636 024

pon. – pt. w godz. 8:00 – 19:30
tel. 71 312 15 10, 601 721 805

603 233 932
505 377 781

tel. 604 095 455

OKULISTA

OKULISTA

Gabinet USG

GINEKOLOG

DIAGNOZA

gabinet ginekologiczny

Monachijska
Funkcjonalna
Diagnostyka
Rozwojowa

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

specjalista chorób oczu
Trzebnica ul. Św. Jadwigi 1D
• korekcja wad wzroku
• pomiar ciśnienia ocznego
• badanie dna oka

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

rejestracja
tel. 601 754 974

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

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

poniedziałek 15:00-19:00

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

ul. Kościuszki 10
tel. 696 115 821

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

Trzebnica ul. Św. Jadwigi 21 b

i PRACOWNIA OPTYCZNA
lek. med. Maria Banaś-Wojtowicz

specjalista chorób oczu i optometrysta

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

dr n. med.

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

Rejestracja:

rejestracja

71 387 22 67 / 607 40 58 47

71 387 27 78
605 175 050

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

tel.

Godziny przyjęć:

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

Psycholog
Psychoterapeuta

PSYCHIATRA
lek. Agnieszka Dzioba-Musiał

TRZEBNICA
Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica – ZDRÓJ
ul. Kościuszki 10

Przyjmuje we wtorki
w godz. 15.00 – 19.00

rejestracja telefoniczna

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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. 665 38 38 58

NEUROLOG

Trzebnica
ul. Św.

Jadwigi 25A

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

513 128 911

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

PSYCHOLOG
Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna

Nasz Świat
ul. Daszyńskiego 33/1

Trzebnica
tel.

730 415 710

PSYCHOLOG

NPPP „Nasz Świat”

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

tel. 607 398 582

0 – 6 r. ż.
504 234 127
607 398 582

diagnoza dysleksji opinie do
wniosków o edukację domową wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka diagnoza
i terapia

logopeda
psycholog
pedagog
tel.

730 415 710

AKUPUNKTURA
mgr Łukasz

Łagoda

Trzebnica
ul. Św. Jadwigi 1/2
Leczymy:

NR 9 |138|

gabinet weterynaryjny iatros

dr n. wet. Stanisław

Centrum Medyczne

ProVita

tel. 71

312 09 85
601 76 29 57
pon. / śr. / pt. 11 – 19
wt. / czw.
8 – 16
sob.
10 – 14

SKLEP MEDYCZNY
MEDICA

Kinesiology Taping

UROLOG
lek. Waldemar BONCZAR

plastrowanie dynamiczne

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

•
•
•
•
•

w Gminnym Centrum
Medycznym TRZEBNICA-ZDRÓJ

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

rehabilitacji, ortopedii,
środków pomocniczych
i profilaktyki

Agnieszka
Franieczek-Madalińska

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

TRZEBNICA ul. Daszyńskiego 67/IV
rejestracja tel. 504 167 632
lub na www.znanylekarz.pl

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 włókniaków, brodawek wirusowych, innych
• zamykanie naczynek krwionośnych
(termoliza)
• peelingi medyczne twarzy
• pedicure leczniczy
• pielęgnacja stopy cukrzycowej
• usuwanie odcisków, modzeli
• leczenie wrastających paznokci i profilaktyka

SPECJALISTYCZNOREHABILITACYJNA
DLA DZIECI
Trzebnica ul. Św. Jadwigi 3a
rejestracja tel:
pon – pt 8:00 – 18:00
tel. 606 454 887
Poradnia neurologiczna
dla dzieci
lek. med. Marzena Ambicka – Ciba
Rehabilitacja dzieci
Fizjoterapeuci
z certyfikatem metody Vojty
NDT – Bobath, PNF
KONSULTACJE LEKARSKIE
◆ pediatra ◆ neonatolog
◆ ortopeda ◆ nefrolog
◆ wykonujemy badanie
usg u dzieci

606 882
L

A

tel.

601 061 222

APTEKI
dyżur nocny
przez cały rok 2018

Panaceum

logospektrum.trzebnica@gmail.com
K

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

PRZYCHODNIA

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

E

ul. Kolejowa 1b

Godziny przyjęć:

pełni apteka:

Trzebnica

tel. 605

Trzebnica

tel. 511 056 459, 794 587 104

umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia

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

lek. wet. Ewa Okręglicka

ul. Kościuszki 10
Oferuje produkty z zakresu:

tel. 504 234 127
Trzebnica
ul. Daszyńskiego 67/11

Dzimira

Przychodnia
Weterynaryjna
FENIKS

Trzebnica ul. 1 Maja 3

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

rejestracja tel. 503 195 870
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Lekarz weterynarii

bóle głowy, migreny,
zatoki, bóle kręgosłupa,
urazy sportowe

www.stepmed.pl

R

www.naszswiat.org

Centrum Rozwoju i Wsparcia
Psychologicznego
•
•
•
•
•
•

Janina Aleksandra Miturska

tel. 608 485 186
P OZ Y T Y W- Ka

lek. med.

Monika Susz-Kołodyńska

Tomasz Harań

ul. Daszyńskiego 67/11 Trzebnica

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

fizjoterapia
osteopatia

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

tel.

tel. 505 686 165

praktyka
laryngologiczna
Dr nauk med. Piotr Pastuszek

Masaż Leczniczy

71 312 11 62
502 670 316

Rejestracja telefoniczna:

po godz. 20-tej
tel.

PEDIATRA
NEONATOLOG

PULMONOLOG

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

po wcześniejszym umówieniu.

tel. 602 159 230

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

INTERNISTA
KARDIOLOG

HIRUDOTERAPIA

pediatra, specjalista neonatolog
ul. Wrocławska 8c/13

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

M

A

ul. Daszyńskiego 65

Trzebnica

miejsce
na Państwa
ogłoszenie
lekarskie
telefon
665 086 997

42
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ogłoszenia
drobne
Ogłoszenia drobne są bezpłatne .
Ich treść przyjmujemy i wycofujemy:
osobiście w sekretariacie GCKiS
ul. Prusicka 12 lub telefonicznie
tel. 785 922 332 oraz przez e-mail:
reklama.panorama.trzebnicka@wp.pl

Ogłoszenia publikowane są: przez ok. 3 emisje
lub do momentu wycofania ich przez nadawcę.
Zgłoszenia do kolejnego numeru
należy dostarczyć do 22 maja 2018 r.

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam
Mieszkanie (9) w Ramułntowicach, 100
mkw, na I piętrze + ogród + garaż + komórki,
tel. 603 465 219.
Mieszkanie (5) własnościowe, 91 mkw, bezczynszowe, 3-pokojowe, w tym pomieszczenie
gospodarcze ze spiżarnią, 2 piwnice, 2 ogródki,
Domanowice koło Trzebnicy, tel. 504 556 312.
Mieszkanie (2) w Obornikach Śląskich,
3-pokojowe, pow. 60,5mkw, 2 balkony, miejsce postojowe w garażu podziemnym + komórka lokatorska, tel. 887 646 621.
Dom (9) w Trzebnicy przy ul. Teatralnej, tel. 693
475 566.
dom (8) w Skoroszowie o pow. około 150 mkw,
jednorodzinny, parterowy z użytkowym poddaszem, oraz budynek ze strychem do wykorzystania 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 mieszkania, 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 łazienki (pomieszczenia wysokie i przestrzenne).
Odrębne centralne ogrzewanie, wymienione
okna, możliwość rozdzielenia na 2 odrębne
mieszkania, 172 tyś., tel. 609 084 453.
Dom (1) jednorodzinny w Prusicach, w stanie
surowym o pow. 180 mkw, działka 12 arów,
tel. 535 263 039.
Dom (20) z GARAŻEM + budynek gosp. 5 km od
Trzebnicy, jednorodzinny, wolnostojący, częściowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym, garażem i pomieszczeniem
gospodarczym w bryle budynku + budynek
gospodarczy. Powierzchnia użytkowa: 192m,
działka 11 arów, tel. 889 964 971 lub 601 710 484.

Działka(1) o powierzchni 1350 mkw, budowlana na granicy Trzebnica – Księginice,
w pełni uzbrojona (woda, prąd, kanalizacja),
atrakcyjnie położona, tel. 506 837 298.
Działka(9) własnościowa, pod zabudowę,
(możne być bliźniak) w Trzebnicy, przy ul.
Polnej nr działki 93, powierzchnia 26 arów,
39 mkw, tel. 570 598 676.
Działki (9) budowlane w Trzebnicy, od ul.
Piaskowskiego oraz ul. Marcinowskiej, tel. 602
761 832.
Działka(9) budowlana 9 arów Komorowo
5km od Trzebnicy, szerokość 20M, Długość
45M, uzbrojona, posiada warunki zabudowy,
położona jest 25 km od Wrocławia, 5km od
Trzebnicy przy drodze asfaltowej, wjazd z obniżonym chodnikiem, w sąsiedztwie budowane jest osiedle domków jednorodzinnych,
atrakcyjne położenie, CENA DO NEGOCJACJI,
tel. 501 722 594.

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 obrzeżach miasta, o powierzchni 23,5 ara, tel. 785 686 232.
Sad(7) śliwowy, 1 ha, 18 arów, w Raszowie, tel.
71 387 48 90.
Działka(7) na sprzedaż o pow. łącznej 28452
mkw, na działce są wydane warunki zabudowy. Cicha, spokojna okolica przy lesie bukowym. W miejscowości Raszów, Tel.725 147 068.
Działka(6) tanio, budowlana 15 arów z mediami w Wiszni Małej, ul. Szkolna, lub zamienię
na mieszkanie w Trzebnicy do II piętra z dopłatą, cena do uzgodnienia, tel. 785 410 362
Działka(6) o pow. 14 000 mkw, objętą MPZP
– częściowo zabudowa jednorodzinna (min.
działki do wydzielenia to 2 500mkw) oraz usługi, miejsce ok. 10 km od obu obwodnic S5, S8,
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ok. 200m nowe domy. Cena 199 tys. zł. Proszę
o e-mail: asz123@op.pl.

Działka(4) budowlana, Księginice, ul. Czereśniowa, 2000 mkw (115 zł/mkw), tel. 788
969 459.

FIRMA PANDA TRZEBNICA SP. Z O.O
Producent mebli i elementów wyposażenia wnętrz o wysokim
standardzie, zatrudni Osobę na stanowisko:
Działka(4) ogrodowa, położona na Grunwaldzie, ogrodzona, z murowaną altanką z pełnym wyposażeniem, tel. 782 984 426.
Działka(4)budowlana, 30arów, w Skarszynie, uzbrojona i opłacona, możliwość podzielenia na dwie działki po 15arów, tel. 731 769 985.
Pole (4) rolne, w Piekarach, o pow. 3,52 ha, lub
zamienię na mieszkanie lub dom, tel. 502 379 351.
DZIAŁKI (2) budowlane od 10 do 14 arów
w cichej okolicy ul. Wrocławskiej. Posiadają
warunki zabudowy oraz wszelkie niezbędne decyzje potrzebne do zakupu. Niedaleko
szkoła, market Netto, stacja benzynowa. Położona 10min od Wrocławia, na obrzeżach
Trzebnicy. tel. 724 820 669.

Działka(1) dwie sztuki, budowlane w Szczytkowicach, 21 arowe, przy drodze głównej, cena
55 zł / mkw, tel. 601 592 521.
Pawilon (9) murowany, o pow.120mkw +
wiata i garaż oraz mały staw ogrodzony . Nadaje się do zamieszkania lub innej działalności, 5km od Trzebnicy w kierunku Wrocławia,
tel.604 231 515.
Lokal(7) lub wynajmę handlowo-usługowy w centrum Trzebnicy w zabudowie
szeregowej o pow. 35 mkw, z możliwością
rozbudowy oraz parkingiem prywatnym,
klimatyzacja, wszystkie media, na działce
własnościowej z KW o pow. 65 mkw, 20 m
od UM i parkingiem na 100 samochodów,
tel. 798 267 177.

kupię
Grunt(2) 1ha gruntu i działki budowlane
w Ligocie Pięknej, dzwonić wieczorem, tel.
71 312 36 77; 697 098 604.
Posiadłość(1) składająca się z trzech budynków, działka 30 arów, oczko wodne, strumyk,
fontanna, ogrodzenie z piaskowca, cena 1200 tyś
( milion dwieście tysięcy), tel. 665 886 993.
Działki (1) budowlane, dwie ostatnie, na nowym osiedlu przy lesie, okolice Trzebnicy, 18
i 17,5 ara, tel. 665 886 993.
Działka(1) przemysłowa we Wrocławiu, okolice ulicy Ziernickiej i Szczecińskiej, 46 arów, tel.
665 886 993.
Działki (1) budowlane o pow. 11 arów, z wydaną decyzją na budowę w Gmina Zawonia,
Pstrzejowice, tel. 725 147 283, 667 909 102.
Działki (20) budowlane, Świątniki, wydane
warunki zabudowy, o pow. 10 arów, cena do
uzgodnienia, tel. 501 266 437.
udział w działce (20) rolnej 1/14 części
0,74 ha (około 5,3 ara), cena do negocjacji. Taczów Wielki, tel. 605 829 132.
Działka(20) przemysłowa 0,9 h w Szczytkowicach, tel. 601 377 922.
Działka(20) budowlana pow. 1300 mkw,
w Pierwoszowie, blisko lasu, w nowym osiedlu, przy ul. Sportowej, około 3 km do S-5,
tel. 782 532 519.
Działki (20) w Ligocie Trzebnickiej, 10 arów
budowlana + sąsiadująca 40 arów rolna, łącznie za 70tys. W sąsiedztwie budowane osiedle
domków jednorodzinnych Cena do negocjacji, tel. 724 091 608.
Działki (20) budowlane z wydanymi warunkami zabudowy, Brzezie, tel. 693 995 044.
Ziemia(20) 2ha ziemi rolnej, w miejscowości
Marcinowo, tel. 601 446 206.
Działka(20) budowlana 15,80 ara, w Mienicach gm. Wisznia Mała, tel. 728 482 555.
Działka(19) budowlana w Trzebnicy przy
nowym osiedlu, 1840 mkw, może być pod
bliźniak, tel. 505 334 186.
Działka(19) o pow. 0,5 hektara w miejscowości Skoroszów, może zostać podzielona na
3 osobne działki i tak ma też wydane warunki zabudowy (można na niej wybudować 3
wolnostojące domy z garażami), dojazd drogą
gminną, z jednej strony graniczy z rzeczką. Niedaleko las, tel. 603 283 075.
działki budowlane (5) Do zakupu pozostała działka 14ar w miejscowości Skarszyn,
dla której obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Położone jest
w dogodnej lokalizacji znajdującej się w centrum miejscowości. Znajduje się w sąsiedztwie drogi powiatowej, w której są poprowadzone media. Działka znajdują się 3 km od
węzła komunikacyjnego S8 Łozina, 15 minut
od Wrocławskiego Lotniska. Cena 75 zł/mkw
do ewentualnej negocjacji, tel. 531 145 110.

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

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.

Mam do wynajęcia
Garaż(9) w Trzebnicy, z kanałem 20mkw,
tel.71/74 03 473.
Kawalerka(9) w Trzebnicy, cena 900 zł,
tel. 535 998 558.
pół domu(9) 120mkw, Pierwoszów, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, pomieszczenia gospodarcze, najchętniej dla firm, tel. 728 943
488 lub 694 954 889.
Mieszkanie (9) 42 mkw, w centrum Trzebnicy, 3 piętro, tel. 603 468 643.
Garaż(9)w Trzebnicy, przy ulicy Słonecznej 1,
tel. 605 277 387.
Piętro(8) w domu jednorodzinnym w centrum Trzebnicy, tanio, dla pracowników, tel.
507 204 802.
Kawalerka(8) Osiedle Bukowe, umeblowane, 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.

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

Technolog

Wydziału Tapicersko-Montażowego
Cel stanowiska:

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

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:

Pokoje (8) dwa pokoje 27mkw i 14mkw, wysoki standard (pokoje klimatyzowane, obiekt
monitorowany, parking. Większy pokój z łazienką), w centrum miasta, tel. 695 927 307.
Mieszkanie (8) Sulisławice, 50 mkw, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, tel. 693 883 996.
lokal(8) o pow. 18 mkw. w Trzebnicy ( obok
Lakierni w Rynku), składa się z jednego pomieszczenia + pomieszczenie socjalne wraz z toaletą, ogrzewanie elektryczne, tel. 603 283 075.
Pokój(7) z osobną łazienką, z dostępem
do kuchni i pralni w domu jednorodzinnym
w Trzebnicy + miejsce parkingowe na utwardzonym podwórku, cena 800 zł, tel. 601 764
525.
Mieszkanie (7) TANIO!, w Trzebnicy, tel. 785
464 295.
Ziemia(6) 3,5 h w całym kawałku w miejscowości URAZ koło Obornik Śląskich, wcześniej
była sadzona kukurydza, tel. 601 622 703.
Działka(6) w Kobylicach 11 arów, tel. 601 622 703.
Mieszkanie (6) dwupokojowe o powierzchni 38mkw, w Trzebnicy, tel. 667 225 514.
Mieszkanie (5) na parterze, Trzebnica, ul. Leśna, dwa nieduże pokoje + salon z aneksem +
łazienka +garderoba, wolne około 1 kwietnia,
tel. 605 396 277.
lokal(5) 47 m kw. (parter, okna od ulicy) z wykorzystaniem na biuro, kancelarie itp., w centrum Trzebnicy, w dawnym budynku sądu, tuż
przy Urzędzie Miasta, tel. 606 644 111.
Lokal(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.

• 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 dodatkowym
atutem
• Dyspozycyjność
• Dokładność

LAKIERNIK

Opis:

• Malowanie metodą na mokro
• Malowanie konstrukcji metalowych różnego rodzaju
• Wymagane co najmniej kilku miesięczne doświadczenie

STOLARZ MEBLOWY

Opis stanowiska:

• produkcja mebli w bardzo szerokim asortymencie materiałowym od
płyt meblowych poprzez MDF do obróbki materiałów typu Corian
• produkcja mebli pod indywidualne zlecenie klienta ,

Wymagania:

• doświadczenie jako samodzielny stolarz przy produkcji nietypowych
mebli
• dobrze widziane wykształcenie kierunkowe – stolarz
• umiejętność czytania rysunków technicznych
• znajomość materiałów i okuć używanych do produkcji mebli
• znajomość technologii produkcji mebli
• dobrze widziane prawo jazdy kat. B
• dyspozycyjność
• dokładność.

Oferujemy:
•
•
•
•
Pomieszczenie (4) o powierzchni 200mkw,
ul. Moniuszki 3, tel. 71 312 16 31.

Pracę w stabilnej, prężnie rozwijającej się firmie
Motywujący system premiowania
Stabilne zatrudnienie, możliwość długotrwałej współpracy
Możliwość szkolenia i rozwoju zawodowego

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

Lokal(4) na działalność usługowo-produkcyjną, o pow. 280 mkw i buro o powierzchni
70 mkw wraz z placem parkingowym, przy ul.
Jędrzejowskiej, w Trzebnicy, tel. 509 857 604.
Mieszkanie (4) dwupokojowe w Prusicach,
ul. Krótka, tel. 668 377 319.
lokal(2) 45 mkw, dwupoziomowy, w Trzebnicy, przy ul. Daszyńskiego 35, przy Deptaku, po
remoncie, 3 witryny sklepowe, tel. 604 210 198.

szukam do wynajęcia
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 piętro, Rynek, zamienię na podobne w Trzebnicy, do II piętra, ul. Bochenka lub Kościelna,
tel. 663 201 378.

dam pracę
Kierowca(9) Firma FreeKids w Zawonii zatrudni Kierowcę: C+E do transportu
urządzeń na terenie kraju. Umowa o pracę,
e-mail: biuro@freekids.pl , tel. (71) 312 72 –
50.
Nauczycielka(8) przyjmę nauczycielkę
i opiekunkę do przedszkola, tel. 664 734 664.
PAKOWACZ(8) Zatrudnię osobę do pakowania pieczywa i wyrobów cukierniczych. Praca
w godzinach rannych, tel. 691 283 007.
operator koparki (7) Firma FreeKids
w Zawoni zatrudni Operatora koparko – ładowarki. 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, indywidualnie dopasowane do potrzeb, tel. 601 775 733.
POMOC DO KUCHNI (6) "Restauracja pod
Lwem" zatrudni osobę do pomocy w kuchni.
Atrakcyjne wynagrodzenie, umowa o pracę,
zapraszam osobiście lub tel. 607 817 909.
Doradca klienta(5) Oddział Partnerski
PZU S.A. w Trzebnicy poszukuje osób na stanowisko Doradca klienta, praca w godzinach
od 8 do 16, różne formy zatrudnienia; wymagania: niekaralność, wykształcenie minimum
średnie. CV wraz z klauzurą dotyczącą przetwarzania danych, prosimy przesłać na maila:
bszumilas@pzu.pl.
Spawacz(4) Firma FreeKids w Zawonii zatrudni osobę na stanowisko Spawacza. Umowa o pracę, biuro@freekids.pl, tel. (71) 312 72 50.
Kosmetyczka(3) zatrudnię kosmetyczkę
w salonie kosmetycznym na bardzo dobrych
warunkach w Trzebnicy, tel. 790 266 665.
Pracownik fizyczny(3)PRACA W NIEMCZECH. Pracownik fizyczny z doświadczeniem
przy pracach wykończeniowych. Elastyczne
warunki zatrudnienia. 40 – 50 godz. tyg. Zarobki od 7 do 12 euro na godz. w zależności
od posiadanych umiejętności i zaangażowania.
Znajomość elektryki i hydrauliki będzie dodatkowym atutem. J. Niemiecki nie jest wymagany, e-mail: mk@trzebnica.net, tel. +48 883 388
601 .
Fryzjerka(1) Praca w Trzebnicy, tel. 511 092 122.
Kelnerka/kucharz(8) Restauracja
Palermo w Trzebnicy przy ul. Jana Pawła
II 1 zatrudni osobę na stanowisko kelnerki
oraz kucharza. Mile widziane doświadczenie. Oferujemy umowę o pracę, elastyczny
grafik. Informacje pod, tel. 668 374 650.
Kelnerka/kierowca(8) Pizzeria Palermo w Trzebnicy przy ul. Św. Jadwigi 15
zatrudni osobę na stanowisko kierowcy oraz
kelnerkę. Praca na wakacje, weekendy lub na
stałe. Oferujemy umowę o pracę, elastyczny
grafik. Informacje pod, tel. 509 617 118.
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MOTO / BUDOWLANE / AGD
Sprzedam
Renault(9) Fluence, auto z polskiego salonu,
rok produkcji 2013, silnik 1.5 DCi, 90 KM, przebieg 69 tys.km, Trzebnica, tel. 664 989 811.

Volkswagen (9) Passat, Kombi, 1.9 TDI,
130 KM, rok produkcji 2000, cena 7900 zł,
tel.600 439 682.
Vw passat(9) b5 fl, kombi, szary metalik 1,9
tdi , 2005r , uszkodzony bok, ,klimatronic, abs,
tempomat, grzane siedzenia, szyberdach, el.
szyby, centr.zamek, esp, abs, sensor deszczu,
ksiązka pojazdu, 2 kluczyki. Auto jest po kolizji z sarną, cena 5500zł, tel. 609 936 972.
Renault(9) Modus, rok 2007, tel. 664 033 754.

Przyczepka(9)typu SAM , TANIO, pasuje do
małego samochodu, wymiary 120x100, koła
13, na resorach, tel. 601 750 296.
Skuter(9)KYMCO People, tel. 603 465 219.
Motorower(9)Korar 3, tel. 603 465 219.
Fprd(9) Focus 1,6 benzyna, rok 2001, combi, +
instalacja gazowa, tel. 603 465 219.
Audi (8) A6, 1997 rok, 2,4 benzyna + gaz, uszkodzony 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) używany, w bardzo dobrym stanie, tel. 662 992 226.
BUS(8) vw Transporter, T5. Silnik 1.9 TDI, klimatyzacja, nowy rozrząd, jeden właściciel, zadbane
wnętrze, rok prod. grudzień 2007, cena.19600
zł, Trzebnica, tel. 786 230 164.

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

fikus(9) "benjamin", ok. 100 cm wysokości, tel.
668 215 025.

SZUKAM PRACY
praca w ochronie (9) kobieta lat 61, na
emeryturze, szuka pracy w Ochronie, tel, 735
001 209.
Opiekunka(8) zaopiekuję się dzieckiem, na
terenie Trzebnicy, posiadam doświadczenie,
od września, tel. 724 139 529.
Skoszę trawę(8) o dużych powierzchniach, wywiozę pokost, tel. 726 626 423.
Kierowca(6) kat C z wieloletnim stażem, szuka pracy, tel. 601 764 531.
Murarz/tynkarz(2) w budowlance,
murowanie, szalowanie, zbrojenie, na terenie
Trzebnicy, tel. 577 294 430.
Kierowca(1) kat. B poszukuje pracy, stała,
dorywcza, kraj i zagranica, doświadczenie, tel.
699 277 755.
Pomoc(5) pomogę starszej osobie, zrobię
zakupy, jestem osobą życzliwą i empatyczną,
tel. 510 773 825.
Sprzątanie (20) ogrodów, placów budów,
własny transport, tel. 71 758 46 61; 669 526 136.
opieka nad dzieckiem (20) poszukuje dorywczej pracy: sprzątanie ,mycie okien,
Trzebnica i okolica, tel. 570 313 265.
Sprzątanie (18) domów!!!Trzebnica i okolica,
tel. 570 313 265.
Sprzątanie (5) domów, mycie okien, tel. 510
773 825.

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-
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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 – emerytka udziela lekcji gry na skrzypcach, fortepianie, a także lekcje śpiewu. Prowadzi tez korepetycje dla uczniów szkoły muzycznej. Dla
zestresowanych dzieci i dorosłych zajęcia
z muzykoterapii. Ewentualni chętni – proszę
o uprzednie wysłanie smsa – na każdy odpowiem tel. 509 170 171.
Fortepian (16) skrzypce, śpiew – muzyk
– emerytka pomoże w ćwiczeniach domowych uczniom szkoły muzycznej. Prowadzi
też zajęcia muzykoterapii dla dzieci i dorosłych. Zgłoszenia wyłącznie po uprzednim
wysłaniu sms (oddzwonię) na tel. 509 170 171.
Matematyka(17) szkoła średnia, matura, tel.
603 548 603.
Język niemiecki (17) nauczycielka pomoże
w nauce języka niemieckiego, tanio już od 20
zł, tel. 783 164 357.

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

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

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 14 000 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 peugeot 206, Odbiór własny: Trzebnica lub Kryniczno,
cena: 320 zł , tel. 606 610 955.

Cyklop(9) czeski 500, stan dobry, w ciągłej
eksploatacji, tel. 603 465 219.
piły spalinowe (9) 2 sztuki oraz kosa spalinowa, cena 190 zł / sztukę, tel. 726 953 689.

Kuchenka(9)gazowa z butlą, tel. 798 263 003.
Chłodziarko-zamrażarka(9) LIEBHERR, tel. 798 263 003.
Piła(9) łańcuchowa, spalinowa, Stihl-036, moc
44KW, stan bardzo dobry , cena 2200 zł tel.605
475 438.
Rozsiewacz(9) do nawozów, typu LEJ, tel.
603 465 219.
Drzwi (9) dębowe zewnętrzne, wzmocnione,
bez futryny, 100 cm, , 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. Nadaje się do zamieszkania lub innej działalności,
5km od Trzebnicy w kierunku Wrocławia, tel.
604 231 515.

Słoiki (7) szklane, starodawne, na ogórki, kapustę, 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 bardzo dobrym stanie, Ujeździec Wielki , tel. 668
302 127.
Rozsiewacz(9) nawozów VICON B75 –
bez zasobnika, sprawny, z instrukcją obsługi,
cena: 300 zł, tel. 603 629 727.

Rozsiewacz(9) nawozów VICON B75 –
kompletny, sprawny, z instrukcją obsługi,
cena: 700 zł, tel. 603 629 727.

Zamrażarki (9) 3szt-400L, Witryny chłodnicze(szafy)-3szt, Lada chłodnicza dł. 180cm
-1szt oraz inne urządzenia po likwidacji sklepu – tanio! tel. 604 231 515.
Mikrofalówka(8) cena 20 zł, tel. 724 423 151.
Europalety(8) Trzebnica , 12 sztuk, tel. 514
604 545.
Pralka(7) wirnikowa, stan dobry, cena 70 zł,
tel. 502 677 578.
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kolonie letnie

FIRMA VIDIAN
ZATRUDNI

SZWACZKI
KRAWCOWE

DŹWIRZYNO 2018

25 czerwca – 07 lipca

na bardzo dobrych
warunkach

ZAPEWNIAMY
TRANSPORT

Świątniki

Oferujemy:

Operator maszyn rolniczych

•

umowę o pracę;

•

jasne zasady zatrudnienia;

tel. 71 387 05 46

•

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.

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

28 lipca – 04 sierpnia

a.komur@wp.pl / aldona.komur@gmail.com

Dołącz do nas, jeśli:
•

posiadasz niezbędne uprawnienia do kierowania pojazdami rolniczymi;

•

posiadasz doświadczenie w pracy na maszynach rolniczych;

•

lubisz wyzwania i chcesz się rozwijać.

Pracuj z nami

Operator Maszyn
Pracownik Produkcyjny

Zainteresowany?
Zadzwoń
Beata Bartoszek 603 590 856
Agro-Jet Ujeździec Wielki

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.

STRONIE ŚLĄSKIE 2018

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

ul. Trzebnicka 15

Suszarka(7) do bielizny, stabilna stan dobry,
cena 45 zł, tel. 502 677 578.
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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.
wełna mineralna(5) 7 sztuk, 18mkw, wysokość 120 cm, 6 szt wełna Superglass (60mm)
w tym jedno opakowanie jest uszkodzone, pozostałe są całe oraz 1 sztuka wełny mineralnej
Isover Saint – Gobain. Wełna z uszkodzonym
opakowaniem za 70 zł. pozostałe za 100 zł.
W przypadku zakupu wszystkich, cena do negocjacji, Trzebnica, tel. 691 141 985.

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.

ROWERY / WÓZKI
Sprzedam
Rowerek (9) trzykołowy, cena do uzgodnienia , tel. 790 558 208.

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.

Donica(7) drewniana, zewnętrzna 25,5 x 53,5
x 17,5. Cena 55 zł, tel. 663 515 634.
Fisharmonia(7) lata 1990, sprawna , cena
1200 zł, tel. 883 433 493.
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.

Rowerek (7) czterokołowy, cena do uzgodnienia, tel. 790 558 208.
Szafka(7) zestaw, Cersanit Gala, szafka wisząca wraz z umywalką, 50cm, biały połysk,
kupiona w Obi. Wymiary: 46 x 50x 39,7 cm, stan
nowy, nieużywany, nieuszkodzony, dołączam
fakturę zakupu, która stanowi gwarancje, cena
399 zł, tel. 698 622 561.

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

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

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

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

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

Rower(7) merida, koła 24 Cale, rok 2015, kupiony i serwisowany: Arkady Wrocławskie,
cena 650 zł, tel. 602 802 869.

Pergole (6) 6 sztuk pergoli + 1 mała, ze słupkami. Pergole są zaimpregnowane, gotowe do
użycia, stały przez pół roku na ogrodzie, stan
idealny. Cena 600 złotych, cena do negocjacji,
tel. 668 468 162.
Hulajnoga(7) cena do uzgodnienia, tel.
790 558 208.

Sprzedam
Maskotka(9) kłapouchy, wys. około 45
cm, cena 20 zł, tel. 693 790 106.
Kalosze (9) dziecięce, kalosze-oficerki,czarne,roz.31,cena 25 zł, tel. 693 790 106.
Sofa(7) nierozkładana. Stan idealny. Zapraszam do obejrzenia ponieważ zdjęcia nie
oddają jej prawdziwego koloru. Wymiary
190*85. Cena 200 zł, tel. 603 127 204.

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

Buty(8) BARTEK, skóra, rozmiar 34, cena 40 zł,
tel. 795 331 391.

Stajnia(9) własnoręcznie robiona, 30 zł
i konie 10-15 zł sztuka, tel. 693 790 106.

Hulajnoga(7) wyczynowa K2, cena do
uzgodnienia, tel. 790 558 208.

Rower (4) holenderski męski, damski, młodzieżowy, górski i dziecięcy tel. 603 465 219.
Chodzik (4) (balkonik), 4-kołowy, składany, tel.
605 365 312.
Rowerek (7) dla dziewczynki, cena do uzgodnienia, tel. 790 558 208.

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.

Telefon (6) komórkowy , nowy , nieużywany,
MYPHONE , tel. 603 124 111.
Telefon (6) stacjonarny, sprawny, dwusłuchawkowy, bezprzewodowy, kolorowy wyświetlacz, SINUS 502, tel. 603 124 111.
Smartfon (8) Iphone 32GB, 500 zł, do negocjacji, tel. 502 033 587.

RTV / MEBLE / RÓŻNE
Sprzedam
Akordeon (9) Weltmeister Caprice, 120 basów, cena do uzgodnienia, tel. 661 851 943.
TV(8) LG 42LD650, 42 cale, płaski, używany, lekko uszkodzony (miga przy włączeniu), Odbiór
własny: Trzebnica lub Kryniczno, cena: 320 zł,
tel. 606 610 955.
Krzesła(9) 4 sztuki, ogrodowe, cena 50 zł /
szt., tel. 605 432 606.

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.

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

Akwarium (6) 80 l Atman 620 – 300 zł, tel. 604
710 648.
Antena(5) satelitarna, firmy LTC Digital, 90cm,
nowa, zakupiona 17.02.2018r, posiadam paragon zakupu. Odbiór w Trzebnicy. Cena 60zł, tel.
663 170 186.
Stół(6) 100 x 60 x 73, kuchenny, drewniany z 3
taboretami, kolor zbliżony do olchy, stan dobry,
cena 140 zł, tel. 781 946 120.
Biurko(6) 50 x 60 pod laptopa, komputer, kolor
mahoń, tan dobry, cena 50 zł, tel. 781 946 120.
Tapczan (6) dziecięcy „KUBUŚ”, niebieski, 175
x 80, narożny (prawy), stan bardzo dobry, cena
150 zł, tel. 781 946 120.
Szafka(7) pod RTV, cena 250 zł, tel. 604 489 719.

Buty(9) dla dziewczynki, (np na bal) roz.32,
cena 15 zł, tel. 693 790 106.
Kalosze (8) crocs, rozmiar 29-30, cena 40 zł,
nowiuśkie, tel. 795 331 391.

Narożnik (7) kuchenny 190 x 152 cm wraz
ze stołem rozkładanym. Całość stabilna i masywna. W narożniku podnoszone siedziska.
Stan widoczny na zdjęciach. Cena 600 zł, tel.
603 127 204.
FURBY(8) 40 zł, stan idealny, działa, tel. 795
331 391.
Kurtka(8) ecoskóra, stan idealny, 30 zł, rozmiar 140, tel. 795 331 391.
witryna(9) narożna, pokojowa,
orzech, cena 350 zł, tel. 692 508 273.

Kupię PIEC(9) UŻYWANY, Piec CO EKO

kolor

GROSZEK 19KW, tEL.694 954 889.

Kupię Przyczepka(9) lekka, typu "SAM",

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

Kupię / ODDAM / przyjmę

Sprzedam
Dres(9) nowy, Puma, rozm. 158-164, cena
100 zł, tel. 693 790 106.

Buty(8) badura, skóra, trekingowe, rozmiar
36, 50 zł, tel. 795 331 391.

do remontu, zarejestrowana z dokumentami
w rozsądnej cenie, tel. 507 843 124.
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.
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ZAGINĄŁ PIES

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

11.05.2018

POSZUKUJĘ

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

ZAGINĄŁ owczarek

(4)

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

SCHODY

Gabinet

DREWNIANE

Galeria Urody

100 %

kosmetyczny

DĄB JESION
BUK SOSNA

Edyta Garlińska
ul. W. Bochenka 11 d

www.schodex.net

Miejsce
na Twoją

fiszkę
reklamową
12,20 zł netto
15,00 zł brutto

Auto

DETAILING

spa dla Twojego samochodu

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

600 588 484

Księginice, ul. Łabędzia 30

PRANIE I CZYSZCZENIE
TAPICERKI
dojazd do klienta
GRATIS!!!

Meblowej:
– kanap, wersalek, krzeseł
– narożników pokojowych, kuchennych
– tapczanów, sof, puf, foteli, materacy
– kompletów wypoczynkowych 3,2,1, itp.

783 696 626

Samochodowej:
– osobowe, dostawcze, ciężarowe

Korzystam z urządzeń i środków czyszczących firmy KARCHER

kierownik
BUDOWY

USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE

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

BUDOWY
OD PODSTAW
REMONTY
tel.

tel. 571 384 365

513 145 302

tomasz.grzebien@gmail.com

MECHANIKA
samochodowa

ODDŁUŻANIE
Łukasz Pęczkowski
tel. 577 808 806

Trzebnica

Trzebnica

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

TAXI 1
TRZEBNICA

ul. Jędrzejowska 25A

ul. Świętej Jadwigi 9

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

www.antywindykator.net

tel. 796 060 595

telefon

601 270 514

Trzebnica

cena od 4,5 tys. zł.
tel.

tel. 725

602 728 266

241 276

883 38 03 96

Firma

Rejestracja

kart sim

e-mail: firmablyskmn@wp.pl

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE, DOCZYSZCZANIE

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

Tomasz Pietrykowski
• płytki
• malowanie
• gładzenie
• tynkowanie
• zabudowy gk
• wykończenia wnętrz
• wykończenia poddaszy
• docieplenia dachów
tel. 725 340 467
Firma

TOMIK oferuje

PROFESJONALNE

CZYSZCZENIE
- DYWANÓW
- WYKŁADZIN
- TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ
- MEBLI TAPICEROWANYCH

Konkurencyjne ceny!
tel.

693 431 523

Naprawa

Księginice ul. Trzebnicka – teren SKRu

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

Kruszywa • kamień ozdobny • kostka granitowa
tel. 690 294 901 / 570 810 000 / www.wbtech.com.pl

SZ A M BA
6 0 5 3 31 90 3

Paweł Madaliński / Skarszyn 48 / Trzebnica

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

– masz problem z telefonem ??

skontaktuj się z nami, naprawimy go !!

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

NIERUCHOMOŚCI
Agnieszka Prokopowicz
rzeczoznawca majątkowy
nr upr. 7034

704 748

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

605 432 606

atrakcyjne cenY!

Szafy

Szczytkowice 91
tel. 785

wnękowe
meble kuchenne
meble na wymiar

wysoka jakość
indywidualne podejście
pomiar i wycena gratis

tel: 785

339 006

ul. Krzywoustego 105, Wrocław

Montaż – sprzedaż
wysokiej jakości stacji

SOBOTA 8-14

SERWIS OPON

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

uzdatniania wody
firmy Viessmann Aquahome
Uruchomienie
oraz regulacja bezpłatnie

tel. 533 533 288

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

tel. 601 537 024
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Z A P R A S Z A M Y !!!

GODZINY PRACY:

8-20
SOBOTA 8-14

pon, PT

PROMOCJA

SERWIS KLIMATYZACJI
SAMOCHODOWEJ już od 199zł

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

Zapewniamy
profesjonalną
i szybką
obsługę

Szczytkowice 91 tel. 785 233 408

CZYSZCZENIE
KANALIZACJI
wywóz nieczystości
płynnych

233 408

GODZINY PRACY: pon-Pt 8-17

WUKO Krzysztof Buczek

Z bio r n iki  n a  deszczó w k ę
biologicz n e ocz yszcz a l n ie ściekó w
pr z y ł ącz a wod n o  –  k a n a liz ac yj n e
tel.

oskargsm.pl

WYCENA

węgiel tylko z polskich kopalni

Węgiel • kostkA • orzech • ekogroszek • miał

profesjonalny serwis

Pracujemy na maszynach i środkach firmy karcher

USŁUGI
REMONTOWO
BUDOWLANE

Nowy skład opału

SKUP / SPRZEDAŻ

domów-mieszkań-biur-budów, mycie okien

agnieszka.prokopowicz@interia.pl

USŁUGI
REMONTOWE

KOMÓRKOWE

Firma świadczy usługi:

tel. 721

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

TELEFONY

Maciej Nowak

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