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Trzebnicka Nagroda Henryk to nagroda ustanowiona przez Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimę, by wyróżnić
osoby i instytucje działające na terenie gminy i mające szczególny wkład w jej rozwój i promocję. Nawiązuje do osoby
Henryka Brodatego, męża św. Jadwigi Śl. i wybitnego władcy. Po raz pierwszy w historii miasta została wręczona laureatom 17 maja podczas niezwykle uroczystej gali, która odbyła się w sali kinowo-widowiskowej Gminnego Centrum Kultury.

Kluczowe
dofinansowanie

Miejsce
dla rodzin

Burmistrz Marek Długozima pozyskał dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych w wysokości 863 046 zł na budowę ronda
przy ul. Prusickiej, Milickiej, Ks.
Dz. W. Bochenka oraz W. Witosa.

Teren sąsiadujący z ul. Czereśniową oraz Malinową zostanie
zagospodarowany. Powstanie
tam sześć boisk, plac zabaw,
ścieżka edukacyjna oraz siłownia plenerowa.
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Sportowa
pomoc
11 maja w Gminnej Hali Sportowej
odbył się charytatywny turniej dla
9-letniej Roksanki Siódmak, która choruje na nowotwór. W czasie
turnieju została przeprowadzona
zbiórka, podczas której udało się
zebrać kwotę 3800 zł.
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Dofinansowanie kluczowej inwestycji

budowę głównego ronda, tym
samym zlikwidujemy światła
i w znaczącym stopniu ułatwimy
przemieszczanie się w centrum
Trzebnicy kierowcom. Mam
nadzieję na kolejne dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, o które wystąpiłem.
Chodzi tu o odcinki drogowe
łączące Cerekwicę z Masłowem,

Świątniki z drogą wojewódzką
340 prowadzącą w kierunku Cerekwicy oraz ul. Grota-Roweckiego w Trzebnicy – powiedział
burmistrz Marek Długozima tuż
po odebraniu dofinansowania.
Koszt powstania trzebnickich
rond to blisko 4 mln zł.
[sh]

Ul. czereśniowa Relaks i rekreacja
Kolejne miejsce w Trzebnicy stanie się przyjazne dla dzieci, rodzin oraz mieszkańców, którzy
w sposób aktywny zechcą spędzić swój wolny
czas. Teren sąsiadujący z ul. Czereśniową oraz
Malinową zostanie zagospodarowany, a powstaną tam m.in.: edukacyjny plac zabaw, boisko do siatkówki plażowej i badmintona, boisko
do koszykówki, siatkówki oraz piłki ręcznej,
a także boisko do piłki nożnej i siłownia plenerowa. To jeszcze nie koniec, w planie są kolejne
obiekty rekreacyjno-sportowe na tym terenie.

Burmistrz Marek Długozima pozyskał dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych w wysokości 863 046 zł na budowę ronda przy
ul. Prusickiej, Milickiej, Ks. Dz. W. Bochenka oraz W. Witosa. Odebrał
je z rąk Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka podczas uroczystości, która odbyła się 13 maja w Urzędzie Wojewódzkim.
– To dofinansowanie pomoże
nam przeprowadzić kluczową dla
upłynnienia ruchu w Trzebnicy
inwestycję. Wcześniej pozyskałem dofinansowanie na budowę
ronda przy skrzyżowaniu ulic:
Milickiej, Roosevelta i H. Brodatego (przy sklepie DINO). Prace
trwają, a tuż po ich zakończeniu,
to jest w czerwcu, rozpoczniemy
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▶ Bu rmist r z M ar e k D ł u goz im a p oz ys k a ł do f inansowanie

z Fu ndu s z u D r ó g S am or z ądow yc h w w yso kośc i 8 63 0 4 6
z ł na b u dowę r ond a p r z y u l . Pru sic k iej , M ilic k iej , K s . D z .
W. B o c he nk a oraz W. Witos a . N a z dj . m om e nt p o d p is ania
u m ow y z Woj ewo d ą Paw ł e m H r e niak ie m . Woj ewo d a D o l noś l ąs k i Pawe ł H r e niak p o g rat u l owa ł ws z yst k im s am o r z ąd owcom ot r z y m ane go do f inansowania .

Inwestycje wykonuje firma
FreeKids A. Gąsiorek, Z. Andruszewski z Trzęsowic. Termin
zakończenia realizacji to wakacje
2019 r.
– Mamy kolejne miejsce
w mieście, które zasługuje na
uwagę ze względu na znaczący
rozwój mieszkalnictwa w tym
terenie. W tym miejscu powstało
wiele nowych domów jednorodzinnych i osiedli mieszkaniowych. Wierzę, że zaproponowane
przeze mnie inwestycje umilą
mieszkańcom czas wolny, a także
pozwolą na rekreację i lepszą integrację z sąsiadami – powiedział
burmistrz i dodał: – Poświęciłem
dużo sił i energii, by pozyskać
te tereny od Krajowego Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, właśnie

z myślą o rozpoczętych inwestycjach. Z tym większą przykrością
muszę stwierdzić, że są takie osoby jak redaktor gazety reklamowej „Nowa” Daniel Długosz oraz
radni opozycyjni, którzy po raz
kolejny torpedują moje działania
na rzecz Gminy Trzebnica, a tym
samym jej mieszkańców. Piszą
oni pisma do wspomnianego wyżej KOWR. W ich treści znajdują
się zarzuty o m.in. moją bierność
i brak inwestycji we wspomnianym miejscu w ostatnich latach.
Pozwolę sobie im przypomnieć,
że prowadzę zrównoważony
rozwój Gminy Trzebnica. We
wspomnianym przez nich czasie przeprowadziłem ponad 800
priorytetowych i niezbędnych inwestycji, układających się w prze-

▶ Te re n inwe st ycj i w i z y towa ł b u rmist r z M are k D ł u goz im a . N a z dj . z M o nik ą B ia ł as o ra z
St anis ł awe m Kos z a ł k ą z W yd z ia ł u Te c hnic z no - I nwe st yc yj ne go

myślaną przeze mnie strategię
długofalowego rozwoju. W tym
czasie wykonaliśmy również
projekt zagospodarowania wspomnianego terenu przy ul. Czereśniowej oraz rozstrzygnęliśmy
przetarg. W najbliższym czasie
zamieszka tu blisko 3 tys. osób.
Na tej podstawie podjąłem decyzję, że to odpowiedni moment,
by zapewnić im oraz ich dzieciom miejsce relaksu, rozrywki,
sportu i integracji mimo przeszkód i rzucania kolejnych kłód
pod nogi w szczególności przez

redaktora Długosza oraz radnych
opozycyjnych.
Warto przypomnieć, że wcześniej, w trosce o bezpieczeństwo
zamieszkujących bloki przy ul.
Oleśnickiej, powstała tu ścieżka
pieszo-rowerowa, która wkrótce
zostanie oświetlona. Już niebawem postawiona zostanie również wiata postojowa, a komunikacja miejska poszerzona o ten
właśnie przystanek. Przypomnijmy także, że wiele terenów Trzebnicy przeszło kompletną modernizację. Warto tu wspomnieć

m.in. o ul. 3 Maja (gdzie powstał
kompleks edukacyjny wraz ze
Szkołą Muzyczną, Szkołą Podstawową nr 2, żłobkiem i przedszkolem, obiektem sportowo-rekreacyjnym czy budowaną halą
sportowo-widowiskową), Parku
Solidarności, terenach Stawów
i Lasu Bukowego, a także obecnie
modernizowanej Winnej Górze.
Kolejna planowana inwestycja
w rekreację to modernizacja Parku Miejskiego.
[sh]

▶ Ur o c z ystoś ć o d by ł a się 13 m aj a w Ur zę d z ie Wojewó d z k im .

▶ G m i n a Tr z e b n i c a z n a l a z ł a s i ę w ś r ó d 14 g m i n i 7 p ow i a t ów z D o l n e g o
Śląska, które otrzymał y wsparcie.

rondo
przy
skrzyżowaniu
ulic:
Milickiej
Pr usickiej
Ks. B ochenka
Witosa

▶ Bu rmist r z M ar e k D ł u goz im a p o dc z as je d nej z narad r ob o c z yc h
z w y konawc ą Ar t u r e m G ąs iork ie m z f irmy Fre e K id s . N a z dj .
z M onik ą Bia ł as i M alwiną Piase c k ą - L as k ą z W yd z ia ł u TI o ra z
Kat ar z y ną St y p e r e k z W yd z ia ł u Arc hite k t u r y i Urbanist y k i

▶ Te re n inwe st ycj i p r z y u l . C ze re ś niowej i M alinowej , w t l e w i do c z ne nowe os ie d l a
p r z y u l . O l e ś nic k iej .

▶ N owe r on d a p oz wo l ą

u p ł y nnić ruc h w Tr ze b nic y.

▶ Teren sąsiadujący
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z ul. Czereśniową
oraz Malinową
zostanie zagospodarowany, a powstaną tam m.in.:
edukacyjny plac
zabaw, boisko do
siatkówki plażowej i badmintona,
boisko do koszykówki, siatkówki
oraz piłki ręcznej,
a także boisko do
piłki nożnej i siłownia plenerowa.
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Prace dobiegają końca
Jest drugą największą, zaraz po Gminnym
Parku Wodnym Trzebnica-ZDRÓJ, inwestycją
w powojennej historii Trzebnicy. Hala widowiskowo-sportowa, to ponad 3,5 tys. m² powierzchni, a na jej trybunach będzie mogło
zasiąść blisko 1000 osób. Koszt budowy wyniesie ponad 20 milionów złotych.

Właśnie trwają prace wykończeniowe, by od września cieszyć
się nią mogły zarówno dzieci
ze Szkoły Podstawowej nr 2, jak
i wszyscy mieszkańcy. Obecnie
montowany jest system wentylacji oraz barierki bezpieczeństwa
na trybunach. Trwa również
kafelkowanie
poszczególnych
pomieszczeń. Na zewnątrz wykonywane jest ogrodzenie obiek-

tu, a także parkingi. Inwestycję
podczas cotygodniowej narady
roboczej wizytował burmistrz
Marek Długozima: – Powoli dobiega końca budowa, która jest
spełnieniem obietnicy danej rodzicom oraz ich dzieciom. To
w murach tego nowoczesnego
obiektu, rozwijać swoje sportowe pasje będą przyszłe pokolenia
trzebniczan. To tu mieszkańcy

przeżywać będą niezapomniane
wydarzenia sportowe i kulturalne. Wiem, że hala stanie się kolejną naszą wizytówką na zewnątrz
– powiedział burmistrz. Prace
budowlane prowadzi Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych PROMAT Sp. z o.o.
[sh]

telefon
665 086 997

części samochodowe

▶ O b ie k t p o dc z as cot ygo d niowej narad y r ob o c zej wi z y towa ł b u rmist r z

M are k D ł u goz im a . N a z dj . z M onik ą Bia ł as i St anis ł awe m Kos z a ł k ą z W yd z ia ł u Te c hnic z no - I nwe st yc yj ne go.

Trzebnica

MILICKA 31

tel. 713 870 266
502 705 365
512 087 592
573 166 921

▶ Tr wa m o ntowanie o g r o d z e nia ob ie k t u .

▶ H al a p owst aj e j ako sp e ł nie nie ob ie t nic y b u rmist r z a d anej d z ie c iom ze Sz ko ł y Po d st a -

wowej nr 2 . To w ł aś nie w j ej mu rac h , ju ż nie bawe m , b ę d ą one r oz wij a ł y s woj e sp or towe
pasje.
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miejsce
na Państwa reklamę

www.autocraft.net.pl

▶ Na hali widowiskowo-sportowej zawisł y już napisy identyfikacji wizualnej.

M
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GODZINY OTWARCIA:

pn. - pt. 8:00 - 17:00
sob.
9:00 - 13:00
autocraft@onet.pl
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Zawody w ratownictwie i festyn na wodzie
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16 maja w Gminnym Parku Wodnym Trzebnica
-ZDRÓJ odbył się drugi dzień IV Ogólnopolskich
Zawodów Policji w Ratownictwie Wodnym. Burmistrz Marek Długozima uroczyście przywitał
przedstawicieli służb mundurowych z szesnastu
komend wojewódzkich oraz przedstawicieli Komendy Stołecznej Policji z Warszawy.
W trakcie wydarzenia mieliśmy okazję zobaczyć rywalizację policjantów, ale także i sporo
atrakcji dla dorosłych i dzieci.
Wśród nich, występy orkiestry
dolnośląskiej Policji, prezentację sprzętu policyjnego oraz innych służb ratunkowych, a także
konkursy z przyjacielem dzieci –
„Komisarzem Lwem”.
Od wczoraj na Dolnym Śląsku
trwają już szóste zawody ratownictwa wodnego policjantów –
mówił asp. szt. Wojciech Jabłoński z sekcji prasowej Komendy
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i dodał: – Wszystkie jednostki walczą tu o miano najlepszej
drużyny, ale także indywidualne
zwycięstwo. Dziś, w Trzebnicy
mamy drugi dzień ich zmagań
sportowych, tym razem konkurencje są czysto sportowe. Mamy
tutaj też sporo sprzętu policyjnego. Zaprosiliśmy do współpracy
także straż pożarną, straż miejską oraz WOPR.
Mieliśmy okazję obserwować

zmagania w trzech konkurencjach: ratownictwie na basenie,
udzielaniu pierwszej pomocy
przedmedycznej oraz akcji ratowniczej z wykorzystaniem
rzutki i łodzi wiosłowej.
Zawodnicy podczas rywalizacji na basenie mieli do pokonania na czas dystans 50 metrów.
W połowie basenu umieszczony
był manekin, którego należało
podnieść z dna i przetransportować do brzegu.
Natychmiast po akcji zawodnicy musieli przejść do wyznaczonego miejsca, aby zaprezentować udzielanie pierwszej pomocy
przedmedycznej.
Konkurencja była bardzo ciężka – mówi st. asp. Krzysztof Senk
z komisariatu wodnego we Wrocławiu i dodaje: – Trzeba było
wykazać się nie tylko dobrym
czasem, ale i kondycją, zapiąć
i zabezpieczyć poszkodowanego
w pasy ratownicze, by po chwili
na zmęczeniu przejść do pierwszej pomocy.

▶ Bu rmist r z M are k D ł u g oz im a w raz z Kom e nd ante m Powiatow y m Po licji w Tr ze b nic y

m ł o d s z y m insp e k tore m Ad am e m J ę d r ys zc z ak ie m u r o c z yśc ie p r z y wit a ł p r ze d st awic ie li
s ł u ż b mu ndu r ow yc h z s ze snast u ko m e nd wojewó d z k ic h ora z p r ze d st awic ie li Kom e nd y
Sto ł e c z nej Po licj i z War s z aw y, a t ak ż e ws z yst k ie d z ie c i , k tór e w z ię ł y u d z ia ł w fe st y nie.

Ostatnią konkurencją drugiego dnia zawodów było zaprezentowanie umiejętności posługiwania się rzutką ratowniczą,
a następnie przy wykorzystaniu
łodzi wiosłowej podjęcie akcji ratowniczej.
Po drugim dniu zawodów na
podium znalazła się Komenda
Wojewódzka Policji z Wrocławia, zajmując pierwsze miejsce.
Druga w rankingach została Ko-

menda Wojewódzka z Poznania.
Trzecie miejsce przypadło Komendzie Wojewódzkiej Policji
z Gorzowa Wielkopolskiego.
W klasyfikacji indywidualnej po drugim dniu zawodów na
pierwszym miejscu znalazł się st.
asp. Krzysztof Senk z Wrocławskiej Komendy Wojewódzkiej.
Drugie miejsce przypadło st.
post. Rafałowi Wiakowi, również
z KWP Wrocław. Trzecie zajął

sierż. Piotr Wilczewski z KWP
Poznań.
W trakcie rywalizacji mieszkańcy mogli również uczestniczyć w festynie na wodzie. Każdy
mógł z bliska zobaczyć zaprezentowany sprzęt policyjny, sprzęt
straży pożarnej, WOPR-u oraz
straży miejskiej. Natomiast najmłodsi mogli wziąć udział
w grach, konkursach i zabawach.
[md]

▶ W fe st y nie u d z ia ł w z ię li p r ze d st aw ic ie l e s ł u ż b mu n du r ow yc h , k tór z y

▶ N ie z ab rak ł o lic z nyc h z abaw, anim acj i i at rakcj i d l a naj m ł o d s z yc h .

▶ W G minny m Park u Wo d ny m Tr ze b nic a -Z D RÓJ t r wa ł a z ac ię t a r y wali z acj a

▶ Szc ze g ó lny m z ainte re sowanie m c ie s z y ł s ię wś r ó d d z ie c i p o k a z p o lic yj -

p r z y b li ż y li d z ie c iom niu anse s woj ej p rac y.

w IV O gó lnop o ls k ic h Z awo d ac h Po licj i w ratow nic t wie wo d ny m .

nyc h p ojaz d ów.
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N ag r o da s p e c ja l n a B u r m i s t r z a G m i n y T r z e b n i c a

Trzebnickie Henryki

Beata Kempa

minister ds. Pomocy Humanitarnej

przyznane po raz pierwszy!
Trzebnicka Nagroda Henryk to nagroda ustanowiona przez Burmistrza Gminy Trzebnica
Marka Długozimę. Po raz pierwszy w historii
miasta została wręczona laureatom 17 maja
podczas niezwykle uroczystej gali, która odbyła się w sali kinowo-widowiskowej Gminnego Centrum Kultury.
Trzebnicka Nagroda Henryk została ustanowiona przez burmistrza Gminy Trzebnica, by wyróżnić osoby i instytucje działające
na terenie gminy i mające szczególny wkład w jej rozwój i promocję. Nawiązuje do osoby Henryka
Brodatego, męża św. Jadwigi Śl.
i wybitnego władcy. Burmistrz
Marek Długozima podjął decyzję,
że nagroda będzie przyznawana
cyklicznie, a po raz pierwszy zostanie przyznana 14 laureatom
w 9 kategoriach: Kultura i sztuka,
Edukacja. Lokalny patriota, Działalność naukowa, Wrażliwość
społeczna. Miłosierdzie, Działalność samorządowa, Przedsiębiorca lokalny, Sport, Fundacje i Stowarzyszenia, a także w osobnej
kategorii: Nagroda Specjalna Burmistrza Gminy Trzebnica.
Galę otworzyła swoim przemó-

wieniem pani Krystyna Kamińska, trzebnicka poetka, pisarka,
wieloletnia nauczycielka języka
polskiego, przewodnicząca Kapituły opiniującej przyznanie
Trzebnickiej Nagrody Henryk.
„Oto jest nasz dzień codzienny, nasze małe budowanie, trud
uparty i niezmienny, nieustanne
kształtowanie”. Tym fragmentem
wiersza Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego wprowadziła zgromadzoną publiczność, laureatów,
a także znakomitych gości w temat samej nagrody i osób, którym
została przyznana: – Kim są osoby
wskazane przez pana Burmistrza,
a zaopiniowane przez kapitułę?
Z jednej strony to bohaterowie
trudu codziennego, ale i osoby zaprzyjaźnione i wspomagające naszą gminę. A dlaczego ta nagroda
jest tak niezwykła? W czym tkwi

jej ważność i wyjątkowość? Wiem
z doświadczenia, że pracując społecznie nie oczekujemy żadnego
poklasku, ale świadomość, że ktoś
dostrzega to, co robimy, naprawdę
podwójnie motywuje do działania. Często słowa uznania znaczą
więcej niż jakieś dobra materialne
– mówiła pani Danuta Kamińska.
Na koniec w imieniu wszystkich
członków kapituły złożyła serdeczne podziękowania w stronę
burmistrza i dodała: – Dziękuję,
że znalazłam się w bardzo elitarnym gronie i wspólnie mieliśmy
zaszczyt i przyjemność opiniować osoby wybrane przez Pana.
W przyszłym roku pojawią się
nowi laureaci i każdy z Państwa
będzie miał swojego bohatera codziennego trudu, bowiem nie sposób od razu nagrodzić wszystkich
zasługujących na to wyróżnienie.
Naprawdę Trzebnica ma się kim
pochwalić. Panie burmistrzu, jesteśmy nieustannie zaskakiwani
Pana inicjatywami i jestem głęboko przekonana, że jest Pan godny
miana budowniczego nowego oblicza Trzebnicy.
Pogratulowała również nagrodzonym laureatom: – W imieniu
kapituły gratuluję laureatom tego-

rocznej nagrody: „Słońce wschodzi i zachodzi, drzewa kwitną,
liście ronią, my strumień rzeczywistości kształtujemy naszą
dłonią”. Jesteśmy cząstką w zespole. Z niego płynie nasza siła,
by „chleb leżał na stole, a pracom
lampa świeciła”. Dni i noce z nami
biegną, a my z nimi ku trudowi.
W trudzie tworząc piękno, piękno, które znów służy trudowi. Za
chwilę poznacie Państwo bohaterów, którzy czynią świat pięknym,
jakkolwiek piękno wiąże się z codziennym trudem. Jednak jak powiedział Pascal: „Zrodziłeś się do
trudu”.
Trzebnicką Nagrodę Henryk
wraz z odczytaniem laudacji,
wręczeniem statuetki i dyplomu
kolejno z rąk burmistrza Marka
Długozimy otrzymali: w kategorii „Kultura i sztuka”: Zbigniew
Lubicz-Miszewski i dr Monika
Gruszczyńska, w kategorii „Edukacja, lokalny patriota”: Pani Leontyna Gągało, w kategorii „Działalność naukowa”: Ks. prof. PWT
dr hab. Bogdan Giemza SDS,
w kategorii „Wrażliwość społeczna, miłosierdzie”: s. Claret Cecylia Król SMCB i Lek. med. Riad
El Zein, w kategorii „Działalność

samorządowa” Pan Marek Koliński, w kategorii „Przedsiębiorca
lokalny”: Państwo Elżbieta i Jacek
Tarczyńscy oraz Pan Andrzej Trawiński, w kategorii „Sport” Pan
Marek Dardas, w kategorii „Fundacje i stowarzyszenia”: Pani Ewa
Dudek. Burmistrz przyznał również trzy nagrody specjalne: dla
abp. Józefa Kupnego, Metropolity
Wrocławskiego, dla prof. Tadeusza Trziszki, rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz dla pani Beaty Kempy
– minister ds. Pomocy Humanitarnej w rządzie Mateusza Morawieckiego.
Na specjalne zaproszenie burmistrza galę uświetnił koncert Orkiestry symfonicznej „The Film
Harmony Orchestra” pod batutą
Marcina Mirowskiego ze specjalnym udziałem Jacka Kotlarskiego.
Przepiękny repertuar Zbigniewa
Wodeckiego, piosenki takie jak:
„Lubię wracać”, „Rzuć wszystko,
co złe” „Nad wszystko uśmiech
twój” skradły serca publiczności.
Galę prowadziła Beata Bielska,
która również, wspólnie z Jackiem
Kotlarskim, wykonała utwór
„Z Tobą chcę oglądać świat”.
[lad]

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z przemówieniem burmistrza Marka Długozimy
Szanowni Państwo,
Czcigodni Goście,
Przezacni Drodzy Laureaci,
jak mówi starożytne przysłowie: „Dobrych ludzi nikt nie
zapomina”. Dzisiejsza gala jest
również opowieścią o ludziach,
których nie sposób zapomnieć.
Film, który obejrzeli Państwo
na początku, na pierwszym planie pokazuje miasto Trzebnicę – dynamiczne zmiany, jakie
w niej zachodzą. Ten obraz jest
naszą wizytówką, która napawa
nas dumą i ogromną radością,
ale ten film jest też opowieścią
o ludziach, z którymi od wielu lat
współpracuję i z którymi łączy
mnie głęboka przyjaźń.
„Viribus Unitis” – tymi słowami kończy się film o Trzebnicy.
Zależy mi, żebyśmy dziś wszyscy
poczuli, że to miasto zmienia się,
rozwija, wyrasta na miasto otwarte, że tak wiele dobrego się w nim
dzieje i z każdym dniem wzbudza
ono coraz większy zachwyt, tylko
dzięki temu, że na swojej drodze
spotkałem wielu ludzi, którzy

w pełnieniu mojej misji jako burmistrza Gminy Trzebnica: wspierają mnie, motywują, inspirują do
kolejnych zadań, dodają odwagi;
ludzi, którzy przede wszystkim
kochają Trzebnicę i darzą jej historię ogromny szacunkiem.
Cytując jeden z wierszy
o Trzebnicy laureata dzisiejszej
nagrody pana Zbigniewa Lubicza-Miszewskiego:
„tu moje miejsce
Zawierz mym snom
Tu moje gniazdo
Tu jest mój dom!
(…)zawsze tu będę wracać
I znów i znów i znów
Do miasta moich marzeń
Do miasta moich snów…”
Trzebnicka Nagroda Henryk,
którą ustanowiłem i którą dziś
miałem zaszczyt wręczyć w historycznym momencie, bo wręczana
jest po raz pierwszy, jest nagrodą
szczególną.
Odwołuję się w niej do postaci Henryka Brodatego, męża
świętej Jadwigi Śląskiej, Patron-

ki Trzebnicy. Przez ostatnie lata
wielokrotnie podkreślaliśmy jak
bardzo ważna jest dla nas postać
Księżnej, szczególnym tego wyrazem był jubileusz 750-lecia kanonizacji św. Jadwigi Śląskiej, który
przeżywaliśmy w 2018 roku.
Ale dziś przywołujemy postać
jej męża – fundatora klasztorów,
kościołów i obiektów o znaczeniu charytatywno-społecznym,
w tym perełki naszego miasta
– zespołu klasztornego wraz
z bazyliką. Książę był wybitnym
władcą, mądrym politykiem,
dobrym gospodarzem i mężem
stanu, chlubą Śląska, ale też opiekował się ubogimi, stał na straży
sprawiedliwości społecznej. To
cechy, których dziś potrzebuje
współczesny świat i ludzie pełniący funkcje zaufania publicznego.
Drodzy Laureaci – dzisiejsza
gala to opowieść o Was. O śladach
i znakach, które wspólnie pozostawimy w historii tego miasta.
Swoją postawą, zaangażowaniem,
oddaniem Trzebnicy, szacunkiem
wobec ludzi, którzy byli przed
nami – wyznaczacie kierunek

myślenia o rozwoju Trzebnicy.
Wszyscy razem jesteście chlubą
naszej Małej Ojczyzny, bowiem
swoją pracą, swymi osiągnięciami wnieśliście bezcenny wkład
w jej rozwój, promocję oraz przyczyniliście się do podniesienia
prestiżu Trzebnicy, za co Wam
gorąco dziękuję. Przez wieki
w dziejach Gminy Trzebnica zapisało się wiele ważnych osób. Ich
historie złożone z mikropowieści
składają się na wielką opowieść
o Trzebnicy. Dziś to Wy dopisujecie do niej kolejny rozdział.
Wierzę, i jeszcze raz powtórzę – Viribus Unitis – wspólnymi
siłami – możemy stworzyć teraźniejszość Trzebnicy, którą w darze przekażemy kolejnym pokoleniom.
Drodzy Laureaci, czuję się zaszczycony, że mogłem przyznać
Wam dziś Trzebnicką Nagrodę
Henryk. Znam każdego z Was
osobiście, z wieloma osobami łączą mnie szczególnie więzi przyjaźni i ogromnej sympatii. Na
koniec chcę jeszcze raz wyrazić
moją wdzięczność za Waszą obec-

ność w sercu Trzebnicy i zapewnić, że każdy z Was ma również
miejsce w moim sercu.
Trzebnicką Nagrodę Henryk
przyznałem dziś po raz pierwszy
i mam cichą nadzieję, że wśród
licznych zaszczytnych nagród
i tytułów zajmie ona ważne miejsce w Waszych sercach. Wierzę
również, że w następnych jej
edycjach do zaszczytnego grona
laureatów dołączą kolejne, znakomite osoby, które może i dziś są
wśród nas.
Kończąc przyszła mi na myśl
złota maksyma śp. biskupa Ks.
Jana Chrapka: „Idź przez życie
tak, aby ślady twoich stóp przetrwały cię”.
Jeszcze raz z całego serca Wam
dziękuję i życzę dużo zdrowia
i sił, a także radości czerpanej
z owocnej działalności dla dobra
naszej lokalnej społeczności.

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

Pani Minister Beata Kempa. Poseł na Sejm
V, VI, VII i VIII kadencji. Od grudnia 2017
roku Minister – Członek Rady Ministrów
w rządzie Premiera Mateusza Morawieckiego. Odpowiada za koordynowanie polskiej pomocy humanitarnej. W ramach
swoich obowiązków zawodowych współpracuje m.in. z polskimi organizacjami
pozarządowymi, międzynarodowymi
organizacjami humanitarnymi oraz polskimi misjonarzami, pracującymi w najdalszych zakątkach świata. W latach 2015
– 2017 sprawowała funkcję Szefa Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów w rządzie Premier
Beaty Szydło. Wcześniej, w 2016 roku, jako
przewodnicząca zespołu, odpowiadała za
organizację Światowych Dni Młodzieży
w Polsce oraz za wizytę w naszej Ojczyźnie Papieża Franciszka. W latach 20072012 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej
sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw
Człowieka. Ponadto pracowała w licznych

komisjach sejmowych. W maju 2006 roku
została powołana na stanowisko wiceministra sprawiedliwości, w resorcie kierowanym przez Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro.
Wcześniej, w latach 1998 – 2005 była radną
Rady Miasta i Gminy Syców angażując się
w działania na rzecz społeczności lokalnej. Przez kilkanaście lat pracowała jako
kurator zawodowy dla dorosłych. Ukończyła studia dzienne z zakresu administracji na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia
podyplomowe na Uniwersytecie Opolskim
z zakresu Pedagogiki, Prawa, Readaptacji,
Mediacji i Negocjacji. Należy do pokolenia Polaków ukształtowanych przez ideały
opozycji demokratycznej oraz naukę świętego Jana Pawła II. Prywatnie jest żoną,
matką dwójki wspaniałych dzieci i babcią
małego Mikołaja. Swój wolny czas uwielbia
spędzać z najbliższymi.

N ag r o da s p e c ja l n a B u r m i s t r z a G m i n y T r z e b n i c a

Prof.

Tadeusz Trziszka

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka. Jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu w dyscyplinie technologia
żywności i żywienia człowieka. Od 2016
roku pełni funkcję rektora Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu, wcześniej
przez trzy kadencje był prorektorem tej
uczelni. Pod jego kierownictwem uczelnia
przechodzi transformację w uniwersytet
badawczy nowej generacji. Na dorobek organizacyjno-zarządczy Jego Magnificencji
składa się też okres 19 lat kierowania Katedrą Technologii Surowców Zwierzęcych
i Zarządzania Jakością na Uniwersytecie
Przyrodniczym, 13 lat kierowania dwoma kierunkami studiów podyplomowych
oraz wiele innych funkcji organizacyjnych w uczelni i w organizacjach krajowych, a także międzynarodowych. Jest
specjalistą w zakresie technologii procesowych, w szczególności innowacyjnych
technologii produkcji suplementów diety,
nutraceutyków i żywności funkcjonal-

rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

nej oraz w zakresie zarządzania jakością
i bezpieczeństwem żywności. Szczególnie
dużo uwagi zarówno w zakresie badań
naukowych, jak i rozwiązań przemysłowych, poświęcił problemom technologii
hodowli drobiu i produkcji jaj, co znalazło
odzwierciedlenie w pracach doktorskiej
i habilitacyjnej. Jako zwolennik silnego
powiązania nauki i gospodarki uczestniczył w tworzeniu Wrocławskiego Parku
Technologicznego. Jest inicjatorem utworzenia Klastra NUTRIBIOMED w 2007 r
i przewodniczącym Rady Klastra. Inicjator i pomysłodawca Programu naukowogospodarczego i edukacyjnego „Dolny
Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” realizowanego od 2016 r. Wyróżniony licznymi nagrodami, w tym Ministra
Edukacji Narodowej i – dwukrotnie – Ministra Rolnictwa, wielokrotnie nagrodami
rektora i nagrodami branżowymi, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
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Jego Ekscelencja Arcybiskup dr Józef Kupny,
Metropolita Wrocławski. Urodził się 23 lutego 1956 roku w Dąbrówce Wielkiej, święcenia
kapłańskie przyjął 31 marca 1983 roku w Katowicach. Sakrę biskupią przyjął 4 lutego 2006
r. Uroczystej liturgii przewodniczył abp metropolita krakowski Stanisław Dziwisz. Jest
doktorem nauk humanistycznych w zakresie
filozofii i socjologii. W latach 2001–2006 był
rektorem Wyższego Śląskiego Seminarium
Duchownego w Katowicach, następnie w latach 2006-2013 pełnił swoją posługę jako biskup pomocniczy katowicki. 18 maja 2013
roku papież Franciszek mianował go arcybiskupem, metropolitą wrocławskim. Urząd
kanonicznie objął 16 czerwca 2013 roku. Tego
samego dnia odbył ingres do archikatedry
św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Objął
również urząd wielkiego kanclerza Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
Paliusz metropolitalny otrzymał od papieża
Franciszka w Bazylice św. Piotra 29 czerwca
2013. Jego Ekscelencja Arcybiskup dr Józef
Kupny w ramach Konferencji Episkopatu

Józef Kupny

dr

Metropolita Wrocławski

Polski w latach 2012-2013 należał do Rady
Stałej jako jeden z dwóch biskupów pomocniczych. W czerwcu 2013 roku został ponownie wybrany do tego gremium, tym razem
jako jeden z sześciu biskupów diecezjalnych.
W 2011 roku został przewodniczącym Rady
ds. Społecznych. W 2008 roku wybrany na
delegata ds. Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, a w 2015 na delegata ds. Duszpasterstwa
Ludzi Pracy. Został członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski oraz Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą. Jest
głównym autorem dokumentu społecznego
Episkopatu „W trosce o człowieka i dobro
wspólne” z 2012 roku. W 2016 roku został odznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski. W 2017 roku
dla upamiętnienia obchodów 750. rocznicy
kanonizacji św. Jadwigi Śląskiej Metropolita Wrocławski abp Józef Kupny ustanowił
Medal św. Jadwigi – najwyższe odznaczenie
nadawane w Archidiecezji Wrocławskiej.

Monika Gruszczyńska solistka Operetki Wrocławskiej

Pani dr Monika Gruszczyńska. Swoją
edukację muzyczną rozpoczęła w Państwowej Szkole Muzycznej we Wrocławiu, następnie kształciła się w Liceum
Muzycznym w klasie fortepianu i organów. W 2000 roku ukończyła 6-letnie
studia na Wydziale Wokalnym w Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie
prof. Eugeniusza Sąsiadka. Sopranistka
jest finalistką Ogólnopolskiego Konkursu Muzycznego im. Karola Kurpińskiego.
W swojej karierze artystycznej wystąpiła na wielu znanych i renomowanych
festiwalach, m.in. Międzynarodowym
Festiwalu „Wratislavia Cantans”, czy
Międzynarodowym Festiwalu Muzyki
Wiedeńskiej. W 1999 roku została solistką Teatru Muzycznego – Operetki Wrocławskiej, w którym to kreowała wiele ról
w spektaklach takich jak: „Księżniczka
Czardasza”, „Skrzypek na dachu”, „Ptasz-

nik z Tyrolu”, „Zorba”, „Chicago”, „Betlejem Polskie”, rewie i inne. Z początkiem
2007 roku podjęła współpracę z Wrocławskim Teatrem Komedia. Artystka prowadzi aktywną działalność koncertową. Ma
na swoim koncie występy m.in. w Niemczech, Austrii, Belgii, Anglii, Szwajcarii,
Francji, Hiszpanii i Watykanie. W 2012
roku uzyskała tytuł doktora sztuki muzycznej w dziedzinie wokalistyki w Akademii Muzycznej w Katowicach. W 2013
roku nagrała płytę „Najpiękniejsze polskie kolędy” z orkiestrą kameralną, a także płytę solową z towarzyszeniem orkiestry kameralnej w repertuarze piosenek
z okresu międzywojennego. Na co dzień
pracuje jako wykładowca na Politechnice
Wrocławskiej, w Akademii Muzycznej we
Wrocławiu oraz jako nauczyciel w Gminnej Szkole Muzycznej I stopnia im. prof.
Edmunda Kajdasza w Trzebnicy.

Ed u k ac ja , Lo k a l n y pat r i ota

K u lt u r a i s z t u k a

Zbigniew Lubicz-Miszewski prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej

Pan Zbigniew Lubicz-Miszewski. Urodził
się w 1945 roku we Lwowie. Polski artysta plastyk, grafik, twórca ekslibrisów,
ilustrator książek, członek wrocławskiej
grupy grafików "Rys". Syn Mieczysława
Miszewskiego – farmaceuty, poety, plastyka i społecznika. Od 1947 roku mieszka
w Trzebnicy. Jego żona Lucyna Lubicz-Miszewska jest artystką – plastykiem, mają
troje dzieci i siedmioro wnucząt. W 1969
r. Zbigniew Lubicz-Miszewski z wyróżnieniem ukończył Wydziała Malarstwa i Grafiki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Był plastykiem
m.in. w Trzebnickim Ośrodku Kultury,
Konserwatorem zabytków przy Panoramie
Racławickiej we Wrocławiu, plastykiem
w Domu Związków Twórczych we Wrocławiu, ponadto prowadził agencję reklamową „Lumix”. Od 1992 roku jest kusto-

szem Muzeum Regionalnego w Trzebnicy,
a od 1997 roku prezesem Towarzystwa
Miłośników Ziemi Trzebnickiej. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Przez lata
współtworzył m.in. Trzebnickie Święto
Sadów, Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
i „Marynki”, organizował liczne wystawy
tematycznie nawiązujące do życia i kultu
św. Jadwigi Śląskiej, Henryka Brodatego,
a także do historii miasta i ludzi oddanych jego sprawie. W przestrzeni miasta
projektował pomniki, tablice pamiątkowe.
Jest autorem licznych publikacji, wieloletnim redaktorem czasopisma Brzask, gdzie
w różnych formach – poezji, grafiki i spisanych wspomnień dokumentuje najpiękniejsze karty z historii miasta, przypomina
postacie wybitnych ludzi, opisuje zabytki
sztuki i ocala dla kolejnych pokoleń kroniki najważniejszych wydarzeń.
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Leontyna Gągało

Pani Leontyna Gągało. Nauczycielka dyplomowana historii, absolwentka Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyła
także studia podyplomowe z zakresu administracji i zarządzania, wiedzy o społeczeństwie oraz Studium Nauczycielskie
na kierunku wychowanie plastyczne.
Była nauczycielką w Szkole Podstawowej
w Ujeźdźcu Małym, Komorowie i Szkole
Podstawowej nr 3 w Trzebnicy, od 1999
roku, aż do przejścia na emeryturę w 2003
roku uczyła w Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy. W latach 1982-1987 była wicedyrektorką Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy, a od 1987 roku do 1992 dyrektorką
tej szkoły. Pełni funkcję wiceprezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej
i przewodniczącej zespołu do spraw edukacji regionalnej młodzieży. Brała udział
w Ogólnopolskich Konferencjach Nauczy-

cieli Regionalistów, Zjazdach Historyków
Polskich, Dolnośląskich Spotkaniach Regionalnych. Popularyzuje kulturę i wiedzę
o regionie przy współpracy z młodzieżą
poprzez organizację lekcji regionalnych,
biesiad ku czci królowej Francji Marii
Karoliny Leszczyńskiej „Marynki”, Dni
Pioniera Ziemi Trzebnickiej. Przez wiele
lat współorganizowała Trzebnickie Święto
Sadów oraz Dni Kultury Chrześcijańskiej.
Autorka licznych prac i artykułów o Trzebnicy i regionie. Organizatorka młodzieżowych sympozjów popularnonaukowych
i autorskich projektów upowszechniających wiedzę o naszej Małej Ojczyźnie.
Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana za
pracę pedagogiczną, działalność społeczną oraz popularyzację szeroko rozumianego regionalizmu i historii Naszej Małej
Ojczyzny, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi
i „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”.
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Bogdan Giemza

Ksiądz, profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, doktor habilitowany Bogdan Giemza. Urodził się 14 listopada 1957 roku w Chęcinach koło Kielc. Po
maturze zdanej w Technikum Mechanicznym w 1977 roku rozpoczął roczny nowicjat
w Zgromadzeniu Salwatorianów w Bagnie
koło Wrocławia. Następnie odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie.
W 1984 roku przyjął święcenia kapłańskie.
Pierwszą parafią Księdza Profesora, na którą został posłany, była Trzebnica. W latach
1987-1990 odbył studia z zakresu teologii
pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim, uwieńczone doktoratem w 1995
roku. Od 1990 roku jest wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie. Był również ojcem duchownym kleryków w tymże Seminarium, a także
jego rektorem i przełożonym wspólnoty zakonnej w Bagnie. W latach 1997-2003 pełnił
funkcję przełożonego Polskiej Prowincji Sal-

Lekarz med.

SDS

watorianów. Od 2007 roku pracuje jako adiunkt na Papieskim Wydziale Teologicznym
we Wrocławiu i w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym. W 2013
roku obronił tytuł doktora habilitowanego
i objął funkcję kierownika Katedry Teologii
Pastoralnej Szczegółowej w Instytucie Teologii Pastoralnej i Historii Kościoła Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
Od 2015 roku jest zatrudniony na stanowisku profesora i pełni funkcję kierownika
studiów doktoranckich. Ponadto jest wykładowcą na Podyplomowym Studium Teologii
Życia Konsekrowanego we Wrocławiu. Jest
redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Studia Salvatoriana Polonica” (czyt.
Studia Salwatoriana Polonika). Autor kilkunastu książek i ponad stu artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu
zagadnień pastoralnych, aktualnych spraw
Kościoła, formacji zakonnej i kapłańskiej,
a także dotyczących historii trzebnickiego
sanktuarium i związanych z nim ludzi.

Riad El Zein

Pan Riad El Zein. Urodził się 22 listopada
1960 roku w Libanie. Po ukończeniu szkoły
podstawowej i średniej w 1980 roku przyjechał do Polski, gdzie rozpoczął studia
na Akademii Medycznej we Wrocławiu.
W 1987 roku uzyskał dyplom i zaczął specjalizację z Anestezjologii i Intensywnej
Terapii. Kilka lat później, w roku 1996
rozpoczął pracę w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Trzebnicy, gdzie uczestniczył
w powstawaniu Oddziału Medycyny Terminalnej oraz ukończył specjalizację z Organizacji Ochrony Zdrowia. Od 2001 roku
prowadzi Ośrodek Medycyny Paliatywnej
i Hospicyjnej w Będkowie, który jest największym tego typu ośrodkiem na Dolnym
Śląsku. Placówka usytuowana jest na terenie Gminy Trzebnica. Zapewnia optymalne warunki dla hospitalizacji ludzi obłożnie
i terminalnie chorych przynosząc im uko-

jenie w ciężkich chwilach. Miejsce stworzone przez doktora Riada El Zeina łączy
tradycyjne wartości i doświadczenie wraz
z modernistycznym podejściem do rozwoju
usług medycznych, co skutkuje nieustanną
troską o podnoszenie jakości świadczonej
opieki. To ośrodek o uznanej renomie. Pracownicy, oprócz profesjonalnej opieki, zapewniają swoim pacjentom przede wszystkim pokłady dobrego serca i serdeczności.
Ośrodek Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej w Będkowie jest również miejscem,
które uczy wrażliwości na ludzi chorych,
cierpiących, starszych i samotnych. Dzięki
współpracy dyrektora Riada El Zeina z burmistrzem Gminy Trzebnica Markiem Długozimą na przestrzeni ostatnich lat udało
się zorganizować liczne akcje charytatywne
i spotkania, które dostarczyły pacjentom
prawdziwych chwil radości oraz wzruszeń.

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDOWA

W r a ż l i wo ś ć s p o ł e c z n a , m i ło s i e r dz i e

S. Claret

Cecylia Król SMCB

Siostra Claret Cecylia Król. Urodziła się 15
listopada 1966 roku w Głogówku, w województwie opolskim. W 1984 roku ukończyła
Szkołę Rolniczą w Mochowie. W 1987 roku
została absolwentką Zasadniczego Technikum Rolniczego w Głubczycach. Cztery lata
później – 2 grudnia 1991 roku wstąpiła do
Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola
Boromeusza w Trzebnicy. Pierwsze śluby
zakonne złożyła 22 lipca 1994 roku, a śluby
wieczyste 22 lipca 1999 roku.
Formacja i nauka siostry Claret przebiegały
w Trzebnicy, a przez pierwsze lata wypełniania swojego powołania posługiwała w pobliskim Małuszynie. W latach 1998-2002 posługiwała w Nuncjaturze Apostolskiej
w Wiedniu. Przez kolejne 4 lata w Rzymie.

W 2006 roku powróciła do Trzebnicy, gdzie
w domu wspólnotowym w Małuszynie objęła funkcję przełożonej wspólnoty i pełniła
ją do 2009 roku. Następnie objęła funkcję
radnej Zgromadzenia i przełożonej wspólnoty w Trzebnicy. Od 23 czerwca 2013 roku
jest przełożoną generalną Zgromadzenia
Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza
w Trzebnicy. Istotą duchowości Zgromadzenia, do którego należy siostra Claret, jest
całkowite oddanie się Bogu – oddanie, które
wyrasta z kontemplacji i przyjęcia daru miłości miłosiernej. Siostra Claret Król na ten
dar odpowiada całkowitym i stałym poświęceniem się służbie potrzebującym bliźnim –
na wzór Chrystusa, w duchu ewangelicznego
przesłania: „Idź i ty czyń podobnie”.
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Marek KOLIŃSKI

Pan Marek Koliński. Jest trzebniczaninem,
żonaty, ma dwoje dzieci. Absolwent Liceum
Ogólnokształcącego w Trzebnicy i Uniwersytetu Wrocławskiego, na którym ukończył
Wydział Prawa. Z zawodu jest radcą prawnym. Długoletni pracownik spółdzielczości.
W latach 1990-1998 był organizatorem i kierownikiem Urzędu Rejonowego w Trzebnicy. Ponadto pełnił funkcję starosty trzebnickiego I i II kadencji. Był radnym w Radzie
Powiatu Trzebnickiego od I do IV kadencji,
a także przewodniczącym Rady Powiatu
IV kadencji. Na rzecz lokalnej społeczności
pracował również jako radny Rady Miejskiej
w Trzebnicy VII i VIII kadencji. Aktualnie
jest Wiceprzewodniczący Rady. Od wielu
lat angażuje się w działania Towarzystwa
Miłośników Ziemi Trzebnickiej oraz Stowa-

rzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum
Ogólnokształcącego w Trzebnicy. Jest członkiem Sądu Koleżeńskiego Dolnośląskiego
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego we
Wrocławiu. W wolnym czasie czyta dobrą
literaturę i ogląda dobry film. Wierny kibic
trzebnickich klubów sportowych. Sam o sobie mówi, że nie akceptuje jałowych dyskusji, sporów politycznych i konfliktów. Zwolennik merytorycznych i konstruktywnych
rozmów, a także podejmowania odważnych
decyzji dotyczących rozwoju Gminy Trzebnica. Jego motto życiowe brzmi: „Warto być
przyzwoitym" z przesłaniem według Lucjusza Anneusza Seneki: „Jeżeli twe czyny są
szlachetne, niech wiedzą o nich wszyscy –
jeżeli podłe, to cóż z tego, że nikt o nich nie
wie skoro wiesz ty sam".
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Andrzej Trawiński właściciel firmy PERFAND LED

Elżbieta i Jacek Tarczyńscy właściciele firmy TARCZYŃSKI S.A.
Państwo Elżbieta i Jacek Tarczyńscy.
W 1989 roku uruchomili „Zakład Przetwórstwa Mięsnego Jacek Tarczyński”
w Sułowie. W latach 1995-2007 firma
prowadziła swoją działalność produkcyjną w Trzebnicy przy ul. Prusickiej. We
wrześniu 2007 roku produkcja została
przeniesiona do nowo wybudowanego
zakładu mieszczącego się nadal na terenie
Gminy Trzebnica, w Ujeźdźcu Małym.
Na przestrzeni lat rozwój biznesu i chęć
sprostania zmieniającym się oczekiwaniom na rynku zadecydowały o tym, że
w 1998 roku Państwo Tarczyńscy utworzyli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zakład Przetwórstwa
Mięsnego „Tarczyński” – którą w roku
2004 przekształcono w spółkę akcyjną.
W wyniku trafnych decyzji biznesowych właścicieli – firma, na przestrzeni
lat stała się dynamiczną i nowoczesną
marką, uwielbianą przez miliony konsumentów za wyjątkowy smak i niepodważalną jakość produkowanych przez
nią wyrobów. Dzięki wysoko stawianym
celom biznesowym przez Państwa Elżbietę i Jacka Tarczyńskich w roku 2013

24.05.2019

spółka zadebiutowała na rynku głównym
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Przyczyniło się to do rozbudowy
i modernizacji firmy. Obecnie Tarczyński
S.A. to jeden z najnowocześniejszych zakładów wędliniarskich w Europie i jeden
z największych i najprężniej rozwijających się pracodawców na Dolnym Śląsku,
który zatrudnia około 2000 osób i wciąż
tworzy nowe miejsca pracy. Produktów
w charakterystycznym, wyróżniającym
się pomarańczowym opakowaniu z logo
marki Tarczyński posmakować można
nie tylko na rodzimym rynku. Tarczyński S.A. dostarcza swoje wyroby do najpopularniejszych w Europie sieci handlowych. Dzięki temu najlepszy smak
polskich wędlin poznawać mogą konsumenci z Niemiec, Wielkiej Brytanii,
Litwy, Łotwy, Estonii, Szwecji, Czech,
Irlandii, Belgii, Francji, Włoch, Grecji,
Rumunii czy też z Węgier, a teraz także
w Stanach Zjednoczonych. Od początku
istnienia firmy Tarczyński trwa bliska
współpraca pomiędzy przedsiębiorstwem
i Gminą Trzebnica, dzięki której możliwa
jest realizacja wielu wspólnych projektów.

Pan Andrzej Trawiński. W 1995 roku założył firmę PERFAND specjalizującą się
w produkcji produktów perfumeryjnych
oraz kosmetycznych. Jako jedna z pierwszych w Polsce firma zajęła się kompleksową produkcją perfum, wód perfumowanych oraz wód toaletowych. W 2004 roku
syn Pana Andrzeja Trawińskiego uruchomił we Wrocławiu FM Group – firmę, która rozpoczęła sprzedaż kosmetyków PERFANDU. Dziś, PERFAND to firma z prawie
30-letnią tradycją. Jej reputacja, prężny
rozwój, a także etyka prowadzenia biznesu
sprawiły, że PERFAND dwukrotnie w 2007
i 2010 roku został wyróżniony prestiżową nagrodą Gazela Biznesu. Dynamiczny
wzrost sprzedaży produktów perfumeryjnych skłonił Pana Andrzeja Trawińskiego
do uruchomienia produkcji kosmetyków
pielęgnacyjnych. Jako pierwszy wdrożył
na polski rynek produkty z innowacyjnym
beta-glukanem z owsa. Od wielu lat firma

jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia
Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Stabilna pozycja na rynku umożliwiła
panu Andrzejowi Trawińskiemu realizację
swojej ukrytej pasji związanej z elektroniką. Tak narodził się pomysł stworzenia
nowego biznesu. W 2016 roku w Trzebnicy,
w gminnej Strefie Inwestycyjnej, powstał
nowoczesny zakład produkcyjny, specjalizujący się w produkcji oświetlenia LED.
Pomimo dużej konkurencji rynkowej firma skrupulatnie realizuje autorskie projekty o unikalnym wzornictwie, w których
kreowaniu bacznie bierze udział właściciel
– pan Andrzej Trawiński. Obecnie PERFAND LED nieustannie zwiększa portfolio swoich produktów i poprzez wizję
ciągłego rozwoju pragnie rozszerzać swoją
działalność, aby stworzyć nowe miejsca
pracy. W tej chwili już pierwsze produkty w postaci nowoczesnych lamp ledowych pięknie oświetlają Gminę Trzebnica.

Sport

Marek Dardas

Trzebnicka Nagroda Henryk została ustanowiona przez
Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimę, by wyróżnić
osoby i instytucje działające na terenie gminy i mające
szczególny wkład w jej rozwój i promocję. Nawiązuje do osoby
Henryka Brodatego, męża św. Jadwigi Śl. i wybitnego władcy.
Nagroda będzie przyznawana cyklicznie, a po raz pierwszy
została przyznana 14 laureatom.

Pan Marek Dardas. W Trzebnicy mieszka
od 1948 roku. Wieloletni dyrektor Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Swoją działalność
społeczną rozpoczął od przygody z harcerstwem. Przez ponad 20 lat był radnym
w Radzie Miejskiej w Trzebnicy. Jego życiową pasją jest piłka nożna. W połowie lat
60. założył klub piłkarski, a drużyna, której
był kapitanem zdobywała kolejne awanse
z kl. C, przez klasę B i A, aż do klasy okręgowej. Równolegle ukończył kurs sędziów
piłki nożnej we Wrocławiu i rozpoczął
nowy rozdział w swoim życiu. Znalazł się
w zaszczytnym gronie 20 najlepszych sędziów w kraju. Od 1971 roku był członkiem
Wydziału Sędziów Okręgowego Związku
Piłki Nożnej we Wrocławiu, pełniąc kolejne funkcje referenta finansów, sekretarza,
wiceprezesa i prezesa wspomnianej orga-

nizacji. W latach 1996-2002 był członkiem
Wydziału Sędziów Polskiego Związku Piłki
Nożnej w Warszawie. Po zakończeniu czynnego sędziowania pełnił rolę obserwatora
zawodów pierwszoligowych. Przez dwie kadencje był członkiem dziesięcioosobowego
Wydziału Sędziów Polskiego Związku Piłki
Nożnej w Warszawie. Trzykrotnie prezesem klubu piłkarskiego w Trzebnicy – za
pierwszym razem Klubu SADY Trzebnica,
a potem dwukrotnie Polonii Trzebnica. Od
20 lat jako przedsiębiorca prowadzi stację
obsługi samochodów. Uzyskane Odznaczenia państwowe i sportowe: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty
i Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Zasłużony
dla Miasta i Województwa Wrocławskiego, Tytuł Sędziego Honorowego Polskiego
Związku Piłki Nożnej, Tytuł Sędziego Zasłużonego Polskiego Związku Piłki Nożnej.
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FUN DACJE I S TOWARZYSZENIA

Ewa Dudek

Dr Monika Gruszczyńska

Pani Ewa Dudek. Urodzona 20 lutego 1967
roku w Trzebnicy. Żona, mama trójki dzieci: Eweliny, Piotra, Wojciecha. Absolwentka
Papieskiego Fakultetu Teologicznego we
Wrocławiu. Od 27 lat uczy religii w Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy. Przygotowuje dzieci i młodzież do sakramentów
Eucharystii i Bierzmowania. Od 2010 roku
prowadzi Szkolne Koło Caritas. Wychowuje młodych wolontariuszy do życia ,,wyobraźnią miłosierdzia’’. Stąd pomoc dzieciom z sierocińca w Kamerunie i adopcja
dwójki dzieci na odległość, Adopcja dziecka z Senegalu, zbiórka na pomoc w leczeniu
dzieci trędowatych z Madagaskaru, a także
zaangażowanie w liczne projekty m.in.:
Pola nadziei – zbiórka dla wrocławskiego
hospicjum, Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia – na rzecz ratowania cmentarzy na
wschodzie, Tak Pomagam – zbiórki żywności dla ubogich, Plecak mój dom – pomoc
bezdomnym. Od 2010 roku około 200 wo-

lontariuszy wzięło udział w różnych akcjach
organizowanych przez Szkolne Koło Caritas. To młodzi ludzie, którzy po ukończeniu
szkoły nadal włączają się w pomoc potrzebującym. Są wśród nich również laureaci
Konkursu 8 wspaniałych. Pani Ewa Dudek
jest członkiem Rady Parafialnej. Ukończyła Podyplomowe Studia Nauk o Rodzinie
oraz Studia licencjacko-doktoranckie na
Papieskim Fakultecie Teologicznym. Od
2007 roku jest doradcą Życia Rodzinnego
w Specjalistycznej Poradni przy parafii św.
Bartłomieja i św. Jadwigi Śl. w Trzebnicy.
Autorka publikacji naukowej pt. ,,Św. Jadwiga Śląska jako patronka dzieł miłosierdzia’’. Od 2017 roku pełni funkcję prezesa
Parafialnego Zespołu Caritas. Przez Metropolitę Wrocławskiego księdza arcybiskupa
Józefa Kupnego uhonorowana najwyższym
odznaczeniem w Archidiecezji Wrocławskiej – Medalem Świętej Jadwigi Śląskiej.

odbierając nagrodę powiedzieli
Zbigniew
LubiczMiszewski

Minister

Beata Kempa
W zacnym gronie przychodzi mi dziś odbierać tę znamienitą nagrodę. Dziękuję
i gratuluję fantastycznej inicjatywy. W sposób piękny,
godny i dostojny promuje ona
piękne miasto Trzebnicę i jej
wspaniałych patronów. Panie
Burmistrzu, zawsze można
się po Panu spodziewać: perfekcjonizmu, pracowitości i tego,
czego dzisiaj tak brakuje w dużej polityce – wielkiego szacunku dla kobiet. Przed chwilą wszyscy usłyszeliśmy piękne laudacje, chciałabym Panie Burmistrzu, żeby i Pan ją dziś usłyszał.
W swojej skromności nie nominuje Pan siebie. Zwrócę dziś
uwagę na jeden aspekt: Pana szacunek do kobiet, do św. Jadwigi
Śląskiej, który wyraża się w propagowaniu jej kultu, mówieniu
o niej, w Pana stałej obecności zawsze wtedy, kiedy podkreślamy jej cześć i poddajemy się z wielką radością jej kultowi.
Pamiętam również, jak zorganizował Pan przepiękny wieczór
autorski dotyczący książki o śp. Helence Kmieć, którą napisali
trzebniczanie. Helenka została brutalnie zamordowana na misji
w Boliwii. Mocno wierzę, że zostanie wyniesiona na ołtarze, ale
Pan ją już tu docenił i pokazał, jak można mieć piękny szacunek
dla kobiet. Panie Burmistrzu, bardzo Panu dziękuję, a tę nagrodę dedykuję nie tylko mojemu mężowi od 30 lat temu samemu,
co w dzisiejszym szalonym świecie wydaje się absolutnie niemożliwe, ale przede wszystkim dedykuję ją moim przyjaciołom
w Trzebnicy – Panu – Panie Burmistrzu, całemu Pana pracowitemu zespołowi, ks. dziekanowi Jerzemu Olszówce, wielkiemu czcicielowi św. Jadwigi Śl., panu Piotrowi Okuniewiczowi,
Michałowi, Pawłowi, wszystkim Państwu. Zawsze spotykam
się w Trzebnicy z życzliwym przyjęciem. Na koniec jeszcze jedna dobra rada: jeśli macie jakiś problem, idźcie do św. Jadwigi.
Sama ostatnio doświadczyłam wielkiej łaski właśnie jeśli idzie
o dzieło miłosierdzia w najdalszych zakątkach świata. Dzięki niej możemy dzisiaj osuszać łzy Pana Boga w oczach wielu,
wielu dzieci, a także ludzi, którzy są czasami w beznadziejnym
położeniu. (…) Panie Burmistrzu, dziękuję raz jeszcze, niech
czynione przez Pana dobro zawsze do Pana wraca.

Prof.

Jego Ekscelencja, Metropolita
Wrocławski abp

Tadeusz Trziszka

Józef Kupny

Jestem wzruszony i jest mi niezmiernie miło otrzymać tę wspaniałą nagrodę. Chciałbym serdecznie podziękować za nią Panu
Burmistrzowi i wysokiej kapitule. Moje wzruszenie jest tym
większe, że jako były – 30-letni
mieszkaniec Trzebnicy, nieustannie do niej wracam. To jedno z ważniejszych miast mojego
życia. Z podziwem patrzę, jak
Trzebnica się zmienia. To zasługa
wielkich czynów, jakich dokonał
Pan Burmistrz ze swoją załogą.
Dziękuję Panie Burmistrzu za tę
wspaniałą pracę. Trzebnica jest
rzeczywiście piękna i jest miastem św. Jadwigi. Chciałbym się
również zrewanżować i zaprosić
Pana Burmistrza, a także całą
Gminę Trzebnica do projektu,
który prowadzimy na skalę nie
Dolnego Śląska, ale Polski i być
może Europy środkowej – „Dolny Śląsk. Zielona dolina żywności i zdrowia”. Na koniec dziękuję
również mojej żonie za jej wytrwałość przez te wszystkie lata.

Bardzo się cieszę z tej nagrody,
dziękuję i z pewnością ją zapamiętam, bo dokładnie jutro
mija szósta rocznica, kiedy Ojciec św. Franciszek mianował
mnie Metropolitą Wrocławskim. Przez te wszystkie lata
sercem byłem w Trzebnicy,
u grobu św. Jadwigi. Dzisiaj
mogę tylko podziwiać dorobek Pana Burmistrza i mieszkańców Trzebnicy, która
pięknieje z dnia na dzień. Tę
nagrodę traktuję również
jako pewne wyzwanie. Będę
się starał, by Trzebnica – duchowa stolica Dolnego Śląska,
promieniowała tak, jak to się
dzieje. Pragnę również pogratulować wszystkim, którzy
dziś odebrali nagrody Pana
Burmistrza i chcę powiedzieć, że chylę czoło przed ich
ogromnym dorobkiem. Panie
Burmistrzu, niech Bóg błogosławi Panu, mieszkańcom
Trzebnicy i Wam wszystkim
tu obecnym.

cytując „List do artystów” św. Jana Pawła II
mówił: „Kto dostrzega
w sobie tę Bożą iskrę,
którą jest powołanie
artystyczne, odkrywa
zarazem pewną powinność. Nie można
zmarnować tego talentu, ale trzeba go rozwijać
i pomnażać, żeby nim służyć bliźniemu i całej
ludzkości”. Dziękuję za szczególne wyróżnienie
i docenienie wszystkiego, co zrobiłem dla budowania wizerunku naszej Małej Ojczyzny. Tym
podziękowaniem muszę sprawiedliwie podzielić
się z moją żoną Lucyną. Sam działam jako grafik
i projektant tylko w dwóch wymiarach, dopiero żona – poprzez wejście w przestrzeń – nadaje
projektom kształt i odpowiednią formę. (…) Odwołując się do patrona nagrody, księcia Henryka,
chluby Śląska, który poprzez fundacje i mecenat
budował trwały fundament Trzebnicy i gromadził
przez wieki skarby ziemi trzebnickiej, chcę ci dziś
powiedzieć, że również w czasach współczesnych
Trzebnica miała i ma nadal swoich mecenasów,
którzy dostrzegali potrzebę utrwalenia nie tylko
w słowie, ale i w kamieniu, i spiżu ważnych rocznic,
wydarzeń, zasłużonych ludzi. Należą do nich: ks.
dziekan W. Bochenek SDS, ks. prof. A. Kiełbasa
SDS, ks. dziekan J. Dragosz SDS, ks. dziekan Jerzy
Olszówka SDS, dr hab. B. J. Kos i burmistrz Marek
Długozima. To oni zostawili znaki dla nas. Po ich
śladach idziemy. Także i my zostawiamy znaki, dla
tych którzy przyjdą po nas. Takie przesłanie zostawił nam dr J.B. Kos, a gospodarz miasta burmistrz
M. Długozima zostawia każdego roku jako mecenas i fundator wielkie i trwałe pomniki pamięci,
historii, patriotyzmu angażując wielu artystów,
projektantów, budowniczych. Za to należy mu się
serdeczne podziękowanie.

Leontyna Gągało

Wzruszenie ściska w gardle. Panie
burmistrzu, bardzo dziękuję za
przyznanie mi tej prestiżowej nagrody. Jestem dumna, szczęśliwa,
a także zaszczycona, że znalazłam
się w gronie tak zacnych laureatów.
To piękny dla mnie dzień. Mam to
szczęście, że kocham swój zawód,
kocham pracę na scenie, ale również uwielbiam moją pracę pedagogiczną, uwielbiam uczyć dzieci
i młodzież. Panie Burmistrzu,
bardzo sobie cenię dzień, w którym Pana poznałam. Jest pan dla
mnie wielkim mentorem i autorytetem. Dziękuję Panu za wszystko.
Członkom kapituły za docenienie
mojej osoby. Czuję się jak w Hollywood, jakbym dostała Oscara.
Dzięki Panu Burmistrzowi, który
stworzył szkołę muzyczną, moja
skromna osoba może się realizować jako pedagog. Panie burmistrzu, niech Bóg Panu błogosławi.

Wiktory, Oscary, Cezary, czemu
nie? Mnie jednak Henryk lepiej
podoba się. Jak mówią źródła
pisane Książę Henryk, sława
Śląska i nie tylko, przyczynił się
także do rozsławienia Trzebnicy.
Spoczywa w bazylice już 780 lat.
Dzięki działalności jego fundacji
Trzebnica do dzisiaj wyróżnia się
we wszystkim. Gdy oprowadzam
turystów i gości, zawsze mówię:
Trzebnica zaczyna się od „naj”.
Zawsze wszystko było i jest tu
„naj”: najlepsze, najstarsze i jedyne w swoim rodzaju. Dziękuję.
Jestem wzruszona. Dziękuję serdecznie Panu Burmistrzowi za
wyróżnienie. Przeczytałam, że
dostanie Oscara wydłuża życie
o 5 lat. Od dziś możemy sprawdzać, jakie przywileje i dobra dostaniemy od naszego Henryka.

Andrzej Trawiński

Marek Koliński

Chciałbym serdecznie podziękować Panu Burmistrzowi za
to wyróżnienie. Nie ukrywam,
że jestem bardzo zaskoczony.
Wiem, że w Gminie Trzebnica jest wielu przedsiębiorców,
ale cieszę się, że Pan Burmistrz
wybrał właśnie mnie. Takie wyróżnienie też zobowiązuje, więc
składam na ręce Pana Burmistrza obietnicę, że będę się nadal
starał swoją pracą wspomagać
rozwój Gminy Trzebnica.

Szanowny Panie Burmistrzu, wysoka kapituło. Ta nagroda jest dla
mnie, ale i dla wszystkich ludzi,
których spotkałem po drodze.
Pracowników urzędu, starostwa,
a miałem szczęście pracować
z naprawdę fajnymi ludźmi. Pozdrawiam radnych czterech kadencji Rady Powiatu Trzebnickiego i obecnych dwóch kadencji
w Radzie Miejskiej w Trzebnicy.
Dziś dziękuję również w sposób
szczególny mojej żonie. Gratuluję pozostałym laureatom.

Marek Dardas

S. Claret Cecylia Król

Ewa Dudek

Sport. Uczy, wychowuje, kształtuje
silne charaktery. Miałem ten zaszczyt, że przez swoją silną wolę zdobyłem najwyższe szczeble w hierarchii sędziowskiej. Zwiedziłem różne
stadiony i boiska w Polsce, a także
w naszej zjednoczonej Europie. Nie
marzyłem nawet, że będzie też taki
wspaniały stadion w Trzebnicy. Panie Burmistrzu, słowa uznania. Jak
wspomniano trzykrotnie byłem
Prezesem Polonii Trzebnica. Pan
burmistrz rozdaje hojnie wspaniałe
nagrody, ale proszę przyjąć ode mnie
proporczyk historyczny – proporczyk Trzebnickiego Stowarzyszenia
Polonia w Trzebnicy przy Zakładzie
Gospodarki Komunalnej, którym
kierowałem. Tę dzisiejszą, wspaniałą nagrodę dedykuję wszystkim
sportowcom i działaczom ziemi
trzebnickiej, wszystkim tym, którzy
przez sport przyczynili się do rozwoju naszego miasta i do jego chluby.

Dziękuję Panu Burmistrzowi za
przyznanie wyróżnienia. To dla
mnie ogromny zaszczyt. Moją
patronką jest św. Jadwiga Śl.
Nieustannie przychodzę do niej
i proszę: św. Jadwigo, naucz mnie
być tak miłosierną jak ty byłaś.
Wiem, że nie dorastam, ale wierzę w przykład świętych. Siostry
Boromeuszki w Trzebnicy od
157 lat starają się czynić uczynki
miłosierdzia wobec społeczności
lokalnej, ale i szerzej. O naszą
perłę Dolnego Śląska – klasztor
– troszczymy się przy pomocy
Pana Burmistrza. Jak Ojciec św.
Franciszek mówi: „Musimy żyć
wyobraźnią miłosierdzia. Miłosierdziem na te czasy.” Jako siostry Boromeuszki będziemy starały się nadal tak czynić.

Na ręce pana burmistrza Marka Długozimy składam wyrazy
wdzięczności. Dziękuję również
Szanownej Kapitule. Jestem bardzo wzruszona. Ta nagroda nie
jest tylko dla mnie, ale też dla
wszystkich wolontariuszy i członków Parafialnego Zespołu Caritas, z którymi mam przyjemność
współpracować, jest również dla
wszystkich, z którymi spotykam
się na co dzień, do których jestem
posłana – dla tych najbardziej
potrzebujących, w których możemy zobaczyć twarz Chrystusa
ukrzyżowanego i cierpiącego. Ta
nagroda jest również dla mnie
i moich wolontariuszy mobilizacją do dalszego dzielenia się miłosierdziem.

Ks. dr hab. prof.

Bogdan Giemza SDS

Elżbieta Tarczyńska

Riad El Zein

Na ręce Pana Burmistrza składam podziękowania za to szczególne wyróżnienie, a kapitule za
pozytywne zaopiniowanie. Gratulacje składam również pozostałym laureatom i cieszę się, że
znalazłem się w tak znamienitym
gronie. I na koniec jeszcze jedno
zdanie, co do przyszłości. W pracach badawczych związanych ze
św. Jadwigą, z Sanktuarium, czy
z wybitnymi postaciami, chyba
nadszedł czas, by zająć się Henrykiem Brodatym.

Tak, jak na prawdziwych Oskarach, chciałam serdecznie podziękować – przede wszystkim Panu
Burmistrzowi za to cenne wyróżnienie dla nas. Jestem bardzo poruszona. Dziękuję również kapitule oraz mojemu mężowi, dzieciom,
wszystkim naszym przyjaciołom
oraz ludziom, których spotkaliśmy
na swojej drodze, naszym kochanym pracownikom – bez nich nie
byłoby naszego sukcesu. Dziękuję
również mojemu wujkowi, który
jest z nami od samego początku
i który jest z nami również dzisiaj
– mojemu wujkowi Edmundowi
Bieńkiewiczowi i jego małżonce.

Dziękuję bardzo za tę nagrodę. Nie przygotowałem żadnego
przemówienia, ale powiem dwa
zdania. Każdy z nas szuka swojego miejsca na świecie, a ja to
miejsce znalazłem tutaj w Trzebnicy. Jestem z tego bardzo dumny. Dziękuję bardzo.

▶ N a s p e cjalne z ap r os ze nie b u rmist r z a M ark a D ł u goz imy g al ę u ś w ie t ni ł ko nce r t O rk ie st r y Sy m f o nic z nej „The Film H arm o ny O rc he st ra” p o d bat u t ą
M arc ina M ir ows k ie go ze s p e cjalny m u d z ia ł e m Jac k a Kot l ar s k ie go w re p e r t u ar ze Zb ig niewa Wo de c k ie go.
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▶ Iwona G o ł ę b iews k a - M it ri

▶ Jadwig a Żmu d a -Ad am -

▶ R afa ł B oru t ko,

▶ Anna M orawie c k a ,

ora z Le s ze k M r o c z kows k i
i Pat r ycja Kom oń ,

s k a w raz z có rk ą Kat a r z y ną Żmu d ą -Ad ams k ą ,
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▶ M ag d al e na Dar d as i Kat a -

▶ Stanisława Daj c z e r- Kac z-

▶ Dominika i Michał Ociep-

▶ Pionie r Zie mi Tr ze b nic-

▶ Magdalena Tr z is z k a - R az ik

▶	Edmund Bienkiewicz z mał-

r z y na Wac ł awe k ,

m ar z y k w raz z m ę ż e m Ja nu s ze m Kac z m ar z y k ie m ,

kowie,

▶ Bu rm ist r z M ar e k D ł u g oz im a u st anow i ł „Tr ze b nic k ą N ag r o d ę H e nr y k ”, by j ak p o d k re ś li ł , do ce nić i w y r óż nić osoby i inst y t u cje d z ia ł aj ące na te r e nie
g miny i m aj ące s zc z e g ó lny w k ł ad w j ej r oz wój i p r om o cj ę. N a sce nie z l au re at ami N ag r o d y Sp e cj alnej Bu rmist r z a G miny Tr ze b nic a ministe r B e at ą
Ke mp ą , p r o f. Tade u s ze m Tr z is z k ą oraz Ab p. d r. Józe fe m Ku p ny m .

▶ D z ię kuj ę b u rmist r zowi M arko -

▶ Galę Henryków zaszczycili laureaci wraz z rodzinami, członkowie kapituł y, a tak że wielu znamienitych gości.

▶ Pr owad z ąc a g al ę B e at a B ie ls k a oraz p ra -

cow nik W yd z ia ł u Pr om o cj i Ewe lina G ł a d ys z , k tóra o dc z y t y wa ł a l au d acj ę u hono r owanyc h .

▶ Wśró d gośc i z nal e ź li s i ę:
Pr zewo d nic z ąc y Sej miku
D o lnoś l ąs k ie go An d r z ej
Jar o c h ,

▶ N a b is , sp e cj alnie d l a ws z yst k ic h gośc i ze b ranyc h na s ali wi dowis kowej z ab r z mia ł a p iose nk a Zb ig niewa Wo de c k ie go „ Lu b ię w rac ać t am g d z ie by ł e m” ze sp e cj alny m te k ste m . Tak z a b r z mia ł o „ Lu b ię w rac ać d o Tr ze b nic y ”.

▶ Anna i Woj c ie c h Frąc z a -

kow ie z f irmy V- M oto r s
Au tor y z owane g o D e al e ra
Vo lvo,

▶ M ar t a Ł at a p r ze d st awi c ie lk a f irmy AK M E Zd z i s ł aw Wiś niews k i ,

▶ p r ze d st awic ie l e

wi D ł u goz imie , że z nal a z ł am s ię
w t y m bar d zo e lit arny m g r onie
i wsp ó lnie z k ap it u ł ą mie liś my
z as zc z y t i p r z yje mnoś ć op inio wać osoby w y b rane p r ze z Pana
– m ówi ł a p r zewo d nic z ąc a k ap i t u ł y pani Danu t a Kami ńs k a .

▶ Pr owad z ąc a g al ę B e at a B ie ls k a

wsp ó lnie z Jac k ie m Kot l ar s k im
w y kona ł a u t wór „ Z Tob ą c hcę
o gl ąd ać ś wiat ”.

kom ba t antów Lucj an Tać i Ste fan C z y ż y ńs k i ,

▶ starosta M a ł gor z at a M a t u s iak w ra z z m ę ż e m M a riu s ze m ,

k iej Józ e f B ro nis ł aw Pru ś ,

w raz z m ę ż e m Łu k as z e m
Tr z is z k ą ,

żonką Łucją.

Słowa wdzięczności

Za nami kolejne niezwykłe
i niepowtarzalne wydarzenie
w Gminie Trzebnica. Gala wręczenia Nagrody Burmistrza Gminy
Trzebnica – Trzebnickiej Nagrody
Henryk była wydarzeniem szczególnym. Kiedy przyszedł mi do
głowy pomysł na zorganizowanie
tak podniosłej uroczystości, postanowiłem, że jej elegancja, szyk,
poziom będą dodatkową gratyfikacją dla laureatów. Poza tym, jak
zawsze, kiedy projektuję – reżyseruję takie wydarzenia, zależało
mi, by zapisało się ono w sercach
gości najwspanialszymi wspomnieniami. Ogromnie się cieszę,
że galę wręczenia Trzebnickiej
Nagrody Henryk zaszczycili swoją
obecnością nie tylko wszyscy nominowani laureaci, ale także ich
rodziny i wielu znamienitych gości, w tym przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego pan Andrzej
Jaroch, starosta Powiatu Trzebnickiego pani Małgorzaty Matusiak, pani Anna Morawiecka,
pani Iwona Gołębiewska-Mitri,
państwo Anna i Wojciech Frączak z firmy V-MOTORS, którzy
jako mieszkańcy Gminy Zawonia
są fundatorami wielu dzieł sztuki
dla kościoła w Zawoni, a ostatnio
ich wielkim gestem było ufundowanie i postawienie pomnika św.
Jana Pawła II w Dubaju, o czym
myślę, będzie jeszcze okazja napisać, ponadto tego wieczoru byli
również z nami: pan Rafał Borutko, dyrektor Oddziału Zakładu
Gazowniczego we Wrocławiu,
pani Marta Łata z firmy AKME
Zdzisław Wiśniewski i wielu, wielu przedsiębiorców i przyjaciół.
Chciałbym zatem serdecznie
podziękować Kapitule, której
przewodniczyła pani Danuta

Kamińska. Kapituła opiniująca
nie tylko odpowiedziała na moją
prośbę, ale w wyniku wspólnych
rozmów, jednomyślnie, zaopiniowała wszystkie osoby zgłoszone przeze mnie do nagrody.
Na koniec chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim,
którzy przyczynili się do organizacji tej uroczystości. Tak, jak
powiedział prof. Tadeusz Trziszka zespół jest dziś niezwykle
ważny, pani Elżbieta Tarczyńska
dodała, że bez pracowników nie
byłoby jej firmy. Tak i dla mnie
to wielki zaszczyt, duma i wielka
radość mieć wspaniały zespół,
który buduję od 12 lat. To ludzie
z wieloma talentami i pięknymi
wnętrzami. Przygotowanie tej
gali to praca 30 osób. To prawda,
pomysł jest lidera, on wyznacza
kierunki działania, ale zaangażowanych jest wiele osób. To dla
mnie ważne, że przygotowując
uroczystość na tak wysokim
poziomie możemy korzystać
z własnych talentów, umiejętności i doświadczeń, nie musimy
angażować firm z zewnątrz i dodatkowych środków. Własnym
wysiłkiem możemy stworzyć tak
piękną uroczystość. Za co dziękuję wszystkim pracownikom
Wydziału Promocji na czele
z panem naczelnikiem Jakubem
Szurkawskim, a także całemu
zespołowi pracującemu w domu
kultury, na czele z panią dyrektor Barbarą Smaś. Nie ukrywam,
że kiedy słyszę od nich słowa podziękowań za to, że mogą ze mną
współpracować i ode mnie się
uczyć, widzę sens moich działań
i mojej pracy.
Wszyscy laureaci otrzymali na gali wyjątkową statuetkę

▶ L au re ac i N ag ro d y Sp e cj alnej Bu rm ist r z a G m iny Tr z e b nic a – m iniste r B e at a Ke m pa ,
p r o f. Tade u s z Tr z is z k a oraz Ab p d r Józe f Ku p ny.

z wizerunkiem Henryka Brodatego. Pamiętam, jak w trakcie
rozmowy pani Leontyna Gągało powiedziała, że powinniśmy w jakiś sposób zaznaczyć
w Trzebnicy postać Henryka
Brodatego. Wtedy zrodził się we
mnie pomysł, by stworzyć statuetkę z wizerunkiem męża św.
Jadwigi Śl. i ustanowić Nagrodę
Burmistrza Gminy Trzebnica – Trzebnicką Nagrodę Henryk. Wspólnie udało nam się ją
zaprojektować z panią Martą
Romaniuk i panem Jakubem
Łączniakiem – grafikami z Referatu Projektowania Komunikacji. W tym miejscu za nieocenioną pomoc w przygotowaniu gali
dziękuję również pracownikowi
Wydziału Promocji pani Ewelinie Gładysz.
Ponadto słowa wdzięczności kieruję w stronę pani Beaty
Bielskiej za prowadzenie naszej
uroczystości, ale także za piękne
wykonanie utworów Zbigniewa

Wodeckiego. Nie ukrywam, że
kiedy kilka miesięcy temu spotkałem się z panią Beatą, której
zaproponowałem pracę, i która teraz w Gminnym Centrum
Kultury uczy śpiewu, pomyślałem, że przed nami wiele ciekawych projektów. Pani Beata jest
moim nowym odkryciem. Ma
ze sobą wiele ciekawych i prestiżowych projektów jako prowadząca oraz jako wokalistka.
Ostatnio mogliśmy ją zobaczyć
podczas występu z Andreą Bocellim w Poznaniu, ale już podczas tamtej rozmowy wiedziałem, że to odpowiednia osoba,
by poprowadziła galę wręczenia
Trzebnickiej Nagrody Henryk
i kolejnych, które są przed nami.
W sposób szczególny dziękuję
także Orkiestrze Symfonicznej
The Film Harmony Orchestra
pod batutą Marcina Mirowskiego ze specjalnym udziałem Jacka
Kotlarskiego. Repertuar, który
nasi goście usłyszeli na gali, wy-

brałem nieprzypadkowo. Druga
rocznica śmierci wspaniałego
artysty Zbigniewa Wodeckiego
na nowo odsyła nas do naszych
wspomnień, a każdy w jego
utworach może odnaleźć cząstkę
siebie.
Pierwsza gala wręczenia
Trzebnickiej Nagrody Henryk
przejdzie do historii i mam nadzieję, że w najbliższym czasie
będę mógł dostarczyć trzebniczanom i prawdziwym przyjaciołom naszego miasta kolejnych, wielu pięknych chwil
i wzruszeń, a także zaskoczyć
nowym widowiskiem, którego
będziecie świadkami, i na które
już dziś serdecznie zapraszam.

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica
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Młode talenty z Trzebnicy biedronka

Dzień Otwarty w Szkole Muzycznej

Grand Prix Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Biedronka 2019”, czyli Nagroda Specjalna Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy, dla Zuzanny Tass ze Szkoły Podstawowej w Masłowie.

W sobotnie przedpołudnie 11 maja Gminna Szkoła Muzyczna I stopnia zapełniła się niecodziennymi gośćmi. W szkole oprócz uczniów i nauczycieli, na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy,
pojawiły się zwiedzające ją osoby w ramach tzw.
Dnia Otwartego.
Oprócz standardowego udostępnienia sal muzycznych, w których przyszli uczniowie często po
raz pierwszy mogli przyjrzeć się
z bliska instrumentom, dla wszystkich chętnych przygotowano konsultacje i prezentacje muzyczne.
Już dziś wiadomo, że wiele dzieci
odwiedzających tego dnia szkołę
muzyczną, we wrześniu dołączy
do elitarnego grona jej uczniów.
– Jestem zachwycony atmosferą, która tu panuje. Jest tu zupełnie
inaczej niż w zwykłej szkole podstawowej, pełnej hałasu, dzwonków na przerwę… Tu jest tak jakoś kameralnie. Jestem pewien, że
córka rozwinie tutaj swoje talenty
muzyczne. No i nauczy się obowiązkowości, bo będzie musiała
codziennie ćwiczyć – cieszył się
jeden z ojców. Inna mama dodała
z kolei: – Starszy syn już tu chodzi,
a młodszy nie wyobraża sobie, aby
nie pójść w jego ślady. Dziś chce
ostatecznie wybrać, na jakim instrumencie chciałby grać. Publiczna edukacja muzyczna to jedna
z najlepszych rzeczy, jaka mogła

nam się trafić w Gminie Trzebnica. Wiem też, ile starań kosztowało
dzieci przygotowanie Dnia Otwartego szkoły, ponieważ sama odprowadzałam syna na liczne próby.
Wszyscy nauczyciele są świetni,
a Pani prowadząca szkolny chór
i szkolną orkiestrę to perfekcjonistka i swój perfekcjonizm zaszczepia
dzieciom – nie mogła nachwalić się
pani Natalia.
Potwierdzeniem był wystawiony tego dnia musical. Spektakl pt.
„Nasza klasa”, wyreżyserowany
i oparty na scenariuszu autorstwa
dyrygującej szkolnym chórem Beaty Krzenciessy oraz tegorocznego
absolwenta Szkoły Muzycznej Antoniego Krasowskiego, zaprezentowano przed gośćmi w auli im.
Edmunda Kajdasza. Akcja przedstawienia przekornie rozgrywała
się w… szkole. Musical po prostu
porwał publiczność, a jego powtórkę zaplanowano 22 maja na scenie
sali widowiskowo-kinowej GCKiS,
aby móc zaprezentować go także uczniom szkół powszechnych.
W przygotowaniach do spektaklu
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▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a , co r o ku z du m ą wit a ko l ej ne r o c z nik i uc z niów k l as mu -

z yc z nyc h , k tóre – j ak p o d k re ś li ł , r osną na j e go o c z ac h i z mie niaj ą s ię w p r o fe sj onalnyc h
mu z y ków.

bezcenną pomoc zaoferował nauczyciel gry na skrzypcach Radosław Bruliński, który w szkole ma
już ugruntowaną pozycję najlepszego aranżera. Do działań aktywnie włączyli się także wszyscy pozostali nauczyciele, którzy wsparli
przygotowania instrumentalistów.
Było to konieczne, ponieważ podczas spektaklu zaprezentowano
dokładnie wszystkie instrumenty,
na których nauczą się grać w szkole. Przy fortepianie zasiadł Sławomir Krysa, zaś nauczyciel Mate-

usz Boduch przygotował kwartet
saksofonowy i dzięki zaangażowaniu całej szkoły przedstawienie
wypadło świetnie. Sam burmistrz
Marek Długozima wyraził podziw
nad profesjonalizmem uczniów.
– To, co pokazaliście dzisiaj,
nadaje się już na wszystkie profesjonalne sceny muzyczne, to
już praktycznie zawodowstwo.
Od lat obserwuję twarze naszych
uczniów w gminnej szkole, to jak
się rozwijają, jak z dzieci zmieniają
się w młodych muzyków. Jeszcze

bardziej utwierdza mnie to w pewności, że moja decyzja o powołaniu
pierwszej w Powiecie Trzebnickim
szkoły muzycznej była słuszna
i procentuje w rozwoju waszych
talentów. To pozwoliło dołączyć
Trzebnicy do polskich miast z własną muzyczną ofertą edukacyjną
– powiedział burmistrz Marek
Długozima, jeszcze raz gratulując
rewelacyjnego spektaklu i zapraszając na jego powtórkę do Gminnego Centrum Kultury.
[ksz]

W niedzielne popołudnie, 12 maja,
drogę na salę widowiskową Gminnego Centrum Kultury i Sportu
wyznaczał czerwony dywan, miał
się bowiem odbyć szczególny koncert – Gala Laureatów Festiwalu
Piosenki Dziecięcej „Biedronka”.
Podczas wcześniejszych, dwudniowych przesłuchań, jury w składzie:
Aleksandra Kuriata, Beata Bielska
i Halina Bolisęga, spośród prawie dwustu wykonawców, wyłoniło zwycięzców. To właśnie oni,
w tym dniu, mieli wystąpić przed
publicznością. Sala widowiskowa,
grubo przed wyznaczoną godziną
koncertu, zapełniła się po brzegi.
Zgromadzonych gości oraz laureatów, w imieniu pana Burmistrza
Marka Długozimy oraz pani Dyrektor GCKiS Barbary Smaś, przywitały prowadzące Galę: Paulina
Franczak-Orłowska oraz Barbara
Ulatowska. Przed występami dzieci, członkinie sekcji teatralnej „Jednorożce”, przebrane za biedronki,
pszczółkę i motyla, przypomniały
m.in.: czym jest gala, kto to laureat i co to za nagroda – Grand

Prix. Dowiedzieliśmy się od nich
również: jak wysoko i jak szybko
potrafią biedronki fruwać, co jedzą
i czy zawsze są czerwone.
Kiedy przyszedł czas na występy
laureatów, okazało się, że ich kolejność, zarówno w kategorii przedszkoli jak i szkół, była przypadkowa i nikt do końca, do ogłoszenia
wyników, nie wiedział, czy zdobył
wyróżnienie, czy też pierwszą nagrodę, bowiem poziom wykonania
był bardzo wyrównany. Wyniki
były niespodzianką, tak samo jak
niespodzianką były piękne nagrody, które wręczały dzieciom:
pani Dyrektor Barbara Smaś oraz
Kierownik Działu Kultury Aleksandra Kuriata. Pierwsze miejsca
wśród przedszkolaków zdobyły:
Marta Gurbiel (PP2 im. Polskiej
Niezapominajki) i Laura Jakusek
(PP1 im. Krasnala Hałabały) oraz
duet: Iga Wojtasik i Lena Kapinos
(również PP2). W kategorii szkół
(klasy 0-III)zwyciężyli soliści: Celina Grabowska (SP Integracyjna
Językowa) i Karol Zdrajkowski
(SP1 Trzebnica); duet: Agata Ziem-

▶ 12 m aj a sce ną G minne go Ce nt ru m Ku l t u r y z aw ł ad n ę ł y d z ie c i b iorące u d z ia ł w f inal e p io se nk i d z ie c ię cej „ B ie d r onk a 2019 ”.

bińska i Janina Grabowska (SP Integracyjna Językowa) oraz zespół
w składzie: Oskar Mularski, Alina
Komotkaya i Laura Szemik (SP 2
Trzebnica).
Po wręczeniu wyróżnień oraz statuetek i nagród za miejsca trzecie,
drugie i pierwsze, okazało się, że
jedna z dziewczynek stoi samotnie,

▶ Sala widowiskowo-kinowa zapełniła się rodzinami i bliskimi występujących.

▶ G ł ów ny m p u nk te m p r o g ramu D nia O t war te go by ł mu sic al p t . „ N as z a

k l as a”. N a wi dow ni z as iad ł y r o d z iny u c z niów o raz g ośc ie z wie d z aj ąc y
te go d nia s z ko ł ę.

zdziwiona nieco, że nie została do
tej pory wywołana. Jakież było jej
zaskoczenie, gdy usłyszała fanfary i informację, że to właśnie ona,
Zuzanna Tass, zdobyła Specjalną
Nagrodę Burmistrza Marka Długozimy dla najlepszego wśród najlepszych wykonawców Festiwalu
Piosenki Dziecięcej „Biedronka

2019”. Oklaskom nie było końca.
Wszystkim laureatom gratulujemy i zapraszamy znów za rok, do
udziału w kolejnej edycji Festiwalu.
Przepiękne biedronkowe statuetki
wykonała pani Edyta Kozicka oraz
pan Marek Paszkot.
[wk]

▶ Wi d z ow ie u s ł ys z e li w ie l e z nanyc h u t wo rów.

▶ W mu sic alu w y kor z yst ano wie l e u t wor ów, mie s z aj ąc konwe ncj e mu z yc zne , z aś w y konawc y mu sie li się z mie r z yć z t ru d ny mi p ar t iami wo k alny mi
u t wor ów Q ue e n , E l tona Jo hna c z y te ż z mu sic alu „ M e t r o”.

▶ G rand Pri x Fe st iwalu , c z y li N ag r o d ę Sp e cj alną
▶ D z ie c i z k ate gorii p r ze d s z ko l a . K a ż de z nic h ot r z y m a ł o st at ue t kę i m i ł y u p o m ine k .

▶ Kwar te t s ak so f onow y z ab ł ysną ł w y kona -

nie m u t woru H e nrie go M anc ini – nie z ap o mniane g o m ot y w u p r z ewo d nie g o d o f ilmu
„ Róż owa Pante ra”.

▶ Uc z niowie wsparli sp e k t ak l s wo im

ś p iewe m t ak ż e w ram ac h s z ko lne g o
c hó ru „Canto re M ino re s ”.

▶ Z as ł u żo ne b rawa i p o d z ię kowania ot r z y m a ł a B e at a K r ze n c ie ss a – re ż yse r i d y r yge nt s p e k t ak lu , ora z R ados ł aw Bru liń s k i – au tor wspania ł yc h aran ż acj i mu z yc z nyc h , d z ię k i k tó r y m mu sic al osi ąg ną ł p rawd z iw y p r o fe sj onali z m .

▶ Ws z yst k ie d z ie c i te go d nia z ap r e ze ntowa ł y ś w ie t ne z do lnoś c i wo k alne.

Bu rmist r z a G miny Tr ze b nic a ot r z y m a ł a Zu z anna
Tass ze Sz ko ł y Po d st awowej w M as ł ow ie.
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Sportowa pomoc

w spełnieniu marzeń 9-latki. Podczas sobotnich zmagań udało im
się spełnić jedno z nich – wręczając
płytę i zdjęcie z autografem Roxie
Węgiel, której dziewczynka jest
wielką fanką.
Pomysłodawcami turnieju są
miłośnicy siatkówki, którzy mają
wielkie serca i pokłady energii do
działania. Każdy z nich jest wyjątkowy na swój sposób, ale dzięki
temu drużyna jest niesamowita. –
Po spotkaniu w przychodni, w której pracuję, z pacjentką – Roksaną
Siódmak, poczułam, że możemy
jej pomóc – mówi Brygida Afet-Lenart, jedna z inicjatorek turnieju.
– Roksanka, w dużej mierze zainspirowała mnie do podjęcia decyzji o zorganizowaniu Pierwszego
Turnieju Charytatywnego Piłki Siatkowej w Trzebnicy. Pomysłem tym
podzieliłam się z drużyną, w której
gram i od razu wszyscy zadeklarowali, że będę mogła na nich liczyć.
Zwróciłam się również o pomoc
do burmistrza, który bardzo pozytywnie zareagował na ten pomysł
i wsparł organizację turnieju – dodaje pani Brygida.
Na kolejnych treningach drużyna podzieliła się obowiązkami
i przystąpiła do działania. Każdy
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Sukces Mażoretek

Charytatywny Turniej Piłki Siatkowej, który odbył się
w Trzebnicy 11 maja, zgromadził w Gminnej Hali Sportowej miłośników piłki siatkowej oraz mieszkańców,
którzy chcieli pomóc w leczeniu 9-letniej Roksanki
Siódmak, która choruje na nowotwór. Podczas turnieju została przeprowadzona zbiórka pn. „Spełniamy
marzenia Roksanki”, której dochód w kwocie 3800 zł,
został w całości przekazany na rehabilitację i pokonywanie barier życia codziennego oraz spełnienie marzeń bohaterki turnieju. Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima, który wsparł turniej, zadeklarował,
że w tegorocznym Ulicznym Biegu Sylwestrowym pobiegniemy również dla Roksany.
Pierwszy Charytatywny Turniej Piłki Siatkowej otworzył wraz
z prowadzącą Małgorzatą Lenart,
Burmistrz Marek Długozima. – Jestem bardzo wzruszony i zbudowany, tym że tak wiele osób pragnie
pomagać drugiemu człowiekowi
i dziś przyszło grać i kibicować
drużynom – powiedział burmistrz.
– Kiedy pani Brygida przyszła do
mnie z pomysłem zorganizowania
turnieju, by nieść pomoc Roksance, od razu wsparłem tę inicjatywę.
Gratuluję takiej postawy i już dziś
mogę zapewnić, że w tegorocznym
Biegu Sylwestrowym pobiegniemy
dla Roksany, by wesprzeć jej leczenie i spełnić marzenia – dodał burmistrz i życzył powodzenia w zmaganiach.
Roksana to 9-letnia, pogodna, energiczna dziewczynka, która kocha
zabawę lalkami i pluszakami. Uwielbia rysować konie i jednorożce, lubi
śpiewać i tańczyć. Marzy o własnym
koniu oraz o dalekich podróżach.
Mimo choroby odnosi duże sukcesy w nauce, została bowiem dwukrotną laureatką Ogólnopolskiego
Konkursu „Olimpusek”. Choroba
jednakże ograniczą ją w realizacji
swoich pasji. Inicjatorzy akcji charytatywnej dzięki przeprowadzonej
zbiórce pragną choć trochę pomóc

24.05.2019

Grupa Trzebnickich Mażoretek doczekała się występu na zawodach o randze ogólnopolskiej i 19
maja występowała na XXI Mistrzostwach Polski

▶ Ro k s ank a Sió d miak z wie lk ą rad ośc ią ot wor z y ł a s iat k ar s k i t u rniej c har y t at y w ny, k tór y
o d by ł się w Tr ze b nic y 11 m aj a .

wziął odpowiedzialność za to, co
zostało mu przydzielone i zrobił to
najlepiej jak tylko potrafił. – Każdemu z naszej drużyny ufam i wiedziałam, że takie przedsięwzięcie
z pomocą Emeritos Banditos, bo
o nich mowa, będzie czymś niesamowitym – podkreśla pani Brygida.
– Wspieramy się podczas ciężkich
chwil na boisku i nie tylko, dlatego
właśnie łączy nas więź o jakiej mogłyby pomarzyć inne drużyny – dodaje.
Drużyna o której mowa to: Brygida Afet-Lenart, Justyna Skotna,
Karina Augustyniak, Małgorzata
Lenart, Błażej Kalinowski, Dawid
Klupsz, Krystian Bury, Marek Duży,
Konrad Medyk, Miłosz Makles, Michał Musialski.
Pozostałe drużyny, które wzięły
udział uplasowały się na następujących miejscach: Drużyna z Kamienia, Bania DTR, Siła Doświadczenia,
(wspomniana wcześniej) Emeritos

▶ Te go d nia na Ro k s an ę c ze k a ł o w ie l e at rakcj i , m . in . p ł y t a z au to g rafe m j ej u lu b ionej ar t yst k i i imie nnic z k i Ro k s any Wę g ie l .

Banditos, Szalone Promile, Dziki
Malczów, Famous Team, Złoty Set
W turnieju liczył się przede wszystkim cel, dla którego wszyscy przyszli. Rywalizacja nie miała większego znaczenia. Każdy chciał pomóc
Roksance w spełnieniu marzeń.
Jest na pewno jeszcze bardzo wiele
osób, które pragną dorzucić swoją
cegiełkę, by nasza bohaterka mogła
spełnić swoje marzenia – zapraszamy zatem do zapisów na 35. Uliczny
Bieg Sylwestrowy w Trzebnicy.

Podziękowanie

Z całego serca pragniemy podziękować za okazałą i bezinteresowną
pomoc dla Roksany Siódmak: Burmistrzowi Gminy Trzebnica Markowi
Długozimie i pracownikom jednostek gminnych, sędziom: Cezaremu
Chrobotowi i Tomaszowi Piosikowi,
Liliannie i Pawłowi Pęczkowskim,
Adamowi Kosowskiemu – “Cukiernia BEZA’, Marzenie Turkiewicz

bunach Hali Widowiskowo-Sportowej „Azoty” – Gratuluję tego
sukcesu zawodniczkom oraz ich
trenerkom Sonii Stachurze i Wiktorii Stachurze, a także rodzicom
i opiekunowi zespołu Małgorzacie
Moskwie. Tuż przed wyjazdem na
mistrzostwa, ufundowałem dziewczętom nowe stroje sceniczne,
które również miały swój wpływ
na końcowy sukces drużyny. Wykonane zostały przez panią Annę
Mamzer z firmy Studio Natia. Życzę
Wam wytrwałości w doskonaleniu
swoich umiejętności i trzymam
kciuki za kolejne sukcesy – powiedział burmistrz Marek Długozima.
[mm]

▶ W k ate go rii m a ż o re t k i k l as yc z ne , nas z e re p re z e nt ant k i z do by ł y I I Wice m ist r z ost wo
Po ls k i.

fot. Krystian Mszyca

▶ Z dob r ej st r ony z ap r e ze ntowa ł y s ię te ż se nio rk i.

▶ Tu ż p r z e d w yj a z de m na m ist r z ost wa b u rm ist r z M are k D ł u goz im a z as p o nso rowa ł Tr z e b nic k im M a ż ore t kom nowe st r oj e sce nic z ne. N ie u st annie wsp ie ra te ż d z ia ł anie se kcj i.

▶ W t rakc ie t u rnieju u d a ł o ze b rać się k wotę 38 0 0 z ł , k tóra p r ze k az ana zost a ł a na
l e c ze nie i re hab ilit acj ę Ro k s any.

▶ Bu rm ist r z M are k D ł u g oz im a p o d z i ę kowa ł ws z yst k im z aang ażowany m w akcj ę. Z ade k l ar owa ł r ów nie ż , ż e
w te gor o c z ny B ie gu Sy lwe st r ow y m p ob ie g nie my d l a Ro k s any.

– “MARKIZA”, Karolinie Kowal,
Maksymilianowi
Laskowskiemu,
Roxie Węgiel, Zenonowi Łosiowi
– obsługa medyczna, Annie Góreckiej – GAUDIA, Wojciechowi Przybycieniowi, Pawłowi Krupaczowi,
Andrzejowi Traczykowi – GKS, Pawłowi Krzakowi, Urszuli Tabor, Pauli
Skoneczce, Wiesławie Dużej, Kazimierze Lenart, Magdalenie Bury,
Halinie Kumor, Sylwii Grzesiak,
Marzenie Okoń, Filipowi Jankowskiemu, Izie Śliz, Izie Grzesiak, Annie
Biniek, Marcie Lenart, Aleksandrowi
Gruszce, Dariuszowi Augustyniakowi, Roksanie Augustyniak, Oliwii Tatarze, Teresie Herner, Anecie Herner,
Magdalenie Herner-Tokarskiej, właścicielom sklepu VINCI, Sławomirowi Krzemieniowi, Wiktorii, Ani, Marlenie Filip, Trzebnickim Mażoretkom
i wszystkim, którzy pomogli w organizacji Pierwszego Charytatywnego
Turnieju Piłki Siatkowej w Trzebnicy
Emeritos Banditos

Mażoretek, Tamburmajorek i Cheerleaderek Polskich. Zawody jak
co roku odbyły się w Kędzierzynie
Koźlu. Dziewczęta zaprezentowały swoje umiejętności w czterech
choreografiach. Seniorki pokazały
się w kategorii mini mix oraz pom
pom, natomiast juniorki w kategoriach mix formacje oraz mażoretki klasyczne i to właśnie w tej
kategorii udało im się wywalczyć II
vicemistrza Polski. Sukces jest tym
bardziej znaczący, gdyż młodsze
dziewczęta po raz pierwszy występowały w kategorii junior. To duża
satysfakcja dla naszych zawodniczek, instruktorek oraz rodziców,
którzy wytrwale kibicowali na try-

R

▶ Na uczestników imprezy czekał y liczne
atrakcje, w tym m.in. w ystęp Mażoretek.
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Konkurs Matematyczny
SP nr 2
7 maja 2019r w Szkole Podstawowej
im. B. Chrobrego w Żmigrodzie
odbył się IX Powiatowy konkurs
matematyczny „Mistrz Rachunku”
dla uczniów klas trzecich. W konkursie udział wzięło 13 szkół z powiatu trzebnickiego. Naszą szkołę
reprezentowała laureatka szkolnego
konkursu Hanna Fąfara, uczennica
kl. 3c. Uczestnicy mieli za zadanie

Nr 9 / 159

24.05.2019

w ciągu 20 minut rozwiązać 80
przykładów dotyczących dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia w zakresie 100, stosując kolejność wykonywania działań, np. 9 x
9 – 8 x 8+ 7 x 7 – 6 x 6+ 5 x 5 = ,
9 x......+ 3 x 3 – 6 x 6=18. Miło nam
poinformować, iż Hania doskonale
poradziła sobie z szybkim, bezbłędnym liczeniem i zajęła 2 miejsce.
Serdecznie jej gratulujemy i życzymy dalszych matematycznych sukcesów!!! / Jolanta Szymczyk

Wycieczka geograficzna
SP nr 2
9 i 10 maja grupa piątoklasistów ze
Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy uczestniczyła w wycieczce
geograficznej na Wyżynę Śląską
i Jurę Krakowsko-Częstochowską.
Pierwszym zwiedzanym obiektem
było Muzeum Śląskie usytuowane
w budynkach dawnej kopalni Katowice, ale zanim tam dotarliśmy,
obejrzeliśmy architektoniczną ikonę Katowic – halę Spodek. W muzeum uczestniczyliśmy w lekcji “Od
Masajów do Jakutów”, która odbywała się w przestrzeni edukacyjnej
“Na tropie Tomka”. Literacką bazą

ekspozycji i zajęć edukacyjnych
był cykl powieści przygodowych
Alfreda Szklarskiego o młodym
podróżniku, Tomku Wilmowskim.
Po rozwiązaniu ciekawych zadań
udaliśmy się do Domu Oświaty Biblioteki Śląskiej, w którym zwiedziliśmy między innymi gabinet tego
pisarza, przez wiele lat mieszkającego w Katowicach. Następnie przejechaliśmy do Zabrza do Sztolni Królowa Luiza, gdzie uczestniczyliśmy
w pełnym emocji i niespodzianek
programie edukacyjnym Geostrefa. Po korytarzach dawnej kopalni
węgla kamiennego oprowadzali nas
prawdziwi górnicy. Poznaliśmy hi-

konkurs o bezpieczeństwie
SP Boleścin
Dnia 27 marca 2019 roku w naszej
szkole odbył się gminny etap Turnieju „Bezpieczeństwo w ruchu
drogowym”, którego koordynatorem była pani Seweryna Janicka.
Czteroosobowe zespoły z SP nr 1
w Trzebnicy, SP nr 2 w Trzebnicy,
SP nr 3 w Trzebnicy, SP w Masłowie, SP w Kuźniczysku i SP w Boleścinie rozwiązywali test składający
się z 25 pytań dotyczących prze-

pisów ruchu drogowego, sytuacji
w ruchu drogowym i pierwszej
pomocy przedmedycznej. Nad
poprawnością i sprawnym przeprowadzeniem konkursu czuwali
przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy: sierżant
sztabowy Paweł Stańczyk i starszy
sierżant Piotr Klekocki. Pierwsze
miejsce zdobyła SP w Kuźniczysku,
która będzie reprezentowała naszą
gminę na szczeblu powiatowym
w Powidzku. / Gratulujemy! Sewe-

ZABAWA I NAUKA W KRASIEJOWIE
SP Boleścin
16 maja uczniowie klas 0, VI i VII,
pod opieką Pań Dominiki Surmy i Anny Leszczyńskiej – Janik
uczestniczyli w wycieczce do Jura
Parku w Krasiejowie. Głównym
celem wyjazdu było poznanie prehistorycznego świata dinozaurów.
Zwiedzanie rozpoczęło się od niezwykłej atrakcji – TUNELU CZASU. Dzieci zostały zaproszone na

pokład kapsuły czasu, która zabrała
je w interaktywną podróż poprzez
dzieje naszej planety. Uczestnicy
przyglądali się narodzinom Ziemi,
powstaniu atmosfery i pierwszym
formom życia. Po pełnej wrażeń
podróży w Tunelu Czasu uczniowie
udali się na spacer ścieżką edukacyjną. Następnym etapem wycieczki był PAWILON PALEONTOLOGICZNY, w którym dzieci oglądały
przez szklaną podłogę największe

Pucybuty
SP Kuźniczysko

w Europie skamieniałości płazów
i gadów. Trasę zwiedzania zakończono wizytą w OCEANARIUM,
w miejscu, w którym głębia oceanu
przenika się z głębią trójwymiarowego przekazu. Morskie stwory
sprzed milionów lat wzbudziły wiele emocji. Ostatnim punktem tak
bogatego programu były zabawy
w wesołym miasteczku i kino 5D.
Jura Park to miejsce, gdzie można
atrakcyjnie spędzić wiele godzin
i gdzie czas mija bardzo szybko.
Uczestnicy kupili pamiątki, a następnie radośni i pełni wrażeń wrócili do domu.

Społeczność Szkoły w Kuźniczysku
włączyła się do akcji zorganizowanej przez wrocławską firmę Pucy-

storię powstania tego surowca naturalnego, jego odkrycia i eksploatacji
w Polsce oraz trudne warunki, w jakich pracowali pod ziemią górnicy.
Pełni wrażeń dotarliśmy do Gościńca Jurajskiego, gdzie spędziliśmy noc. Rano, po obfitym śniadaniu, wyruszyliśmy do Podzamcza,
gdzie znajdują się trwałe ruiny największego w Polsce średniowiecznego zamku – Ogrodzieńca. Tam,
pod opieką przewodnika, odbyliśmy “Spacer przez epoki”. Dokładnie zwiedziliśmy ruiny zamku,
poznając jego historię oraz warunki życia w kolejnych etapach jego
istnienia. Następnie przeszliśmy
na sąsiednią Górę Birów, na której
zrekonstruowano wczesnośredniowieczny gród ziemno-drewniany.
W zboczu Góry przeszliśmy przez
jaskinię krasową, a po drodze widzieliśmy okopy z czasów pierwszej
wojny światowej. Po długiej części edukacyjnej przyszła pora na
krótki relaks wśród straganów na
ogrodzienieckich “Krupówkach”.
Kolejnym punktem programu
były zajęcia edukacyjne na Pustyni
Błędowskiej, ale tutaj plany definitywnie pokrzyżowała nam pogoda
– lunęło, jak z cebra. Udało nam
się tylko rzucić okiem na Pustynię
w niezwykłych dla tego rodzaju
obszarów warunkach atmosferycznych – w ulewnym deszczu. I tak
zakończyliśmy poznawanie dwóch
ciekawych, a rzadko przez nas odwiedzanych, krain geograficznych.
/ Anna Ciba
buty, która zajmuje się renowacją
i czyszczeniem butów. Od stycznia
postanowili naprawiać też męskie
buty i wysyłać je bezdomnym ze
schroniska Brata Alberta we Wrocławiu. Obecnie akcja została rozszerzona i Pucybuty odnawiają
i naprawiają również buty damskie
i dziecięce, które przekazują do
domów dziecka i domów samotnej matki. Akcja w szkole trwała
2 tygodnie i w ciągu tego czasu
zebrano 352 pary różnego obuwia, które zostało przewiezione do
wspomnianej firmy. Mamy nadzieję, że przekazane buty dotrą do potrzebujących i sprawią radość wielu
osobom. „Pucybutom” gratulujemy
wspaniałego pomysłu, a wszystkim
zaangażowany w nasze przedsięwzięcie pięknie dziękujemy. Podziękowania należą się również
państwu Anicie i Adrianowi, którzy zajęli się transportem obuwia
do Wrocławia. / Koordynator akcji
na terenie szkoły Bożena Pieniądz

myślenie kreatywne
SP Masłów
Kreatywność, to proces umysłowy
pociągający za sobą powstawanie
nowych idei, skojarzeń, powiązań
z istniejącymi już ideami i koncepcjami. Myślenie kreatywne, to
myślenie prowadzące do uzyskania
oryginalnych i stosownych rozwiązań. Biorąc pod uwagę rozwój
kompetencji miękkich, miedzy którymi znajduje się kreatywność oraz
umiejętność pracy w zespole, nasza
szkoła przystąpiła do akcji edukacyjnej i konkursu „Kreatywni na
101”. Celem akcji i konkursu był
rozwój kreatywności, sprawności

turniej piłkarski

manualnej oraz umiejętności pracy
w grupie. W ramach zadań związanych z akcją i konkursem nasi
uczniowie lepili figurki z plasteliny przedstawiające dalmatyńczyki, a następnie wykonali makietę
domu przy ulicy Dalmatyńczyków
101. Uczniowie z dużą radością i zaangażowaniem włączyli się w wykonanie powierzonych im zadań.
Kreatywnie i twórczo ozdabiali makietę domku dla dalmatyńczyków.
Z precyzją lepili figurki piesków.
Zgodnie współpracowali w zespole.
Obecnie z niecierpliwością oczekują kolejnych edycji konkursu. / P.
Pierchorowicz-Rączka

SP Masłów
09.05.2019r. uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Maslowie wzięli udział w Gminnych Zawodach
Piłki Nożnej, które odbyły się na
stadionie w Trzebnicy. W dniu
zmagań z piłką nożną pogoda próbowała popsuć zawodnikom dobrą
zabawę. Jednak determinacja, zaangażowanie i wysiłek włożony w grę
zaowocował zaszczytnym miejscem na podium. Drużyna z Naszej
szkoły zajęła III miejsce. Gratulujemy naszym chłopcom wspaniałego
wyniku. / B. Falkowska

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Masłowie bardzo chętnie wyjeżdżają do teatru czy kina. Tym
razem jednak nie musieli nigdzie
jechać, aby obejrzeć piękne przedstawienie. Dnia 17 maja 2019 r. do
szkoły zawitał Teatr Blaszany Bębenek z Trzebini, z przedstawieniem
"Piraci i Wyspa Skarbów". Spektakl opowiadał o losach piratów
poszukujących ukrytego skarbu.
Bohaterem był młody chłopak –

Jim, który brał udział w wyprawie
poszukującej skarbu legendarnego
kapitana piratów. Nikt się jednak
nie spodziewał, że wśród załogi
statku jest jego dawny towarzysz –
Żarłoczny Bill. W trakcie spektaklu
dzieci miały okazję nie tylko śledzić
losy bohaterów, ale wraz z aktorami uczestniczyły w przedstawieniu
i śpiewały piosenki. Dzięki spektaklowi dowiedziały się, że w życiu
należy być odważnym, dzielnie
stawiać czoło problemom i że tylko
ciężką pracą można osiągnąć upragniony cel. / U. P.

Kącik

wdzięczności

Nie ma nic cenniejszego
niż wdzięczność
Najlepszym lekarstwem,
którego nie sposób
przedawkować to...
życzliwość
dla drugiego człowieka.

konkurs historyczny
SP Masłów
W dniu 10 maja 2019 r. Kacper
Bednarski uczeń klasy 8 a Szkoły
Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim
wziął udział w Powiatowym Konkursie Historycznym „ W walce
o wolną Polskę. Polski czyn zbrojny
w latach 1939 – 48” , który odbył się
w SP nr 2 w Obornikach Śląskich.
W zmaganiach wzięły udział szkoły: SP 2 Trzebnica, SP 2 Oborniki
Śląskie, SP Psary, SP Kuźniczysko,
SP Czeszów, SP Ujeździec Wielki. Uczeń naszej szkoły zdobył III
miejsce w powiecie a o mały włos
(1 punkt) miałby miejsce wyższe.
Udział Kacpra nie był przypadko-

wy, gdyż chłopiec od 3 lat systematycznie dążył do celu, aby uzyskać lokatę w czołówce. Tematyka
tegorocznego konkursu była dla
Kacpra wielkim wyzwaniem, gdyż
od wielu lat interesuje się II wojną
światową i losami Polaków w niej
walczących. Ma ogromną wiedzę,
co doceniła komisja. Dodam, że
zadania wymagały znajomości
nie tylko walk Polaków, ale także
informacji z zakresu polityki wewnętrznej PRL – u w latach powojennych, historii powszechnej
, danych statystycznych, czytania
tekstów źródłowych. OGROMNE
GRATULACJE !!! Nauczyciel historii: Iwona Grochowina

BICIE REKORDU w czytelnictwie
SP Boleścin
BICIE REKORDU W CZYTANIU
NA PRZERWIE 15 maja 2019 r.
uczniowie klas 0 – VIII, nauczyciele oraz Pani Dyrektor wzięli udział
w akcji bicia rekordu czytających

na przerwie. „Przerwa na czytanie"
została zainicjowana przez Bibliotekę Pedagogiczną Wojewódzkiego
Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Honorowy patronat nad wydarzeniem

Zapraszamy do dzielenia się nią
na łamach tej rubryki
Panoramy Trzebnickiej.
Podziękowania
i inne życzliwości
można słać na adres:
panorama.trzebnicka@gmail.com

Piłka Nożna
SP Masłów
objęła Fundacja ABCXXXI Cała
Polska czyta dzieciom. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Jej celem było: promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
integracja środowiska; pokazanie
uczniom, że czytanie jest ciekawe;
zachęcenie do sięgania po książki
w każdej sytuacji i każdym miejscu.
/ Anna Leszczyńska – Janik

Blaszany Bębenek
SP Masłów
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Złoty Smyczek dla uczennicy
Szkoła Muzyczna
Złoty Smyczek dla uczennicy Diany Viktorii Cel. Dnia 4 kwietnia
2019r. w PSM I stopnia w Opolu
odbyły się VIII Konfrontacje Młodych Skrzypków. Dzieci z całej Polski rywalizowały ze sobą w dwóch

grupach wiekowych, wykonując
utwór obowiązkowy wyznaczony
przez organizatorów oraz utwór
dowolny z towarzyszeniem fortepianu. Konfrontacje to bardzo ważna impreza w muzycznym świecie
młodych skrzypków, mająca na
celu umożliwienie najmłodszym
publicznego występu i konfronta-

cji z rówieśnikami, wymianę doświadczeń nauczycieli w metodyce
nauczania najmłodszych uczniów,
popularyzację muzycznej literatury
dziecięcej polskich kompozytorów
współczesnych oraz kształtowanie
wrażliwości artystycznej i kulturalnej wśród dzieci. W Jury konkursu
zasiedli znani i cenieni skrzypkowie
i nauczyciele, pod przewodnictwem
znakomitego skrzypka i profesora
Akademii Muzycznej w Warszawie,
Pana Sławomira Tomasika. Uczennica GSM I stopnia w Trzebnicy,
Diana Viktoria Cel już po raz drugi
zdobyła tytuł Mistrza Złotego
Smyczka. Uczennicy towarzyszył
przy fortepianie Pan Tomasz Śliwowski z Wrocławia. Po zmaganiach konkursowych odbyły się
interesujące warsztaty metodyczne
dla nauczycieli, w których udział
wzięła nauczycielka Diany, Pani
Karolina Cel. Serdecznie gratulujemy sukcesów!

Piłka nożna to najpopularniejsza
dyscyplina sportowa, która ma
wielomilionową publiczność. Od
lat cieszy się wielkim zainteresowaniem, a swoich fanów skupia na stadionach i przed telewizorami na całym świecie. Piłka nożna jest także
ważna dla uczniów Naszej szkoły.
Chłopcy z wielką determinacją zaangażowali się w przygotowania do
rozgrywek międzyszkolnych i równie dzielnie grali podczas zawodów
klas 8 szkoły podstawowej i 3 klasy
gimnazjum, które odbyły się 14
maja 2019 r. na Stadionie Miejskim
„Fair Play Arena” w Trzebnicy.
Nasza szkoła jako jedyna z gminy Trzebnica wystawiła drużynę
z klasy VIII, tym bardziej cieszymy się z zaszczytnego III miejsca.
Jako najmłodsza drużyna na zawodach wykazała się wytrzymałością,

Prosimy zwrócić uwagę
na obrazowość i oryginalną, zaskakującą
metaforykę wierszy
Reginy Nowakowskiej,
aktywnej słuchaczki
UTW „Tęcza” oraz
uczestniczki naszych
warsztatów literackich.
Mamy tu panoramiczne, uzupełniające się
obrazy. Są to wiersze
spójne, konsekwentnie skonstruowane,
logiczne. Odnoszą się
do emocji czytelnika,
który może odnaleźć
w nich swój własny
świat.
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
wtorek od godz. 09:30.

umiejętnością koncentracji i pracy
w zespole oraz dobrą kondycją fizyczną. Gratulujemy Naszej drużynie III miejsca na podium tegorocznej edycji zawodów. / B. Falkowska

okienko
z wierszem
REGINA NOWAKOWSKA

Bliżej lata
wiosenne ptaki kraczą nad wstęgą płyt gołych
białą suknię w dziobach unoszą do słońca
rozlewa się kolorami wystawa za szybą
chleba, masła, lizaków i aniołów bez skrzydeł
przechadzać się będziesz z wyciągniętą szyją,
i z czarnych włosów rzeką
aż dojdziesz gdzie snopek
ugości Cię pod złotą kłosa strzechą.
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Osoby, które dostarczą rozwiązaną
krzyżówkę do Redakcji
Panoramy Trzebnickiej
(ul. Prusicka 12, pok. 208),
wezmą udział w losowaniu,

zł

• 50 zł ufundowane przez GCKiS
(do odbioru: ul. Prusicka 12)

Ósemka
pik

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

imię i nazwisko

telefon
Rozwiązanie z numeru 8

Rodzaj
przestrogi
Rodzaj
Pracownik
przedrukarni,
strogi
składacz
Pracownik
drukarni,
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(158)

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje:

Dariusz Konferowicz
hasło:

KAŻDY SOBIE RZEPKĘ SKROBIE
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WYDARZENIA KULTURALNE
24 maja / 18:00

Koncert z okazji Dnia Matki / Sala
Widowiskowa / wstęp wolny

27 maja – 1 czerwca

Dni Rodziny / szczegóły na plakacie

2 czerwca

Finał Trzebnickich Dni Rodziny i Dzień
Dziecka / Plac Pielgrzymkowy / szczegóły
na plakacie

9 czerwca

Warsztaty perkusyjne Bartek Pawlus / Sala
Retro / opłata 50zł / zapisy do 31.05.2019 /
szczegóły na plakacie
GCKiS ul. Prusicka 12
pon. – czw. 10:00 – 20:00 / pt. 10:00 – 22:00
/ sob. 12:00-22:00 / niedz. 12:00-20:00
organizujemy urodziny dla dzieci
szczegóły: 669 886 997
Piotr Rejda i Zespół Żniwa / wstęp wolny
Gry bez prądu / Art Kawiarnia / Wszystkich

11

18 19 20

Fotografia artystyczna Lech Basel / Galeria
Parter

31 maja

18

polskie.

21 22 23 24 18
25

Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie - przysłowie polskie.
1

Jazzografie

Miejsce dla Ciebie!

11

18 19 20

Wystawa fotografii Michała Jezierskiego,
Romana Gomółki, Marty Kutrowskiej-Kity,
Rafała Dudka / Galeria Poddasze i Galeria
Parter

artKawiarnia

5

Model
Fiata

13

W kolorach natury
do 22 września

Z niego
bieżnia

19

19

3

Z niego
bieżnia

Gaz do
jarzerozwiązanie
- przysłowie
niówek
13

13 14 15 16 17

16

Dawny
symbol
chwały
Dawny
symbol
chwały

Zinedine z
boiska
Zinedine z
boiska

Przyjęcie bez
krzeseł
Przyjęcie bez
krzeseł
Gaz do
jarzeniówek

16

3
15

GCKiS ul. Prusicka 12
tel. 71 312 09 47 pon. – pt. 7:30-20:00

WYSTAWY

Rechocze w
stawie
Rechocze w
stawie

Sądowa
szata

Zadanie
dla dyskobola
Zadanie
dla …
dysKubakobola
sińska
…
Kubasińska

KULTURA

Cieknie
z niego
23
woda
Cieknie
z niego
woda

Sądowa
szata

Ptak z
songu
Szczepanika
Ptak
z
songu
Szczepanika

Gminnego Cen t rum K ult ury i S p or t u

Koczowisko
Tatarów
Koczowisko
Tatarów

21 22 23 24 25

w każdy poniedziałek pasjonatów gier planszowych oraz
zainteresowanych tematyką RPG serdecznie
/18:00
zapraszamy! / wiek 8+, zajęcia bezpłatne

każdy wtorek 		
/9:30 i 10:30

zajęcia muzyczne dla dzieci 0-3 lat
z opiekunami / ArtKawiarnia Obowiązują
zapisy edukator.kultury@gmail.com

KINO
Polonia 3D

GCKiS

Bilety online

kinopolonia.bilety24.pl

ul. Prusicka 12

tel. 71 312 12 43 (kino – biuro)
pon. – pt. 7:30 – 15:30
71 312 09 47 (kasy kina) wew. 221

Kasy Kina
R

E

K

L

A

M

A

REPERTUAR

pt. – wt. 14:00 – 20:00 (zamykamy 15 minut
po rozpoczęciu ostatniego seansu)
bieżący tydzień na plakacie
kolejne na stronie gckis.trzebnica.pl

sobota / 12:00

Kino Juniora / wstęp wolny

tanie wtorki

bilety norm. 14 zł, ulg. 9 zł

Dyskusyjny Klub Filmowy
30 maja

„Vice”

PREMIERY W KINIE POLONIA

31 maja

„Pokemon: Detektyw Pikachu”

31 maja

„Topielisko: Klątwa Llorony”

SPORT

Hala Sportowa
tel. 71 312 11 71

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

GODZINY OTWARCIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH
Stadion Miejski FAIR
PLAY ARENA i bieżnia
dla biegaczy na
Stadionie

poniedziałek – piątek 8:00-21:00
sobota – 12:00-20:00
niedziela:: nieczynne
poniedziałek – piątek: 8:00-21:30

Gminny Obiekt
SportowoRekreacyjny
ul. 3 maja 2

sobota: 12:00-20:00
niedziela: nieczynne
Zapraszamy do skorzystania z oferty
„Promocyjna Sobota na Squashu”
(informacje na plakatach) rezerwacja pod
nr 605-051-204

Kompleks Boisk Orlik
ul. Oleśnicka

poniedziałek – piątek 13:30-21:30

25 maja

Trzebnica Cross Race/ Las Bukowy

sobota – niedziela 13:00-20:00
Rynek Ratusz, parter

tel. 669 767 871

pon. 10:00 – 17:00 / wt. 9:00 – 16:00

BIBLIOTEKA

śr. nieczynne – prace wewnętrzne
czw. 11:00 – 18:00 / pt. 9:00 – 16:00
SOBOTA-NIEDZIELA NIECZYNNE

każdy czwartek
/16:30-17:30

W 80 pomysłów dookoła biblioteki

30
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zapraszamy na badania w kierunku osteoporozy
10 czerwca 2019
od godz. 13:00

R

E

K

L

A

M

A

w ramach umow y z NFZ i komercyjnie
oferujemy także:

Zapisy w Rejestracji:
tel. 71 312 05 10

cena jednego badania
39,00 zł

▪zabiegi rehabilitacyjne
▪konsultacje lekarzy specjalistów
▪masaże
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HIRUDOTERAPIA
INTERNISTA
Gabinet terapii Naturalnych
KARDIOLOG
Gabinet
Internistyczno –
terapia

Nr 9 / 159

Chirurgia i Medycyna
Estetyczna
Lek. med. Maciej Paruzel
Specjalista Chirurgii Ogólnej,
Hirudologii, Medycyny
Estetycznej i Kosmetologii
• Chirurgia Ogólna
• Chirurgia Ręki
• Medycyna Estetyczna
• Kosmetologia
Centrum Medyczne PARMED
Trzebnica ul. Spokojna 11
tel. 601 773 229
www.parmed.eu

PEDIATRA
Neonatolog

Anna Kowalik

pediatra, specjalista neonatolog

Trzebnica
ul. Wrocławska 8c/13

w REH4U

godziny przyjęć:

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

STOMATOLOG
lek. stom.

Ewa Zgliczyńska-Duda

NOWY GABINET
Trzebnica
ul. J. Korczaka 1E
(wejście od strony parkingu przy
ul. A. Krajowej na osiedlu Zdrój)
• stomatologia zachowawcza
• stomatologia dziecięca

tel. 607 636 024

24.05.2019

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

PEDIATRA
NEONATOLOG
lek. med.

Stanisława Marcjoniak
specjalista chorób dzieci i neonatologii

Trzebnica

ul. W. Jagiełły 9

Przyjmuje codziennie po uprzedniej rejestracji telefonicznej.

71 312 11 62
502 670 316

tel.

Stomatologia
Rodzinna
Zofia Anna Bartłomiej

Kaczmarzyk

www.kaczmarzyk.eu

ortodonta
IMPL ANT Y
pełen zakres usług
stomatologicznych

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

gabinet
ortodontyczny

TECHNIK
DENTYSTYCZNY

Leczenie wad zgryzu
lek. stom.
specjalista ortodonta

Lidia Korczyk

Tomasz Ciba

tel.

Trzebnica
Reh4u sp z o.o.

ul. Wrocławska 8c/13
Konsultacje dzieci i dorosłych
Rejestracja Reh4u:

71 308 46 46
570 90 92 92

TRZEBNICA
ul. Św. Jadwigi 27 A-B
w ProVicie
od godz. 16:00

Rejestracja telefoniczna:

tel. 505

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

ul. KOŚCIUSZKI 10
Rejestracja
tel. 607 09 99 00

po wcześniejszym umówieniu.

tel. 602

686 165

159 230

STOMATOLOG

STOMATOLOG

Justyna Składnik

lek. stom.

Adam Wesołowski
Trzebnica

Trzebnica
ul. św. Jadwigi 19a

ul. J. Korczaka 1E

gabinet i rejestracja czynne:
pon. czw. pt. 8:00 – 14:00
wt. śr. 13:00 – 18:00
rejestracja telefoniczna

603 233 932
505 377 781

Trzebnica ul. Św. Jadwigi 1D

tel. 602

880 583

PSYCHIATRA
lek. Agnieszka Dzioba-Musiał

TRZEBNICA
Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica – ZDRÓJ

rejestracja telefoniczna
tel. 665

38 38 58

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

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

pon. – pt. 10 – 18
soboty 10 – 14
rejestracja

optyk czynny:
dr przyjmuje:

tel. 601

754 974

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

71 387 22 67 / 607 40 58 47

czynny: pon. – pt. w godz. 13-19
www.okulistatrzebnica.pl
pełen zakres badań okulistycznych

OCT – optyczna koherentna
tomografia
komputerowe pole widzenia

Psychoterapeuta
Psycholog

Psycholog
Psychoterapeuta

• psychoterapia osób dorosłych
(problemy emocjonalne, depresja, trudności w związkach, zaburzenia odżywiania, nadużywanie
substancji)
• wsparcie psychologiczne w sytuacji trudnej emocjonalnie (kryzys
życiowy, doświadczenie choroby
własnej lub osób bliskich, żałoba,
rozstanie)
• wsparcie psychologiczne rodziców
dzieci z trudnościami rozwojowymi

Dzieci Młodzież Dorośli

mgr Anita Szlęzak

tel. 660 688 738

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

• Dobór aparatów słuchowych
u dzieci i dorosłych
• Bezpłatne testowania
i wypożyczenia
• Konsultacje profesorskie
• Dofinansowania NFZ,
PCPR, raty

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

mgr Renata Wójcicka

tel. 608 485 186

psychologtrzebnica.pl

PSYCHOLOG
P OZ Y T Y W- Ka

Centrum Rozwoju i Wsparcia
Psychologicznego
• psycholodzy dzieci i młodzieży
• psycholodzy osób dorosłych
• neurologopedzi
• psychoterapia dzieci i młodzieży
• psychoterapia osób dorosłych
• grupy rozwojowo-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży
• EEG biofeedback
• terapeuci ręki
Trzebnica ul. Rynek 13/6
rejestracja tel. 503 901 757
www.pozytyw-ka.pl

w w w. s t e p m e d . p l
Trzebnica
ul. Kolejowa 1A/2
rejestracja tel. 507 033 543
REHABILITACJA DZIECI
I NIEMOWLĄT
mgr Joanna

ul. Wincentego Witosa 2

pon. 8:00 – 17:00

www.stepmed.pl

Trzebnica
ul. Kolejowa 1A/2

wt. śr. czw. 8:00 – 16:00

pt. 8:00 – 15:00
tel.

•
•
•
•
•

71 740 50 12

wizyty domowe:
Trzebnica i okolice
tel. 517 894 568

ASC SŁUCHMED

DERMATOLOG

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

Trzebnica

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

tel. 71

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

387 12 76

pon. – pt. 8:00 – 16:00

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

TRZEBNICA
ul. Św. Jadwigi 27 A-B
godz. przyjęć:

środa 15:00 – 16:30

Rejestracja telefoniczna
po godz. 20:00

tel. 789 218 803

tel.

• bóle głowy • migreny
• zatoki • bóle kręgosłupa
• urazy sportowe

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

USG NARZĄDU RUCHU
mgr Łukasz Łagoda
• iniekcje okołostawowe
kolagenem medycznym
• konsultacje
fizjoterapeutyczne
• terapia manualna
• chiropraktyka
Trzebnica ul. Św. Jadwigi 1/2
www.aktiv-reahabilitacja.pl

tel. 693 280 758

71 312 16 80

dr n. med. Sebastian Uczniak

REH4U TRZEBNICA

ul. Św. Jadwigi 1/2

Leczymy:

dr n. wet. Stanisław Dzimira

więcej informacji na stronie

www.stepmed.pl
Trzebnica
ul. Kolejowa 1A/2

ul. Wrocławska 8c/13
tel. 662 04 00 28 / 71 308 46 46

DIAGNOSTYKA i LECZENIE
CHORÓB SKÓRY
i CHORÓB WENERYCZNYCH
Kriochirurgiczne Usuwanie
zmian:
•
•
•
•

włókniaki miękkie
brodawki wirusowe
rogowacenie słoneczne
mięczaki zakaźne u dzieci

Krioterapia zmian skórnych:
• rogowacenie słoneczne
• świąd skórny
• przebarwienia posłoneczne

Elektrochirurgiczne usuwanie
zmian skórnych:
•
•
•
•
•
•

odciski
kurzajki (brodawki)
włókniaki miękkie
rogowacenie łojotokowe
naczyniaki rubinowe
naczynia krwionośne
małego kalibru

www.stepmed.pl
TRZEBNICA

312 09 85
601 76 29 57

Rejestracja telefoniczna

pon. / pt. 16:30 – 19:00
sob. 10:00 – 14:00

Kinesiology Taping

lek. Waldemar BONCZAR

plastrowanie dynamiczne

• 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

tel. 71

608 283 870

UROLOG
Specjalista Urolog FEBU

Trzebnica ul. 1 Maja 3

ul. Kolejowa 1A/2

rejestracja tel. 503 195 870

•
•
•
•
•

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

tel. 504 234 127
Agnieszka
Franieczek-Madalińska

Trzebnica

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

ul. Witosa 20

LOGO-SPEKTRUM

PRZYCHODNIA

ul. Daszyńskiego 67/16

NOWOCZESNE CENTRUM
TERAPII I WSPOMAGANIA
ROZWOJU DZIECI

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

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

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

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

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

dr n. med.

Tomasz Harań

specjalista radiolog
Godziny przyjęć:

pon. i czw. 9:00 – 15:30
wt. i śr. 14:00 – 19:00
Trzebnica ul.

Obornicka 41e

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

rejestracja

rejestracja tel.

606 456 454

koło stadionu

71 387 27 78
605 175 050

tel.

GINEKOLOG

GINEKOLOG

gabinet ginekologiczny

J. Rakowska-Stefanidis

Janina Aleksandra Miturska
ginekolog-położnik
zakres: USG, cytologia,

konsultacje w sprawie
leczenia niepłodności

Trzebnica ul. Mickiewicza 1
tel. 71 312 05 60
Godziny przyjęć gabinetu:

pon. – śr. – pt. 16 – 19

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

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

pon. – pt.
sobota
tel.

1b

9 – 1900
900 – 1300
00

601 061 222

Stasińska
Trzebnica

Reh4u sp z o.o.
ul. Wrocławska 8c/13
Rejestracja Reh4u:

71 308 46 46
570 90 92 92
Dietoterapia
Klaudia Lampa
magister żywienia i suplementacji w sporcie, trener personalny
nadwaga i otyłość / cukrzyce
/ choroby tarczycy / trening
personalny
Trzebnica Reh4u sp z o.o.
ul. Wrocławska 8c/13
Rejestracja Reh4u:

71 308 46 46 / 570 90 92 92

NEUROLOG
lek. med.

Monika Susz-Kołodyńska
Tr z e b ni c a
ul. Św.

Jadwigi 33/7
domofon nr 7 / 2 piętro
wt. i śr. w godz. 16 – 19
REJESTRACJA telefoniczna

logospektrum.trzebnica@gmail.com

Konsultacje Onkologiczne
czwartki godz. 11-15

353 595

606 882

Gabinet USG

ul. Kolejowa

dr n. med. Teresa

godziny przyjęć

TRZEBNICA

Okręglicka – Langner
Trzebnica

Gabinet

tel. 600

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

lek. wet. Ewa

Diabetolog

masażu leczniczego
i terapii manualnej
•
•
•
•
•
•

Przychodnia
Weterynaryjna
FENIKS

Masaż Leczniczy

ul. Daszyńskiego 67/11

dermatolog
-wenerolog

AKUPUNKTURA
Trzebnica

fizjoterapia
osteopatia

Irena Dudek-Zaborowska

lek. Jolanta Wojciechowska

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

Łagoda

gabinet weterynaryjny iatros

FIZJOTERAPIA
UROGINEKOLOGICZNA

ul. Kościuszki 10
tel. 696 115 821

Oborniki Śląskie
ul. Dworcowa 36 h

mgr Łukasz

Anna Godula

Lekarz weterynarii

więcej informacji na stronie
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FIZJOTERAPEUTA

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

ACS SŁUCHMED

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

TERAPEUTA MANUALNY

poniedziałek 15:00-19:00

Gabinet czynny

•
•
•
•
•

Maleszka

certyfikowany fizjoterapeuta
metody NDT-Bobath, PNF,
terapii manualnej

Trzebnica

519 580 771

Arodent

naprawa protez
zębowych

• DYPLOMOWANY PROTETYK SŁUCHU Z 20 -LETNIM DOŚWIADCZENIEM

• stomatologia dziecięca

tel.

• konsultacja
• terapia manualna (FDM,
PNF, Bobath, haczykowanie, terapia czaszkowo
-krzyżowa)

• APARATY SŁUCHOWE

• stomatologia zachowawcza
z endodoncją

specjalista chorób oczu i optometrysta

Pracownia Techniki Dentystycznej

• BEZPŁATNE
BADANIA SŁUCHU

(Osiedle Zdrój – wejście
od ul. Armii Krajowej)

lek. med. Maria Banaś-Wojtowicz

Przyjmuje we wtorki
w godz. 15.00 – 19.00

mgr Magdalena Szykasiuk

specjalista pediatrii i alergologii

www.viltismedica.pl

specjalista chorób oczu

ul. Polna 27A/1

Logopeda kliniczny
Neurologopeda

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

dr n. med. Anna Białek-Szymańska

ul. Kościuszki 10

694 723 900

Trzebnica ul. Kościuszki 10

Adrian Lenkcis

TRZEBNICA
wizyty prywatne

Trzebnica

OKULISTA

www.arodent.net.pl

lek.

ul. Wrocławska 8D

i PRACOWNIA OPTYCZNA

tel. 604 095 455

wizyty psychiatryczne
wizyty domowe

Specjalistyczny Gabinet
Chorób Płuc

OKULISTA

TRZEBNICA ul. Obornicka 41 G
Pracownia czynna
pon. – pt. 9:00 – 16:30

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Viltis Medica

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

Anna Puchała

specjalista
FIZJOTERAPII
Hanna Stelmaszczyk

lek. med. Agata Kot

Kardiologiczny

GABINET
PEDIATRYCZNOALERGOLOGICZNY

FONEO
CENTRUM SŁUCHU

PULMONOLOG

w ZAKŁADZIE OPTYCZNYM

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

PSYCHIATRA

/////

/////

513 128 911
Chirurgia Ogólna
lek.med.

Tomasz Główka

1. konsultacje w zakresie
zabiegów operacyjnych:
• usunięcia pęcherzyka żółciowego laparoskopowo
i klasycznie
• plastyki przepuklin pachwinowych , udowych, brzusznych, pępkowych (laparoskopowo i klasycznie)
• usunięcia żylaków kończyn dolnych (badanie usg
Doppler żył i tętnic kończyn
dolnych)
• usunięcia torbieli włosowej
2. Konsultacje w zakresie
drobnych zabiegów chirurgicznych:
• Brodawki, znamiona barwnikowe
• kaszaki, tłuszczaki, włókniaki
• wrastające paznokcie

REH4U Trzebnica
ul. Wrocławska 8c/13

rejestracja:

570 909 292
71 308 46 46

NZOZ ATENA
Ujeździec Wielki 37b

lek. med. Robert Zimoch
gastroenterolog, specjalista
chorób wewnętrznych, badania
kandydatów na kierowców

tel. 600 816 852
mgr inż. Joanna Mulik-Buczma

dietetyk, psychodietetyk

tel. 71 312 77 13
Wynajem gabinetów lekarskich dla:
• logopeda • psycholog
• lekarze specjaliści • pedagog

tel. 600 279 048

SKLEP MEDYCZNY
MEDICA
w Gminnym Centrum
Medycznym TRZEBNICA-ZDRÓJ

ul. Kościuszki 10

Oferuje produkty z zakresu:

rehabilitacji, ortopedii,
środków pomocniczych
i profilaktyki

pon. – czw. 08:30 – 17:00
pt. 08:30 – 16:00
tel. 511 056 459, III piętro p.301

umowa
z Narodowym Funduszem Zdrowia

34
/////
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URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICY
71 312 06 11, 71 312 06 42, 71 312 01 45
Burmistrz przyjmuje
w sprawach skarg i wniosków:
w każdą środę
w godz. od 16:00 – 16:15
w sprawach lokalowych:
w każdy pierwszy wtorek
miesiąca w godz. od 13:00 – 16:00

miejsce
na Państwa
ogłoszenie
lekarskie

przewodniczący rady miejskiej
dyżur w każdą środę
w godz. 13:00 – 16:00
w sprawie skarg i wniosków
w każdą środę
w godz. od 15:30 – 16:00

telefon
665 086 997

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO
WYDZIAŁ TECHNICZNO – INWESTYCYJNY
71 388 81 81, 71 312 06 11, wew. 281

AP TE K I

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI
71 388 81 54, 71 312 06 11, wew. 254

dyżur nocny

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
71 388 81 51, 71 312 06 11, wew. 251

przez cały 2019 rok
pełni apteka:

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

Panaceum

ul. Daszyńskiego 65

Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Stanu Cywilnego
71 388 81 16 i 71 388 81 37
Ewidencja Ludności 71 388 81 99
Dowody Osobiste 71 388 81 87
Działalność Gospodarcza 71 388 81 86
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
71 387 15 92
Ośrodek Pomocy Społecznej
71 312 05 27
Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej Trzebnica Ergo
71 310 99 56, 71 310 99 92
Straż Miejska w Trzebnicy
71 388 81 14
Gminne Centrum Kultury i Sportu
785 922 332

TRZEBNICA – KAŁOWICE –TRZEBNICA –
MARCINOWO – TRZEBNICA
P.T

Przystanki

1

Trzebnica nr 12
Księginice 1
Księginice 2
Ligota
Masłów 1
Masłów 2
Kałowice
Masłów 2
Masłów 1
Ligota
Księginice 2
Księginice 1
Trzebnica nr 18
Marcinowo
Trzebnica nr 12

2
3
3
4
5
6
7
8

Biblioteka Miejska 669 767 871

9

Hala Sportowa 71 312 11 71

10

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
71 388 75 00, 71 388 75 80

12

Sąd Rejonowy 71 312 12 13

14

11
13

Szpital św. Jadwigi Śląskiej
71 312 09 20, 71 312 09 13

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

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica–zdrój 71 387 28 38

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

Pogotowie Wodno-Kan.
71 310 12 16

Kurs 1

PRZYSTANKI

2
3
4
5

P.T

Dworce i przystanki

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Nowy Dwór (Pętla)
Szpital (Kierunek Miasto)
Biedronka (Kierunek Miasto)
Targowisko
PKS / Urząd Miejski
Rynek/Fontanna
Stadion
Intermarche
Dworzec Kolejowy
Wrocławska
Armii Krajowej
Aquapark N/Ż
Przedszkole Nr 1
Bar Gwiazdka
Rynek/Biblioteka
Polna
Szkoła Podst. Nr3
Piwniczna/Targ
Biedronka (Kierunek Szpital)
Szpital (Kierunek Nowy Dwór)
Nowy Dwór

LINIA B
P.T

Dworce i przystanki

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Szczytkowice I
Szczytkowice II
Księginice (3 domki)
Jaszyce
Księginice, ul. Sportowa
Księginice II
Targ
Urząd Miejski
Świątniki
ul. Czereśniowa
ul. Czereśniowa Rotunda
ul. Polna
Szpital
Urząd Miejski
Rynek
Stadion
ul. Chrobrego/Deleżak
Węgrzynów
Intermarche
ul. Bochenka/Kolejowa
ul. Wrocławska
ul. Armii Krajowej
Sp nr 2/Przedszkole nr1
Bar Gwiazdka
Rynek/Księgarnia
ul. Polna
Szkoła Podstawowa nr3
Tesco
Szpital
Urząd Miejski
ul. Piwniczna
Księginice I
Księginice, ul. Sportowa
Jaszyce
Księginice (3 domki)
Szczytkowice II
Szczytkowice I

Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 Kurs 4 Kurs 5 Kurs 6 Kurs 7 Kurs 8 Kurs 9 Kurs 10 Kurs 11 Kurs 12 Kurs 13
6:06
6:08
6:10
6:12
6:14
6:16
6:18
6:22
6:24
6:26
6:27
6:28
6:30
6:32
6:34
6:36
6:39
6:41
6:43
6:45

6:58
7:00
7:02
7:04
7:06
7:08
7:10
7:14
7:16
7:18
7:19
7:20
7:22
7:24
7:26
7:28
7:31
7:33
7:34
7:36

7:36
7:38
7:40
7:42
7:44
7:46
7:48
7:52
7:54
7:56
7:57
7:58
8:00
8:02
8:04
8:06
8:09
8:11
8:13
8:15

8:16
8:18
8:20
8:22
8:24
8:26
8:28
8:32
8:34
8:36
8:37
8:38
8:40
8:42
8:44
8:46
8:49
8:51
8:53
8:55

9:04
9:06
9:08
9:10
9:12
9:14
9:16
9:20
9:22
9:24
9:25
9:26
9:28
9:30
9:32
9:34
9:37
9:39
9:41
9:43

10:00
10:02
10:04
10:06
10:08
10:10
10:12
10:16
10:18
10:20
10:21
10:22
10:24
10:26
10:28
10:30
10:33
10:35
10:37
10:39

11:25
11:27
11:29
11:31
11:33
11:35
11:37
11:41
11:43
11:45
11:46
11:47
11:48
11:50
11:52
11:54
11:56
11:59
12:01
12:03
12:05

12:15
12:17
12:19
12:21
12:23
12:25
12:27
12:31
12:33
12:35
12:36
12:37
12:38
12:40
12:42
12:44
12:46
12:49
12:51
12:53
12:55

13:07
13:09
13:11
13:13
13:15
13:17
13:19
13:23
13:25
13:27
13:28
13:29
13:30
13:32
13:34
13:36
13:38
13:41
13:43
13:45
13:47

13:48
13:50
13:52
13:54
13:56
13:58
14:00
14:04
14:06
14:08
14:09
14:10
14:11
14:13
14:15
14:17
14:19
14:22
14:24
14:26
14:28

14:30
14:32
14:34
14:36
14:38
14:40
14:42
14:46
14:48
14:50
14:51
14:52
14:53
14:55
14:57
14:59
15:01
15:04
15:06
15:08
15:10

15:12
15:14
15:16
15:18
15:20
15:22
15:24
15:28
15:30
15:32
15:33
15:34
15:35
15:37
15:39
15:41
15:43
15:46
15:48
15:50
15:52

16:00
16:02
16:04
16:06
16:08
16:10
16:12
16:16
16:18
16:20
16:21
16:22
16:23
16:25
16:27
16:29
16:31
16:34
16:36
16:38
16:40

Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3S Kurs 3H Kurs 4

Kurs 5

Kurs 6

Kurs 7

09:15
09:17
09:19
07:08
07:10
07:12
06:05
06:15
06:20
06:22
06:27
06:32
06:36
06:39
06:41

06:43
06:45
06:47
06:49
06:51
06:53
06:55
06:57
06:59

07:04
07:06
07:08

07:16

08:07
08:09
08:11
08:14

08:07
08:09
08:11
08:15

09:22
09:25

07:20
07:22

08:18
08:20

08:19
08:21

09:29
09:31

07:27
07:30
07:33
07:35

07:37
07:39
07:41
07:43
07:45
07:47
07:49
07:51
07:53
07:56
08:00
08:03
08:05
08:07

08:24

08:27
08:29
08:31
08:33
08:35
08:39
08:42

08:44
08:46
08:48

09:09
09:11
09:13

Kurs 9

14:20
14:22
14:24
15:28
15:30
15:32

10:25
10:27
10:29
10:32

Kurs Cmentarz – U.M.
m-ce III – X – pn, śr, pt.
m-ce XI – II – wt, pt
09:55 – Urząd Miejski
09:58 – Rynek

08:25 09:35
08:28
08:30
08:32 / 8:48
10:00 – Cmentarz Obornicka
08:40
10:03 – Inter marche

08:51
08:53
08:55
08:58
09:00
09:04
09:07

Kurs 8

10:05 – Bar Gwiazdka
09:38
09:40 10:07 – ul. Bochenka – UPT
09:42
09:45 ul. Daszyńskiego – U.M. 10:10
09:47
09:51
10:16
10:19
10:21
10:23

14:27
14:30
14:40
Kurs Cmentarz – U.M.
m-ce III – X – pn, śr, pt.
m-ce XI – II – wt, pt
13:35 – Urząd Miejski
13:38 – Rynek

15:36

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Trzebnica nr 23
Raszów skrzyżowanie
Raszów wieś
Taczów
Głuchów Górny
Skarszyn
Boleścin
Piersno
Boleścin
Skarszyn
Godzieszowa
Siedlec PKP
Godzieszowa
Skarszyn
Głuchów Górny
Taczów
Raszów skrzyż.
Raszów wieś
Trzebnica nr 23

16:20
16:22

12:17

16:24

12:19

16:26

12:21

-

12:23

-

12:25

-

12:27

-

12:29

-

12:32

16:37

12:41 (W T+PT)

16:44

12:47 (W T+PT)

16:50

KURS KURS KURS KURS KURS KURS
1
2
3
4
5
6
POCZĄTEK
TRASY
6:10 7:10 10:06 16:02 17:00 18:02
6:13

7:13

-

-

-

6:16

7:16

10:14 15:56 16:53 17:56

10:10

6:20

7:20

10:18 15:52 16:49 17:52

6:24

7:24

10:22 15:48 16:45 17:48

6:27

7:27

10:25 15:45 16:42 17:45

6:30

7:30

10:28 15:42 16:39 17:42

6:33

7:33

10:31 15:39 16:36 17:39

6:36

7:36

10:34 15:36 16:33 17:36

6:39

7:39

10:37 15:33 16:30 17:33

6:42

7:42

10:40 15:30 16:27 17:30

6:45

7:45

10:43 15:27 16:24 17:27

6:48

7:48

10:46 15:24 16:21 17:24

6:52

8:52

10:50 15:20 16:17 17:20

6:56

8:56

10:54 15:16 16:13 17:16

-

-

7:00

8:01

-

-

7:04

8:04

10:57 15:13
-

-

-

-

17:13

16:09

-

11:00 15:10 16:05 17:10

kierunek
i godzina
odjazdu

LINIA D

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

TRZEBNICA–
KONIOWO

15:35

Przystanek nr. 12 –
ul. Ks. Bochenka,
miejsce:
Al. Jana Pawła II

TRZEBNICA –
MARCINOWO

ul. Daszyńskiego – U.M. 13:50
14:57
15:01 / 15:15
15:18
15:20
15:22
15:25

TRZEBNICA–
UJEŹDZIEC
MAŁY

mieszkanie (7) w centrum Trzebnicy,
o powierzchni 50 mkw, 2 pokoje, pokój
z aneksem kuchennym, łazienka, stan idealny, cena do negocjacji, tel. 785 464 303.
Mieszkanie (9) dwupoziomowe, w
centrum Trzebnicy, ul. Św. Jadwigi, o powierzchni 64 mkw (salon z kuchnią, łazienka, 2 sypialnie, balkon + 30 mkw taras, +
dodatkowe pomieszczenie na strychu),
Opcjonalnie miejsce garażowe. Tel. 601
960 532.
mieszkanie (8) 2 pokojowe, Trzebnicki deptak, ul. Daszyńskiego, pow. 48,8
mkw, cena 280 tyś, tel. 667 431 549.
mieszkanie (7) własnościowe w centrum Trzebnicy 51 mkw, tel. 504 925 710.
mieszkanie (7) w centrum Trzebnicy,
o powierzchni 50,8 mkw, 2 pokoje, cena
299 000 zł, gotowe do zamieszkania, tel.
507 059 540.

przystanki

6:10 7:10 10:06
15:10 16:05 17:10

TRZEBNICA–
MASŁÓW –
KAŁOWICE–
TRZEBNICA

14:52
14:54

•
•
•
•
•
•
•
•

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:

• szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego poprzez pracę na maszynach sterowanych CAD CAM z użyciem najnowszych materiałów ,
• pracę w stabilnej, prężnie rozwijającej się firmie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na
adres: bok@panda.trzebnica.pl
dom (8) w Wiszni Małej, 190 mkw, cena
625 tyś, tel. 606 322 944.

posiadłość(6) w miejscowości Młodzianów, gmina Milicz, dom o pow. 515
mkw + działka 20 arów; parter: 2 pokoje,
kuchnia ( z kompletnym wyposażeniem
gastronomicznym), 2 duże sale o pow.
90 mkw + pomieszczenie magazynowe
o pow. 80 mkw, 4 toalety ( jedna z natryskiem); piętro: 5 pokoi, łazienka, pomieszczenie magazynowe 80 mkw, CO; zarejestrowana agroturystyka, zgoda na
imprezy okolicznościowe, cena 295 tyś,
tel. 697 551 953.

15:29 16:56 17:59

INFORMACJE OGÓLNE

13:45 – Bar Gwiazdka

13:55
13:57
13:59

12:13
12:15

Mieszkania(1) w Mirkowie, ul. Azaliowa,
"Osiedle Kwiatowe", pow.186 mkw, pow.
90,48 mkw, pow. 196,10 mkw, mieszkania
gotowe do przekazania kluczy oraz przeniesienia własności: Zabudowa wielorodzinna
oraz Zabudowa jednorodzinna, osiedle jest
podłączone do sieci gazowej, elektrycznej,
wodno – kanalizacyjne, posiada system
anten satelitarnych TV, wewnętrzną sieć internetową. Rezerwacja bezpłatna, na czas
ustalony indywidualnie z zainteresowanym.
Terminy płatności: 10% wartości ustalonej
ostatecznej ceny za przedmiot umowy do
14 dni od dnia podpisania przedwstępnej
umowy sprzedaży, pozostała kwota w transzach ustalonych podczas indywidualnych
rozmów z klientem, całość płatna przed
przeniesiem własności. Bardzo atrakcyjne
ceny za mkw, w cenie mieszkań boksy garażowe, dzwonić w godzinach 8-16, tel. 71 78
57 396, 501 479 483. https://akme.pl/oferta/
nieruchomosci/

08:20 11:35

Koniowo

14:50

13:43 – Inter marche

13:50
13:53

16:19

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:

Sprzedam

POCZĄTEK
TRASY

KONIOWO –
TRZEBNICA

13:40 – Cmentarz Obornicka

13:47 – ul. Bochenka – UPT

12:10

12:05 16:15

12:32 kursuje wtorek i piątek
16:35 kursuje od poniedział-

ku do piątku oprócz
dni ustawowo wolnych
od pracy

14:15 15:15 A

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

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

Mieszkanie (6) + działka, własnościowe
w Trzebnicy ul. Ogrodowa, w domku wielorodzinnym (wspólna księga wieczysta), budynek przedwojenny, pow. 47 mkw, I piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój,
dodatkowo strych, piwnica i działka o pow.
600 mkw. Ogrzewanie gazowe, cena 165
000 zł, tel. 575 547 940, 713 128 017.
mieszkanie (5) w centrum Trzebnicy,
86 mkw, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, duży
balkon, piwnica 30 mkw, strych 12 mkw, po
remoncie do zamieszkania, tel. 605 259 980.
mieszkanie (3) w Sędzicach, pow. 55,3
mkw, 3 pokoje, łazienka, wc osobno,
kuchnia umeblowana, przedpokój, tel.
605 368 993.
mieszkanie (3) w Trzebnicy ul. Prusicka,
dwu – pokojowe, 45 mkw, Spółdzielczo
-własnościowe, 1 piętro, tel. 668 371 516.
LOKAL USŁUGOWY(8) kawalerka w Wiszni Małej, 27 mkw. do kapitalnego remontu.
Osobne wejście w bloku, duży ogródek i teren zielony bezpośrednio przy mieszkaniu,
garaż murowany, ogrzewanie z centralnej
kotłowni, niski czynsz. Możliwość rozbudowy mieszkania, tel. 509 666 907.
dom (9) wolnostojący w miejscowości Ligota, 150 mkw + garaż, w pełni wyposażony, tel. 515 215 137.
szeregówka(8) skrajna, Trzebnica, tel.
607 431 604.
budynek (8) mieszkalny, z budynkiem
gospodarczym, w Budczycach, gmina Zawonia, na działce 20 arowej, tel. 604 107 284.
Szeregówka(6) skrajna, całkowita
pow. 240 mkw, użytkowa 160 mkw
w Trzebnicy, tel 607 431 604.

doświadczoną osobę
do pracy na stanowisko:

operatora maszyn stolarskich
i montażystę mebli skrzyniowych

TRZEBNICA – GŁUCHÓW GÓRNY – PIERSNO
– SIEDLEC TRZEBNICKI – TRZEBNICA
Rozkład ważny od 26.02

LINIA A

16:15
16:17

wyposażenia wnętrz o wysokim standardzie, zatrudni:

NIERUCHOMOŚCI

LINIA C

1

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

12:05

zatrudni

Firma Panda Trzebnica Sp.z o.o producent mebli i elementów

Ogłoszenia publikowane są: przez ok. 2 emisje
lub do momentu wycofania ich przez nadawcę.
Zgłoszenia do kolejnego numeru
należy dostarczyć do 11 czerwca 2019 r.

Kurs 2

12:08

Salon Urody Monaliza
w Trzebnicy

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

LINIA D

Powiatowy Urząd Pracy
71 312 11 54 , 71 387 11 38

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

Trzebnica

ogłoszenia
drobne

WYDZIAŁ EGZEKUCJI I WINDYKACJI
71 388 81 79, 71 388 81 06
wew. 279 i 406

ważne telefony
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Pawilon (7) murowany 116 mkw nadaje
się na działalność gospodarczą lub mieszkanie, działka 5,5 ara, ogrodzenie do tego
wiata,garaż i mały staw, 5,km od Trzebnicy
kierunek na Wrocław, cena do negocjacji,
tel.604 231 515.
Pawilon (7) handlowy, 70 mkw, działka 6
arów, ogrodzenie, 3 km od Zawoni, tel. 604
231 515.
GOSPODARSTWO(3) dom do remontu,
2 stodoły, 1,6 hektara w Głuchowie Górnym, cena do uzgodnienia, SPRZEDAM
lub WYNAJMĘ, tel. 665 616 758.
budynek mieszkalny(5) z budynkiem gospodarczym, na działce 20 arowej,
w Budczycach gm. Zawonia, tel. 604 107 284.
budynek (4) sprzedam lub wydzierżawię
budynek wolno stojący o pow. 90 mkw.
w Krośnicach, pow. milicki. Budynek nadaje się na każdą działalność, lub do adaptacji na mieszkanie. Działka o pow. 16 arów.
Informacje tel. 669 805 236.

lokal(7) w Trzebnicy o powierzchni 117
mkw z przynależącą działką 4,4 ar, wewnątrz znajduje się toaleta, pomieszczenie gospodarcze oraz kotłownia, lokal
idealny na usługi lub gastronomię, tel.
724 820 669.

Lokal(17) w Trzebnicy na mieszkanie lub
działalność, 49 mkw, 2 pokoje przechodnie, kuchnia, łazienka, przedpokój, do lokalu przynależy piwnica i pomieszczenie
na strychu, lokal do remontu, cena 135
000 zł do negocjacji, tel. 660 706 423.
Lokal(8) 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.

Działka(5) budowlana 14 arów w miejscowości Skarszyn, położonej 3 km od
węzła komunikacyjnego S8 Łozina i 15 minut od Wrocławskiego Lotniska. Dogodna
lokalizacja – cicha i bezpieczna okolica.
Znajduje się ona w sąsiedztwie drogi
powiatowej, w której są poprowadzone
media. Cena 85 000 zł / 60 zł za mkw do
ewentualnej negocjacji, tel. 531 145 110.

Stylistka paznokci
kosmetyczkA
Oferujemy: umowę o pracę lub umowę zlecenie, dobre zarobki,
bazę klientek oraz pozyskiwanie nowych komfortowych warunków
pracy, możliwość doszkolenia, udział w profesjonalnych szkoleniach
renomowanych firm. Pracujemy na produktach renomowanych firm
– bardzo duży wybór produktów!!!

Bardzo dobre warunki pracy podstawa + %
Wymagania: doświadczenie min. 1 rok, manicure hybrydowy, praca
na żelu (przedłużenie na formie/ uzupełnienie) zdobienia, malowane
ręcznie, podstawowe zdobienia (możliwość doszkolenia) bardzo wysoka kultura osobista, pozytywne nastawienie, osoba dbająca o porządek, sprzątanie stanowiska pracy, dbanie o powierzone sprzęty.
Proszę o wysyłanie aplikacji CV z załączonymi swoimi pracami
z podaniem stanowiska pracy. W razie pytań proszę o kontakt
wyłącznie mailowy lub osobisty salonmonaliza@gmail.com
Chcesz dowiedzieć się więcej? Umów się na rozmowę indywidualną.

Dorota Fissenewert tel. 601 553 718 ul. Kościuszki 27

PRACE REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE
NA TERENIE NIEMIEC
Zatrudnię 4 osoby do pracy przy remontach w Berlinie i Magdeburgu. Zapewniamy dojazd oraz nocleg. Zjazdy do Polski co tydzień lub dwa. Umowa o pracę lub działalność. Zarobki od 5500 do
9000 zł w zależności od przepracowanych godzin i umiejętności.

tel. 530 494 646 email: mk@trzebnica.net

Działka(8) o powierzchni 1350 mkw, budowlana na granicy Trzebnica – Księginice,
w pełni uzbrojona (woda, prąd, kanalizacja), atrakcyjnie położona, tel. 506 837 298.
działka(9) o powierzchni 0,35 ha, wraz
z zabudowaniami - budynek mieszkalny,
budynki gospodarcze oraz stodoła, tel.
609 432 538.
Działka(9) o pow. 1500 mkw, w Nowosielcach, przy ul. Jana Chrzciciela,
koło Obornik Śląskich, wodociąg, prąd na
działce, cicha okolica, cena - 70 zł/mkw,
tadeuszemil@gmail.com, tel. 607 770 873.
działka(8) siedliskowa w Raszowie, piękna okolica, blisko nowe osiedle, las bukowy,
basen, tel. 601 793 012.
Działka(8) budowlana w Księginicach,
o pow.1374 mkw, tel. 509 406 292.
działki (8) budowlane, 12 arów, Brzyków,
cena do negocjacji, tel. 601 708 438.
działka(7) budowlana o pow. 10 arów,
Mienice, tel. 506 954 021.
działka(6) siedliskowa, Raszów, 40 arów,
(obecnie sad śliwowy), tel. 507 598 676.
działka(7) w Czeszowie obok Młyna, 1340
mkw, 60 tys, tel. 696 095 538, 696 095 446.
działki (5) dwie sztuki, budowlane nr
93 a i b, pow. 13,08 ar i 13,31 ar, Trzebnica ul. Polna, tel 724 121 082.
działka(5) 29 arów, w Trzebnicy, przy ul.
Młynarskiej 16, tel. 608 285 421.
Działka(4) budowlana 9 arów Komorowo, 5 km od Trzebnicy, przy drodze
asfaltowej, wjazd na działkę z obniżonym
chodnikiem, w sąsiedztwie budowane
jest osiedle domków jednorodzinnych,
atrakcyjne położenie, tel. 501 722 594.

działka(4) budowlana, 1840 mkw,
w Trzebnicy, ujęta w planie zagospodarowania przestrzennego na nowym osiedlu,
tel. 505 334 186.
działki (4) budowlane, każda ponad 10
arów, w Kałowicach, gmina Zawonia, sprzedam lub zamienie na mieszkanie w Trzebnicy lub Wrocławiu, tel. 798 263 003.
działka (4) rolna, o pow. 3000 mkw,
w miejscowości Raszów, przy lokalnej
drodze nr dz.4/1, cena do uzgodnienia,
tel. 667 225 509.
działka(4) rolno-budowlana, w planie
przestrzennym 86 arów, własność, Złotów,
cena do uzgodnienia, tel. 783 668 462.
działka(4) budowlana, 1300 m, w Pierwoszowie, Nowe Osiedle, blisko las, cena
do uzgodnienia, tel. 782 532 519.
działki (3) budowlane, od 10 do 15
arów, wieś Ligotka, gmina Prusice, tel.
788 093 905.
Działka(3) budowlana, 0,5 ha, przy samym lesie, obok drogi asfaltowej, w Dolinie Baryczy, Stara Huta, wszystkie media,

PRACUJ JAKO OPIEKUN
SENIORÓW W NIEMCZECH
ATRAKCYJNE
WYNAGRODZENIE
ZAPEWNIAMY KURSY
NIEMIECKIEGO
PEŁNA ORGANIZACJA POBYTU
SPRAWDZONE I
INDYWIDUALNIE DOBRANE
OFERTY PRACY

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA
SPOTKANIE: TEL. 666 096 762
tel. 609 936 972.

działki(3) 10 ar, w Szczytkowicach,
uzbrojone, cena 65 zł/mkw, tel. 601 592 521.
działka(8) własnościowa, budowlana,
posiada plan przestrzenny pod budowę,
86 arów, gaz prąd, tel. 783 668 462.
Działka(8) o pow 0,5 ha, Skoroszów,
może zostać podzielona na 3 osobne
działki i tak ma również wydane warunki
zabudowy (można wybudować 3 wolnostojące domy z garażami), dojazd drogą
gminną, z jednej strony graniczy z rzeką,
niedaleko las, tel. 603 283 075.
ziemia(2) powiat trzebnicki, całość 1,90h,
obecnie zasiana jest pszenica, bardzo dobry dojazd, cena 75 tyś, tel. 760 915 259 /
533 488 448.
sad(4) wiśniowy, 2 ha, w Droszowie tel.
692 635 672.
las(8) 38 arów, Złotów, gmina Trzebnica,
tel. 783 668 462.
pole (4) 1,5 h – orne, I i II klasa ziemi, Czachowo, gmina Zawonia, tel. 888 409 049.

kupię
Sad(8) w okolicy Trzebnicy, tel. 601 711 262.
Mieszkanie (7) w Trzebnicy, 2 pokojowe,
na 1-2 piętrze blisko centrum, własnościowe,
może być do remontu, tel.604 231 515.
działka(6) budowlana w Trzebnicy,
Świątnikach, Raszowie, tel: 697 707 978.

zamienię
mieszkanie(5) w Trzebnicy, zamienię, 30
mkw, 2 piętro, w pobliżu Rynku, osobno kuchnia, pokój, łazienka, przedpokój, słoneczne
cały dzień, po świeżym remoncie, nowe okna
, drzwi podłogi, pomalowane, wspólnota,
ogrzewanie własna kotłownia, tel. 692 508 273.
kawalerkę(4) we Wrocławiu – Krzyki
na dwupokojowe mieszkanie w Trzebnicy,dzwonić po godz. 15.00, tel. 577 707 620.
mieszkanie (1) własnościowe, w Miliczu,
2-pokojowe, po remoncie, co gaz, II piętro
+ część strychu oraz piwnica i komórka, podwórko zamknięte, na mieszkanie do remontu w Trzebnicy, bez dopłaty, tel. 782 984 426.

Mam do wynajęcia
lokal (9) w Trzebnicy przy ul. Bochenka, o pow. 50 mkw, woda, gaz, CO,
klimatyzacja, tel. 602 316 975.
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lokal(2) w nowym budownictwie 25
mkw przy ul. Św. Jadwigi obok Pracowni
fryzjerskiej, przystosowany pod usługi
kosmetyczne, tel. 605 918 889.
pole (9) wydzierżawię nieodpłatnie! w Kałowicach, gmina Zawonia o pow, 0,5 h, tel.
798 263 003.
lokal(9) usługowy o powierzchni 33 mkw,
w Trzebnicy, tel. 601 204 002.
mieszkanie (9) w Trzebnicy o pow. 54
mkw, tel. 609 293 011.
kondygnacja domu(7)
parter,
o pow. 200 mkw, umeblowana, Komorowie + działka około 800 mkw, cena 2500
zł, tel. 882 353 301.
kawalerka(7) umeblowana, w Sędzicach, tel. 695 185 997.
Lokal(7) usługowy, o pow. 54 mkw,
w Trzebnicy przy ul. Obrońców Pokoju,
w nowym budownictwie, wejście od
głównej ulicy, ogrzewanie gazowe, tel.
663 844 847.
lokal(6) na działalność gastronomiczną,
w pełni wyposażona sala konsumpcyjna,
kuchnia, zmywalnia, sanitariaty, zaplecze
socjalne itp. 120 mkw, Trzebnica Rynek, istnieje także możliwość wynajęcia lokalu na
imprezy okolicznościowe, tel. 513 949 287.
Lokal(6) o powierzchni 36 mkw, w Trzebnicy przy ul. 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.

pokój(6) z łazienką w domu jednorodzinnym, miejscem parkingowym na
podwórku cena 800,00, tel. 506 953 406.
mieszkanie (6) w centrum Trzebnicy,
o pow. 48 mkw, 2 pokoje, 602 490 030.
Lokal(5) nowy, w Trzebnicy, przy ul. Św. Jadwigi 3 C, pow. 51,70 mkw, (nowy budynek
Triady), 1500 zł netto + opłaty, tel. 882 353 301.
Mieszkanie (1) o pow. 35 mkw,
w Trzebnicy przy ul. Kościelnej, na parterze, w pełni wyposażone, sypialnia, przestronna kuchnia, łazienka, przedpokój,
tel. 663 844 847.
lokal(21) użytkowy – na parterze – o powierzchni 145 mkw, ciepły, suchy, wymalowany, po remoncie, dwupoziomowy – na
dole piwnica, ogrzewanie gazowe, ul. Polna
41 (skrzyżowanie z ul. Witosa), tel. 502 563 166.
Powierzchnie biurowe (1) o wielkości 10 – 30 mkw, w centrum Trzebnicy, ul.
Solna 6, w biurowcu znajduje się 21 lokali.
Teren biurowca jest ogrodzony i posiada
własny parking, tel. +48 663 844 847.
Kawalerka(3) 24 mkw, w centrum
Trzebnicy, 3 piętro, dla jednej osoby lub
pary bez dzieci, tel. 605 881 897.
kawalerka(3) w Trzebnicy, 27 mkw, tel.
71/31 312 09 03.
Kawalerka(2) 39 mkw, I p., Trzebnica,
ul. Obornicka, wynajem 750 zł + opłata za
czynsz, kaucja 1500 zł, tel. 607 816 936.
pomieszczenie (2) w gabinecie kosmetycznym pod usługi typu: wizaż-paznokcie, Trzebnica "Akademia Urody",
tel. 795 313 128.
stanowisko(3) do stylizacji paznokci
podnajmę osobie prowadzącej własną
działalność gospodarczą. Jedna stała opłata 600 zł netto (3 dni w tygodniu), Chętnych
zapraszam do kontaktu: Centrum Piękna
i Rozwoju w Trzebnicy, tel. 533 061 062.
stanowisko(3) do przedłużania rzęs
lub wykonywania masażu – podnajmę
osobie będącej na własnej działalności
gospodarczej. Jedna opłata stała 600 zł
netto (3 dni w tygodniu). Centrum Piękna
i Rozwoju w Trzebnicy, tel. 533 061 062.

DAM PRACĘ
do zbioru czereśni (9) najmę do
zbioru czereśni, w Księginicach, od końca maja, możliwy transport, dzwonić po
15.30, tel. 531 813 626.
pracownik budowlany(9) zatrudnię do pracy 4 osoby przy remontach
– wykończeniach na terenie Niemiec
(Berlin , Magdeburg), zapewniam dojazd
oraz nocleg, zjazdy do Polski co tydzień
lub dwa, Umowa o pracę lub działalność, zarobki od 5500 zł do 9000 zł, w
zależności od przeprowadzonych godzin i umiejętności, mk@trzebnica.net,
tel. 530 494 646.

ZŁOTA
RĄCZKA

skręci, zespawa, sklei,
wymieni, naprawi,
zaprojektuje, doradzi,
wykona...
doświadczony
fachowiec z polecenia
Trzebnica i okolice

tel. 505 551 358
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Operator koparki (8) oraz Pracowników ogólnobudowlanych zatrudnię do
prac przy montażu przydomowych szamb
i oczyszczalni oraz układaniu kostki betonowej
i zakładaniu trawników itp. Praca na pełny etat
i umowa o pracę. Stawki od 16 do 25zł / godzinę (brutto). Wymagania: Operator koparki
– Prawo jazdy kat E+B, Uprawnienia operatora
koparki klasy 3; Pracownik ogólnobudowlany:
Prawo jazdy kat B, dyspozycyjność również
w soboty; Biuro@ekokop.pl, tel. 603 953 706.
wykonawca(7) drobne prace elewacyjne (parter) przy domu w Trzebnicy – poszukuję wykonawcy, tel. 608 572 381.
sprzedawca(7) zatrudnię osoby do
sprzedaży truskawek, tel. 661 556 464.
Ślusarzy(5) remontowych, zatrudnię
w Psarach, tel. 601715112.
osoby do prac na dachach(3) zatrudnię osoby z doświadczeniem do prac na dachach płaskich. Brak doświadczenia nie stanowi
problemu, wszystkiego nauczymy. Rzetelność,
zaangażowanie, chęci do pracy dobrze wynagradzam. Firma zajmuje się głównie pokrywaniem i naprawianiem dachów, tel. 500 266 161.
wokalista (3) zespół instrumentalno-wokalny poszukuje wokalisty, tel.
693 800 815.
MONTER(1) poszukuję montera/pomocnika do montażu instalacji sanitarnych.
Praca we Wrocławiu oraz na wyjazdach.
Wysokie stawki + premie+ diety.Zapewniam dojazd. Mile widziane całe brygady,
tel. 781 494 805.
Spawacz(3) Firma ANOTIS zatrudni
spawacza lub ślusarza – spawacza. Do
obowiązków pracownika należeć będzie
wiercenie, cięcie i spawanie profili stalowych przy produkcji ogrodzeń, wymagamy umiejętności spawania i doświadczenia w pracy na stanowisku spawacza lub
ślusarza – spawacza. Oferujemy wysokie
wynagrodzenie oraz stałe zatrudnienie na
pełen etat, tel. 663 844 847.

telewizor(9) plaski, LG, 37 cali, tanio,
tel. 502 244 871.
telewizor(9) Panasonic, 42 Cale, stan
bardzo dobry, cena 500 zł, tel. 667 888 993.

fotelik (9) samochodowy. Cena 50 zł,
tel. 732 244 683.

ROWERY / WÓZKI
Sprzedam
rower(8) 24 cali, cena 250 zł, Trzebnica,
tel. 603 283 075.

Sprzedam
meblościanka(9) komplet mebli pokojowych, 8 szt krzeseł,stół wraz z narożnikiem, wszystko w dobrym stanie, cena
do uzgodnienia, tel.603 803 775.
szafka + wieszak (9) szafka na buty z
wieszakiem, NOWY, Trzebnica , cena 300
zł, tel.726 953 689.

matematyka(8) Jestem studentem
Politechniki Wrocławskiej, udzielę korepetycji dla uczniów szkoły podstawowej,
gimnazjów a także szkól ponadgimnazjalnych przygotowujących się do matury, tel. 792 429 119.
gra na skrzypcach i fortepianie(4)
Dyplomowany muzyk udziela lekcji gry na
skrzypcach i fortepianie a także śpiewu
i prowadzi zajęcia z muzykoterapią dla
dorosłych i dzieci, kontakt po uprzednim
wysłaniu sms-a, tel. 509 170 171.
Matematyka(14) szkoła średnia, matura, tel. 603 548 603.
Język hiszpański (3) korepetycje/
zajęcia dla młodzieży i dorosłych z dojazdem do ucznia – 50 zł/godzinę, tel.
697 722 995.
J.angielski/j.niemiecki (3) Studentka anglistyki I germanistyki udzieli korepetycji z języka angielskiego lub niemieckiego, tel. 793 218 900.
Język niemiecki (3) nauczycielka pomoże w nauce języka niemieckiego, tanio
już od 20 zł, tel. 783 164 357.
Nauka komputera(3) dla osób starszych i nie tylko, tel. 663 799 153.

Rower(7) turystyczny, męski, w kolorze
czarnym, błotnik, bagażnik, cena 70 zł, tel. 604
259 577.
rower(6) używany, BMX cena 500 zł, tel.
693 790 106.

meblościanka(9) komplet mebli pokojowych, 8 szt krzeseł,stół wraz z narożnikiem, wszystko w dobrym stanie, cena
do uzgodnienia, tel.603 803 775.
stół(8) drewniany, 130 x 90 cm, po rozłożeniu 180 x 90 cm, kolor orzechowy,
cena: 1200, tel. 504 109 203.

krzesła(9) 4 sztuki, Ingolf z litej sosny
z IKEA, używane, w bardzo dobrym stanie, poduszki gratis, możliwy dowóz po
uzgodnieniu, cena za komplet 599 zł, tel.
609 959 711.

.

śnia, stan dobry (bezwypadkowy), tel. 601
786 383.
Nissan (8) Almera Tino, cena 7200 zł, rok
produkcji 2004, od 2012 w Polsce, paliwo
i LPG, przebieg 153 tyś, moc silnika 116 KM,
tel. 669 151 452.

auto ciężarowe (7) Man TGL 124
z 2005 roku, z windą na 17 ep, z miejscem
do spania, przebieg 870 tys km, polisa OC do
marca 2020, ubezpieczenie OCP, przegląd
aktualny do listopada, sprawne w ciągłej eksploatacji i, ubezpieczenie odpowiedzialności
przewoźnika do marca 2020, cena 35000 tys.
do negocjacji, tel. 601 764 531.

przyczepka(9) samochodowa, typ
SAM, z dokumentacją, zarejestrowana
bezterminowo, stan bardzo dobry, koło
zapasowe, cena 990 zł, tel. 693 223 802.
Koła (8) 4 szt, oryginalne, Golf II, z oponami letniki, cena do uzgodnienia 175/70/13,
tel. 600 530 560.
opony(8) letnie, 215/55 R17, 2 sztuki, continental, z 2013 r., 2 sztuki, Barum z 2016 r.,
dobrym stanie, cena 500 zł, tel. 730 586 965.
felgi (8) "15", stalowe, 6JX15 H2 ET47, cena:
200 zł, tel. 601 442 771.

OPEL(9) CORSA C, 1.3 diesel, 2005 rok, spalanie 3,9 l / 100 km, przebieg 158 tyś. km,
kupiony w Polsce, przegląd i OC do wrze-

opielacz(8) do obróbki między rzędami ziemniaków, tel. 668 302 127.
brony ciężkie (8) stan dobry, cena do
uzgodnienia, tel. 603 465 219.
waga (8) dziesiętna do 200 kg + odważniki, tel. 513 918 288.
młot(8) wyburzeniowy, Boscha GSH 16
+ 3 groty oraz moto-wiertarkę, Boscha
GBH 7 DE + 2 groty, gotowe do pracy,
dzwonić po 16.00, tel. 609 341 999.
sprzęgło(7) kompletne + koło zamachowe z wieńcem, nieużywane do URSUSA 3P,
tel. 513 918 288.
siewnik (9) ciągnikowy POZNANIAK, ORKAN, tel. 500 326 862.
Ciągnik (7) Ursus C-4011, stan bardzo
dobry, zarejestrowany, +pług, kultywator i brony, cena do uzgodnienia, tel.
504 439 022.
przyczepy(9) rolnicze: wywrotka i skrzyniowa, tel. 500 326 862.
sadzarka (9) do ziemniaków, tel. 500
326 862.
sortownik (9) napędzany silnikiem
elektrycznym, tel. 500 326 862.
śrutownik(9) bijakowy, tel. 500 326 862.
ciągniki (9) ZETOR, 3 i 4 cylindrowy, tel.
500 326 862.
owczarek niemiecki (8) długowłosy, piękny, 10-miesięczny, czarny,
podpalany, o masywnej budowie, po
wybitnych rodzicach, z linii najlepszej
hodowli świata Fichtenchg, cena do negocjacji, tel. 690 916 530.

Sprzedam
opony(9) letnie, 215/55 R17, 2 sztuki
Continental z 2013 r, 2 sztuki, Barum
z 2016 r, w dobrym stanie, cena 500 zł,
tel. 730 586 965.

zakupiony w 2018 roku, cena 550 zł, tel. 503
032 094.

grzejnik (7) aluminiowy, 12 żeberek, tel.
513 918 288.
piec(8) C.O. na ekogroszek, firmy Siemko,
z podajnikiem i sterownikiem, Argon 2 o
mocy cieplnej 19 kW, mało używany, cena
1100 zł, tel. 503 032 094.
.

grzejnik (6) elektryczny, dwie sztuki, tel.
514 399 495.
.

młot(8) wyburzeniowy, Boscha GSH 16+ 3
groty, oraz młotowiertarkę, Boscha, GBH 7
DE + 2 groty, gotowe do pracy,dzwonić po
16.00, tel. 609 341 999.
podgrzewacz(8) wody, elektryczny,
Galmet 150 litrów z wężownicą spiralną,

wózek (8) inwalidzki, nowy, nie używany,
dla osoby dorosłej, cena 1600 zł, tel. 511
780 062.
Pionizator(8) nowy, nie używany, dla
osoby dorosłej, cena 300 zł, tel. 511 780 062.
Fotelik (7) samochodowy dla dziecka,
"Graco" ,15-36 kg, regulacja pochylenia, wysokości, ergonomiczne podłokietniki, 2 chowane uchwyty na kubki, tel. 604 259 577.
fotelik (6) samochodowy, Romer
King plus 9-18 kg, w dobrym stanie,
cena 150 zł, tel. 721 088 769.

hokery(9) 2 sztuki, wysokie, z litej sosny Ingolf IKEA, używane, w bardzo dobrym stanie, wysokość siedziska 74 cm,
możliwy dowóz po uzgodnieniu, cena
150 zł sztuka, tel. 609 959 711.

Księgarnia

słoiki (8) starodawne, szklane, 1.3 L, cena
1.50 szt, tel. 607 431 604.
Zamrażarka(7) 200 L, skrzyniowa, stan
dobry, cena do uzgodnienia, Trzebnica,
tel.604 231 515.
chłodziarko-zamrażarka(9) LIPHNER, tel. 798 263 003.
pralka(7) AEG EXCLUSIV, tel. 514 399 485.

dom towarowy
CENTRUM 1 piętro

Kuźnia(9) z lat 1900, wraz: 60 narzędzi
ręcznych i mechanicznych, cena 10 tyś. zł,
tel. 883 433 493.

pieluchomajtki (9) 3 paczki po 30
sztuk, rozmiar L, Super Seni Plus ( fioletowe), cena 180 zł za całość, tel. 609 293 011.

PRĄD
ZE SŁOŃCA
ZA DARMO

Miałeś

– Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach
– dopłaty do zaniżonych
odszkodowań za naprawę auta
– dopłaty do rent
powypadkowych
więcej informacji:

www.odszkodowaniazoc.com.pl
tel. 513 986 986

Skup złomu

zapraszamy

tel. 515 072 591 / 515 072 592

Wynajem
samochodów

wypadek?

Niezależne instalacje wyspowe
i z przyłączeniem do sieci
Idealne na: domek, altankę,
działkę, kamper, jacht,...
Dostarczamy prąd wszędzie
tam gdzie go brakuje
w w w. p r a d z e s l o n c a . e u
tel. 693 925 835

ul. Daszyńskiego 1 B
Trzebnica

– dostarczamy i odbieramy ze
wskazanego adresu
– duży wybór aut osobowych,
lawety, dostawcze, L-ki, ...
– możesz wyjechać za granicę
(także na Ukrainę)
– wynajmujemy także z OC
sprawcy
więcej informacji:

www.autatrzebnica.pl
tel. 513

986 986

Jakub

FHU

metali kolorowych	makulatury	wywóz gruzu budowlanego

podstawiamy kontenery | transport gratis | najlepsze ceny w mieście
barek (7) dębowy, owalny, na kółkach, do
pokoju, z półką dolną, cena do uzgodnienia, tel. 721 900 693.
Półka(8) IKEA, 26 głębokość, 5 wysokość,

Trzebnica

Milicka 32 tel. 71 312 05 03

atrakcyjne cenY!

godziny otwarcia skupu
poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00
sobota 8:00 – 13:00

SPAWANIE-ŚLUSARSTWO

WULKANIZACJA SERWIS OPON

Krzysztof Kawecki

� Komputerowe wyważanie kół
� Wymiana opon

BĘDKOWO 166

Serwis klimatyzacji

TEREN SKŁADU WĘGLA

TOLL-SPAW

883 485 324

tel.
SPAWANIE
-aluminium
-stopów aluminiowych
Tr zebnic a
-stali, stali nierdzewnej
ul. Prusicka 39
-stali miekkich
R

agregat(9) uprawny do ziemniaków,
tel. 500 326 862.

BUDOWLANE / RÓŻNE

MOTORYZACJA
Sprzedam

pojemniki na kwiaty(9) cena 50 zł /
2 sztuki, tel. 71 312 17 17.

dalej działa
rower(7) rehabilitacyjny, nieużywany,
2016 r. trójkołowy z bagażnikiem, kolor bordowy cena uzgodnienia, tel. 721 900 693.
monocykl(7) 2 sztuki, po małym przebiegu, cena 100 zł / sztukę, dzwonić po 14:
00, tel. 71 312 10 58.

SZUKAM PRACY

KOREPETYCJE

Odstąpię telewizor(8) Kolekcjonerowi odbiorników TV odstąpię mały, czarno
-biały telewizor, sprawny, na 12/230V, Elektronika 409a, tel. 600 530 560.
Kupię rzutnik (7) Anna lub Jacek z filmami lub osobno, tel. 604 259 577.
Odstąpię działkę (6) na rodzinnych
ogródkach działkowych – Grunwald,
w Trzebnicy, powierzchnia 4,3 a, tel. 721
358 089.
Oddam wersalka(6) oddam za darmo wersalkę i fotel jednoosobowy tel.
723 538 238.

„u Jasia”

Kelnerka/kierowca(6) 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.

Skoszę trawę(6) o dużych powierzchniach, wywiozę pokost, tel.
726 626 423.

Kupię / ODDAM / przyjmę

Sprzedam

szafka(8) IKEA Używana, Szafka 37
szerokość, 50 głębokość, 68 wysokość z
kółeczkami, bez kołeczek 63, stan dobry,
cena 90 zł, Odbiór osobisty w: Oborniki
Śląskie, tel. 732 244 683.

Fisharmonia(9) lata 1990, sprawna,
cena 1200 zł, tel. 883 433 493.

Kelnerka/kucharz(6) 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.

Sprzątanie (8) pomoc domowa, z kilkuletnim doświadczeniem, chętnie posprzątam dom, mieszkanie, gabinet czy
biuro, umyję okna i pomogę w prasowaniu, jestem osobą uczciwą, dokładną i
sumienną, tel. 695 493 284.
Kierowca z ładowarką(6) Podejmę się pracy ładowarką teleskopową okolice Trzebnicy, tel. 606 287 578
operator koparki (4) Podejmę pracę
dorywczą jako operator koparki i ładowarki (emeryt), tel. 500 589 041.
Sprzątanie (3) posprzątam mieszkanie
gruntownie, przed lub po wynajmie, po
remoncie, mycie okien, Trzebnica i okolica,
tel. 570 313 265.
Sprzątanie (3) ogrodów, placów budów, własny transport, tel. 71 758 46 61;
669 526 136.
Sprzątanie (3) podejmę dodatkową pracę jak sprzątanie, gotowanie, tel.
577 041 236.
Sprzątanie (6) profesjonalne sprzątanie
domów i mieszkań, prasowanie oraz mycie okien tel. 510 773 825.

DLA DZIECI / różne
jeździk (8) w dobrym stanie, tel. 603
127 204.

MEBLE
kino domowe (8) zestaw kina domowego Philips, cena 250 zł, tel.603 283 075.

110 długość, używana, stan dobry, cena 20
zł, Odbiór osobisty w: Oborniki Śląskie, tel.
732 244 683.
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godz pracy: pon.-pt. 8:00-17:00 sob. 8:00-14:00
telefon:
E

K

602 523 956 / 713 870 407
L

A

M

A
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oczyszczalnia

Maciej Nowak

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

883 38 03 96
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Firma

Ścieków

e-mail: firmablyskmn@wp.pl
Firma świadczy usługi:

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE, DOCZYSZCZANIE
domów-mieszkań-biur-budów, mycie okien

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

Pracujemy na maszynach i środkach firmy karcher

Zbiorniki
na deszczówkę
piwniczki betonowe

Gwar anc ja
na zbiornik
i montaż

odwodnienia
i drena ż
paweł madaliński
sk arsz yn 48 trzebnica

BEZPŁ ATNA
w ycena
profesjonalne
dor adztwo

szamba

SCHODY

100 %

DREWNIANE
DĄB JESION
BUK SOSNA

betonowe

605 331 903

w w w.o c z ys zc z a ln i e- s z a m b a .co m . pl

Biuro

www.schodex.net

cena od 4,5 tys. zł.
tel.

602 728 266
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Firma TOMIK oferuje

PROFESJONALNE

CZYSZCZENIE
- DYWANÓW
- WYKŁADZIN
- TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ
- MEBLI TAPICEROWANYCH

Konkurencyjne ceny!
tel. 693 431 523

WYCENA

Rachunkowe

NIERUCHOMOŚCI

pełna obsługa firm,
pośrednictwo kredytowe

Agnieszka Prokopowicz

gwarantujemy terminowość,
profesjonalizm i dyskrecję

rzeczoznawca majątkowy
nr upr. 7034

713 870 274
502 749 540
602 571 613

tel.

tel. 721

704 748

agnieszka.prokopowicz@interia.pl

Wycena usługi bezpłatna

także u klienta

Powiat Trzebnicki
i okolice

694-057-540

BIURO

Sprzedaż Węgla

NIERUCHOMOŚCI

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

Kostka / Orzech / Ekogroszek
Miał / Pellet Luzem lub w workach
biuro@dtr-invest.pl
www.dtr-invest.pl

trzebnica ul. Chrobrego 26

tel. 602

nowa lokalizacja – dawny araj
tel. 609

514 915 / 697 011 953

KAWA
I HERBATA
NA WYNOS

LAMPADINA CAFE – ЦE КАΒА І
ЧАЙ ЗРОБЛЕНО З ЛЮБОВ'Ю І
ТЕПЛОМ. ВІДЧУЙ ВЛАСНУ
ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ.

ul. Parkowa 46 Wysoki Kościół

Naprawa
Laptopów
Komputerów PC,
Tabletów, GPS itp.

Naprawy sprzętowe
i programowe, wsparcie IT.
Bezpłatna diagnoza
tel: 504 016 924

Dojazd Gratis
mail: uslugilb@gmail.com

601 270 514

049 746

Wykonujemy: instalacje wodno
-kanalizacyjne, centralne ogrzewanie, wewnętrzne instalacje
sanitarne (biały montaż), ogrzewanie podłogowe, wymianę
pionów i poziomów wodno
kanalizacyjnych

ul. Jędrzejowska 25A

tel. 796 060 595

telefon

tel. 693

Trzebnica

pon. – pt. 6:00 – 21:30
sob. – niedz. 8:00 – 21:30

TRZEBNICA

Instalacje
Sanitarne
Instal-Pol – Wacław Kumur

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

TAXI 1

ul. Sienkiewicza 3a Trzebnica

MECHANIKA
samochodowa

TRZEBNICA

Żołnierzy Września 2A

756 346

zapraszamy
do nowo
otwartego
biura

OBNIŻYMY RATY
TWOICH KREDYTÓW
NAWET o 30%

obrońców pokoju 18 b
trzebnica

Kredyty | ubezpieczenia | nieruchomości | inwestycje

781 608 200

budowa
domów
usługi ogólnobudowlane
kierownik BUDOWY
Ekspertyzy konstrukcji / Inwestorstwo zastępcze / Doradztwo inwestycyjne / Przeglądy budowlane /
Odbiory mieszkań / Współpraca
z projektantami i wykonawcami

tel. 571 384 365

e-mail: biuro.budowanie@gmail.com

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

605 432 606

Szczytkowice 91 tel. 785 233 408
GODZINY PRACY:

poniedziałek – piątek 8 – 20

SERWIS KLIMATYZACJI
SAMOCHODOWEJ już od 199zł

WUKO Krzysztof Buczek

Szczytkowice 91

CZYSZCZENIE
KANALIZACJI
wywóz nieczystości
płynnych
obsługujemy gminy:
Trzebnica, Wrocław, Wisznia Mała,
Czernica, Oborniki Śląskie, Zawonia, Kąty Wrocławskie, Długołęka

tel. 601 537 024

sobota 8 – 14

PROMOC JA

tel.

785 233 408

pon-Pt 8-17 / SOBOTA 8-14

SERWIS OPON

PROSTOWANIE I REGENERACJA FELG
SERWIS KLIMATYZACJI
W SPRZEDAŻY OPONY NOWE I UŻYWANE
Geometria 3D

PROMOCJA 2+1

● WYMIANA OPON
● SERWIS KLIMATYZACJI
● ODGRZYBIANIE GRATIS

Gabinet
kosmetyczny

DWUTYGODNIK SAMORZĄDOWY
GMINY TRZEBNICA

Galeria Urody
Edyta Garlińska
ul. W. Bochenka 11 d
Trzebnica
tel.

725 241 276

Nakład 10 000 egzemplarzy
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