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Trzebnica przyjazna rodzinie
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6. Trzebnickie Dni Rodziny za nami. Liczne wydarzenia, w których centrum znalazły się wartości związane z rodziną trwały od
24 maja do 2 czerwca, kiedy to na Placu Pielgrzymkowym pojawiło się średniowieczne miasteczko, a my wspólnie i hucznie obchodziliśmy Dzień Dziecka. Do wspólnego świętowania zaprosił wszystkich burmistrz Marek Długozima. Nie zabrakło licznych atrakcji,
a najmłodsi mogli skorzystać m.in. ze średniowiecznej karuzeli, nauczyć się wypiekać tradycyjny chleb czy zawalczyć na miecze.
Rozbudowa szkoły
Podstawowej NR 2

Gala
8 Wspaniałych 2019

Do Szkoły Podstawowej nr 2 uczęszcza blisko 700
dzieci, a z roku na rok ta liczba będzie rosła, dlatego
podjąłem decyzję o jej rozbudowie. Powstanie 9
dodatkowych klas oraz podziemny łącznik
z nową Halą Widowiskowo-Sportową
– powiedział burmistrz Marek Długozima.

Budżet
Obywatelski 2019

30 maja o godz. 11.00 odbyła się długo
oczekiwana gala, podczas której ogłoszono
tegorocznych laureatów Samorządowego
Konkursu Nastolatków
– Ośmiu Wspaniałych Gminy Trzebnica.

Dobiegła końca 6. edycja Trzebnickiego
Budżetu Obywatelskiego. Wygrał
projekt nr 1 pod nazwą: "Chodnik dla
pieszych w Ujeźdźcu Małym".
Zdobył łącznie 1666 głosów.
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Z myślą o rodzinach
Pierwszy etap prac związanych z zagospodarowaniem terenu sąsiadującego z ul. Czereśniową oraz Malinową dobiega końca. Powstaje
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.
– Dodatkowo, w kolejnym
etapie prac postanowiłem wzbogacić inwestycję o tor rolkarski
oraz nowy większy pumptrack,
który będzie odciążał ten znajdujący się przy Gminnym Obiekcie
Sportowo-Rekreacyjnym.
Ochłodę w dni tak upalne jak
ten, przyniosą – wodny plac zabaw oraz specjalne nasadzenia
zieleni (drzew i krzewów) – powiedział burmistrz Marek Długozima wizytując inwestycję
i dodał: – Podobnie jak w całej
Gminie Trzebnica, tak i w obrębie ulicy Czereśniowej bardzo
szybko rozwija się mieszkalnictwo. Wkrótce mieszkać będzie
tu blisko 3 tys. osób. Poświęciłem
dużo sił i energii, by pozyskać te
tereny od Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa i wierzę, że
pomimo rzucania kolejnych kłód
pod nogi przez redaktora gazety
reklamowej NOWA Daniela Długosza oraz radnych opozycyjnych
z radnym Krzysztofem Śmiertką
na czele, uda się zrealizować zaproponowane przeze mnie inwestycje, które umilą rodzinom
czas wolny. Prace prowadzi firma
FreeKids A. Gąsiorek, Z. Andruszewski z Trzęsowic, na której zawsze mogę polegać – zakończył.
Pod wrażeniem inwestycji są
również mieszkańcy, którzy licznie korzystają już z nowego placu zabaw. – To świetne miejsce,
blisko domu. Nie musimy teraz
chodzić do oddalonych placów
zabaw w centrum miasta – cie-

▶ Wido k z l ot u p t ak a
na p l ac b u dow y.

szy się pani Ania, mama małego
Adriana, a pan Grzegorz dodaje:
– Z podziwem patrzymy na to,
jak zmienia się ten teren. Już są
boiska do piłki ręcznej, siatkówki
czy kosza, a za chwilę jeszcze piłka nożna. To będzie jeden z najbardziej żywych zakątków miasta. Świetna decyzja burmistrza
podjęta z myślą o mieszkańcach.
– Ja się najbardziej cieszę na myśl
o torze rolkarskim – dodaje córka pana Grzegorza.
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. Między
innnymi 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 Góry.
Kolejna planowana inwestycja
w rekreację to modernizacja Parku Miejskiego.
[sh]

▶ Wś r ó d ko l ej nyc h p l anowanyc h na t y m te r e nie at rakcj i z naj d z ie się wo d -

▶ …du ż y p u mp t rac k…

▶ …oraz tor r o lk ar s k i.

▶ Bu rm ist r z M are k D ł u goz im a p o dc z as j e d nej z narad r ob o c z yc h z w y-

ny p l ac z abaw…

▶ I nwe st ycj ę wi z y towa ł b u rmist r z M are k D ł u goz im a . N a z dj . z Ar t u r e m G ąs iork ie m ora z
Zb ig niewe m And ru s zews k im z f irmy Fr e e K id s .

▶ Wś r ó d at rakcj i te go te re nu z naj d z ie my e du k ac yj ny p l ac z abaw z t y r o lk ą. J u ż te raz lic znie kor z yst aj ą z nie go t r ze b nic k ie r o d z iny.

ko nawc ą Ar t u re m G ąs io rk ie m z f irmy Fre e K id s . N a z dj . z M o nik ą B ia ł as
i M alw iną Piase c k ą - L as k ą z W yd z ia ł u TI oraz Kat ar z y ną St y p e re k z W yd z ia ł u Arc hite k t u r y i Urbanist y k i
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Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2
Szkoła Podstawowa nr 2 zostanie rozbudowana i powiększona o nowe skrzydło. Co ważne,
zostanie ono połączone podziemnym łącznikiem z nowa Halą Widowiskowo-Sportową.
Jest to odpowiedź burmistrza Marka Długozimy na stały wzrost mieszkalnictwa w naszej
gminie. Kolejne rodziny chcą związać przyszłość swoją oraz swoich dzieci z Trzebnicą.
Szkoła Podstawowa nr 2 powiększy się o 9 nowych klas. – Mam
dla Państwa niespodziankę, którą miałem się podzielić dopiero w momencie otwarcia nowej
Hali Widowiskowo-Sportowej.
Jednak liczne ataki ze strony redaktora Daniela Długosza i gazety reklamowej „Nowa”, rzucanie
kłód pod nogi, donosicielstwo
oraz podważanie potrzeby budowy nowej hali przez radnych opozycyjnych w osobach: Mirosława
Marca, Renaty Bujak-Ziółkowskiej, Małgorzaty Lecyk, Justyny
Wróbel, Krzysztofa Śmiertki oraz
Janusza Szydłowskiego a także
liczne problemy stwarzane przy
jej budowie przez sąsiadów z firmy ARHAT sprawiło, że już dziś
chcę się z Państwem podzielić dobrymi wiadomościami –podjąłem decyzję o rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 2. Powstanie
nowe skrzydło z 9 klasami oraz
podziemny łącznik z nową Halą
Widowiskowo-Sportową. Jego
budowa została odłożona
o rok z uwagi na planowane
prace projektowe związane
z powstaniem wspomnianego
skrzydła SP nr 2, a tym samym
konieczność przeprojektowania samego łącznika. Myślę,
że to oczekiwanie opłaci się,
bo dzięki temu zyskamy kom-

pletny budynek wraz z podziemnym połączeniem z halą.
Nie żałuję decyzji o odłożeniu
jego budowy, bo wiem, że
wraz z powstaniem nowego
skrzydła SP nr 2 przyniesie
ona wiele korzyści przyszłym
pokoleniom trzebniczan –
powiedział burmistrz i dodał: – Przy tak szybkim rozwoju
Trzebnicy nasze szkoły powoli zaczynają się „kurczyć”. Do
Szkoły Podstawowej nr 2 uczęszcza blisko 700 dzieci, a z roku
na rok ta liczba będzie rosła. Co
więcej, dziś uczniowie SP nr 2
z powodu braku odpowiedniej
ilości klas, muszą zajmować również pomieszczenia Gminnej
Szkoły Muzycznej. W tym roku
przyjętych zostanie także 75 nowych zerówkowiczów, co także
generuje potrzebę nowych klas.
Trzebnica jest atrakcyjna dla rodzin i młodych ludzi. Oferujemy
wszystko, co mogą dać miasta
większe od nas, ale dajemy też poczucie bezpieczeństwa. Wszędzie
jest blisko. Nie dziwi więc fakt,
że mieszkalnictwo w Trzebnicy
rozwija się tak dynamicznie. My
na tę dynamikę zmian jesteśmy
zobligowani odpowiadać tak, by
wszystkie dzieci miały komfort
rozwoju i nauki w najlepszych

plac zabaw
▶ Roz m ow y dot yc z y ł y r ów nie ż p r ze nie s ie nia p l acu z abaw,
k tór y z naj d z ie się na t y ł ac h b u d y nku .

▶ Zost anie on u l o kowany w z ac ie nio nej c z ę ś c i te re nu z a s z ko ł ą o ra z roz b u dowany o e l e m e nt y e du k ac yj ne.

▶ Bu rmist r z M are k D ł u g oz im a sp ot k a ł s ię na te r e nie s z ko ł y z d y r e k tor G ra ż y ną K ante c k ą

w ce lu z ap re ze ntowania p r oj e k t u r oz b u dow y b u d y nku . Jak z ap ew ni ł b u rmist r z
p owst anie 9 now yc h k l as oraz p o d z ie mny ł ąc z nik z nową H al ą Widowis kowo -Sp or tową.

warunkach. Tak powstał nowy
żłobek i przedszkole, a wcześniej nowa Szkoła Podstawowa
nr 2 i Szkoła Muzyczna. Teraz
przyszedł naturalny czas na rozbudowę „dwójki”. Dołożę wszelkich starań, by projekt ten został
zrealizowany w jak najkrótszym
czasie – zakończył burmistrz.
Dodatkowo plan zakłada
przeniesienie placu zabaw sprzed
szkoły na zacieniony teren zielony znajdujący się na tyłach budynku oraz poszerzenie go o elementy edukacyjne.
Swojego zadowolenia z planów
dotyczących szkoły nie kryje dyrektor SP nr 2 Grażyna Kantecka:
– Dużo się w ostatnim czasie mówiło o budowie łącznika. Niektórzy kwestionowali jego powstanie, ale przecież prowadzenie tak
dużych inwestycji wymaga cierpliwości i przemyślanych decyzji.
Dziś wiemy, że czeka nas budowa
nowego skrzydła szkoły, co zmienia plany dotyczące poprowadze-

nia wspomnianego połączenia
z halą sportową. Decyzja Pana
burmistrza Marka Długozimy
daje gwarancję, że łącznik powstanie wraz z nowym skrzydłem. Cieszymy się z obu tych
deklaracji. Dziękuję w imieniu
społeczności szkolnej i rodziców
za dostrzeganie naszych potrzeb
i kolejne inwestycje w naszą szkołę. Dzięki nowym klasom możliwym będzie m.in. utrzymanie
jednozmianowego systemu nauczania. Kiedyś burmistrz zauważył potrzebę budowy nowego budynku szkoły, teraz widzi
dynamikę jej rozwoju i potrzebę
rozbudowy – powiedziała pani
dyrektor i dodała: – To, jak zmienia się na przestrzeni lat Szkoła
Podstawowa nr 2, jest najlepszym
przykładem ilustrującym zmiany zachodzące w całej naszej
gminie. Kiedyś mieściliśmy się
w starym budynku, do którego
uczęszczało 200 dzieci, dziś jest
ich ponad 700 w nowoczesnych

murach szkoły. Mamy piękne
pracownie, programy edukacyjne, boisko wielofunkcyjne a już
od września nowoczesną Halę
Widowiskowo-Sportową. Teraz
dostajemy również obietnicę rozbudowy o dziewięć kolejnych klas
oraz łącznik. Dlatego proszę
rodziców i uczniów o jeszcze
trochę cierpliwości i nieuleganie sugestiom ludzi nieprzychylnych szkole – zakończyła
Pani dyrektor.
Jak obiecuje burmistrz Marek
Długozima, również zmodernizowana i kompleksowo przebudowana w 2016 roku Szkoła
Podstawowa nr 1 już wkrótce
powiększy się o nadbudówkę
wraz z nowymi klasami. Ma to
przygotować szkołę na przyjęcie
większej ilości dzieci. W rejonie
szkoły, na terenie byłej trzebnickiej mleczarni, powstanie już
wkrótce nowe osiedle z zabudową
wielorodzinną.
[sh]

podziemny
łącznik
nowe skrzydło
Szkoły Podstawowej nr 2
▶ Wido k z gór y.

Hala sportowa – prace dobiegają końca

▶ W Ur z ę d z ie M iej s k im b u rmist r z s p ot k a ł s i ę z au to re m p roje k t u p l anowa -

nej r oz b u dow y s z ko ł y – Woj c ie c he m Waw r z y niak ie m , w ce lu o m ówie nia
p r oj e k t u . N a z dj . z N ac ze lnik ie m W yd z ia ł u Te c hnic z no - I nwe st yc yj ne go
Zb ig niewe m Z ar ze c z ny m oraz p racow nik ie m St anis ł awe m Kos z a ł k ą.

▶ Roz b u dowa SP nr 2 to ko l ej na inwe st ycj a w e du k acj ę na t y m te r e nie.
Powst aj e nowa H al a Widowis kowo -Sp or towa , a w ost at nim c z asie z b u d owane zost a ł o t ak że b ois ko wie l o fu nkc yj ne.

nowe skrzydło Szkoły Podstawowej nr 2

Hala Widowiskowo-Sportowa

podziemny łącznik

▶ Pr ze k r ój inwe st ycj i ob raz uj e p r ze b ie g p o d z ie mne go ł ąc z nik a , k tór y p o ł ąc z y s z ko ł ę z hal ą sp or tową.

Na budowie Hali Widowiskowo
-Sportowej trwają prace wykończeniowe. Podwieszany jest sufit
obiektu, malowane trybuny, montowane wyposażenie łazienek,
a także nowoczesny system nagłośnienia. Powstał także przestronny taras, na którym będą mogły
odbywać się zajęcia na świeżym
powietrzu. Na zewnątrz powstają
miejsca parkingowe oraz zatoczka
autobusowa. Tym samym powoli
dobiega końca budowa, która jest
spełnieniem obietnicy danej przeze mnie rodzicom oraz ich dzieciom. To właśnie w murach tego
nowoczesnego obiektu rozwijać
swoje sportowe pasje będą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2. To
tu odbywać się będą wydarzenia
sportowe i kulturalne o randze
ogólnopolskiej. Przypomnijmy,
że nowa 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.

▶ Prace z wiąz an e z b u dową nowej H ali Widow is kowo -Sp or towej z b li ż aj ą się do ko ń c a – z ap ew nia b u rmist r z .
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Subiektywnym okiem burmistrza

Budżet Obywatelski 2019 ogłoszenie wyników
Szanowni Państwo,

dobiegła końca 6. edycja Trzebnickiego Budżetu Obywatelskiego. Dziękuję za Państwa czynny
udział i wspólne budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Po
raz kolejny mam zaszczyt zaprezentować wyniki konsultacji społecznych, których głównym celem
było oddanie w Państwa ręce decyzji o realizacji oczekiwanych
inwestycji. W 6. edycji pozytywnie zweryfikowano 9 wniosków.
Głosowanie mieszkańców trwało
od 7 do 26 maja 2019 roku i odbywało się w formie papierowej
oraz elektronicznej. We wskazanym terminie oddano 2 276 kart
do głosowania oraz 1049 głosów
elektronicznych.
Państwa decyzją do realizacji
w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Trzebnica na 2019 rok
wybrany został projekt nr 1 pod
nazwą: "Chodnik dla pieszych
w Ujeźdźcu Małym". Zdobył łącznie 1666 głosów.
Gratuluję sukcesu pani sołtys
Grażynie Łapusze oraz wszystkim
zaangażowanym w akcję zbierania głosów. Sołectwa Gminy

Trzebnica po raz kolejny pokazały
wielką integrację i osiągnęły sukces dążąc do wspólnego celu. Ten
chodnik będzie kolejnym elementem infrastruktury, która w ostatnim czasie powstała w Ujeźdźcu
Małym. Przypomnę, że w trosce o komfort i bezpieczeństwo
mieszkańców, we wspomnianej
miejscowości wybudowane zostały: nowa droga wraz z chodnikiem, a także nowoczesna świetlica oraz plac zabaw.
Powołany przeze mnie, pierwszy w powiecie trzebnickim, Budżet Obywatelski jest szansą, by
oddolne inicjatywy mieszkańców
zostały zauważone. Ta forma konsultacji społecznych przyniosła
realizację wielu potrzebnych, ciekawych i oczekiwanych inwestycji, czego dobrym przykładem jest
powstające boisko wielofunkcyjne
w Taczowie Wielkim, czy nowe
boisko w Domanowicach, strefa
aktywności „Junior Senior” w Małuszynie oraz wcześniejszy projekt
związany z poprawą infrastruktury w Komorowie. W pierwszej
edycji powstały także: nowy plac
zabaw u zbiegu ulic: Daszyńskie-
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Szanowni Państwo,

▶ Podczas finału 6. Trzebnickich Dni Rodziny, dyplom potwierdzający zwycięstwo Ujeźdźca
Małego, z rąk burmistrza odebrała sołtys Grażyna Łapucha. – Ten chodnik to dla nas bardzo
ważna sprawa, a ilość zdobytych głosów pokazuje, jak pięknie potrafiliśmy się zmobilizować.
Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w nasze zwycięstwo, dziękuję burmistrzowi, który
powołując budżet obywatelski dał nam możliwość zawalczenia o tę inwestycję – powiedziała.
go, Sienkiewicza i Kościelnej.
Nie bez znaczenia pozostaje
również fakt, że w ciągu tych 6 lat
funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego oddano już 26 tys.
głosów, a pod głosowanie podda-
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nych zostało ponad 70 projektów.
I choć wygrać w danej edycji może
jeden projekt, to już same pomysły zgłaszane przez mieszkańców
pokazują mi, w jakim kierunku
chcą oni rozwijać naszą gminę.

M

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica
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Tym razem na łamach Panoramy Trzebnickiej chciałbym się
podzielić z Państwem kilkoma
niezwykłymi spotkaniami, w których ostatnio miałem zaszczyt
wziąć udział. Pierwsze z nich odbyło się w poniedziałek 27 maja
2019 roku. W tym dniu w Polsce
świętujemy Dzień Samorządu
Terytorialnego. Z tej okazji na
zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja
Dudy miałem przyjemność wziąć
udział w spotkaniu okolicznościowym w Pałacu Belwederskim
w Warszawie, podczas którego
Pan Prezydent odznaczył najbardziej zasłużonych samorządowców Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski oraz Złotym, Srebrnym
i Brązowym Krzyżem Zasługi.
Warto dodać, że wraz z sekretarzem Gminy Trzebnica Danielem
Buczakiem byliśmy jedynymi
osobami z terenu Powiatu Trzebnickiego zaproszonymi przez
Pana Prezydenta na to zaszczytne
spotkanie.
W trakcie spotkania padły słowa dla mnie osobiście niezwykle
ważne, za które jestem szczególnie wdzięczny. Prezydent RP pan
Andrzej Duda podkreślał, że każdy z nas – obecni tam wójtowie,
burmistrzowie, prezydenci miast
to ludzie, którzy dali się już poznać, ludzie sprawdzeni, od wielu
lat działający dla rozwoju swoich
wspólnot lokalnych i regionalnych, dla rozwoju obszarów, które
obejmują jednostki samorządu terytorialnego, w których służą. Na
to ostatnie słowo Prezydent RP
zwrócił szczególną uwagę i określił „służbę” jako postawę wobec
obywateli, współmieszkańców,

wobec swoich małych Ojczyzn,
ale także wobec Rzeczypospolitej
Polskiej.
Dlatego też jestem wdzięczny za te słowa, bo bez wątpienia
rozwój Gminy Trzebnica to również rozwój Rzeczypospolitej
Polskiej. Słuszny kierunek dla
zmian, który obrałem, myśląc
o tym, by mieszkańcom naszej
gminy żyło się lepiej, potwierdzają z sukcesem zrealizowane
inwestycje i działania podejmowane w wielu różnych dziedzinach. Tym większe jest poczucie
dumy z miejsca, w którym żyjemy, pracujemy, wychowujemy
dzieci. Na tę wartość zwrócił
uwagę również Pan Premier
Mateusz Morawiecki w specjalnej dedykacji, którą otrzymałem wraz z prezentem – książką
„Niepodległa 1918”, kilka dni
później: Szanownemu Panu Burmistrzowi Markowi Długozimie,
z serdecznymi pozdrowieniami
i życzeniami, aby poprzez piękno
i siłę naszych Małych Ojczyzn –
rosła nam i piękniała nasza Wielka Ojczyzna – Polska. Dziękuję
za działania na rzecz Trzebnicy
i na chwałę Rzeczpospolitej.
Książka stanowi prezent
z okazji święta ważnego dla
wszystkich Polaków. 4 czerwca
1989 roku był bowiem dniem
pierwszych, częściowo wolnych
wyborów w historii Polski po II
wojnie światowej. Każdego roku
data ta przypomina nam, jak
wielkim darem jest wolność i demokracja. Muszę przyznać, że
moja wdzięczność jest podwójna, ponieważ publikacja stanowi
także prezent z okazji 30. rocznicy ślubu, którą świętowaliśmy
3 czerwca wraz z moją żoną Elżbietą. Obie daty są dla mnie więc
bardzo ważne i symboliczne.
Mam nadzieję, że poczucie

▶ Pami ąt kowe z dj ę c ie b u rmist r z a M ark a D ł u goz imy z Pre z yde nte m R ze c z y p osp o litej

Po ls k iej An d r z ej e m D u d ą p o dc z as o b c ho dów D nia S am o r z ądu Te r y to rialne go w Pa ł acu
B e lwe de r s k im w War s z aw ie.

dumy i radości, które przepełnia
mnie za każdym razem, gdy słyszę tyle dobrych słów o naszym
mieście i o naszej gminie, będzie
również udziałem Państwa –
wszystkich trzebniczan. Podczas
obchodów rocznicy 4 czerwca
Prezydent RP Pan Andrzej Duda
podkreśli, że „Jeśli zabraknie
w nas solidarności, jeśli nic nie
będzie nas ze sobą łączyć, to Polska będzie słaba, a nasza wolność
znowu zagrożona”. Wierzę, że
owa solidarność i troska o losy
kraju w lokalnych społecznościach takich jak nasza, wyraża
się właśnie poprzez działanie na
rzecz dobra Małej Ojczyzny.

Marek Długozima

▶ Bu rm ist r z M are k D ł u goz im a o ra z se k re t ar z G m iny
Burmistrz Gminy Trzebnica

Tr z e b nic a Danie l Buc z ak by li j e d y ny m i s am o r z ądowc am i
z te re nu Pow iat u Tr z e b nic k ie go z ap ros z o ny m i p r z e z
Pre z yde nt a R P na to z as z c z y t ne s p ot k anie.

A

▶ Sp e cj alna de d y k acj a , k tórą b u rmist r z M ar e k D ł u goz im a ot r z y m a ł w raz z p re ze nte m – k si ąż k ą „ N ie p o d l e g ł a 1918 ” o d Pre mie ra M ate u s z a M oraw ie ck ie go z o k azj i 4 c ze r wc a – t r z yd z ie stej r o c z nic y p ie r ws z yc h c z ę śc iowo wo lnyc h w y b or ów w Po lsce.
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Wizyta studentów WSH w Urzędzie Miejskim
We wtorek 14 maja do Trzebnicy zawitała niecodzienna delegacja. Do Urzędu Miejskiego,
na spotkanie z burmistrzem Markiem Długozimą przyjechały osoby studiujące na co dzień
w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu.
Studenci drugiego roku na kierunku turystyki i rekreacji chcieli
przyjrzeć się z bliska inwestycjom
i licznym atrakcjom, które odnajdziemy w Trzebnicy. Burmistrz,
po powitaniu gości, przybliżył
główne cele realizowanej polityki lokalnej, ukierunkowanej na

rozwój turystyki i otwarcie na nowych mieszkańców poprzez rozwój inwestycyjny.
– Cieszę się, że jesteście gośćmi w naszej prężnie rozwijającej
się gminie, która rzeczywiście
może stanowić wzór akademicki
i wyznaczać trendy, jak należy

dbać o miasto i pobliskie miejscowości, jak przywrócić im blask,
rozwinąć je i wprowadzić inwestycyjnie w XXI wiek. W Trzebnicy w ostatniej dekadzie, odkąd
mam zaszczyt pełnić honory
gospodarza gminy, zaszło tak
sporo zmian, że niemożliwe jest
opowiedzieć o nich wszystkich
podczas krótkiej wizyty. Podsumuję tylko, że rocznie przeprowadzamy blisko 80 inwestycji,
a coroczny ranking zamożności
gmin, organizowany przez niezależne czasopismo samorządowe
„Wspólnota”, uszeregował Gmi-

nę Trzebnica na 17. miejscu najbogatszych gmin w kraju w kategorii miast powiatowych, oraz
na 3. miejscu na Dolnym Śląsku.
Warto dodać, że jeszcze w 2006
roku Trzebnica zajmowała w tym
rankingu odległe – 236. miejsce.
W związku ze ściśle edukacyjnym wymiarem wizyty studentów, pracownicy Wydziału
Promocji przedstawili multimedialną prezentację zawierającą
zadania i cele dotyczące promocji
miasta, aktualny stan obiektów
gastronomicznych i noclegowych, oraz dokładny opis lokal-

nych atrakcji i infrastruktury turystycznej. Podczas spotkania
przywołano najważniejsze minione lokalne wydarzenia sportowe i kulturalne, a także opowiedziano o planach przywrócenia
statusu uzdrowiska i zagospodarowania Winnej Góry, zwanej
potocznie „Kocią”. Wspomniano
także o partnerstwie Trzebnicy
z niemieckim miastem Kitzingen
oraz ukraińskimi Winnikami,
co było ciekawe szczególnie, że
część studentów obecna na spotkaniu pochodziła z Ukrainy.
[ksz]

▶ St u de nc i W y ż s zej Sz ko ł y H an d l owej we Wr o c ł awiu o dwie d z ili b u rmist r z a M ark a D ł u goz im ę, k tór y op owie d z ia ł im o r oz woju G miny Tr ze b nic a
i Fu nkcj o nowaniu Ur z ę du M iej s k ie g o.
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GALA 8 WSPANIAŁYCH 2019
30 maja o godz. 11.00 rozpoczęła się długo
oczekiwana gala, podczas której ogłoszono tegorocznych laureatów Samorządowego Konkursu Nastolatków – Ośmiu Wspaniałych
Gminy Trzebnica. Ten wyjątkowy w swej formule konkurs, objęty honorowym patronatem Burmistrza Marka Długozimy, trwale już
wpisał się w kalendarz miejscowych wydarzeń. Gmina Trzebnica była pierwszą gminą
w powiecie trzebnickiem, która honorowała
swoich wolontariuszy i na zawsze zmieniła
podejście mieszkańców, zwłaszcza tych młodszych, do idei bezinteresownego pomagania
w ramach wolontariatu.
Tegoroczną galę, która odbyła
się w sali widowiskowo-kinowej
Gminnego Centrum Kultury,
otworzył występ Liliany Saternus, która wraz z Julią Piech śpiewała podczas całego wydarzenia.
Obie dziewczyny należą do sekcji
wokalnej GCKiS. Następnie powitano wszystkich gości. Oprócz
nominowanych oraz laureatów,
wśród publiczności znalazły się
ich dumne rodziny, pedagodzy
oraz członkowie kapituły Samorządowego Konkursu Nastolatków – Ośmiu Wspaniałych
Gminy Trzebnica. W bieżącym
roku do konkursu nominowano 17 osób i już samo zgłoszenie
ucznia stanowiło wielkie wyróżnienie dla jego zasług. W pierwszej kolejności przytoczone zostały sylwetki osób wpisanych
w poczet tegorocznych nominowanych: Kaliny Filip, Kateryny
Bobryki, Oliwii Ociepki oraz

Mileny Żuk z SP nr 1, Damiana
Melnika z SP w Masłowie, Natalii Jachym i Nikoli Haby z SP
w Boleścinie, Magdaleny Reptak
z SP w Ujeźdźcu Wielkim i Jakuba Hetmana z SP nr 3. Dyplomy dla nominowanych uczniów
oraz listy gratulacyjne dla ich
rodziców wręczyli: Naczelnik
Wydziału Oświaty i jednocześnie
przewodnicząca kapituły Krystyna Haładaj i przewodniczący
Rady Miejskiej Mateusz Stanisz.
W dalszej części gali zaprezentowano laureatów tegorocznego
konkursu, którym poświęcono
krótkie, przygotowane wcześniej
materiały filmowe. W tym roku
zaszczytne miano 8 wspaniałych
uzyskali: Hanna Wiaderek z SP
nr 1, Tomasz Majewski i Julia
Kręgulewska z SP w Kuźniczysku, Wiktoria Szatanik i Julia Darowska z SP nr 2, Alicja Lisowska
z SP w Masłowie, Julia Minkow-

▶ J u lia Pie c h…

▶ …oraz Lilianna S ate rnu s
z ad ba ł y o op rawę
z yc z ną g ali.

mu -

▶ Po dc z as u ro c z ystoś c i o p ró c z l au re atów w y róż nio no rów nie ż no m inowanyc h do t y t u ł u .

Laureaci
▶ L au re ac i S am o r z ąd owe g o Ko nk u r su N asto l at ków – Oś miu Ws p ania ł yc h w ra z z b u rmi st r ze m M ark ie m D ł u goz im ą.

ska z SP nr 3 oraz Błażej Mielnik z SP w Ujeźdźcu Wielkim.
Wyróżnionej ósemce gospodarz
uroczystości – burmistrz Marek
Długozima wręczył statuetki,
a na ręce przejętych rodziców listy gratulacyjne przekazał sekretarz Daniel Buczak.
– Po raz kolejny mam przyjemność wyróżnić w naszej Gminie
wspaniałe, młode osoby, które
realizują się nie tylko w szkole
i gronie rodzinnym, ale także poprzez bezinteresowne, szlachetne
pomaganie innym. Tytuł Wspa-

niałego Gminy Trzebnica to nie
jest zwykła nagroda w kolejnym
konkursie, ale wielkie wyróżnienie również za trud dobrego wychowania. Zaprocentowało ono
otrzymanym wyróżnieniem, które zostało przyznane ze względu
na szlachetność, altruizm i fakt
bycia wspaniałym społecznikiem.
Wspaniali są wszędzie! Jeszcze
raz gratuluję młodym nagrodzonym – Wspaniałym Gminy
Trzebnica, ich rodzinom, a także
nauczycielom, którzy mają szczęście nauczać wyjątkowe i szlachet-

ne dzieci – powiedział burmistrz
Marek Długozima.
Po gratulacjach przyszedł
wyczekiwany moment ogłoszenia werdyktu, kto w tym roku
otrzymał zaszczytne miano Najwspanialszego Gminy Trzebnica.
Przy dźwiękach werbli ogłoszono, że w kategorii klas IV-VI ten
zaszczytny tytuł przypadł Julii
Kręgulewskiej, zaś w klasach VII
-VIII i klas gimnazjalnych – Julii
Minkowskiej. Galę zakończyło
wspólne, pamiątkowe zdjęcie.
[ksz]

Od dwóch lat przynależy do szkolnego wolontariatu. Jest bardzo
wyczulona na kwestie ekologiczne, należy do Ligi Ochrony Przyrody
i czynnie włącza się w akcje sprzątania świata, zbiera kasztany
zawożone do Złotówka jako pokarm dla dzików, a także makulaturę
oraz wszelkie odpady elektroniczne tak jak podczas akcji „LOP
kontra elektrośmieci”. Wraz z klasą dokarmia zwierzęta zimą,
a ponadto zbiera karmę i koce dla bezdomnych zwierząt. Szczególnie
dumna jest z udziału w akcji zbierania nakrętek dla nieuleczalnie
chorych dzieci, a także sprzedaży cegiełek w ramach akcji „Pomóż
i Ty”.

Alicja Lisowska

Swój wolny czas dzieli z równą pasją pomiędzy harcerstwo,
a posługę w rodzinnej parafii w Koczurkach jako ministrant
i lektor. Bierze udział również w uroczystościach – Orszaku Trzech
Króli bądź Pieszej Pielgrzymce do Wrocławia. Szczególnie chętnie
uczestniczy w spotkaniach ze starszymi osobami w zakładach
dla seniorów w Trzebnicy, a wspólne z nimi kolędowanie określa
jako magiczne chwile. Czynnie zaangażował się jako wolontariusz
„Szlachetnej paczki”. Miał zaszczyt wraz najważniejszymi
uczestnikami uroczystości z okazji obchodów 100. rocznicy
odzyskania niepodległości Polski odsłonić Pomnik Niepodległości
w Trzebnicy.

Błażej Mielnik

▶ Bu rm ist r z p o g rat u l owa ł z ar ów no nominowany m , jak i i w y r óż niony m .
D o ce ni ł r ów nie ż w k ł ad r o d z iców w u k s z t a ł towanie t ak wspania ł yc h
m ł o d yc h lu d z i.

▶ N ajwspanials z ą w k ate gorii k l as IV-VI zost a ł a J u lia K r ę gu l ews k a , z aś
w k l as ac h VI I -VI I I i k l as g imna zjalnyc h – J u lia M inkows k a .

klasa V w Szkole Podstawowej w Masłowie

klasa VIII w Szkole Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim

Jako uczennica Hanna reprezentuje szkołę w konkursach
przedmiotowych, jak również aktywnie uczestniczy w pracach na
rzecz szkoły i zawsze stara się pomagać koleżankom i kolegom.
Wolontariat godzi z nauką szkolną, otrzymując świadectwa
z czerwonym paskiem. Od początku roku aktywnie spędza
czas z młodszymi uczniami na świetlicy, angażując się zarówno
w odrabianie z nimi lekcji, jak i zabawę i czytanie bajek.. Szczególnie
miło wspomina swój udział w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”.
Uczestniczyła w akcji „Pomagam” organizowanej w sklepach sieci
Lewiatan, gdzie wraz z koleżankami zbierała żywność dla osób
potrzebujących.

Hanna Wiaderek

klasa VIII w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebnicy

▶ W G ali u d z ia ł

w z ię li p r z yj ac ie l e ora z ro d z iny
l au r e atów.

Przynależy do harcerstwa, podejmując w ramach drużyny wiele
prospołecznych inicjatyw. Drużynowa podkreśla obowiązkowość
Juli oraz jej wspaniałe podejście do młodszych harcerek. Ponieważ
jest też obowiązkowa i zorganizowana została przewodniczącą
klasy. Udziela się także w szkolnym Kole Caritas, w ramach którego
wspiera dzieci chore, jak również zaangażowała się w „Szlachetną
Paczkę”. O jej wyjątkowej empatii świadczy chociażby fakt, że
oddała swoje włosy po ścięciu na potrzeby Fundacji „Rak and Roll”.
Julia kontynuuje rodzinną tradycję – jej mama w 2001 roku także
brała udział w pierwszej edycji konkursu Ośmiu Wspaniałych.

Julia Darowska

klasa VI w Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy

Wolontariuszka WOŚP. Twierdzi, że wystarczy tylko rozejrzeć się
wokół, aby dostrzec możliwości pomocy innym – w akcji „Paczka
na kresy” podzieliła się słodyczami otrzymanymi na Mikołajki,
czynnie brała udział w kiermaszach szkolnych wspierających
poszkodowanych w nawałnicach oraz pomoc dla ofiar w Aleppo. Dwa
lata temu brała udział w zbiórce nakrętek dla chorych dzieci Michała
i Zuzanny, a w tym roku dla Borysa, dzięki zmobilizowaniu dalszej
rodziny i znajomych zbierając średnio nawet 25 tys. Zaangażowała
się także w zbiórkę używanych butów, gdyż jak wiadomo ich zakup
jest bardzo kosztowny.

Julia Kręgulewska

klasa V w Szkole Podstawowej w Kuźniczysku

To dziewczyna łącząca wiele talentów, wzorowa uczennica, która
wspaniale łączy naukę w dwóch szkołach: Szkole Podstawowej nr 3
oraz Gminnej Szkole Muzycznej I Stopnia w Trzebnicy. Aktywnie
włącza się w przygotowania szkolnych i klasowych imprez orz
uroczystości, takich jak Dzień Pioniera, Andrzejki czy Dzień
Chłopaka czy Wigilię Klasową. Jest bardzo proekologiczna –
zbiera baterie i makulaturę w trosce o środowisko naturalne. Julia
zaktywizowała całą Szkołę Muzyczną i jako nowa przewodnicząca
była pomysłodawczynią i organizatorką koncertów kolęd m.in.
w Ośrodku Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej w Będkowie.
Pozyskała również świąteczne upominki dla pensjonariuszy.

Julia Minkowska

klasa VIII w Szkole Podstawowej nr 3

Przewodniczący samorządu szkolnego, który swoją charyzmą
mobilizuje innych do działania. Zarówno w kręgu znajomych
tak jak on pełniących posługę ministranta, jak i wśród
dzieci ze względu na stan zdrowia tak jak on korzystających
z rehabilitacji w Szpitalu im. Św. Jadwigi Śl. w Trzebnicy.
Tomasz nawet czas choroby wykorzystał twórczo, wspierając
SP nr 4 w obchodach 60. Jubileuszu istnienia szkoły oraz
aktywnie uczestnicząc w zorganizowanym przez przyszpitalną
szkołę Pierwszym Charytatywnym Balu Karnawałowym. Do
postawy chłopca idealnie pasuje dewiza przewodnia Janusza
Korczaka: „Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej,
radośniej, mądrzej i bezpieczniej.”

Tomasz Majewski

klasa VIII w Szkole Podstawowej w Kuźniczysku

Jest niezmiernie lubiana przez swoją klasę, która docenia jej
bezinteresowne pomaganie słabszym i potrzebującym. Jak
podkreślają koleżanki i koledzy – zawsze można na nią liczyć, stara
się rozładowywać konflikty i nigdy nie odmawia pomocy. Skromna
i nieśmiała, jeśli chodzi o jej potrzeby i osobę, przejawia niespożyte
siły i żelazną wolę w zmienianiu świata na lepszy. Aktywnie angażuje
się w działania Szkolnego Koła Caritas oraz działającego od niedawna
Szkolnego Koła Wolontariatu, poświęcając często swój wolny czas
w weekendy. Dzięki osobom takim jak Wiktoria świat wokół staje się
lepszy i serdeczniejszy.

Wiktoria Szatanik

klasa VII w Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy
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Maraton Fitness

6. trzebnickie dni rodziny
koncert z okazji Dnia Matki
Zgodnie z kilkuletnią już tradycją burmistrz Marek
Długozima zaprosił wszystkie mamy na koncert
z okazji ich święta. Wydarzenie to na stałe wpisało się w kalendarz gminnych uroczystości i po
raz kolejny otworzyło Trzebnickie Dni Rodziny.
Tym razem koncert poświęcony był pamięci Violetty Villas.
Utwory tej wybitnej artystki
śpiewała Anna Żebrowska. Na
fortepianie zagrał natomiast
Maciej Kieres, ostatni pianista

i aranżer Villas, pracujący z nią
przez kilkanaście lat jej kariery.
Koncert zgromadził sporą rzeszę
słuchaczy i stanowił prawdziwą
ucztę dla ucha. Wykonywany
w pełni na żywo, poza samą mu-

zyką przeplatany był również
wspomnieniami i ciekawostkami z życia artystki, którymi
w trakcie koncertu dzielił się
Maciej Kieres. W repertuarze
znalazły się znane piosenki Violetty Villas takie, jak: Szczęście,
List do matki, Pocałunek ognia,
Oczy czarne, Nie ma miłości
bez zazdrości czy Laleczka. Ponadto Anna Żebrowska odśpiewała także utwór Strangers in
the Night Franka Sinatry, z racji tego, że sama Violetta Villas

również miała okazję owy utwór
w przeszłości wykonać. Anna,
tak samo jak i ja – znała się
z Violettą – mówił Maciej Kieres, dodając: – A zaczęło się to
ponad dziesięć lat temu od tego,
że w Lewinie koło Kudowy, tam
gdzie Violetta wróciła z Warszawy na Dolny Śląsk do swojego rodzinnego domu, odbył się
uroczysty koncert na jej przywitanie i na tenże koncert i na parę
innych zaprosiła właśnie Anię.
W ten sposób w pewnym sensie

przygarnęła ją pod swoje skrzydła, więc można powiedzieć, że
Anna jest częściowo taką artystyczną wychowanką Violetty.
Anna Żebrowska związana jest
ze śpiewem od dwudziestu pięciu lat, a od 1998 roku jest wielbicielką talentu i kunsztu wokalnego Violetty Villas. Koncert
wywołał dużo emocji i wzruszeń
u zgromadzonej, licznej publiczności. Na koniec wykonawcy
otrzymali liczne brawa oraz rzeczowe upominki.

Dnia 31 maja w ramach obchodów Trzebnickich Dni Rodziny
na terenie nowego Gminnego
Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego odbył się II Maraton Fitness
połączony z atrakcjami dla dzieci. Podczas gdy mamy spalały
kalorie, najmłodsi mogli spróbować gry w squasha oraz uczestniczyć w grach i zabawach. Odbyło

Łapiemy sny

Rodzinna gra terenowa. Jak uratować smoka
W poniedziałkowe popołudnie
27 maja 2019 r. w przepięknym
plenerze, nad stawami przy
trzebnickiej wyspie, zebrały się
rodziny, by wziąć udział w oryginalnej grze terenowej. Jej celem było bowiem uratowanie…
smoka. Zabawa wymagała nie
tylko zręczności fizycznej, ale
także sporej dawki wyobraźni.
Aby móc wykonać zadanie, każdy uczestnik otrzymał mapkę
z planem. Punktem startowym
był zjazd po linie na tzw. tyrolce
z lasu bukowego na wyspę. Następnie należało znaleźć ukryty
klucz do skrzyni z ładunkiem,
a wreszcie – przy użyciu prawdziwej katapulty, zniszczyć
fortecę. Zabawa była przednia
i wiele rodzin mogło spędzić

Natomiast w piątek 31 maja odbyły się zajęcia z zakresu DIY,
czyli z ang. Do It Yourself – Rękodzielnictwa Domowe DIY.
Łapiemy sny. Na chętnych, aby
wykonać coś własnoręcznie, czekała możliwość zrobienia tzw.
„łapacza snów” na obręczach.
Przy użyciu włóczek, tasiemek,
koralików i piórek stworzono
piękne, oryginalne obręcze. Ich
zadaniem jest wyłapywanie złych
snów oraz złych myśli każdego
uczestnika, ale przede wszystkim
mają wartość estetyczną i upiększają wnętrza.

fascynujące popołudnie. Szczególny wkład w przygotowanie
gry „Jak uratować smoka” miał

pan Jerzy Biełko – nie tylko jako
twórca średniowiecznej katapulty, ale także osoba, która zamon-

towała i obsługiwała „tyrolkę”.
Bezsprzecznie właśnie owa „tyrolka” i zjazdy na linie cieszyły

się największym wzięciem wśród
uczestników zajęć.

turniej
modelarski

rodzinny TURNIEJ siatkówki
W ramach 6. Trzebnickich Dni
Rodziny Gminny Klub Sportowy GAUDIA Trzebnica-Zdrój
zorganizował rodzinny turniej
siatkówki. Do turnieju zgłosiło
się 12 dwuosobowych zespołów, które zostały podzielone na
dwie kategorie ze względu na
wiek. W młodszej kategorii najlepsze okazały się Hania i Maja.
W starszej rodzeństwo Pola
i Olek. Najmłodszą uczestniczką
turnieju była 7-letnia Wiktoria.
Wszyscy otrzymali słodkie upominki ufundowane przez burmistrza Marka Długozimę.

W sobotę 1 czerwca na Stawach
Trzebnickich odbyła się I Runda
Mistrzostw Polski Modeli Pływających w klasie FSR V 3,5 cm
Standard w trzech kategoriach:
Seniorka, Senior oraz Junior.
Było wiele emocji oraz dobrej
zabawy. Odbył się także specjalny wyścig o Puchar Burmistrza
Gminy Trzebnica. Zakończenie
zawodów oraz dekoracje miały
miejsce w pięknej scenerii trzebnickiej wyspy. Nagrody wręczył
burmistrz Marek Długozima.

się to pod czujnym okiem instruktorów GCKiS. Maratonem
fitness zajęli się: Magda Tyczka,
Jakub Krawiec oraz Dawid Rainczuk, zaś nad bezpieczeństwem
najmłodszych czuwali: Maciej
Wiśniewski, Marcin Piasecki,
oraz Aleksandra Bahryn-Kamińska. Panie mogły także
spróbować swoich sił w terenie,

gdzie każda z grup ćwiczących
została zaproszona do Lasu
Bukowego na zajęcia spod znaku RUNMAGEDON, które odbywają się również cyklicznie
we wtorki i czwartki o godzinie 18:00 w Gminnym Obiekcie
Sportowo Rekreacyjnym. Trener
Jakub Krawiec zaprasza i zachęca wszystkie osoby początkujące

jak i zaawansowane na trening.
Po wszystkim na uczestników
czekał poczęstunek przygotowany przez ArtKawiarnię. Zwieńczeniem wydarzenia było losowanie nagród, które ufundował
Burmistrz Marek Długozima.
Podziękowania za ufundowanie
nagród rzeczowych należą się
również sponsorom, wśród któ-

rych znaleźli się: sklep z odzieżą
damską „Siostry B”, Gabinet Kosmetyczny „Galeria Urody” Edyta Garlińska, Trzebnicki sklep
papierniczo-zabawkowy „Alex”
oraz sklep z artykułami wykonywanymi ręcznie „RoshCo”.

Rodzinny turniej badmintona
W środę 29 maja w Hali Sportowej przy ul. Kościelnej, 9 spotkali
się wszyscy miłośnicy gry w badmintona, gdzie w rodzinnej atmosferze odbył się turniej. Mecze zostały rozegrane systemem
„każdy z każdym” – dziecko
z dzieckiem, rodzic z rodzicem
i rodzina przeciwko rodzinie.
Najbardziej emocjonujące po-

jedynki, w których nie brakowało niespodzianek rozegrali
najmłodsi zawodnicy. Dorośli
również zaprezentowali dobry
poziom gry. Na pierwszym miejscu uplasowali się Maciek Staszak wraz z tatą. Kolejne miejsca
zajęli Tymon Gancarz z tatą, Nel
Napiórkowska z mamą, Miłosz
Hercuń z tatą, Franek Górnicz

z mamą oraz Tosia Górnicz
z tatą. Turniej zakończył się słodkim poczęstunkiem. Wszyscy
uczestnicy otrzymali nagrody
i upominki rzeczowe. Rodzinom
dziękujemy i zachęcamy do zapisów do sekcji badmintona, która
działa przy Gminnym Centrum
Kultury i Sportu. Od października ruszamy z kolejnym sezonem.
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Piknik na sportowo w Ujeźdźcu Wielkim
Z inicjatywy Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy
oraz sołtys Ujeźdźca Wielkiego
Cecylii Rudownik, 1 czerwca
w Ujeźdźcu Wielkim odbył się
Rodzinny Piknik na sportowo.
Impreza zorganizowana została
z okazji Dnia Dziecka w ramach
cyklu wydarzeń z okazji Trzebnickich Dni Rodziny. Na terenie
Kompleksu Boisk Orlik przygotowany został wymagający kondycji i koordynacji ruchowej tor
przeszkód. Zadania obejmowały
między innymi rzucanie do celu,
strzały na bramki, slalom z piłką,
oraz przekładanie szarf. Instruktorzy Marcin Piasecki i Justyna
Kubiak czuwali nad poprawnością wykonywanych zadań i dopingowali zawodników. Uczestnicy, którym udało się pokonać
cały tor przeszkód mieli szanse
otrzymać wylosowaną przez siebie nagrodę, którą ufundował

15

Burmistrz Gminy Trzebnica,
Sołectwo oraz firma Tarczyński.
Dodatkową atrakcją były także
gry plenerowe dla całych rodzin
oraz zorganizowane przez animatorkę zajęcia taneczne i za-

wodnicy, którzy uplasowali, się
na podium otrzymali, pamiątkowe puchary, dyplomy i nagrody
rzeczowe. Dekoracji najlepszych
wędkarzy Pikniku wędkarskiego dokonał Burmistrz Gminy

Trzebnica – Marek Długozima.
Piknik zakończył się wspólnym
grillem przy Stawach Trzebnickich. Wszyscy uczestnicy otrzymali także okolicznościowe paczki ze słodyczami.

KONCERT: PIOTR REJDA I ŻNIWA

bawy z bańkami mydlanymi dla
najmłodszych. Największą niespodzianką była wizyta słynnej
grupy motocyklowej o oryginalnej nazwie „Pazury Kocich Gór”.
Już samo pojawienie się motocy-

klistów wywołało radość na twarzach najmłodszych, a dopełniła
ją możliwość przejażdżki tymi
wspaniałymi motorami. Nie
obyło się bez smakołyków, m.in.
kiełbasek z grilla, które ufun-

dował Pan Jacek Tarczyński.
Na deser natomiast, pani Sołtys
zaserwowała dzieciom pyszne
lody. Wszystkim dzieciakom
wraz z rodzinami dziękujemy za
udział we wspólnej zabawie.

Rodzina w kadrze
„Rodzina w kadrze” to coroczne
mini sesje w plenerze miasta wykonywane w ramach Trzebnickich
Dni Rodziny. Była to doskonała
okazja, by zatrzymać rodzinne
wspomnienia w kadrach fotografii.
Tegoroczne sesje zostały zrealizowane w parku Pumptrack położonym przy Gminnym Centrum
Sportowo-Rekreacyjnym
oraz
w okolicach stawów trzebnickich.
Udział w nich wzięły 2 rodziny:
Państwa Trzaskaczów oraz Woźniaków, a ich zaangażowanie
i radość widoczna jest na zdjęciach.
Fotografie wypełnią wnętrza domów i mieszkań naszych mieszkańców oraz wzbudzą dobre wspomnienia o corocznym wydarzeniu,
jakim są Trzebnickie Dni Rodziny.

świeca
od podstaw
Relacja
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W środę 29 maja odbyły się zajęcia pn. „Świeca
ozdobna od podstaw”. Zajęcia przyciągnęły wiele dzieci oraz rodziców, pragnących wykorzystać
czerwcowe popołudnie na naukę rękodzielnictwa.
Prowadzący zajęcia najpierw wytłumaczył uczestnikom po kolei, co będą robić, po czym zaczęła się
część praktyczna. Wszyscy roztopili wosk, aby gorącą ciecz zmieszać z barwnikiem oraz zapachem.
Uczestnicy mieli do wyboru kilka kolorów wosku:
biały, zielony lub niebieski. Następnym etapem było
odlanie cieczy do formy (lub innego docelowego
pojemnika), a także włożenie do środka knota oraz
blaszki. Od fantazji uczestników zależało także
ozdobienie własnej świecy np. suszonymi plastrami
pomarańczy, zielem angielskim, liśćmi laurowymi
itp. Zastygłą świecę trzeba było włożyć do zimnej
wody, aby stwardniała i już po niecałej godzinie
świece były gotowe.

Warsztaty
Zdrowego
Żywienia
dla dzieci

Również w środę w ramach 6. Trzebnickich Dni Rodziny odbyły się warsztaty o tematyce Zdrowego Żywienia.
Warsztaty przeznaczone były dla dzieci w wieku 6-8 lat,
czyli wczesnoszkolnym. Podczas spotkania dzieci poznały m.in. zasady Piramidy Zdrowego Żywienia. Zapoznano je także z zasadami zdrowego stylu życia. Najważniejsze z punktu widzenia zajęć było edukowanie poprzez
zabawę. Uczono jak klasyfikować żywność ze względu
na jej wartość dla organizmu i dlaczego brak pewnych
elementów ma fatalne skutki dla całego ciała. Uczestnicy
warsztatów aktywnie brali udział w zadaniach i dyskusji. Bardzo chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami
i wiedzą dotyczącą zdrowego żywienia. Wspomniano
także o pokusach na niezdrowe fast foody oraz słodycze.
Jako sukces należy uznać fakt, że pod wpływem uzyskanych informacji i krytycznego spojrzenia na własne złe
nawyki żywieniowe wielu uczestników postanowiło po
zajęciach wprowadzić zmiany.

W piątek 31 maja 2019 roku, na
dwa dni przed Finałem tegorocznych Dni Rodziny, w artKawiarni odbył się koncert zespołu
Żniwa i Piotra Rejdy. Po trudach
całego tygodnia dźwięki lutni
i skrzypiec, które rozbrzmiały
w kawiarni, stały się prawdziwym
balsamem dla duszy. „Żniwa” to
oryginalny, wrocławski zespół
złożony z pary małżeńskiej: Lidii
(wokal, skrzypce, flet poprzeczny) i Pawła Ulatowskich. Pan
Paweł gra jednocześnie na lutni,
stopie i tzw. przeszkadzajkach.
Podczas koncertu w artKawiarni, gościnnie wystąpiła również
Karolina Baworowska, urozmaicając instrumentarium o klawisze. Artyści zaprezentowali tego

wieczoru bardzo różnorodny
repertuar. Koncert był przykładem ciekawego instrumentarium
oraz niebanalnych aranży, które
mimo zróżnicowania były bardzo spójne i stanowiły ciekawy
muzycznie „kąsek”. W repertuarze zespołu „Żniwa” pojawiły
się bowiem autorskie utwory inspirowane muzyką dawną z okresu średniowiecza i renesansu,
autentyczne utwory tamtych czasów, tradycyjne utwory różnych
części świata oraz współczesna
muzyka folkowa. To, co mogło
zaskakiwać, to pełne i bogate
brzmienie, przy zaledwie trzyosobowym składzie. Publiczność
była zachwycona i każdorazowo
obdarowywała zespół gromki-

mi brawami. Występ urozmaicił
także Piotr Rejda, pieśniarz pochodzący ze Środy Śląskiej, wykonujący swój własny, autorski
repertuar. Jego muzyka zaliczana
jest do gatunku poezji śpiewanej, choć on sam określa ją jako
„piosenkę z tekstem”. Wokalista
zaśpiewał przy akompaniamencie własnej gitary, zaś towarzyszyli mu: Lidia Ulatowska na
skrzypcach i Paweł Ulatowski
na cajonie. Występ Piotra Rejdy
był idealnym zwieńczeniem tego
wyjątkowego wieczoru. A całe
muzyczne wydarzenie tylko potwierdziło słuszność organizowania kameralnych koncertów
w przestrzeni artKawiarni.

Wędkarski piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka 2019
2 czerwca na trzebnickich stawach odbyły się zawody wędkarskie dla dzieci. Była to już
17. edycja Pikniku Rodzinnego
zorganizowanego przez PZW
koło nr 23 i Gminę Trzebnica.
W pikniku udział wzięło ponad
95 młodych adeptów sztuki wędkarskiej, zaś zawody rozegrano
w czterech kategoriach wiekowych: do 10 lat, do 13 lat, do lat 16
oraz klasa sportowa. Imprezie towarzyszyły duże emocje związane z rywalizacją o uzyskanie jak
najlepszego wyniku. W kategorii
do lat 10 pierwsze miejsce zdobył
Marcel Szczepanik. Miejsce drugie – Amelka Szczepanik, trzecie
Oliwier Świerczyński, natomiast
na miejscu czwartym znalazł
się Gabryś Miśta. W kategorii
do lat 13 na pierwszym miejscu
podium stanął Karol Pietrzak.
Drugie miejsce zajął Miłosz Pamuła, trzecie przypadło Rafałowi
Warzesze. Czwarte zajął Bartek
Stypuła, zaś piąte – Michał Sadownik. Na pierwszym miejscu
kategorii do lat 16 znalazł się
Fabian Stenkopf. Drugie miejsce
przypadło Maciejowi Pamule,
trzecie zajął Adrian Prędkie-

wicz, na czwartym uplasował się
Kacper Żmudziński, zaś na piątym Mateusz Bełtacz. W rywalizacji klasy sportowej pierwsze
miejsce zajął Bartek Czekaj. Na
drugim znalazł się Miłosz Koza,
R

E

a na trzecim – Maciej Wojtasik.
Czwarte zajął Filip Niedźwiecki, zaś piąte – Patrycja Gurboda.
Wśród najczęściej łowionych ryb
pojawiały się: płocie, leszcze, krąpie, okonie, karpie i węgorze. ZaK
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Rodzinne świętowanie
Średniowieczne miasteczko pełne atrakcji pojawiło się 2 czerwca na placu pielgrzymkowym.
Tak wyglądał finał VI Trzebnickich Dni Rodziny, będący jednocześnie kolorowym Dniem
Dziecka. Do wspólnego świętowania zaprosił
wszystkich burmistrz Marek Długozima. Nie
zabrakło licznych atrakcji, a najmłodsi mogli
skorzystać m.in. ze średniowiecznej karuzeli,
nauczyć się wypiekać tradycyjny chleb czy zawalczyć na miecze.
Tradycyjnie już obchody
Dnia Dziecka w Trzebnicy rozpoczął Marsz Rodzinny. Wzięły
w nim udział trzebnickie rodziny z dziećmi, maskotka z Super
Kotem, a także zespół mażoretek
– niedawnych brązowych medalistek Mistrzostw Polski, które
zakończyły przemarsz wspaniałym pokazem tanecznym.
– Świetnie się bawimy dzisiaj na Placu Pielgrzymkowym.
Wzięliśmy udział w przemarszu,
a teraz idziemy po watę cukrową,
którą zjemy w kolejce na „dmuchańce” – mówiła pani Ania,
mama małego Michała, który
z kolei bardzo chciał usiąść za
sterami szybowca: – Widziałaś mamo? Tam stoi taki duży
i prawdziwy – mówił podekscytowany. I faktycznie tego dnia,
dzięki grupie trzebnickich modelarzy, którzy rokrocznie uczestniczą w rodzinnym świętowaniu,
można się było poczuć jak prawdziwi piloci. Jednym z ważniejszych momentów popołudnia
był Bieg Rodzinny. Całe rodziny
otrzymały pamiątkowe medale,
a nagrodę z rąk burmistrza Mar-

ka Długozimy na scenie odebrali
Oliwier Sądkiewicz i jego wujek
Dominik Nakonieczny, którzy
trasę pokonali najszybciej.
Burmistrz pogratulował zwycięzcom i życzył wszystkim dobrego czasu spędzonego w rodzinnej atmosferze: – Rodzina to
fundament naszego społeczeństwa. Mając tę świadomość podejmuję wiele działań, które mają
na celu wzmocnienie i podniesienie roli rodziny w naszym życiu.
Powołałem m.in. program Trzebnickiej Rodziny 3+. Jako jedna
z pierwszych gmin dołączyliśmy
do Ogólnopolskiej Karty Dużej
Rodziny. Stale dbam też o rozwój
infrastruktury – tak powstają
nowe szkoły, place zabaw, parki,
czy tereny rekreacyjne jak najnowsza inwestycja przy ul. Czereśniowej. Stąd też sześć lat temu
powołałem do życia Trzebnickie
Dni Rodziny wierząc, że będzie
to czas dla nich, że w dzisiejszym,
zaganianym społeczeństwie, Dni
Rodziny będą chwilą oddechu
i momentem na wspólne bycie.
Życzę udanego i rodzinnego
świętowania! – zakończył.

▶ N a goś c i c ze k a ł o wie l e s ł o dk ic h at rakcji p r z ygotowanyc h p r z e z G m inną
Ar t K awiarnię ora z p al arnię k aw y E l G ato.

brali Oliwier Sądkiewicz i jego wujek Dominik Nakonieczny,
którzy trasę pokonali najszybciej.
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Na scenie zaprezentowali się
laureaci Biedronki: Maria Wacławek i Julia Krzywicka z piosenką
„Kolorowe dzieci”, Karol Rączka z piosenką "Wiosenne cha
cha", Zuzanna Tass z utworem
"Piosenka drewnianych lalek".
Również dzieci z Sekcji Wokalnej działającej w GCKiS, którą
prowadzi Beata Bielska pokazały
swój talent. Julita Grochala zaśpiewała cover hitu „Małomiasteczkowy” Dawida Podsiadło,
a Julia Piech piosenkę "Nie bój się
chcieć". Wszyscy występujący zebrali gromkie brawa.
Tego dnia na rodziny czekały
liczne atrakcje. W Miasteczku

▶ Je d ny m z najwa ż niej s z yc h p u nk tów ś wię towania by ł b ie g r o d z inny.

▶ Nagrodę z rąk burmistrza Marka Długozimy na scenie ode-
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Rodzinnym znalazły się m.in. zabawy i konkurencje sportowe tj.
mini siatkówka, tenis, chińczyk,
domino, tor przeszkód, zabawy z szarfami gimnastycznymi
oraz stoisko Gminnego Klubu
Sportowego Polonia Trzebnica.
Dla najmłodszych przygotowano
ogródek animacyjny z klockami,
piłkami i zabawkami. Jak co roku
Miejska i Gminna Biblioteka
w Trzebnicy zorganizowały strefę
książki, a w niej atrakcje zarówno dla dzieci jak i rodziców. Nie
zabrakło także pyszności, które
zaserwowała artKawiarnia. Były
ciasta, wypieki, orzeźwiające lemoniady oraz smoothie. W tym

roku mogliśmy również skosztować kawy z pierwszej w naszym
regionie trzebnickiej palarni El
Gato. Niespodzianką były także
darmowe lody ufundowane przez
Cukiernię Beza. Ważnym punktem programu było ogłoszenie
wyników Trzebnickiego Budżetu Obywatelskiego 2019. W tym
roku głosami mieszkańców Gminy Trzebnica wybrany został projekt nr 1 pod nazwą: "Chodnik
dla pieszych w Ujeźdźcu Małym".
Zdobył łącznie 1666 głosów.
Zapraszamy już za rok na 7.
Trzebnickie Dni Rodziny!
[sh]

▶ Każ d y z uc ze st ników ot r z y m a ł pami ąt kow y m e d al . N a z dj . rad ny R ad y

▶ N a sce nie z ap re ze ntowali się

l au re ac i B ie d r onk i: Zu z an na Tass z u t wor e m " Piose nk a
d rew nianyc h l al e k "…

▶ …Kar o l R ąc z k a z p io se nk ą " Wiose nne c ha
c ha"…

▶ …M aria Wac ł awe k i J u lia K r z y w ic k a z p iose nk ą
„ Ko l or owe d z ie c i ”.

▶ Z aś p iewa ł y r ów nie ż d z ie -

c i z se kcj i wo k alnej d z ia ł aj ącej w GCK iS – J u lit a
G r o c hal a…

▶ …oraz J u lia Pie c h .

▶ N a D niac h Ro d z in nie m o g ł o z ab rak nąć G minne go K lu b u Sp or towe go

▶ W ystę p te at ru d l a d z ie c i „ Z ł ot a R y b k a”.

▶ Ka ż d y te go d nia z nal az ł coś d l a sie b ie. Je d ną z at rakcj i by ł a m oż liwoś ć

▶ D u ż ą p o p u l arnoś c i ą c ie s z y ł o s i ę m iaste c z ko d muc hań ców.

Po l onia Tr ze b nic a . N a w y t yc zony m b ois ku m oż na by ł o p o g rać w p i ł kę
ora z z ap is ać s ię do ak ade mii k lu b u .

M iej s k iej Ar t u r G aj ow y w raz z r o d z iną.

▶ Je d ną z at rakcji by ł p o k az Tr ze b nic k ic h M a żor e te k , k tór e w nie d aw no z akońc zonyc h
M ist r zost wac h Po ls k i z aj ę ł y t r ze c ie miej sce.

z nal e z ie nia się z a ste rami s z y b owc a .

18

Nr 10 / 160 14.06.2019

Pierwszy rodzinny fest yn
Gminne Przedszkole nr 1 im. Krasnala Hałabały od wielu lat w maju organizuje przedszkolny
festyn. W imprezę czynnie włączają się zarówno rodzice podopiecznych, jak i pracownicy
placówki, a głównymi bohaterami są oczywiście dzieci. Tegoroczny piknik był wyjątkowy,
ponieważ odbył się już w nowej siedzibie.
Zgodnie z obietnicą burmistrza Marka Długozimy Gminny
Żłobek i Przedszkole nr 1 zostały oficjalnie otwarte 30 sierpnia
2018 roku i ze względu na możliwości lokalowe, decyzją bur-
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mistrza, do placówki przyjęto
wszystkie dzieci spełniające kryterium rekrutacji. Na pierwszym
pikniku organizowanym w nowym miejscu burmistrz gratulował wspaniałej zabawy i dzię-

kował za zaproszenie: – Widzę,
że pozytywna energia przeszła
ze starej siedziby do nowej, a nawet wzrosła i przedszkolaki mają
swoje ukochane miejsce w jeszcze większym, bardziej komfortowym Przedszkolu nr 1. Nowy
żłobek i przedszkole to spełnienie mojej obietnicy wyborczej
i zagwarantowanie dzieciom
warunków godnych XXI wieku.
Serce rośnie, jak widzę kolejne
pokolenia, które zaczynają tutaj
swoją drogę życiową. Na pikniku
obecna była naczelnik Wydziału
Oświaty Krystyna Haładaj. Natomiast dyrektor Monika Falfu-

u Hałabały

ra podziękowała burmistrzowi
za nową placówkę, ale także za
osobiste zaangażowanie i serce
włożone w rozwój przedszkola i troskę o dzieci, które w nim
przebywają.
Tegoroczne spotkanie „Festyn u Krasnala Hałabały", które odbyło się w sobotę 11 maja,
zorganizowała Rada Rodziców
przedszkola, we współpracy z panią dyrektor oraz pracownikami.
Pomimo zimnego maja dopisała piękna pogoda i wyśmienicie
udał się zaplanowany poczęstunek: grill oraz pyszne ciasta przygotowane przez rodziców dla

wielbicieli słodyczy. Na wszystkich uczestników czekała też
loteria fantowa z ciekawymi nagrodami. Jednak główną atrakcją
tegorocznego festynu był występ
klownów Rupherta i Roco, którzy od razu podbili serca dzieci.
Klowni zaprosili dzieci do licznych, wspólnych zabaw takich
jak: tańce, śpiewanie, konkursy,
malowanie włosów oraz pokaz
baniek mydlanych. Występy zapewniły wspaniałą rozrywkę nie
tylko najmłodszym, ale też dorosłym, którzy aktywnie dołączyli
do wspólnego biesiadowania.
[ksz]

Marsz

Nordic Walking Stowarzyszenia UTW Tęcza

Studenci trzebnickiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Tęcza” kolejny raz zorganizowali jedną ze swoich cyklicznych imprez
– Marsz Nordic Walking.
W sobotnie przedpołudnie 11
maja studenci zebrali się w holu
Gminnego Centrum Kultury
i Sportu, gdzie powitał ich burmistrz Marek Długozima w towarzystwie prezes UTW „Tęcza”
Ireny Kahalik. Burmistrz od
wielu lat wspiera UTW Tęcza organizacyjnie i finansowo. Cieszę
się, że przed laty udało mi się powołać do życia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Trzebnicy. Wasze
marsze to wspaniały pomysł,

świetnie wykorzystujecie okres
majówek na wspólne wędrowanie po pięknej okolicy– mówił
burmistrz. Około 75 seniorów
z zaprzyjaźnionych, okolicznych
UTW dokładnie o godzinie 11.00
wyruszyło na północ w stronę
Brzykowa. Marsz wzbogacały
opowieści pani Leontyny Gągało, a zakończył wspólny posiłek
w Księginicach.
[ksz]

▶ Trad yc yj nie ws z yst k ic h uc ze st ni -

ków m ar s z u p r z y w it a ł b u rmist r z
M are k D ł u goz im a o ra z p re z e s
UT W Tę c z a I re na Kahalik .

▶ W t y m r o k u , kor z yst aj ąc z nowej g minnej r owe r ost rad y, uc ze st nic y m ar s z u z a ce l ob rali Szc z y tkow ice.

Podziękowanie
Składam serdeczne podziękowanie Burmistrzowi Gminy Trzebnica – Markowi Długozimie,
za wsparcie finansowe i pomoc w organizacji VII Marszu Nordic Walking Studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku 2019. Podziękowania należą się także pani Joannie Rafalskiej
oraz panu Albertowi Paprotnemu za sprawne poprowadzenie marszu, a także panu Zenonowi Łosiowi za opiekę medyczną.
Bardzo dziękuję mieszkańcom Brzykowa, ze szczególnym uwzględnieniem zasług: pani
Stanisławy Łakoty, jej córki Marty Winkler oraz pani Leokadii Wnuk, za serdeczne przyjęcie
uczestników marszu i podjęcie wspaniałym poczęstunkiem. Dziękuję także pani Leontynie
Gągało za przygotowanie, tradycyjnie już podczas trasy, historycznych pogawędek, które tym razem dotyczyły historii Brzykowa, Szczytkowic i Księginic. Podziękowania należą się także pani
Marcie Majcher za smaczne wyżywienie w Księginicach, zaś panu Zdzisławowi Franczakowi za
– zgodnie z tradycją – wspaniałą oprawę muzyczną wydarzenia.
Na koniec zaś kieruję podziękowania do wszystkich członków Stowarzyszenia UTW „Tęcza”,
za pomoc w przygotowaniach VII Marszu Nordic Walking 2019 oraz wspaniałą atmosferę.

▶ Ws z yst k ie d z ie c i w im ie niu b u rm ist r z a p r z y wit a ł a d y re k to r M o nik a

▶ Pik nik by ł s zc ze gó lny ze w zg l ę du na miej sce – p o raz p ie r ws z y o d by ł się

Fal fu ra , a o do b rą z abawę z ad ba ł z e s p ó ł k l au nów.

▶ Wsp ó lne z dj ę c ie uc ze st ników w yc ie c z k i.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia UTW „Tęcza” Irena Kahalik

on w p r ze st r ze niac h nowe go G minne go Ż ł ob k a i Pr ze d s z ko l a .
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Nowoczesne Centrum Terapii
i Wspomagania Rozwoju Dziecka
LOGO-SPEKTRUM to centrum, które działa w naszym mieście już 2,5 roku przyciągając coraz więcej dzieci i ich

rodziców. Katarzyna Matyasik (założycielka Logo-Spektrum): działamy w trzech kierunkach: wspomagamy rozwój dzieci, wspieramy i edukujemy rodziców, tworzymy przestrzeń dla nauczycieli i specjalistów do realizacji ich
zawodowych pomysłów i pasji.
Co robimy dla dzieci?

▶ Ł ad na p o go d a oraz lic z ne g r y i anim acj e sp rawi ł y, ż e by ł to d z ie ń
nie z ap omnianyc h p r ze ż yć d l a naj m ł o d s z yc h .
R

E

K

▶ N a z dj . b u rmist r z M ar e k D ł u goz im a , N ac ze lnik W yd z ia ł u Oś wiat y
K r yst y na H a ł ad aj oraz d y re k tor M onik a Fal fu ra .
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www.autocraft.net.pl

części samochodowe
Trzebnica

MILICKA 31

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

GODZINY OTWARCIA:

pn. - pt. 8:00 - 17:00
sob.
9:00 - 13:00
autocraft@onet.pl
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Organizujemy zajęcia indywidualne i grupowe, które mają charakter ogólnorozwojowy (np.
zajęcia dla niemowląt, Pierwszak na medal, Zabawy z ortografią, Grafomotoryka itp.) oraz
terapeutyczny (Integracja sensoryczna, Trening umiejętności
społecznych, Terapia ręki, Terapia logopedyczna i wiele innych). Diagnozujemy także dzieci pod kątem zaburzeń mowy,
gotowości szkolnej oraz trudności szkolnych.

Dlaczego działamy?
Obserwując rosnące zapotrzebowanie wśród dzieci na różnego rodzaju formy terapii, postanowiliśmy zorganizować zajęcia
w Trzebnicy, by dzieci nie musiały dojeżdżać do innych miast.
Szczególnie zainteresowała nas
grupa dzieci w wieku szkolnym.
Zauważyliśmy, że o ile istnieje
wiele placówek realizujących tzw.

wczesne wspomaganie rozwoju,
to dla dzieci w wieku szkolnym
np. z trudnościami w uczeniu się,
dysleksją, zaburzeniami mowy lub
zespołem Aspergera, ofert jest już
zdecydowanie mniej. Postanowiliśmy więc wypełnić tę lukę. Bardzo
często współpracujemy z fundacjami i szkołami, które finansują
wybrane zajęcia dzieciom, jeśli nie
mają możliwości realizowania ich
u siebie w placówce.
W swoich działaniach bardzo
mocno stawiamy na profilaktykę.
Naprawdę możemy skutecznie
zapobiegać nieprawidłowościom
rozwojowym i sprawiać, że dzieci
rozwijają się lepiej. Rodzice są coraz bardziej świadomi, jak ważne
jest wspomaganie rozwoju dziecka od urodzenia i chętnie korzystają z naszych propozycji. W tym
roku dużym zainteresowaniem
cieszyły się zajęcia dla niemowląt
SENSO-ZABAWY i BYSTRY MALUCH oraz zajęcia przygotowujące do szkoły PIERWSZAK NA
MEDAL.

Jak działamy?
Staramy się pracować nowocześnie i sprawiać, by dzieci
traktowały naukę jak dobrą zabawę. Podczas zajęć dzieci uczą
się w ruchu i poprzez aktywne
działanie. Wiemy, że pozytywne
emocje oraz aktywność własna
dziecka zwiększają skuteczność
uczenia się. Mamy bardzo bogatą
bazę gier edukacyjnych, często
wykorzystujemy również nowoczesne technologie np. metodę
Warnkego w terapii dysleksji.

Co robimy dla rodziców?
Rodzic to nasz partner, który aktywnie uczestniczy w zajęciach
oraz cyklicznych spotkaniach.
podczas których otrzymuje informacje o dziecku i bieżące
zalecenia. Inną formą wsparcia
rodziców jest edukowanie ich
podczas szkoleń i wykładów,
a także za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na facebook'u publikujemy artykuły,

które podpowiadają rodzicom,
jak najlepiej wspomagać rozwój
dzieci, jak radzić sobie z trudnościami. Jesteśmy dumni, bo wokół Logo-Spektrum zgromadziliśmy już dość liczną społeczność
rodziców.

Logo-Spektrum
jako miejsce pracy.
Osoby, które z nami współpracują to doświadczeni, zaangażowani oraz sumienni terapeuci
i nauczyciele. W naszym centrum chcemy tworzyć dla nich
przestrzeń nie tylko do pracy, ale
i do realizacji ich zawodowych
pasji. Staramy się, by Logo-Spektrum było miejscem, gdzie ludzie
mogą wdrażać swoje pomysły.
Jeśli tylko mieści się to w obszarze naszych działań, chętnie
wspieramy takie inicjatywy.
Dziękujemy wszystkim, którzy
już skorzystali z naszej oferty. Informujemy, że ruszyły zapisy na
zajęcia od września. Zapraszamy

do odwiedzenia naszej strony
www.logo-spektrum.pl oraz polubienia profilu na facebook'u.
Czekamy na dzieci, rodziców
oraz osoby, które chciałyby
z nami współpracować.
Tymczasem życzymy wszystkim
słonecznych wakacji i wspaniałego odpoczynku.

ul. Św. Jadwigi 33/4
55-100 Trzebnica
tel. 605 606 882

w w w.logo -spek trum.pl
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Pożegnanie Jana Janusiewicza
Pogrzeb śp. Jana Janusiewicza, 29 maja 2019 roku
Poniżej prezentujemy przemówienie wygłoszone przez burmistrza Marka Długozimę podczas uroczystości pogrzebowych śp. Jana Janusiewicza, radnego Rady Miejskiej w Trzebnicy w III, IV, V i VI
kadencji, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej V i VI kadencji.

„Każdy człowiek, nawet najskromniejszy, zostawia ślad po sobie. (...) jego życie
zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość”.
Antoni Kępiński
Szanowni Państwo,
Uczestnicy dzisiejszej uroczystości pogrzebowej,
Czcigodny Księże Proboszczu,
A szczególnie pogrążona w żałobie Rodzino Zmarłego,

z ogromnym smutkiem i żalem przyjąłem informację o śmierci śp. Jana
Janusiewicza, radnego Rady Miejskiej w Trzebnicy w III, IV, V i VI kadencji, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej V i VI kadencji, Wieloletniego Przewodniczącego Klubu Sportowego Sparta Skarszyn, przez lata
Honorowego Prezesa tego Klubu i jego aktywnego działacza, Przewodniczącego Rady Miejsko-Gminnej Zrzeszenia LZS w Trzebnicy, wielkiego
miłośnika piłki nożnej, społecznika.
Jestem głęboko poruszony jego odejściem. Odszedł bowiem człowiek niezwykle skromny, lecz wielki duchem, bez reszty oddany sprawom swojej
Małej Ojczyzny, którą był dla niego Głuchów Górny, gdzie znajduje się
jego dom rodzinny, a także Skarszyn. To tu, w Gminie Trzebnica, zostawił
swoje serce dla wielu spraw, ale przede wszystkim dla wielu ludzi. Nigdy
nikomu nie odmówił pomocy. Był zawsze otwarty na potrzeby drugiego
człowieka, jednocześnie dbał, by miejsce, w którym żył, wychowywał swoje
dzieci, gdzie otoczony był miłością swojej żony, a także ludzką przyjaźnią
i życzliwością – by to miejsce rozwijało się, zmieniało, tętniło życiem. Jako
radny nie ustawał w staraniach o kolejne drogi, świetlicę, plac zabaw. Wiedział, że to kwestie bardzo ważne dla małych społeczności. Współpraca
z nim zawsze układała mi się bardzo dobrze. Spędziliśmy wiele wspólnych
chwil na rozmowach, szukaliśmy rozwiązań dla spraw, którymi żyje społeczność Skarszyna i okolic.
Żegnamy dziś wspaniałego człowieka, który całym swoim życiem potwierdził, że miejsce, do którego Pan Bóg nas posyła nie jest tylko nam dane, ale
i zadane. I śp. Jan Janusiewicz zawsze był przykładem, a nawet więcej –
prawdziwym wzorem postawy obywatelskiej i patriotycznej. Swoje talenty,
umiejętności i siły poświęcał, by działać dla dobra wspólnego.
Jestem głęboko przekonany, że pozostanie w naszej pamięci i naszych sercach.
"Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci"
W. Szymborska

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiam o śmierci
śp. pana

Jana Janusiewicza

Radnego Rady Miejskiej w Trzebnicy w III, IV, V i VI kadencji.
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej V i VI kadencji.
Synom oraz żonie Jolancie,
a także rodzinie, przyjaciołom i bliskim składam
wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia.

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica
wraz z radnymi Rady Miejskiej

Drogi Janku,
„Są takie miejsca, gdzie serce mieszka całe życie. Są takie miejsca, które dzięki
wspaniałym ludziom nabierają prawdziwego znaczenia…”
W 2014 roku Twoja żona, Jolanta Janusiewicz wydała wspaniałą monografię
miejscowości Skarszyn, którą udało nam się wspólnie opublikować. Tytuł książki brzmi: „Skarszyn. Historia życiem pisana”. Kilka ważnych chwil z Twojego
życia, dzięki ogromnej pracy Twojej ukochanej żony, zostały opisane na kartach tej książki i od dziś będziemy uczyli się na nowo je odczytywać – jak zawsze z wielkim szacunkiem, ogromnym serdecznym uśmiechem w sercu, który
pozostawał po spotkaniu z Tobą, ale teraz i ze łzami wzruszeń, które wywołuje
Twoje odejście.
Dedykuję Ci dziś fragment wiersza autorstwa Joanny Białobrzeskiej,
„Moja mała Ojczyzna...”,
Moja mała Ojczyzna...
Za tymi trzema słowami kryje się
cały sens mego życia.
Gdyby nie ona stałabym się zbłąkaną duszą,
małą, bezsilną owieczką szukającą swego stada.
Jestem częścią tej cudnej krainy,
poprzez bezinteresowną miłość,
która rozpaliła się w mym sercu.
To ona nauczyła mnie dawać
a nie tylko zachłannie brać.
Wtedy właśnie powierzyłam
swoje łzy – rzece szumiącej,
swój ból – szelestowi drzew,
swoje zmartwienia – porannej rosie,
swoją miłość – wróbelkowi szaremu.
Jeśli umiesz słuchać
odnajdziesz mnie zawsze w tej tajemniczej krainie.
Ja już odkryłam magię tego miejsca,
odnalazłam dusze ofiarowane wiatru.
Tu bowiem w każdym jego powiewie
kryje się czyjaś tajemnica,
zamknięte zostało jakieś wspomnienie”.
Drogi Janku, nie spodziewałem się tej śmierci… Miesiąc temu, doceniając Twoje ogromne zasługi dla Naszej Gminy, podjąłem decyzję, by wystąpić do Rady
Miejskiej w Trzebnicy o przyznanie Ci tytułu „Zasłużony dla Gminy Trzebnica”. Czekałem na właściwy moment, by przekazać Ci tę informację. Życie pisze
jednak swoje scenariusze…, ale wierzę, że i tam, w Niebie, poczujesz dumę
i radość z tego wyjątkowego wyróżnienia.
Żegnamy Cię dzisiaj z wielkim bólem, ale i z chrześcijańską wiarą, że dobry
i miłosierny Bóg – doceniając Twoją dobroć i szlachetność – obdarzy Cię wiekuistą radością.
Pogrążona w żałobie rodzino zmarłego, bliscy, znajomi, przyjaciele, wszyscy,
których ta śmierć pozostawia w wielkim bólu i nieukojonym żalu, składam Wam
dziś wyrazy głębokiego współczucia i proszę przyjmijcie ode mnie słowa otuchy i wsparcia.
Spoczywaj w pokoju!
Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica
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Jubileusz Państwa Terliczów w Koczurkach
W miejscowości Koczurki na terenie Gminy
Trzebnica miało miejsce radosne wydarzenie.
W parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi
Panny odbył się jubileusz 50. zaślubin
Genowefy i Zbigniewa Terliczów. Gratulacje
parze złożył Burmistrz Marek Długozima jako
gospodarz Gminy Trzebnica, wraz z małżonką
Elżbietą uczestnicząc we wzruszającej mszy św.
w intencji Jubilatów i ich dalszego szczęśliwego
pożycia, którą koncelebrował ks. proboszcz
dr Krzysztof Dorna SDS.
– Pięćdziesiąt lat razem to
przepiękny jubileusz. Pięć dekad
budowania fundamentu rodziny
i zgodnego małżeństwa, z których z pewnością każda była nieco
inna, ale na pewno równie piękna,
jak i trudna. Jubileusz to także
możliwość spojrzenia z perspektywy na owoce waszej pracy i waszego życia – przede wszystkim
wspaniałą, jakże liczną rodzinę.
Proszę przyjąć moje najszczersze
gratulacje i życzenia pomyślności,
na co najmniej kolejne pięćdziesiąt
lat! – powiedział burmistrz.
Do serdecznych życzeń dołączył się także uznany solista i aktor

scen muzycznych oraz teatralnych
w całej Polsce – Mirosław Owczarek, spokrewniony z Państwem
Trelicz. Wielki dzień Pani Genowefy i Pana Zbigniewa celebrowali także zaproszeni dalsi krewni
oraz ich znajomi. Zebrani śmiali
się, że kiedy pół wieku wcześniej
Państwo Terliczowie powiedzieli sobie sakramentalne „tak”,
z pewnością nie myśleli, że będą
obchodzić tak piękny jubileusz,
a na pewno nie sądzili że będzie
tak tłoczno. W tak ważnym dniu
wzięło udział siedmioro dzieci Jubilatów, synowe, zięciowie, wnuki,
a nawet prawnuk Jakub. Jubileusz

▶ Mszę koncelebrował ks. proboszcz dr Krzysztof Dorna SDS.

wniósł podwójną radość do rodziny, ponieważ oprócz państwa
Terliczów swoje święto miała także ich wnuczka Blanka – z okazji
pierwszej rocznicy urodzin. Po
nabożeństwie Jubilaci zaprosili gości do restauracji w Miliczu,
gdzie radosne świętowanie przeciągnęło się do godzin rannych,
a zebrani goście mogli tylko pozazdrościć Państwu Terliczom
świetnej formy. Zbigniew Terlicz
jest absolutnym pasjonatem akordeonu i skoro żadna impreza rodzinna nie może się odbyć bez
jego występów, tym bardziej dał
popis umiejętności na własnym
jubileuszu. Goście wirowali do
wtóru przepięknych solówek i duetów akordeonowych: tanga, polki
znanej z audycji „Lata z radiem”
i innych utworów, które nadały
zabawie niepowtarzalny klimat.
Zarówno rodzina jak i wszyscy
zaproszeni goście stwierdzili, że
impreza była niezapomniana, zaś
Państwo Terliczowie szykują się
powoli do kolejnych jubileuszy –
w coraz bardziej poszerzającym
się składzie rodzinnym.
[ksz]

▶ Państwo Terliczowie z okazji jubileuszu otrzymali specjalny dyplom oraz prezent od burmistrza Marka Długozimy.

▶ Wsp ó lne z dj ę c ie uc ze st ników ju b il e u s z u .
R

E
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Stypendia sportowe
Zgodnie z wieloletnią tradycją Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima zaprosił do
Urzędu Miejskiego młodych ludzi, którzy wyróżniają się wspaniałymi wynikami w uprawianej przez siebie dziedzinie sportu.
We wtorek 4 czerwca burmistrz wręczył im listy gratulacyjne oraz przyznał stypendia
sportowe. Tym razem powędrowały one w ręce Sebastiana Trybka ze Szkoły Podstawowej nr 1
oraz Bartosza Lorka z Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Trzebnicy. Każdy z wyróżnionych
stypendystów jest prawdziwym
mistrzem w swojej dziedzinie,
a są one krańcowo różne. Mieszkaniec Księginic Sebastian Trybek jest prawdziwym pasjonatem
modelarstwa, a dokładniej modeli pływających z napędem silnikowym FSR –V STP. Swoją przygodę z tym nietypowym sportem
rozpoczął w maju 2016, a już dwa
lata później zaczął odnosić znaczące sukcesy. Zajął II miejsce
w zawodach krajowych w kategorii standardowej Juniorów, zaś
w maju 2018 roku zajął I miejsce
na podium w Międzynarodo-

wych Zawodach Ślizgów FSR.
W październiku zeszłego roku
uzyskał tytuł Mistrza Polski. Zamiłowanie do modelarstwa wiąże
się z jego zamiłowaniem do nauk
ścisłych, gdyż uczeń regularnie
bierze udział w Dolnośląskich
Meczach Matematycznych, Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny, jak również
był laureatem olimpiady z chemii
OLIMPUS. Stypendium z pewnością wesprze rozwój ucznia
i pozwoli osiągać kolejne sukcesy,
zaś burmistrz Marek Długozima
ma nadzieję, że w osobie Sebastiana Gmina Trzebnica zyska
już niedługo młodego naukowca,
a może i konstruktora.
Drugi ze stypendystów jest
natomiast pasjonatem tańca.
Swoją przygodę z nim rozpoczął
jeszcze jako dziecko. Obecnie
jest absolutnym mistrzem w tej
dziedzinie, od lat utrzymując się

GKS POLONIA TRZEBNICA

na wysokiej pozycji w międzynarodowym rankingu tancerzy
specjalizujących się w tańcach
latino. W listopadzie ubiegłego
roku w Mistrzostwach Polski
w tańcach latynoamerykańskich
„Dance Oscars 2018” zajął II
miejsce. Wszelkie inne turnieje,
takie jak Freedom Dance Cup
– WDC AL. World Championship, WDC AL. WORLD CUP
Myślenice, Polish Open Championship Grand Prix Polski
PTT w kombinacji LA podczas
Konwaliowego Turnieju Tańca
czy Polish Cup PTT WDC AL –
kończył na podium z pucharem
zwycięzcy. Stypendium z pewnością pomoże Bartoszowi startować w kolejnych turniejach,
ponieważ każdy wyjazd wiąże
się z dużymi kosztami po stronie
startujących tancerzy – takimi
jak strój, drogie buty do tańca
czy koszty dojazdu. Zaś Gmina
Trzebnica posiada mistrzowskiego reprezentanta na najbardziej prestiżowych turniejach.
– Jesteście wielką dumą Gminy Trzebnica. Każdy z Was jest
mistrzem w innej, bardzo szczególnej dziedzinie. Udowodniliście, że w ślad za pasją i wielkimi

Odwiedziny Trenera Mamrota
Zawodników akademii Gminnego Klubu Sportowego Polonia Trzebnica odwiedził Ireneusz Mamrot,
były zawodnik oraz trener Polonii Trzebnica, który
aktualnie jest szkoleniowcem ekstraklasowej Jagiellonii Białystok. Wspólnie z Prezesem Andrzejem
Traczykiem przyglądał się treningom żaków, orlików
oraz seniorów. Widać, że szkoleniowiec ma sentyment do Polonii, ponieważ jest to kolejna jego wizyta w naszym klubie. Trener był pozytywnie zaskoczony organizacją klubu. Jak sam przyznał, cieszy się
że wszystko zmierza w dobrym kierunku. – Zawsze
kiedy wracam do domu staram się odwiedzić Polonię tym bardziej teraz, kiedy prezesem został mój
przyjaciel. Jak już zakończę pracę w Jagiellonii, to
chętnie wrócę do Polonii Trzebnica – dodał z uśmiechem trener Ireneusz.

▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a p r z y z na ł st y p e nd ia sp or towe
Se bast ianowi Tr y b kowi ora z B ar tos zowi Lorkowi.

sukcesami w uprawianym hobby,
mogą iść pierwsze finansowe nagrody, właśnie takie jak chociażby to stypendium sportowe. Mam
nadzieję, że stypendia jeszcze
bardziej dodadzą Wam skrzydeł.
A Wasz przykład zainspiruje innych młodych ludzi. Jeszcze raz
gratuluję i będę z uwagą śledził

Wasze dalsze osiągniecia – powiedział burmistrz.
Najlepsi z najlepszych są ambasadorami Gminy Trzebnica na
całym świecie i potwierdzeniem,
że Gmina Trzebnica jest gminą
wspierającą sport.
[ksz]

VERITAS CUP
W sobotę 8 czerwca, Żaki zielone prowadzone
przez trenera Maćka Waliszczaka, wybrały się na
turniej Veritas Cup, który odbywał się na obiekcie
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Rywalizowaliśmy z takimi drużynami jak: KKS Polonia Wrocław, Juventus Academy Wrocław czy Orzeł
Ząbkowice. Zawody odbywały się w systemie każdy z każdym, mecze i rewanże. Niestety zostaliśmy
zmuszeni przez pogodę do przerwania turnieju
w połowie. Mimo tego wracamy do domu z uśmiechami na twarzy, ponieważ spędziliśmy aż 80 minut
na boisku, korzystając w przerwach z dmuchańców,
animacji oraz pokazu freestyle'u przygotowanego
przez organizatorów.

Ekstraklasowy trening

▶ B ar tos z Lo r e k j e st p asj onate m t ań c a . W u b ie g ł y m r o ku zost a ł Wice mi st r ze m Po ls k i w t ań c ac h l at y noam e r y k ańs k ic h .
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▶ Se bast ian Tr y b e k j e st M ist r ze m

Po ls k i m o de li p ł y waj ąc yc h z nap ę de m silnikow y m FSR – V STP.

▶ Wsp ó lne z dj ę c ie nag r o d zonyc h w ra z z b u rmist r ze m , du mny mi m a -

Współpraca ze Śląskiem Wrocław przynosi kolejne
efekty. Tym razem trening bramkarski został poprowadzony przez trenera bramkarzy Śląska Krzysztofa Osińskiego oraz pierwszego bramkarza tego
zespołu Jakuba Słowika. W zajęciach wzięło udział
12 bramkarzy z naszej Akademii. Młodzi golkiperzy pod okiem specjalistów ćwiczyli różne techniki
bramkarskie między innymi chwyt piłki podczas
padu czy chwyt wysokich podań z wyskokiem oraz
grę nogami, która jak wszyscy wiemy jest bardzo
ważna podczas meczu u bramkarzy. Zawodnicy
byli zachwyceni nowymi wskazówkami, które będą
mogli wykorzystywać na boisku. Po treningu, każdy z uczestników porozmawiał, zrobił sobie zdjęcie
oraz przybił przysłowiową piątkę ze swoimi idolami.

m ami o raz N ac ze lnik ie m W yd z ia ł u Oś wiat y K r yst y ną H a ł ad aj .

Polonia triumfuje w Kłodzku
W ramach 30. kolejki IV ligi grupy Dolnośląskiej Polonia Trzebnica podjęła zespół Nysa Kłodzko. Już od pierwszych minut meczu Polonia
Trzebnica zdecydowanie ruszyła do ataku, zdobywając pierwszego
gola, którego autorem był Jakub Czternastek po fantastycznym podaniu Krzysztofa Ulatowskiego. Polonia kontynuowała zdecydowaną
ofensywę grę, w 25 minucie zdobywając kolejnego gola, tym razem
w wykonaniu Piotra Czarneckiego. Ledwie trzy minuty później – w 28
minucie na dopełnienie zwycięskiej passy padła kolejna bramka, tym
razem autorstwa Przemka Marduły. W 37 minucie Polonia straciła
bramkę, jednak strata ta została prawie natychmiast odrobiona, po
kolejnym fantastycznym golu Jakuba Czternastka. Tym samym zespół
zakończył pierwszą połowę meczu z wynikiem 1:4. W drugiej połowie
Jakub Czternastek znów potwierdził swoją fenomenalną dyspozycję,
doprowadzając do wyniku 1:5 dla Polonii. W 75 minucie kolejną bramkę zdobyła Nysa Kłodzko, lecz Polonia ponownie odrobiła tę stratę. Po
bardzo dobrym występie zespół Polonii przywiózł z Kłodzka 3 pkt. Nysa
Kłodzko – Polonia Trzebnica 2:6

tabele
IV liga 2018/2019, grupa: dolnośląska (wschód)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nazwa
Śląsk II Wrocław
Górnik Wałbrzych
Polonia-Stal Świdnica
 Orzeł Prusice
 Sokół Wielka Lipa
 Sokół Marcinkowice
Bielawianka Bielawa
GKS Mirków/Długołęka
 Piast Żerniki (Wrocław)
 Polonia Trzebnica
 Unia Bardo
 Piast Nowa Ruda
 Orzeł Ząbkowice Śląskie
MKP Wołów
Zjednoczeni Żarów
 Nysa Kłodzko

M.
30
29
30
30
30
30
30
30
30
29
30
30
30
30
30
30

Pkt.
84
69
65
52
46
46
42
40
39
38
37
34
32
31
18
14

Z.
28
21
20
16
13
14
12
12
11
11
12
11
9
10
5
4

R.
0
6
5
4
7
4
6
4
6
5
1
1
5
1
3
2

P.
2
2
5
10
10
12
12
14
13
13
17
18
16
19
22
24

Bramki
122-18
74-24
56-25
61-49
62-47
64-55
54-47
66-77
55-49
47-60
56-69
42-66
43-68
42-65
29-97
44-101

Kolejka 30 – 8 czerwca / Nysa Kłodzko 2-6 Polonia Trzebnica / Polonia-

Stal Świdnica 2-0 Piast Żerniki (Wrocław) / Górnik Wałbrzych 2-0 Piast Nowa
Ruda / Sokół Marcinkowice 5-2 Orzeł Ząbkowice Śląskie / Orzeł Prusice
2-1 Sokół Wielka Lipa / Zjednoczeni Żarów 0-8 Bielawianka Bielawa / GKS
Mirków/Długołęka 7-3 Unia Bardo / MKP Wołów 1-4 Śląsk II Wrocław

Klasa A 2018/2019, grupa: Wrocław II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nazwa
Barycz Sułów
Lotnik Twardogóra
Błysk Kuźniczysko
Burza Godzieszowa
Barycz Milicz
Zenit Międzybórz
 Plon Gądkowice
KS Łozina
 Pogoń Syców
 Widawa Kiełczów
Iskra Pasikurowice
KS Dobroszów
KS Łazy Wielkie
LZS Solniki Małe

M.
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

Pkt.
57
52
52
50
45
39
36
34
34
30
26
19
7
3

Z.
18
17
16
16
14
12
11
10
10
8
7
6
2
1

R.
3
1
4
2
3
3
3
4
4
6
5
1
1
0

P.
3
6
4
6
7
9
10
10
10
10
12
17
21
23

Bramki
82-20
74-37
92-38
94-39
72-35
63-47
65-58
37-30
61-59
52-70
42-56
40-72
31-152
19-111

Kolejka 24 – 8-9 czerwca / Widawa Kiełczów 3-5 Lotnik Twardogóra / Plon
Gądkowice 5-3 Błysk Kuźniczysko / Zenit Międzybórz 3-0 Iskra Pasikurowice
(wo) / goście zrezygnowali z wyjazdu na mecz / Burza Godzieszowa 7-2 KS
Dobroszów / KS Łazy Wielkie 4-3 LZS Solniki Małe / Pogoń Syców 1-0 KS
Łozina / Barycz Milicz 0-3 Barycz Sułów / Kolejka 25 – 15-16 czerwca 16
czerwca, 14:00 / Barycz Milicz – Widawa Kiełczów / Barycz Sułów – Pogoń
Syców / KS Łozina – KS Łazy Wielkie / LZS Solniki Małe – Burza Godzieszowa
/ KS Dobroszów – Zenit Międzybórz / Iskra Pasikurowice – Plon Gądkowice /
Błysk Kuźniczysko – Lotnik Twardogóra /
Klasa B 2018/2019, grupa: Wrocław II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nazwa
 Spartan Marszowice
 Sparta Wszemirów
 Sparta Skarszyn
Błyskawica Szewce
LKS Krzyżanowice (k.
Wrocławia)
LKS Krościna Wielka
Avia Ozorowice
 Tomtex Widawa Wrocław
 Płomień Wisznia Mała
Grom Ligota Piękna
 Sparta Będkowo
Błękitni Pawłów Trzebnicki
LKS Paniowice
Amesko Szczytkowice

M.
24
24
24
24

Pkt.
63
61
61
50

Z.
20
19
20
16

R.
3
4
1
2

P.
1
1
3
6

Bramki
107-34
123-26
122-22
86-51

24

47

15

2

7

79-42

24
24
24
24
24
24
24
24
24

40
32
30
27
23
23
13
14
3

12
9
9
8
7
7
4
4
1

4
5
3
3
2
2
1
2
0

8
10
12
13
15
15
19
18
23

93-64
61-73
50-63
53-85
47-65
38-98
37-118
27-80
14-116

Kolejka 24 – 8-9 czerwca / Amesko Szczytkowice 0-3 Płomień Wisznia

Mała / (wo) / Sparta Będkowo 3-0 LKS Paniowice / (wo) Błyskawica Szewce 4-1
LKS Krzyżanowice (k. Wrocławia) / Sparta Wszemirów 9-1 LKS Krościna Wielka
/ Spartan Marszowice 2-1 Grom Ligota Piękna / Tomtex Widawa Wrocław 0-4
Sparta Skarszyn / Avia Ozorowice 2-2 Błękitni Pawłów Trzebnicki / Kolejka
25 – 15-16 czerwca 16 czerwca, 11:00 / Avia Ozorowice – Amesko
Szczytkowice / Błękitni Pawłów Trzebnicki – Tomtex Widawa Wrocław / Sparta
Skarszyn – Spartan Marszowice / Grom Ligota Piękna – Sparta Wszemirów /
LKS Krościna Wielka – Błyskawica Szewce / LKS Krzyżanowice (k. Wrocławia) –
Sparta Będkowo / LKS Paniowice – Płomień Wisznia Mała

Klasa B 2018/2019, grupa: Wrocław III
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nazwa
Dąb Dobroszyce
 Sokół Kaszowo
Victoria Zawonia
 Olimpia Bukowinka
Grom Szczodrów
 Sokół Ujeździec Wielki
 Orzeł Biedaszków Wielki
 Sokół Ujeździec Mały
KS Komorów
KS Postolin
 Sokół Sokołowice

M.
19
19
19
18
19
18
18
18
18
18
20

Pkt.
49
39
37
35
30
25
21
20
19
12
4

Z.
15
12
12
11
9
7
5
6
6
3
1

R.
4
3
1
2
3
4
6
2
1
3
1

P.
0
4
6
5
7
7
7
10
11
12
18

Bramki
59-12
50-21
64-24
45-25
48-44
43-27
46-60
51-47
29-58
17-50
21-105

Kolejka 24 – 8-9 czerwca / Pauza: Sokół Ujeździec Mały, KS Komorów,
Victoria Zawonia. / Sokół Kaszowo 8-1 Sokół Sokołowice / Sokół Ujeździec
Wielki 2-2 Orzeł Biedaszków Wielki / KS Postolin 0-3 Olimpia Bukowinka /
Dąb Dobroszyce 3-1 Grom Szczodrów / Kolejka 25 – 15-16 czerwca
16 czerwca, 11:00 / Pauza: Grom Szczodrów, Victoria Zawonia, Sokół
Sokołowice. / Dąb Dobroszyce – Sokół Kaszowo / KS Komorów – KS Postolin
/ Olimpia Bukowinka – Sokół Ujeździec Wielki / Orzeł Biedaszków Wielki –
Sokół Ujeździec Mały
Klasa C 2018/2019, grupa: Trzebnica
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa
Masłovia Masłów
 Pirania Radziądz
 Piorun Koniowo
 Struga Czatkowice
LZS Komorowo
 Start Bychowo

M.
19
20
19
20
18
18

Pkt.
51
43
32
28
9
6

Z.
17
14
10
9
3
2

R.
0
1
2
1
0
0

P.
2
5
7
10
15
16

Bramki
116-25
101-49
72-47
62-81
38-83
26-130

Kolejka 20 – 1-2 czerwca / Struga Czatkowice 0-10 Masłovia Masłów /
Piorun Koniowo 5-4 LZS Komorowo / Start Bychowo 0-12 Pirania Radziądz
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Konkurs „Wesołe Myślenie”

Projekt Astro Pi

SP nr 2

SP nr 3
Uczniowie uczęszczający na zajęcia koła geograficznego Szkoły

23 maja 2019r. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy odbył się XXI
Powiatowy Konkurs Matematyczny „Wesołe Myślenie” dla uczniów
klas 3. Szkołę Podstawową Nr 2 reprezentował laureat szkolnego konkursu Karol Stanisz, uczeń kl. 3c.
Miło nam poinformować, iż Karol
doskonale poradził sobie z rozwiązywaniem zadań tekstowych i zajął
4 miejsce w konkursie. Serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych
matematycznych sukcesów. / Jolanta Szymczyk

Podstawowej nr 3 w Trzebnicy
wzięli w tym roku szkolnym udział
w projekcie Europejskiej Agencji
Kosmicznej Astro Pi Challenge.

KOLEJNY SUKCES
SP Ujeździec Wielki
20 maja nasza szkoła zyskała kolejnego powiatowego finalistę
konkursu. Stało się to za sprawą
uczennicy klasy 8 b Magdaleny
Reptak. Uczestniczyła ona w XIII
edycji konkursu polonistycznego
„Czytam między słowami”. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu
składającego się z zadań zamkniętych i otwartych. Podstawową
umiejętnością, którą należało się
wykazać było czytanie ze zrozumieniem teksów źródłowych, cytowanie i wyciąganie wniosków.
Magda świetnie się spisała, zajmując II miejsce. To wspaniałe uko-

Szynobusem na wycieczkę
SP nr 3

Uczniowie klasy III "b" ze Szkoły
Podstawowej nr 3 w Trzebnicy,

ronowanie jej edukacyjnej kariery.
Wielkie gratulacje! / Barbara Szymacha

zawody lekkoatletyczne
SP nr 2
Miło nam poinformować, iż Szkoła Podstawowa nr 2 zajęła I miejsce w Powiatowym Trójboju Lekkoatletycznym klas I, który odbył
się 04.06.2019 r. w Korzeńsku. Naszą szkołę godnie reprezentowała
drużyna w składzie: dziewczynki:
Lena Sielska-Dudzik; Emilia Fal-

fura, Gabriela Fąfara, Julia Kapłon, Aleksandra Piecyk. chłopcy:
Borys Dec, Jędrzej Jucha, Artur
Kozieras, Jakub Mirowski, Marcel
Opala. Tytuł najlepszego zawodnika Trójboju Lekkoatletycznego zdobył uczeń klasy Id, Marcel
Opala. Wszystkim wspaniałym
sportowcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
sportowych. / M. Strzykalska

R

E

DZIEŃ DZIECKA W KRĘGIELNI
SP Boleścin

K

31 maja uczniowie klas VI-VIII
pod opieką swoich wychowaw-

L

A

M

A
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Misja Zero tego projektu polega
na zaprogramowaniu w języku
Python pozdrowień dla astronautów znajdujących się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej oraz
pomiaru temperatury wewnątrz
stacji. W tym roku w projekcie
wzięło udział ponad 5 tysięcy zespołów uczniów z Europy i Kanady. Wśród 4621 prawidłowo zaprogramowanych
wiadomości
znalazły się cztery przygotowane
przez piątoklasistów z trzebnickiej
Trójki. Ich programy na początku maja zostały wyświetlone na
komputerach Raspberry Pi znajdujących się na Międzynarodowej
Stacji Kosmicznej. Hania, Karolina, Blanka, Michalina, Emilka,
Patrycja, Miłosz, Szymon i Miłosz
otrzymali pamiątkowe dyplomy z mapą, pokazującą miejsca,
nad którymi przelatywała stacja
w chwili wyświetlenia ich wiadomości. / Anna Ciba
31 maja wybrali się szynobusem
na wycieczkę do Wrocławia. Początkiem trasy wycieczkowej był
Wrocław Nadodrze. Z Nadodrza
poszliśmy na Ostrów Tumski,
tam podziwialiśmy zabytkową
architekturę,
odwiedziliśmy
wrocławską Katedrę, następnie
przeszliśmy przez "most zakochanych" i zatrzymaliśmy się
przy pomniku biskupa Bolesława Kominka. Po zjedzeniu śniadania wyruszyliśmy do Rynku.
Po drodze spotkaliśmy wiele
wrocławskich krasnali, a przy
pomniku Aleksandra Fredry
zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie. Głównym punktem wycieczki było obejrzenie przedstawienia teatralnego pt.: „Trzy
wesołe krasnoludki” w teatrze
muzycznym Capitol. Zmęczeni,
ale zadowoleni powróciliśmy
szynobusem do Trzebnicy.
czyń pojechali do kręgielni
w Trzebnicy, aby wspólnie świętować Dzień Dziecka. Umiejętności nie miały znaczenia, ważna
była zabawa i emocje! Uczniowie
gratulowali sobie wzajemnie trafnie wykonanych rzutów. Trzeba
przyznać, że wszyscy doskonale
sobie radzili, nawet ci, którzy grali
w kręgle po raz pierwszy. Oczywiście wśród grupy byli zaprawieni
w bojach , którzy osiągali najwyższe wyniki. A skoro to było święto milusińskich to oczywiście nie
mogło zabraknąć pizzy i smacznych lodów, o które też zadbały
panie. Niestety czas minął szybko i trzeba było wracać do domu.
Tego typu przedsięwzięcia mają
na celu przede wszystkim integrację grupy, ale również pokazanie
uczniom nowych form spędzania
czasu wolnego, np. na sportowo.
/ Seweryna Janicka i Anna Leszczyńska-Janik
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Przygoda z Mikołajkiem - konkurs
Gminna Biblioteka
28 maja odbyło się wręczenie nagród w konkursie czytelniczym
Przygoda z Mikołajkiem. Konkurs
zorganizowany został z okazji 60
urodzin Mikołajka. Kultowy bohater debiutował w 1959 roku na
łamach belgijskiej prasy jako bohater komiksu, a z czasem książki
znakomitego duetu Gościnny –
Sempre trafiły do kanonu świato-

wej literatury. Seria o Mikołajku
zdobyła ogromną popularność
i stała się prawdziwym fenomenem
popkulturowym. Pytania konkursowe, z którymi musieli zmierzyć
się uczestnicy, obejmowały następujące części: Mikołajek, Wakacje
Mikołajka oraz Mikołajek i inne
chłopaki. Największymi znawcami
przygód małego łobuziaka okazali
się: Maja Nowak (SP nr 1) oraz Mikołaj Tarasiewicz (SP nr 2). Gratulujemy!

Edukowanie przez pomaganie
SP nr 3
21 maja w SP nr 3 w Trzebnicy odbyły się zajęcia dla uczniów klas
IV-VI w ramach projektu Fundacji Centaurus „Edukowanie przez
pomaganie”. Poprowadził je pan
Norbert Ziemlicki – inspektor ds.

ochrony zwierząt. Towarzyszył
mu adoptowany pies Toffik oraz
kretojeż z dalekiego Madagaskaru o wdzięcznym imieniu Teddy.
Podczas zajęć, których celem było
uwrażliwienie dzieci i młodzieży na los zwierząt, mogliśmy się
dowiedzieć, w jaki sposób działa
Fundacja, jakie są prawa zwierząt,

jakie kary grożą za znęcanie się
nad nimi oraz jak można im pomóc. „Fundacja Centaurus działa
od 2006 roku. Jest międzynarodową organizacją non profit, która
zajmuje się pomaganiem zwierzętom. Stado prawie 1000 ocalonych koni, 50 osiołków, paręset
psów, liczne zwierzęta gospodarskie i domowe to zasługa 400
000 Darczyńców z całego świata,
którzy zaangażowali się w działalność organizacji.”(cytat pochodzi
z oficjalnej strony Fundacji www.
centaurus.org.pl) Zajęcia były jednocześnie finałem zbiórki pieniędzy, którą na rzecz podopiecznych
Fundacji przeprowadziła kl. VII
d z wychowawczynią. W ramach
kwesty odbyła się także sprzedaż
ciast, magnesów i kaktusów. Udało nam się zebrać 867 zł i 45 groszy!!! Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w naszą
akcję. MACIE WIELKIE SERCA!
/ Paulina Kolińska

konkurs SPRAWNIE LICZĘ
SP nr 3
Dnia 21 V 2019 roku uczniowie
Szkoły Podstawowy nr 3 w Trzebnicy wzięli udział w Matematycznym Konkursie „sprawnie liczę”.
Tego roku był to dziesiąty jubileusz.
Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej w Masłowie. Celem konkursu jest doskonalenie umiejętności
sprawnego i szybkiego liczenia oraz
rozwijanie zainteresowań matema-

tycznych. W potyczkach konkursowych wzięło udział 17 uczestników
z 15 szkół. Wszyscy uczniowie pracowali indywidualnie. Do konkursu ze Szkoły Podstawowej nr 3 przystąpili: Oskar Kaczmarczyk i Maciej
Otfinowski z klasy 4a, którzy odpowiednio zdobyli I i II miejsce. Walka o podium była bardzo wyrównana, miejsca I i II były przyznawane
ex aequo. Zwycięzcom serdecznie
gratulujemy! / Agata Lisiak

Spotkanie z Duchami.....
SP Ujeździec Wielki
W maju klasy piąte ze Szkoły
w Ujeźdźcu Wielkim wyruszyły
w podróż na spotkanie z Duchami
Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
Pierwszym punktem wyprawy była
miejscowość Żarki, gdzie poznaliśmy trud pracy rzemieślniczej.
Następnym przystankiem była
Przystań Leśna, w której poznawaliśmy tajniki dobrze zrobionej pizzy.
W manufakturze „Hokus Pokus”
„wyrabialiśmy” własnymi rękoma
przepyszne lizaki. Ostatnim punk-

tem było poznanie tajników wyrobu mąki. Dzięki przewodnikowi
w Muzeum „Stary Młyn” poznaliśmy całą drogę powstawania mąki.
Po dniu atrakcji dotarliśmy do
Ogrodzieńca. Po posiłku udaliśmy
się na nocne zwiedzanie zamku.
W niesamowitej scenerii królowały
zjawy i duszki, barwnie przybliżające legendy i historie miejsca. Kolejnym punktem był wczesnosłowiański, drewniany Gród Królewski
znajdujący się na Górze Birów. Tam
z przewodnikiem poznawaliśmy
codzienne życie Słowian.

SP nr 3

SP Boleścin
W dniach 16 i 17 maja, uczniowie
klasy III i V pod opieką swoich
wychowawczyń Małgorzaty Radek i Małgorzaty Walaszek przebywali na wycieczce w Biskupinie.
Program obejmował zwiedzanie
grodu Piastów, zajęcia dydaktyczne w glinie, pieczenie chleba
i wyrabiania masła. Zwiedzaliśmy
również Muzeum Wąskotorówek w Wenecji, gdzie frajdą była

wycieczka wąskotorówką z Wenecji do Biskupina. W drugim
dniu uczniowie poznali wymarły
świat dinozaurów w Rogowie oraz
historię powstania państwa polskiego w Gnieźnie. To była udana
pełna wrażeń i atrakcji wycieczka.
Dziękujemy Panu Burmistrzowi
Markowi Długozimie za wsparcie finansowe naszej wycieczki,
dzięki któremu mogliśmy uczestniczyć w dodatkowych zajęciach
dydaktycznych w Gąsowie.

22 maja w Szkole Podstawowej
im. Jana Brzechwy w Osolinie
odbyło się podsumowanie XVI
Powiatowego Konkursu Plastycznego ,,Nasza mała Ojczyzna” pod
hasłem ,,Ziemia na wdechu …
walczymy o czyste powietrze”.
Celem konkursu było podniesienie świadomości ekologicznej, wpajanie dzieciom potrzeby
ochrony środowiska naturalnego
w swoim miejscu zamieszkania,
czerpanie radości z własnej pracy

NIE PAL PRZY MNIE
Przedszkole nr 2
Nasze przedszkolaki aktywnie
włączają się w różnorodne akcje
oraz biorą udział w konkursach.
Równie chętnie wykonały pracę
plastyczną na konkurs pt. „Nie
pal przy mnie”, którego organizatorem była PSSE w Trzebnicy,
Powiat Trzebnicki oraz Gminne
Przedszkole nr 1. Koordynatorem całego projektu „Czyste powietrze wokół nas ” była nauczycielka Marzena Aniołek. Z dumą
możemy ogłosić, że nasze przedszkole zajęło pierwsze miejsce
na etapie powiatowym! Autorami zwycięskiej pracy są: Liliana Fajks, Marta Gurbiel, Maja
Wielgo i Piotr Skurjat z grupy IX
(nauczycielki: Agata Podrygajło,

Edukacyjne wyjazdy
SP Kuźniczysko
W ramach Projektu – „W drogę
do wysokiej jakości edukacji”,
w którym uczestniczy Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku
uczniowie klas młodszych mogli
wziąć udział w dwóch wycieczkach. 08.05.2019 odbył się wyjazd
do Wrocławia. Mali wycieczkowicze zwiedzili jedyne w Polsce
Muzeum Poczty i Telekomunikacji, tam też wzięli udział w warsztatach -„Skarby naszych klaserów”, których bohaterem był
znaczek pocztowy. Poznali jego
historię i dowiedzieli się co ma
wspólnego z angielską królową.
Z zainteresowaniem wysłuchali
czym zajmuje się filatelista, do
czego służy klaser i w jaki sposób należy porządkować znaczki
w albumie. Projektowali i two-

rzyli własne małe albumy. Kolejnym etapem wycieczki było
Muzeum Przyrodnicze, które
w swych zasobach posiada jedyny w kraju szkielet płetwala błękitnego, największego zwierzęcia
na ziemi. Z wielkim zaciekawieniem wszyscy słuchali opowieści
przewodnika i oglądali wystawę
ilustrującą różnorodność świata zwierzęcego. 28 maja 2019
uczniowie klas II i III wyjechali
do Kreatywnego Obiektu Multifunkcyjnego w Miliczu, gdzie
wzięli udział w warsztatach,
zwiedzili Muzeum Bombek oraz
obejrzeli film pt. „W głowie się
nie mieści”. Drugim etapem tej
wycieczki było Centrum Edukacyjno – Turystyczne w Rudzie
Sułowskiej, tutaj pan przewodnik
oprowadził grupę po obiekcie.
Dzieci zwiedziły Muzeum Tra-

twórczej i możliwości prezentacji
w środowisku lokalnym. Współzawodnictwo w konkursie odbyło
się na różnych szczeblach edukacji. Uczniowie naszej szkoły odnieśli ogromny sukces. Komisja
oceniająca przyznała I miejsce
Karolinie Krzemień z klasy I b, III
miejsce Wiktorii Zaleskiej z klasy
III b i Janie Shkorupie z oddziału
przedszkolnego 0 b. W kategorii klas IV – VI Marcelina Kopyś
otrzymała I miejsce. Gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów. /
Beata Jedruszek

dycji Rybactwa Stawów Milickich
i Doliny Baryczy oraz mogły się
pobawić na nietypowym placu
zabaw. Podczas każdego wyjazdu
nie zabrakło czasu na zakup pamiątek i oczywiście jak przystało
na tę porę roku nie obeszło się
również bez lodów. Wszyscy trochę zmęczeni, ale pełni wrażeń
wracali do domu. / Wychowawca
kl. II. B. Pieniądz

Agata Pomorska). Ciekawy pomysł, zastosowane różnorodne
materiały plastyczne, jak też estetyka wykonania sprawiły, że
praca pt. „Zamiast dymka - witaminka” zyskała uznanie komisji.
W poniedziałek 28 maja 2019r.
w Gminnym Przedszkolu nr 2 im.
Polskiej Niezapominajki w Trzebnicy odbyła się uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom konkursu. Na początku uroczystości
pani Dyrektor Katarzyna Stępień
serdecznie powitała małych artystów jak też przybyłych gości: panią Krystynę Haładaj - Naczelnik
Wydziału Oświaty, panią Izabelę
Korpowską - koordynatora programu; „Czyste powietrze wokół nas” - Naczelnik Wydziału
Oświaty i Zdrowia oraz pana Cze-

Warsztaty mydlarskie
Przedszkole nr 2

sława Janusiaka - Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Trzebnicy. Po powitaniu,
dzieci z grupy IX i XII zaprezentowały się w krótkim programie
artystycznym o tematyce prozdrowotnej. Największe emocje
wzbudził witaminowo- owocowy
taniec z pomponami „Papaja”. Po
występach przyszedł czas na wręczenie nagrody zwycięzcom. Pan
Czesław Janusiak pogratulował
naszym wychowankom pierwszego miejsca w konkursie powiatowym, wręczył dyplom i nagrody.
Słowa uznania padły również ze
strony pani Krystyny Haładaj
i pani Anny Mądrej Krass. Dzieci za piękny występ otrzymały
słodki poczęstunek. Nie zabrakło
również wspólnych pamiątkowych zdjęć. Gorąco gratulujemy
jeszcze raz zwycięzcom konkursu
oraz życzymy dalszych sukcesów!
/ (J.B.)

Kącik

wdzięczności

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

KONKURS PLASTYCZNY

wycieczka - Biskupin
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W dniach 20-22.05 w wielu grupach w naszym przedszkolu odbywały się warsztaty mydlarskie
zorganizowane przez nauczycielkę panią Monikę Dymińską- a prowadzone przez przedstawicieli studia artystycznego
ARLEKIN. Przedszkolaki miały
niecodzienną okazję, aby własnoręcznie wykonać pachnące

i idealne do kąpieli mydło. Na początku zajęć dzieci dowiedziały
się czym dawniej czyszczono naczynia, ubrania, poznały historię pana Zabłockiego który ,,źle
wyszedł na mydle”. Następnie
uczestnicy warsztatów wybierali
formę silikonową w dowolnym
kształcie na własne mydło. W kolejnym etapie prowadzący przedstawili olejki eteryczne a przedszkolaki poznawały ich zapachy
i nazwy gdy tych nie udało im

PIKNIK RODZINNY
Przedszkole nr 2
W miniony piątek 31 maja plac
przedszkolny wypełniły odświętnie ubrane przedszkolaki,
ich rodzice oraz rodzeństwo.
A to wszystko z okazji Święta
Polskiej Niezapominajki - najważniejszego ze świąt w naszym
Przedszkolu. Uroczystą akademię poprowadziły nauczycielki – Martyna Chmielewska oraz
Magdalena Lecyk. Wśród zaproszonych gości byli: pani Naczelnik Wydziału Oświaty - Krystyna
Haładaj, dawna Dyrektor Przedszkola pani Halina Saternus, dyrektorzy z zaprzyjaźnionych szkół
i przedszkoli oraz przedstawiciele
Rady Rodziców. Miło nam było
również gościć panią Alicję Tas
oraz panią Małgorzatę Kremzę
z Trzebnickiego Stowarzyszenia
„Uśmiech dziecka”. Tegoroczne
uroczystości obchodziliśmy pod
hasłem „Każdy inny, wszyscy
równi”. Uroczystość otworzyły
„Przedszkolne Niezapominajki”
(przygotowane przez panią Alek-

sandrę Jakusek), które w zwiewnym tańcu zachwyciły publiczność. Wszystkich gości przywitała
Łucja Jarocha z grupy V. Następnie dzieci z grupy V wprowadziły nas w tematykę tegorocznego
święta przedstawiając wiersz „Tolerancja elegancja”. Wzruszenie
na twarzach gości wzbudziła piosenka przygotowana przez dzieci
z grupy IX (nauczycielki: Agata
Podrygajło, Agata Pomorska) pt.
„Każdy jest inny”. Zosia Kędziora
i Marta Gurbiel bez tremy zaśpiewały liryczną piosenkę o szacunku i akceptacji inności. W ramach
tegorocznego święta zaprosiliśmy
zaprzyjaźnionych z przedszkolem
uczestników Warsztatów Terapii
Zajęciowej. Przedstawiciel WTZ
- pan Artur Kurek wykonał piosenkę pt. „Ludzkie gadanie”, za
co został nagrodzony gromkimi brawami. Następnie nadeszła
pora na przedstawienie teatralne
pt. „Brzydkie Kaczątko” w wykonaniu dzieci z grupy XII (nauczycielka Magdalena Góra). Mali
aktorzy zaprezentowali jak ważne
jest akceptowanie odmienności

się odgadnąć. Kolejnym etapem
warsztatów było barwienie mydła według własnych upodobań
kolorystycznych i wylewanie,
przez instruktora, przygotowanej wcześniej bazy mydlanej do
foremek. Na koniec dzieci ozdobiły swoje mydełka wyjątkowymi dodatkami płatkami kwiatów,
suszonymi owocami, brokatem,
płatkami owsianymi lub ziarenkami kawy nadając mydełkom
niepowtarzalny wygląd. Produkcja mydła bardzo spodobała
się naszym przedszkolakom dostarczając mnóstwa przyjemnych
oraz pouczyli aby nie wyśmiewać
się z innych. Historia małego kaczątka zakończyła się szczęśliwie,
a przedszkolaki pokazały wszystkim, że szacunek i otwartość to
jest prosta sprawa! Na koniec
występów zaprezentowały się
Lena Kapinos, Iga Wojtasik oraz
Tosia Stec (nauczycielki: Anna
Krzyżostaniak, Justyna Bartosik),
które w przecudownych strojach
wykonały piosenkę „Kolorowe
dzieci”. Po występach dzieci głos
zabrała pani Dyrektor Katarzyna Stępień, która podziękowała
dzieciom za piękne występy oraz
dostarczanie wielu niezapomnianych wzruszeń. Zwróciła uwagę, że tolerancja i szacunek są
bardzo ważne w życiu każdego
człowieka i tylko my dorośli jesteśmy w stanie swoim przykładem ukazać dzieciom właściwe
wzorce zachowań. Następnie pani
Krystyna Haładaj na ręce pani
Dyrektor złożyła życzenia oraz
gorące podziękowania. Również
przedstawiciele Rady Rodziców
przyłączyli się do życzeń. Po części oficjalnej nadeszła pora na Piknik Rodzinny. Ogród wypełnił się
dmuchanymi zamkami, balonami z helem, w powietrzu unosił się
zapach popcornu, były pyszne ciasta przygotowane przez pracowite
mamy oraz pachnące kiełbaski
z grilla pieczone przez tatusiów.
Przedszkolaki z całymi rodzinami mogły skorzystać z kącika
harcerskiego, kącika piękności,
kącika artysty, kącika kulinarnego. Dodatkowo nie lada atrakcją
były wozy straży pożarnej, policji
oraz straży miejskiej. Każdy chętny mógł się przejechać na kucyku
lub zagrać w meczu piłkarskich
zorganizowanym przez GKS Polonia Trzebnica. Można było się
też bawić z animatorami TuTulimy i puszczać ogromne bańki my-

wrażeń zapachowych i estetycznych. Przedszkolaki wspaniale
zaspokoiły swoje potrzeby twórcze. / (Ewa Łopag.)

dlane. W tak wspaniałym rodzinnym dniu na twarzach wszystkich
- małych i dużych -malował się
uśmiech. Tak nam minął ten
wyjątkowy – Niezapominajko-

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

wy Dzień. Gorąco dziękujemy
wszystkim, którzy zaangażowali
się w przygotowanie uroczystości
oraz pikniku w naszym przedszkolu. (JB)

KAZIMIERZ NOWAK
Zawsze z przyjemnością
publikujemy wiersze
Kazimierza Nowaka,
aktywnego słuchacza
UTW „Tęcza”, jak również uczestnika naszych
warsztatów literackich.
Utwory zrytmizowane,
o celnej i zarazem komunikatywnej metaforyce
stanowią autorską prawdę
o życiu, etyce i nieodzownym doświadczeniu
religijnym
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.

Moje myśli
Nie podległości
nie zdradzie
nie zemście
tak wolności
tak wierności
tak przebaczaniu

okienko
z wierszem

Daj mi o Panie dar przebaczania
za wrogie myśli te wypowiedziane
fałszywą przyjaźń - teatralne gesty
i ciosy w plecy skrycie zadane
daj mi też siłę bym wolność zachował
od wszelkich pokus do zdrady sumienia
bym nie zapomniał skąd i dokąd idę
zachował godność mojego imienia
chcę zostać wiernym tym wszystkim ideom
które mi ścieżkę życia oświetlają
chronił się będę przed wszelkim robactwem
i fetorami które wydzielają.

Trzebnica 03.2019
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50

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)

5

Ziemski
pełen
5
łez
Ziemski
pełen
łez

TRZEBNICA
UL. PRUSICKA 12

telefon
Rozwiązanie z numeru 9

(159)

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje:

Kinga Doleżał
hasło:

CZAS UTRACONY NIGDY NIE WRÓCI

R

E

K

L

4
12

Jedno12
stka w
astronomii
JednoTylna
stka w
część
astrostatku
Krajan,
nomii
ziomek Tylna
część
Najniżej statku
Krajan,
w lesie
ziomek

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

4
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10
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- myśl Jana Czarnego.

2
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M

Utwory muzyczne dla dzieci (lata 70. i 80.)
/ Galeria Parter

– Lato w Gminie Trzebnica
/ szczegóły na plakacie strona 24

Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie - myśl Jana Czarnego.
1 2 3 4

analogowych

Lipiec- Sierpień

3

3

Wystawa płyt

Pociąg do Kultury

22

22
27

do 22 września

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

WYDARZENIA KULTURALNE

13

Kosmaty
olbrzym
Kosmaty
olbrzym

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

WYSTAWY

Biblijny
ogród
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artKawiarnia

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

Miejsce dla Ciebie!

organizujemy urodziny dla dzieci
szczegóły: 669 886 997

14 czerwca
piątek
19:00

Karaoke w artKawiarni

w każdy
poniedziałek
18:00

Gry bez prądu / artKawiarnia / Wszystkich
pasjonatów gier planszowych oraz
zainteresowanych tematyką RPG serdecznie
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
ul. Prusicka 12
tel. 71 312 12 43 (kino - biuro)
pon. – pt. 7:30 – 15:30

Bilety online

kinopolonia.bilety24.pl

Kasy Kina

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

REPERTUAR

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

A

PREMIERY W KINIE POLONIA
14 czerwca

Godzilla II: Król potworów

28 czerwca

Sekretne życie zwierzaków domowych 2

SPORT

Hala Sportowa
tel. 71 312 11 71

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

GODZINY OTWARCIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH
Stadion Miejski
poniedziałek - piątek 8:00-21:00
FAIR PLAY ARENA
sobota - 12:00-20:00
i bieżnia dla biegaczy niedziela : nieczynne
na Stadionie
Gminny Obiekt
SportowoRekreacyjny
ul. 3 Maja 2

poniedziałek - piątek: 8:00-21:30
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 poniedziałek - piątek 13:30-21:30
ul. Oleśnicka
sobota- niedziela 13:00-20:00
23 czerwca

Leśne przedbiegi

BIBLIOTEKA

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

27 czerwca
16:30-17:30

W 80 pomysłów dookoła biblioteki
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G ABINE T Y LEK AR SK IE / / / / /
HIRUDOTERAPIA
INTERNISTA
Gabinet terapii Naturalnych
KARDIOLOG
Gabinet
Internistyczno –
terapia
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Chirurgia i Medycyna
Estetyczna
Lek. med. Maciej Paruzel
Specjalista Chirurgii Ogólnej,
Hirudologii, Medycyny
Estetycznej i Kosmetologii
• Chirurgia Ogólna
• Chirurgia Ręki
• Medycyna Estetyczna
• Kosmetologia
Centrum Medyczne PARMED
Trzebnica ul. 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

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

• 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

fizjoterapia
osteopatia

dr n. wet. Stanisław Dzimira

Trzebnica
ul. Kolejowa 1A/2

ul. Św. Jadwigi 27 A-B
godz. przyjęć:

środa 15:00 – 16:30

Rejestracja telefoniczna
po godz. 20:00
tel.

71 312 16 80

REH4U TRZEBNICA
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

312 09 85
601 76 29 57

Rejestracja telefoniczna

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

tel. 71

608 283 870
Kinesiology Taping

lek. Waldemar BONCZAR

plastrowanie dynamiczne
•
•
•
•
•

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. 783 821 007

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

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
Trze 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
dr n. med. Sebastian Uczniak

www.stepmed.pl
TRZEBNICA

UROLOG

• 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

Trzebnica ul. 1 Maja 3

ul. Kolejowa 1A/2

rejestracja tel. 503 195 870

Specjalista Urolog FEBU

Lekarz weterynarii

więcej informacji na stronie

www.stepmed.pl

Irena Dudek-Zaborowska

TRZEBNICA

ul. Św. Jadwigi 1/2

Leczymy:

gabinet weterynaryjny iatros

FIZJOTERAPIA
UROGINEKOLOGICZNA

ul. Kościuszki 10
tel. 696 115 821

lek. Jolanta Wojciechowska

AKUPUNKTURA
Łagoda

Anna Godula

DERMATOLOG

INTERNISTA
DIABETOLOG

Oborniki Śląskie
ul. Dworcowa 36 h
Gabinet czynny
pn. 11-15 | czw. 10-16
tel. 789 218 803

mgr Łukasz

mgr Paweł Stelmaszczyk

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

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO
WYDZIAŁ TECHNICZNO – INWESTYCYJNY
71 388 81 81, 71 312 06 11, wew. 281
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI
71 388 81 54, 71 312 06 11, wew. 254
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
71 388 81 51, 71 312 06 11, wew. 251
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
71 388 81 42 wew 242 lub 243
WYDZIAŁ ROLNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
71 388 81 77, 71 312 06 11, wew. 277
WYDZIAŁ FINANSOWY
71 388 81 55, 71 312 06 11, wew. 255

ogłoszenia
drobne

WYDZIAŁ EGZEKUCJI I WINDYKACJI
71 388 81 79, 71 388 81 06
wew. 279 i 406
Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Stanu Cywilnego
71 388 81 16 i 71 388 81 37
Ewidencja Ludności 71 388 81 99
Dowody Osobiste 71 388 81 87
Działalność Gospodarcza 71 388 81 86
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
71 387 15 92
Ośrodek Pomocy Społecznej
71 312 05 27
Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej Trzebnica Ergo
71 310 99 56, 71 310 99 92
Straż Miejska w Trzebnicy
71 388 81 14
Gminne Centrum Kultury i Sportu
785 922 332

TRZEBNICA – KAŁOWICE –TRZEBNICA –
MARCINOWO – TRZEBNICA
P.T
1
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

Przystanki

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

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

5

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

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

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

14:50

13:43 – Inter marche

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

14:52
14:54

13:55
13:57
13:59

14:57
15:01 / 15:15
15:18
15:20
15:22
15:25

12:19

16:26

12:21

-

12:23

-

12:25

-

12:27

-

12:29

16:37

12:47 (WT+PT)

16:50

6:13

7:13

-

15:36

• wynagrodzenie z systemem premiowym na podstawie umowy
o pracę,
• stabilne zatrudnienie, możliwość długotrwałej współpracy,
• przyjazną atmosferę,
• możliwość zdobycia rozwoju i dalsze doskonalenie umiejętności

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

AP TE K I
dyżur nocny

-

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
-

Panaceum

-

-

-

17:13

16:09

-

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

kierunek
i godzina
odjazdu

przez cały 2019 rok
pełni apteka:

15:29 16:56 17:59

6:16

TRZEBNICA
–BOLEŚCIN –
SIEDLEC PKP
- TRZEBNICA

ważny od 13.06.2019 r.

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

TRZEBNICA–
KONIOWO

15:35

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

KONIOWO –
TRZEBNICA

08:20 / 11:35

Koniowo

12:05 / 16:15

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

TRZEBNICA –
MARCINOWO

TRZEBNICA–
UJEŹDZIEC
MAŁY

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 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

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.

ul. Daszyńskiego 65

Trzebnica
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 / 10:25
15:10 / 16:05 / 17:10

przygotowywanie materiałów pod lakierowanie
szlifowanie
szpachlowanie
uzupełnianie ubytków
polerowanie lakieru na wysoki połysk
szkolenie wewnętrzne na lakiernika

Oferujemy:

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

INFORMACJE OGÓLNE

ul. Daszyńskiego – U.M. 13:50
13:50
13:53

16:24

•
•
•
•
•
•

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/

POCZĄTEK
TRASY

13:45 – Bar Gwiazdka
13:47 – ul. Bochenka – UPT

12:17

16:44

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

TRZEBNICA–
MASŁÓW –
KAŁOWICE–
TRZEBNICA

13:40 – Cmentarz Obornicka

16:22

Zakres obowiązków:

Sprzedam

Kurs 9

14:20
14:22
14:24

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

12:15

12:32

PRZYSTANKI

4

Dworce i przystanki

16:19
16:20

w ramach zatrudnienia gwarantowane jest
szkolenie w zawodzie lakiernika

TRZEBNICA – GŁUCHÓW GÓRNY – PIERSNO
– SIEDLEC TRZEBNICKI – TRZEBNICA

3

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

12:10
12:13

pomocnika lakiernika

NIERUCHOMOŚCI

LINIA C

2

P.T

16:15
16:17

12:41 (WT+PT)

Rozkład ważny od 26.02

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

12:05

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(10)
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.
603 283 075.
dom (10) jednorodzinny z użytkowym
poddaszem, oddalony o 1,5 km od centrum Trzebnicy, powierzchnia 128 mkw,
usytuowany na działce 25 arowej oraz
przylegającą do tej posesji działkę budowlaną o powierzchni 20 arów, cena 725 tys,
tel. 71 387 49 48.
dom (9) wolnostojący w miejscowości Ligota, 150 mkw + garaż, w pełni wyposażony, tel. 515 215 137.

zatrudni

Firma Panda Trzebnica Sp. z o.o. ul. Milicka 23, Trzebnica
zatrudni osobę na stanowisko

Ogłoszenia publikowane są: przez ok. 2 emisje
lub do momentu wycofania ich przez nadawcę.
Zgłoszenia do kolejnego numeru
należy dostarczyć do 9 lipca 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

1

LINIA A
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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.
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.

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.

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.

.
Działka(8) o powierzchni 1350 mkw, budowlana na granicy Trzebnica – Księginice,
w pełni uzbrojona (woda, prąd, kanalizacja), atrakcyjnie położona, tel. 506 837 298.

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.
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(10) piękna okolica, w Raszowie
obok Trzebnicy, kwadratowa, blisko Nowego osiedla w Trzebnicy, koło lasu Bukowego, stawów Trzebnickich oraz basenu,
warunki zabudowy, tel. 601 793 012.
Działki (10) budowlane w Komorowie, tel.
71 312 34 39.
działka(10) budowlana, 22 ary, uzbrojona, przy głównej drodze, Marzęcin Wielki ,
gmina Oborniki Ślaskie, pięknie położona,
tel. 531 680 310.
działka(9) budowlana w Czeszowie
obok hotelu "Niezły Młyn", 1300 mkw, 55
tys, media: gaz, woda, prąd, szambo. Wokół
niej inne działki tej samej wielkości (małe
osiedle). Miejscowość usiana stawami oraz
słynąca z grzybiarzy. Lasy pełne grzybów,
stawy pełne ryb oraz życzliwi ludzie. tel. 696
095 538, 696 095 446.
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.

doświadczoną osobę
do pracy na stanowisko:

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) 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.
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(10) budowlana 9 arów Komorowo, położona jest 25 km od Wrocławia, 5
km od Trzebnicy przy drodze asfaltowej,
wjazd na działkę z obniżonym chodnikiem, warunki zabudowy, wybudowana
nowa trasa szybkiego ruchu S5 Trzebnica
- Wrocław, dojazd do Komorowa około 35
min z Wrocławia, wybudowana jest nowa
infrastruktura, droga Trzebnica - Sułów
oraz ścieżka rowerowa, na całym odcinku,
do Doliny Baryczy kierunek Sułów, 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 (10) 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.
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.
las(8) 38 arów, Złotów, gmina Trzebnica,
tel. 783 668 462.

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.

Mam do wynajęcia
lokal (9) w Trzebnicy przy ul. Bochenka, o pow. 50 mkw, woda, gaz, CO,
klimatyzacja, tel. 602 316 975.
lokal(2) w nowym budownictwie 25
mkw przy ul. Św. Jadwigi obok Pracowni
fryzjerskiej, przystosowany pod usługi
kosmetyczne, tel. 605 918 889.
lokal(10) usługowy, w Trzebnicy, o pow.
18 mkw, obecnie w lokalu działa salon fryzjerski, dostępny od lipca, tel. 603 283 075.
kawalerka(10) w Trzebnicy, tel. 603 485 603.
Mieszkanie (10) w Prusicach o powierzchni 47 mkw (2pokoje +kuchnia ),od
lipca, tel. 668 377 319.
pole (10) 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(10) 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.

kupię
DOM (10) WOLNOSTOJĄCY w Trzebnicy,
min. 150 mkw, najlepiej do zamieszkania.
NIE interesują mnie pośrednicy, tel. 518
387 855.
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.

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

MEBLE
Sprzedam

Skradziono rower

Kupię / ODDAM / przyjmę
komoda(10) długość 120 cm, szerokość 47,5
cm, wysokość 81 cm, tel. 535 887 050.

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

Ława(10) rozkładana: długość 120 cm, szerokość 59 cm, tel. 535 887 050.

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

Mojej córce skradziono prezent. Był to
prezent na Komunię. KELLYS VANITY 20.
Kolor ciemnoszary - błękitno - różowy.
Na znalazcę czeka nagroda, tel. 698 622 561.

Oddam za przysłowiową złotówkę

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.

meble (10) kuchenne, tel. 607 214 965.
komplet wypoczynkowy(10) dwa
fotele i sofa rozkładana, tel. 887 803 940.

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.

SKŁAD OPAŁU
Polskie kopalnie = najwyższa jakość

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.
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
CUKIERNIK (10) zatrudnimy osobę do pomocy w cukierni, zapewniamy szkolenie
oraz przyuczenie do zawodu, oferujemy
stałe zatrudnienie w oparciu o umowę
o pracę, tel. 691 283 007.
PIEKARZ(10) poszukujemy do pracy piekarza lub osobę do pomocy przy piekarzu,
zapewniamy szkolenie oraz przyuczenie
do zawodu, oferujemy stałe zatrudnienie
w oparciu o umowę o pracę, zapraszamy na
rozmowę do naszej firmy, tel. 691 283 007.
KROJENIE PIECZYWA(10) zatrudnimy
osobę do krojenia pieczywa, zapewniamy
szkolenie, oferujemy stałe zatrudnienie
w oparciu o umowę o pracę, tel. 691 283 007.
Kierowca(10) Piekarnia AROBIS w Skarszynie zatrudni kierowcę, tel. 667 977 704.
praca przy zbiorze (10) porzeczek
i czereśni, tel. 604 236 690.
praca przy zbiorze (10) Przyjmę do
zbioru wiśni, Brzyków 19, tel. 661 851 943.
zbiór wiśni (10) przyjmę do zbioru wiśni,Brzyków, tel. 661 851 943.
opiekunka(10) do dziecka niepełnosprawnego w miesiącu lipcu, dzwonić po 16:00, praca na terenie Trzebnicy, tel. 664 216 604.
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.
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.
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.
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.
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.

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

KOREPETYCJE
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matematyka(10) 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.

we z wieńcem, nieużywane do URSUSA 3P,
tel. 513 918 288.
siewnik (10) 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(10) rolnicze: wywrotka i skrzyniowa, tel. 500 326 862.
sadzarka (10) do ziemniaków, tel.
500 326 862.
sortownik (10) napędzany silnikiem
elektrycznym, tel. 500 326 862.
śrutownik(10) bijakowy, tel. 500 326 862.
ciągniki (10) ZETOR, 3 i 4 cylindrowy, tel.
500 326 862.
agregat(10) uprawny do ziemniaków,
tel. 500 326 862.

150 zł, tel. 693 798 900.

rower(10) składak, tel. 607 214 965.
Fotelik (10) dziecięcy, Maxi Coxi Pearl
(9-18kg), wraz z bazą FamilyFix, solidny,
bezpieczny, łatwy do prania i wyciągania
z auta, montowany na system Isofix, cena
zestawu 590 zł, tel. 693 798 900.

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.

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.

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.

MOTORYZACJA
Sprzedam
samochód(10) osobowy, VW 2008 r,
poj.1.9 Diesel, 105 KM, cena 18500 zł, tel.
722 334 187.
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 września, 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.

felgi (10) stalowe, z oryginalnymi kołpakami, 4J x 14112 do VW Passata, 4 sztuki,
tel.607 816 936.
części do silnika(10) używane
osprzętu silnika 1.4 do Mazdy 3 2004 r. tel.
500 589 041.
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.
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.
Łuparka(10) do drzewa, tel. 607 214 965.
przyczepa(10) do ciągnika, jednoosiowa, tel. 607 214 965.
rozsiewacz nawozu(10) AMAZONE,
300 L, tel. 723 270 982.
pszenżyto(10) trzy tony, Skoroszów, tel.
782894 395.
odkłady roje pszczele (10) 5-cio
ramkowe, wielkopolskie, cena 200 zł, tel.
607 978 104.
ciągnik (10) ruski Władimirec, T25, zarejestrowany, ubezpieczony, tel. 607 214 964.
przyczepa(10) 1-osiowa, 2-kołówka, do
ciągnika, tel. 607 214 965.
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 zamacho-

rower(10) cena do uzgodnienia, tel. 781
810 110.

BUDOWLANE / RÓŻNE

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.

sprzedaż detaliczna i hurtowa

ul. Trzebnicka 33

miał węglowy dla branży rolniczej i ogrodniczej

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

ceny na
każdą kieszeń

PRĄD
ZE SŁOŃCA
ZA DARMO
paczka(10) rzeczy dla dziewczynki, stan
b. dobry, rozmiar 146/152, 46 sztuki, w tym
12 sukienek, 7 spodni, 3 swetry, 19 bluzek.,
cena 120 zł, odbiór Trzebnica lub Kryniczno, tel. 602 635 569.
paczka(10) rzeczy dla dziewczynki, stan
b. dobry, rozmiar 134/140, 70 sztuk, w tym
2 letnie kurtki, 10 sukienek, 10 spodni,
5 swetry, 28 bluzek, cena 180 zł, odbiór
Trzebnica lub Kryniczno, tel. 602 635 569.
pojemniki na kwiaty(9) cena 50 zł /
2 sztuki, tel. 71 312 17 17.

Sprzedam
koks(10) suchy, cena 1100 zł, załadunek
własny, Ujeździec Wielki 56, tel. 668 302 127.
betoniarka(10) 230 Volt, cena 200 zł,
tel. 722 334 187.
drewno(10) kominkowe, dąb, buk, tel.
722 334 187.
Płyty(10) 2,20 x 2 m, 1 szt. cena 150 zł, do
sprzedania 8 szt, tel. 722 334 187.
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.

Księginice

www.phuewros.pl
biuro@phuewros.pl

tel. 690

Miałeś

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

– 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

294 901

– 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
rower(8) 24 cali, cena 250 zł, Trzebnica,
tel. 603 283 075.

Półka(8) IKEA, 26 głębokość, 5 wysokość,
110 długość, używana, stan dobry, cena 20
zł, Odbiór osobisty w: Oborniki Śląskie, tel.
732 244 683.

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

Trzebnica

Milicka 32 tel. 71 312 05 03

atrakcyjne cenY!

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

.

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.
gazówka(10) firmy, Beko, tel. 607 214 965.
zmywarka(10) używana, Miele, tel. 500
589 041.
pralka(10) używana, stan idealny, cena:
120 zł, (dzwonić po g. 16.00), tel. 794 611 619.
słoiki (8) starodawne, szklane, 1.3 L, cena
1.50 szt, tel. 607 431 604.
chłodziarko-zamrażarka(9) LIPHNER, tel. 798 263 003.
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.

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

ROWERY / WÓZKI
Sprzedam
Hulajnoga(10) Mini Micro - zielona,
przedział wiekowy – 2-5 lat, cena 100 zł,
oraz różowa „Hello Kitty” (wiek 2-5 lat),
cena 70 zł, przy zakupie obu cena zestawu

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 zebnica
-stali, stali nierdzewnej
ul. Prusicka 39
-stali miekkich
R

TRZEBNICA

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

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
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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

Firma TOMIK oferuje

PROFESJONALNE

CZYSZCZENIE
- DYWANÓW
- WYKŁADZIN
- TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ
- MEBLI TAPICEROWANYCH

Konkurencyjne ceny!
tel. 693 431 523

Ogrzewanie Pomiary on-line
podłogowe

WYCENA

Rachunkowe

pod kontrolą!

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

• precyzyjne
sterowanie
podłogówką

• zadbaj o temperaturę i wilgotność w pomieszczeniach
• miej pod kontrolą system
ogrzewania i chłodzenia
• wynajmij lub kup bezprzewodowe sensory pomiarowe

694-057-540

Nowoczesne ogrzewanie
budynków jednorodzinnych
• centralne ogrzewanie i ciepła
woda użytkowa w jednym
urządzeniu
• komfortowe, bezobsługowe,
ekologiczne
• koszty montażu i eksploatacji zbliżone do ogrzewania
węglowego

887 123 777

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

ul. Sienkiewicza 3a Trzebnica

Instalacje
Sanitarne

MECHANIKA
samochodowa

Instal-Pol – Wacław Kumur

na WYNOS

zrobiono
z gustem
Żołnierzy
Września 2A
pon.-pt. 8:00–21:00
sob. 8:00–20:00
niedz. 10:00–19:00

ul. Parkowa 46 Wysoki Kościół

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

tel. 796 060 595

Komputerów PC,
Tabletów, GPS itp.

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

Dojazd Gratis
mail: uslugilb@gmail.com

telefon

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

Laptopów

TRZEBNICA

tel. 693

Trzebnica

Naprawa

TAXI 1

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
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