
AwAnse 
nAuczycieli

W obecności Naczelnik
Wydziału Oświaty Krystyny 

Haładaj oraz dyrektorów gmin-
nych placówek oświatowych, 
burmistrz Marek Długozima 
wręczył akty nadania stopnia 

awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego.
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nowe drogi 
dla sołectw

Burmistrz podpisał umowę na 
budowę drogi łączącej Jaźwiny 
z Koczurkami. Prace rozpocz-
ną się już wkrótce, a zakończą 

wraz z końcem bieżącego roku. 
Niebawem powstanie także droga 
łącząca Cerekwicę z Masłowem. 
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Zła passa 
prZerwana

W ostatniej kolejce Gminny Klub 
Sportowy Polonia Trzebnica na 

własnym boisku pokonał Sokoła 
Marcinkowice 3:1. 
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Rondo na półmetku pRac 

Inwestycję wizytował burmistrz Marek Długozima: – Wbrew wszystkim niedowiarkom, jesteśmy coraz bliżej uruchomienia małego wę-
zła Trzebnica. Po otworzeniu S-5 w grudniu 2017 roku, będzie to drugi etap usprawnienia ruchu. Mieszkańcy odczują znaczącą poprawę 
jakości podróżowania po mieście, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Chciałbym też, aby powsta-
jące rondo nosiło nazwę "Unii Europejskiej" z okazji 15. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Przypomnę, że od sierpnia 
w Trzebnicy funkcjonuje już nowe rondo przy ul. Milickiej, Roosevelta i H. Brodatego (przy sklepie DINO), a sami kierowcy chwalą sobie 
to rozwiązanie. Likwidacja świateł i uruchomienie rond jest spełnieniem mojej obietnicy wyborczej – powiedział burmistrz. 
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istniejemy już 15 lat 

ul. RYNEK 18

Jedyny
w Trzebnicy SERWIS

KOMPUTERÓW I LAPTOPÓW

PROFESJONALNY proline.pl

detal.trzebnica@proline.pl
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Subiektywnym okiem burmistrza

Szanowni Państwo,

Tytuł „Zasłużony dla Gminy Trzebnica” 
i „Honorowy Obywatel Trzebnicy” 
to zaszczytne wyróżnienia i wyraz 
najwyższego uznania, które mam wielki 
zaszczyt wręczać wyjątkowym osobom 
związanym z Trzebnicą. 

 W czasie pełnienia przeze mnie funkcji burmi-
strza tytuł „Honorowy Obywatel Trzebnicy” otrzy-
mali:  profesor Edmund Kajdasz (2008), profesor 
Antoni Jerzy Przybylski (2009), Claus Lux (2016). 
Natomiast tytuł „Zasłużony dla Gminy Trzebni-
ca” (w 2008 r.): ks. prof. dr hab. Antoni Kiełbasa, 
ks. Dziekan Wawrzyniec Bochenek, ks. Grzegorz 
Czech, Szczepan Siekierka, ks. Dziekan Zdzisław 
Paduch, profesor Ryszard Kocięba, (w 2010 r.) Jó-
zef Wacław Kikut, (w 2013 r.) Andrzej Kędzierski, 
(w 2015r) Zespół Chirurgów Powiatowego Szpita-
la św. Jadwigi Śląskiej: Prof. dr hab. n. med. Jerzy 
Jabłecki, dr n. med. Adam Chełmoński, dr n. med. 
Adam Domanasiewicz, dr n. med. Ahmed Elsafta-
wy, dr n. med. Janusz Kaczmarzyk, lek. med. Leszek 
Kaczmarzyk, lek. med. Paweł Orzechowski, lek. 
med. Maciej Paruzel, dr Marcin Syrko, mgr Aneta 
Arendarska-Maj, dr Piotr Mozalewski, (w 2016 r.) 
Siostra Teodozja Teresa Winnicka, (w 2018 r) Da-
nuta Kamińska, Edward Moskwa, Elżbieta Jagieł-
ło, Jadwiga Jezioro-Swędzioł, ks. Jerzy Olszówka 
SDS, Siostra Olimpia Teresa Konopka SMCB.

Zasłużeni i Honorowi Obywatele

 Jest mi niezmiernie miło poinformować, że do 
tego zaszczytnego grona dołączą teraz kolejne oso-
by. 9 października 2019 roku kapituła jednogłośnie 
i pozytywnie zaopiniowała złożone przeze mnie 
wnioski. Kapituła obradowała w składzie: Marek 
Długozima Burmistrz Gminy Trzebnicy, Mateusz 
Stanisz Przewodniczący Rady Miejskiej, Mag-
dalena Orzechowska Wiceprzewodnicząca Rady, 
Marek Koliński Wiceprzewodniczący Rady oraz 
Przewodniczący Stałych Komisji Rady: Maria 
Ciepluch, Edward Sikora, Zenobiusz Modliborski, 
Andrzej Janik, Artur Gajowy, Paweł Wolski, Ma-
teusz Kempa, a także Przewodniczący Klubów: 
Janusz Szydłowski i Renata Bujak-Ziółkowska. 
18 października, na najbliższej sesji Rady Miej-
skiej, oficjalnie zostaną podjęte uchwały w sprawie 
przyznania tytułów.  

9 października 2019 roku kapituła 
jednogłośnie i pozytywnie zaopiniowała 
złożone przeze mnie wnioski.

Tytuł „Honorowy Obywatel Trzebnicy”: 

• Siegfried Müller, Nadburmistrz Kitzingen
• śp. Kornel Morawiecki

Tytuł „Zasłużony dla Gminy Trzebnica”: 

• Jadwiga Janiszewska, 
• Adam Kempa 
• Mieczysława Gruba
• śp. Jan Janusiewicz 

 Każde z tych wyróżnień: „Zasłużony dla Gminy 
Trzebnica” oraz „Honorowy Obywatel Trzebnicy” 
jest wyrazem wdzięczności, ale i docenieniem za-
sług ludzi zaangażowanych w życie naszej Małej 
Ojczyzny, a także tych, którzy swoim przykładem, 
postawą stanowią niekwestionowany autorytet mo-
ralny i są dla nas wzorem godnym naśladowania. 
 W tym kontekście chciałbym podzielić się z Pań-
stwem osobistą historią. Kiedy 27 września składa-
łem wnioski w biurze Rady Miejskiej, wiedziałem, 
że śp. Pan Kornel Morawiecki, przebywał w szpita-
lu, ale miałem nadzieję, że to chwilowe pogorszenie 
stanu zdrowia. Od kilku miesięcy rozmawialiśmy 
wspólnie z jego córką, panią Anną Morawiecką, 

że zależy mi, by osobę jej taty nagrodzić naszym 
zaszczytnym wyróżnieniem. Jestem przekonany, 
że postawa szacunku, umiłowania i oddania wła-
snej ojczyźnie, a szczególnie ziemi Dolnego Śląska, 
gdzie był jednym ze współorganizatorów Solidar-
ności, reprezentowane przez śp. Pana Kornela Mo-
rawieckiego zasługują na najwyższe uznanie i po-
dziw. Jednocześnie bliskie są wartościom, które 
staram się promować w Gminie Trzebnica. Myśląc 
o rozwoju naszej gminy pamiętam, by troska o pa-
mięć historyczną, kultywowanie tradycji, krzewie-
nie postaw patriotycznych, były równie ważnym 
kierunkiem dla dynamicznych zmian, które w niej 
zachodzą. Dlatego też ogromnie cieszyłem się, że 
będę mógł osobiście wręczyć zaszczytny tytuł Ho-
norowego Obywatela Trzebnicy człowiekowi tak 
wybitnemu. Legendzie walki o niepodległość. Ży-
cie napisało własny scenariusz…
 Wierzę jednak, że zarówno dla mnie, jak i dla 
całej naszej społeczności lokalnej, to ogromny za-
szczyt móc przekazać ten tytuł bliskim śp. Pana 
Kornela Morawieckiego. Uważam również, że to 
wielka strata dla Gminy Oborniki Śląskie, któ-
ra nie zdecydowała się uhonorować tak wybitnej 
postaci, która była związana z Gminą Oborniki 
Śląskie. Jestem przekonany, że całe grono wyróż-
nionych w tym roku, w osobach: pani Jadwigi Jani-
szewskiej, pana Adama Kempy, pani Mieczysławy 
Grubej, Nadburmistrza Kiztingen Pana Siegfrieda 
Müllera, oraz bliskich zmarłego śp. Pana Jana Ja-
nusiewicza, którzy odegrali tak ważną rolę w ży-
ciu społecznym, kulturalnym i sportowym naszej 
Małej Ojczyzny, i którzy wnieśli tak wielki wkład 
w historię naszego miasta, jego rozwój, znaczenie 
i sławę, będzie również zaszczycone.
 Już dziś mogę Państwa poinformować, że 
zgodnie z tradycją uroczysta gala, podczas któ-
rej wręczam tytuły, odbędzie się po nowym roku. 
O szczegółach będę jeszcze Państwa informował. 
Natomiast życiorysy osób wraz z uzasadnieniem 
zaprezentuję Państwu w najbliższych numerach 
Panoramy oraz podczas gali. 

Uroczystości Jadwiżańskie

 Serdecznie zapraszam także do udziału 
w Uroczystościach Jadwiżańskich, które odbędą 
się w najbliższym tygodniu. Rozpoczną się w so-
botę 12 października o godz. 16.30 przy ołtarzu 
polowym Mszą św. na zakończenie Pieszej Piel-
grzymki Wrocławskiej. Będzie jej przewodniczył 
ordynariusz zielonogórsko-gorzowski, bp Tadeusz 
Lityński. Natomiast centralne uroczystości będą 
miały miejsce w niedzielę, 13 października pod-
czas Mszy św. o godz. 11.00, której przewodniczyć 
będzie biskup opolski Andrzej Czaja. Po Eucha-
rystii wyruszy procesja z relikwiami św. Jadwigi. 
Ostatnim dniem jadwiżańskich obchodów, ale tak 
ważnym dla trzebniczan, będzie środa 16 paździer-
nika. Wraz z ks. proboszczem Piotrem Filasem 
SDS zapraszamy Państwa do udziału w corocz-
nej pielgrzymce mieszkańców do grobu Księżnej. 
Pielgrzymka wyruszy o godz. 18.00 z rynku do 
bazyliki i zakończy ją Msza św., której będzie prze-
wodniczył biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel. 
Uroczystości Jadwiżańskie na stałe wpisały się 
już w historię naszego miasta i przypominają nam 
o wydarzeniach z 2010 roku, kiedy to św. Jadwiga 
Śląska została oficjalnie ogłoszona Patronką Trzeb-
nicy. Do dziś ta decyzja o zainicjowaniu działań 
mających na celu uregulowanie zaległych zobo-
wiązań wobec Księżnej, jest dla mnie powodem do 
dumy i ogromnej radości. 

Z wielkim smutkiem przyjąłem informację o śmierci śp. Siostry olimpii konopki smcb. 

Informuję państwa, że uroczystości pogrzebowe 

Rozpoczną się o godz. 10.00 W bazylice św. Jadwigi w najbliższy poniedziałek, 14 października. 

Osobiście jestem bardzo poruszony. 

Odejście siostry olimpii to nieodżałowana 
Strata dla całej społeczności gminy trzebnica. Niech spoczywa w pokoju!

Pożegnanie Siostry Olimpii Konopki SMCB 

Zasłużeni i Honorowi Obywatele Trzebnicy

▶ Ś p .  Ko r n e l  M o r a w i e c k i ,  A d a m  Ke m p a  o r a z  b u r m i s t r z 
p o d c z a s  u r o c z y s t o ś c i  z w i ą z a ny c h  z  D n i e m  Ż o ł n i e r z y 
W y k l ę t y c h  w  Tr z e b n i c y.

▶ J a d w i g a J a n i s z e w s k a i  b u r m i s t r z  M a r e k D ł u g o z i m a 
p o d c z a s o b c h o d ów J a d w i ż a ń s k i c h . 

▶ M ie c z ys ł awa G ru ba o d b ie ra p o d z ię kowania w z wiąz ku 
z o dej śc ie m na e me r y t urę.

▶ 45 - l e c i e  S p a r t y S k a r s z y n .  B u r m i s t r z  w r a z z e ś p .  J a n e m 
J a n u s i e w i c z e m .  

▶ N ad b urmist r z Sie g frie d M ülle r p o dc z as uro c z ystośc i , 
k tóra o d by ł a s ię 29 c ze r wc a w K it z inge n w rę c z y ł  Z ł ot y 
M e d al O by wate ls k i  burmist r zowi M arkowi D ł u goz imie.

Marek Długozima 
Burmistrz Gminy Trzebnica

Marek Długozima

Burmistrz Gminy trzebnica
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Z głębokim żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci

Śp. Kornela Morawieckiego
Marszałka Seniora Sejmu VIII Kadencji, Kawalera Orderu Orła Białego,

Działacza Opozycji Demokratycznej w PRL,
Założyciela i Przywódcę Solidarności Walczącej. 

Odszedł Wielki Człowiek, Patriota, Niezłomny Wojownik w walce o wolną, suwerenną i niepodległą Polskę.

Panu Premierowi RP Mateuszowi Morawieckiemu, Pani Annie Morawieckiej 
oraz Rodzinie i Bliskim składam wyrazy głębokiego współczucia.

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

▶ Anna Morawiecka w swoim 
wzruszając ym w ystąpie -
niu powiedziała: „Pięknie 
jest być Twoją najstarszą 
córką. Kocham Cię. Spo -
c z y waj w pokoju.”

Pożegnanie Kornela Morawieckiego
 W sobotę, 5 października mia-
łem zaszczyt uczestniczyć w ce-
remonii pogrzebowej marszałka 
seniora śp. Kornela Morawieckie-
go. To były niezwykle wzruszające 
i podniosłe chwile. W pamięci po-
zostały mi słowa pięknych prze-
mówień, w których przywoływa-
na była osoba śp. Pana Kornela 
Morawieckiego, ale które jedno-
cześnie stanowiły refleksję o tym, 
co było dla niego najważniejsze 
– o Polsce. Uroczystość miała 
charakter państwowy. Wzięły 
w niej udział najważniejsze osoby 
w państwie w tym m.in. prezydent 
RP Andrzej Duda. Przy trumnie 
zmarłego stanęła rodzina i jego 
najbliżsi. Dla mnie również udział 
w tej ceremonii miał wymiar bar-
dzo osobisty, ponieważ w ostat-
nim czasie miałem zaszczyt oso-
biście poznać Pana Premiera 
Mateusza Morawieckiego, a z pa-
nią Anną Morawiecką, córką śp. 
Kornela Morawieckiego łączy nas 
serdeczna przyjaźń. To dla mnie 
niezwykle ważne, że w tych trud-
nych chwilach mogłem towarzy-
szyć pani Annie. W pamięci pozo-

stały mi wypowiedziane przez nią 
poruszające serce słowa pożegna-
nia: „Pięknie być Twoją najstarszą 
córką. Kocham Cię. Spoczywaj 
w Pokoju”. Również słowa Pana 
Premiera Mateusza Morawiec-
kiego były niezwykle wzruszają-
ce, kiedy zwracał się do swojego 
taty: – Miałeś wielkie pragnienie 
jedności, pragnienie pojednania. 
Chciałeś, żeby w najważniejszych 
sprawach Polacy mogli i potrafili 
ze sobą rozmawiać lepiej niż do tej 
pory. Ten duch jedności chciałeś, 
żeby przyświecał naszym marze-
niom i działaniom. Zostawiłeś nas 
z tym zadaniem. 
 Po ceremonii pogrzebowej, 
wraz z panią Ewą Brzegowską, 
pracownikiem Urzędu Miejskiego 
w Trzebnicy, zostaliśmy zapro-
szeni na kameralne spotkanie do 
Belwederu, gdzie podczas osobi-
stej rozmowy mogłem złożyć ser-
deczne wyrazy współczucia Panu 
Premierowi Mateuszowi Mora-
wieckiemu. Ponadto jestem także 
wdzięczny panu Prezydentowi RP 
Andrzejowi Dudzie, który rów-
nież znalazł chwilę na osobistą 

rozmowę. To było dla mnie bar-
dzo ważne spotkanie. 
 Śp. Pana Kornela Morawiec-
kiego miałem zaszczyt poznać 
osobiście, kiedy na moje zaprosze-
nie przybył do Trzebnicy w 2014 
roku, na uroczystość otwarcia 
ronda im. Żołnierzy Wyklętych. 
Wspominam tamto spotkanie 
bardzo ciepło. Zapamiętałem 
śp. Pana Kornela Morawieckiego 
jako osobę niezwykle serdeczną, 
otwartą, zaangażowaną w sprawy 
ważne dla Polski.   
 Tym bardziej, w obliczu tych 
ostatnich, smutnych wydarzeń 
chciałbym wyrazić mój stanowczy 
sprzeciw wobec wypowiedzi pana 
Prezydenta Lecha Wałęsy, któ-
ry na konwencji KO mówił o śp. 
Kornelu Morawieckim używając 
m.in. słów: zdrajca. Nie do przy-
jęcia jest również dla mnie reakcja 
polityków obecnych na sali, któ-
rzy bili brawa… Wszystko to za-
sługuje na wyraźne słowa sprzeci-
wu i nosi znamiona niegodziwości 
ze strony pana Prezydenta Lecha 
Wałęsy. Jakże wymowna pozosta-
je w tych okolicznościach prośba 

śp. Kornela Morawieckiego, który 
w ostatnich słowach skierowa-
nych do syna, premiera RP Pana 
Mateusza Morawieckiego mówił 
o konieczności budowania jedno-
ści narodowej… Dla nas wszyst-

kich powinny one pozostać naro-
dowym testamentem. Odszedł od 
nas twórca Solidarności Walczą-
cej, kandydat na prezydenta RP, 
marszałek senior sejmu RP, kawa-
ler orderu Orła Białego. Legenda 
walki o niepodległość. Wspaniały 
człowiek. Niech spoczywa w po-
koju! Cześć jego pamięci!

Marek Długozima 
Burmistrz Gminy Trzebnica

▶ Pre mie r 
 M ate u s z M orawie c k i 
 w raz z ro d z iną.

▶ Po dc z as k am e ralne go sp ot k ania w Be lwe de r ze,  burmist r z z ł oż ył  osob i -
ste kondo le ncje pre mie rowi M ate u s zowi M orawie c k ie mu . N a z dj .  w raz 
z pracow nik ie m Ur zę du M iejsk ie go Ewą Br ze gowsk ą. 

▶ N a z dj .  burmist r z w raz z Pre z yde nte m R P Andr zeje m D u d ą oraz Anną 
M orawie c k ą i  jej  m ę że m . 

▶ Śp.  Korne l M orawie c k i ,  na z apros ze nie burmist r z a pr z y by ł do Tr ze b nic y 
w 2014 ro ku , na uro c z ystość ot warc ia rond a im . Żo ł nie r z y W y k l ę t yc h . 

▶  –  M ia ł e ś wie lk ie pragnie nie je dnośc i ,  pragnie nie p oje dnania .  Chc ia ł e ś ,  że by w najważ niejs z yc h sprawac h Po l ac y m o gli  i  p ot raf i l i  ze sobą roz m awiać 
le piej  ni ż do tej  p or y.  Te n duc h je dnośc i  c hc ia ł e ś ,  że by pr z yś wie c a ł  nas z y m m ar ze niom i  d z ia ł aniom . Zost awi ł e ś nas z t y m z ad anie m – m ówi ł  p o dc z as 
p o gr ze bu pre mie r M ate u s z M orawie c k i .

▶ W sob otę,  5 paź d z ie rnik a o d by ł s ię p o gr ze b śp.  Korne l a 
M orawie c k ie go.

▶ M ar s z a ł e k se nior sp o c z ą ł  na war s z aws k ic h Powąz k ac h . 

fot. PA
P/Rafał G

uz
fot. PA

P/Rafał G
uz
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 Prawie dwukilometrowy odci-
nek, będzie kolejną lokalną drogą 
jaka w ostatnim czasie została wy-
konana na terenie Gminy Trzebni-
ca. Przypomnijmy, że w ostatnim 
czasie połączone zostały Szczyt-
kowice z Brzykowem, Komorówko 
z Domanowicami i Brzykowem, 
powstała ul. Łabędzia w Księgi-
nicach, nowa droga w Głuchowie 
Górnym, a także wyremontowane 
zostały drogi prowadzące do Wę-
grzynowa, Malczowa oraz pomię-
dzy Taczowem Wielkim i Brocho-
cinem. Już niebawem rozpocznie 
się także budowa drogi łączącej 

Cerekwicę z Masłowem. 
  – Wsłuchuję się w głosy miesz-
kańców i wiem, jak ważna dla lo-
kalnych społeczności jest dobra 
komunikacja z sąsiednimi miej-
scowościami. Budując ten blisko 
dwukilometrowy odcinek, bezpo-
średnie, komfortowe i bezpieczne 
połączenie zyskają mieszkańcy 
Jaźwin i Koczurek. To kolejna 
inwestycja w sołectwa, których 
w naszej gminie jest aż 41. Staram 
się w każdym z nich prowadzić 
zrównoważony rozwój i tak oprócz 
wspomnianych dróg powstają ko-
lejne świetlice, place zabaw, chod-

niki, oświetlenie – powiedział bur-
mistrz i dodał: – Moje skuteczne 
działania zaowocowały również 
pozyskaniem dofinansowania na 
wspomnianą inwestycję z Fundu-
szu Dróg Samorządowych w kwo-
cie 768 398,00 zł. Pozyskałem także 
prawie dwa miliony zł, na budowę 
drogi łączącej Cerekwicę z Masło-
wem oraz dofinansowanie do bu-
dowy świetlicy w Skarszynie, która 
ruszy już niebawem – zakończył 
burmistrz.
 Również mieszkańcy cieszą 
się z nowej inwestycji: – Czeka-
liśmy na tę drogę bardzo długo. 

Burmistrz obiecał tę inwestycję 
i dotrzymuje danego słowa, za co 
w imieniu mieszkańców jestem 

mu bardzo wdzięczna – mówi pani 
Marta. Droga zostanie wykonana 
do końca roku.     [sh]

R E K L A M A

 Przypomnijmy, że od sierpnia 
w Trzebnicy funkcjonuje już nowe 
rondo przy ul. Milickiej, Roose-
velta i H. Brodatego (przy sklepie 
DINO). Mieszkańcy chwalą sobie 
to rozwiązanie. – W tym miejscu 
zawsze ciężko było włączyć się 
do ruchu. Na szczęście teraz się 
to zmieniło, a otwarcie głównego 
ronda powinno w znacznym stop-
niu pomóc odkorkować Trzebnicę 
w godzinach szczytu – mówi je-
den z kierowców, a inny dodaje: – 
Obawiałem się tego rozwiązania, 
jednak teraz widzę, że wszyscy 
kierowcy przyzwyczaili się, jeździ 
się normalnie, nie trzeba stawać. 
Fajnie się to sprawdza.
 Inwestycję wizytował bur-
mistrz Marek Długozima: – Je-
steśmy coraz bliżej uruchomienia 
małego węzła Trzebnica. Po otwo-
rzeniu S-5 w grudniu 2017 roku, 
będzie to drugi etap usprawnienia 
ruchu w Trzebnicy. Mieszkańcy 
odczują znaczącą poprawę ja-
kości podróżowania po mieście, 
przy jednoczesnym zachowaniu 
najwyższych standardów bezpie-
czeństwa – powiedział burmistrz 
i dodał: – Przypomnę także, że 
podjąłem decyzję o zawnioskowa-
niu do Rady Miejskiej o nadanie 
nowemu rondu (u zbiegu ulic: Mi-
lickiej, Roosevelta i H. Brodatego) 
nazwy „Rondo 4 Czerwca 1989 r.”, 
w celu uczczenia daty pierwszych 
częściowo wolnych wyborów 
w historii Polski po II wojnie świa-
towej, a także o zmianę nazwy ul. 
F.D. Roosevelta, która zyska imię 
premiera Jana Olszewskiego. 
Zmiany te Rada Miejska zaopi-
niowała pozytywnie. Chciałbym 
też, aby powstające rondo nosiło 
nazwę "Unii Europejskiej" z oka-

zji 15. rocznicy wstąpienia Polski 
do Unii Europejskiej – zakończył 
burmistrz. 
 Koszt powstania rond to blisko 
4 mln zł. Przypomnijmy, że wcze-
śniej kompleksowo wyremonto-
wana została także ul. Obornicka. 

[sh]

RONDO Na Półmetku PRac
Prace przy budowie ronda u zbiegu ulic: Milic-
kiej, Prusickiej, Ks. Bochenka i Witosa zbliżają 
się do półmetku. Niebawem położony zostanie 
asfalt od strony ul. Milickiej, tak by przekiero-
wać ruch na już gotowy odcinek. W tym cza-
sie rozpocznie się drugi etap prac od strony 
ul. Witosa. Roboty wykonuje firma Gembiak
-Mikstacki z Krotoszyna.

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a wi z y towa ł te re n inwe st ycj i .

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a p oz ys k a ł na wsp omniana bu dowę 76 8 398 ,0 0 z ł  z  Fundus z u 
D ró g Sam or z ądow yc h . Wojewo d a Pawe ł H re niak ,  pr ze k az a ł wsp omniane dof inansowa -
nie p o dc z as uro c z ystośc i ,  k tóra mia ł a miejsce w Ur zę d z ie M iejs k im w Tr ze b nic y. 

▶ N owa dro g a ju ż nie bawe m p o ł ąc z y Jaź winy z Koc z urk ami. 

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a p o dpis a ł  um owę na bu dowę 
dro gi ł ąc z ącej  Koc z urk i  z  Jaź winami.  N a z dj .  M ic ha ł M u -
s z y ńs k i  k ie row nik bu dow y z f irmy STR ABAG oraz M onik a 
Bia ł as z  W yd z ia ł u TI . 

▶ D o b i e g a ko ń c a p i e r w s z a c z ę ś ć  p r a c  p r z y b u d ow i e g ł ów n e g o r o n d a .  Po p o ł o ż e n i u w a r s t w y a s f a l t u ,  r u c h z o s t a n i e 
p r z e k i e r ow a ny n a o d d a n ą c z ę ś ć  r o n d a ,  t a k by r o z p o c z ą ć d r u g i  e t a p r o b ó t . 

WyczekiWaNe POłączeNie 
Burmistrz Marek Długozima podpisał umowę na budowę drogi łączą-
cej Jaźwiny z Koczurkami. Inwestycję wykona firma STRABAG Infra-
struktura Południe Sp. z o.o. Koszt inwestycji to ponad milion złotych. 

R E K L A M A
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Awanse NauczycieLi

R E K L A M A

 Wśród tegorocznych pedago-
gów przedstawionych do awansu 
znalazła się Agnieszka Skurjat 
z SP nr 3 im. Marii Skłodow-
skiej–Curie, Katarzyna Rata-
jewska z Przedszkola nr 2 im. 
Polskiej Niezapominajki, a tak-
że trzech nauczycieli z Gminnej 
Szkoły Muzycznej I stopnia im. 
prof. E. Kajdasza w Trzebnicy: 
Beata Krzenciessa, Tomasz Świń-
czyk oraz Jan Grela. Nauczyciele 
wspólnie wypowiedzieli słowa 
roty przysięgi rzetelnego peł-
nienia powinności wychowawcy 
i opiekuna młodzieży, wycho-
wania i kształcenia młodych 
pokoleń w duchu umiłowania 
Ojczyzny, tradycji narodowych 
oraz poszanowania Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy 
ze świeżo mianowanych nauczy-
cieli odebrał akt awansu z rąk 
burmistrza Marka Długozimy 

oraz piękną różę honorującą ten 
uroczysty moment od Naczelnik 
Wydziału Oświaty pani Kry-
styny Haładaj. – Gratuluję dziś 
Państwu świetnego przygotowa-
nia do egzaminu oraz awansu za-
wodowego, życząc z tego miejsca 
przede wszystkim wielkiej satys-
fakcji z pełnionych obowiązków 
i kształtowania nowych pokoleń 
Polaków. To właśnie od ich po-
ziomu wiedzy i wrażliwości za-
leżeć będzie w przyszłości los na-
szej gminy. Co ważne – żmudny 
proces nauczania ważny jest już 
na etapie nauczania przedszkol-
nego, bo właśnie wtedy kładzione 
są podwaliny pod całe przyszłe 
wykształcenie dziecka oraz po-
zytywny stosunek do nauki – po-
wiedział burmistrz. 
 Tym samym nawiązał do za-
służonego wyróżnienia, jakie 
przyznano dwóm trzebnickim 

nauczycielkom oraz gminnej pla-
cówce przedszkolnej w ramach 
tegorocznego plebiscytu Gazety 
Wrocławskiej „Przedszkole na 
medal”. Uroczystość wręczenia 
awansów nauczycielskich po-
łączono bowiem z wręczeniem 
listów gratulacyjnych dla lau-
reatów powyższego plebiscytu.  
W kategorii Nauczyciel Przed-
szkola Roku 2019 na obszarze 

powiatu trzebnickiego bezkon-
kurencyjna okazała się Magda-
lena Góra zdobywając pierwsze 
miejsce, zaraz za nią najwięcej 
głosów oddano na świeżo awan-
sowaną na nauczyciela miano-
wanego Katarzynę Ratajewską – 
obie panie pracujące na co dzień 
w Przedszkolu nr 2 w Trzebnicy. 
Czytelnicy uhonorowali także 
w ogólnym plebiscycie placówek 

przedszkolnych Przedszkole nr 
2 im. Polskiej Niezapominajki 3. 
miejscem na obszarze całego po-
wiatu trzebnickiego i wskazując 
jako wzorcowe miejsce edukacji 
oraz zabawy dla swoich pociech. 
Dyplom z rąk burmistrza ode-
brała dyrektor Katarzyna Stę-
pień.

 [ksz]

W poniedziałek 7 października kadra pedago-
giczna Gminy Trzebnica powiększyła się o ko-
lejnych nauczycieli, którzy uzyskali wyższy 
stopień awansu zawodowego. W obecności 
dyrektorów gminnych placówek oświatowych 
burmistrz Marek Długozima wraz z Naczelnik 
Wydziału Oświaty Krystyną Haładaj, wręczył 
akty nadania stopnia awansu zawodowego na-
uczyciela mianowanego, potwierdzając formal-
nie podniesienie ich kwalifikacji zawodowych. 

▶ Po dc z as comie się c z ne go ko le gium dy re k torów z wo ł y wane go pr ze z burmist r z a M ark a 
D ł u goz im ę w rę c zone zost a ł y awanse nauc z yc ie lsk ie. 

▶ Burmist r z o de b ra ł  uro c z yste ś lu b owanie o d awansowanyc h nauc z yc ie l i .

▶ Awanse o de b rali :  Agnie s z k a 
Skurjat z  SP nr 3…

▶ …Kat ar z y na R at ajews k a 
z Pr ze d s z ko l a nr 2…

▶ …B e at a K r ze nc ie ss a z G minnej Sz ko -
ł y M u z yc z nej…

▶ … Tom as z Świńc z y k oraz nie ob e c ny 
na uro c z ystośc i  Jan G re l a z G minnej 
Sz ko ł y Mu z yc z nej .

▶ Uro c z ystość w rę c ze nia awansów nauc z yc ie ls k ic h by ł a t ak że o k azją do 
w rę c ze nia l istów grat ulac yjnyc h dla laure atów p le b isc y t u „ Pr ze ds z ko le 
na m e d al ”.   Pr ze d s z ko le nr 2 im . Po lsk iej  N ie z ap ominajk i  z aję ł o 3.  miej -
sce na obs z ar ze c a ł e go p owiat u t r ze b nic k ie go.

mała ObWODNica i ścieżka ROWeROWa 
dla mieszkańców 

 – Mam nadzieję, że dzięki staraniom 
Pana Artura już wkrótce będziemy się 
cieszyć z kolejnego po S-5, dużego projek-
tu drogowego, który w znaczący sposób 
upłynni ruch w Trzebnicy. Półtorakilo-
metrowy odcinek połączy drogę krajową 
nr 5 z drogą krajową nr 15 w stronę Mi-
licza. Dzięki temu osoby jadące krajową 
15 w stronę Wrocławia, ominą Trzebnicę 
i planowanym łącznikiem dostaną się do 
drogi ekspresowej S-5. Dzięki realizacji tej 
inwestycji w znaczący sposób odciąży to 
ruch tranzytowy wjeżdżający do Trzebni-
cy, powstaną także nowe tereny inwesty-
cyjne – powiedział burmistrz Marek Dłu-

gozima i dodał: – Cieszę się, że Pan Artur 
dostrzegł potrzebę tej inwestycji oraz obie-
cał poczynić wszelkie starania związane 
z jej powstaniem – zakończył.
  – To będzie jedna z pierwszych obwod-
nic zbudowanych w ramach programu 
premiera Mateusza Morawieckiego „100 
obwodnic w Polsce”. A poza tym zbudu-
jemy jeszcze ścieżkę rowerową pomiędzy 
Trzebnicą i Obornikami Śląskimi, która 
przebiegać będzie przez Marcinów, Ko-
wale i Kuraszków.  Jednym słowem przez 
najpiękniejsze tereny rekreacyjne naszego 
regionu – powiedział Artur Adamski.

[sh]

Burmistrz Marek Długozima gościł w Urzędzie Miejskim 
Artura Adamskiego, z którym rozmawiał o małej obwodni-
cy Trzebnicy łączącej Nowy Dwór z Księginicami oraz o pla-
nach budowy ścieżki rowerowej z Trzebnicy do Obornik Śl.

▶ M a ł a obwo dnic a Tr ze b nic y p o ł ąc z y b e z p ośre dnio dro gę k rajową nr 5 
z  dro g a k rajową nr 15.  Co p oz wo li  ruc h p omię d z y M il ic ze m a Wroc ł a -
wie m w y p rowad z ić p oz a miasto. 

▶ Ar t ur Ad ams k i o dwie d z i ł  burmist r z a M ark a D ł u goz im ę, by p oroz m awiać 
o m a ł ej  obwo dnic y Tr ze b nic y.  N a z dj .  z  nac ze lnik ie m W yd z ia ł u Arc hite k-
t ur y i  Urbanist y k i  Joanną B ę b e ne k .

Artur Adamski, ur. w 1964 w Obornikach Śląskich, absolwent polonistyki na 
UWr. W latach osiemdziesiątych był działaczem Polskiej Niezależnej Organi-
zacji Młodzieżowej, Niezależnego Zrzeszenia Studentów a przede wszystkim 
Solidarności Walczącej. W latach dziewięćdziesiątych był współtwórcą pierw-
szej niezależnej gazety Obornik Śląskich – „Bez Układów” oraz nauczycielem 
w Liceum Ogólnokształcącym w Obornikach Śl. Bliski współpracownik Mate-
usza Morawieckiego, pełnił m.in. funkcję koordynatora dolnośląskiego projek-
tu „Encyklopedia Solidarności”. Publicysta pism „Gazeta Obywatelska” i „Opcja 
na Prawo”. Pracuje nad ciągiem dalszym opowieści o Kornelu Morawieckim 
i jego współpracownikach pt. „Ludzie od Kornela”.
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II Konferencja Naukowa

 Konferencja odbyła się 
w Trzebnicy po raz drugi 
w ramach realizowanego wspól-
nie przez Gminę Trzebnica i Ob-
serwatorium Społeczne projektu 
naukowego: „Integracyjna rola 
Kościoła katolickiego na Zie-
miach Zachodnich i Północnych 
po II wojnie światowej”.
 – To dla mnie ogromny za-
szczyt, że spotykamy się ponownie  
w Trzebnicy – mieście św. Jadwigi 
Śląskiej i tu możemy zgłębiać na-
szą wiedzę na temat ogromnej 
roli, jaką Kościół Katolicki ode-
grał w powojennej historii Ziem 
Zachodnich i Północnych – w sło-
wach powitania mówił burmistrz 
Marek Długozima. Przypomniał 
także, jak ważna była Trzebnica 
dla kościoła wrocławskiego po II 
wojnie światowej: – Pamiętamy, 
że tu w Trzebnicy, 14 październi-
ka 1945 roku miał miejsce Ingres 
administratora apostolskiego ks. 
dr. Karola Milika do archidiece-
zji wrocławskiej. Ks. Milik z po-
wodu zniszczenia katedry i wielu 
innych kościołów wrocławskich 
urządził ingres w bazylice trzeb-
nickiej w uroczystość św. Jadwigi 
Śląskiej. Udział w tej uroczysto-
ści wzięły tysiące wiernych. Tu, 
u grobu świętej patronki Śląska, 

ks. Milik prosił Boga o błogosła-
wieństwo i siły do zarządzania 
rozległą administracją apostolską, 
którą tworzyli ludzie doświadcze-
ni okrucieństwem wojny, pełni 
nadziei, że w końcu odnajdą tu 
– na Ziemiach Zachodnich i Pół-
nocnych swój nowy dom.
 Konferencja jest owocem 
współpracy Fundacji Obserwato-
rium Społeczne i Gminy Trzebni-
ca. Patronat honorowy nad kon-
ferencją po raz drugi objął pan 
Jarosław Gowin Minister Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, abp Jó-
zef Kupny Metropolita Wrocław-
ski, Marek Długozima Burmistrz 
Gminy Trzebnica oraz Cezary 
Przybylski Marszałek Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.
 Gościem specjalnym tego-
rocznej konferencji był reprezen-
tującego wiceministra Jarosława 
Gowina – pan Piotr Dytko – Spo-
łeczny Doradca Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego.
 W swoim przemówieniu pod-
kreślił, że Kościół pełnił w histo-
rii Polski rolę państwowotwórczą 
i kulturotwórczą, a także pozwa-
lał przetrwać polskiej państwowo-
ści w czasach największych prób, 
największych kryzysów. – Szcze-
gólnie dzisiaj, kiedy ta rola jest 

często kwestionowana, niezwykle 
ważne jest, by te fakty przypomi-
nać – mówił Piotr Dytko.
 Ważnym momentem było 
wręczenie przez ks. abp. Józefa 
Kupnego Metropolitę Wrocław-
skiego wyróżnienia dla ks. bp. 
prof. dr. hab. Jana Kopca. Wyróż-
nienie to jest wyrazem wdzięcz-
ności za zaangażowanie ks. bpa 
Jana Kopca w działalność nauko-
wą prowadzoną na rzecz historii 
Kościoła wrocławskiego. ks. abp 
Józef Kupny wręczył ks. bp. Ja-
nowi Kopcowi okolicznościowy 
numizmat.
 Ks. abp Józef Kupny otwiera-
jąc konferencje mówił również, że 
omawiany okres historyczny był 
bardzo trudny mimo porozumie-

nia zawartego między polskim 
rządem a episkopatem, a stosun-
ki między państwem i Kościołem 
były bardzo napięte. Szczytem 
było bezpodstawne pozbawienie 
wolności kard. Stefana Wyszyń-
skiego (25 września 1954 do 28 
października 1956 r.). – Pomimo 
tych wszystkich trudności Kościół 
wypełniał swoją misję i dokładał 
wszelkich starań, by wypełnić 
swoje zobowiązania wynikające 
z zawartego z rządem porozumie-
nia. I tak było również na tzw. zie-
miach odzyskanych, gdzie zaraz 
po zakończeniu II wojny świato-
wej przystąpiono do budowania 
nowej administracji, nowych 
struktur kościelnych – mówił.
 Dodatkowo, ks. bp Jan Kopiec, 

podobnie jak ks. abp Józef Kup-
ny otrzymali z rąk dr. Stanisława 
Antoniego Bogaczewskiego oraz 
dr. Tomasza Gałwiaczka z oddzia-
łowego Biura Edukacji Narodowej 
IPN we Wrocławiu, Replikę Krzy-
ża Obrony Lwowa oraz statuetkę 
płk. Józefa Piłsudskiego. Statuetkę 
z popiersiem Marszałka Piłsud-
skiego w dowód wdzięczności za 
zaangażowanie na rzecz rozwoju 
nauki historycznej i wspieranie 
badań naukowych otrzymał rów-
nież burmistrz Marek Długozima. 
Poszczególne wykłady konferencji 
zaprezentowane tego dnia oma-
wiały historię Kościoła na tym 
terenie oraz postawy poszczegól-
nych duchownych i katolików.

[glad]

W czwartek, 3 października odbyła się 
w Trzebnicy II Ogólnopolska Konferencja Na-
ukowa „Kościół katolicki na Ziemiach Zachod-
nich i Północnych w czasach wielkiej próby 
(1951-1956)”. Już po raz drugi organizatorami 
wydarzenia są: Gmina Trzebnica oraz Funda-
cja Obserwatorium Społeczne.

R E K L A M A

▶ Konfe re ncję ot wor z y li :  b urmist r z M are k D ł u goz im a , k s .  ab p Józe f Kupny M e t rop o lit a 
Wro c ł aws k i ,  k s .  b p Jan Kopie c ,  Piot r  D y t ko – Sp o ł e c z ny Doradc a M inist ra N auk i i  Sz ko l -
nic t wa W y ż s ze go Jaros ł awa G owina oraz k s .  prof.  G r ze gor z Soko ł ows k i pre ze s fund acji 
O bse r watorium Sp o ł e c z ne.

▶ Wśró d gośc i  z nale ź l i  s ię m . in .  k s .  prob os zc z Piot r Fi l as SDS oraz k s .  pro -
b os zc z B o g d an G rab owsk i. 

▶ Wsp ó lne z dję c ie org ani z atorów konfe re ncj i :  burmist r z a M ark a D ł u go -
z imy oraz k s .  prof.  G r ze gor z a So ko ł ows k ie go z prowad z ąc y mi Ewe liną 
G ł adys z oraz Wojc ie c he m Iwanows k im , k s .  prob os zc ze m Piot re m Fi l a -
se m SDS oraz pracow nik ami W yd z ia ł u Prom o cji .

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a p o dk re ś l i ł  z nac ze nie Tr ze b nic y 
w p owoje nnej histori i  kośc io ł a z ie m z ac ho dnic h i  p ó ł no c nyc h .

▶ Ks. abp Józef Kupny Metropolita Wrocławski wyróżnił ks. bp. 
prof. dr. hab. Jana Kopca za działalność naukową prowadzoną 
na rzecz historii Kościoła wrocławskiego.

▶ O d d z ia ł owe Biuro Eduk acj i  N aro dowej I PN nagro d z i ł o burmist r z a st at ue t k ą z p opie r-
sie m M ar s z a ł k a Józe fa Pi ł su d s k ie go w dowó d wd z ię c z nośc i  z a z aang ażowanie na r ze c z 
roz woju nauk i histor yc z nej . 

▶ K s .  a b p  J ó z e f  K u p n y  
M e t rop o lit a Wroc ł awsk i. 

▶ K s .  b p Jan Kopie c . ▶ Piot r  D y t ko – Sp o ł e c z ny 
Doradc a M inist ra N auk i 
i  Sz ko lnic t wa W y ż s ze go 
Jaros ł awa G owina .

▶ K s .  prof.  G r ze gor z So ko ł ows k i pre ze s fund acji  O bse r watorium Sp o ł e c z-
ne w rę c z y ł  pat ronom honorow y m konfe re ncj i  k siąż kę p o d sum owując a 
pie r ws z ą e dycję w yd ar ze nia .
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O światOwych mediach katOlickich w Trzebnicy 

 Spotkanie obfitowało w wy-
mianę myśli, doświadczeń i de-
baty, jak np. te o potrzebie misji 
mediów katolickich czy walce 
o prawdę w przekazie. Poza oso-
bistą wymianą doświadczeń 
związanych z działalnością i roz-
wojem każdej ze stacji należą-
cych do sieci EWTN omawiane 
było m.in. przedstawianie liturgii 
na ekranie telewizyjnym. Debata 
odbyła się w murach klasztoru 
Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy 
oraz dzięki uprzejmości burmi-
strza jako gospodarza i współor-
ganizatora zjazdu w sali „Retro” 
Gminnego Centrum Kultury.
 Zebranych przywitał Micha-
el Warsaw dyrektor generalny 
EWTN Global Catholic Network 
z USA, który podziękował za go-

ścinność i wyraził nadzieję na 
owocne dyskusje, które pomogą 
w wypracowaniu wspólnej linii 
programowej oddziałów EWTN 
na całym świecie. Słowa przy-
witania skierował do zebranych 
również burmistrz Marek Dłu-
gozima, który porównał założy-
cielkę EWTN Matkę Angelicę 
z patronka naszego miasta św. 
Jadwigą. – Obie oddane służbie 
Bogu, poświęciły swoje życie, 
by głosić jego słowo i pomagać 
bliźnim. Św. Jadwiga dostępny-
mi środkami zaangażowała się 
w ożywienie życia religijnego 
Śląska, sprowadzając wówczas 
do tamtejszych kościołów du-
chownych z Niemiec. Tak samo 
Matka Angelica, dostrzegając 
rozwój techniki, postanowiła 

wykorzystać ją, by móc dotrzeć 
do wiernych globalnie. Nie po-
siadała budżetu na swoją dzia-
łalność. Stwierdziła: „Pieniądze 
to Jego problem. Moim jest praca 
dla Jego królestwa. On się zajmu-
je swoim problemem, a ja się zaj-
muję moim”. I ta wiara pomogła 
jej stworzyć najpotężniejsze na-
rzędzie dotarcia do wiernych na 
całym świecie. Nie ma więc przy-
padku, że spotykamy się właśnie 
w Trzebnicy, nasze miasto i Pań-
stwa organizację splotła bowiem 

historia dwóch jakże różnych, ale 
równie silnych i oddanych Bogu 
kobiet. Mam nadzieję, że pod-
czas tej dyskusji i w swojej dzia-
łalności będziecie Państwo jak 
najwięcej czerpać z ich inspiracji. 
Życzę powodzenia i sukcesów 
w codziennej pracy – powiedział 
burmistrz Marek Długozima.
 W dyskusji udział wzięli rów-
nież bp Andrzej Siemieniewski 
– biskup pomocniczy archidiece-
zji wrocławskiej , ks. Paweł Rytel
-Andrianik – rzecznik KEP, Iwo 
Bender – koordynator EWTN 

w Europie, Marcin Krzyżanow-
ski – wicemarszałek Wojewódz-
twa Dolnośląskiego oraz brat 
Wojciech ze wspólnoty Taize.
 Stację założyła przed blisko 
40 laty Matka Angelica OCPA 
z zakonu Sióstr Klarysek od Wie-
czystej Adoracji. Uboga klaryska 
dokonała nieprawdopodobnego 
dzieła, zakładając największą na 
świecie sieć telewizyjną, która 
dociera dzisiaj do ponad 200 mln 
widzów na całym świecie.

[sh]

W ubiegłym tygodniu Gmina Trzebnica pod-
czas European EWTN Meeting gościła przed-
stawicieli katolickich stacji telewizyjnych z 14 
krajów Europy i USA. Było to coroczne spotka-
nie dyrektorów i redaktorów naczelnych sta-
cji telewizyjnych skupionych w sieci EWTN 
Global Catholic Network (Eternal Word Tele-
vision Network – Sieć Telewizyjna Wiekuiste-
go Słowa) i stacji partnerskich.

WystaWa POPLeNeROWa 
VIII  Międzynarodowego Pleneru Plastycznego

 Gmina Trzebnica jest jednym 
ze współorganizatorów trzeb-
nickiego pleneru plastycznego 
obok Starostwa Powiatowego 
w Trzebnicy, Hotelu Trzebnica, 
Domu Zakonnego Salwatoria-
nów w Trzebnicy i Parafii św. 
Bartłomieja Apostoła i św. Jadwi-
gi w Trzebnicy.
 Wystawę plastyczną otworzył 
burmistrz Marek Długozima, 
który zaznaczył, że już po raz 
ósmy, a w Urzędzie Miejskim po 
raz siódmy spotykamy się, aby 
podziwiać prace uczestników 
pleneru. Dodał również, że dzię-
ki dziełom wystawionym w holu 
urzędu, ze sztuką styka się każdy, 
kto przychodzi zrealizować spra-
wy urzędowe.
 Gmina Trzebnica corocznie 
współorganizuje wystawę i od 
początku trwania wspiera tę ini-
cjatywę. Kuratorami pleneru są 
ks. prof. Bogdan Giemza SDS 
i artysta Janusz Łozowski. Pra-
ce artystów, powstałe podczas 
pobytu w naszym mieście i któ-
re są jemu poświęcone można 
było podziwiać do 11 paździer-

nika w holu Urzędu Miejskiego 
w Trzebnicy. 
 Ks. Bogdan Giemza SDS, 
kurator pleneru podziękował 
przybyłym artystom oraz bur-
mistrzowi Markowi Długozimie, 
za wsparcie i za to, że już po raz 
kolejny artyści i ich obrazy mogą 
gościć w Urzędzie Miejskim. Ks. 
Giemza życzył także wszystkim 
dobrych wrażeń z wystawy oraz 
bliskości piękna i sztuki.
 Prace zaprezentowane na wer-
nisażu docenił również pan Jerzy 
Jezioro oraz pan Marek Dardas. 
Pogratulowali oni artystom ta-
lentu, podziękowali także burmi-
strzowi, że po raz kolejny mogą 
mieć tak bliski kontakt ze sztuką. 
Pan Marek Dardas podkreślił 
również, że to dzięki działaniom 
burmistrza, Trzebnica może być 
tak wielką inspiracją dla malarzy. 
Po oficjalnych przemówieniach 
nadszedł także czas na indywi-
dualne zapoznanie się z praca-
mi powstałymi podczas pleneru 
oraz rozmowy z twórcami.
 Artyści biorący udział w tego-
rocznym plenerze: Gnacek Sta-

nisław (Wrocław), Greszczyń-
ska-Nowińska Anna (Sopot), 
Karzhitskaya Natalya (Nowo-
połock, Białoruś), Krzyżowska 
Anna (Drawsko Pomorskie), 
Łozowski Janusz (Małkowice 
k. Wrocławia), Lukowska Olha 

(Lwów, Ukraina), Łukiewska Ewa 
(Gdańsk), del Monte Ombretta 
(Civitavecchia, Włochy), Mro-
czek Ewa (Trzebnica), Shapowa-
lowa Natalya (Mińsk, Białoruś), 
Skrynnyk Nataliya (Krasnohrad, 
Ukraina), Tsymbalyuk Olena 

(Lwów, Ukraina), Walczak-Jac-
kiewicz Ewa (Borowice k. Karpa-
cza), Wantuch Krystyna (Sopot), 
Zherebetska Olena (Lwów, Ukra-
ina).

[drejk]

26 września w Urzędzie Miejskim w Trzebni-
cy odbyło się otwarcie wystawy poplenerowej 
VIII Międzynarodowego Pleneru Plastyczne-
go Trzebnica 2019. 

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a p o dk re ś l i ł  p o dob ie ńst wo p omię d z y ś w. 
Jadwig ą ,  a z a ł oż yc ie lk ą E W TN M at k ą Ange lic ą.  O b ie p oś wię c i ł y s ię,  by 
g ł osić s ł owo B oże i  p om ag ać b l i ź nim .

▶ Se ria d ys ku sj i  o d by ł a s ię w mu rac h k las z toru Sióst r  Borome us ze k 
w Tr ze b nic y oraz d z ię k i  upr zej m ośc i  burmist r z a jako gosp o d ar z a 
i  wsp ó ł or g ani z atora zjaz du w s al i  „ Re t ro” G minne go Ce nt rum Kul t ur y.

▶ Michael Warsaw dyrek tor generalny EW TN Global Catholic Net work po -
dziękował burmistrzowi za gościnność i  świetną organizację w ydarzenia. 

▶ Sp ot k ania by ł y ok azją do roz m ów na te m at globalnyc h m e diów i  ź ró de ł 
dot arc ia do o d b iorców.

▶ G m i n a  Tr z e b n i c a  p o d c z a s  E u r o p e a n  E W T N  M e e t i n g  g o ś c i ł a  p r z e d s t a w i c i e l i  k a t o l i c -
k i c h  s t a c j i  t e l e w i z y j ny c h  z  14  k r a j ó w  E u r o p y  i  U S A .  W  o t w a r c i u  u c z e s t n i c z y ł  b u r -
m i s t r z  M a r e k  D ł u g o z i m a  o r a z  M i c h a e l  Wa r s a w  d y r e k t o r  g e n e r a l ny  E W T N  G l o b a l 
C a t h o l i c  N e t w o r k  z  U S A .

▶ Ws z y s t k i c h  z e b r a ny c h  p r z y w i t a ł  b u r m i s t r z  M a r e k  D ł u g o z i m a  w  t o w a r z y s t w i e  k u r a -
t o r a  w y s t a w y  B o g d a n a  G i e m z y,  N a c z e l n i k  W y d z i a ł u  O ś w i a t y  K r y s t y ny  H a ł a d a j  o r a z 
a r t y s t ó w. 

▶ Lic z nie ze b rani gośc ie i  mie s z k ańc y pr z ys z l i ,  by p oroz m awiać z ar t yst a -
mi i  p e rc y p ować ic h prace.

▶ Jak co ro ku prace p owst a ł e p o dc z as p le ne ru m oż na by ł o p o d z iwiać na 
w yst awie w Ur zę d z ie M iejsk im . N a z dj .  kurator w yst aw y k s .  dr hab. B o g -
d an G ie m z a SDS .

▶ Pan M are k Dar d as i  pan Je r z y Je z ioro do ce niając ar t ystów p o dk re ś l i l i , 
że z  ro ku na ro k ,  m ają oni  coraz to ł at wiejs ze z ad anie,  ze w zgl ę du na 
pię k niejąc ą Tr ze b nicę. 

▶ Pani Danu t a Kamińs k a napis a ł a sp e cjalny wie r s z oraz osob iśc ie p o d z ię -
kowa ł a prof.  St anis ł awowi G nac kowi z a u d z ia ł  w p le ne r ze. 
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  – Z wielką przyjemnością 
włączam się corocznie w orga-
nizację tych ważnych wydarzeń 
ukierunkowanych na młodych 
ludzi. Doceniam pracę ks. Ma-
cieja i ks. Jerzego w ramach RMS 
zrzeszającego młodzież z całej 
Polski. Spotkanie było również 
okazją do przedyskutowania dal-
szej współpracy oraz kolejnych 
wspólnych projektów, które już 
wkrótce ujrzą światło dzienne – 
powiedział burmistrz. 
 – Jesteśmy wdzięczni Panu 
burmistrzowi za okazywane nam 
wsparcie. Trzebnica to nowo-
czesne miasto, gdzie pamięta się 
o młodych, tak pod względem 
infrastruktury, jak dbając o ich 
sferę duchową. Burmistrz aktyw-
nie włącza się w nasze działania, 
wpiera nas wypożyczając cho-
ciażby na czas naszego festiwalu 
nową salę widowiskowo-kinową, 
byśmy w tym pięknym miejscu 
mogli stworzyć wyjątkowy festi-
wal – mówił ks. Maciej Szeszko.
W tegorocznej edycji festiwalu 

„Nadaj Brzmienie”, udział wzię-
ło 9 solistów oraz 8 zespołów. 
I miejsce zajął Marcin Wargocki. 
XXVI Salwatoriańskie Forum 
Młodych odbyło się w dniach 
6-15 lipca w Dobroszycach, wzię-
ło w nim udział ponad pół tysią-
ca ludzi. 

[sh]

▶ K s .  M ac iej  Sze s z ko SDS i  k s .  Je r z y L az are k SDS z ł oż y li  burmist r zowi M arkowi D ł u goz i -
mie p o d z ię kowania z a p om o c i  wsparc ie org ani z acj i  fe st iwalu „ N ad aj Br z mie nie ” oraz 
forum m ł o dyc h .

 Odbył się on 18 września 
w Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu. Przed publicznością 
wystąpił zespół MITLOS, który 
od 2005 roku prezentuje przed 
publicznością muzykę ludowo
-etniczną. Koncert był okazją 
do przeprowadzenia akcji cha-
rytatywnej na rzecz Roksany 
Siódmak.
 Zebranych przywitał go-
spodarz Gminy Trzebnica bur-
mistrz Marek Długozima oraz 
dyrektor Santander Bank Polska 
1 Oddziału w Trzebnicy Piotr 
Kurantowicz. Na widowni sali 
widowiskowo-kinowej zasiedli 
pracownicy lokalnego Oddziału 
Banku Santander w Trzebnicy 
oraz zaproszeni goście: dyrek-
tor makroregionu Zachodniego 
Banku Santander Marzena Zwo-
lińska oraz dyrektor drugiego 

regionu Banku Santander we 
Wrocławiu Elżbieta Janas. Bur-
mistrz Marek Długozima pod-
kreślił, jak bardzo ważne jest 
współdziałanie władz lokalnych 
oraz przedsiębiorców i jak wzbo-
gaca to wspólnotę lokalną: – Od 
lat wkładam maksimum wysiłku, 
aby uczynić Gminę Trzebnica 
przyjazną dla przedsiębiorców. 
Tylko w ten sposób gmina może 
się rozwijać, mieszkańcom może 
się żyć lepiej i mogą mieć zapew-
niony wyższy poziom usług. Tak 
jak w przypadku Waszego ban-
ku, który od lat ciężko pracował 
na sukces i w tym roku został 
zwycięzcą rankingu zorganizo-
wanego przez Puls Biznesu w ka-
tegorii Złoty Bankier za najlepszą 
obsługę w bankach. Co ważne, 
widzicie w mieszkańcach nie tyl-
ko konsumentów i klientów, ale 

patrzycie przez pryzmat człowie-
czeństwa, co potwierdza dzisiej-
szy koncert i szczytny cel jakim 
jest pomoc małej Roksanie, która 
bohatersko walczy ze swoją cho-
robą. Oby było więcej takich ini-
cjatyw – powiedział burmistrz.
 Natomiast dyrektor Piotr 
Kurantowicz powitał oficjalnie 
wyjątkowych gości – rodziców 
Roksany Siódmak, która od lat 
bohatersko walczy z nowotwo-
rem. Jak podkreślił dziewczynka 

ma zaledwie 9 lat, a już przeszła 
dwie operacje ratujące życie 
w Centrum Zdrowia Dziec-
ka w Warszawie. Obecnie jest 
w trakcie chemioterapii w Cen-
trum Onkologii i Hematologii 
„Przylądek Nadziei” we Wro-
cławiu. Roksana stara się jednak 
żyć normalnie, osiąga świet-
ne wyniki w nauce, a przede 
wszystkim zaraża wszystkich 
dookoła swoją radością i po-
godą ducha. Dyrektor zachęcił 

wszystkich zebranych do „otwo-
rzenia swoich serc i portfeli, aby 
wesprzeć dzielną Roksanę”, gdyż 
podczas koncertu przeprowa-
dzono zbiórkę pieniędzy wła-
śnie dla jej rodziny. Po koncercie 
uczestnicy imprezy przeszli do 
sali im. Feliksa Mułki na drobny 
poczęstunek, którym zakończo-
no tegoroczną edycję imprezy pt. 
„Santander Lokalnie”. 

[mw i ksz]

LOkaLNie i chaRytatyWNie W PODziękOWaNiu za POmOc

Gmina Trzebnica od lat ma przyjemność 
współpracować z przedstawicielami środowi-
ska bankowego, którzy nie tylko realizują za-
dania z zakresu finansów, ale również starają 
się angażować lokalnie i wspierać osoby w po-
trzebie. Przykładem właśnie takiego działania 
na rzecz lokalnych klientów był zorganizo-
wany przez Santander Bank Polska, wspólnie 
z Burmistrzem Gminy Trzebnica Markiem 
Długozimą, koncert pod tytułem „Santander 
Lokalnie” 

W Urzędzie Miejskim, burmistrza Marka Dłu-
gozimę odwiedzili ks. Maciej Szeszko i ks. Je-
rzy Lazarek, by podziękować w imieniu Ru-
chu Młodzieży Salwatoriańskiej za pomoc 
w organizacji XXVI Salwatoriańskiego Forum 
Młodych oraz XXI Festiwalu Piosenki Religij-
nej „Nadaj Brzmienie”. 

▶ Burmist r z p o dk re ś l i ł  s woje z aang ażowanie w to,  by G mina Tr ze b nic a by ł a pr z yjaz na 
pr ze d się b iorcom .

▶ N a s al i  ob e c ni by l i  ro d z ice Ro k s any Sió dmiak ,  na r ze c z k tórej  pr ze pro -
wad zona zost a ł a z b iórk a .

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a o de b ra ł  p o d z ię kowanie z a p om o c w org ani -
z acj i  w yd ar ze nia o d dy re k tora m ak rore gionu z ac ho dnie go M ar ze ny Zwo -
l ińsk iej  oraz dy re k tora o d d z ia ł u w Tr ze b nic y Piot ra Kurantowic z a .

▶ O roz r y wkę gośc i  z ad ba ł ze sp ó ł M ITLOS .

▶ Wsp ó lne z dję c ie burmist r z a M ark a D ł u goz imy z dy re k tore m dru gie go 
re gionu banku Sant ande r we Wro c ł awiu E l ż b ie t ą Janas oraz dy re k to -
re m o d d z ia ł u w Tr ze b nic y Piot re m Kurantowic ze m .

R E K L A M A
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PRzyjacieL Dzieci 

autocraft@onet.pl

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

części samochodowe
www.autocraft.net.pl

MILICKA 31Trzebnica

R E K L A M A

Przedszkolaki zaprezentowały 
też specjalną piosenkę. – Jestem 
pod wielkim wrażeniem otrzy-
manej nagrody. W swoim dzia-
łaniu, zawsze na najwyższym 
miejscu stawiam dobro dzieci, 
bo to one będą budować przy-
szłe pokolenia. Stąd wiele inwe-
stycji w infrastrukturę, pomoce 

dydaktyczne, nowatorskie pro-
gramy nauczania oraz w kadrę 
pedagogiczną. Z tego miejsca 
raz jeszcze serdecznie dzięku-
ję za to wspaniałe wyróżnienie, 
które motywuje mnie do dalszej 
pracy na rzecz wszystkich dzieci 
z Gminy Trzebnica – powiedział 
burmistrz. 

[sh]

Burmistrza Marka Długozimę odwiedzili nie-
zwykli goście – grupa Motylków z Przedszkola 
nr 2. Dzieci wręczyły burmistrzowi szczegól-
ny prezent – statuetkę „Przyjaciel Dzieci” oraz 
dyplom, w którego uzasadnieniu czytamy, 
że tytuł ten został przyznany za nieustające 
wsparcie i wiele nowych inicjatyw i inwe-
stycji dla najmłodszych mieszkańców Gminy 
Trzebnica.

Motyw nieśmiertelności jest naj-
bardziej uniwersalnym symbolem 
charakteryzującym niemal każ-
dą religię, mitologię, kulturę czy 
światopogląd. Od zarania dzie-
jów, ludzie poszukiwali recepty 
na długowieczność, pisali poda-
nia o nieśmiertelnych istotach, 
czy wierzyli w życie wieczne. Czy 
nieśmiertelność jest jednak moż-
liwa? 
W 1988 roku pewien student bio-
logii morskiej, Christian Sommer, 
spędzał wakacje na włoskim wy-
brzeżu. Udało mu się wówczas 
wyłowić nieznany dotąd gatunek 
meduzy, który ku zaskoczeniu na-
ukowców z całego świata, potrafił 
z formy dojrzałej płciowo wrócić 
do formy niedojrzałej – polipa. 
Meduza ta – Turritopsis dohrnii, 
została nazwana w późniejszym 
czasie „nieśmiertelną meduzą” 
czy „meduzą Benjamina Buttona” 
i jest to jedyny znany przedstawi-
ciel królestwa zwierząt, który jest 
w stanie uzyskać biologiczną nie-
śmiertelność, poprzez nieustanne 
wracanie do formy polipa. Oka-
zuje się, że komórki macierzyste 
w ciele tego stułbiopława ulegają 
przeprogramowaniu, przekształ-
cając się w innego rodzaju tkan-
ki. Czy zatem nadzieja na dłu-
gowieczność tkwi w komórkach 
macierzystych?
Biochemicy i genetycy prowa-
dzący badania nad naszym ko-
dem genetycznym są zgodni. 
W naszym DNA nie istnieje żaden 
zapis odnośnie śmierci organi-
zmu. Innymi słowy, nie jesteśmy 

„zaprogramowani” na śmierć. 
Umieramy w wyniku zaburzenia 
równowagi funkcjonalnej organi-
zmu, czyli w wyniku zużycia na-
szych organów, choroby, wypad-
ku, itd. W świetle tych rozważań 
komórki macierzyste niewątpliwe 
mogłyby nasze życie znacznie wy-
dłużyć. Komórki macierzyste są 
bowiem pierwotnymi komórkami 
o unikatowych zdolnościach sa-
moodnowy i przekształcania się 
w inne komórki, z których zbu-
dowane są tkanki człowieka, np. 
nerwowa, mięśniowa, kostna czy 
krew. Najwięcej tych komórek jest 
w trakcie naszego życia płodowe-
go, kiedy to organizm jest dopiero 
„budowany”. W trakcie podzia-
łu z jednej komórki macierzystej 
powstają kolejne dające początek 
wszystkim organom czy tkankom 
w ukształtowanym organizmie. 
Komórki te są obecne w organi-
zmie człowieka przez całe życie, 
natomiast wraz z wiekiem ich po-
tencjał, zdolności regeneracyjne 
i liczba znacznie maleją. Obecnie 
prowadzone badania nad tymi ko-
mórkami w środowisku laborato-
ryjnym mają na celu wytworzenie 
z komórek macierzystych w pełni 
ukształtowanych, funkcjonalnych 
organów, takich jak wątroba czy 
nerka, które można przeszcze-
piać do organizmu, tym samym 
umożliwiając znaczne wydłużenie 
życia. Nam jednak chodzi o nie-
śmiertelność. Przyjrzyjmy się za-
tem naszym genom. 
DNA, z powodu swojej znacznej 
długości w komórkach przyjmuje 

strukturę „upakowaną” w postaci 
chromosomów (foto). 
Każdy chromosom na swoim 
końcu ma „czapeczkę”, strukturę 
końcową, która nosi nazwę telo-
meru. Telomery porównuje się ze 
skuwkami na końcach sznurówek 
– ramionach chromosomów za-
wierających nici DNA. Za każdym 
razem, gdy nici DNA się rozsznu-
rowują, aby się powielić, skuwki 
nieznacznie się skracają. Jest to 
zatem rodzaj biologicznego zegara 
odliczającego podziały komórki. 
Gdy telomery stają się za krótkie, 
aby chronić chromosomy, nastę-
puje starzenie się i obumieranie 
komórek. Jak się okazuję, ten 
proces można jednak zatrzymać, 
a więc teoretycznie się nie starzeć. 
W badaniach nad telomerami za-
angażowaniu byli Amerykanie, 
laureaci Nagrody Nobla z 2009 
roku: Elizabeth H. Blackburn, Ca-
rol W. Greider i Jack W. Szostak. 
Zaobserwowali oni i dowiedli, że 
skracanie telomerów, w trakcie 
podziałów komórkowych, jest 
przyczyną starzenia się nie tylko 
pojedynczych komórek, ale całego 
organizmu. Dodatkowo, odkryli 
enzym – telomerazę – odpowie-
dzialny za dobudowywanie ostat-
niego odcinka nici DNA w dzie-
lących się komórkach. Najwięcej 
jest jej w intensywnie namnaża-
jących się komórkach macierzy-
stych. Wraz z wiekiem zmniejsza 
się jednak aktywność telomerazy, 
co zdaniem naukowców jest jedną 
z przyczyn starzenia się ludzkiego 
organizmu. Telomeraza ma wbu-
dowany system pauzy, wewnętrz-
ny „hamulec”, mający zapewnić 
prawidłową syntezę powtórzeń 

DNA w telomerach. Znalezienie 
sposobu na uwolnienie enzymu 
od tego hamulca daje możliwość 
przywrócenia komórkom ich 
„młodości”. Czy tak jednak się 
stanie? Czas pokaże. Jednakże, 
jak zawsze to bywa w przyrodzie, 
każdy kij ma dwa końce. Jeżeli 
uda nam się zaktywować telome-
razę tak, aby zapobiegała śmierci 
naszych komórek, a tym samym 
śmierci człowieka, to z kolei na-
razimy się na niebezpieczeństwo 
występowania nowotworów, gdyż 
komórki nowotworowe charakte-
ryzują się nieograniczonym wzro-
stem oraz nie mają zaprogramo-
wanej śmierci komórki (posiadają 
bardzo aktywną telomerazę). 
Czy jednak gdyby Pan/Pani 
miał/a okazję stać się nieśmiertel-
nym… warto skorzystać? 

kącik naukowy
promujemy osiągnięcia trzebnickich naukowców

mgr inż. Sylwia Baluta 
córka 
Anety i Jerzego Krawców

– W swojej działalności na-
ukowej skupia się na opra-
cowywaniu nowych technik 
analitycznych, będących 
alternatywą dla klasycznych 
metod badań. Jako przyszły 
doktor biotechnologii skupiła 
się na zgłębianiu interdyscy-
plinarnej, wielce wymagają-
cej dziedziny łączącej w sobie 
zagadnienia z zakresu bioche-
mii, biotechnologii, chemii 
fizycznej, inżynierii materia-
łowej czy elektroniki – nauki 
o biosensorach.

Na tropie NieśmiertelNości

▶ Chrom osom w raz z z az nac zony mi na z ie lono te lom e rami

R E K L A M A

▶ Wrę c z y ł y one gosp o d ar zowi sp e cjalny l ist  grat ul ac yj ny oraz st at ue t kę p o -
t wie r d z ające nad anie t y t u ł u „ Pr z yjac ie l  d z ie c i ”.

▶ Burmist r z a M ark a 
D ł u goz im ę w Ur zę d z ie 
M iejs k im o dwie d z i ł y 
d z ie c i  z  Pr ze ds z ko la 
nr 2 im . Po ls k iej 

 N ie z ap ominajk i .
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Śp. Zenobia Kulik (1934-2019)

Z wielkim smutkiem i żalem 
przyjąłem wiadomość o śmier-
ci śp. Zenobii Kulik. Znałem 
ją całe moje życie. W dzieciń-
stwie mieszkałem na tej samej 
ulicy co pani Zenobia i z tych 
sąsiedzkich relacji pamiętam ją 
jako osobę bardzo sympatycz-
ną, życzliwą, zawsze elegancką 
i uśmiechniętą. Kiedy zostałem 
burmistrzem, często podkreśla-
ła, że jest dumna ze mnie i za 
każdym razem gratulowała mi 
kolejnych sukcesów, które roz-
sławiały Gminę Trzebnica. 
W 1946 roku wraz z rodzicami 
przyjechała na Ziemie Zachod-
nie ze wsi Bogdanów, spod Ka-
lisza. Wyszła za mąż i zamiesz-
kała w Trzebnicy, która stała się 
jej domem na całe życie. Na-
leżała do Towarzystwa Miło-
śników Ziemi Trzebnickiej, 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
„Tęcza” w Trzebnicy, angażo-

wała się również w działalność 
Pionierów Ziemi Trzebnickiej, 
a także Koła Łowieckiego Ryś 
– łowiectwo było pasją, którą 
dzieliła razem z mężem. Była 
bardzo zaangażowana społecz-
nie. Lubiła fotografować i doku-
mentować ważne chwile.
Ze wspomnień córki śp. pani 
Zenobii wiem, że kochała mu-
zykę i taniec, była wielbicielką 
opery, ale też fanką rozgrywek 
piłkarskich – z uwagą śledzi-
ła zwłaszcza międzynarodowe 
turnieje. Była wspaniałą matką, 
babcią i prababcią. Potrafiła po-
godzić ciężką pracę we własnej 
firmie z życiem rodzinnym. 
Uśmiechnięta, skromna, za-
wsze z troską wypowiadała się 
o sprawach swojej rodziny, ale 
i swojego miasta – Trzebnicy, 
którą tak umiłowała. W sercach 
bliskich i przyjaciół jej odej-
ście pozostawia wielką pustkę 
i smutek. Jesteśmy jednak pełni 
nadziei, że śmierć nie jest na-

szym ostatecznym końcem, ale 
etapem w wędrówce ku życiu 
wiecznemu: „I otrze z ich oczu 
wszelką łzę, a śmierci już odtąd 
nie będzie” (Ap. św. Jana 24, 5).
W piątek, 4 października br. 
wraz z bliskimi śp. Zenobii Ku-
lik uczestniczyłem we Mszy św. 
koncelebrowanej, którą spra-
wowali: ks. proboszcz Bogdan 

Grabowski, ks. Paweł Krężołek 
SDS, ks. Maciej Szeszko SDS 
oraz kapelan myśliwych okręgu 
wrocławskiego ks. Witold Hyla. 
Kazanie wygłosił ks. Paweł 
Krężołek, zaprzyjaźniony z ro-
dziną. Pożegnał zmarłą piękny-
mi i pełnymi nadziei słowami: 
„Dzisiaj naszej kochanej Zeni 
mówimy: Do zobaczenia w nie-

bie. Spróbujemy iść po śladach 
Twojej miłości. Dziękujemy za 
miłość, która nigdy nie ustaje. 
Niech Bóg przytuli Cię do swo-
jego Serca”.

Droga Pani Zenobio,
Spoczywaj w Pokoju!

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

„Wszystko umiera, tylko pamięć dobrych uczynków nie ginie”
       Napoleon I

Z wielkim żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci

Śp. Zenobii Kulik
Członkini Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej, studentki Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku „Tęcza”, działaczki na rzecz Pionierów Ziemi Trzebnickiej
 i Diany z Koła Łowieckiego „Ryś” w Budczycach.

Łącząc się w żałobie, szczere wyrazy współczucia
Rodzinie i najbliższym składa

Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima

Pożegnanie Zenobii Kulik

Pogrzeb śp. Władysława Troniny, 26 września 2019 roku

Nie żyjemy, aby umierać; ale umieramy, aby żyć wiecznie.
Michael Buchberger

Dziękujemy
Wszystkim Państwu, którzy byli z nami 

w trudnych chwilach pożegnania

Śp. ZENOBII KULIK

Szczególnie wdzięczni jesteśmy tym, którzy 
swym udziałem i pomocą przyczynili się 
do nadania uroczystości pożegnania 

wyjątkowego, podniosłego charakteru.

RODZINA

Pożegnanie ŚP. Jarosława Maja

Dziękuję Wszystkim Przyjaciołom, Znajomym, Kolegom Jar-
ka za wsparcie w tych trudnych dla nas chwilach. Pożegnałam 
Człowieka Niezwykłego. Jarku wierzę, że jesteś z nami i będziesz 
zawsze z nami. 

Hanna Maj

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

Z wielkim żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość 
o śmierci serdecznego Kolegi

Śp. Jarosława Maja
W bolesnych chwilach smutku i żałoby przekazuję wyrazy głębokiego 

współczucia Żonie Hani i całej Rodzinie

Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek DługozimaWięcej informacji 

znajdziesz zawsze 

w SOCIAL MEDIA

/trzebnica

/trzebnica

/gminatrzebnica

/gminatrzebnica
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 Przy okazji parafialnego świę-
ta Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup 
dokonał aktu oddania całej para-
fii Niepokalanemu Sercu Maryi, 

poświęcił wieńce dożynkowe, jak 
również nowy cmentarz parafial-
ny w Koniowie.
 W uroczystości wziął udział 

burmistrz Marek Długozima, 
który wsparł organizację doży-
nek i dołączył do świętujących 
parafian, a także podziękował 
rolnikom za trud ich pracy i ży-
czył udanego świętowania. Pod-
czas dożynek zaprezentowano 
piękne i pracochłonne wieńce 
wykonane z tegorocznych plo-
nów. Dziękując za tegoroczne 
żniwa, zgodnie z obrzędem, po-
dzielono się wspólnym bochnem 
chleba, życząc sobie wzajemnie 
kolejnych udanych lat. Sołtys 
Agnieszka Sulikowska – po raz 
pierwszy będąc gospodarzem 
dożynek parafialnych, podzię-
kowała za pomoc przy organiza-

cji tej tak ważnej w życiu wspól-
noty parafialnej imprezy:
 Serdecznie dziękuję z tego 
miejsca za pomoc i udzielone jak 
każdego roku wsparcie burmi-
strza Marka Długozimy, bez któ-
rego nie udałoby się zorganizo-
wać tej wyjątkowej uroczystości. 
Podziękowania kieruję także do 
wszystkich osób, które czynnie 
zaangażowały się w przygoto-
wanie dożynek – członków rady 
sołeckiej, mieszkańców i para-
fian, a także sponsorów, dzięki 
którym dożynkowe świętowanie 
zyskało wiele atrakcji – powie-
działa sołtys. 
 Po mszy św. korowód dożyn-

kowy przeszedł na plac, gdzie 
odbyły się dalsze obrzędy do-
żynkowe, a przed publiczno-
ścią zaprezentowali się kolejni 
wykonawcy ze zróżnicowanym 
repertuarem: zespół ludowy 
„Leszczynki” z Dobroszyc, lo-
kalny wykonawca Paweł Sroga 
& Country Blues Band, a także 
trzebnicki zespół „Ramirez”. 
W programie nie zabrakło roz-
rywek dla dzieci i dorosłych. 
Wzrok gości przyciągały także 
biorące udział w imprezie piękne 
konie Elliot oraz Scarlett (Basia), 
którym zapleciono grzywy w fi-
nezyjne warkoczyki. 

[ksz]

Ku czci przodków
Tegoroczne dożynki parafii w Koczurkach od-
były się 31 sierpnia w Koniowie. Uroczysto-
ści rozpoczęła msza św. w kościele p.w. NMP 
Królowej Polski, celebrowana przez biskupa 
archidiecezji wrocławskiej Jacka Kicińskiego 
CMF wraz z ks. Sebastianem Bratkiem SDS, 
ks. Maciejem Borowskim SDS oraz probosz-
czem parafii w Koczurkach ks. Krzysztofem 
Dorną SDS. 

 Za renowację podziękował 
obecny podczas uroczystości 
radny Rady Powiatu Tadeusz 
Iwaszuk, którego rodzina po-
chodzi z Brochocina i którego 
brat Andrzej Iwaszuk zabiegał 
o renowację krzyża: – Dziękuję, 

że burmistrz Marek Długozima 
tak szeroko spogląda na potrze-
by mieszkańców, budując nowe 
inwestycje, ale także odbudo-
wując i zabezpieczając pamięć 
o naszych przodkach. Ten krzyż 
to ważne miejsce na mapie miej-

scowości, świadczące o tym skąd 
pochodzimy – powiedział. Rów-
nież sołtys Barbara Świdzińska 
podziękowała w imieniu wszyst-
kich mieszkańców za finansowe 
wsparcie tak ważnego projektu 
oraz rozwój całej miejscowości. 

 Burmistrz w słowach skiero-
wanych do zebranych podkre-
ślił wagę tego miejsca: – Pamięć 
o naszych korzeniach to podsta-
wa, na której budujemy swoją 
przyszłość. Dzięki tej inicjatywie 
młodzi mieszkańcy Brochocina 
będą mogli zyskać widzę i kulty-
wować pamiętać o historii miej-
sca, w którym żyją. Dlatego też, 
zdecydowałem się sfinansować 
renowację pomnika oraz jego 
otoczenia. Doceniam zaangażo-
wanie wszystkich związanych 
z tym miejscem oraz ich chęć 
kultywowania pamięci o swoich 
korzeniach – powiedział bur-

mistrz, który podziękował komi-
tetowi odnowy krzyża, na czele 
z Andrzejem Iwaszukiem, Heleną 
Petri, Stanisławem Michalikiem 
i Aleksandrem Flaszą za starania 
jakie czynili w tym temacie oraz 
ks. Piotrowi Zemanowi SDS za 
poświecenie krzyża.
 W uroczystości licznie udział 
wzięli mieszkańcy miejscowości 
oraz ci, których rodziny właśnie 
tu znalazły swój pierwszy dom na 
polskiej ziemi po II wojnie świa-
towej. 

[sh]

Siedemdziesiąt lat temu do podtrzebnickiego Brochocina trafiły rodzi-
ny przesiedlone z Kresów – ze wsi Czyszki i Winniczki. W 1948 roku 
ufundowali oni krzyż, który wraz z zamkniętą w nim kapsułą czasu 
stanął w sercu miejscowości. Dzięki wsparciu burmistrza Marka Długo-
zimy możliwa była jego renowacja. Odnowiony krzyż został oficjalnie 
poświęcony 14 września w ramach akcji „Polska pod krzyżem”.

R E K L A M A

▶ 14 w r ze śnia ,  w ram ac h akcj i  „ Po ls k a p o d k r z y że m” p oś wię cony zost a ł  o dre st aurowany k r z y ż w miejscowośc i  Bro c ho c in .  Je go re nowację sf inansowa ł 
burmist r z M are k D ł u goz im a .

▶ W imie niu mie s z k ańców oraz ro d z in p o c ho d z ąc yc h z so ł e c t wa p o d z ię kowania z a re no -
wację z ł oż y ł  radny R ady Powiat u Tr ze b nic k ie go Tade u s z Iwas z uk . 

▶ K r z y ż zost a ł  u fundowany w 19 4 8 r.  pr ze z ro d z iny pr ze -
sie dlone z K re sów.

▶ Burmist r z pr z y wit a ł  ws z yst k ic h w raz z so ł t ys 
Koniowa Agnie s z k ą Sulikows k ą. 

▶ M s z a ś w. doż y nkowa o d by ł a s ię w kośc ie le w Koniowie.

▶ W c z asie t r wania impre z y,  nie z ab rak ł o w yst ąpie ń lo k alnyc h ze sp o ł ów.

▶ Sprawowa ł ją b iskup arc hidie ce zj i  w roc ł aw-
s k iej  Jace k K ic ińs k i  CM F.

▶ Lic z nie zgrom ad ze ni mie s z k ańc y,  c zę sto p opr ze z s wój t radyc yj ny u b iór 
m ani fe stowali  s woje p o c ho d ze nie z róż nyc h so ł e c t w. 

▶ Do ze b ranyc h s ł owo p owit ania p owie d z ia ł  t ak że k s . 
prob os zc z K r z ys z tof Dorna SDS.

▶ Tradyc yjnie już w c zasie doż ynek prze ła-
mano się specjalnie w ypiekanym chlebem.

Dozynki Parafialne  Koniowo
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W PODziękOWaNiu za WsPaRcie

zła Passa PRzeRWaNa! 

 – Polonia Trzebnica to 70 lat tra-
dycji klubu nierozerwalnie zwią-
zanego z miastem. W ostatnim 
czasie podejmujemy z prezesem 
Andrzejem Traczykiem skuteczną 
próbę naprawy wcześniejszych za-
niedbań – stąd powołanie do życia 
spółki Gminnego Klubu Sportowe-
go, a także umowa ze 
Śląskiem Wro-
cław i na-
cisk na 

szkolenie młodzieży. W klubie tre-
nuje około 300 dzieci, a teraz do-
datkowo rozpoczynamy trening 
w sekcji dziewczynek. Nabór już 
ruszył. Nie wszystko w ostatnich 
latach działało w Polonii jak po-
winno. Wsłuchałem się w głosy ro-
dziców i wyciągnąłem odpowied-

nie wnioski. Wierzę, że z czasem 
z b i e r z e m y  o w o c e 

zmian, które udało 
się wprowadzić 

– powiedział 
burmistrz 

odbiera-
jąc po-

dzię -
k o -
w a -
nia. 
 

Również prezes Andrzej Traczyk 
wyraził swoje zadowolenie z faktu 
współpracy: – Idziemy w dobrym 
kierunku, by marka Polonii była 
rozpoznawalna na Dolnym Śląsku. 
Teraz rozpoczynamy ważny pro-
jekt związany z sekcją dziewczęcą. 
Co więcej, mogę ogłosić, że pa-
tronem tego projektu został były 
selekcjoner reprezentacji Polski 
kobiet oraz trener mistrzyń AZS 
Wrocław w kobiecej piłce nożnej 
– Wojciech Basiuk, który zaanga-
żował się w organizację sekcji, bo 
dostrzegł potencjał naszego klubu 
oraz infrastruktury. Jest to na pew-
no kolejny krok do rozwoju Klubu 
GKS i jego Akademii oraz kobiecej 
piłki nożnej – powiedział prezes 
i dodał: – Dziękujemy burmistrzo-
wi, że wspiera nasze działania, bez 
niego, nie moglibyśmy funkcjono-
wać tak prężnie. Wierzę, że wspól-
nie uda nam się przywrócić blask 
Akademii Polonii, a co za tym idzie 
sprawić, by wychowankowie klubu 
byli żywą promocją samej Polonii, 
ale też Gminy Trzebnica. 
 Burmistrz otrzymał pamiątko-
wą paterę oraz specjalną koszulkę 
Polonii. Dodajmy, że nasz klub po 
serii słabszych meczów, przełamał 
złą passę na czwartoligowych bo-
iskach, wygrywając w ostatniej ko-
lejce z Sokołem Marcinkowice 3:1. 
Pełna relacja poniżej. 

[sh]

W Urzędzie Miejskim, burmistrza Marka Długozi-
mę odwiedzili przedstawiciele Gminnego Klubu 
Sportowego Polonia Trzebnica na czele z preze-
sem zarządu Andrzejem Traczykiem. Celem wi-
zyty było złożenie podziękowań za utworzenie 
oraz nieustanne wsparcie klubu. 

Długo wyczekiwane zwycięstwo 
w lidze w końcu stało się faktem! 
W sobotę, 5 października, Polo-
nia Trzebnica rozegrała bardzo 
dobre zawody i pewnie pokonała 
zespół Sokoła Marcinkowice 3:1. 
Szybko, bo już w 30 sekundzie 
spotkania na prowadzenie wyszła 
trzebnicka drużyna za sprawą ka-
pitalnego loba Przemka Stasiaka. 
Tuż przed przerwą Daniel Łuczak 
podwyższył wynik meczu i do 
szatni gospodarze schodzili z dwu-
bramkową przewagą. Po przerwie 
w dalszym ciągu było widać domi-
nację Polonii, co w 65 minucie udo-
kumentował Daniel Łuczak, który 
tego dnia był nie do zatrzymania. 
Niestety, kwadrans przed końcem 
spotkania, gola zdobył Sokół, ale 
jak się ostatecznie okazało była to 

tylko honorowa bramka dla gości. 
Skład: Sobczak, Danyliuk, Błoński, 
Skowroński, Poważny, Rats, Łu-

czak, Sikorski, Madej, Tetłak, Sta-
siak (c) Polonia Trzebnica – Sokół 
Marcinkowice 3:1 (2:0)

juNiORzy Nie DO zatRzymaNia 

28 września juniorzy młodsi po-
dejmowali drużynę Sportingu 
Wrocław. Pierwsza połowa prze-
biegała pod dyktando naszego ze-
społu, lecz goście też mieli swoje 
okazję i jedną z nich wykorzystali. 
To jednak było za mało, bo po go-
lach Maćka Staniewskiego, Mate-

usza Balickiego oraz Maćka Krawca 
schodziliśmy na przerwę przy wy-
niku 3:1. Początek drugiej połowy 
to ataki gości i po jednym z nich 
strzelają gola kontaktowego. To 
podziałało bardzo pozytywnie na 
nasz zespół i w 10 minut zdoby-
wamy 3 gole. Na listę strzelców 

wpisali się Mikołaj Kostecki, który 
ustrzelił dublet oraz Jakub Pielesz-
ko. Pod koniec spotkania goście 
wykorzystali rozluźnienie naszego 
zespołu i ustalili wynik na 6:3. Polo-
nia Trzebnica – Sporting Wrocław 
6:3 (3:1)

DOLNOśLąska LiGa młODziczek
Siatkarki GKS Gaudii Trzebnica
-Zdrój rozpoczęły sezon od dwóch 
wygranych. 8 października na hali 
wrocławskiego AWF zmierzyły 
się z zespołem KS AZS AWF WRO-
CŁAW II oraz UKS Gmina Miękinia. 

Oba bardzo zacięte mecze wygra-
ły wynikiem 2:1 Następny turniej 
odbędzie się w Trzebnicy 20 paź-
dziernika na Gminnej Hali Sporto-
wej przy ulicy Kościelnej 9. Trzebni-
czanki podejmą u siebie ponownie 

zespół z Miękini oraz pierwszy 
raz zmierzą się z zespołem MKS 
MOS WROCŁAW. – Bardzo liczymy 
na gorący doping. Zapraszamy 
wszystkich członków klubu oraz 
wszystkich rodziców do gorące-

go dopingowania. W przerwie 
turnieju nastąpi oficjalne przyję-
cie nowych członków klubu oraz 
wręczenie koszulek członkowskich 
ufundowanych przez burmistrza 
Marka Długozimę, za które gorąco 

dziękujemy – powiedziała prezes 
Anna Górecka. Dzień wcześniej ze-
spół Kadetek w meczu z Tygrysa-
mi Strzelin, zwyciężyły 3:0 (26:24, 
25:23, 25:20). Gratulujemy!

tabele
IV liga 2019/2020, grupa: dolnośląska (wschód)

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Polonia-Stal Świdnica 9 21 7 0 2 17-6
2.  Sokół Wielka Lipa 9 20 6 2 1 19-7
3.  Piast Nowa Ruda 9 19 6 1 2 22-12
4.  Moto Jelcz Oława 9 18 5 3 1 21-13
5.  Piast Żerniki (Wrocław) 9 17 5 2 2 19-14
6.  Lechia Dzierżoniów 9 16 5 1 3 21-16
7.  Sokół Marcinkowice 9 14 4 2 3 18-12
8.  Bielawianka Bielawa 9 14 4 2 3 17-14
9.  Unia Bardo 9 14 4 2 3 15-17

10.  GKS Mirków/Długołęka 9 10 3 1 5 17-21
11.  Orzeł Ząbkowice Śląskie 9 9 2 3 4 15-20
12.  Wiwa Goszcz 9 9 2 3 4 16-22
13.  Orzeł Prusice 9 7 2 1 6 20-29
14.  Pogoń Pieszyce 9 7 2 1 6 11-21
15.  Polonia Trzebnica 9 5 1 2 6 17-23
16.  LKS Bystrzyca Górna 9 3 1 0 8 7-25

Kolejka 9 | 5-6.10 Polonia-Stal Świdnica 3-0 Bielawianka Bielawa / Polonia 
Trzebnica 3-1 Sokół Marcinkowice / Pogoń Pieszyce 0-3 Sokół Wielka Lipa / Piast 
Żerniki (Wrocław) 1-2 Unia Bardo / Piast Nowa Ruda 1-1 Wiwa Goszcz / Lechia 
Dzierżoniów 3-3 Orzeł Ząbkowice Śląskie / Orzeł Prusice 5-2 LKS Bystrzyca Górna / 
GKS Mirków/Długołęka 1-1 Moto Jelcz Oława / Kolejka 10 | 12-13.10 Bielawian-
ka Bielawa – Moto Jelcz Oława / LKS Bystrzyca Górna – GKS Mirków/Długołęka 
/ Orzeł Ząbkowice Śląskie – Orzeł Prusice / Wiwa Goszcz – Lechia Dzierżoniów / 
Unia Bardo – Piast Nowa Ruda / Sokół Wielka Lipa – Piast Żerniki (Wrocław) / So-
kół Marcinkowice – Pogoń Pieszyce / Polonia-Stal Świdnica – Polonia Trzebnica 

Klasa A 2019/2020, grupa: Wrocław II
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Burza Godzieszowa 7 21 7 0 0 47-4
2.  Bór Oborniki Śląskie 7 19 6 1 0 37-6
3.  KS Łozina 7 16 5 1 1 19-13
4.  Błysk Kuźniczysko 7 16 5 1 1 33-9
5.  Orla Korzeńsko 7 15 5 0 2 21-18
6.  Plon Gądkowice 7 10 3 1 3 30-18
7.  Sokół II Wielka Lipa 7 9 3 0 4 11-17
8.  Barycz Milicz 7 7 2 1 4 15-18
9.  Iskra Pasikurowice 7 7 2 1 4 16-18

10.  Zorza Pęgów 7 7 2 1 4 9-26
11.  Dolpasz Skokowa 7 7 2 1 4 16-26
12.  Sparta Skarszyn 7 6 2 0 5 14-33
13.  LZS Brzeźno 7 3 1 0 6 8-26
14.  Kometa Krzelów 7 0 0 0 7 8-52

Kolejka 7 | 5-6 .10 Sokół II Wielka Lipa 3-0 Barycz Milicz / Plon Gądkowice 5-2 
Sparta Skarszyn / Kometa Krzelów 0-9 Bór Oborniki Śląskie / LZS Brzeźno 2-3 Zorza 
Pęgów / KS Łozina 2-1 Błysk Kuźniczysko / Orla Korzeńsko 0-7 Burza Godzieszowa 
/ Iskra Pasikurowice 10-2 Dolpasz Skokowa / Kolejka 8 | 12-13.10 Barycz Milicz – 
Dolpasz Skokowa / Burza Godzieszowa – Iskra Pasikurowice / Błysk Kuźniczysko 
– Orla Korzeńsko / Zorza Pęgów – KS Łozina / Bór Oborniki Śląskie – LZS Brzeźno / 
Sparta Skarszyn – Kometa Krzelów / Sokół II Wielka Lipa – Plon Gądkowice 

Klasa B 2019/2020, grupa: Wrocław II
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  KS Dobroszów 8 22 7 1 0 37-14
2.  Victoria Zawonia 7 21 7 0 0 30-3
3.  Sparta Wszemirów 7 18 6 0 1 37-9
4.  LKS Krzyżanowice (k. Wrocławia) 7 18 6 0 1 34-8
5.  Orzeł Biedaszków Wielki 8 16 5 1 2 26-9
6.  Płomień Wisznia Mała 8 11 3 2 3 21-21
7.  LKS Krościna Wielka 7 10 3 1 3 18-13
8.  Sparta Będkowo 7 9 3 0 4 22-18
9.  GKS Kamień 7 8 2 2 3 9-18

10.  Tomtex Widawa Wrocław 7 7 2 1 4 17-28
11.  Pirania Radziądz 8 6 2 0 6 15-29
12.  Silesia Szymanów 8 5 1 2 5 13-26
13.  Grom Ligota Piękna 7 4 1 1 5 7-29
14.  Błękitni Pawłów Trzebnicki 8 4 1 1 6 9-49
15.  Błyskawica Szewce 8 2 0 2 6 9-30

Kolejka 8 | 5-6 .10 Pauza: Grom Ligota Piękna. KS Dobroszów 7-2 LKS Krościna 
Wielka / Błyskawica Szewce 0-3 LKS Krzyżanowice (k. Wrocławia) / Błękitni Pawłów 
Trzebnicki 2-11 Tomtex Widawa Wrocław / Victoria Zawonia 3-0 Orzeł Biedaszków 
Wielki / GKS Kamień 5-4 Pirania Radziądz / Sparta Wszemirów 8-3 Płomień Wisznia 
Mała / Sparta Będkowo 4-1 Silesia Szymanów / Kolejka 9 | 12-13 .10 Pauza: Silesia 
Szymanów. Płomień Wisznia Mała – Sparta Będkowo / Pirania Radziądz – Sparta 
Wszemirów / Orzeł Biedaszków Wielki – GKS Kamień / Tomtex Widawa Wrocław 
– Victoria Zawonia / LKS Krzyżanowice (k. Wrocławia) – Błękitni Pawłów Trzebnicki 
/ LKS Krościna Wielka – Błyskawica Szewce / Grom Ligota Piękna – KS Dobroszów 

Klasa B 2019/2020, grupa: Wrocław III
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Widawa Stradomia 7 16 5 1 1 15-8
2.  Olimpia Bukowinka 7 16 5 1 1 25-8
3.  Płomień Krośnice 7 15 5 0 2 13-8
4.  AP Oleśnica 7 13 4 1 2 23-16
5.  Grom Szczodrów 7 13 4 1 2 16-10
6.  KS Postolin 7 13 4 1 2 24-15
7.  Sokół Ujeździec Mały 7 12 4 0 3 20-9
8.  Sokół Kaszowo 7 11 3 2 2 16-10
9.  Sokół Ujeździec Wielki 7 10 3 1 3 12-15

10.  KS Komorów 7 9 2 3 2 18-19
11.  Pogoń Cieszków 7 5 1 2 4 9-13
12.  Piorun Koniowo 7 4 1 1 5 21-28
13.  Polonia Grabowno Wielkie 7 2 0 2 5 9-26
14.  KS Łazy Wielkie 7 0 0 0 7 3-39

Kolejka 7 | 5-6.10 Sokół Ujeździec Mały 9-1 KS Łazy Wielkie Piorun Koniowo 
2-3 Sokół Ujeździec Wielki/ Polonia Grabowno Wielkie 2-2 KS Postolin / Pogoń 
Cieszków 0-2 Płomień Krośnice/ Widawa Stradomia 4-0 AP Oleśnica/ Sokół Ka-
szowo 2-1 Grom Szczodrów/ Olimpia Bukowinka 6-0 KS Komorów/ Kolejka 8 
| 12-13.10 KS Łazy Wielkie – KS Komorów / Grom Szczodrów – Olimpia Buko-
winka / AP Oleśnica – Sokół Kaszowo / Płomień Krośnice – Widawa Stradomia 
/ KS Postolin – Pogoń Cieszków / Sokół Ujeździec Wielki – Polonia Grabowno 
Wielkie / Sokół Ujeździec Mały – Piorun Koniowo 

Klasa C 2019/2020, grupa: Wrocław
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Czarni Łuczyna 4 8 2 2 0 22-13
2.  Pogoń Wrocław 3 7 2 1 0 7-3
3.  Iskra II Pasikurowice 4 7 2 1 1 11-10
4.  WKS II Wilczyce 4 6 2 0 2 14-9
5.  Burza Dębina 4 6 1 3 0 9-7
6.  MKS II/Szaluna Zębice 3 4 1 1 1 9-6
7.  Zieloni Szczodre 5 3 1 0 4 10-22
8.  LZS Komorowo 3 0 0 0 3 6-18

Kolejka 5 | 5-6.10 Zieloni Szczodre 2-7 WKS II Wilczyce / LZS Komorowo – 
Pogoń Wrocław / Czarni Łuczyna 2-2 Burza Dębina / MKS II/Szaluna Zębice – 
Iskra II Pasikurowice / Kolejka 6 | 12-13.10 Pogoń Wrocław – Zieloni Szczodre 
/ Burza Dębina – MKS II/Szaluna Zębice / Iskra II Pasikurowice – LZS Komorowo 
/ WKS II Wilczyce – Czarni Łuczyna

▶ Pre ze s G K S Po lonia Tr ze b nic a w raz z pracow nik ami p o d z ię kowa ł burmist r zowi z a do -
t yc hc z asowe wsparc ie p r ze k az uj ąc oko lic z nośc iową pate rę oraz kos z ulkę k lu bu . 

▶ GKS Polonia Trzebnica pokonała Sokoła Marcinkowice 3:1.
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 Ponad stuosobową grupę 
pierwszoklasistów na pierwszy tak 
ważny w swoim życiu apel popro-
wadzili koledzy z klas starszych 
w towarzystwie licznie przybyłych 
rodziców. Wyjątkowego i pod-
niosłego charakteru apelu przy-
dała symboliczna obecność pary 
książęcej – księcia Henryka Bro-
datego i świętej Jadwigi. W uro-
czystości wzięła udział Naczelnik 
Wydziału Oświaty Krystyna Ha-
ładaj reprezentująca burmistrza 
Marka Długozimę. Tradycyj-
nie już na uroczystość przybyły 
dzieci z Przedszkola nr 2, które 
– obok prezentów – przygotowa-

ły wspaniały występ artystyczny. 
Przewodnicząca szkoły Jagoda 
Janda przypomniała zebranym 
kluczowe daty z historii szkoły 
i podkreśliła, że uczniowie tworzą 
wspólnotę, w której starsi koledzy 
i koleżanki zobligowani są poma-
gać młodszym i dawać im dobry 
przykład, zaś młodsi – brać z nich 
przykład. Następnie odbył się wy-
stęp samych pierwszoklasistów, 
przygotowany pod kierunkiem 
wychowawców: Anny Śródki, 
Moniki Wyszyńskiej, Magdaleny 
Dłużeń i Agaty Kubaszewskiej. 
Dyrektor szkoły Elżbieta No-
wak w towarzystwie naczelnik 

Krystyny Haładaj dokonała aktu 
pasowania nowych uczniów. Za-
równo dzieciom, jak ich rodzicom 

i dziadkom złożono winszowania, 
życząc najmłodszym sukcesów na 
szkolnej ścieżce życia i wielkiej 

satysfakcji z przynależności do 
wspólnoty szkolnej. 

[ksz]

W dniu 13.09.2019r. w naszej 
szkole obchodziliśmy Światowy 
Dzień Kropki. To święto zainspi-
rowane historią o dziewczynce 
Vashti, która myślała, że nie umie 

rysować, jednak nauczycielka po-
mogła jej odkryć, że może zostać 
prawdziwą artystką. Doczekała 
się nawet wystawy swoich prac! 
Uczniowie w tym dniu przyszli 
do szkoły w ubraniach w grochy 
i kropki, zapoznali się z historią 

Vashti, wykonywali różne zada-
nia, rozmawiali o swoich talen-
tach, a także mogli zrobić sobie 
zabawne zdjęcia w kolorowej fo-
tobudce. Pamiętajcie, że każdy 
z Was jest wyjątkowy, ma swój 
niepowtarzalny talent, a dzięki 
wytrwałej pracy może stać się 
kim tylko zechce! / Wychowaw-
czynie klas 0-III

13 września uczniowie klas 4a 
i 4b pod opieką wychowawców: 
Beaty Treli-Żelazko i Józefa Woj-
ciechowskiego wyjechali na wy-
cieczkę integracyjną do Sobótki. 
Wyjazd zorganizowany był po to, 
aby wszyscy mogli się lepiej po-

znać i miło spędzić czas. Pierw-
szym etapem wycieczki było 
wejście żółtym szlakiem na Ślężę. 
Po drodze mogliśmy podziwiać 
osobliwości Ślężańskiego Par-
ku Krajobrazowego. Na szczycie 
urządziliśmy sobie piknik, pod-
czas którego mogliśmy odpocząć 
po wędrówce. Następnie ucznio-

wie uczestniczyli w różnych grach 
integracyjnych przygotowanych 
przez opiekunów. Bardzo dobrze 
się przy tym bawili. Uczestnicy 
wycieczki zostali także zapozna-
nie z fragmentami Statutu Szkoły. 
Poznali m. in. prawa i obowiąz-
ki ucznia. Po wspólnej zabawie 
i pamiątkowym zdjęciu wszyscy 
w świetnych humorach wrócili 
do autokaru. Był to bardzo udany 
wyjazd. / B. Trela-Żelazko

Wyjazd integracyjny. W poło-
wie września odbył się wyjazd 
integracyjny grup zerowych. We 
wtorek 17 września grupy 0a i 0c, 
w piątek grupa 0b udały się do 
Piotrowiczek, malowniczej wsi 
położonej wśród Wzgórz Trzeb-
nickich na „Bazylową Polanę”. 
Pogoda zachęcała do spędzenia 
czasu, relaksu i zabaw na łonie 
natury. Podczas 4 – godzinnego 

pobytu na Polanie poznaliśmy 
historię ziemniaka, jego uprawę 
oraz tradycję i zwyczaje zwią-
zane ze zbiorem tego warzywa. 
Ziemniak wystąpił także w roli 
głównej jako bohater gier i za-
baw sprawnościowych. Najważ-
niejszym punktem było piecze-
nie kiełbasek i ziemniaków przy 
ognisku, a później ich konsump-
cja. Dzieci były zachwycone, 
bawiły się świetnie i szczęśliwe 
wracały do szkoły. / Wychowaw-
czynie z grup 0.

dzień KropKi

WYCieCzKA iNTeGrACYJNA do SoBÓTKi

ŚWięTo pieCzoNeGo ziemNiAKA 

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

„Jabłuszko rumiane 
słońcem malowane…”
W czwartek 26.10.2019 r. dzieci 
z grupy Żabek i Myszek z Gmin-
nego Przedszkola nr 1 wyruszyły 
na wycieczkę do sadu państwa 
Celmerów. Poranek był ponury 
i deszczowy, ale słoneczko lubi na-
szych przedszkolaków, wyjrzało 
więc zza chmurki rzucając pro-
mienie słoneczne na sad. Przed-
szkolaków przywitała pani Kasia 
zapraszając na poczęstunek. Dzie-

ci zapoznały się z planem wizyty 
oraz degustowały przygotowa-
ne soki, jabłka, gruszki i śliwki. 
W zamian za pyszne owoce dzieci 
zaśpiewały piosenki: „Hej pełno 
jest jabłek w naszym sadzie” oraz 
„Jabłka”. Następnie wyruszy-
ły do sadu, a spacerując między 
drzewkami podziwiały jabłonie. 
Pani Kasia opowiadała o pielę-
gnacji drzewek i pracy sadownika. 
Przedszkolaki obejrzały również 
sortownię owoców, chłodnie oraz 
dowiedziały się w jaki sposób pro-
dukuje się smaczne i naturalne 

soki owocowe. Dzieci podzięko-
wały pani Kasi za miłe przyjęcie 
wręczając laurkę. Wracały do 
przedszkola bardzo zadowolone. 
Do domu zabrały jabłka i soczki, 
aby wspólnie z rodziną degusto-
wać smaczne i zdrowe owoce. / 
B. Wilczek

WYCieCzKA do SAdu

Gminne Przedszkole nr 1

5 Października odbył się 17. Ma-
tematyczny Marsz na Orientację 
w Brzegu. Szkołę Podstawową 
Nr 3 reprezentowały 3 patrole 
uczniowskie i jeden rodzinny. 
Uczestnikami biegu byli ucznio-

wie klasy 6c: Marcelina Kopyś, 
Hanna Otfinowska i Miłosz Pa-
muła, uczniowie klas ósmych: 
Weronika Franczak, Weronika 
Śródka, Magda Wojtkowiak, Eva 
Bouwman, Mikołaj Kubaszewski 
i Karol Bliźniak. W patrolu ro-
dzinnym wystąpił piątoklasista 

Maciej Otfinowski z rodzicami. 
W tym roku partol rodzinny za-
jął 4 miejsce. W deszczu, chłodzie 
i nieciekawej pogodzie dzieci bie-
gały po parku, pokonując zarośla, 
by odnaleźć punkty kontrolne we-
dług załączonej mapy. Dodatko-
wo należało rozwiązać pięć nieba-
nalnych matematycznych zadań 
oraz rozwiązać rebus. Dzieci bie-
gały w trzyosobowych patrolach, 
a na wykonanie wszystkich zadań 
miały 60 minut. Jak co roku marsz 
organizowany jest przez Fundację 
Matematyków Wrocławskich przy 
Uniwersytecie Wrocławskim. Po 
zawodach uczniowie uczestniczyli 
w licznych mini konkurach spor-
towych, rozwiązywali łamigłów-
ki logiczne oraz uczyli się tań-
czyć. Uczniowie wrócili do domu 
z uśmiechami na twarzach, dy-
plomami, plecakiem wspomnień 
oraz deklaracją, że w przyszłym 
roku również pobiegną. / Opra-
cowanie opiekun konkursu Anna 
Otfinowska

mATemATYCzNY mArSz
Szkoła Podstawowa nr 3PasOWaNie Na uczNia

śWiętO szkOły w UjeźdźcU wielkim

Uroczystość pasowania na ucznia w Szko-
le Podstawowej nr 1 im. Henryka Brodatego 
w Trzebnicy zaplanowano na 27 września, do-
kładnie w 74. rocznicę powstania szkoły. 

W imieniu burmistrza wszyst-
kich zebranych przywitała Na-
czelnik Wydziału Oświaty Kry-
styna Haładaj. Uczniowie klasy 
5a i 5b, pod kierunkiem Agniesz-
ki Walczyńskiej–Jeleń oraz Kata-
rzyny Urban, przedstawili krótki 

program artystyczny, w którym 
przybliżyli twórczość i sylwetkę 
patronki szkoły – Marii Konop-
nickiej. Stroną organizacyjną 
uroczystości zajął się Samorząd 
Uczniowski pod kierunkiem 
opiekunek Danuty Kowal–Woź-

niak i Iwony Grochowiny oraz 
nauczycieli wychowania fizycz-
nego Marioli Eilmes i Emiliana 
Pasternaka. Kluczowy moment 
stanowiło samo pasowanie na 
uczniów dziewcząt i chłop-
ców z tegorocznych dwóch klas 
pierwszych. Wcześniej dzieci 
przygotowane przez nauczycielki 
Krystynę Maj oraz Małgorzatę 
Kowal musiały zaprezentować 
swoje umiejętności recytatorskie 
i wokalne przed całą publiczno-
ścią i udowodnić, że dojrzały do 
miana ucznia, składając uroczy-
ste ślubowanie odczytane przez 
wicedyrektor Beatę Iżewską. Na-

stępnie dyrektor szkoły Mariusz 
Szkaradziński w towarzystwie 
Naczelnik Wydziału Oświaty 
Krystyny Haładaj dokonał wła-
ściwego pasowania na ucznia. 
Dla nowo mianowanych uczniów 
Szkolny Samorząd Uczniowski 
ufundował pamiątkowe meda-
le, przygotowano też słodkości 
i poczęstunek wspólnymi siłami 
uczniów klas II i III oraz rodzi-
ców, zaś po zakończeniu części 
artystycznej zasadzone zostało 
drzewko na pamiątkę tego wy-
jątkowego, w życiu pierwszokla-
sistów, dnia.

Dokładnie miesiąc po inauguracji nowego 
roku szkolnego 4 października Szkoła Pod-
stawowa im. Marii Konopnickiej w Ujeźdźcu 
Wielkim fetowała swoje święto, organizując 
uroczyste pasowanie na uczniów tegorocz-
nych pierwszoklasistów. 

▶ W  i m i e n i u  b u r m i s t r z a  p a s o w a n i a  n a  u c z n i a  d o k o n a ł a  N a c z e l n i k  W y d z i a ł u  O ś w i a t y 
K r y s t y n a  H a ł a d a j .

▶ Ws z yst k ic h ze b ranyc h pr z y wit a ł a d y re k tor E l ż b ie t a N owak . ▶ Dz ie c i  z ł oż ył y uroc z yste ś lub owanie.

▶ Świę to s z ko ł y p osiad a ł o b o g at y pro gram ar t yst yc z ny.

▶ Dyrek tor Mariusz Szkara-
dziński ż yczył wszystkim 
nowo pasowanym uczniom 
powodzenia na edukac yj-
nej drodze ż ycia. 

▶ Nac zelnik Wydziału Oświat y Kr yst yna Haładaj dokonała ak tu pasowania. 



26 27Nr 15 / 165 11.10.2019 Nr 15 / 165 11.10.2019

Z radością witamy na łamach „Panoramy Trzeb-
nickiej” debiut poetycki Zofii Andrzejczak. To 
aktywna uczestniczka naszych warsztatów lite-
rackich działających w ramach UTW „Tęcza”. 
Pisze wiersze refleksyjne, lapidarne, posługuje się 
oszczędną metaforyką. Choć wydaje się, że nar-
racja poetycka jest oczywista, to jednak warstwa 
znaczeniowa niesie niebagatelne przesłania.

ZOFIA ANDRZEJCZAK
* * *
Mój Anioł Stróż jest taki zwyczajny
codziennie rano pije filiżankę czarnej kawy
później idzie na spacer
łapie słońca promienie,
albo deszczem się napawa gdy niebo płacze
myśli, je, pije ale nie śpi
bo patrzy i ciągle czuwa nade mną

Po wakacyjnej przerwie wznawiają działalność 
Warsztaty Literackie UTW „Tęcza” w Gmin-
nym Centrum Kultury. Zajęcia bedą odbywać się 
w każdy wtorek od godz. 9.00. Jak zwykle naj-
lepsze utwory będziemy publikować w niniejszej 
rubryce, redagowanej przez Stefana Jurkowskiego 
i Annę Marię Musz. Osoby zainteresowane litera-
turą, a także pisaniem i publikowaniem własnych 
utworów serdecznie zapraszamy.

29 września 2019r. grupa Kotków 
reprezentowała Gminne Przed-
szkole nr 1 im. Krasnala Hałabały 
podczas występu w ramach Dni 
Kultury Chrześcijańskiej. Tema-
tem tegorocznego występu była 
"Święta Jadwiga – wzorowa matka 
i gospodyni". Dzieci przygotowy-
wały się do występu przez wiele 
dni, nauczyły się pięknych wier-
szyków i piosenek, a także tańca. 

W pełnym skupieniu przywitali-
śmy zebranych gości, wśród któ-
rych nie zabrakło Rodziców, Babć, 
Dziadków, Księży i organizatorów 
przedsięwzięcia. Wszystko udało 
się przepięknie. Dzieci w nagrodę 
otrzymały od Księdza Proboszcza 
oraz od Pań Dyrektorek i Pań wy-
chowawczyń wielkie uściski, wy-
razy uznania oraz słodkie niespo-
dzianki. Dziękujemy wszystkim 
Gościom za przybycie. / Autor: 
Magdalena Hanke-Gierczak

Zwieńczeniem tygodnia owo-
cowego była wycieczka do sadu 
państwa Celmer, która odbyła się 
w piątek 27.09.2019 r. Grupa „Mo-
tylki” wraz z paniami wybrała się 
tam busem. Było fantastycznie, 
zobaczyliśmy sad, chłodnię (miej-
sce przechowywania owoców). 
Oczywiście największą atrak-
cją i tak był traktor! Pani Kasia 

przygotowała dla nas miły poczę-
stunek. Na świeżym powietrzu, 
soczyste, umyte i obrane owoce 
smakowały jeszcze bardziej… 
Bardzo dziękujemy pani Kasi Cel-
mer za udostępnienie nam swoje-
go sadu, poświęcony czas i zaan-
gażowanie. Na koniec wszystkie 
przedszkolaki zabrały ze sobą 
do domu: naturalny sok (jabł-
ko z aronią) i soczyste jabłuszko. 
Dziękujemy za wspólnie spędzony 
czas. A. Łoś – Węgrzynowska

W piątek, 27 września dzieci 
z oddziałów przedszkolnych SP3, 
wzięły udział w Biegu Przedszko-

laka, który odbył się na stadio-
nie Fair Play Arena w Trzebnicy. 
W imprezie wzięły udział dzieci 
z trzebnickich przedszkoli i od-
działów przedszkolnych. Zawody 
odbywały się w kilku etapach, 

dzieci zostały podzielone na gru-
py wiekowe oraz dziewczynki 
i chłopcy. Każda grupa przedszko-
laków biegła osobno. Na mecie 
wszystkie dzieci otrzymały me-
dale i słodki poczęstunek. Dzieci 
wróciły do szkoły zmęczone, ale 
bardzo zadowolone. / L. Danile-
wicz, M. Zagórna, A. Woźna

„Każdy przedszkolak o tym wie, 
że kiedy wrzesień kończy się, od 
najmłodszego po starszaka każ-
dy świętuje Dzień Chłopaka” 30 
września w oddziałach przed-
szkolnych 0a,b,c w SP nr 3 upłynął 
również pod znakiem obchodów 

Dnia Chłopca. Wszystkie dziew-
czynki wraz z paniami zaśpiewa-
ły chłopcom uroczyste „ Sto lat” 
i wręczyły drobne upominki oraz 
słodkości. Nie zabrakło w tym 
dniu wielu zabaw i pląsów przy 
muzyce oraz konkurencji spor-
towych. Każdy chłopiec mógł się 
wykazać sprawnościami. Chłopcy 

w tym dniu naprawdę spisali się 
na medal. Otrzymali również pa-
miątkowe dyplomy „ Super Chło-
paka”. Był to dzień pełen wrażeń, 
atrakcji, radości i dobrej zabawy. 
Uroczystość ta doskonale posłu-
żyła również lepszemu poznaniu 
i zintegrowaniu grup przedszkol-
nych. Szkoda, że ten dzień tak 
szybko się skończył, ale za rok 
Dzień Chłopaka będzie znowu! 
A. Woźna, M. Zagórna, L. Dani-
lewicz

W ramach obchodów XXVII 
Dni Kultury Chrześcijańskiej 
w Trzebnicy, w sobotę 28 wrze-
śnia 2019 r., odbyła się XIII piesza 
pielgrzymka dzieci i młodzieży 
trzebnickich placówek oświa-
towych, rodziców, katechetów 
oraz mieszkańców Trzebnicy dla 
uczczenia św. Jadwigi Śląskiej. 
Dotychczas pielgrzymowaliśmy 
Dużą Ścieżką Świętej Jadwigi Ślą-
skiej oznakowanej kamieniami 
medytacji, rozmieszczonymi na 
terenie i obrzeżach miasta. Jest 
ich siedem. Przypominają one 
cnoty św. Jadwigi. Kamienie te 
ustawione są w miejscach zwią-
zanych tradycją ludową czy też 

legendą z pobytem lub działal-
nością św. Jadwig Śląskiej. Nato-
miast tym razem, wyruszyliśmy 
spod sanktuarium św. Jadwigi 
Śląskiej na plac pielgrzymkowy, 
gdzie znajduje się Mała Ścieżka 
Świętej Jadwigi Śląskiej. Mała 
ścieżka, oznaczona 15 stacjami, 
pokazuje poszczególne etapy ży-
cia księżnej Jadwigi w drodze do 
świętości i prowadzi przez grody 
i miasta, na trasie wędrówek św. 
Jadwigi, poczynając od ojczy-
stej Bawarii – Diessn, Andechs, 
Kitzingen, Banberg i dalej przez 
Śląsk: Wrocław, Legnica, Trzeb-
nica, Brzeg,Krosno Odrzańskie, 
Wleń, Środa Śląska, Złotoryja, 
Niemcza, Rokitnica. Pielgrzymce 
przewodniczył ks. Marek Sawicki, 
który prowadził modlitwę i śpiew 

oraz wyjaśniał znaczenie każdej 
stacji. Wszyscy pielgrzymi otrzy-
mali specjalny znaczek, jako cer-
tyfikat uczestnictwa w XIII Piel-
grzymce Dużą i Małą Ścieżką św. 
Jadwigi Śląskiej. Znaczki wręczł 
Prezes TMZT – Zbigniew Lubicz-

Miszewski, natomiast – wicepre-
zes, Leontyna Gągało wyjaśniła 
pielgrzymom dlaczego ścieżki św. 
Jadwigi oznakowane są kamie-
niami. Otóż, zgodnie z tradycją 
ludową, św. Jadwiga często piel-
grzymowała do grobów świętych, 

m.in. św. Wojciecha i św. Stanisła-
wa. W czasie długich i wyczerpu-
jących wędrówek, odpoczywała 
siadając na napotkanych kamie-
niach. Wszystkim uczestnikom 
pielgrzymki dziękujemy za tak 
liczne przybycie.

dNi KulTurY ChrzeŚCiJAńSKieJ

moTYlKi zWiedzAJą SAd

BieG przedSzKolAKA

dzień ChłopCA W przedSzKolu

pielGrzYmKA mAłą ŚCieŻKA ŚW. JAdWiGi.

Gminne Przedszkole nr 1

Gminne Przedszkole nr 1

Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

Dnia 30 września w naszym 
przedszkolu obchodzi l iśmy 
Dzień Chłopaka. W tym dniu 
był konkurs na Najlepszego Ko-
legę, tańce w parach przy skocz-
nej muzyce, kolorowanki z Su-
perbohaterem, zabawy z chustą 
animacyjną, wręczanie medali 
Superchłopaka i wiele innych 

atrakcji przygotowanych przez 
dziewczynki. Wszystkim wspa-
niałym i odważnym chłopakom 
dziewczynki wraz z paniami zło-
żyły życzenia. Nie zapomnieli-
śmy również o naszym panu kon-
serwatorze – panu Andrzeju, dla 
niego też czekał miły upominek. 
Dzień upłynął nam w bardzo 
miłej atmosferze. Sto lat, sto lat 
niech żyją nam ! / Autor: Barbara 
Wilczek

dzień ChłopAKA u KrASNAlA hAłABAłY

Gminne Przedszkole nr 1

okienko
z wierszem

25 września, grupa uczniów z klas 
V-VI z p. Haliną Pisarczyk i Joan-
ną Sobotą, wybrała się na warszta-
ty, organizowane w ramach Dol-
nośląskiego Festiwalu Nauki, do 
Instytutu Archeologii we Wrocła-
wiu. Zajęcia pt. „Życie w średnio-
wiecznym mieście” poprowadzili 
dla nas wykładowcy i studenci ar-
cheologii. Część pierwsza, wpro-
wadzająca, z prezentacją multi-
medialną, odbyła się w budynku 
instytutu i muzeum tam się znaj-
dującym. Część druga to zajęcia 
w plenerze. Uczniowie z ogrom-

nym zainteresowaniem przystąpi-
li do lepienia i ozdabiania naczyń 
z gliny, tkania na specjalnych 
krosnach, wybijali monety pa-
miątkowe, próbowali swoich sił 
w kaligrafii, a także zagrali w śre-
dniowieczne gry. To jeszcze nie 
wszystko, w kąciku muzycznym 
podziwiali instrumenty odnale-
zione na terenie Wrocławia i słu-
chali ich dźwięków. Na ognisku 
pieczone były podpłomyki i przy-
gotowana strawa. Z ziół parzono 
też herbatkę. Wszystkiego można 
było spróbować. Wrażenia z tych 
warsztatów były niezapomniane. / 
Opracowały: Joanna Sobota, Ha-
lina Pisarczyk

WYCieCzKA NA FeSTiWAl NAuKi
Szkoła Podstawowa nr 3

26 września rozpoczął się cykl 
prezentacji państw europejskich. 
Jest on wynikiem realizacji zadań 
przydzielonych przez samorząd 
uczniowski. Klasy 4 – 8 wyloso-
wały państwo i miesiąc przezna-
czony na jego prezentację. Klasa 
5c jako pierwsza musiała wywią-
zać się z tego projektu. W jego 
ramach w ostatnim tygodniu 
września na szkolnych koryta-
rzach pojawiły się gazetki ścien-
ne, które prezentowały sławnych 
Włochów, a w tym najwybitniej-
szy umysł renesansu – Leonar-
da da Vinci, piękno krajobrazu 
włoskich wysp, najcenniejsze 
zabytki architektury, wynalaz-
ki, które zawdzięczamy włoskim 
naukowcom oraz historię wenec-
kiego karnawału. Oprócz tego 
na każdej przerwie uczniowie 
rozdawali materiały promocyjne 
w postaci ulotek, zawierających 
informacje geograficzne, historie 
popularnych klubów piłkarskich, 
a dla najmłodszych kolorowan-
ki masek weneckich. Punktem 
kulminacyjnym był występ ar-
tystyczny i degustacja włoskich 
potraw. Uczniowie przebrani 
w stylizowane ludowe stroje 
przywitali zebraną społeczność 
uczniowską i pracowników szko-
ły w języku włoskim. Następnie 

przedstawili kilkanaście cieka-
wostek o kulturze, obyczajach 
i języku Italii. Potem zaśpiewali 
w oryginalnym języku popularną 
w latach 80. tych piosenkę „Zup-
pa Romana”. Na zakończenie ze-
brani ustawili się w kolejce, aby 
skosztować włoskich specjałów 
przygotowanych przez rodzi-
ców. Za trójkolorowymi stołami 
uwijały się trzy mamy: Jolanta 
Ankiel, Katarzyna Haniszewska 
i Izabela Śliwka, które zaspaka-
jały kulinarną ciekawość degu-
stantów. Zostały przygotowane 
najbardziej popularne potrawy 
i produkty, a wśród nich 13 ga-
tunków past (makaronów), które 
były okraszane sosem pomidoro-
wym, a także świerzymi i suszo-
nymi ziołami takimi jak: bazylia, 
tymianek, rozmaryn, oregano. 
Przy kolejnym stole można było 

skosztować koreczków z wło-
skich serów (mozarella, gorgon-
zola, parmezan), pomidorków 
oraz oliwek, pojawiło się również 
carpaccio z buraka, a także, jakże 
lubiana przez naszych uczniów 
pizza. Ostatni stół zawierał de-
sery w postaci tiramisu oraz 
kawy Cappucino. Włoski klimat 
podkreśliła również dekoracja 
w postaci sznurków, na których 
suszyło się pranie. Degustacji 
towarzyszyła oprawa muzycz-
na – składanka największych 
włoskich przebojów. Wykonanie 
tego zadania stanowiło nie lada 
wyzwanie dla uczniów, rodzi-
ców i wychowawcy. Pozytywne 
opinie odbiorców prezentacji 
sprawiły wykonawcom ogromną 
radość i satysfakcję z dobrze wy-
konanego zadania. Grazie a tutti 
(dziękujemy wszystkim), którzy 
pomogli nam i przyczynili się do 
naszego sukcesu. Wychowawczy-
ni – Barbara Szymacha

dzień WłoSKi

SP Ujeździec Wielki

W piątek – 20 września – w Przed-
szkolu im. Polskiej Niezapominaj-
ki mieliśmy przemiłą uroczystość 
– ,,Dzień Przedszkolaka”. Jak za-
wsze dla naszych wychowanków 
nauczyciele przygotowali szereg 
atrakcji. W ogrodzie przedszkol-
nym już od rana wesoło grała 
muzyka z repertuaru dziecięcego, 
a piękne dekoracje przypominały 
o tym szczególnym święcie. Po 
śniadaniu wszystkie grupy przed-

szkolne zgromadziły się w ogro-
dzie i odbyło się pierwsze uroczy-
ste nadanie nazw poszczególnym 
grupom. pani dyrektor Katarzyna 
Stępień pasowała dzieci i nada-
wała imię każdej z grup. I tak 
w naszym przedszkolu mamy 
już: ,,Rybki”, ,,Tygryski”, ,,Żabki”, 
,,Pszczółki” i inne równie sympa-
tyczne zwierzątka. Wszystkie gru-
py zaprezentowały swoje okrzy-
ki – hasła – i tak dowiedzieliśmy 
się, że ,,Liski lubią piski”, ,,Rybki 
w wodzie pływają i przedszkole 
kochają” oraz poznaliśmy wiele 

ciekawych – jedynych w swoim 
rodzaju właściwości i talentów 
grupowych. Każdej z grup pani 
wicedyrektor – Justyna Barto-
sik wręczyła certyfikat nadają-
cy nazwę własną. Następnie na 
naszych podopiecznych czekały 
w ogrodzie różne atrakcje: ścieżka 
sensoryczna, ,,wystrzałowe eks-
perymenty”, zabawy manualne 
z użyciem mas plastycznych oraz 
zabawy w ,,łowców skarbów”. Na 
dziecięcych buziach uśmiech nie 
schodził z twarzy i z pewnością 
każdy z rodziców w domu usły-
szał o świetnej zabawie i nieza-
pomnianych wrażeniach! / Ewa 
Łopąg

dzień przedSzKolAKA
Gminne Przedszkole nr 2

W ramach omawianej tematyki 
dotyczącej zasad bezpieczeństwa 
na drogach, klasa 0 B w dniu 17 
września wybrała się na najbliż-
sze skrzyżowanie. Celem wy-
cieczki było obserwowanie ruchu 
drogowego, znaków drogowych, 
przejścia dla pieszych oraz po-

ruszających się pojazdów. Dzieci, 
ubrane w kamizelki odblaskowe, 
ćwiczyły umiejętności prawidło-
wego i bezpiecznego przecho-
dzenia na drugą stronę jezdni na 
przejściu dla pieszych znajdują-
cym się przed szkołą. Wycieczka 
dostarczyła dzieciom wiele waż-
nych informacji, wiedzy i nieza-
pomnianych przeżyć.

BezpieCzNe przez uliCę

SP Ujeździec Wielki

Dnia 19 września 2019r. ucznio-
wie klas 5a i 5b wraz z wycho-
wawcami wyruszyli na wycieczkę 
w Góry Sowie. Celem wycieczki 
było kształtowanie postaw sza-
cunku wobec innego regionu, 
poznanie bogactwa i piękna pol-
skich gór, wykorzystanie w prak-
tyce zasad bezpiecznego porusza-
nia się po górach oraz integracja 

zespołu klasowego. Pogoda nam 
dopisała i dzięki temu podczas 
wspinaczki na Wielką Sowę mo-
gliśmy podziwiać wspaniałe, gór-
skie widoki. Po zdobyciu szczytu 
weszliśmy jeszcze na wieżę wi-
dokową i stamtąd obejrzeliśmy 
panoramę Sudetów. Po krótkim 
odpoczynku ruszyliśmy w drogę 
powrotną, zjedliśmy ciepły posi-
łek i w dobrych humorach wróci-
liśmy do domu.

WYCieCzKA W GÓrY SoWie
Szkoła Podstawowa nr 1
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Osoby, które dostarczą rozwiązaną krzyżówkę 
do Redakcji Panoramy Trzebnickiej (ul. Prusicka 
12, pok. 208), wezmą udział w losowaniu:

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

• TORT 1,5 kg ufundowany przez Cukier-
nię BEZA (do odbioru w Cukierni BEZA przy 
ul. św. Jadwigi 29C Trzebnica, po okazaniu 
gazety z dowodem tożsamości, Trzebnica 
tel. 387 26 70, 602 454 285). Nasz kupon 
możesz zrealizować w dogodnym dla Ciebie 
czasie w przeciągu 1 miesiąca od momentu 
daty emisji gazety z nazwiskiem zwycięzcy.

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 prze-
pływu 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 do-
stępu 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.

Rozwiązanie z numeRu 14 (164)
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje:

Rafał Wiszczuk
hasło:
Kompozytor pracuje na akord

wpisz: imię, nazwisko, telefon

KUPON KRZYŻÓWKOWY dwutygodnika NR 15 (165)

R E K L A M A

InfoRmatoR
GminneGo Centrum Kultury i  Sportu

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

WYSTAWY

18 października
/18:00

Wernisaż wystawy 
malarstwa, rysunku, ilustracji, grafiki 
artura Lobusa pt. ”Peregrinatur” 
z okazji 30-lecia pracy twórczej 
(1989-2019) 
Sala im. Feliksa mułki. 
wystawa dostępna od października 
2019 do lutego 2020 w przestrzeni GC-
KiS.

artKawiarnia
GCKiS ul. Prusicka 12
pon. – czw. 10:00 – 20:00 / pt. 10:00 – 22:00 
/sob. 12:00-22:00 / niedz. 12:00-22:00

Miejsce dla Ciebie! organizujemy urodziny dla dzieci
szczegóły: 669 886 997

18 października 
21:00

Koncert zespołu Bardziej Plus w ra-
mach wernisażu a. Lobusa / wstęp 
bezpłatny

poniedziałki
18:00-20:00

Spotkania z planszówkami „Gry bez 
prądu” / wstęp wolny / wiek 8+

wtorki
9:30 i 10:30 

zajęcia muzyczne dla dzieci 0-3 lat 
z opiekunami / artKawiarnia / obo-
wiązują 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 (kasy kina) 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 w artKawiarni 
/ wstęp wolny

tanie wtorki Bilety norm. 14 zł, ulg. 9 zł (cennik może 
ulec zmianie wraz z repertuarem)

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY

17 października 
(czwartek) /18:00 „Maiden”

PREMIERY W KINIE POLONIA

25 października „Obywatel Jones”

SPORT Hala Sportowa ul. Kościelna 9
tel. 71 312 11 71  pon. – pt. 7:30 – 15:30

20 października 
10:45

Leśne przedbiegi / ul. Leśna

25 października 
18:00-21:00

Charytatywny maraton Fitness Dobra 
Karma/ Gminny obiekt Sportowo-Re-
kreacyjny ul. 3 maja 2

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

poniedziałek – piątek: 8:00-21:00
sobota: 10:00-18:00
niedziela: nieczynne

Gminny Obiekt 
Sportowo-
Rekreacyjny
ul. 3 Maja 2

poniedziałek – piątek: 8:00-21:30
sobota: 10:00-18:00
niedziela: nieczynne
tel. 605 051 204

„Promocyjna Sobota na Squashu” 
(informacje na plakatach). 

zajęcia fitness (patrz obok) 

na FB oraz stronie interentowej: GCKIS 
Trzebnica-Sport, www.gckis.trzebnica.pl

Kompleks Boisk 
Orlik 
ul. Oleśnicka

poniedziałek – piątek 13:30-21:30
sobota – niedziela 12:00-18:00

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

czwartki
16:30

W 80 pomysłów dookoła biblioteki 
/ Ratusz
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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

LOGOPEDA

Katarzyna Matyasik
SPECJALISTA NEUROLOGOPEDII 

I WCZESNEJ LOGOPEDII KLINICZNEJ
•	 Terapia zaburzeń mowy
 dzieci i dorosłych
•	 Wczesna	interwencja	logopedyczna
•	 Korekcja wad wymowy
•	 Rehabilitacja głosu
•	 Terapia dysleksji METODĄ WARNKEGO
•	 TERAPIA SENSOMOTORYCZNA
• Wspomaganie uczniów z trudnościami 

w uczeniu, ocena ryzyka dysleksji od 6 r.ż.

tel. 605 606 882
e-mail: logopeda-trzebnica@wp.pl
www.logopeda-trzebnica.pl

OKULISTA
i PRACOWNIA OPTYCZNA

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

Trzebnica ul. H. Pobożnego 15/XII
wejście od ulicy Milickiej
Rejestracja:
71 387 22 67 / 607 40 58 47
czynny: pon. – pt. w godz. 13-19

www.okulistatrzebnica.pl
pełen zakres badań okulistycznych

OCT – optyczna koherentna 
tomografia

komputerowe pole widzenia

GINEKOLOG

GABINET GINEKOLOGICZNY
Janina Aleksandra Miturska

ginekolog-położnik

ZAKRES: USG, cytologia, 
konsultacje w sprawie 
leczenia niepłodności

Trzebnica ul. Mickiewicza 1
tel. 71 312 05 60

GODZINy pRZyJęć GAbINEtu:

pon. – śr. – pt. 16 – 19

GABINET
ORTODONTYCZNY

LECZENIE wAD ZGRyZu
lek. stom.

specjalista ortodonta

Lidia Korczyk
Trzebnica

ul. Obrońców Pokoju 31 A
przyjmuje we wtorki

od 14:00 do 19:00

tel. 604 095 455

PSYCHOLOG
P OZ Y T Y W - K a

Centrum Rozwoju i wsparcia 
psychologicznego

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

ne dla dzieci i młodzieży
•	 EEG	biofeedback
•	 terapeuci	ręki

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

www.pozytyw-ka.pl

GINEKOLOG

J. Rakowska-Stefanidis
ginekolog-położnik

Trzebnica, ul. Kosmonautów 8

przyjmuje:

poniedziałek 13:00 – 18:00

środa 15:00 – 19:00

w innych dniach
po telefonicznym uzgodnieniu

tel. 71 312 19 71
604 474 755

CHIRURGIA OGóLNA

lek.med. Tomasz Główka
1. konsultacje w zakresie 

zabiegów operacyjnych:
•	usunięcia	pęcherzyka	żół-

ciowego laparoskopowo 
i klasycznie

•	plastyki	przepuklin	pachwi-
nowych , udowych, brzusz-
nych, pępkowych (laparo-
skopowo i klasycznie)

•	usunięcia	żylaków	koń-
czyn dolnych (badanie usg 
Doppler żył i tętnic kończyn 
dolnych)

•	usunięcia	torbieli	włosowej
2. Konsultacje w zakresie 

drobnych zabiegów chi-
rurgicznych:

•	Brodawki,	znamiona	barw-
nikowe

•	kaszaki,	tłuszczaki,	włókniaki
•	wrastające paznokcie

REH4U TRZEBNICA
ul. Wrocławska 8c/13

rejestracja:

570 909 292
71 308 46 46

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

GABINET
PEDIATRYCZNO-

ALERGOLOGICZNY

Anna Puchała
specjalista pediatrii i alergologii

tRZEbNICA
ul. Św. Jadwigi 27 A-b

w proVicie
od godz. 16:00

po wcześniejszym umówieniu.

tel. 602 159 230

OKULISTA
w ZAKŁADZIE OPTYCZNYM

dr n. med. Anna Białek-Szymańska

specjalista chorób oczu
Trzebnica ul. Św. Jadwigi 1D
• korekcja wad wzroku

• pomiar ciśnienia ocznego

• badanie dna oka

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

REJESTRACJA
tel. 601 754 974

STOMATOLOG

Justyna Składnik
TRZEBNICA

ul. św. Jadwigi 19a

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

STOMATOLOG

lek. stom.
Adam Wesołowski

TRZEBNICA
ul. J. Korczaka 1E

(Osiedle Zdrój – wejście 
od ul. Armii Krajowej)

•	stomatologia	zachowawcza 
z endodoncją

•	stomatologia	dziecięca

tel. 519 580 771

PSYCHIATRA
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

WIZYTY PSYCHIATRYCZNE
WIZYTY DOMOWE

lek. Tomasz Ciba
tRZEbNICA

ul. Polna 27A/1
wizyty prywatne

tel. 694 723 900

MEDYCYNA PRACY

MEDYCYNA PRACY 
w jeden dzień

badania pracowników, 
psychotesty

Centrum Zdrowia Emvit
ul. Głowackiego 7 

TRZEBNICA

tel. 609 320 661
722 395 256

INTERNISTA
DIABETOLOG

lek. Jolanta Wojciechowska

tRZEbNICA

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

środa 15:00 – 16:30

Rejestracja telefoniczna
po godz. 20:00

tel. 71 312 16 80

TECHNIK
DENTYSTYCZNY

Adrian Lenkcis
Pracownia Techniki Dentystycznej

Arodent

NAPRAWA PROTEZ
ZęBOWYCH

TRZEBNICA ul. Obornicka 41 G
Pracownia czynna

pon. – pt. 9:00 – 16:30

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

STOMATOLOG

lek. stom.

Ewa Zgliczyńska-Duda

NOWY GABINET
TRZEBNICA

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

tel. 607 636 024

LOGOPEDA
KLINICZNY

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

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

LOGO-SPEKTRUM

NOWOCZESNE CENTRUM
TERAPII I WSPOMAGANIA

ROZWOJU DZIECI

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

tRZEbNICA
ul. Św. Jadwigi 33/4

www.logo-spektrum.pl

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

HIRUDOTERAPIA
GAbINEt tERApII NAtuRALNyCh

TERAPIA
PIJAWKą LEKARSKą
RÓŻNYCH SCHORZEń
Czy pijawki mogą Ci pomóc?

Zadzwoń Zapytaj!
rejestracja: wtorek i czwartek

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

PARMED www.parmed.pl

Tarnowiec 96 55-106 Zawonia

PULMONOLOG

lek. med. Agata Kot
Viltis Medica

Specjalistyczny Gabinet
Chorób Płuc

ul. Wrocławska 8D
TRZEBNICA

www.viltismedica.pl
Rejestracja telefoniczna:

tel. 505 686 165

DERMATOLOG
Irena Dudek-Zaborowska

SPECJ. DERMATOLOG-WENEROLOG

Trzebnica, ul. Wiosenna 26
•	 wizyty	lekarskie	na	NFZ,
 tel. 71 387 06 03
•	 prywatne	konsultacje	dermatolo-

giczne, tel. 669 070 396
•	 porady lekarskie, dermatoskopia, 

światłolecznictwo (AZS, łuszczyca) 
usuwanie brodawek i włókniaków 
(kriochirurgia) elektrokoagulacja.

ZABIEGI 
LECZNICZO-KOSMETYCZNE 

mgr Anna Binek tel. 726 162 805
KOSMETOLOG, PODOLOG

•	 pedicure leczniczy, pielęgnacja 
stopy cukrzycowej i zmienionych 
chorobowo paznokci, usuwanie od-
cisków i modzeli, oczyszczanie i pie-
lęgnacja twarzy, peelingi medyczne

DERMATOLOG

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

dermatologii i wenerologii
• konsultacje i zabiegi dermatologiczne – 

usuwanie brodawek i włókniaków również
 w obrębie powiek
•	 zabiegi złuszczania kwasami organicznymi 

(owocowymi) – trądzik, przebarwienia, blizny
•	 zabiegi	estetyczne	lekarskie	–	wypełnianie:	

zmarszczek, ust; mezoterapia igłowa, botox

PONIEDZIAŁEK 15:00-19:00
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica-ZDRÓJ

ul. KOŚCIUSZKI 10
tel. 696 115 821

UROLOG

lek. Waldemar BONCZAR
Specjalista Urolog FEBU

•	 Choroby	nerek,	moczowodów,	
pęcherza, prostaty, jąder

•	Zaburzenia potencji
•	Niepłodność
•	Nietrzymanie moczu u kobiet 

i mężczyzn
•	Przewlekłe infekcje układu 

moczowego
•	Kwalifikacje i przygotowanie 

do zabiegów urologicznych.
•	 USG	nerek,	pęcherza,	prostaty,	

jąder i prącia
•	TRUS przezodbytnicze USG 

prostaty

GODZINY PRZYJęć
środa 16:00 – 18:00 na przemian
z czwartkiem 9:00 – 12:00
ul. Daszyńskiego 67/16

T R Z E B N I C A
rejestracja tel. 504 167 632

lub na www.znanylekarz.pl

LEKARZ WETERYNARII

GABINET WETERYNARYJNY IATROS

dr n. wet. Stanisław Dzimira

TRZEBNICA ul. 1 Maja 3

tel. 71 312 09 85
601 76 29 57

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

MASAŻ LECZNICZY

GABINET
masażu leczniczego
i terapii manualnej

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

ul. witosa 20
tel. 600 353 595

SKLEP MEDYCZNY
MEDICA

w Gminnym Centrum
Medycznym TRZEBNICA-ZDRÓJ

ul. Kościuszki 10
Oferuje produkty z zakresu:

rehabilitacji, ortopedii,
środków pomocniczych

i profilaktyki
pon. – czw. 08:30 – 17:00

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

umowa
z Narodowym Funduszem Zdrowia

DERMATOLOG
-WENEROLOG

dr n. med. Sebastian Uczniak

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

PRZYCHODNIA

SpECJALIStyCZNO-
REhAbILItACyJNA

DLA DZIECI
Trzebnica ul. Św. Jadwigi 3a

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

tel. 606 454 887
PORADNIA NEUROLOGICZNA

DLA DZIECI
lek. med. Marzena Ambicka – Ciba

REHABILITACJA DZIECI
Fizjoterapeuci

z certyfikatem metody Vojty
NDT – Bobath, PNF

KONSULTACJE LEKARSKIE

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

Chirurgia i Medycyna 
Estetyczna

Lek. med. Maciej Paruzel
Specjalista Chirurgii Ogólnej,

hirudologii, Medycyny
Estetycznej i Kosmetologii
•	Chirurgia Ogólna
•	Chirurgia Ręki
•	Medycyna Estetyczna
•	Kosmetologia

Centrum Medyczne PARMED
Trzebnica ul. Spokojna 11

tel. 601 773 229
www.parmed.eu

TERAPEUTA MANUALNY

mgr Paweł Stelmaszczyk
FIZJOTERAPIA
OSTEOPATIA

więcej informacji na stronie

www.stepmed.pl

TRZEBNICA
ul. Kolejowa 1A/2

rejestracja tel. 503 195 870

SPECJALISTA
FIZJOTERAPII

Hanna Stelmaszczyk
•	konsultacja
•	terapia	manualna	(FDM,	

PNF, Bobath, haczykowa-
nie, terapia czaszkowo
-krzyżowa)

w w w. s t e p m e d . p l
TRZEBNICA

ul. Kolejowa 1A/2
rejestracja tel. 507 033 543

KINESIOLOGY TAPING

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

tel. 504 234 127
Agnieszka

Franieczek-Madalińska
TRZEBNICA

ul. Daszyńskiego 67/11

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA

F E N I K S

lek. wet. Ewa
Okręglicka – Langner

TRZEBNICA

ul. Kolejowa 1b
rejestracja wizyt:

tel. 601 061 222

INTERNISTA
KARDIOLOG

Gabinet Internistyczno –
Kardiologiczny

Lekarz Krzysztof Włodarczyk
specjalista chorób

wewnętrznych i kardiologii
przyjmuje:

w poniedziałki od 15.15 do 16.15
w czwartki od 16.00 do 17.00

Trzebnica ul. Kościuszki 10
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica-ZDRÓJ
II piętro, pokój 29

wizyty domowe tel. 601 760 888

ONKOLOG

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

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

i tarczycy.
•	 Dermatoskopia-badanie	znamion	

barwnikowych skóry

Konsultacje Onkologiczne
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica-ZDRÓJ
czwartki godz. 11-15

rejestracja tel. 606 456 454

PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPEUTA

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

mgr Renata Wójcicka
tel. 608 485 186

psychologtrzebnica.pl

NEUROLOG

lek. med.
Monika Susz-Kołodyńska

t R Z E b N I C A

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

513 128 911

ASC SŁUCHMED

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

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

tel. 71 387 12 76
Gabinet czynny

pon. – pt. 8:00 – 16:00

PEDIATRA
NEONATOLOG

lek. med.

Stanisława Marcjoniak
specjalista chorób dzieci i neonatologii

Trzebnica
ul. W. Jagiełły 9

Przyjmuje codziennie po uprzed-
niej rejestracji telefonicznej.

tel. 71 312 11 62
502 670 316

FONEO
CENTRUM SŁUCHU

•	 BEZPŁATNE
 BADANIA SŁUCHU

•	 APARATY	SŁUCHOWE

•	 DYPLOMOWANY	PROTE-
TYK SŁUCHU Z 20 -LET-
NIM DOŚWIADCZENIEM

• Dobór aparatów słuchowych 
u dzieci i dorosłych

• Bezpłatne testowania 
i wypożyczenia

•	Konsultacje	profesorskie

•	Dofinansowania NFZ,
 PCPR, raty

ul. Wincentego Witosa 2

TRZEBNICA 
PON. 8:00 – 17:00 

WT. ŚR. CZW. 8:00 – 16:00
PT. 8:00 – 15:00

tel. 71 740 50 12

GABINET USG

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
koło stadionu

REJESTRACJA
tel. 71 387 27 78

605 175 050

ACS SŁUCHMED

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

Oborniki Śląskie
ul. Dworcowa 36 h

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

tel. 789 218 803

REHABILITACJA DZIECI 
I NIEMOWLąT

mgr Joanna Maleszka
certyfikowany fizjoterapeuta

metody NDT-Bobath, PNF, 
terapii manualnej

www.stepmed.pl
TRZEBNICA

ul. Kolejowa 1A/2
wizyty domowe:

Trzebnica i okolice
tel. 517 894 568

AKUPUNKTURA

mgr Łukasz Łagoda
TRZEBNICA

ul. Św. Jadwigi 1/2
Leczymy:

•	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

FIZJOTERAPEUTA

GABINET FIZJOTERAPII

mgr Mateusz Marszycki
•	Masaż	Leczniczy
•	Terapia	Manualna	
•	 Igłoterapia

TRZEBNICA
ul. Świętej Jadwigi 1/2

tel. 501 676 986 

DIETETYK KLINICZNY
mgr Katarzyna Gediga

•	dietetyk	po	uczelni	medycznej
•	technolog	żywności	i żywienia 

człowieka
•	wice-dietetyk	roku	2018	na	Dolnym	Śl.
•	doświadczenie	kliniczne
•	15	lat	pracy	w zawodzie
•	dietoterapia	w chorobach
•	praca	z dorosłymi i dziećmi

Stała współpraca z psychodietetykiem

Centrum Zdrowia Emvit
ul. Głowackiego 7 Trzebnica

tel. 609 320 661

miejsce
na Państwa
ogłoszenie
lekarskie

telefon
665 086 997

PSYCHIATRA

lek. Agnieszka Dzioba-Musiał

TRZEBNICA
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica – ZDRÓJ
ul. Kościuszki 10
Przyjmuje we wtorki

w godz. 15.00 – 19.00

rejestracja telefoniczna

tel. 665 38 38 58

PSYCHOTERAPEUTA
PSYCHOLOG

•	 psychoterapia	osób	dorosłych	(pro-
blemy emocjonalne, depresja, trud-
ności w związkach, zaburzenia od-
żywiania, nadużywanie substancji)

•	 wsparcie	psychologiczne	w sytuacji 
trudnej emocjonalnie (kryzys życio-
wy, doświadczenie choroby własnej 
lub osób bliskich, żałoba, rozstanie)

•	 wsparcie	 psychologiczne	 rodziców	
dzieci z trudnościami rozwojowymi

mgr Anita Szlęzak
tel. 660 688 738

www.psychoterapia-trzebnica.pl

ul. Polna 27a/1 Trzebnica

APTEKI Dyżury nocne 
w Trzebnicy 2019

11-10  Przy 
Ratuszu ul. Obornicka 1

12-10 Lege Artis ul. Ks. Dziekana 
W. Bochenka 49

13-10 Lege Artis ul. Tadeusza 
Kościuszki 10

14-10 Panaceum 
ul. Ignacego 

Daszyńskiego 
65

15-10 Pod Bazyliką ul. Kościelna 6

16-10 Dr. Optima ul. Tadeusza 
Kościuszki 4

17-10 Herbena ul. Prusicka 1

18-10 DOZ Św. 
Jadwigi 

ul. Świętej 
Jadwigi 13A

19-10 Przy 
Ratuszu ul. Obornicka 1

20-10 Lege Artis
ul. Ks. 

Dziekana W. 
Bochenka 49

21-10 Lege Artis  ul. Tadeusza 
Kościuszki 10

22-10 Panaceum
ul. Ignacego 

Daszyńskiego 
65

23-10 Pod 
Bazyliką

ul. Kościelna 
6

24-10 Dr. 
Optima

ul. Tadeusza 
Kościuszki 4
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R E K L A M A

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

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

1559,- 

PILARKA MS 231PILARKA
MS 170

699,- 

69 90 
x10rat 155 90 

x10rat 295 90 
x10rat

+ 2 oleje i łańcuch gratis 

2950,- 

PILARKA MS 261 
C-M + łańcuch gratis 

 10 rat x  0%

R E K L A M A

R E K L A M A

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

WYDZIAŁ EGZEKUCJI I WINDYKACJI
71 388 81 79, 71 388 81 06

wew. 279 i 406

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
URZĄD STANU CYWILNEGO

71 388 81 16 i 71 388 81 37
Ewidencja Ludności 71 388 81 99

Dowody Osobiste 71 388 81 87
Działalność Gospodarcza 71 388 81 86

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
71 387 15 92

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
71 312 05 27

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ TRZEBNICA ERGO

71 310 99 56, 71 310 99 92

STRAŻ MIEJSKA W TRZEBNICY
71 388 81 14

GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU
785 922 332

BIBLIOTEKA MIEJSKA 669 767 871

HALA SPORTOWA 71 312 11 71

ZAKŁAD UBEZPIECZEń SPOŁECZNYCH
71 388 75 00, 71 388 75 80

SĄD REJONOWY 71 312 12 13

POWIATOWY URZĄD PRACY
71 312 11 54 , 71 387 11 38

SZPITAL ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
71 312 09 20, 71 312 09 13

GMINNE CENTRUM MEDYCZNE
TRZEBNICA–ZDRÓJ 71 387 28 38

POGOTOWIE WODNO-KAN.
71 310 12 16

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Trzebnica.

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej w Trzebnicy: nr XXXIV/380/17 z dnia 27 listopada 
2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Trzebnica dla części terenu we wsi Nowy Dwór i nr V/57/18 z dnia 12 marca 2019 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Trzebnica dla części terenu miasta Trzebnica,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian Studium wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko w dniach od 21.10.2019 r. do 22.11.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pl. Marszałka J. Pił-
sudskiego 1, 55-100 Trzebnica, Wydział Architektury i Urbanistyki, pok. 49 w godzinach pracy urzędu 
oraz na stronie www.bip.trzebnica.pl. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmian Studium rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 
19.11.2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego, pok. nr 48.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowo-
ści prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmian Studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Trzebnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 16.12.2019 r.
Jako wniesione na piśmie uwagi do projektu zmian Studium uznaje się również uwagi wniesione za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
albo podpisem osobistym.
w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 oraz art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2018 poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o udostęp-
nieniu do publicznego wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko i możliwości zapoznania się w terminie od 21.10.2019 r. do 22.11.2019 
r. w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie www.bip.trzebnica.pl. 
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko za-
wiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektów planów w zakresie ochrony środowiska. Orga-
nem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu jest Burmistrz Gminy Trzebnica.
Uwagi mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym pod-
pisem elektronicznym.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 RODO) oraz art. 11a ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), w związku z re-
alizacją czynności, o których mowa w art. 11 pkt 7 tejże ustawy, informuję, że:

1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Gminy Trzebnica, dane będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim 
w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, 
2. z Inspektorem ochrony danych może się Pan/Pani skontaktować przez e-mail: iod@um.trzebnica.pl,
3. dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Trzebnica, będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 
5. dane będą przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa, 
6. dane będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa, 
7. ma Pan/Pani prawo do: 
a. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania; 
b. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
8. podanie danych jest wymogiem ustawowym, 
9. jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, 
10. niepodanie danych uniemożliwi działania związane z rozpatrzeniem Pana/Pani uwagi, 
11. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

OGŁOSZENIE buRMIStRZA 
GMINy tRZEbNICA

OGŁOSZENIE buRMIStRZA 
GMINy tRZEbNICA

 Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

 Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

TeRaPia BioFeeDBaCK 
pozwala kontrolować pro-
cesy zachodzące w naszym 
organizmie i uczy panowania 
nad własnymi reakcjami. 
Terapia Biofeedback wpły-
wa przede wszystkim na:
• poprawę zdolności kon-

centracji uwagi i ogólnego 
funkcjonowania umysłu 

• bardziej świadome pa-
nowanie nad reakcjami 
emocjonalnymi i radzenie 
sobie w sytuacjach streso-
wych 

• uczy relaksacji, wyciszenia
dla kogo?
Biofeedback ma bardzo sze-
rokie zastosowanie u dzieci 
i dorosłych, zarówno jako 
metoda leczenia określo-
nych zaburzeń i deficytów, 
jak i w formie treningu dla 
osób zdrowych pragnących 
podnieść efektywność pra-
cy swojego mózgu i jakość 
życia. 
mózg ludzki posiada niesa-
mowitą zdolność uczenia 
się. nauczony określonego 
sposobu reagowania, może 
tę reakcję powielać w analo-
gicznych sytuacjach. Często 
jednak reakcje, wzorce, któ-

re wypracowaliśmy w ciągu 
naszego życia nie są dla nas 
optymalne. zdarza się, że nie 
radzimy sobie ze stresem, 
z koniecznością przyswaja-
nia i przetwarzania ogrom-
nej ilości informacji, z presją 
otoczenia oraz z sytuacjami, 
które oceniamy jako trud-
ne. wzorzec pracy naszego 
mózgu bywa wtedy źródłem 
cierpienia i frustracji, bloku-
jąc nas w dążeniu do rozwo-
ju i samorealizacji, a także 
uniemożliwiając normalne, 
efektywne funkcjonowanie. 
W takich wypadkach z po-
mocą przychodzi nam mózg 
z jego naturalną zdolnością 
do uczenia się i zmiany wzor-
ców. metoda, która umożli-
wia nam wyznaczenie celów 
– sposobu, w jaki nasz mózg 
powinien pracować w danej 
sytuacji oraz ich osiągnięcie, 
to właśnie TeRaPia BioFe-
eDBaCK.
Wskazania to m.in. : 
• stres, zespół chronicznego 

zmęczenia, stresu poura-
zowego 

• zaburzenia snu
• Specyficzne trudności 

w uczeniu się (dysleksja, 
dysgrafia, dysortografia, 
dyskalkulia)

• zaburzenia koncentracji 
i uwagi (aDD)

• zespół nadpobudliwości 
psychoruchowej z deficy-
tem uwagi (aDHD)

• przewlekłe bóle (migrena)
• zaburzenia pamięci
• uzależnienia
• zaburzenia mowy (opóź-

niony rozwój, jąkanie)
• zaburzenia / trudności 

emocjonalne (depresja)
• zaburzenia lękowe 
• zaburzenia odżywiania 

(bulimia, anoreksja)
• tiki
• trema
• obniżona samoocena 
• choroby psychosomatyczne 
• zaburzenia neurologiczne 

(pourazowe i poudarowe 
uszkodzenia mózgu) 

• opóźnienie rozwoju psy-
chomotorycznego

Liczba oraz przebieg sesji 
jest dostosowywany do in-
dywidualnych możliwości 
i potrzeb konkretnej osoby, 
a także celu treningu, w tym 
istotności zgłaszanego pro-
blemu (zalecane minimum 
to 10 spotkań). zazwyczaj 
odbywają się one raz w ty-
godniu i trwają ok. 30 minut.
osoba trenująca obserwu-
je na ekranie animację, film 

bądź grę wideo, których 
przebieg zależy od jej za-
chowania, tzn. koncentracji 
uwagi przy jednoczesnym 
rozluźnieniu ciała. Jeśli nie 
spełnia tych warunków, 
otrzymuje informację zwrot-
ną w postaci zatrzymania 
albo zakłóceń obrazu. W ten 
sposób uczy się wywoływać 
i utrzymywać nowe, ko-
rzystniejsze wzorce funkcjo-
nowania organizmu. 
eeG biofeedback jest bez-
pieczny i nie wywołuje żad-
nych efektów ubocznych !!!

Jego skuteczność została 
potwierdzona badaniami na-
ukowymi. 

zapraszamy 
Gminne Centrum medyczne 

Trzebnica – zdrój 
Psycholog Joanna wieczerzak 
Rejestracja tel. 71 312-05-10

 lub 71 312-03-75 
Terapia Biofeedback jest 

świadczeniem odpłatnym. 

Terapia BiofeedBack co to takiego?

GMINA TRZEBNICA – DBAMY O ZDROWIE MIESZKAńCóW PRZEZ CAŁY ROK!

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Będkowo.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1945 
z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Trzebnicy 
uchwały nr IX/96/19 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Będkowo.
Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany planu. Wnioski 
należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pl. 
Piłsudskiego 1, 55 – 100 Trzebnica, w terminie do dnia 06.11.2019 r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której do-
tyczy.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 
z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia stra-
tegicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. zmiany planu. 
Wnioski dotyczące strategicznej oceny oddziaływania na śro-
dowisko, należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Trzebnicy, pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55 – 100 Trzebnica, w terminie do 
dnia 06.11.2019 r.
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LINIA  b Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

P.T Dworce i przystanki Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3S Kurs 3H Kurs 4 Kurs 5 Kurs 6 Kurs 7 Kurs 8 Kurs 9

1 Szczytkowice I 09:15 14:20
2 Szczytkowice II 09:17 14:22
3 Księginice (3 domki) 09:19 14:24
4 Jaszyce 07:08  15:28
5 Księginice, ul. Sportowa 07:10 08:07 08:07 10:25 15:30
6 Księginice II 07:12 08:09 08:09 10:27 15:32
7 Targ 08:11 08:11 09:22 10:29 14:27
8 Urząd Miejski 06:05 07:16 08:14 08:15 09:25 10:32 14:30 15:36
9 Świątniki 06:15 14:40

10 ul. Czereśniowa 06:20 07:20 08:18 08:19 09:29
11 ul. Czereśniowa Rotunda 06:22 07:22 08:20 08:21 09:31 Kurs Cmentarz – U.M. Kurs Cmentarz – U.M.
12 ul. Polna 06:27 m-ce III – X – pn, śr, pt. m-ce III – X – pn, śr, pt.
13 Szpital 06:32 07:27 m-ce XI – II – wt, pt m-ce XI – II – wt, pt
14 Urząd Miejski 06:36 07:30 08:24 08:25 09:35 09:55 – Urząd Miejski 13:35 – Urząd Miejski 14:50
15 Rynek 06:39 07:33 08:28 09:58 – Rynek 13:38 – Rynek
16 Stadion 06:41 07:35 08:30
17 ul. Chrobrego/Deleżak 08:32 / 8:48 10:00 – Cmentarz Obornicka 13:40 – Cmentarz Obornicka
18 Węgrzynów 08:40
19 Intermarche 06:43 07:37 10:03 – Inter marche 13:43 – Inter marche
20 ul. Bochenka/Kolejowa 06:45 07:39
21 ul. Wrocławska 06:47 07:41
22 ul. Armii Krajowej 06:49 07:43
23 Sp nr 2/Przedszkole nr1 06:51 07:45
24 Bar Gwiazdka 06:53 07:47 10:05 – Bar Gwiazdka 13:45 – Bar Gwiazdka
25 Rynek/Księgarnia 06:55 07:49 08:27 08:51 09:38
26 ul. Polna 06:57 07:51 08:29 08:53 09:40 10:07 – ul. Bochenka – UPT 13:47 – ul. Bochenka – UPT 14:52
27 Szkoła Podstawowa nr3 06:59 07:53 08:31 08:55 09:42 14:54
28 Tesco 08:33 08:58 09:45 ul. Daszyńskiego – U.M. 10:10 ul. Daszyńskiego – U.M. 13:50
29 Szpital 07:56 08:35 09:00 09:47 14:57
30 Urząd Miejski 08:00 08:39 09:04 09:51 10:16 13:50 15:01 / 15:15
31 ul. Piwniczna 08:03 08:42 09:07 10:19 13:53 15:18
32 Księginice I 07:04 08:05 10:21 15:20
33 Księginice, ul. Sportowa 07:06 08:07 10:23 15:22
34 Jaszyce 07:08 15:25
35 Księginice (3 domki) 08:44 09:09 13:55
36 Szczytkowice II 08:46 09:11 13:57
37 Szczytkowice I 08:48 09:13 13:59

LINIA c 
Trzebnica – Głuchów Górny – Piersno – Siedlec Trzebnicki – Trzebnica

PRZYSTANKI
KURS

1
KURS

2
KURS

3
KURS

4
KURS

5
KURS

6

ważny od 02.09.2019r. POCZąTEK  TRASY
1 Trzebnica nr 23 6:10 7:15 10:25 16:02 17:00 18:02

2 Raszów skrzyżowanie 6:13 7:18 - 15:29 16:56 17:59

3 Raszów wieś - - 10:28 - - -

4 Taczów 6:16 7:21 10:32 15:56 16:53 17:56

5 Głuchów Górny 6:20 7:25 10:36 15:52 16:49 17:52

6 Skarszyn 6:24 7:29 10:40 15:48 16:45 17:48

7 Boleścin 6:27 7:32 10:43 15:45 16:42 17:45

8 Piersno 6:30 7:35 10:46 15:42 16:39 17:42

9 Boleścin 6:33 7:38 10:49 15:39 16:36 17:39

10 Skarszyn 6:36 7:41 10:52 15:36 16:33 17:36

11 Godzieszowa 6:39 7:44 10:55 15:33 16:30 17:33

12 Siedlec PKP 6:42 7:47 10:58 15:30 16:27 17:30

13 Godzieszowa 6:45 7:50 11:01 15:27 16:24 17:27

14 Skarszyn 6:48 7:53 11:04 15:24 16:21 17:24

15 Głuchów Górny 6:52 7:57 11:08 15:20 16:17 17:20

16 Taczów 6:56 8:01 11:12 15:16 16:13 17:16

17 Raszów skrzyż. - - 11:15 15:13 - 17:13

18 Raszów wieś 7:00 8:05 - - 16:09 -

19 Trzebnica nr 23 7:04 8:09 11:18 15:10 16:05 17:10

POCZąTEK  TRASY

NIERUCHOMOŚCI

SPR ZE DAM

MIESZKANIA(11) w Mirkowie, ul. azaliowa, 
"Osiedle Kwiatowe", pow.186 mkw, pow. 
90,48 mkw, pow. 196,10 mkw, mieszkania 
gotowe do przekazania kluczy oraz przenie-
sienia własności: Zabudowa wielorodzinna 
oraz Zabudowa jednorodzinna, osiedle jest 
podłączone do sieci gazowej, elektrycznej, 
wodno – kanalizacyjne, posiada system 
anten satelitarnych tV, wewnętrzną sieć in-
ternetową. 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 tran-
szach ustalonych podczas indywidualnych 
rozmów z klientem, całość płatna przed 
przeniesiem własności. Bardzo atrakcyjne 
ceny za mkw, w cenie mieszkań boksy gara-
żowe, dzwonić w godzinach 8-16, tel. 71 78 
57 396, 501 479 483. https://akme.pl/oferta/
nieruchomosci/

MIESZKANIE(15) w trzebnicy, przy ul. da-
szyńskiego, o pow. 32 mkw, jeden pokój, 
BNinsula, tel. 696 075 404.
MIESZKANIE(12) 3 pokojowe, w centrum 
trzebnicy, pow. 53 mkw, własnościowe, 
tel. 725 604 618.
MIESZKANIE (11) sprzedam lub wynajmę, 
spółdzielczo-mieszkaniowe w Oborni-
kach Ślaskich, kawalerka 37 mkw, umeblo-
wane, parter od sierpnia, tel. 724 943 436.
MIESZKANIE(8) 2 pokojowe, trzebnic-
ki deptak, ul. daszyńskiego, pow. 48,8 
mkw, cena 280 tyś, tel. 667 431 549.

DOM(15) w trzebnicy, działka narożna o pow. 
450 mkw, powierzchnia domu 180 mkw, 
cena do uzgodnienia, tel. 501 388 683.
DOM(14) w trzebnicy o pow. 180 mkw, 
działka narożna , o pow. 450 mkw, cena do 
uzgodnienia, tel. 501 388 683.
POSIADłOść(12)  składającą się z 3 bu-
dynków – dom, (170 mkw) 5 pokoi, 2 ła-
zienki, kotłownia na ekogroszek, budynek 
gospodarczy w którym są dwa samo-
dzielne mieszkania, garaż z użytkowym 
poddaszem, piękny ogród, fontanna, ka-
skada, oczko wodne, strumyk, ogrodzenie 
z piaskowca i żywopłot z cisów, miejsce na 
ognisko i grill, parking tel. 665 886 993.
DOM(12) z zabudowaniami gospodarczy-
mi, działka 20 arów, w Budczycach, koło 
Zawonii tel. 604 107 284.
POSIADłOść (11) w Ligocie, w pobliżu 
lasu, składającą się z 3 budynków - dom
(170 mkw) 5 pokoi, 2 łazienki, kotłownia 
na ekogroszek, budynek gospodarczy 
w którym są dwa samodzielne mieszka-
nia, garaż z użytkowym poddaszem, pięk-
ny ogród, fontanna, kaskada, oczko odne, 
strumyk, ogrodzenie z piaskowca i żywo-
płot z cisów, miejsce na ognisko i grill, par-
king, tel. 665 886 993.
DOM(10) jednorodzinny z użytkowym 
poddaszem, oddalony o 1,5 km od cen-
trum trzebnicy, powierzchnia 128 mkw, 
usytuowany na działce 25 arowej oraz 
przylegającą do tej posesji działkę budow-
laną o powierzchni 20 arów, cena 725 tys, 
tel. 71 387 49 48.
SZEREGÓWKA(8) skrajna, trzebnica, tel. 
607 431 604.
BUDYNEK (8) mieszkalny, z budynkiem 
gospodarczym, w Budczycach, gmina Za-
wonia, 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.

OGłOSZENIA
DROBNE

Ogłoszenia drobne są bezpłatne.
Ich treść przyjmujemy i wycofujemy: 

osobiście w sekretariacie GCKiS
ul. Prusicka 12 lub telefonicznie

tel. 785 922 332 oraz przez e-mail:
reklama.panorama.trzebnicka@gmail.com
Ogłoszenia publikowane są: przez ok. 2 emisje 

lub do momentu wycofania ich przez nadawcę.
Zgłoszenia do kolejnego numeru

należy dostarczyć do 22.10.2019 r.

GARAż(12) murowany, w Nowym dworze, 
o powierzchni 24 mkw, wraz z wyposaże-
niem, tel. 532 118 487.
PAWILON(12) murowany 116 mkw nadaje 
się na działalność gospodarczą lub miesz-
kanie, działka 5,5 ara, ogrodzenie do tego 
wiata, garaż i mały staw, 5 km od trzebni-
cy kierunek na wrocław, cena do negocja-
cji, tel. 604 231 515.
LOKAL(8) lub wynajmę handlowo-usłu-
gowy w centrum trzebnicy w zabudowie 
szeregowej o pow. 35 mkw, z możliwością 
rozbudowy oraz parkingiem prywatnym, 
klimatyzacja, wszystkie media, na działce 
własnościowej z Kw o pow. 65 mkw, 20 m 
od UM i parkingiem na 100 samochodów, 
tel. 798 267 177.
BUDYNEK MIESZKALNY(5) z budyn-
kiem 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 nada-
je się na każdą działalność, lub do adapta-
cji na mieszkanie. działka o pow. 16 arów. 
informacje tel. 669 805 236.

LOKAL(7) w trzebnicy o powierzchni 117 
mkw z przynależącą działką 4,4 ar, we-
wnątrz znajduje się toaleta, pomieszcze-
nie gospodarcze oraz kotłownia, lokal 
idealny na usługi lub gastronomię, tel. 
724 820 669.

DZIAłKI(12) budowlane Skarszyn, 3 
sztuki: 2x 12 arów i 19 arów. 3 km od 
węzła komunikacyjnego S-8 Łozina i 15 
minut od wrocławskiego Lotniska. do-
godna lokalizacja - cicha i bezpieczna 
okolica. Cena - 90 zł za mkw - do ewen-
tualnej negocjacji. tel. 531 145 110.

DZIAłKA(8) o powierzchni 1350 mkw, bu-
dowlana na granicy trzebnica – Księginice, 
w pełni uzbrojona (woda, prąd, kanaliza-
cja), atrakcyjnie położona, tel. 506 837 298.

DZIAłKA(15) Odstąpię działkę w ogrodzie 
"Grunwald"420 mkw, ogrodzona, z altan-
ką, uprawiana, tel. 696 095 446.
DZIAłKA(15) budowlana, blisko nowe 
osiedle i Las Bukowy, tel. 505 134 126.
DZIAłKA(14) budowlana w Pierwoszowie 
o pow. 1300 mkw, nowe osiedle, blisko 
lasu, tel, 782 532 519.
DZIAłKI(14) trzy sztuki, budowlane, prze-
kształcone, o pow. 0,5 h, Brochocin 7, tel. 
701 409 731.
DZIAłKA(14) budowlana w trzebnicy na 
nowym powstającym osiedlu, ujeta w pla-
nie zagospodarowania przestrzennego, 
o pow. 1840 mkw, tel. 505 334 186.
DZIAłKA(14) budowlana, 3 km od trzeb-
nicy, uzbrojona o pow. 1,1 ha, w tym sie-
dlisku, może być podzielona oraz na cele 
przemysłowe, tel. 713 121 539.
DZIAłKA(14) rolno budowlana, piękna 
okolica, blisko nowe osiedle, las bukowy, 
tel. 505 134 126.
DZIAłKA(13) budowlana, w trzebnicy, 
przy ul. Polnej, o powierzchni 1218 mkw, 
wszystkie media, dzwonić po godz. 17:00, 
tel. 790 483 576.
DZIAłKI(13) dwie sztuki, budowlane we 
wsi Kuźniczysko, przy ulicy Lipowej, dział-
ki rolne z warunkami zabudowy. 397/10 
o powierzchni 1573 mkw i 397/11 o po-
wierzchni 1979 mkw, tel. 789 349 388.
DZIAłKA(13) siedliskowa, w Raszowie, 40 
ar. , tel. 570 598 676.
DZIAłKA(13) budowlana nr 93a,  
pow.13,08 ar, ul. Polna, trzebnica, tel. 
570 598 676.
DZIAłKA(12)  przemysłowa 46 a, leżąca 
w kompleksie terenów przeznaczonych 
na cele przemysłowe, bazy budowlane, 
składy itp. wrocław ul. Białogardzka. Cena 
1.300 000 zł, do negocjacji, tel. 665 886 993.
DZIAłKI(12)  budowlane, po 1801 i 1759 
m, ostatnie dwie, bliźniaczo położone na 
nowo wybudowanym osiedlu graniczące 
ze ścianą lasu, Ligota trzebnicka, 80 zł/
mkw, tel. 665 886 993.

DZIAłKI(12)  budowlane, 4 sztuki, w Kało-
wicach, gmina Zawonia, lub zamienię na 
mieszkanie, tel. 798 263 003.
POLE(12) w Księginicach o pow. 1,0126 ha, 
w tym 30 arów działki siedliskowej, cena 
270 tyś zł, tel. 71 360 14 05.
DZIAłKA(12) budowla w Księginicach nr 
111/20, o pow 1374 m, cena 120 000,00 zł, 
tel. 509 406 292.
POLE(12) w Piekarach o powierzchni 2,52 
h; 3 i 4 klasa ziemi, w połowie zalesione 
(brzozy, dęby, olchy i świerki), poza tym 
staw i domek rekreacyjny, na działce jest 
prąd cena 10 zł/ mkw, tel. 502 379 351.
SAD(12) wiśniowy 1ha, Brzyków, tel. 661 851 943.
DZIAłKA(15) budowlana, o pow. 0,4919 
ha, usytuowana w centrum Małuszyna, 
podzielona na 4 działki: 19/1 o pow. 1037 
mkw, 19/2 o pow. 1130 mkw, 19/3 o pow. 
1442 mkw, 19/4 o pow. 1310 mkw, cena za 
całość 65 zł/ mkw, media w trakcie, tel. 508 
080 712, 661 053 856.

DZIAłKA(15) budowlana, 19/4 o pow. 
1310 mkw w Małuszynie, na działce znaj-
duje się niszczejący domek, który świetnie 
nadaje się na magazyn (do remontu), me-
dia w trakcie, cena 75 zł/mkw, bez mediów 
65 zł/mkw, tel. 508 080 712, 661 053 856.

DZIAłKI(12) budowlane, w Radziądzu, 
do wyboru 5, o powierzchni od 13 do 19 
arów, cena 47 zł/mkw, tel 696 625 552.

DZIAłKA (11) o pow. 0,85 h, w Marzęcinie 
wlk./k. Obornik Śl., tel. 71 312 55 60.
SAD(11) wiśniowy, 2ha, w droszowie, za-
dbany, ogrodzony, z budynkiem gospo-
darczym, tel. 692 635 672.
DZIAłKA(11) przemysłowa, 46 a, leżąca 
w kompleksie terenów przeznaczonych na 
cele przemysłowe, bazy budowlane, składy 
itp. wrocław, ul. Białogardzka, cena 1.300 
000 zł, do negocjacji, tel. 665 886 993.
DZIAłKI (11) ostatnie dwie, 1801 i 1759 m, 
na nowo wybudowanym osiedlu, grani-
cząca ze ścianą lasu, Ligota trzebnicka 80 
zł/mkw, tel. 665 886 993.
DZIAłKA(11) budowlana 15,80 ara, Mieni-
ce, gm. wisznia Mała. tel. 728 482 555.
DZIAłKA(10) piękna okolica, w Raszowie 
obok trzebnicy, kwadratowa, blisko No-
wego osiedla w trzebnicy, koło lasu Buko-
wego, 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, uzbrojo-
na, przy głównej drodze, Marzęcin wielki , 
gmina Oborniki Ślaskie, pięknie położona, 
tel. 531 680 310.
DZIAłKA(14) budowlana w Czeszowie 
obok hotelu "Niezły Młyn", 1300 mkw, 
65 tys, media: gaz, woda, prąd, szambo. 
wokół niej inne działki tej samej wielkości 
(małe osiedle). Miejscowość usiana stawa-
mi 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 No-
wosielcach, przy ul. Jana Chrzciciela, koło 
Obornik Śląskich, wodociąg, prąd na 
działce, cicha okolica, cena - 70 zł/mkw, 
tadeuszemil@gmail.com, tel. 607 770 873.
DZIAłKA(8) siedliskowa w Raszowie, pięk-
na okolica, blisko nowe osiedle, las bukowy, 
basen, tel. 601 793 012.
DZIAłKA(8) budowlana w Księginicach, 
o pow.1374 mkw, tel. 509 406 292.
DZIAłKI(8) budowlane, 12 arów, Brzyków, 
cena do negocjacji, tel. 601 708 438.
DZIAłKA(7) budowlana o pow. 10 arów, 
Mienice, tel. 506 954 021.
DZIAłKA(6) siedliskowa, Raszów, 40 arów, 
(obecnie sad śliwowy), tel. 507 598 676.
DZIAłKA(10) budowlana 9 arów Komoro-
wo, położona jest 25 km od wrocławia, 5 
km od trzebnicy przy drodze asfaltowej, 
wjazd na działkę z obniżonym chodni-
kiem, 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, atrak-
cyjne położenie, tel. 501 722 594.

LINIA D 
Trzebnica – Kałowice –Trzebnica – Marcinowo – Trzebnica

P.T Przystanki Kurs 1 Kurs 2

1 Trzebnica nr 12 12:05 16:15

2 Księginice 1 12:08 16:17

3 Księginice 2 12:10 16:19

3 Ligota 12:13 16:20

4 Masłów 1 12:15 16:22

5 Masłów 2 12:17 16:24

6 Kałowice 12:19 16:26

7 Masłów 2 12:21 -

8 Masłów 1 12:23 -

9 Ligota 12:25 -

10 Księginice 2 12:27 -

11 Księginice 1 12:29 -

12 Trzebnica nr 18 12:32 16:37

13 Marcinowo 12:41 (WT+PT) 16:44

14 Trzebnica nr 12 12:47 (WT+PT) 16:50

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

P.T Dworce i przystanki 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

1 Nowy Dwór (Pętla) 6:06 6:58 7:36 8:16 9:04 10:00 11:25 12:15 13:07 13:48 14:30 15:12 16:00
2 Szpital (Kierunek Miasto) 6:08 7:00 7:38 8:18 9:06 10:02 11:27 12:17 13:09 13:50 14:32 15:14 16:02
3 Biedronka (Kierunek Miasto) 6:10 7:02 7:40 8:20 9:08 10:04 11:29 12:19 13:11 13:52 14:34 15:16 16:04
4 Targowisko 6:12 7:04 7:42 8:22 9:10 10:06 11:31 12:21 13:13 13:54 14:36 15:18 16:06
5 PKS / Urząd Miejski 6:14 7:06 7:44 8:24 9:12 10:08 11:33 12:23 13:15 13:56 14:38 15:20 16:08
6 Rynek/Fontanna 6:16 7:08 7:46 8:26 9:14 10:10 11:35 12:25 13:17 13:58 14:40 15:22 16:10
7 Stadion 6:18 7:10 7:48 8:28 9:16 10:12 11:37 12:27 13:19 14:00 14:42 15:24 16:12
8 Intermarche 6:22 7:14 7:52 8:32 9:20 10:16 11:41 12:31 13:23 14:04 14:46 15:28 16:16
9 Dworzec Kolejowy 6:24 7:16 7:54 8:34 9:22 10:18 11:43 12:33 13:25 14:06 14:48 15:30 16:18

10 Wrocławska 6:26 7:18 7:56 8:36 9:24 10:20 11:45 12:35 13:27 14:08 14:50 15:32 16:20
11 Armii Krajowej 6:27 7:19 7:57 8:37 9:25 10:21 11:46 12:36 13:28 14:09 14:51 15:33 16:21
12 Aquapark N/Ż - - - - - - 11:47 12:37 13:29 14:10 14:52 15:34 16:22
13 Przedszkole Nr 1 6:28 7:20 7:58 8:38 9:26 10:22 11:48 12:38 13:30 14:11 14:53 15:35 16:23
14 Bar Gwiazdka 6:30 7:22 8:00 8:40 9:28 10:24 11:50 12:40 13:32 14:13 14:55 15:37 16:25
15 Rynek/Biblioteka 6:32 7:24 8:02 8:42 9:30 10:26 11:52 12:42 13:34 14:15 14:57 15:39 16:27
16 Polna 6:34 7:26 8:04 8:44 9:32 10:28 11:54 12:44 13:36 14:17 14:59 15:41 16:29
17 Szkoła Podst. Nr3 6:36 7:28 8:06 8:46 9:34 10:30 11:56 12:46 13:38 14:19 15:01 15:43 16:31
18 Piwniczna/Targ 6:39 7:31 8:09 8:49 9:37 10:33 11:59 12:49 13:41 14:22 15:04 15:46 16:34
19 Biedronka (Kierunek Szpital) 6:41 7:33  8:11 8:51 9:39  10:35  12:01 12:51  13:43 14:24 15:06 15:48 16:36
20 Szpital (Kierunek Nowy Dwór) 6:43 7:34 8:13 8:53 9:41 10:37 12:03 12:53 13:45 14:26 15:08 15:50 16:38
21 Nowy Dwór 6:45 7:36 8:15 8:55 9:43 10:39 12:05 12:55 13:47 14:28 15:10 15:52 16:40

INFORMACJE OGÓLNE
KIERUNEK  GODZINA  ODJAZDU PRZYSTANKI

Trzebnica –Boleścin – 
Siedlec Pkp - Trzebnica

6:10 / 7:15/ 10:25 / 15:10 
/ 16:05 / 17:10

ważny od 02.09.2019r.  

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

Trzebnica–Masłów –
Kałowice– Trzebnica

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

Trzebnica – Marcinowo

12:32 
kursuje wtorek i piątek przystanek nr 18 (UM) 

– ul Daszyńskiego,
miejsce: Urząd Miejski.

16:35 kursuje od ponie-
działku do piątku oprócz dni 
ustawowo wolnych od pracy

Trzebnica– Ujeździec
Mały 

14:15 /  15:15 A
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

FIRMA PANDA TRZEBNICA SP. Z O.O Producent mebli i ele-
mentów wyposażenia  wnętrz o wysokim  standardzie, 

zatrudni Osobę  na stanowisko:

KIEROWNIK PRODUKCJI 
Opis stanowiska:
•	koordynowanie i kierowanie pracami działu produkcji mebli 
•	zarządzanie realizacją seryjnych zleceń produkcyjnych oraz zleceń 

indywidualnych 
•	planowanie i optymalizacja procesów produkcyjnych zgodnie  z filo-

zofią KAIZEN przy zachowaniu norm ISO 9001 oraz z wykorzystaniem 
systemu ERP 

•	 ścisła współpraca z technologami  w celu zapewnienia realizacji pro-
dukcji zgodnie z jakościowymi i terminowymi wymaganiami klientów

Wymagania: 
•	doświadczenie na stanowisku kierowniczym w firmie produkcyjnej
•	wykształcenie wyższe techniczne
•	znajomość rysunku technicznego
•	znajomość konstrukcji oraz technologii w produkcji mebli
•	prawo jazdy kat. B

 WYKLEJANIE STELAżY  
DREWNIANYCH POD TAPICERKę

Zadania:
•	Wyklejanie pianką stelaży pod tapicerkę
•	Strzelanie pistoletem pneumatycznym

 Oczekiwania:
•	Motywacja do pracy
•	Zaangażowanie i chęć uczenia się
•	Zdolności manualne
•	Doświadczenie w  pracy na podobnym stanowisku będzie dodatko-

wym atutem
•	Dyspozycyjność
•	Dokładność

UTRZYMANIE RUCHU
•	znajomość elektroniki, elektryki oraz mechaniki

TECHNOLOG PRODUKCJI
•	nadzór i zarządzanie nad częścią produkcji Ślusarni
•	zastępstwo Szefa Wydziału Ślusarni

Oferujemy:
•	 stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze 

czasu pracy
•	wynagrodzenie z systemem premiowym
•	 szkolenia oraz szerokie możliwości rozwoju w firmie będącej liderem 

w swojej branży na rynku

SPECJALISTA BIURA 
OBSłUGI KLIENTA ZAGRANICZNEGO 

Zakres zadań:
•	bieżąca obsługa klienta, prowadzenie zamówień klientów przez 

wszystkie etapy realizacji,
•	 realizowanie działań prosprzedażowych,
•	dbałość o relacje ze stałymi klientami oraz pozyskiwanie nowych,
•	doradztwo handlowe, analiza potrzeb klientów oraz wsparcie klienta 

w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań,
•	 informowanie klientów o nowościach, promocjach,
•	dbanie o wizerunek firmy,
•	aktywna komunikacja z rynkiem z wykorzystaniem Social Mediów

Wymagania:
•	min. dwuletniego doświadczenia na podobnym stanowisku,
•	wykształcenie minimum średnie,
•	umiejętność swobodnej komunikacji telefonicznej,
•	 zaangażowanie, rzetelność, gotowość do ciągłego pogłębiania wiedzy,
•	znajomość obsługi komputera,
•	bardzo dobra znajomości języka angielskiego (znajomość języka nie-

mieckiego w stopniu przynajmniej komunikatywnym będzie dodat-
kowym atutem)

•	entuzjazm i komunikatywność w relacjach z klientem

Oferujemy:
•	umowę o pracę,
•	atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od osiąganych wyników
•	 stabilność zatrudnienia,
•	 szkolenia produktowe oraz możliwość rozwoju zawodowego, pracę 

w doświadczonym zespole.

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

Rozkład SzynobuSów źródło: www.kolejedolnoslaskie.pl

DZIAłKI(10) budowlane, każda ponad 10 
arów, w Kałowicach, gmina Zawonia, sprze-
dam lub zamienie na mieszkanie w trzeb-
nicy lub wrocławiu, tel. 798 263 003.
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 wolno-
stojące 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.

KUPIę

DZIAłKA(13) rolna lub sad z możliwością 
zabudowy, pod trzebnicą, tel. 664 754 821.
LAS(13) lub pole przy lesie, tel. 691 411 991.
SAD(13) do 1ha, chętnie z wodą i prądem, 
tel. 601 711 262.
MIESZKANIE (11) do remontu do 50 tyś, zł 
PiLNE, tel. 733 774 664.
DZIAłKA(11) budowlana w trzebnicy lub 
okolicy do 5 km, osoba prywatna, tel. 883 
141 086.
DOM(10) wOLNOStOJĄCy w trzebnicy, 
min. 150 mkw, najlepiej do zamieszkania. 
NiE interesują mnie pośrednicy, tel. 518 
387 855.
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SAD(8) w okolicy trzebnicy, tel. 601 711 262.
MIESZKANIE(7) w trzebnicy, 2 pokojowe, 
na 1-2 piętrze blisko centrum, własnościowe, 
może być do remontu, tel.604 231 515.
DZIAłKA(6) budowlana w trzebnicy, 
Świątnikach, Raszowie, tel: 697 707 978.

Z AMIE NIę

MIESZKANIE(14) kawalerka, iV piętro, po 
remoncie (Rynek) na 2 pokoje (do remon-
tu) do ii pietra maksymalnie, tylko trzebni-
ca, tel.  693 539 079.
KAWALERKA(12) w trzebnicy po gene-
ralnym remoncie zamienię na mieszkanie  
2 pokojowe również w trzebnicy, tel. 605 
736 772.
MIESZKANIE(12) komunalne 1 pokój, 
40 mkw, 5 piętro we wrocławiu na inne 
w trzebnicy lub okolicy, tel. 698 050 856.

SZUKAM DO WYNAJęCIA

MIESZKANIE(12) 2-3 pokije, parter - 1 pię-
tro, trzebnica lub okolice na okres kilku lat, 
tel. 698 050 856.

MAM DO WYNAJęCIA

APARTAMENT(14) w domu z ogrodem 
- dwukondygnacyjny, tel. 506 052 400.

MIESZKANIE(15) wisznia Mała, około, 45 
mkw (kawalerka), oddzielny budynek, osob-
ne wejście, przy posesji, tel. 514 399 495.
KAWALERKA(15) tanio, w trzebnicy w 
centrum miasta, tel. 609 884 881,
BIURO(14) Powierzchnie biurowo – usłu-
gowe w centrum trzebnicy przy ul. 
Solna 6, w bezpośrednim sąsiedztwie 
deptaku, w budynku znajdują się lokale 
o pow. 10 - 40 mkw., teren biurowca jest 
ogrodzony i posiada własny parking, tel. 
+48 663 844 847.

LOKAL(14) biurowo – usługowy (13) 
o pow. 54 mkw, w trzebnicy przy ul. 
Obrońców Pokoju , Lokal znajduje się na 
parterze nowo wybudowanego budyn-
ku na rogu ul. Obrońców Pokoju i Ko-
lejowej, wejście od głównej ulicy, duże 
okna witrynowe, ogrzewanie gazowe, 
tel. 663 844 847.

MIESZKANIE(12)  80mkw, w Ligocie k/
trzebnicy, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
osobne wejście, parking, miejsce na grill 
i ognisko, cena najmu 2400,00 zł. z media-
mi, kaucja 2400,00 zł. (traktowana jest jako 
zapłata za ostatni miesiąc wynajmu), tel. 
665 886 993.
MIESZKANIE(11) w trzebnicy, przy ul. 
Żołnierzy września 2, pow. 53,8 mkw, 2 

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(12) szkoła średnia, matu-
ra, tel. 603 548 603.
JęZYK NIEMIECKI(11) nauczycielka po-
może w nauce języka niemieckiego, tanio 
już od 20 zł, tel. 783 164 357.
NAUKA KOMPUTERA(11) dla osób star-
szych i nie tylko, tel. 663 799 153.

MOTORYZACJA / rolnicze

SPR ZE DAM

SEAT(14) ibiza ii, kolor czerwony, rok 1995, 
silnik dopalaczem, OC i rejestracja opłaco-
ne do marca 2020, szyberdach, hak, cena 
1600 zł, tel. 516 873 000.
FORD(14) MONdEO, 1.8 tdCi, moc silnika 
125 KM, rok 2008, przebieg 241 tyś km, ku-
piony w Polsce, bezwypadkowy, przegląd 
i OC do 04.2020 r, tel. 602 411 873.
PASSAT(12) Vw B7 2.0 tdi 170 KM Highline 
Bluemotion, książka serwisowa, wymie-
niony rozrząd, olej, klocki, tel. 531 303 316.
GOLF(12) 3 o pojemności 1.8, z jednopunk-
towym wtryskiem paliwa i zasilanym ga-
zem, w dobrym stanie - do jazdy, przegląd 
ważny do 26.06.2019, ubezpieczenie do 
02.08.2019 r, instalacja gazowa do 2028 
roku, po wymianie rozrządu, pompy wod-
nej, nowy akumulator, cena 2200,00 zł, tel. 
665 886 993.
PEUGEOT(12) 206 Sdi 2004, stan dobry, 
OC ważne, przegląd ważny, bogate wy-
posażenie, 110 tys km, cena 3600 zł, kolor 
srebrny, tel. 501 848 828.
FORD MONDEO(12) 1.8 tdCi, moc silnika 
125 KM, rok 2008, przebieg 241 tyś km, ku-
piony w Polsce, bezwypadkowy, przegląd 
i OC do 04.2020 r, tel. 602 411 873.
DAEWOO(11) tiCO 1997 r. zarejestrowany, 
stan dobry, cena 700 zł,tel. 501 848 828.
GOLF(11) iii o pojemności 1.8 z jednopunk-
towym wtryskiem paliwa i zasilanym ga-
zem, zadbany, silnik pracuje bardzo cicho 
i równo na obydwu paliwach, bardzo ni-
skie spalanie gazu na poziomie 9 l na 100 
k, w dobrym stanie - do jazdy, przegląd 
ważny do 26.06.2019, ubezpieczenie do 
02.08.2019 r, instalacja gazowa do 2028 
roku, po wymianie rozrządu, pompy wod-
nej, nowy akumulator, cena 2200 zł, tel. 
665 886 993.

PRZYCZEPA(15) drewniana z podwyż-
szeniem (stan b. dobry) oraz sadzarkę do 
kapusty, tel. 574 259 133.
SILNIKI(15) tanio, używane, elektryczne, 
różne, tel. 713 101 702, 721 625 628.
OPONY(15) zimowe, 225 45 17, prawie 
nowe, tel. 609 936 972.
OPONY(14) zimowe, Barum, 195 / 50 /15, 
nowe, nie używane, tel. 609 936 972.
OPONY(14) 2 sztuki, nowe, wielosezono-
we, 155/80R/13t , bauern cuartes, cena 
150 zł / sztukę, tel. 516 873 000.
FELGI(14) aluminiowe ,16 cali - 4 szt, roz-
staw śrub 4 x 108 (typowy dla aut francu-
skich), osadzenie: Et15, stan dobry, cena: 
500,00 zł, tel. 602 411 873.
ALUFELGI(13) 4 szt, 15, do Opla Omegi, 
tel. 608 754 112.
OPONY(13) 4 szt, zimowe, Opel Omega, 
z felgami, tel. 608 754 112.
KOłO(13) zapasowe, z Oponą, Opel 
Omega, tel. 608 754 112.
PRZETWORNICE(13) dwie sztuki, do kse-
nonów, Opel Omega, tel. 608 754 112.
FELGI(11) aluminiowe, 16 cali - 4 szt. - roz-
staw śrub 4 x 108 (typowy dla aut francu-
skich), osadzenie: Et 15, stan dobry, cena: 
500 zł, tel. 602 411 873.

OPRYSKIWACZ(15) 300 L, cena 850 zł, tel. 
783 044 462.

CIąGNIK(14) nimi,  „Jarmar” z narzędziami, 
tel. 883 394 355.
ULE(15) 5 sztuk, wielkopolskich z rodzina-
mi, zaopatrzone na zimę, po leczeniu na 
warozę. Cena ula z rodziną za sztukę 400 
zł, trzebnica, tel. 608 065 154.
PRZYCZEPA(14) drewniana, podwyższo-
ne burty, stan bardzo dobry, mało używana 
oraz sadzarka do kapusty, tel. 574 259 133.
łUPARKA(13) do drzewa, tel. 607 214 
965.
CIąGNIK(12) rolniczy, URSUS C-355, z pod-
nośnikiem do palet, w bardzo dobrym 
stanie, rok produkcji: 1974, sprzęt użytko-
wany jeszcze w poprzednim sezonie, do 
obejrzenia w trzebnicy, tel. 781 839 841.

pokoje, kuchnia, łazienka, tel. 602 797 487.
MIESZKANIE(11) pokój, kuchnia, łazien-
ka, osobne wejście, parking, w Ligocie k/
trzebnicy, miejsce na grill i ognisko, cena 
najmu 1300 zł, z mediami, kaucja 1300,00 
zł. (traktowana jest jako zapłata za ostatni 
miesiąc wynajmu), tel. 665 886 993.
LOKAL(10) usługowy, w trzebnicy, o pow. 
18 mkw, obecnie w lokalu działa salon fry-
zjerski, dostępny od lipca, tel. 603 283 075.
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.
LOKAL(9) w trzebnicy przy ul. Bochen-
ka, o pow. 50 mkw, woda, gaz, CO, klima-
tyzacja, tel. 602 316 975.
KONDYGNACJA DOMU(7) parter, 
o pow. 200 mkw, umeblowana, Komoro-
wie + działka około 800 mkw, cena 2500 
zł, tel. 882 353 301.
LOKAL(12) o powierzchni 36 mkw, 
w trzebnicy przy ul. Milickiej 5a, miejsce 
parkingowe, brama zamykana na noc, ste-
rowana pilotem, przestrzeń możliwa do 
zagospodarowania pod kątem własnego 
biznesu, tel. 604 907 105, 784 063 714.

DAM PRACę
DEKARZ(13) zatrudnię dekarza od zaraz, 
trzebnica, tel. 695 541 128.
PIEKARZ(12) Piekarnia arobis w Skarszy-
nie zatrudni PiEKaRZa lub osobę do przy-
uczenia, tel. 667 977 704.
PRZY BUDOWIE ALTAN(12)  krytych 
strzechą, firma trzcina-Eko-dach-Strzecha 
zatrudni osoby przy budowie altan, mebli 
ogrodowych oraz dachów krytych trzciną 
wodną, tylko naturalne materiały, takie jak 
drewno, kamień czy trzcina, tel. 609 088 871.
BARMANKA(12) Restauracja "Zajazd pod 
Lwem" zatrudni barmankę, tel. 605 113 822.
POMOC DO KUCHNI(12)  Restauracja 
"Zajazd pod Lwem" zatrudni pomoc do 
kuchni na weekendy, tel. 605 113 822.
NA DACHACH PłASKICH(12) zatrudnię 
osoby z doświadczeniem do pracy na da-
chach płaskich, Firma zajmuje się izolacją 
dachów i tarasów w membranie EPdM, 
PVC oraz papą termozgrzewalną. Rzetel-
ność, zaangażowanie do pracy dobrze 
wynagradzam, tel. 500 266 161.
KROJENIE PIECZYWA(12) Zatrudnimy 
osobę do krojenia pieczywa. Oferujemy 
stałe zatrudnienie w oparciu o umowę 
o pracę, zapewniamy mieszkanie, tel. 691 
283 007.
GLAZURNIK/TYNKARZ(11) firma „Sa-
MONa” wykończenia wnętrz – przyjmie 
do pracy w charakterze pracownika lub 
pomocnika, tel. 512 244 655.
OPIEKUNKA(10) do dziecka niepełnospraw-
nego w miesiącu lipcu, dzwonić po 16:00, pra-
ca na terenie trzebnicy, tel. 664 216 604.

KELNERKA/KUCHARZ(12) Restauracja 
Palermo w trzebnicy przy ul. Jana Pawła 
ii 1 zatrudni osobę na stanowisko kel-
nerki oraz kucharza. Mile widziane do-
świadczenie. Oferujemy umowę o pra-
cę, elastyczny grafik. informacje pod, tel. 
668 374 650.

KELNERKA/KIEROWCA(12) Pizzeria Pa-
lermo w trzebnicy przy ul. Św. Jadwigi 
15 zatrudni osobę na stanowisko kie-
rowcy oraz kelnerkę. Praca na wakacje, 
weekendy lub na stałe. Oferujemy umo-
wę o pracę, elastyczny grafik. informacje 
pod, tel. 509 617 118.

SZUKAM PRACY
OPIEKUNKA(13) zaopiekuję się dziec-
kiem, tel. 692 060 160.
KIEROWCA(12) C, C+E, karta kierowcy; 
szukam pracy na pół etatu lub umowa 
zlecenie: w czwartki i piątki do dyspozycji, 
tel. 693 223 802.
SPRZąTANIE(12) pomoc domowa, z kil-
kuletnim doświadczeniem, chętnie po-
sprzątam dom, mieszkanie, gabinet czy 
biuro, umyję okna i pomogę w praso-
waniu, jestem osobą uczciwą, dokładną 
i sumienną, tel. 695 493 284.
SPRZąTANIE(12) podejmę dodatko-
wą pracę jak sprzątanie, gotowanie, tel. 
577 041 236.

SKOSZę TRAWę(12) o dużych po-
wierzchniach, wywiozę pokost, tel. 
726 626 423.

KOREPETYCJE

MATEMATYKA(12) Jestem studentem 
Politechniki wrocławskiej, udzielę kore-
petycji dla uczniów szkoły podstawowej, 
gimnazjów a także szkól ponadgimna-
zjalnych przygotowujących się do matu-
ry, tel. 792 429 119.

JęZYK ANGIELSKI(13) z dojazdem do 
ucznia, tel. 537 771 707.
GRA NA SKRZypCACh I FORtEpIANIE(11) 

dyplomowany muzyk udziela lekcji gry na 

R E K L A M A

ATRAKCYjNE CENY!

WYRWIDąB(12) mechaniczny – wyry-
wacz do drzew, tel. 513 918 288.
INDYKI(12) dorosłe oraz pisklaki, tel. 609 
210 199.
FIKUS(12) o wysokości ok. 90 cm, cena 100 
zł, tel. 668 215 025.

SPRężARKA(12) do silnika Perkinsona MF, 
tel. 513 918 288.
GąSIOR DO WINA(12) 50 L, 2 sztuki, tel. 
513 918 288.
PRZYCZEPA(12) zwykła i wywrotka pro-
dukcji niemieckiej, do kapitalnego remon-
tu, tel. 723 270 982.
ROZSIEWACZ(12) nawozów typu LEy, tel. 
723 270 982.
OPRYSKIWACZ(12) 400 L, tel. 723 270 982.
KOSIARKA(12) rotacyjna, produkcji nie-
mieckiej, tel. 723 270 982.
CYKLOP(12) czeski, tel. 723 270 982.
SPRZęT ROLNICZY(12) tel 71 312 36 77.
KOSIARKA(12) sadownicza, solidna, (roz-
drabniacz gałęzi) o szerokości 3,5 m - 2 ro-
tory z ostrzami rozdrabniają gałęzie i koszą 
trawę na całej szerokości rzędu sadu owo-
cowego, kosiarka produkcji węgierskiej 
z lat 70/80, typ – RN2, sprawna, używany 
jeszcze w poprzednim sezonie, do obej-
rzenia w trzebnicy, tel. 781 839 841

PRZYCZEPKA(12) rolnicza, jednoosio-
wa do ciągnika, paka i oś z kołami Żuka 
650/16, sprawna, używana jeszcze w po-
przednim sezonie, do obejrzenia w trzeb-
nicy, tel. 781 839 841.
TRAKTOREK(12) na pedały, przyczepą, 
cena 50 zł, tel. 535 091 637.
PSZENICA(11) 5 ton, cena 75 zł / tonę, tel. 
693 642 591.
DREWNO(11) kominowe, dębowe, cena 
180 zł/m, tel. 722 334 187.
KRÓLIKI(12) do dalszego chowu lub na 
tuszki, tel.725 895 726.
SIEWNIK(12) ciągnikowy POZNaNiaK, OR-
KaN, tel. 500 326 862.
PRZYCZEPY(12) rolnicze: wywrotka i skrzy-
niowa, tel. 500 326 862.
SADZARK A (12) do ziemniaków, tel. 
500 326 862.
SORTOWNIK(12) napędzany silnikiem 
elektrycznym, tel. 500 326 862.
CIąGNIKI(12) ZEtOR, 4 cylindrowy, tel. 
500 326 862.
AGREGAT(12) uprawny do ziemniaków, 
tel. 500 326 862.

BUDOWLANE / agd, rtv

SPR ZE DAM

GRZEJNIK(15) 2 sztuki, w bardzo dobrym 
stanie, cena 100 zł / sztukę, do negocjacji, 
tel.  514 399 495.

MOZAIKA(15) parkietowa, dębowa, w 
paczkach, nowa, 90 mkw, tel. 501 309 589.
BOAZERIA(15) sosnowa, 15 mkw (na obce 
pióro), szer. klepki 7 cm, tel. 501 309 589.
WANNA(14) żeliwna, palenisko kowalskie
-przenośne, stoły robocze, szafy metalo-
we, rury rożnej średnicy, kątownik, pręty 
stalowe, kształtownik, wiata drewniana – 
skręcana, tel. 883 394 355.
DRZWI(12) dRE, wewnętrzne, pełne, 
z wentylacją i ościeżnicą, ( szer 14-16 cm 
regulowana), okuciami, klamkami, kolor 
jasny orzech, w świetle mają wymiar 60 
cm x 204 cm. cena 350 zł, tel 729 270 272.

PIEC(12) żeliwny, Okazja! Nowy, na węgiel 

i drewno, cena do negocjacji, tel. 731 116 777.
MATERIAłY BUDOWLANE (12) proszę 
dzwonić wieczorem, tel.  71 312 36 77.
ZAMRAżARKA(12) 2 szt, cena do uzgod-
nienia, tel. 604 231 515.
WAGA(12) dwie sztuki, do handlu hurto-
wego, tel 71312 36 77.
BETONIARKA(11) 150 K 3-fazowa, standard 
dobry, cena 850 zł, tel. 662 956 114.
SPRężARKA(11) o poj. 24 l, tel. 607 214 965.
BECZKA (11) do wody, 800 litrów, tel. 725 
737 147.
CEGłA(11) kinkietowa 1100 szt, Kotowice 
44, tel.71 310 75 14.
DMUCHAWA(11) do zboża z rurami, cena 
800 zł, tel. 696 685 460.
AKWARIUM(11) poj.120 L , z rybkami, cena 
230 zł, tel. 501 848 828.
WANNA(11) z hydromasażem, z gwaran-
cją, mało używana, cena do negocjacji, tel. 
722 334 187.

MATERAC(12) przeciw odleżynowy, nowy. 
400 zł, tel. 725 597 395.
CHłODZIARKO-ZAMRAżARKA(12) Li-
PHER, tel. 798 263 003.
APARAT(12)  do tlenoterapii,produkcja USa, 
używany 900 zł, tel. 725 597 395.
ODKURZACZ(12) nowy, wielofunkcyjny, 
aMBaSadOR, cena do uzgodnienia, tel. 
661 185 138.

ZEGAREK(15) GaRMiN FENiX 3 wraz z pa-
skiem pomiaru tętna, tel. 534 666 552.
KOMPUTER(14) stacjonarny, w komplecie 
monitor, klawiatura, mysz, modem USB. 
wszystko sprawne, cena 450 zł, za dopłatą 
mogę dodać biurko, tel. 536 391 725.

TELEWIZOR(12)  42 Cale, Panasonic, uży-
wany, stan bardzo dobry, tel. 667 888 993.

MONITOR(12)  22' , LG Flatron w2252tQ 
- stan bardzo dobry, cena 50 zł, tel. 505 
133 755.

TELEWIZOR(12) Philips, 26 cali, sprawny, 
tel. 502 244 871.
NAWIGACJA(11) tel. 725 737 147.

KINO DOMOWE(11) zestaw kina domo-
wego Philips, cena 250 zł, tel.603 283 075.

ROWERY / WóZKI

SPR ZE DAM

WÓZEK(14) inwalidzki, sterowany ręcznie, 
tel. 783 445 614.
ROWER(13) używany, BMX, cena 500 zł, 
tel. 693 790 106.

WÓZEK(12) dziecięcy, 3 w 1, wielofunkcyj-
ny, cena 350 zł, tel. 535 091 637.
ROWERY(12) tel 71312 36 77.
WÓZEK(12) inwalidzki, sterowany ręcznie, 
stan bardzo dobry, tel. 783 445 614.
ROWER(12) trójkołowy dla osoby niepeł-
nosprawnej, stan bardzo dobry, tel. 783 
445 614.
ROWER (11) trójkołowy, stan bardzo dobry, 

dla osób niepełnosprawnych, cena 950 zł, 
tel. 721 900 693.
ROWER (11) turystyczny, męski, w kolorze 
czarnym, błotnik, bagażnik, cena 70 zł, tel. 
604 259 577.
FOTELIK(11) samochodowy dla dziecka, 
„GRaCO”, 15-36 kg, regulacja pochylenia 
wysokości, ergonomiczne podłokietniki, 2 
chowane uchwyty na kubki, tel. 604 259 577.
ROWER (11) składak, w kolorze brązowym, 
koła '20, tel. 607 214 965.

MEBLE 

SPR ZE DAM

łÓżECZKO(15) drewniane, z materacem, 
tel. 514 399 495.

PRZYSTAWKA(15) łóżeczko dla nowo-
rodka do ustawienia przy łóżku rodzica, 
nowe, w kartonie, tel. 514 399 495.
FOTEL(15) tapicerowany, obrotowy, w ko-
lorze bordo, tel. 501 309 589.
STÓł(14) kuchenny i narożnik kuchenny, cena 
100 zł, stan bardzo dobry, tel. 727 318 046.
MEBLE(14) w stylu Retro, cena 1100 zł, do 
negocjacji, tel. 883 433 493.
.

KRZESłA(13) 6 sztuk, drewniane w kolo-
rze pomarańczowym, siedzisko w kolorze 
brązowym, w dobrym stanie, trzebnica, 
tel. 609 293 011.

łÓżKO(13) dwuosobowe ze stelażem 
oraz z szafką nocną i dwie komody, cena 

Jakub
Fhu SKUP ZŁOMU

METALI KOLOROWYCH MAKULATURY WYWóZ GRUZU BUDOWLANEGO

Trzebnica Milicka 32  tel . 71 312 05 03
GODZINy OtwARCIA SKupu

PONIEDZIAŁEK – PIąTEK 8:00 – 16:00
SOBOTA 8:00 – 13:00

podstawiaMy kontenery |  transport gratis |  najlepsze ceny w mieście

nie, poduszki gratis, możliwy dowóz po 
uzgodnieniu, cena za komplet 599 zł, tel. 
609 959 711.

DLA DZIECI / RóŻNE

SPR ZE DAM

HUśTAWKA(14) elektryczna, cena 120 zł, 
tel. 883 433 493.

BLUZKA(14)  oraz dwie pary spodni cią-
żowych, H&M, rozmiar 40, cena 100 zł, tel. 
530 205 295.
TOREBKA(13)  20 zł tel. 693 790 106.

KORALIKI(13)  20 zł, tel. 693 790 106.

SALON MEBLOWY

Trzebnica  ul. Wrocławska 3 
Zapraszamy  pon. - pt. 9-17 sob. 9-14

tel. 71 714 24 56   rzasa-meble@wp.pl

promocja 
7.10 - 18.11 rabaty 10% - 20%  

1500 zł, tel. 669 351 078.

DYWAN(12) dziecięcy wym. 1,6 m na 2,2 
m stan dobry, cena 50 zł, tel. 505 133 755.

MEBLE(12) zestaw mebli do salonu, dużo 
części, plus dodatkowe regały pasujące 
Billy, ciemny orzech, szkło, srebrne relingi, 
iKEa, można dowolnie przekładać i usta-
wiać, cena 650 zł, tel. 729 270 272.

FIRANKA(12) księżniczki i zamki wym. 1,5 
m na 4 m, stan bardzo dobry, cena 50 zł, 
tel. 505 133 755.

FOTEL(12) z domu meblowego aBRa, 
w całości wyściełany, jasny beż, StaN idE-
aLNy, JaK NOwy, śliczny, solidna polska 
firma, tkanina obiciowa eko skóra, specjal-
na z małym włoskiem jak welur, cena 350 
zł, tel. 729 270 272.

łÓżKO(12) drewniane, pojedyncze z ma-
teracem, w kolorze mahoń, cena 200 zł, 
Ujeździec wielki, tel. 668 302 127.
łÓZKO(12) drewniane, sosna, 140/200, 
używane, na pilota, cena 250 zł, tel. 509 
072 985.
MATERAC(12) nowy, firmy wELMaX, 160/ 
200, z pianki Memory, z pamięcią kształtu, 
który dopasowuje się do ciała, cena 490 zł, 
tel. 509 072 985.
LUSTRO(12) łazienkowe, ze zintegrowanym 

oświetleniem, wym. 51 x 67 cm, nowocze-
sne szkło, cena 130 zł, tel. 729 270 272.

KOMODA(11) cena 100 zł, tel.696 393 831.

KARNISZE(12) dwa pojedyncze i różne, 
srebrne z mocowaniami, wykończeniami 
i kółkami dł. 160 cm, każdy 50 zł, tel. 729 
270 272.
BAREK(12) drewniany na kółkach, tel. 783 
445 614.
SOFA(12) rozkładana w kolorze czerwono-
czarnym, cena 200 zł, Ujeździec wielki, tel. 
668 302 127.
BIURKO(11) StaN BaRdZO dOBRy, CENa 
150 zł, tel. 696393 831.

BIURKO(11) cena, 120 zł stan bardzo do-
bry, tel. 696393 831.

KOMODA(11) tanio, jasny brąz, tel. 724 423 
151.
KRZESłA(12) 4 sztuki, ingolf z litej sosny 
z iKEa, używane, w bardzo dobrym sta-

DRES(13) Puma, nowy, rozm. 158-164, 
cena 100 zł, tel. 693 790 106.
KURTKA(13) używana, młodzieżowa, 
z membraną, roz. 170, H&M, cena 60 zł, 
tel. 693 790 106.

KORKI(13) mało używane, Nice Mercurial, 
roz. 42, cena 100 zł, (do negocjacji), tel. 
693 790 106.

KALOSZE(13) dziecięce, oficerki, czarne, 
roz.31, cena 20 zł, tel. 693 790 106.

POSZUKUJę

ALINA(13) 1955-64 proszę o kontakt, tel. 
502 677 578.

KUPIę / ODDAM / PRZYJMę

ODDAMKANAPA(12)  narożną, stolik 
pod tV, stan bardzo dobry, trzebnica, tel. 
724 423 151.
KUPIę RZUTNIK(12) anna lub Jacek z fil-
mami lub osobno, tel. 604 259 577.

ANGIELSKI
         TRZEBNICA 

• nauka dzieci, młodzieży 
   i dorosłych
• pomoc w odrabianiu lekcji
• konwersacje
• gramatyka

 tel. 724 663 557
Piotr Jankowski

MAM DO WYNAJęCIA

APARTAMENT 
w domu 

z ogrodem -
 dwukondygnacyjny

telefon

506 052 400

Polskie koPalnie = najwyższa jakość
węgiel: kostka, orzech, ekogroszek
miał węglowy dla branży rolniczej i ogrodniczej

skład oPałU

ceny na 
każdą kieszeń

www.phuewros.pl
biuro@phuewros.pl

KSięGiNiCe 
ul. Trzebnicka 33

tel. 690 294 901
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SCHODY
100 %

DREWNIANE
DĄB jESION
BUK SOSNA

www.schodex.net
cena od 4,5 tys. zł.

tel. 602 728 266
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Drukarnia Oddział Warszawa

WUKO KRZySZTOF BuCZEK

CZYSZCZENIE
KANALIZACJI
wywóz nieczystości

płynnych

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

tel. 601 537 024

WYCENA 
NIERUCHOMOŚCI

Agnieszka Prokopowicz
rzeczoznawca majątkowy

nr upr. 7034

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

US ŁU G I 
REMONTOWO 
BUDOWLANE
•	 MaLowanIe
•	 tapetowanie
•	 zabudowy	karton-gips
•	 układanie	glazury	i	paneli
•	 wykonywanie	 drewnianych	

tarasów, pergoli, konstrukcji 
z drewna

tel. 605 432 606

Firma TOMIK oferuje 

PROFESJONALNE
CZYSZCZENIE

- DYWANÓW 
- WYKŁADZIN 
- TAPICERKI 
 SAMOCHODOWEJ 
- MEBLI TAPICEROWANYCH

Konkurencyjne ceny!

tel. 693 431 523 

oczyszczalnia
Ścieków

BEzPŁaTna
wycEna

ProfEsjonalnE
doradzTwo

Zbiorniki
na desZcZówkę

piwnicZki betonowe

odwodnienia 
i drenaż

paweł madaliński
skarszyn 48 trZebnica

szamBa
betonowe

605 331 903

Gwarancja
na zBiornik

i monTaż

www.ocz yszcz aln i e - sz amba .com . pl

biuRO
NieRuchOmOści

ul. sienkiewicza 3a trzebnica

biuro@dtr-invest.pl 
www.dtr-invest.pl
tel. 602 756 346

OBNIŻYMY RATY
TwOicH KreDyTÓw
NAWET o 30%
kredyty | ubezpieczenia | nieruchomości | inwestycje

781 608 200

zapraszamy
do nowo 

otwartego
biura

obrońców pokoju 18 b
trzebnica 

TAXI 1 
TRZEBNICA 
przewóz 6 osób

telefon
601 270 514

Gabinet
kosmetyczny

Galeria Urody
Edyta Garlińska

ul. W. Bochenka 11 d
TrzEBnICA

tel. 725 241 276

MECHANIKA 
SAMOCHODOWA

trzebnica
ul. Jędrzejowska 25A

pon. – pt. 8:00 – 17:00

sob. 9:00 – 14:00

tel. 796 060 595

SPRZEDAŻ WęGLA
P.H.U. "JAROS" WęGIEL Z POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ

kostka / orzech / ekogroszek 
drewno rozpałkowe

 LuzeM	Lub	w	workach

TRZEBNICA ul. Chrobrego 26
NOWA LOKALIZACJA – dawny ARAJ

tel. 609 514 915 / 697 011 953

Maciej Nowak
Trzebnica ul. H. Brodatego 18/1
tel. 604 15 15 13
 883 38 03 96
e-mail: firmablyskmn@wp.pl

Firma świadczy usługi:

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

Pracujemy na maszynach i środkach firmy KARCHER

Firma

BIURO 
RACHUNKOWE

pełna obsługa firm, 
pośrednictwo kredytowe

gwarantujemy terminowość, 
profesjonalizm i dyskrecję

tel. 713 870 274 
 502 749 540 
 602 571 613

BILU SC

telefon:

664 024 722
662 232 081

godziny otwarcia:
pon. – pt.  8 – 16
sob. 8 – 14

Szczytkowice 17
w pobliżu Trzebnicy

Sprzedaż
węgla
• orzech
• koSTka
• ekogroSzek
• miał
• pelleT

wynajem
podnośników

• nożyce
• koSzowe
• minikoparki

możliwy
transport

pogotowie
kanalizacyjne

• czySzczenie
 kanalizacji
• kamerowanie
• wywóz
 nieczySTości

działamy na Terenach:
Gmina Zawonia, Prusice, 
Oborniki Śląskie, 
Wisznia Mała, Trzebnica

887 123 777

BUDOWA 
DOMóW 

USŁUGI OGóLNOBUDOWLANE

KIEROWNIK BUDOWY

Ekspertyzy konstrukcji / Inwestor-
stwo zastępcze / Doradztwo inwe-
stycyjne / Przeglądy budowlane / 
Odbiory mieszkań / Współpraca 
z projektantami i wykonawcami

tel. 571 384 365
 e-mail: biuro.budowanie@gmail.com

P R O M O C J A
do każdej wymiany opon 
odgrzybienie klimatyzacji gratis

oferta
ważna 

do końca 
miesiąca

TYLKO U NAS 
SZYBKO 

TANIO
 I SOLIDNIE

PrAcA w  
ogrodnIcTwIe
wydzierżawię lub przyjmę do 
spółki lub współpracy w prowa-
dzeniu ogrodnictwa w Trzebnicy

uPrAwA rAbAT, 
chryzAnTem, ITP.

przerwa w uprawie od 5.XI do 20 
III - ale jest wynagradzana. 

tel. 664 552 806
 71 312 12 35

KUPIMY 
KSIĄŻKI

Naukowe, historyczne, 
techniczne, beletrystyka, 
albumy, przedwojenne, 

podręczniki akademickie.
Oferujemy rozsądne ceny,

dOjazd dO klieNta 

tel. 669 969 306

Wycena usługi bezpłatna
także u klienta

Powiat Trzebnicki 
i okolice

694-057-540

WULKANIZACJA SERWIS OPON
� Komputerowe wyważanie kół
� Wymiana opon
SerwiS klimatyzacji

godz pracy: pon.-pt. 8:00-17:00 sob. 8:00-14:00

telefon: 602 523 956 / 713 870 407 

BĘDKOWO 166 
TRZEBNICA

TEREN SKŁADU WĘGLA

MASZ DOŚć PALENIA 
w swoim domu?  jest rozwiązanie

· koszty montażu i eksploatacji zbliżone do 
ogrzewania węglowego

· komfortowe, bezobsługowe, ekologiczne

· może współpracować z fotowoltaiką (z elek-
trownią słoneczną)

MONTAŻ  STEROWANIA 

OGRZEWANIEM 
PODŁOGOWYM

SPAWANIE-ŚLUSARSTWO
TOLL-SPAW
Krzysztof Kawecki

SPAWANIE
-aluminium
-stopów aluminiowych
-stali, stali nierdzewnej
-stali miekkich

TRzEbNIcA 
ul. Prusicka 39

tel. 883 485 324

drewno betonowe
www.drewno-betonowe.pl

• betonowa imitacja drewna: ogrodzenia,  donice, 
   deski tarasowe, plastry sosny,  palisady, obrzeża.
• płyty trawertynowe: obrzeża, palisady, 
 płyty chodnikowe. 
• rękodzieła: zegary, stoliki ogrodowe

trzebnica ul. Chrobrego 26
tel. 697 011 953 
       609 514 915
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