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Uroczystości jadwiżańskie

Pielgrzymka trzebniczan
Najkrótsza w kilometrach, ale najbliższa
w sercach. 16 października, do grobu
św. Jadwigi Śląskiej wyruszyła po raz ósmy
pielgrzymka trzebniczan.
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25-lecie ELMARU

fot. Hubert Wilczyński

Trzebnicka firma ELMAR, 11 października
obchodziła swoje 25-lecie działalności,
co zbiegło się z otwarciem nowej
siedziby na ul. Cichej.
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Wernisaż Artura Lobusa
18 października w Gminnym Centrum
Kultury świętowaliśmy 30-lecie pracy
twórczej nietuzinkowego artysty.

str. 16-17
Tegoroczne Uroczystości Jadwiżańskie po raz kolejny zgromadziły tłumy pielgrzymów, którzy każdego
roku w październiku przybywają do Trzebnicy, by przy grobie Księżnej zostawić swoje troski, ale i podziękować za wstawiennictwo i wyproszone łaski.
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Przezacni Obywatele Trzebnicy

Zasłużeni i Honorowi Obywatele Trzebnicy
Szanowni Państwo,

M

am wielki zaszczyt zaprezentować dziś sylwetki
osób, które na mój wniosek zostały zgłoszone
do otrzymania zaszczytnego tytułu „Zasłużony
dla Gminy Trzebnica” i „Honorowy Obywatel Trzebnicy”.
Każde z tych wyróżnień jest wyrazem wdzięczności i docenieniem zasług ludzi zaangażowanych w życie naszej
Małej Ojczyzny, a także tych, którzy swoim przykładem
i swoją postawą stanowią niekwestionowany autorytet
moralny oraz są dla nas wzorem godnym naśladowania.
Oba tytuły przyznawane są osobom, które wniosły trwały
i niepowtarzalny wkład w historię, rozwój, znaczenie i sławę Trzebnicy, ale też w utrwalanie, rozwijanie i aktualizację idei zawartych w wielowiekowym dorobku miasta.

9 października br. kapituła jednogłośnie i pozytywnie zaopiniowała złożone przeze mnie wnioski. 18 października
na sesji Rady Miejskiej przedstawiłem stosowne projekty
uchwał w sprawie przyznania wyżej wymienionych tytułów, które zostały podjęte w głosowaniu przez radnych
Rady Miejskiej.
„Za” głosowali wszyscy radni z klubu radnych KWW
Marka Długozimy „Skuteczni dla rozwoju”: Kamil Ankier, Maria Barbara Ciepluch, Artur Gajowy, Andrzej
Janik, Mateusz Kempa, Marek Koliński, Zenobiusz Modliborski, Magdalena Orzechowska, Marek Paszkot,
Edward Sikora, Mateusz Stanisz, Lech Taraszczuk oraz
Paweł Wolski.

„Za” głosowali również obecni na sesji radni PiS: Artur
Kania i Zbigniew Kuźma (w głosowaniach nie uczestniczył Janusz Szydłowski, który opuścił obrady Rady Miejskiej), a także radni Koalicji Obywatelskiej: Renata Bujak-Ziółkowska, Krzysztof Śmiertka oraz Justyna Wróbel
(w głosowaniach nie uczestniczyli nieobecni tego dnia
na sesji Mirosław Marzec i Małgorzata Lecyk). Renata
Bujak-Ziółkowska oraz Krzysztof Śmiertka wstrzymali
się od głosu w momencie głosowania za przyznaniem tytułu „Honorowego Obywatela Trzebnicy” śp. Kornelowi
Morawieckiemu.
Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

Wniosek w sprawie przyznania tytułu
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„Zasłużony dla Gminy Trzebnica”

„Zasłużony dla Gminy Trzebnica”

Jako Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima wnioskuję do Szanownej Kapituły o przyznanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Trzebnica” dla Pana Adama Kempy.

Jako Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima wnioskuję do Szanownej Kapituły
o przyznanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Trzebnica” dla Pani Jadwigi Janiszewskiej.

Pan Adam Kempa urodził się 15 maja 1929 roku w miejscowości Szklarska Myśleniewska, od 1960 r. mieszka w Trzebnicy. W młodości trafił do 14. Pułku Ułanów Jazłowieckiech, którego dowódcą kilka lat wcześniej był Andrzej Kempa, ps. „Wicek”,
ojciec pana Adama. W trakcie wojny sabotował działania wrogów napadających na
nasz kraj, a w latach 80. był działaczem Solidarności.

Pani Jadwiga Janiszewska urodziła się 5 października 1947 roku, gdzie mieszka do
dziś. Przez 32 lata Pani Jadwiga Janiszewska pracowała jako nauczyciel w Liceum
Ogólnokształcącym w Trzebnicy, w tym – 15 lat na stanowisku wicedyrektora szkoły. Otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia, w tym trzy Nagrody Dyrektora Szkoły,
Nagrodę Inspektora Oświaty, Starosty Powiatu Trzebnickiego, a także sześć Nagród
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i Wychowania oraz Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, Medal Edukacji Narodowej i Złoty Krzyż Zasługi.

Pan Adam Kempa jest trzebniczaninem, prezesem trzebnickiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W 2014 roku został mianowany na stopień
kapitana. Decyzję o nadaniu stopnia wojskowego, podpisaną przez Andrzeja Wasilewskiego, Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, odczytano
podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy 18 czerwca 2014 roku.
Wielki patriota, świadek ważnych i przełomowych wydarzeń historycznych w dziejach Polski, przyjaciel Szkoły Podstawowej nr 2 im. gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Trzebnicy, należącej do Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej
i Bohaterów AK. Każdego roku uczestniczy w ważnych wydarzeniach patriotycznych
organizowanych w Gminie Trzebnica pomagając wychowywać młodzież w duchu patriotyzmu, przekazując pamięć o niezwykłych ludziach, bohaterach AK i krzewiąc
wartości takie jak „Bóg, Honor, Ojczyzna”.
Posiada wybitne zasługi w działalności na rzecz stowarzyszeń kombatanckich oraz
w popularyzowaniu i utrwalaniu pamięci o ludziach, którzy walczyli o niepodległość
Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Jest wzorem i przykładem dla
kolejnych pokoleń trzebniczan.
Z wymienionych powyżej względów uważam, że nadanie Panu Adamowi Kempie
tytułu „Zasłużony dla Gminy Trzebnica” jest celowe i zasadne.

W latach 1994-1998 była wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Trzebnicy, w latach 2002-2006 radną Powiatu Trzebnickiego, a od 2007 do 2015 roku pełniła funkcję
zastępcy burmistrza Gminy Trzebnica. Była przewodniczącą Komitetu Społecznego,
który sprowadził z Kazachstanu do Trzebnicy rodzinę polską. Inicjatorka gminnej
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Samorządowego „Ośmiu Wspaniałych”, a także założycielka i wieloletnia opiekunka Młodzieżowego Wolontariatu. Prezes Parafialnego
Zespołu „Caritas”.
Pani Jadwiga Janiszewska była również opiekunem projektu realizowanego w Gminie Trzebnica pt. „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”. Zaangażowana w projekty o charakterze religijnym, społecznym, patriotycznym m.in. w ogólnopolską akcję „Katyń – ocalić od zapomnienia”, w ramach której w Lesie Bukowym została utworzona ścieżka
Dęby Pamięci. Zaangażowana w szerzenie wartości rodzinnych. Wybitna nauczycielka i wychowawczyni dla wielu pokoleń trzebniczan.
Jej osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, a także wieloletnia praca
i poświęcenie na rzecz mieszkańców Gminy Trzebnica, w tym krzewienie postaw
patriotycznych oraz prospołecznych zasługują na szczególny podziw i uznanie.
Z wymienionych powyżej względów uważam, że nadanie Pani Jadwidze Janiszewskiej tytułu „Zasłużony dla Gminy Trzebnica” jest celowe i zasadne.
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▶ Po d c z a s s e sj i R a d y M i e j s k i e j w Tr z e b n i c y, 18 c z e r wc a 2 014 r o k u Ad a m

Ke m p a z o s t a ł m i a n ow a ny n a s t o p i e ń k a p i t a n a . B u r m i s t r z G m i ny Tr z e b nica Marek Długozima wręczył nominację oraz złożył gratulacje.

▶ 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
Jadwiżańskich.

Wniosek w sprawie przyznania tytułu
„Zasłużony dla Gminy Trzebnica”
Jako Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima wnioskuję do Szanownej Kapituły o przyznanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Trzebnica” dla Pani Mieczysławy Gruby.
Pani Mieczysława Gruba urodziła się 6 grudnia 1952 roku w Szklarskiej Porębie. Od ponad
pięćdziesięciu lat mieszka w Trzebnicy. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1973 roku w Państwowym Zakładzie Wychowawczym w Trzebnicy jako nauczyciel-pedagog specjalny. W 1989
roku w wyniku konkursu została dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Trzebnicy. Tę zaszczytną funkcję pełniła do 31 sierpnia 2019 roku. Przez 30 lat pracowała
jako dyrektor, a przez 46 jako pedagog specjalny. W latach 2002-2006 była również radną Rady
Miejskiej w Trzebnicy.
Wybitna nauczycielka, osoba twórcza, wizjoner. Posiada wyjątkową osobowość, przez lata
pracy wykazywała się rozległą, interdyscyplinarną wiedzą oraz umiejętnościami. Profesjonalistka. Praca na rzecz drugiego człowieka to dla Pani Mieczysławy wartość autoteliczna, która
wiąże się z wielką odpowiedzialnością oraz bezustannym dążeniem do stworzenia jak najlepszych warunków do rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Gminy Trzebnica, ale i całego Powiatu Trzebnickiego.
Jest założycielem i organizatorem jednej z największych placówek na Dolnym Śląsku, w której przebywają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 3 lat do
25 roku życia. Powiatowy Zespół Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych w Trzebnicy,
w skład którego wchodzą: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Szkoła Podstawowa nr 5,
Branżowa Szkoła I Stopnia, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, grupy wychowawcze – całodobowa opieka wychowawcza) i Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy (grupy edukacyjno-terapeutyczne, tzw. grupy przedszkolne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi; klasy I-VIII – uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, grupy rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim).
Pani Mieczysława Gruba w swojej pracy zawsze wychodziła poza status wyłącznie pedagoga
specjalnego, realizowała zadania bezustannie myśląc o poprawie jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych instytucjach, również poza szkolnictwem.
Kończąc karierę zawodową pedagoga specjalnego i dyrektora Powiatowego Zespołu Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych w Trzebnicy pozostawiła placówkę, w której osoby
z niepełnosprawnością intelektualną znajdują swoje miejsce, tu mogą czuć się bezpiecznie
i rozwijać się na miarę swoich możliwości i potrzeb, ciesząc się ze swoich sukcesów i dając
radość członkom rodziny i całej społeczności lokalnej.

Wniosek w sprawie przyznania tytułu
„Zasłużony dla Gminy Trzebnica”
Jako Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima wnioskuję do Szanownej Kapituły o przyznanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Trzebnica”
dla śp. Pana Jana Janusiewicza.
Pan Jan Janusiewicz urodził się 2 września 1950 roku. Zmarł 27 maja
2019 roku.
Jestem przekonany, że śp. Pan Jan Janusiewicz w sposób szczególny
zapisał się w sercach i w pamięci wielu z nas - trzebniczan. Był radnym
Rady Miejskiej w Trzebnicy w III, IV, V i VI kadencji. Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej V i VI kadencji, Wieloletnim Przewodniczącym
Klubu Sportowego Sparta Skarszyn, przez lata Honorowym Prezesem
tego Klubu i jego aktywnym działaczem, Przewodniczącym Rady Miejsko-Gminnej Zrzeszenia LZS w Trzebnicy, wielkim miłośnikiem piłki
nożnej, społecznikiem.
Jestem dumny, że wspólnie mogliśmy podjąć się organizacji wielu
wydarzeń lokalnych, szczególnie tych o charakterze sportowym. Śp.
Jan Janusiewicz - człowiek niezwykle skromny, lecz wielki duchem,
bez reszty oddany sprawom swojej Małej Ojczyzny, którą był dla niego
Głuchów Górny, gdzie znajduje się jego dom rodzinny, a także Skarszyn. W Gminie Trzebnica zostawił swoje serce dla wielu spraw, ale
przede wszystkim dla wielu ludzi. Nigdy nikomu nie odmówił pomocy. Był zawsze otwarty na potrzeby drugiego człowieka, jednocześnie dbał, by miejsce, w którym żył, wychowywał swoje dzieci, gdzie
otoczony był miłością swojej żony, a także ludzką przyjaźnią i życzliwością - by to miejsce rozwijało się, zmieniało, tętniło życiem. Jako
radny nie ustawał w staraniach o kolejne drogi, świetlicę, plac zabaw.
Wiedział, że to kwestie bardzo ważne dla małych społeczności. Współpraca z nim zawsze układała mi się bardzo dobrze. Pomagał wszystkim,
którzy zwracali się do niego z prośbą o pomoc. Nigdy jej nikomu nie
odmówił. Szczególne miejsce w jego życiu zajmowali bliscy, rodzina.
Był prawdziwym wzorem postawy obywatelskiej i patriotycznej. Swoje
talenty, umiejętności i siły poświęcał, by działać dla dobra wspólnego.
Z wymienionych powyżej względów uważam, że nadanie śp. Panu
Janowi Janusiewiczowi tytułu Zasłużony dla Gminy Trzebnica jest celowe i zasadne.

Jestem pełen podziwu i uznania dla imponujących osiągnięć Pani Mieczysławy Gruby w roli
pedagoga, a także osoby zarządzającej tak wyjątkową placówką oświatową, jaką jest Powiatowy Zespół Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych.
Z wymienionych powyżej względów uważam, że nadanie Pani Mieczysławie Grubie tytułu
„Zasłużony dla Gminy Trzebnica” jest celowe i zasadne.
Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

▶ M ie c z ys ł awa G ru ba o d b ie ra p o d z ię kowania w z w i ąz k u z o dej śc ie m na e m e r y t u r ę.
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„Honorowy Obywatel Trzebnicy”

Jako Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima wnioskuję do Szanownej Kapituły o przyznanie tytułu „Honorowy Obywatel Trzebnicy” dla
Nadburmistrza Kitzingen Pana Siegfrieda Müllera.

Jako Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima wnioskuję do Szanownej Kapituły o przyznanie tytułu „Honorowy Obywatel Trzebnicy” dla Pana Kornela Morawieckiego.

Pan Siegfried Müller urodził się 11 listopada 1955 w Kitzingen, gdzie mieszka do dziś. Początkowo związany był z sektorem bankowym w Sparkasse
Kitzingen. Od 1990 roku działa w lokalnym samorządzie Kitzingen: jako radny
miejski, radny powiatowy, do 2008 roku pełnił funkcję referenta ds. przemysłu i handlu miasta Kitzingen. W radzie miejskiej pełnił również funkcję przewodniczącego frakcji Unabhängigen sozialen Wählergruppe Kitzingen (Niezależna socjalna grupa wyborców Kitzingen). 16 marca 2008 roku liczbą 67,54%
głosów został wybrany na funkcję Nadburmistrza Kitzingen.
Postawa i zaangażowanie Nadburmistrza Kitzingen Pana Siegfrieda Müllera
zadecydowały o tym, że zawiązane w 2009 roku partnerstwo między naszymi
miastami, między Kitzingen i Trzebnicą, rozwija się dziś w sposób wzorowy.
Dla wielu innych miast jest przykładem tego, jak we współczesnym świecie
może być realizowana i rozwijana idea pojednania między narodami. Pojednania, które jest częścią duchowego dziedzictwa zostawionego nam przez
św. Jadwigę Śląską łączącą nasze narody. To zadanie, by być braćmi, by być
dobrymi sąsiadami, jest najważniejsze w myśleniu o naszych wspólnych relacjach. Dziś jestem przekonany, a potwierdzają to kolejne lata współpracy
z Nadburmistrzem Siegfriedem Müllerem, że tylko w poszanowaniu przeszłości, czasem trudnej i bolesnej, możemy budować naszą przyszłość.
Troska Pana Nadburmistrza Kitzingen o wymiar naszego partnerstwa, m.in.
poprzez wzmacnianie współpracy między szkołami, organizację wymian młodzieży, udział w wydarzeniach kulturalnych, społecznych, religijnych ważnych
dla naszych miast i lokalnych społeczności, zasługują na szczególny podziw
i uznanie. Dzięki jego działaniom przedstawiciele władz samorządowych, dyrekcje szkół, uczniowie, sportowcy, artyści oraz mieszkańcy obu miast partnerskich współpracują ze sobą już od 10 lat, ucząc się wzajemnego szacunku
i pojednania w atmosferze wzajemnego dialogu, zaufania i życzliwości.
Pan Siegfried Müller, Nadburmistrz Kitzingen ma zawsze otwarte serce na
sprawy trzebniczan i Trzebnicy, ale na szczególne docenienie zasługują jego
działania w procesie budowania mostów przyjaźni i pojednania między narodem polskim i niemieckim, między polskim miastem Trzebnicą, a niemieckim
miastem Kitzingen.
Ponadto postawę Pana Siegfrieda Müllera cechuje troska o dalsze pogłębianie partnerskich relacji pomiędzy naszymi narodami oraz o rozwijanie partnerstwa naszych miast na kolejne dziedziny życia i kolejne grupy
mieszkańców.
Wierzę, że przyszłe pokolenia będą dumne z naszych dokonań, z naszej
współpracy, bowiem nie ma piękniejszej i lepszej drogi do zjednoczonej Europy niż droga od jednego do drugiego człowieka. I w tym sensie jesteśmy
nadzieją dla całego świata.
Z wymienionych powyżej względów uważam, że nadanie nadburmistrzowi
Kitzingen Siegfriedowi Müllerowi tytułu „Honorowy Obywatel Trzebnicy” jest
celowe i zasadne.
Marek Długozima

Burmistrz Gminy Trzebnica

Pan Kornel Morawiecki to Niezłomny Wojownik o wolną, suwerenną i niepodległą Polskę.
Wspaniały patriota. Człowiek – legenda.
Urodził się 3 maja 1941 roku w Warszawie. Był działaczem opozycji demokratycznej w PRL.
W 1968 roku po raz pierwszy wystąpił przeciwko władzom PRL, uczestnicząc w wydarzeniach
marcowych. W końcu lat 70. związał się z opozycją demokratyczną we Wrocławiu, był redaktorem drugoobiegowego "Biuletynu Dolnośląskiego". Po 1980 roku był działaczem Solidarności we
Wrocławiu, a po wybuchu stanu wojennego ukrywał się. Zasłynął jako przywódca „Solidarności
Walczącej”, którą powołał do życia po wprowadzeniu stanu wojennego, w 1982 r. Podstawowym
celem tej organizacji była - jak pisali założyciele – „walka o odzyskanie niepodległości i budowa
Rzeczypospolitej Solidarnej”. Odważnie i bezkompromisowo walczył z ustrojem komunistycznym. Pan Kornel Morawiecki w latach 80. był jednym z najbardziej poszukiwanych przez SB
działaczy podziemia. Był też działaczem, któremu udało się najdłużej ukrywać - aresztowano
go dopiero w listopadzie 1987 roku. Ponieważ w tamtym czasie władze PRL nie chciały mieć
więźniów politycznych, podstępem zmuszono Kornela Morawieckiego do wyjazdu za granicę.
Po kilku miesiącach potajemnie wrócił do kraju. Jako lider Solidarności Walczącej krytykował
rozmowy Okrągłego Stołu, wzywał też do bojkotu kontraktowych wyborów 4 czerwca 1989 r.
Jego ugrupowanie domagało się wtedy całkowicie wolnych wyborów. Po 1990 roku stanął na
czele Partii Wolności, krytycznie nastawionej do rzeczywistości III RP, m.in. do braku rozliczeń
z komunizmem czy braku lustracji.
W 2010 roku startował w wyborach prezydenckich, a w 2015 roku został posłem, kandydując z listy Kukiz'15. Był marszałkiem seniorem na pierwszym posiedzeniu Sejmu VIII kadencji.
W 2016 roku odszedł z Kukiz'15 i założył ugrupowanie Wolni i Solidarni.
W 1988 roku, „za pełną poświęcenia działalność dla idei wolności i niepodległości Polski”
został odznaczony przez prezydenta RP na uchodźstwie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2019 roku, „w uznaniu znamienitych zasług na rzecz przemian demokratycznych
w Polsce, za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej i państwowej” Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał Panu Kornelowi Morawieckiemu Order Orła Białego.

Jego postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za
nią ofiar, nieustanna gotowość do jej obrony, zasługują na najwyższe uznanie i podziw, jednocześnie bliskie są wartościom ważnym w Gminie Trzebnica. Myśląc o rozwoju naszej gminy
pamiętam, by troska o pamięć historyczną, kultywowanie tradycji, krzewienie postaw patriotycznych, były równie ważnym kierunkiem dla dynamicznych zmian, które w niej zachodzą.
Najtrwalszym, ale i najpiękniejszym wyrazem pamięci trzebniczan o ludziach, którzy oddali swoje życie w walce o niepodległość, jest Pomnik Wolności, który uroczyście odsłoniłem
w 2018 roku w związku z przeżywanymi w Polsce obchodami 100. rocznicy odzyskania przez
Polskę Niepodległości. Ponadto, ostatnio jedna z trzebnickich ulic zyskała nową nazwę imienia
Jana Olszewskiego, działacza opozycji demokratycznej i obrońcy w procesach politycznych
w okresie PRL, premiera RP; nowe rondo przy ul. Żołnierzy Września otrzymało imię „Żołnierzy Wyklętych”, a nowo wybudowane rondo przy ul. Milickiej nosić będzie imię „4 czerwca
1989”, na skwerze przy ul. 1 Maja stanął pomnik generała Ryszarda Kuklińskiego. Wychowanie
patriotyczne dzieci i młodzieży stanowi jedno z wielu zadań Gminy Trzebnica, podobnie jak
budowanie mostów między pokoleniami, czczenie pamięci o historii i bohaterach, wspieranie
uniwersalnych wartości miłości do Ojczyzny, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i państwowym, które odbywa się na wielu płaszczyznach i przy okazji różnych wydarzeń angażujących
zarówno młodzież, dzieci, jak i organizacje kombatanckie, a także całe rodziny. Dbam o to, by
upamiętniać symbole, miejsca, ale także i ludzi.
Z wymienionych powyżej względów uważam, że nadanie Panu Kornelowi Morawieckiemu
tytułu „Honorowy Obywatel Trzebnicy” jest celowe i zasadne.

Burmistrz Gminy Trzebnica

by ł a się 29 c ze r wc a w K it z inge n w r ę c z y ł Z ł ot y M e d al O by wate ls k i
b u rmist r zowi M arkow i D ł u g oz im ie.

Jubileusz

100-lecia PKO Banku Polskiego

26 września 2019 r. na zaproszenie prezesa
PKO Banku Polskiego Zbigniewa Jagiełły oraz
dyrektora trzebnickiego oddziału banku PKO
BP Andrzeja Łoposzki, uczestniczyłem w doniosłej uroczystości – Jubileuszu 100-lecia PKO
Banku Polskiego, który odbył się w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.
Wydarzenie to było dla mnie
bardzo miłą podróżą sentymentalną, ponieważ spotkałem wiele
osób, z którymi miałem przyjemność współpracować przez
wiele lat pełnienia przeze mnie
funkcji dyrektora banku PKO BP
w Trzebnicy. Sama uroczystość
była przygotowana bardzo dostojnie i profesjonalnie. Historia
i dokonania największego w Polsce banku przytoczona została
przez prezesa Zbigniewa Jagiełłę, który przypomniał historię
powstania banku począwszy od
dnia 7 lutego 1919 r., kiedy to naczelnik Józef Piłsudski podpisał
dekret o powołaniu Pocztowej

Kasy Oszczędności, której kontynuatorem jest obecny PKO Bank
Polski. Całość została uzupełniona niezapomnianym koncertem
z największymi polskimi przebojami 100-lecia, wykonanymi
przez międzypokoleniowe duety
znanych polskich artystów.
Po koncercie odbył się bankiet,
podczas którego miałem przyjemność porozmawiać z prezesem
PKO BP Zbigniewem Jagiełłą oraz
wieloma dyrektorami, pracownikami oraz klientami banku –
w tym również klientami trzebnickiego oddziału, którzy także
licznie przybyli, by wspólnie świętować ten wyjątkowy jubileusz.

▶ B u r m i s t r z M a r e k D ł u g o z i m a w r a z z P r e z e s e m Tr z e b n i c k i e g o O d d z i a ł u B a n k u P KO
A n d r z e j e m Ł o p o s z k ą o r a z t r z e b n i c k i m i k l i e n t a m i o d d z i a ł u w Tr z e b n i c y.

Wszystkim pracownikom oraz
osobom związanym z PKO Bankiem Polskim życzę kolejnych
100 lat śmiałych i trafnych decyzji
oraz dalszego, tak dynamicznego
rozwoju! Dziękuję również dyrektorowi PKO BP oddział Trzebnica

Andrzejowi Łoposzce, który objął
po mnie kierownictwo nad trzebnickim oddziałem banku. Obserwuję rozwój placówki i uważam,
że Andrzej Łoposzko sprawnie
i skutecznie kontynuuje rozpoczęty przeze mnie dynamiczny roz-

wój trzebnickiego oddziału PKO
Bank Polski, czego mu serdecznie
gratuluję i życzę kolejnych sukcesów!
Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

Jestem pełen podziwu dla odwagi i determinacji, z jaką Pan Kornel Morawiecki dba o to, by
Polska była krajem wolnym, silnym, dumnym z własnej historii i bogatych tradycji. Waleczny
i nieprzeciętnie odważny, a przy tym, z osobistych rozmów z jego bliskimi, córką Panią Anną
Morawiecką i Premierem RP Panem Mateuszem Morawieckim wiem, że to człowiek łagodny
i delikatny, skromny, o dużej kulturze osobistej, rozległej wiedzy, błyskotliwej inteligencji.

Marek Długozima

▶ N ad b u rmist r z Sie g frie d M ü ll e r p o dc z as u r o c z ystośc i , k tóra o d -
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▶ Ś p . Ko r n e l M o r a w i e c k i o r a z 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 u r o c z y s t o ś c i z w i ą z a n y 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.

▶ Bu rmist r z M ar e k D ł u goz im a w ra z z Pr e ze se m Z ar z ądu B ank u PKO Zb i g niewe m Jag ie ł ł ą ora z M a ł gor z at ą C ze r wińs k ą D y re k to re m Re g io nalne go O d d z ia ł u D e t alic z ne go we Wr o c ł awiu .

▶ N a g ali ob e c ni by li m . in . p re z yde nt Wr o c ł aw ia Jace k Su t r y k oraz M ars z a ł e k Woj ewó d z t wa D o lnoś l ąs k ie go Ce z ar y Pr z y by ls k i.
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Mały Węzeł Trzebnicki coraz bliżej

z nowymi łazienkami

Dobiega końca pierwszy etap remontu łazienek w Szkole Podstawowej nr 3. Wykonane
zostały sanitariaty na parterze. Prace warte blisko 167 tys. zł prowadziła firma AM Sp.
z o.o. z Brzegu Dolnego. Inwestycję wizytował
burmistrz Marek Długozima.
W skład prac wchodziła m.in.:
rozbiórka istniejących i montaż
nowych ścianek działowych, montaż sufitu podwieszanego, wyrównanie podłoża, wykonanie izolacji, położenie płytek ściennych
i podłogowych, montaż okien oraz
drzwi, montaż nowych instalacji
elektrycznych i oświetleniowych,
demontaż starych rurociągów że-

liwnych oraz misek, umywalek,
pisuarów, baterii wraz z podejściami odpływowymi i dopływowymi,
montaż nowych instalacji wodnych wraz z białym montażem
i akcesoriami łazienkowymi oraz
montaż grzejników.
– Cieszę się, że kolejna inwestycja w Szkołę Podstawową nr 3
dobiega końca, a dzieci już teraz

mogą cieszyć się z wyremontowanych toalet. Zakres prowadzonych
prac był tak szeroki, że zdecydowałem o prowadzeniu remontu na
poszczególnych piętrach osobno,
tak by nie paraliżować pracy szkoły. Już w czasie ferii wyremontowane zostaną łazienki na pierwszym
piętrze, a w kolejnych miesiącach
sanitariaty na drugim piętrze budynku – powiedział burmistrz
i dodał: – Inwestując w edukację
inwestujemy w przyszłość naszych
dzieci, stąd kolejne moje działania mające na celu stałą poprawę
infrastruktury i ubogacanie programu edukacyjnego. Tak powstał
nowy żłobek i przedszkole oraz
Szkoła Podstawowa w Kuźniczy-

▶ I nwe st ycj ę w i z y towa ł b u rmist r z M ar e k D ł u goz im a , na z dj . z d y re k to r
E

K

sku. Stąd też prowadzony remont,
planowana rozbudowa szkół podstawowych nr 1 i 2, czy warta 3,5
mln zł termomodernizacja szkoły
w Ujeźdźcu Wielkim – zakończył
burmistrz.
Przypomnijmy, że w ostatnim
czasie w Szkole Podstawowej nr
3 wykonano szereg remontów
i wielomilionowych inwestycji.
Powstała m.in.: pełnowymiarowa
hala sportowa wraz z remontem
małej hali gimnastycznej, boisko
wielofunkcyjne obejmujące dwa
boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenisa i piłkę ręczną, nowa
multimedialna sala do nauki języków obcych, stołówka z kuchnią
oraz nowoczesny i spełniający naj-

wyższe wymogi bezpieczeństwa
nowy plac zabaw dla dzieci. Do
najważniejszych udogodnień należy zaliczyć również windę usprawniającą przemieszczanie się pomiędzy piętrami nie tylko osobom
niepełnosprawnym, ale również
rodzicom z dziećmi. Wcześniej
wykonano gruntowny remont polegający na wymianie instalacji,
wykonaniu nowych gładzi tynkowych, wymianie drzwi i oświetlenia. Zakupione zostały również
nowe meble do klas zerowych, wyposażenie edukacyjne, a także szafki uczniowskie. W planach znajduje się również wyremontowanie
holu oraz budowa nowej szatni.
[sh]

Niebawem centrum naszego miasta wzbogaci się o dwa okrągłe elementy infrastruktury drogowej – ronda pełne kwiatów i historii.
Trwa wylewanie asfaltu na głównym rondzie
przy ulicy Milickiej, Prusickiej, ks. Bochenka
i Witosa.
Z pierwszego ronda zlokalizowanego przy ulicach: Milickiej,
premiera J. Olszewskiego i H.
Brodatego, korzystają już zmotoryzowani uczestnicy ruchu. Jest
to rondo 4 czerwca 1989 r. – któ-

rego nazwa stanowi gloryfikację
pierwszych częściowo wolnych
wyborów w powojennej Polsce.
Drugie, na którym trwają prace
wykończeniowe, przy ulicy Milickiej, Prusickiej, ks. Bochenka

i Witosa nosić będzie nazwę –
Ronda Unii Europejskiej – nazewnictwem upamiętniające akt
akcesyjny, którego 15. rocznicę
świętujemy w roku bieżącym.
Pomysłodawcą i wnioskodawcą
istotnych historycznie nazw rond
oraz zmiany ulicy Roosevelta na
premiera J. Olszewskiego jest
burmistrz Marek Długozima.
Propozycje spotkały się z aprobatą Rady Miejskiej i zostały przez
nią formalnie zatwierdzone.
Niewątpliwą zaletą skrzyżowań
typu rondo jest wzrost bezpie-
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▶ Tr wa p r o ce s k ł ad ze nia nawie r zc hni as fal towej na r on d z ie u z b ie gu u lic:
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się bez zbędnej zwłoki w miejscu
pracy, przed pierwszym dzwonkiem w szkole, czy na bloku
porodowym, aby przywitać na
świecie kolejnego szczęśliwca,
który będzie wzrastał w otoczeniu naszej wyjątkowej społeczności lokalnej. Bez wątpienia obok
udogodnień natury technicznej,
nie bez znaczenia pozostaje kultura jazdy o czym warto pamiętać przemierzając każdy kolejny
kilometr. Szerokiej i bezpiecznej
drogi.
[ap]

w ykonane zostaną remonty na pierwszym i drugim piętrze budynku.

M ilic k iej , Pru sic k iej , Witos a i k s . B o c he nk a . I nwe st ycj ę w i z y towa ł b u rmist r z M ar e k D ł u goz im a .

R

czeństwa poprzez geometrycznie
wymuszoną redukcję prędkości
i zwiększenie przepustowości.
Spoglądając szerzej na aspekt dobrobytu mieszkańców w kontekście uruchomienia skrzyżowań
o ruchu okrężnym z pewnością
przyczynią się one do obniżenia
poziomu stresu związanego potencjalnie z dyskomfortem generowanym przez tworzące się
korki, a w konsekwencji poprawy
samopoczucia i przyjaznego stosunku do otoczenia. Upłynniony
ruch zwiększy szanse pojawienia

▶ Zakończył się remont łazienek na parterze szkoł y. W kolejnych miesiącach

SP3 Jadw ig ą Kalinows k ą.
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Uzdrowiskowy mikroklimat

25-lecie ELMAR

Trwa złota polska jesień, w ramach której zapraszamy do spacerów i skorzystania z trzebnickich tężni. Znajdują się one na terenach
rekreacyjnych w bliskim sąsiedztwie stawów
i Lasu Bukowego.

Trzebnicka firma ELMAR, 11 października obchodziła swoje 25-lecie działalności, co zbiegło
się z otwarciem nowej siedziby na ul. Cichej.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.
burmistrz Marek Długozima oraz były Mistrz
Polski w kolarstwie Lech Piasecki.
ELMAR współpracuje z najważniejszymi producentami BHP,
dostarczając większość środków
ochrony osobistej dostępnych na
rynku. Prężny rozwój firmy zaowocował koniecznością budowy nowej siedziby. – Wystarczy
wspomnieć, że pięć lat temu, na
dwudziestolecie, firma była trzy
razy mniejsza, a dziś możemy
świętować otwarcie nowego zakładu. Dziękuję wszystkim pracownikom, którzy współtworzą
z nami naszą markę. Dziękuję
także burmistrzowi, który od zawsze wspiera naszą działalność.
Cieszymy się, że możemy wpisać
się w nurt dynamicznego rozwoju
Trzebnicy – powiedział właściciel
firmy Leszek Krzywicki, który
dodał, że firma ELMAR aktywnie włącza się także w promocję
poprzez sport. Podczas 76. Tour
de Pologne firma wyposażyła
całą obsługę techniczną wyścigu

w zawodową odzież ochronną.
Co więcej ekipa ELMAR/ESKA
Team wzięła udział w amatorskich zmaganiach na trasie.
Gratulacje złożył również burmistrz Marek Długozima: – To
świetny dzień dla Trzebnicy, gdy
lokalna firma rozwija się, otwierając nową lokalizację. Jestem
pod wielkim wrażeniem działań
Pana Leszka Krzywickiego, którego znam od wielu lat, wspierając go od ćwierćwiecza, najpierw
jako pracownik i prezes banku
PKO, a obecnie służąc radą jako
burmistrz. To nie przypadek, że
największa firma BHP w Polsce
wspiera jedną z największych imprez sportowych w naszym kraju.
ELMAR to absolutna czołówka
peletonu i cieszę się, że są tak nierozerwalnie związani z Trzebnicą – powiedział burmistrz i dodał: – Postęp Gminy Trzebnica
jest mocno sprzężony z rozwojem
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– Wytwarzany przez nie
specjalny mikroklimat sprawi, że poczują się Państwo
jak w uzdrowisku. Od dwóch
lat nie musimy się już wybierać na turnusy sanatoryjne do
Ciechocinka, gdzie stoją jedne
z najbardziej rozpoznawalnych
i charakterystycznych tężni solankowych. Możemy się cieszyć

z faktu, że podobne obiekty
działają w Trzebnicy. Zapraszam
do skorzystania! – powiedział
burmistrz Marek Długozima.
W czym tkwi sekret tężni solankowych? Konstrukcja
zbudowana jest z drewna, a jej
wnętrze wypełniają wiązki gałązek tarniny, po których spływa solanka. Powstały aerozol

wokół tężni bogaty jest w cenne
mikroelementy m.in. jod, brom,
sód, potas, wapń, magnez i żelazo, które mają istotny wpływ
na prawidłowe funkcjonowanie
organizmu człowieka. Inhalacje
solankowe są szczególnie polecane w przypadku schorzeń górnych dróg oddechowych, a także
w leczeniu zapalenia zatok czy
nadciśnienia tętniczego. Mikroklimat, który wytwarzają tężnie,
porównywany jest do tego nadmorskiego. Godzinna inhalacja
powoduje, że człowiek pochłania taką ilość jodu, jak podczas
trzydniowego wypoczynku nad
morzem. Przebywanie w okoli-

cach tężni wpływa także na dobre samopoczucie, a delikatny
szum wody uspokaja i relaksuje.
– Od kiedy zacząłem zażywać
drogocennych inhalacji czuję
znaczną poprawę mojego zdrowia. Zauważyłem, że moje drogi
oddechowe zdecydowanie lepiej
pracują, z czego się ogromnie
cieszę – mówi pan Stanisław,
a pani Katarzyna dodaje: – Przeprowadziliśmy się z Warszawy
i muszę przyznać, że jestem
mile zaskoczona tym, jak wygląda i funkcjonuje miasto. Jak na
taką małą miejscowość jest tutaj
wszystko: urokliwe stawy z fontanną, kompleks basenowy ze

strefą aktywności, a teraz doszły
do tego tężnie solankowe, które
bardzo mi się podobają i z którym chętnie korzystam podczas
spacerów z moim synkiem.
Zauważyłam, że tężnie cieszą
się dużym zainteresowaniem,
zwłaszcza starszych mieszkańców Trzebnicy. Myślę, że to dobra inwestycja, tym bardziej, że
miasto ma swoją historię związaną z uzdrowiskiem. Widać,
że burmistrz dba i pielęgnuje
tradycję, co jest naprawdę godne
podziwu.
[sh]

▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a z ł oż y ł Le s z kowi K r z y wic k ie mu g rat u l acj e z o k azj i ju b il e u s z u f irmy.

przedsiębiorstw i firm działających na jej terenie. Jestem świadomy wagi tej korelacji i zależy
mi na naszym wspólnym sukcesie oraz dbaniu o przyjazną atmosferę dla prowadzenia działal-

▶ O f icjalne g o p r ze c i ę c ia wst ę g i d o konali p r e ze s Le c h K r z y wic k i w raz
z ż oną Janiną o ra z s y ne m Łu k as z e m K r z y w ic k im i z ię c ie m Dariu s ze m
M as z t al e r ze m .

ności gospodarczej – zakończył.
W czasie trwania uroczystości, na ręce strażaków ochotników, przekazane zostały również
defibrylatory, które służyć będą
do ratowania ludzi. Oficjalnego

przecięcia wstęgi dokonali prezes Lech Krzywicki wraz z żoną
Janiną oraz synem Łukaszem
Krzywickim i zięciem Dariuszem
Masztalerzem.
[sh]

▶ Tr ze b nic k ie tę ż nie w y t war z aj ą l e c z nic z y mik r o k lim at .

▶ Znaj duj ą s i ę o ne w s ąsie d z t w ie st awów i L asu Bu kowe go.

▶ J e s ie nią uwalniany p r ze z nie jo d i inne m ik ro e l e m e nt y, w z m ac niaj ą

▶ Okolice Trzebnick ich Stanów zachęcają do spacerów o każdej porze roku.

▶ Wsp ó lne z dj ę c ie b u rmist r z a w raz z r o d z iną Państ wa K r z y wic k ic h .

u k ł ad o d p ornoś c iow y.

R

▶ W ot warc iu lic z nie u c z e st nic z y li p racow nic y o raz z ap ros ze ni g ośc ie.

▶ Wś r ó d nic h ob e c ny by ł m . in . k s . p r ob os zc z Piot r
Fil as , k tór y p oś wię c i ł nową s ie d z ib ę f irmy.
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30-lecie pracy twórczej

W piątkowy wieczór, 18 października 2019
roku, przestrzeń GCKiS zapełniła się wielbicielami malarstwa, grafik i linorytów, którzy zjawili się na wernisażu prac autorstwa
Artura Lobusa. Wystawą uhonorowano 30-lecie pracy twórczej tego nietuzinkowego artysty, który nie boi się łamać konwencji i łączyć
pozornie odmienne formy sztuki, a wszystko
to w niestrudzonym przełamywaniu schematów artystycznych.
Uroczystego otwarcia wernisażu dokonał burmistrz Marek
Długozima, prywatnie entuzjasta talentu Artura Lobusa, który
długo zabiegał o zgodę twórcy na
zorganizowanie ww. wernisażu.
Składając gratulacje, burmistrz
podkreślił, że z dumą prezentuje
kilkaset prac niezwykłego artysty,
w których mistrzowska kreska
łączą się z łamaniem schematów
i poszukiwaniem niejednoznaczności w codziennym życiu.
– Przedstawione dziś prace
stanowią efekt poszukiwań twórczych artysty, dowód jego wrażliwości na formę i piękno, a także
miłość do sztuki… Jestem dumny, że właśnie w murach naszego Gminnego Centrum Kultury
ten niezwykły plastyk zgodził się
udostępnić swoje wspaniałe prace,
dzieląc się efektami lat spędzonych
przy sztalugach oraz nad kartką
papieru. Takich prac nie spotyka się często i dlatego uważam,

że dzisiejszy wernisaż to symbol
piękna, artyzmu i twórczości malarskiej z najwyższej półki. Pan
Artur Lobus to niezwykle utalentowany absolwent wrocławskiej
Akademii Sztuk Pięknych, który
jak sam o sobie powiada – urodził
się w rodzinie od pokoleń związanej z malarstwem i sztuką, nie
mając praktycznie innego wyjścia jak samemu złapać za pędzel
i farby – powiedział burmistrz.
Wystąpienie burmistrza Marka
Długozimy dopełniła dodatkowo
artystyczna laudacja, wygłoszona przez kurator wystawy Łucję
Kołodziejczyk, która przyrównała artystę do wędrowca, który
„niestrudzenie idzie w nieznane
obszary prowadząc za sobą widza,
a jego portrety, zwłaszcza autoportrety mówią, kim był lub czym
żył w czasie ich malowania".
W ramach wystawy zaprezentowano kilkaset prac artysty,
które dokumentują drogę arty-

▶ D op e ł nie nie m w yst aw y by ł konce r t ze sp o ł u „ B ar d z iej Plu s ”.

▶ O d by ł się on w p r z e st r z e ni g m innej ar t Kaw iarni.

▶ W yst awę w G minny m Ce nt ru m Ku l t u r y b ę d z ie m oż na p o d z iw iać do 18

▶ N a z dj . b u rmist r z M are k D ł u goz im a w raz z Ar t u re m Lo b u se m , inicj ato -

▶ Bu rmist r z M are k D ł u g oz im a p r z y wit a ł ws z yst k ic h ze b ranyc h goś c i , a t ak ż e w y raz i ł ra d ość z fak t u , że u d a ł o się z ap rosić d o Tr ze b nic y t ak z nakomite go ar t ystę.

stycznego rozwoju tego grafika
i malarza, który przez ponad 20
lat pracował jako ilustrator dla
Wydawnictwa Dolnośląskiego.
Wykonując blisko 1000 ilustracji,
artysta regularnie stawał jednak
przy sztalugach malarskich, a także wykonywał grafiki. Otwarcie
wernisażu przyciągnęło ponad
200 miłośników sztuki, nie tylko
mieszkańców Gminy Trzebnica,
ale także profesjonalnych artystów – profesorów ASP, a prywatnie kolegów Artura Lobusa,
którzy szczerze gratulowali plastykowi wspaniałego dorobku.
Dopełnieniem w ybitnych

wrażeń wizualnych była dyskretna muzyka w tle, w wykonaniu
uzdolnionego
trzebniczanina
Marcela Frąckowiaka, a także
koncert na cześć twórcy, w wykonaniu zespołu muzycznego ,,Bardziej plus”. Nie zawiedli także
pracownicy artKawiarnii – przygotowano poczęstunek połączony z degustacją wina z lokalnej
winnicy „Jadwiga”. Wieczór pełen wrażeń dopełniło wręczenie
Arturowi Lobusowi tortu – niespodzianki, dostarczonego przez
Adama Kosowskiego – właściciela cukierni „Beza” z Trzebnicy.
Oglądanie prac zgromadzonych

na 3 kondygnacjach przestrzeni
wystawienniczej o powierzchni
400 m2 przeciągnęło się do późnych godzin nocnych. Wystawa
objęła bowiem także obrazy i ilustracje, których wcześniej artysta nie prezentował – odkopane
z dna archiwum Artura Lobusa.
Wszyscy chętni, aby obejrzeć
niezwykłe prace Artura Lobusa,
będą mieli okazję zapoznać się
z jego sztuką w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy
do 18 lutego 2020 roku, wyrabiając
swoją własną opinię na temat tego
nietuzinkowego artysty.
[łk/ksz]

lu te go 2020 r o ku .

R

▶ Ar t u r Lob u s w yst awą w G m inny m Ce nt ru m Ku l t u r y ho no ruje t r z yd z ie śc i

▶ N a we rnis a ż u p oj awi ł o się wie lu c h ę t nyc h na sp ot k anie z t wórc ą ora z

▶ W yst awa z aj muj e t r z y s al e w G minny m Ce nt ru m Ku l t u r y, p o d z iwiać m o -

▶ S al a Fe lik s a M u ł k i by ł a g ł ów ny m ce nt ru m p i ąt kowe go we rnis a ż u .

l at s woj ej p rac y ar t yst yc z nej .

ż e my k ilk ase t p rac ar t yst y.
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Trwają w trzeźwości
Swoje 25-lecie obchodziła trzebnicka grupa AA „Jadwiga”
założona przez Mariana Waruszyńskiego. W uroczystym
spotkaniu udział wziął burmistrz Marek Długozima wraz
z Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Iwoną Durbajło oraz członkiniami
Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień – Naczelnikiem Wydziału Oświaty
Krystyną Haładaj oraz Beatą Iżewską.

Dzień Edukacji Narodowej
N ag r o dy B u r m i s t r z a G m i n y T r z e b n i c a

Na ręce Mariana Waruszyńskiego burmistrz przekazał specjalny list gratulacyjny, złożył także
życzenia wytrwałości wszystkim
uczestnikom spotkania: – Wierzę, że praca nad sobą, którą
podejmujecie każdego dnia,
jest dla Was źródłem satysfakcji i siły. Dziękuję za krzewienie

▶ Ws z yst k im c z ł onkom g ru py A A „ Jadw ig a” b u rmist r z ż yc z y ł w y t r wa ł ośc i w p o dj ę t yc h
p ost anowie niac h t r z e ź woś c i.
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w środowisku lokalnym postaw
abstynenckich. Dajecie żywe
świadectwo, że można trwać
w trzeźwości żyjąc pełnią życia. Jesteście nadzieją i opoką
dla wszystkich, którzy zmagają się z nałogiem. Jednocześnie
wyrażam podziw i szacunek dla
trudu drogi, którą obraliście, by

przeżywać swoje życie w prawdzie i wolności. Niech patronka
Waszej Grupy św. Jadwiga Śląska
otacza Was opieką i wyprasza dla
Was w niebie wszelkie potrzebne łaski – powiedział burmistrz,
który wręczył także specjalny obraz świętej Jadwigi.
[sh]

▶ Bu rmist r z M ar e k D ł u goz im a na r ę ce z a ł oż yc ie l a t r ze b nic k iej g ru py A A M ariana Waru s z y ńs k ie go z ł oż y ł g rat u l acj e z o k a zji ju b il e u s z u ora z p r ze k a z a ł p r e ze nt w p ost a c i ob raz u ś w. Jadwig i.
M

A

▶ Trad yc yj nie ju ż , b u rmist r z M ar e k D ł u goz im a s p ot y k a s i ę w D niu Edu k acj i N ar o dowej z p racow nik ami oś wiat y, by p o d z ię kować im z a t ru d co d z ie nnej
p rac y ora z w r ę c z yć o k a zjonalne nag r o d y.

Odkąd w 1972 roku ustanowiono Dzień Edukacji Narodowej, dzień ten jest uroczyście
obchodzony w instytucjach związanych
z oświatą. Jest także okazją do nagradzania
wyróżniających się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, którzy przejawiają
talent do stworzenia uczniom warunków do
wszechstronnego rozwoju, na miarę ich indywidualnych możliwości.
Zgodnie z wieloletnią tradycją,
15 października Burmistrz Marek Długozima zaprosił przedstawicieli gminnych placówek
oświatowych na uroczyste spotkanie w ramach Dnia Edukacji
Narodowej. Z tej okazji dyrektorzy, nauczyciele oraz pracownicy
administracji i obsługi z lokal-

nych szkół zjawili się w Hotelu
Trzebnica, by wspólnie celebrować święto powszechnie określane mianem „Dnia Nauczyciela”.
Zaproszeni goście otrzymali z rąk
gospodarza Gminy Trzebnica nie
tylko słowne, ale też pisemne podziękowania w uznaniu za ich
całoroczny wysiłek edukacyjno

-wychowawczy. Zgodnie z wieloletnią tradycją burmistrz wręczył
także ww. kadrze nauczycielskiej
i administracyjnej okolicznościowe nagrody. Uroczystą chwilę
uświetniono wręczeniem każdej
z zaproszonych osób pięknej,
czerwonej róży.
– Cieszę się, że kolejny rok
mam możliwość gościć Państwa
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W Gminie Trzebnica – jak
wszyscy wiedzą, kolejną już kadencję staram się wykorzystać
na to, aby Trzebnica rozwijała
się i osiągnęła maksymalny rozwój we wszystkich dziedzinach.
Dlatego też nie szczędzę energii,
aby stworzyć komfortowe warunki rozwoju dla najmłodszych
mieszkańców, poprzez budowę
i remonty szkół, przedszkoli,

▶ Bu rmist r z p r z y wit a ł ws z yst k ic h uc ze st ników sp ot k ania , ż yc z ąc w ie l e s a t ys fakcj i w ż yc iu z awo dow y m .

żłobków czy też jedynej w powiecie Gminnej Szkoły Muzycznej I stopnia. Dzięki wspólnym
staraniom i ciężkiej pracy nasze
połączone wysiłki dają świetne
efekty. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza
jest na tak wysokim poziomie
w Gminie Trzebnica również
dzięki Waszemu zaangażowaniu. Dziękuję, że wychowujecie
naszych uczniów zgodnie z etyką
i patriotyzmem, ale także w duchu nowoczesności. Jeszcze raz –
dziękuję Wam za niesienie przysłowiowego „kaganka oświaty”
– skierował do gości swoje słowa
burmistrz Marek Długozima.
Oprócz osób zatrudnionych
na co dzień w gminnych placówkach oświatowych, w tym uroczystym dniu burmistrz Marek

Długozima docenił także wkład
pracowników Urzędu Miejskiego w codzienne, harmonijne
funkcjonowanie szkolnictwa na
obszarze Gminy Trzebnica. Nagrody i podziękowania trafiły do
rąk Naczelnik Wydziału Oświaty
– Krystyny Haładaj, Kierownika
Zespołu AdministracyjnychPlacówek Oświatowych Jerzego Treli,
a także nowo mianowanej głównej księgowej ZAPO Anny Lorek,
za wytężoną, całoroczną pracę.
Uroczysty dzień upamiętniła
wspólna fotografia wszystkich
nagrodzonych pedagogów, pracowników administracji i przedstawicieli gminnych wydziałów
działających w obszarze szkolnictwa z Burmistrzem Gminy Trzebnica Markiem Długozimą.
[ksz]

▶ Sp ot k anie , na z ap r os ze nie b u rmist r z a o d by ł o się w H ote lu Tr ze b nic a .
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Święto Szkoły w Kuźniczysku

Pasowani na uczniów

W piątek 18 października 2019 r. Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Kuźniczysku obchodziła swoje święto, które połączono z uroczystym pasowaniem na ucznia.
Święto szkoły zainaugurowała wspólna msza
św. w miejscowym kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Punktualnie o godz. 8.00 została odprawiona msza św. w intencji
uczniów, rodziców i nauczycieli.
Zaś o 9.00 rozpoczęto uroczysty
apel w szkole, na który przybyli:
burmistrz Marek Długozima, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół,
rodzice, uczniowie, grono pedagogiczne i pracownicy szkoły.
Uroczystego pasowania dokonała
Elżbieta Taraszczuk-Gaweł – dyrektor szkoły, w której obecności
uczniowie złożyli także uroczyste
ślubowanie. W pierwszej kolejności gratulacje i życzenia dla całej
społeczności szkolnej, uczniowie
odebrali od burmistrza Marka
Długozimy, który podkreślił, że
nowo powstała Szkoła Podstawo-

wa w Kuźniczysku jest jedną z najpiękniejszych placówek w Gminie
Trzebnica. – Widząc zadowolenie
dzieci, wiem, że decyzja o budowie tej szkoły była jak najbardziej
trafiona. Z Kuźniczyska wywodzi
się wiele zdolnych uczniów, którzy zyskali doskonałe warunki do
rozwoju swojego talentu. W niedalekiej przyszłości powstanie tu
także nowa hala gimnastyczna.
Wszystkim pierwszakom życzę
cudownych dni w szkole jako już
pełnoprawnym uczniom – zakończył burmistrz.
Podziękowania powędrowały
także ze strony przewodniczącej
Samorządu Uczniowskiego, Julii
Piech, która poprowadziła całość

W dniu 8 października 2019 r. odbyło się także
uroczyste ślubowanie uczniów klas I Szkoły
Podstawowej nr 2 w Trzebnicy. Do grona braci
uczniowskiej dołączyło tego dnia 65 uczniów.

▶ Wspólne zdjęcie burmistrza z pasowanymi pierwszoklasistami, dyrektor Elżbietą TaraszczukGaweł oraz wychowawczynią Lidią Kędziorą.

uroczystości. Dla urozmaicenia
święta szkoły po raz kolejny w rolę
Patronki wcieliła się uczennica
klasy 7 – Hanna Winkler. Zaproszeni dyrektorzy przekazali świeżo upieczonym uczniom z klas
pierwszych słodycze na osłodę

obowiązków szkolnych. Na koniec
podziękowano jeszcze raz wszystkim rodzicom, uczniom i nauczycielom za przygotowanie święta
szkoły i uroczyście zaproszono na
przyszłoroczny jubileusz, kiedy
to Szkoła Podstawowa w Kuźni-

W odświętnie udekorowanej
sali GCKiS zebrali się rodzice,
dyrekcja szkoły, zaproszeni goście oraz bardzo przejęci pierwszoklasiści. Oprawę tego święta stanowiła część artystyczna
przygotowana przez wychowawczynie klas pierwszych – Halinę
Grocholską, Renatę Marszałek
i Jolantę Szymczyk. Mali wykonawcy zaprezentowali się w licznych wierszach i piosenkach oraz
układzie tanecznym. Świetności
tym podniosłym chwilom dodał

doskonały występ chóru szkolnego prowadzonego przez panią
Halinę Bolisęgę. Po części artystycznej nastąpiła uroczystość
ślubowania. Aktu pasowania dokonały panie: Naczelnik Wydziału Oświaty Krystyna Haładaj,
dyrektor szkoły Grażyna Kantecka oraz wicedyrektor Lidia
Piotrowska. Następnie świeżo
mianowani pierwszoklasiści złożyli zobowiązanie, które każdy
uczeń osobiście przypieczętował
odciskiem swego palca. Dowo-

w SP 2

dem na posiadanie przez pasowanych uczniów niezwykłego
hartu ducha było zjedzenie bardzo kwaśnego żelka. Pierwszoklasiści zostali w tym wyjątkowym dla nich dniu obdarowani
słodkimi prezentami przez gości
z przedszkola, którzy zaprezentowali ciekawy układ taneczny.
Kolejną niespodziankę przygotowali uczniowie klas szóstych,
wręczając pierwszoklasistom tarcze szkolne oraz rodzice, którzy
przygotowali drobne upominki.
Ostatnim prezentem dla świeżo
pasowanych pierwszaków były
dyplomy pasowania na ucznia
wręczone przez wychowawczynie, które będą przypominać
o tym wyjątkowym dniu.
[hg/rm/jsz]

▶ Ur o c z yste ś lu b owanie o d by ł o się na sce nie w s ali w i do w is kowo - k inowej G m inne go Ce nt ru m Ku l t u r y.

czysku obchodzić będzie 75-lecie
istnienia. Resztę dnia uczniowie
spędzili z wychowawcami, biorąc
udział w konkursach wiedzy ogólnej i wiedzy o własnej placówce.
[ksz]

▶ Ur o c z yste go p asowania do kona ł a N ac ze lnik W yd z ia ł u

Oś wiat y K r yst y na H a ł ad aj w raz z d y r e k tor G ra ż y ną Kan te c k ą i wice d y r e k tor Lid ią Piot r ows k ą.

▶ Uro c z ystość roz p o c z ę ł a s i ę t rad yc yj ny m Po l one ze m .
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▶ Pie r ws z ak i z ap re ze ntowa ł y p r o g ram ar t yst yc z ny.

▶ W u ro c z ystośc i u d z ia ł w z ią ł b u rmist r z , d y r e k tor z y s z kó ł g minnyc h ora z
uc z niowie.

▶ Uc z niowie z ł oż y li u r o c z yste ś lu b owanie i zost ali pasowani na p ie r ws zo k l asistów.

▶ Burmistrz pogratulował dyrektor Elżbiecie TaraszczukGaweł świetnie przygotowanej uroczystości.

▶ S al a G minne go Ce nt ru m Ku l t u r y w y p e ł ni ł a s i ę b lis k im i pasowanyc h
uc z niów.

R

E

K

▶ Sp e cj alny w ystę p p r z ygotowa ł y p r ze d s z ko l ak i z G m inne go Pr z e d s z ko l a
im . K rasnal a H a ł aba ł y.

L

A

M

A

16

Nr 16 / 166 25.10.2019

17

Nr 16 / 166 25.10.2019

Pielgrzymka trzebniczan
Od 2012 roku, po ogłoszeniu Księżnej patronką Trzebnicy, mieszkańcy biorą udział w pielgrzymce do grobu Świętej, by oddać jej należyty hołd. 16 października trzebniczanie na
czele z burmistrzem Markiem Długozimą, ks.
Proboszczem Piotrem Filasem SDS, ks. Proboszczem Bogdanem Grabowskim oraz ordynariuszem bielsko-żywieckim bp. Romanem
Pindelem, wyruszyli z Rynku do bazyliki,
aby podziękować św. Jadwidze i powierzyć jej
swoje prośby.

▶ Lic z ne r e p r e ze nt acje s z kó ł u c ze st nic z ą w p ie l g r z y m ce t r ze b nic z an . N a
z dj . Sz ko ł a Po d st awowa nr 2 .

Wszystkich zgromadzonych
serdecznie przywitał burmistrz
Marek Długozima, który przypomniał o 41. rocznicy wyboru
kard. Karola Wojtyły na papieża.
Podziękował również za obecność podczas tego duchowego
święta licznie zebranym mieszkańcom, młodzieży ze szkół na
czele z dyrektorami i nauczycielami oraz w szczególności bp. ordynariuszowi bielsko-żywieckiemu Romanowi Pindelowi, który
udzielił pielgrzymom błogosławieństwa, a także ks. proboszczowi Piotrowi Filasowi SDS, ks.
proboszczowi Bogdanowi Grabowskiemu oraz ks. Piotrowi Zemanowi SDS.
Mieszkańcy,
prowadzeni
przez Trzebnicką Orkiestrę Dętą,
przeszli do bazyliki w zadumie,
ale i wzajemnej sympatii, co podkreślił burmistrz Marek Długozi-

ma. Przed bazyliką z relikwiami
przywitał wszystkich kustosz
międzynarodowego
sanktuarium ks. proboszcz Piotr Filas
SDS, który podkreślił, że każdy
z nas pielgrzymuje z różnych powodów, lecz mamy wspólny mianownik, którym jest wiara w to,
że Święta nas wysłucha. Wspomniał, że Św. Jadwigę cechowała
empatia, dostrzegała ludzką biedę i skutecznie jej zapobiegała.
Przy jej grobie czujemy się zauważeni, wysłuchani, zrozumiani i nie odchodzimy z poczuciem
pustki. Na zakończenie życzył
wszystkim, by św. Jadwiga umocniła nas.
W słowach powitania biskupa
Romana Pindela, burmistrz Marek Długozima zaznaczył, że „jest
jedna droga w życiu, a wyznaczają ją przykłady ludzi świętych, do
których od wieków należy nasza

▶ Po raz ósmy trzebnic zanie pielgrz ymowali do grobu swojej patronk i św. Jadwigi Śląsk iej.
Księżna, ale także zmarły kilka
lat temu Ojciec św. Jan Paweł II”.
Podkreślił również, że krocząc
za nimi możemy być pewni, że
idziemy we właściwym kierunku. Przychodzimy powierzyć to,
co nas wypełnia – nasze troski
i nasze radości. Pragniemy wypraszać u Księżnej miłość, zgodę
i pomyślność dla naszej Małej
Ojczyzny – dla Trzebnicy. Na
zakończenie burmistrz podziękował Jego Ekscelencji, zapewnił
o naszej modlitewnej pamięci i
zawierzeniu ks. biskupa opiece

▶ Ws z yst k ic h ze b ranyc h p r z y w it a ł b u rm ist r z M are k D ł u g oz im a
oraz b p o r d y nariu s z b ie ls ko -ż y w ie c k i Rom an Pind e l .

Boga i pragnienie życia według
słowa Bożego.
Na zakończenie Mszy Św. akty
zawierzenia miasta i mieszkańców św. Jadwidze odczytali: burmistrz Marek Długozima, Paweł
Konopacki, ks. Proboszcz Bogdan Grabowski, s. Clara, Barbara
Mokrzycka, Maksymilian Piziewicz, radny Rady Miejskiej Mateusz Kempa, Renata Bisikiewicz
– sołtys Taczowa Wielkiego oraz
ks. proboszcz Piotr Filas SDS.
[mw]

▶ Jak co r o k u , t r ze b nic z anie lic z nie uc ze st nic z ą w u r o c z ystośc iac h .

▶ Bu rm ist r z M ar e k D ł u g oz im a p r z y w itał w bazylice bp. ordynariusza bielsko-żywieckiego Romana Pindela.

św. Jadwigi i poprosił o błogosławieństwo dla wszystkich pielgrzymujących do grobu Świętej.
W homilii ks. bp Roman Pindel podkreślił, że spotykamy się
u grobu św. Jadwigi, by szukać
w jej życiu czegoś niezwykłego,
czegoś ważnego. Podobnie jak
Księżna wypełniając doskonale
wszystkie role społeczne: żony,
matki, wdowy, zakonnicy, protektorki ubogich, dążyła do
tego, by czynić jeszcze więcej.
Nie poprzestając na tym, miała wielkie pragnienie słuchania

▶ O d c z y t anie ak t u z awie r ze nia miast a i mie s z k ańców ś w. Jadwid ze.

▶ Pr ze d st aw ic ie l e Sz ko ł y Po d st awowej nr 3.

Św. Jadwiga – Patronka Trzebnicy, Śląska i Polski
Tegoroczne Uroczystości Jadwiżańskie po raz kolejny zgromadziły
tłumy pielgrzymów, którzy każdego roku w październiku przybywają
do Trzebnicy, by przy grobie Księżnej zostawić swoje troski, ale i podziękować za wstawiennictwo i wyproszone łaski.
Uroczystości rozpoczęły się
w sobotę 12 października. Tego
dnia do bazyliki w godzinach rannych przybyły kobiety z Archidiecezji Wrocławskiej, a po południu
Plac Pielgrzymkowy wypełnili
uczestnicy 40. Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej, która w tym
roku odbyła się pod hasłem: „Św.
Jadwiga w mocy Bożego Ducha”.
Mszy św. przy ołtarzu polowym
przewodniczył biskup zielonogórsko-gorzowski ks. Tadeusz Lityński. W niedzielę miały miejsce
Centralne Uroczystości Odpustowe. Mszy św. celebrowanej o godz.
11.00 przewodniczył ordynariusz
opolski ks. biskup Andrzej Czaja,
który podczas homilii nawiązał
do przeżywanego tego dnia w Polsce XIX Dnia Papieskiego pod
hasłem: "Wstańcie, chodźmy". –
Musimy się obudzić, bo stać nas
na wiele. Potencjał Bożej mocy
jest ogromny. Tylko nie możemy
być zajęci sobą. Musimy więcej
dać z siebie. Nie brać a dawać. Nie
myśleć o sobie, ale o służbie Bogu
i ludziom – nauczał.
O Dniu Papieskim, ale także
o rocznicy 800-lecia konsekracji

bazyliki wspomniał również gospodarz miasta burmistrz Marek Długozima, który przywitał
zaproszonych gości, zgromadzonych tego dnia na Eucharystii.
– Tu, w Międzynarodowym
Sanktuarium czerpiemy jak ze
źródła życia i od wieków przychodzimy do tego miejsca idąc
po śladach kolejnych pokoleń.
W sposób szczególny przypomina nam o tym rocznica, którą
świętujemy – 800-lecie konsekracji Bazyliki. 25 sierpnia 1219
roku miało miejsce uroczyste poświęcenie kościoła budowanego
od 1203 roku – mówił burmistrz.
Wspomniał również osobę ks.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego Papież w najbliższym
czasie ogłosi błogosławionym
Kościoła Katolickiego: – Kardynał Tysiąclecia to postać niezwykła w polskiej historii. Bronił
godności i praw człowieka, zawsze twierdził, że trzeba podejmować wysiłek tworzenia lepszej
przyszłości. Podkreślał ogromną
rolę naszej wspólnoty narodowej, miejsce wiary w tej wspólnocie, miejsce Kościoła, relacji

▶ K s . p r ob os zc z Piot r Fil as

▶ We ms z y ś w. u d z ia ł w z ię li m . in . b u rmist r z M are k D ł u -

SDS p o d z ię kowa ł ws z ystk im
za
uc ze st nic t wo
w u r o c z ystośc iac h j adwi ż ańs k ic h .

między Kościołem a narodem
i państwem. Niekwestionowany
autorytet, który w chwilach trudnych dla Polski i całego Kościoła
w każdym człowieku szukał tego,
co dobre i uświęcone.
W swoim przemówieniu burmistrz Marek Długozima wspomniał także ludzi, którzy odeszli niedawno, a których życie
i postawa bliskie były wartościom
ważnym dla trzebniczan. Mowa
o śp. s. Olimpii Konopce, boromeuszce, której pogrzeb odbył
się dzień po uroczystościach – 14
października, a także o śp. Kornelu Morawieckim. – Odszedł od
nas wielki człowiek, patriota, niezłomny wojownik w walce o Wolną i Suwerenną Polskę, którego
mieliśmy przyjemność gościć też
w Trzebnicy. Idziemy dzisiaj po
ich śladach… Po śladach ludzi,
którzy w Trzebnicy integrowali
nas wokół spraw ważnych i uczyli
słów takich jak: Bóg – Honor –
Ojczyzna. Dlatego też każdego
roku Uroczystości Jadwiżańskie
przeżywany w duchu powagi,
wdzięczności i oddania należytej

goz im a , woj ewo d a Pawe ł H re niak , p os ł ank a M ir os ł awa
St ac howiak- Róż e c k a , p ose ł Jace k Św iat , p r z ewo d nic z ą c y R ad y M iej s k iej M ate u s z St anis z .

▶ M s z ę ś w. ce nt ralnyc h u r o c z ystośc i o d p u stow yc h konce l e b r owa ł k s . b is k u p An d r zej C z aj a .

czci Patronce Polski i Trzebnicy –
św. Jadwidze Śląskiej. Przybywamy tu każdego roku, by czerpać
siłę i umocnienie, by wypraszać
łaski i pozostawiać swoje troski,
by odzyskiwać nadzieję i wiarę
– mówił burmistrz. Po zakończonej Eucharystii przeszła procesja
z relikwiami św. Jadwigi.
W dniu kończącym Uroczystości Jadwiżańskie, 16 paź-

dziernika, do grobu św. Jadwigi
Śląskiej w godzinach porannych
przybyła pielgrzymka chorych,
a po południu Pielgrzymka
Trzebniczan – najkrótsza w kilometrach, ale najbliższa w sercach.
Mszy św. o godzinie 18.00 przewodniczył biskup bielsko-żywiecki ks. Roman Pindel.
[glad]

▶ Pr o ce sj a z re lik w i ą ś w. Jadwig i z ako ń c z y ł a nie d z ie lne
u r o c z ystośc i.
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Setki czerwonych serc

Zasłużona dla Trzebnicy 1934-2019

W niedzielę 20 października do grobu świętej Jadwigi pielgrzymowali wolontariusze Parafialnych Zespołów Caritas z terenu Archidiecezji Wrocławskiej. Pierwszym punktem pielgrzymki, był seans filmu
„Miłość i Miłosierdzie” wyświetlony w Kinie Polonia 3D. Wszystkich
zebranych przywitał burmistrz Marek Długozima wraz z dyrektorem
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej ks. Dariuszem Amrogowiczem.
Ponad 250 wolontariuszy zapełniło salę kinową świętując
30-lecie działalności Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. – Trzebnica to wyjątkowe miejsce, nad
którym czuwa św. Jadwiga. Przychodzimy dziś tu, by podziękować
za to czego dokonaliśmy i prosić
o łaskę do dalszych dzieł miłosierdzia. Dziękujemy burmistrzowi
Markowi Długozimie, który tak
pięknie nas tu ugościł i dzięki
któremu możemy ubogacić naszą pielgrzymkę o seans filmu
„Miłość i Miłosierdzie” opowiadającego o losach św. Faustyny.
Wierzę, że ten film stanie się dla
wielu inspiracją do jeszcze większego zaangażowania w posługę
miłosierdzia dla potrzebujących
– mówił dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej ks. Dariusz
Amrogowicz.
– Jestem pełen podziwu dla
Waszej działalności oraz tak licz-

nej obecności na tej pielgrzymce,
która ma Was umacniać w dziele
miłosierdzia. To miłosierdzie łączy dwie wielkie kobiety, naszą
św. Jadwigę oraz św. Faustynę,
o której zaraz obejrzycie film. Jezus Chrystus przygotowywał św.
Faustynę do misji szerzenia prawdy o Bożym miłosierdziu przez
kilka lat, w ramach ponad 80 objawień, nie oszczędzając jej przy
tym ofiary z cierpienia fizycznego i śmiertelnej choroby. Zapis
tych objawień w „Dzienniczkach”
Świętej Faustyny, został przetłumaczony na ponad 100 języków
i są one obecnie najpopularniejszą
publikacją polską na świecie, zyskując każdego roku coraz więcej
tysięcy naśladowców. Nie byłoby
kultu Bożego Miłosierdzia, gdyby nie osobiste zaangażowanie
świętego Jana Pawła II, który zainspirowany orędziem Miłosierdzia Bożego przekazanym przez

siostrę Faustynę, napisał pierwszą w historii Kościoła encyklikę
o Bożym miłosierdziu „Dives in
misericordia”, a także wprowadził do Liturgii Kościoła święto
Miłosierdzia Bożego w pierwszą
niedzielę po Wielkanocy – mówił
burmistrz, przytaczając również
historię życia św. Jadwigi, która
podejmowała przepiękne dzieła
posługi na rzecz chorych, biednych, potrzebujących, bezdomnych i samotnych: – Również od
św. Jadwigi, Księżnej Śląskiej Ziemi, możemy uczyć się miłosierdzia, o które tak często apelował
wspomniany Jan Paweł II. Niech
zatem całe dziedzictwo duchowe,
które po sobie zostawiła Święta,
i o które tu w Trzebnicy troszczymy się w sposób szczególny, stanie
się dziś dla was inspiracją do tego,
by nieść światu na nowo dobro
i pokój – zakończył burmistrz.
Po filmie, wolontariusze,

▶ Wo l ont ariu s ze Carit as ob ej r z e li w s ali w i d ow is kowo - k inowej G minne g o
Ce nt ru m Ku l t u r y f ilm „ M i ł oś ć i M i ł osie r d z ie ”.
R
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Pogrzeb Śp. Siostry Olimpii Konopki, 14 października 2019 roku
Poniżej prezentujemy przemówienie wygłoszone przez burmistrza Marka Długozimę podczas uroczystości pogrzebowych.

Szanowni Państwo,
Uczestnicy dzisiejszej uroczystości pogrzebowej,
Drodzy Księża, na czele z ks. proboszczem Piotrem Filasem,
Czcigodna Matko Generalna Claret Król wraz z całą Kongregacją Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza,
Pogrążona w żałobie Rodzino Zmarłej, Bliscy i Przyjaciele S. Olimpii Konopki

▶ Burmistrz Marek D ługozima ▶ D y r e k tor Carit as Arc hi prz y witał wolontariusz y
Caritas w Trzebnic y.

wzmocnili się zupą przygotowaną przez organizatorów oraz
słodkim poczęstunkiem, który
przygotował lokalny Zespół Caritas. Po posiłku, wszyscy wolontariusze odmawiając koronkę do
Bożego Miłosierdzia, udali się do
bazyliki na Eucharystię. W czasie
mszy św. Dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej ks. Dariusz
Amrogowicz w homilii, przypo-

d ie ce zj i Wr o c ł aws k iej k s .
Dariu s z Amr o gowic z p o d z ię kowa ł b u rmist r zowi
z a goś c inę.

mniał, co trzeba robić, aby pójść
do nieba – ,,Naśladować św. Jadwigę, poprzez podanie przysłowiowego kubka wody". Co zabrać
ze sobą z Trzebnicy? – Św. Jadwigę, do swojego codziennego życia.
Po mszy św. każdy wolontariusz,
został obdarowany publikacją
,,Caritas Urget Nos".
[sh]

▶ Wspólne zdjęcie burmistrza z przedstawicielami trzebnick iego Caritasu.
L
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Choć rozłąka jest naszym losem, to jednak ludzie nigdy nie
odchodzą do końca.
W imieniu własnym i całej
wspólnoty samorządowej miasta i Gminy Trzebnica z głębokim żalem i równocześnie
z wielkim szacunkiem żegnam
dziś Śp. Czcigodną Siostrę
Olimpię Konopkę.
Zapisała się w naszej pamięci jako ta, która z wielką
pokorą i z pełnym oddaniem
służyła Bogu i ludziom. Szczególnie wymowne jest dla nas
Jej świadectwo pracy w muzeum. To było dzieło jej życia,
dzieło na miarę heroizmu. Od
kiedy przybyła do Trzebnicy
nie szczędziła sił, by rozwijać
drogę powołania, na którą Pan
Bóg ją zaprosił.
Siostra Olimpia w 1951 roku
wstąpiła do Kongregacji Sióstr
Miłosierdzia św. Karola Boromeusza. W tym czasie pracowała w szpitalu w Trzebnicy
na stanowisku głównego statystyka, a także jako katechetka
przygotowując dzieci do I Komunii świętej. W latach 19771997 pracowała w sekretariacie Nuncjatury Apostolskiej
w Wiedniu. Następnie, w latach
1997-2009 służyła swojemu
zgromadzeniu jako Wikaria Generalna Kongregacji. W 2005
roku otrzymała Złotą Odznakę
„Za Zasługi dla Republiki Austrii”. Wielokrotnie brała udział
w spotkaniach z Papieżem,
Świętym Janem Pawłem II.
Była częstym gościem w Watykanie, skąd przywoziła liczne
pamiątki, które do dziś znajdziemy w miejscu najbliższym
jej sercu – w Muzeum Pocysterskim Klasztoru Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy, gdzie przez
wiele lat nieprzerwanie pełniła
funkcję kustosza.
Kilka miesięcy temu, 13 maja
2019 roku, kiedy świętowaliśmy jubileusz 200-lecia erygowania parafii św. Bartłomieja
Apostoła i św. Jadwigi Śląskiej,
miałem zaszczyt wręczyć Siostrze Olimpii, tu w trzebnickiej
bazylice, zaszczytny tytuł: Zasłużony dla Gminy Trzebnica,
który Rada Miejska przyznała
jej na mój wniosek. W słowach
pełnych wdzięczności i wzruszenia mówiła wówczas, że
„Losy swojego życia zawdzięcza kochanej Kongregacji
i przełożonym, którzy ją prowadzili”. Dziękowała ludziom, ale
przede wszystkim Panu Bogu,
bo jak mówiła – tylko on może

obdarować potrzebnymi łaskami. Zapraszała nas również do
Muzeum... Muzeum, które było
jej całym światem.
Mój podziw i szacunek budził jej heroiczny trud związany z archiwizacją dokumentów
i zabytków klasztoru, jej dbałość o renowację cennych obrazów. Była autorką licznych prac
naukowych, publikacji i artykułów, które potwierdzały jej miłość do duchowego dziedzictwa
św. Jadwigi Śląskiej, ale także
do miasta, do którego Pan Bóg
ją posłał – do Trzebnicy.
Jej doskonała znajomość
języka niemieckiego pozwalała Siostrze Olimpii nie tylko
przyjmować
zagranicznych
gości, ale także odkrywać się
w nowej roli – roli tłumacza
poezji. Miłość siostry Olimpii
– do Trzebnicy i do Patronki
naszego miasta – św. Jadwigi
Śląskiej – na zawsze została zamknięta w pięknej poezji autorstwa pani Danuty Kamińskiej,
którą Siostra Olimpia tłumaczyła na język niemiecki. Ta praca
tłumacza wykraczała daleko
poza odnajdywanie właściwych
słów.
Zarówno w poezji, którą tłumaczyła, jak i w swojej
posłudze w Muzeum, w swojej codzienności, spotkaniach
z ludźmi – wszędzie tam, gdzie
Pan Bóg ją posłał, była dla nas
PRZEWODNIKIEM.
Przewodnikiem po przeszłości i historii, przewodnikiem
po naszym mieście i zabytkach
muzeum, przewodnikiem po
świecie sztuki i kultury,
W końcu Przewodnikiem, który
pomagał nam odczytywać drogowskazy zapisane na kartach
Ewangelii.
W moim sercu pozostaje obraz s. Olimpii zawsze uśmiechniętej, niezwykle ciepłej, pełnej
miłości do świata i ludzi. Każde
spotkanie z nią było dla mnie
wyjątkowe. W naszych wspólnych rozmowach zawsze gościła serdeczność i Boża radość,
którą najpiękniej wyrażało pełne ciepła i dobra spojrzenie siostry Olimpii.
Pozostanie w naszej pamięci
i w naszych sercach, ale jestem
pewien, że również w sercach
przyszłych pokoleń. Bez wątpienia, odeszła od nas niezwykła osoba – człowiek ogromnej
wiary i ogromnej miłości – takiej nie sposób zapomnieć.

Czcigodna Siostro Olimpio,
Ufamy, że Dobry Bóg hojnie
wynagrodzi Twoją tak owocną
ziemską posługę, o co też będziemy prosić w naszych modlitwach. Dziękujemy Ci za
miłość, z którą gorliwie nam
służyłaś i którą pozostawiasz
w naszych sercach jako najpiękniejszy testament.
Twoja dobroć i ciepło przemieniały nasze serca. Wszystkim nam będzie Ciebie bardzo brakowało... Dziś jednak,
chrześcijańska nadzieja pozwa-

la nam ufać, że w Niebie czeka
na Ciebie RADOŚĆ i wiekuista
DOBROĆ.
Siostro Olimpio, Spoczywaj
w Panu!
Wyrazy współczucia przekazuję Rodzinie i Bliskim śp. siostry
Olimpii oraz całemu zgromadzeniu sióstr Boromeuszek.
Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

▶ Śp. Siostra

Olimpia Konopka.

▶ 13 m aj a 2018 ro k u , b u rm ist r z M are k D ł u goz im a w r ę c z y ł ś p. s iost r z e O lim p ii Ko no p ce t y t u ł „ Z as ł u ż o ny d l a G m iny Tr z e b nic a”, k tó r y z ost a ł nad any p r z e z R adę
M iej s k ą na j e go w niose k .

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

Z ogromnym żalem
przyjąłem wiadomość o śmierci

Śp. S. Olimpii Konopki
Zasłużonej dla Gminy Trzebnica
Łącząc się w żałobie, szczere wyrazy głębokiego współczucia
Matce Generalnej Claret Król wraz z całą Kongregacją Sióstr Miłosierdzia
oraz Rodzinie i najbliższym
składa
Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima
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Inauguracja NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO UTW
Wraz z początkiem października ma miejsce uroczysta inauguracja
nowego roku akademickiego we wszystkich wyższych uczelniach i towarzyszących im ośrodkach. Nowy rok akademicki przywitali także
słuchacze trzebnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Tęcza”, którzy po obchodzonym w zeszłym roku Jubileuszu 10-lecia istnienia, dynamicznie kontynuują swoją działalność wspieraną od początku swego istnienia przez burmistrza Marka Długozimę.
Uroczystość miała miejsce
3 października w sali Retro GCKiS
w Trzebnicy. Wśród zaproszonych
gości znaleźli się burmistrz Marek Długozima, przewodniczący
Rady Miejskiej Mateusz Stanisz,
poseł na Sejm Sławomir Piechota,
starosta Powiatu Trzebnickiego
Małgorzata Matusiak oraz proboszczowie lokalnych parafii: ks.
Piotr Filas SDS oraz ks. Bogdan
Grabowski. W pierwszych rzędach zasiedli także przedstawiciele lokalnych środowisk twórczych,
dyrektorzy i prezesi lokalnych placówek gminnych i powiatowych
oraz służb mundurowych. Zebranych gości powitała prezes SUTW
„Tęcza” Irena Kahalik, która od lat
mocno angażuje się w jego dzia-

łalność. Główne podziękowania
skierowała do burmistrza Gminy
Trzebnica Marka Długozimy podkreślając, że UTW „Tęcza” działa
pod jego honorowym patronatem
i dzięki nieustannemu wsparciu
finansowemu i organizacyjnemu,
a efektem jest cały szereg atrakcji
i zajęć w ciągu roku akademickiego UTW. Burmistrz podkreślił, że
czuje podziw dla trzebnickich seniorów i ich odwagi, by przełamywać bariery i na emeryturze robić rzeczy, na które wcześniej nie
mieli czasu, a często i śmiałości:
poznawać świat kultury, przyrody
i nauki, a także zwiedzać oddalone, legendarne miejsca, które zawsze chcieli zobaczyć. Zaznaczył
także zaangażowanie prezes Ireny
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Kahalik, dzięki której stowarzyszenie przyciąga coraz liczniejsze
grono seniorów, a działania UTW
charakteryzuje coraz większa rozpiętość i różnorodność, zwłaszcza
od momentu dołączenia UTW
w 2015 roku do grona członków
Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Podczas tegorocznej inauguracji słuchacze przygotowali pokaz
pantomimy pt. „Inni”, który –
jak zaznaczono, doceniony został
także na konkursach ogólnopolskich organizowanych dla seniorów. Występ poszerzono o wykład dr Lucyny Górskiej-Kłęk na
temat szkodliwości stosowania
określonych form światła na
zdrowie człowieka. Gościnnie

kącik naukowy
promujemy osiągnięcia trzebnickich naukowców

Przyszłość diagnostyki medycznej – biosensory

▶ Burmistrz Marek Długozima życzył wszystkim słuchaczom
Uniwersy tetu Trzeciego Wieku owocnego nowego studenckiego roku. Na zdj. z prezes UTW Tęcza Ireną Kahalik.

wystąpił także zespół „Impresja” z Tarnowa w składzie: Joanna i Błażej Łukasikowie, którzy
z okazji 200-lecia urodzin Stanisława Moniuszki, ojca polskiej
opery narodowej, zaprezentowali
utwory ww. wielkiego polskiego
kompozytora. Podczas uroczystości nie mogło także zabraknąć
wykonania przez chór studencki

UTW „Tęcza” hymnu studenckiego „Gaudeamus igitur”, dzięki
któremu wszyscy poczuli, że oto
rzeczywiście rozpoczął się kolejny wspaniały rok zajęć, wyjazdów
i wspólnych inicjatyw łączących
seniorów z obszaru całej Gminy
Trzebnica i ich rówieśników ze
wszystkich UTW w Polsce.
[ksz]

Choroby neurodegeneracyjne, takie jak choroba Parkinsona, czy
Alzheimera są związane bezpośrednio z nieprawidłowym poziomem neurotransmiterów w organizmie. Według World Health
Organisation (WHO), schorzenia
te, obecnie dotyczą niemal 50
milionów ludzi na całym świecie,
natomiast według prognoz do
roku 2050 liczba chorych może
wzrosnąć do 120 milionów. Niestety, z powodu braku szybkich,
tanich i czułych metod detekcji,
w wielu przypadkach pacjenci
diagnozowani są zbyt późno, jak
również terapie którym są poddawani mogą okazać się źle dobrane.
Biosensory, zapewniające ciągły
monitoring, dokładne oznaczanie oraz szybką detekcję mogą
pozwolić na usprawnienie diagnostyki jednostek chorobowych
związanych z zaburzeniami w poziomie neuroprzekaźników.
Skonstruowanie w 1962 roku
przez Lelanda Clarka prototypu
pierwszego biosensora, a następnie wytworzenie w pełni zautomatyzowanego
urządzenia
umożliwiającego monitorowanie
poziomu glukozy we krwi, zainicjowało nowy trend w badaniach
diagnostycznych. Nowa koncepcja technik analitycznych obejmowała opracowywanie nowych
metod, łączących w sobie czułość

i precyzję wraz z możliwością
automatyzacji pomiarów, pracy ciągłej oraz pozwalających na
bezpośrednie i szybkie uzyskanie
wyniku. Do nowoczesnych procedur diagnostycznych można
śmiało zaliczyć konstruowanie
sensorów oraz biosensorów, które
mają zdolność do szybkiego wykrywania in situ, a co za tym idzie
mogą stanowić istotną alternatywę dla często niewygodnych i długotrwałych metod analitycznych
identyfikujących związki w czasie
rzeczywistym.
Biosensor, jest rodzajem czujnika
chemicznego, zawierającym dodatkowo w warstwie receptorowej element aktywny biologicznie
(np. enzym, komórka, bakteria
czy przeciwciało). Każdy czujnik
składa się z dwóch podstawowych
elementów – warstwy receptorowej, odpowiedzialnej za specyficzne rozpoznawanie docelowej
substancji oraz części przetwornikowej, której zadaniem jest
przekształcenie otrzymanego sygnału chemicznego lub fizycznego
w sygnał mierzalny (np. natężenie
prądu). Biosensory można podzielić na dwie grupy, ze względu na
element rozpoznający (np. biosensor enzymatyczny) oraz ze względu na przetwornik (np. biosensor
elektrochemiczny czy optyczny).
Jedną z najbardziej atrakcyjnych

R

▶ N ow y r o k nau k i p o d p at r onate m honor ow y m b u rmist r z a , roz p o c z ą ł się

▶ W inau gu racji u d z ia ł w z ią ł b u rmist r z M ar e k D ł u goz im a ora z m . in . p ose ł

▶ Chór studencki UTW „Tęcza” w ykonał hymn studencki „Gaudeamus igitur ”.

▶ Po k az panto mimy pt . „ I nni ” w y konany p r ze z s ł u c hac z y UT W.

▶ Gościnnie w ystąpi ł tak że zespó ł „Impresja” z Tarnowa w składzie: Joanna

▶ Lic z nie ze b rani s ł uc hac ze UT W, z radośc ią z ainau gu r owali now y r o k

o d w y k ł adu d r Luc y ny G ór s k iej - K ł ę k .

i B łażej Łukasikowie, k tór y zaprezentował ut wor y Stanis ława Moniuszk i.

S ł awo mir Pie c hot a , st ar ost a M a ł gor z at a M at u s iak , k s . p r ob os zc z Piot r
Fil as SDS oraz k s . p r ob os zc z B o g d an G rab ows k i.

ak ade mic k i.

E

aplikacji w ostatniej dekadzie są
biosensory oparte o struktury
i nanostruktury półprzewodnikowe – jest to idealny przykład połączenia biologii, nanotechnologii
oraz mikroelektroniki. Integracja
wielu dziedzin naukowych jest
niezbędna do uzyskania selektywnej i czułej detekcji określonych związków, m.in. neuroprzekaźników.
Głównymi wymaganiami stawianymi biosensorom jest, aby były
wartościowe pod względem badań naukowych i aplikacji komercyjnych. Biosensory odgrywają
ważną rolę w medycynie, przemyśle czy ochronie środowiska,
zapewniając rutynowe analizy
oraz wczesne wykrywanie problemów i punktów kryzysowych. Do
możliwości wyróżnia się zatem:
analizę interakcji antygen-przeciwciało; monitorowania poziomu
glukozy we krwi u diabetyków;
diagnozowania i monitorowania
wielu chorób, w tym raka; W przemyśle rolno-spożywczym bioczujniki mogą być wykorzystywane
do wykrywania niektórych patogenów, np. bakterii Salmonella
czy E. coli Użyteczne w kontroli
żywności, m.in. przy identyfikacji
GMO, czy występowania antybiotyków. Znajdują zastosowanie
w badaniach środowiskowych

K

L

A

przy m.in. oznaczaniu metali ciężkich, pozostałości pestycydów, zanieczyszczeń; W bioterroryzmie
mogą służyć do wykrywania np.
śladowych ilości materiałów wybuchowych.
Poprawa jakości życia jest jednym
z kluczowych ogólnoświatowych
celów badawczych. Oczywiście
jakość życia jest ściśle związana
z kontrolą chorób, jakością i bezpieczeństwem żywności oraz jakością środowiska. We wszystkich
tych obszarach wymagany jest
ciągły, szybki i czuły monitoring
w celu kontrolowania istotnych
parametrów. Znajomość bioczujników, łączących element rozpoznawania biologicznego i odpowiedni przetwornik, stanowi
w tym kontekście bardzo obiecujący kierunek naukowy.
R

M

E

K

A

L

mgr inż.

Sylwia Baluta

córka
Anety i Jerzego Krawców
– W swojej działalności naukowej skupia się na opracowywaniu nowych technik
analitycznych, będących
alternatywą dla klasycznych
metod badań. Jako przyszły
doktor biotechnologii skupiła
się na zgłębianiu interdyscyplinarnej, wielce wymagającej dziedziny łączącej w sobie
zagadnienia z zakresu biochemii, biotechnologii, chemii
fizycznej, inżynierii materiałowej czy elektroniki – nauki
o biosensorach.
A

M

A
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tabele

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

Nazwa
M.
Pkt.
Z.
R.
P.
Bramki
Polonia-Stal Świdnica
11
27
9
0
2
19-6
Sokół Wielka Lipa
11
24
7
3
1
23-8
Moto Jelcz Oława
11
21
6
3
2
27-15
Piast Nowa Ruda
11
20
6
2
3
24-15
Sokół Marcinkowice
11
20
6
2
3
24-14
Lechia Dzierżoniów
11
20
6
2
3
26-19
Bielawianka Bielawa
11
18
5
3
3
19-14
Unia Bardo
11
17
5
2
4
18-21
Piast Żerniki (Wrocław)
11
17
5
2
4
21-20
Orzeł Ząbkowice Śląskie
11
15
4
3
4
21-22
GKS Mirków/Długołęka
11
13
4
1
6
23-24
Wiwa Goszcz
11
13
3
4
4
21-25
Orzeł Prusice
11
7
2
1
8
22-35
Pogoń Pieszyce
11
7
2
1
8
11-25
Polonia Trzebnica
11
6
1
3
7
17-24
LKS Bystrzyca Górna
11
3
1
0
10
7-36
Kolejka 11 – 19-20 .10 / Polonia Trzebnica 0-0 Bielawianka Bielawa / Pogoń Pieszyce 0-1 Polonia-Stal Świdnica / Piast Żerniki (Wrocław) 2-3 Sokół Marcinkowice /
Piast Nowa Ruda 1-1 Sokół Wielka Lipa / Lechia Dzierżoniów 3-1 Unia Bardo / Orzeł
Prusice 1-3 Wiwa Goszcz / GKS Mirków/Długołęka 1-3 Orzeł Ząbkowice Śląskie /
Moto Jelcz Oława 6-0 LKS Bystrzyca Górna / Kolejka 12 – 26-27.10 Bielawianka
Bielawa – LKS Bystrzyca Górna 26 10, 14:00 / Orzeł Ząbkowice Śląskie – Moto Jelcz
Oława 26.10, 14:00 / Wiwa Goszcz – GKS Mirków/Długołęka 26.10, 14:00 / Unia Bardo
– Orzeł Prusice 26 .10, 14:00 / Sokół Wielka Lipa – Lechia Dzierżoniów 26.10, 14:00 /
Sokół Marcinkowice – Piast Nowa Ruda 26.10, 14:00 /Polonia-Stal Świdnica – Piast
Żerniki (Wrocław) 26.10, 15:00 / Polonia Trzebnica – Pogoń Pieszyce 26.10, 14:00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Klasa A 2019/2020, grupa: Wrocław II

Nazwa
M.
Pkt.
Z.
R.
P.
Bramki
Burza Godzieszowa
9
27
9
0
0
61-7
Bór Oborniki Śląskie
9
25
8
1
0
45-9
Błysk Kuźniczysko
9
22
7
1
1
41-11
KS Łozina
9
19
6
1
2
23-18
Plon Gądkowice
9
16
5
1
3
35-18
Orla Korzeńsko
9
16
5
1
3
23-25
Barycz Milicz
9
10
3
1
5
21-22
Sparta Skarszyn
9
9
3
0
6
21-38
Sokół II Wielka Lipa
9
9
3
0
6
11-21
Zorza Pęgów
9
8
2
2
5
12-31
Iskra Pasikurowice
9
7
2
1
6
19-25
Dolpasz Skokowa
9
7
2
1
6
19-42
LZS Brzeźno
9
6
2
0
7
12-31
Kometa Krzelów
9
3
1
0
8
13-58
Kolejka 9 – 19-20.10 Plon Gądkowice 3-0 Barycz Milicz / Kometa Krzelów 2-0
Sokół II Wielka Lipa / LZS Brzeźno 2-1 Sparta Skarszyn / KS Łozina 1-4 Bór Oborniki
Śląskie / Orla Korzeńsko 2-2 Zorza Pęgów / Iskra Pasikurowice 2-3 Błysk Kuźniczysko / Dolpasz Skokowa 2-10 Burza Godzieszowa / Kolejka 10 – 26-27.10 Barycz
Milicz – Burza Godzieszowa 27.10, 16:00 / Błysk Kuźniczysko – Dolpasz Skokowa
26.10, 15:00 / Zorza Pęgów – Iskra Pasikurowice 27.10, 14:00 / Bór Oborniki Śląskie
– Orla Korzeńsko 27.10, 11:00 / Sparta Skarszyn – KS Łozina 27.10, 14:00 / Sokół II
Wielka Lipa – LZS Brzeźno 27.10, 11:00 / Plon Gądkowice – Kometa Krzelów 27.10,
11:00 /
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Klasa B 2019/2020, grupa: Wrocław II

Nazwa
M.
Pkt.
Z.
R.
P.
Bramki
Victoria Zawonia
9
27
9
0
0
37-4
KS Dobroszów
9
25
8
1
0
55-14
Sparta Wszemirów
9
24
8
0
1
47-11
LKS Krzyżanowice (k. Wrocławia) 9
21
7
0
2
43-10
Orzeł Biedaszków Wielki
10
19
6
1
3
34-17
LKS Krościna Wielka
9
16
5
1
3
27-16
Sparta Będkowo
9
15
5
0
4
31-21
Płomień Wisznia Mała
10
12
3
3
4
24-25
Tomtex Widawa Wrocław
9
10
3
1
5
21-35
GKS Kamień
9
8
2
2
5
12-27
Silesia Szymanów
9
6
1
3
5
14-27
Pirania Radziądz
10
6
2
0
8
16-39
Błyskawica Szewce
10
5
1
2
7
21-36
Grom Ligota Piękna
9
4
1
1
7
8-56
Błękitni Pawłów Trzebnicki
10
4
1
1
8
10-62
Kolejka 10 – 19-20.10 Pauza: KS Dobroszów. / Błyskawica Szewce 9-1 Grom Ligota
Piękna / Błękitni Pawłów Trzebnicki 0-4 LKS Krościna Wielka / Victoria Zawonia 1-0
LKS Krzyżanowice (k. Wrocławia) /GKS Kamień 1-3 Tomtex Widawa Wrocław /Sparta Wszemirów 6-2 Orzeł Biedaszków Wielki /Sparta Będkowo 6-1 Pirania Radziądz /
Silesia Szymanów 1-1 Płomień Wisznia Mała / Kolejka 11 – 26-27.10 / Pauza: Płomień Wisznia Mała. / Pirania Radziądz – Silesia Szymanów 27.10, 14:00 /Orzeł Biedaszków Wielki – Sparta Będkowo 27.10, 15:00 / Tomtex Widawa Wrocław – Sparta
Wszemirów 27.10, 11:00 / LKS Krzyżanowice (k. Wrocławia) – GKS Kamień 27.10, 11:00
/ LKS Krościna Wielka – Victoria Zawonia 27.10, 15:00 / Grom Ligota Piękna – Błękitni
Pawłów Trzebnicki 27.10, 11:00 /KS Dobroszów – Błyskawica Szewce 27.10, 14:00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Klasa B 2019/2020, grupa: Wrocław III

Nazwa
M.
Pkt.
Z.
R.
P.
Bramki
KS Postolin
9
19
6
1
2
29-16
Widawa Stradomia
9
19
6
1
2
18-10
Olimpia Bukowinka
9
19
6
1
2
31-11
Sokół Ujeździec Mały
9
18
6
0
3
28-11
Grom Szczodrów
9
17
5
2
2
20-13
Sokół Ujeździec Wielki
9
16
5
1
3
19-17
Płomień Krośnice
9
16
5
1
3
14-12
Sokół Kaszowo
9
15
4
3
2
19-12
KS Komorów
9
13
3
4
2
25-23
AP Oleśnica
9
13
4
1
4
25-23
11. Pogoń Cieszków
9
5
1
2
6
11-19
12. Piorun Koniowo
9
4
1
1
7
24-39
13. KS Łazy Wielkie
9
3
1
0
8
10-46
14. Polonia Grabowno Wielkie
9
2
0
2
7
11-32
Kolejka 9 – 19-20.10 / Piorun Koniowo 2-5 KS Łazy Wielkie / Polonia Grabowno Wielkie
1-2 Sokół Ujeździec Mały / Pogoń Cieszków 1-3 Sokół Ujeździec Wielki / Widawa Stradomia 0-2 KS Postolin / Sokół Kaszowo 1-1 Płomień Krośnice / Olimpia Bukowinka 5-1 AP
Oleśnica / KS Komorów 2-2 Grom Szczodrów Kolejka 10 – 26-27.10 KS Łazy Wielkie –
Grom Szczodrów 27.10, 14:00 / AP Oleśnica – KS Komorów 27.10, 11:00 / Płomień Krośnice
– Olimpia Bukowinka 27.10, 11:00 / KS Postolin – Sokół Kaszowo 27.10, 11:00 / Sokół Ujeździec Wielki – Widawa Stradomia 27.10, 11:00 / Sokół Ujeździec Mały – Pogoń Cieszków
27.10, 12:00 / Piorun Koniowo – Polonia Grabowno Wielkie 27.10, 14:00 /
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Klasa C 2019/2020, grupa: Wrocław

Nazwa
M.
Pkt.
Z.
R.
P.
Bramki
MKS II/Szaluna Zębice
7
14
4
2
1
20-9
Czarni Łuczyna
6
14
4
2
0
31-18
Pogoń Wrocław
6
13
4
1
1
16-8
Iskra II Pasikurowice
6
10
3
1
2
15-15
Burza Dębina
6
9
2
3
1
12-12
WKS II Wilczyce
7
7
2
1
4
21-18
Zieloni Szczodre
7
3
1
0
6
14-31
LZS Komorowo
5
0
0
0
5
6-24
Kolejka 7 – 19-20.10 / WKS II Wilczyce 2-2 MKS II / Szaluna Zębice /Pogoń Wrocław
2-3 Iskra II Pasikurowice / Zieloni Szczodre 2-5 Czarni Łuczyna / LZS Komorowo – Burza
Dębina Kolejka 8 Iskra II Pasikurowice – Zieloni Szczodre / Pogoń Wrocław – Burza
Dębina / MKS II/Szaluna Zębice – Czarni Łuczyna / LZS Komorowo – WKS II Wilczyce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Pierwszy trening dziewcząt
16 października w Akademii Gminnego Klubu Sportowego Polonia
Trzebnica, odbył się pierwszy trening żeńskiej drużyny, poprowadzony przez Oliwię Józefczyk – zawodniczkę Ślęzy Wrocław. Zajęcia
odbyły się na głównej płycie stadionu Fair Play Arena. – Widać było,
że gra w piłkę sprawiała dziewczynom wiele radości i atmosfera na
treningu była świetna. – Cieszę się,
że mogę tu być i trenować młode
trzebniczanki, w tak doskonałych
warunkach – mówiła tuż po treningu Oliwia Józefczyk. Przypominamy, że patronem projektu
stworzenia sekcji dziewczęcej
w Polonii Trzebnica jest Wojciech
Basiuk, były selekcjoner Reprezentacji Polski. Nabór nadal trwa, więc
zapraszamy do zapisów!

W niedzielę 20 października odbył się drugi turniej
w ramach Dolnośląskiej Ligi Młodziczek, w którym wystartowały nasze siatkarki oraz zespoły
z UKS Gmina Miękinia oraz MKS MOS Wrocław.
Przy ogromnym dopingu licznie zebranych kibiców naszym dziewczynom grało się wyśmienicie.

Jesienny Cross Przedszkolaka
Tegoroczny Cross Przedszkolaków cieszył się jak zawsze
ogromną popularnością. Na
starcie stanęło ponad 500

Drugi turniej siatkarek

przedszkolaków z gminnych
przedszkoli i klas zerowych
szkół podstawowych. Było
wiele emocji, łez i radości, ale

koniec końców wszystkie dzieciaczki były zadowolone otrzymując na mecie pamiątkowy
medal, soczek i coś słodkiego.

Były bardzo zmotywowane
do tego, żeby wygrać oba mecze
i pokazać się z najlepszej strony.
W pierwszym meczu z Miękinią
nie było tak łatwo, bo przeciwniczki również reprezentowały
wysoki poziom i to one prowadziły przez większość seta. Na
szczęście końcówki należały już
do trzebniczanek. Ostatecznie
wygraliśmy 2:0 (w setach do 23
i do 19).
Następnie na hali odbyło się
uroczyste przyjęcie nowych
członków klubu. Nasze młodziczki
oficjalnie przywitały nowe siatkarki z grupy trenerki Ani oraz nową
grupę koszykarzy trenera Kabata.
Nowi członkowie klubu otrzymali
koszulki członkowskie ufundowane przez burmistrza Marka Długozimę.
Następnie odbył się mecz pomiędzy UKS Gmina Miękinia oraz
MKS MOS WROCŁAW. Ostateczny
wynik spotkania to 2:0 dla Miękinii (25:19, 25:13).
W ostatnim meczu turnieju
dziewczyny trenerki Magdy Stasiak zmierzyły się z zespołem

z Wrocławia. W pierwszym secie
nie pozostawiliśmy złudzeń przeciwniczkom, kto jest lepszy. Seriami zdobywaliśmy punkty tracąc
tylko pojedyncze. W końcówce
pierwszego seta trenerka Magda mogła wprowadzić na boisko
mniej doświadczone dziewczyny
z ławki rezerwowej. Ostatecznie
wygraliśmy pierwszy set do 8.
W drugim nastąpiło lekkie rozkojarzenie, dziewczyny zaczynały
popełniać błędy i nie było już tak
łatwo. Wrocławianki walczyły do
ostatniej piłki zostawiając serce
na boisku. Ostatecznie jednak nasze dziewczyny wygrały set 26:24.
Po dwóch turniejach w ramach ligi
GKS GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ
umocniła się na pozycji lidera grupy F.
Na koniec nasza pani kapitan
Karolina Kuczma bardzo serdecznie podziękowała wszystkim kibicom za tak liczne przybycie i dopingowanie. "To dla nas bardzo
ważne wsparcie i liczymy na was
na kolejnych meczach i turniejach" – mówiła.
[ag]
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Wycieczka do Muzeum w Marcinowie
SP nr 3
18 października dzieci z grup 0a
i 0b wybrały się do Małego Muzeum Ludowego u Państwa Kowalskich w Marcinowie. Przewodnikiem w czasie wycieczki był pan

Marian, który dostarczył dzieciom
wielu wrażeń. Dzieci mogły się
doskonale bawić, a także uczyć
poprzez obserwację. Pan Marian
pokazywał jak wyglądała dawna
izba wiejska, gdzie pieczono chleb,
prasowano, gotowano. Dzieci zo-

Spotkanie z muzyką
Gminne Przedszkole nr 1

Przedszkole nr 1 odwiedziła rozśpiewana pani Alinka z panem

święto pieczonego ziemniaka
Gminne Przedszkole nr 2
27 września dzieci z grup 10
,,Motylki” i 13 ,,Jeżyki” wybrały
się na wycieczkę do Chwalimie-

rza na Święto Pieczonego Ziemniaka. W wiejskiej zagrodzie,
pod czujnym okiem animatorów
nasze przedszkolaki poznały
tajniki sadzenia oraz zbiorów

Wycieczka integracyjna
SP nr 1

Tradycją naszej szkoły stały się
już wyjazdy integracyjne na po-
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baczyły też stary wóz strażacki.
Po tej króciutkiej lekcji historii,
wszystkie dzieci bawiły się na terenie placu zabaw. Największym zainteresowaniem wszystkich dzieci
cieszyła się karuzela o napędzie
elektrycznym. Wszyscy bezpiecznie z bagażem nowych wiadomości wróciliśmy do szkoły. / L. Danilewicz, M. Zagórna

Adrianem na Spotkanie z muzyką. Pan Adrian przywiózł instrument z grupy instrumentów
dętych – FAGOT. Dzieci dowiedziały się, że fagot wykonany jest
z drzewa klonowego. Zapoznały
się z budową fagotu. Pan Adrian
rozmontował swój instrument
i nazwał poszczególne części:
stroik, fajka, eska, głowa, bas,
skrzydło i stopa. Dzieci wysłuchały motywów przewodnich do
filmow: ”101 dalmatyńczyków”
oraz „Król lew” oczywiście granych na fagocie. Inscenizowały
piosenkę pt. „Kolory jesieni”.
Dużo się działo. Był ruch, był
śpiew, była zabawa, było wesoło i bardzo ciekawie. Czekamy
na kolejne spotkanie z p. Alinką
w listopadzie. / Autor Jadwiga
Gręda"

UCZYMY się RATOWAĆ życie
SP Boleścin
16 października, po raz pierwszy
w naszej szkole odbyło się bicie
rekordu w pierwszej pomocy
połączone z programem edukacyjnym Ratujemy i uczymy ratować Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którego celem jest
ukształtowanie postawy, w której
osoba ucząca się będzie zdecydowana zastosować nabyte umiejętności z zakresu podstawowych
czynności ratujących życie w sytuacji zetknięcia się z osobą poszkodowaną. Na początku dzieci
obejrzały film instruktażowy,
w którym dr Kręciołek wyjaśniał
co należy zrobić, gdy osoba po-

szkodowana oddycha, a co zrobić, gdy osoba poszkodowana nie
oddycha. Następnie o godzinie
12:00 rozpoczęło się bicie rekordu. Każda grupa wraz z wychowawcami udała się do przygotowanych wcześniej fantomów
gdzie każdy ćwiczył resuscytację krążeniowo-oddechową. Na
zakończenie każdy uczestnik
otrzymał telefon kartonowy oraz
książkę z certyfikatem z logo fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Dzięki takiej akcji
pokazaliśmy,że potrafimy ratować ludzkie życie. / Dominika
Surma Koordynator Programu
RUR w SP. Boleścin

przedszkolaki na treningu
Gminne Przedszkole nr 1
Przedszkolaki z grupy Żabek
ćwiczyły pod okiem instrukto-

rów prowadzących CrossKids
w Gminnym Parku Wodnym
Trzebnica Zdrój. / Autor: B. Wilczek"

Wyjazd do Trzebnicy
SP Masłów
9 grudnia uczniowie klas I-III ze
Szkoły Podstawowej w Masłowie
udali się do Trzebnicy na musical
dla dzieci pt. „W Krainie Króla Lwa”. Przedstawienie zostało
zrealizowane przez Teatr Współ-

czesny w Krakowie. Było ono
niezapomnianą podróżą w głąb
dzikiego lądu, w rytmie afrykańskich, etnicznych melodii i oryginalnych piosenek, połączonych
z choreografią i kolorowymi strojami. Po widowisku uczniowie
udali się do Komendy Powiato-

Światowy Dzień Drzewa
Gminne Przedszkole nr 1
Światowy Dzień Drzewa to świę-

Spotkanie z Melpomeną
SP nr 2

ziemniaków. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się wykopki, w których dzieci mogły
samodzielnie spróbować swoich
sił. W programie zajęć znalazły
się również gry, zabawy ruchowe. Dzieci z wielkim zapałem
szukały jajek w sianie, karmiły
gołębie, oraz obserwowały szatkowanie kapusty. Przedszkolaki
mogły realizować się też artystycznie wykonując sowy z materiału przyrodniczego i słoika, czy
tworząc ,, ziemniaczane ludki”.
Po tak aktywnym przedpołudniu
dzieci mogły nabrać sił kosztując
pieczonych w ognisku ziemniaków oraz kiełbasek. Jedzenie na
świeżym powietrzu smakowało
wyśmienicie, a przedszkolaki
bogate w nowe doświadczenia
i wspaniałe wrażenia wróciły do
przedszkola. / (Ewa Łopąg, Anna
Worotniak – Fiszer)

Teatralny piątek. 11 października
2019 r. zdecydowana większość
uczniów Szkoły Podstawowej
nr 2 w Trzebnicy miała okazję
uczestniczyć w przedstawieniach zaproponowanych przez
Krakowski Teatr Współczesny.

czątku roku szkolnego. Wszystkie klasy trzecie wyjechały we
wrześniu do Nadleśnictwa Antonin w województwie wielkopolskim. Najpierw odbyło się
spotkanie z leśnikami. Następ-

nie zajęcia teoretyczne dotyczące
fauny i flory leśnej w specjalnie
przygotowanych i wyposażonych
pracowniach. Pan leśniczy oprowadził nas po lesie położonym
w Dolinie Baryczy. Mogliśmy też

Klasy najmłodsze obejrzały
spektakl "W Krainie Króla Lwa"
inspirowany słynną Disneyowską produkcją. Było to bardzo
dynamiczne, atrakcyjne wizualnie przedstawienie z niezwykłą oprawą muzyczną. Ta znana
i lubiana historia dostarczyła najmłodszym widzom wielu niezapomnianych wrażeń. Wszystkie
klasy szóste zobaczyły „Bajki”
Ignacego Krasickiego, wytrawnego obserwatora ludzkich zachowań. Natomiast najstarsze klasy
obejrzały wielowątkowe, klasyczne dzieło „Dziady” cz. II A. Mickiewicza. Skupienie, wyrazista
scenografia, ciekawe aranżacje
piosenek dały kameralne widowisko, będące nową propozycją
dzisiejszego czytania rodzimej
klasyki. Możliwość obcowania
z Melpomeną zawsze pozostawia
niezatarte przeżycia i wrażenia.
To był dla nas ważny i wyjątkowy
dzień. Joanna Sztyma
podziwiać pałacyk rodziny Radziwiłłów. Wycieczka zakończyła
się wspólnym ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. / Wychowawcy
klas trzecich

to wymyślone przez Juliusa Sterlinga Mortona, sekretarza rolnictwa Stanów Zjednoczonych,
prywatnie miłośnika przyrody.
Zaapelował on do rodaków, by
10 kwietnia 1872 r. posadzili
drzewa. Dziś Arbor Day to akcja
znana na całym świecie, w Polsce
oficjalnie obecna od 2002 roku
i corocznie obchodzona 10 października. W czwartek, 10 października 2019 r., postanowiliśmy przenieść „cząstkę lasu”
do naszej sali przedszkolnej, do
kącika przyrody i zrobiliśmy „las
w szkle”. Również z tej okazji 17
października odbędzie się spotkanie z panem leśnikiem (grupa
żuczki i motylki), wówczas każde
dziecko zasadzi swoją roślinkę….

Pszczółki w Bibliotece Miejskiej
Gminne Przedszkole nr 1
10 Października 2019 dzieci
wraz z opiekunkami z Gminnego Przedszkola nr 1 w Trzebnicy,
w ramach programu Czytajmy
dzieciom, udały się na wycieczkę
do Biblioteki Miejskiej. Przedszkolaki z grupy Pszczółek
z wielką radością zapoznały się

z magicznym dla nich miejscem.
Kilkoro z nich było wcześniej
w bibliotece ze swoimi rodzicami bądź starszym rodzeństwem,
ale dla zdecydowanej większości
była to pierwsza wizyta wśród
tylu książek. Dzieci miały możliwość przejść między regałami
w wypożyczalni i czytelni dla
dorosłych. Dowiedziały się jak

PSZCZÓŁKI W PODRÓŻY DOOKOŁA ŚWIATA
SP Boleścin
W sobotni poranek 5 października dzieci uczęszczające na zajęcia
Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej „Pszczółka” w Boleścinie wraz z opiekunkami: Panią
Seweryną Janicką i Dominiką
Surmą wyruszyły w podróż dookoła świata. Uczniowie przeżyli wspaniałe przygody, które

czekały na każdym kroku w Pirackim Parku Rozrywki w Kościanie. Odwiedziliśmy wszystkie kontynenty, aby odnaleźć
piracki skarb. W nagrodę każdy
uczestnik otrzymał pamiątkowy
dyplom. Dziękujemy Panu Burmistrzowi Markowi Długozimie
za sfinansowanie transportu do
Kościana, a także pani Iwonie
Durbajło za pomoc w zorganizowaniu wycieczki.

Lekcja geografii w … palarni kawy
SP nr 3
W czwartek 10 października
uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 3 w Trzebnicy z koła geograficznego „Gegra nie przegra”
wybrali się na niezwykłe zajęcia
do trzebnickiej palarni kawy El
Gato Coffee Roasters przy ulicy

Kościelnej. Na początku dowiedzieliśmy się wiele ciekawych
faktów o kawie – jak wygląda
jako roślina, gdzie rośnie, jakie są
jej odmiany i jak może wyglądać
po wypaleniu. Obejrzeliśmy też
różne rodzaje ziaren kawowych,
a niektórzy z nas próbowali je
nawet rozgryźć. W czasie, gdy

25
wej Państwowej Straży Pożarnej
w Trzebnicy. Tam, w ciekawy
sposób strażacy opowiedzieli
dzieciom, na czym polega ich
służba. Uczniowie mieli okazję
przebywać w wozach bojowych,
a także oglądać ich sprzęt, którego używają podczas akcji. Wycieczka zakończyła się spacerem
po trzebnickim rynku. Najmłodsi wrócili do szkoły pełni wrażeń.
/ D. Paluch

można stać się czytelnikiem biblioteki oraz jak należy się w niej
zachować. Wszystkim dzieciom
bardzo spodobały się kolorowe
i bogato ilustrowane książki, które z chęcią oglądały i komentowały oglądane obrazki. Celem
wycieczki było poznanie pracy
bibliotekarza, zachęcanie dzieci
do systematycznego korzystania
z biblioteki oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych u przedszkolaków i członków ich rodzin.
Wycieczka przyczyniła się do
wzbogacenia wiadomości dzieci,
poszerzenia ich przeżyć i doznań
w kontakcie z przedstawicielami różnych środowisk społecznych. Na zakończenie spotkania
w bibliotece dzieci przekazały
pani bibliotekarce laurkę z podziękowaniem za oprowadzenie
po świecie książki. Każdy przedszkolak wyszedł z biblioteki nie
tylko z uśmiechem na twarzy
i zakładką do książki otrzymaną
na pamiątkę, ale przede wszystkim z obietnicą, że wróci do biblioteki, aby móc się zapisać i korzystać z bogatej oferty dla dzieci.
/ Autor: Elżbieta Dolny
piec do wypalania kawy się rozgrzewał, próbowaliśmy świeżo
zaparzoną kawę (bezkofeinową
oczywiście). Po osiągnięciu odpowiedniej temperatury mogliśmy
sami otworzyć zawór, wsypując
ziarna do środka i obserwowaliśmy, jak stopniowo zmienia
się ich kolor. Wspaniały aromat
kawy rozszedł się po całym wnętrzu, gdy po wypaleniu i przestudzeniu ziarna były gotowe do
zmielenia. Następnie dowiedzieliśmy się, jak testuje się świeżo
wypaloną kawę i poznaliśmy różne sposoby jej zaparzania. A na
koniec dostaliśmy próbki palonych ziaren kawy. Wracaliśmy
do szkoły z postanowieniem, że
wrócimy do palarni z naszymi
rodzicami, którzy też na pewno
docenią ciepłą atmosferę i pyszną świeżą kawę. Serdecznie dziękujemy właścicielom palarni,
państwu Michałowi i Dominice
Ociepkom za serdeczne przyjęcie
i ciekawą lekcję geografii. Wspaniale, że w Trzebnicy jest takie
niezwykłe miejsce. / Anna Ciba
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Przerwa nauczycieli

Noc Naukowców

SP Ujeździec Wielki

SP Ujeździec Wielki

Jak co roku w naszej szkole
uczniowie przygotowali przedstawienie z okazji DEN. Tym
razem pokazaliśmy co dzieje
się za drzwiami pokoju nauczycielskiego... W humorystyczny
sposób
zademonstrowaliśmy
najbardziej charakterystyczne
wypowiedzi i zachowania na-

szych kochanych belfrów, którzy
zmęczeni i nierzadko zdziwieni
wchodzą po lekcjach do pokoju nauczycielskiego. Nasz skecz
spodobał się zarówno nauczycielom i pracownikom szkoły, jak i obecnym na akademii
uczniom. Jeszcze raz życzymy
wszystkim dużo uśmiechu na co
dzień!!! / Katarzyna Żebrowska
i Adrianna Pieczykolan

Oj działo się, działo…!!! „Noc
Naukowców” – to jedyna taka noc
w Europie, kiedy to na uczelniach
wyższych odbywają się imprezy

rozrywkowe i popularno-naukowe. Tej nocy każdy może wcielić
się w rolę naukowca i przekonać
się jak pasjonująca jest nauka. 27
września 2019 roku uczniowie
klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
Głośno czytać każdy może!
SP nr 2
Tradycyjnie w październiku, który jest ogłoszony Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych, włączamy się w obchody
Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania oraz kontynuujemy akcję Cała Polska Czyta
Dzieciom. W związku z tym
w środę, 9 października, biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej
nr 2 w Trzebnicy zaproponowała
uczniom wspólny dzień z lekturą.
W tym dniu czytaliśmy głośno

i tłumnie. W klasach młodszych
czytali głośno nauczyciele, w klasach starszych czytała młodzież.
Niby niedługo, bo przez pierwsze
10 min każdej lekcji, ale po całym dniu uzbierała się minimum
godzina całkiem interesującej
lektury. Akcja przyniosła efekty natychmiastowe, uczniowie
wypożyczali książki, których
początek usłyszeli, bądź, zaciekawieni, kolejne części z serii. Jest
to świetna metoda popularyzacji
czytelnictwa, dlatego… do poczytania za rok! / Joanna Sztyma

SP Ujeździec Wielki
3 października 2019 roku uczniowie naszej szkoły obchodzili IX

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Mimo, że coraz częściej
korzystamy z kalkulatorów w naszych smartfonach, święto „Kró-

Wrocław, jakiego nie znamy…
SP nr 3

Żuczki na spacerze w parku
Gminne Przedszkole nr 1
Jesień to piękna pora roku, pełna
kolorów i cudownych widoków.
Tegoroczna jesień jest wyjątkowo
ciepła, dlatego też zachęciła ona
przedszkolaków z grupy „Żuczki”
do spaceru po parku. Dzieci podziwiały park w jesiennej szacie,

otaczającą przyrodę, rozpoznawały gatunki drzew, owoce i liście, które zbierały w celu wzbogacenia kącika przyrody. Park ten
jest ozdobą naszego miasta, gdzie
można odpocząć, dotlenić się i na
pewno miło spędzić czas. Na zakończenie dzieci świetnie się bawiły na placu zabaw.
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W środę, 2 października, szóstoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 3 udali się pod opieką
wychowawców do Wrocławia,
aby z przewodnikiem zwiedzić najciekawsze zakątki stolicy Dolnego Śląska. Pierwszym
punktem naszej wyprawy był
Ostrów Tumski, który został
przyrównany przez oprowadzającego do Watykanu. Zwiedziliśmy jego klejnot – Katedrę Św.
Jana Chrzciciela, której geneza
powstania sięga roku 1000. Następnie, ku radości chłopców,
udaliśmy się do Muzeum Arche-

ologicznego – jednego z sześciu
oddziałów Muzeum Miejskiego
Wrocławia. Wraz z Muzeum Militariów mieści się ono w zespole budynków średniowiecznego
Arsenału Miejskiego. To właśnie
Muzeum Militariów okazało się
niezwykle fascynujące, ponieważ
zgromadzone są tam zabytki oręża polskiego i obcego. Pokazano
nam broń białą, broń palną, hełmy, pamiątki patriotyczne i zbiór
mundurów z okresu II wojny
światowej. Kolejnym niezwykłym miejscem, do którego zawitaliśmy była Dzielnica Czterech
Wyznań. Znajduje się ona w centrum miasta – w pobliżu Rynku.

w Ujeźdźcu Wielkim mieli niepowtarzalną okazję uczestniczyć
w tak niesamowitym wydarzeniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bo
tylko w jedną taką noc naukowcy otwierają pracownie i laboratoria, by podczas warsztatów,
doświadczeń i wykładów pokazać uczniom, co potrafi ludzki
umysł. Uczniowie naszej szkoły
aktywnie uczestniczyli w rozmaitych doświadczeniach, warsztatach, na których własnoręcznie
wykonywali zadania, obserwowali zachodzące reakcje, wyciągali odpowiednie wnioski. W ten
pasjonujący i praktyczny sposób
odkrywali nie tylko tajniki, ale
również przyjemności z pozyskiwania wiedzy o taczającym nas
świecie. Tej „magicznej” nocy
każdy mógł znaleźć coś ciekawego. Na pewno dla uczniów był
to czas pełen niezapomnianych
wrażeń. / Adrianna Pieczykolan,
Małgorzata Seyda
lowej Nauk” jest doskonałą okazją do przypomnienia sobie ile
jest „dwa razy dwa”. W obchody
święta zaangażowali się zarówno
uczniowie jak i nauczyciele: kilka
dni wcześniej młodzież przygotowała plakaty, a na stopniach
schodów szkolnych pojawiła się
kolorowa tabliczka mnożenia.
Głównym punktem był podzielony na dwie kategorie wiekowe
konkurs matematyczny o tytuł
„Mistrza Tabliczki Mnożenia”.
Za pomoc w przeprowadzeniu
obchodów szczególnie dziękujemy uczennicom klas siódmych,
które swoją pracą i zaangażowaniem aktywnie wsparły organizatorów. Wyniki konkursu
ogłosimy podczas najbliższego
szkolnego apelu. / Marzena Zaremba

Jej granice wyznaczają ulice, przy
których stoją: kościół katolicki,
kościół ewangelicki, prawosławny i synagoga. Symbolizuje różnorodność oraz tolerancję religijną i kulturową Wrocławia. Potem
„przywitaliśmy się” z Aleksandrem Fredrą, który dumnie
spoglądał na nas z wysokości,
a ostatnim etapem naszej wędrówki był przyjazd do wieżowca
Sky Tower i wjazd na wieżę widokową. Trzeba przyznać, że nie
było pośród nas nikogo, na kim
ten widok nie zrobił wrażenia.
Wróciliśmy w wyśmienitych humorach, nawet pochmurne niebo
nie było powodem do narzekań.
Rozpierała nas duma, że mieszkamy w pobliżu tak niezwykłego
miejsca, jakim okazał się Wrocław! / Agnieszka Drohomirecka

Sztafetowe Biegi Przełajowe
SP nr 1
Srebrny medal i puchar wywalczyła nasza reprezentacja chłopców z klas V i IV w Sztafetowych
Biegach Przełajowych w Żmigrodzie. Dziewczęta uplasowały
się na 5. pozycji. Bardzo niska
temperatura i opady deszczu nie
zniechęciły naszych młodych

zawodników i zawodniczek do
rywalizacji. Pokonywali oni
trasę 10x1000 m w malowniczo położonym parku. Zarówno
wśród chłopców, jak i dziewcząt
do walki o medale przystąpiło
siedem szkół powiatu trzebnickiego – konkurencja była bardzo
duża. Skład Wicemistrzów Powiatu: Ćwikła Tobiasz, Sądkie-

I Szkolny Konkurs
Szkoła Muzyczna
„Miniatura wiolonczelowa samodzielnie przygotowana” W dniu
30 września w auli Gminnej
Szkoły Muzycznej I st. w Trzebnicy odbył się I Szkolny Konkurs
„Miniatura wiolonczelowa samodzielnie przygotowana”. Celem
konkursu było nabywanie przez
uczniów umiejętności samodzielnego przygotowania repertuaru,
prezentacja oraz doskonalenie

sztuki wykonawczej. Konkurs był
jednoetapowy o zasięgu szkolnym, obowiązkowy dla wszystkich uczniów klasy wiolonczeli II
– VI c. 6-letniego oraz II – IV c.
4-letniego. Jego przedmiotem
było wykonanie utworu dowolnego tj. miniatury, wybranego
spośród utworów zadanych na
wakacje, przygotowanego samodzielnie przez ucznia. Utwór
należało wykonać z pamięci.
Uczniom przy fortepianie towa-

W krainie króla lwa
SP Ujeździec Wielki

10 października przedszkolaki
z grupy 0a i 0b w kinie Polonia
w Trzebnicy obejrzały spektakl teatralny „W krainie króla
lwa” przygotowany przez Teatr
Współczesny z Krakowa. Scenariusz przedstawienia opierał się
na motywie animowanego filmu
o królu lwie. Aktorzy zaprosili
dzieci w głąb dzikiego lądu afrykańskiej sawanny. Głównym bohaterem spektaklu był ciekawy
świata młody lew, który wyruszył
w pełną przygód podróż i pokonał wiele przeszkód, by stać się
królem zwierząt. Przedstawiona
historia, egzotyczne kostiumy
i etniczne rytmy podobały się
dzieciom, dlatego pełne wrażeń
wróciły do szkoły. / B. Wyszyńska-Borys

wicz Oliwier, Krzak Wojciech,
Mazij Michał, Franczak Norbert,
Sadło Maciej, Kasperkiewicz Jan,
Kunicki Piotr, Majkrzak Alan,
Kaniewski Jan, Wieczorek Piotr
i Frączek Mateusz. Skład dziewcząt: Matyasik Tola, Ociepka Oliwia, Kaczmarczyk Amelia, Nowak Maja, Bus Aleksandra, Tęcza
Nikola, Poturaj Kinga, Apostołowa Anhelina, Grodzicka Natalia,
Gąsior Julia i Turlej Amelia. Brawo! / Piotr Rojewski

10 października „Zerówki” obchodziły Dzień Drzewa. W tym
dniu każda grupa robiła swój las
w słoiku, ozdobiła drzewko klonowe własnoręcznie wykonany-

mi liśćmi oraz wykonała prace
plastyczne związane z drzewem.
Rozmawialiśmy o potrzebie
ochrony drzew i sadzeniu nowych. / Jolanta Boczar, Marta
Poddębniak, Magdalena Wyżnikiewicz

SP nr 2
W piątek 11 października wszystkie klasy szóste ze Szkoły Podstawowej nr 2 udały się do GCKiS
na spektakl teatralny pt.”Bajki
Krasickiego”. Było to niesamowite widowisko, które w dość

wyrazisty sposób przybliżyło
wszystkim zebranym twórczość
wspomnianego autora. Dzięki
doskonałym połączeniom dwóch
światów oraz przez wprowadzenie elementów współczesnych tj.
Internetu, portali społecznościowych, przekaz był jasny i czytelny
dla odbiorców. / I. Rudkiewicz

rzyszyła Pani mgr Sonia Markiewicz. Jury w składzie: mgr
Dagmara Mazur, mgr Radosław
Bruliński, mgr Michał Jakubowski, mgr Anna Szpil oceniło grę
uczestników Konkursu, stosując
punktację od 0 – 25. Laureatkami Konkursu zostały uczennice: I miejsce – Liliana Zając, II
miejsce – Sylwia Nooitgedagt, III
miejsce – Maja Szczepaniak, Wyróżnienie – Maja Zawadzka oraz
Berenika Studenna. Wszystkie
uczestniczki Konkursu otrzymały nagrody oraz dyplomy. Serdecznie gratulujemy !!!

PIERWSZAKI W OGRODZIE ZOOLOGICZNYM
SP Ujeździec Wielki
Dnia 9 października uczniowie
klasy Ia i Ib w ramach realizowanego projektu „W drodze do

dzień drzewa
SP nr 1

Spotkanie z Krasickim…

XIX Dzień Papieski
SP nr 2

wysokiej jakości edukacji” wzięli
udział w wycieczce do Ogrodu
Zoologicznego we Wrocławiu.
Celem wycieczki było wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt

żyjących na różnych kontynentach oraz zapoznanie z warunkami życia zwierząt mieszkających
w ZOO. Przyglądanie się zachowaniu zwierząt budziło wśród
dzieci wiele emocji. Uczniowie
poznali wiele gatunków zwierząt
pochodzących z różnych stref
klimatycznych świata. Dzieciom
szczególnie podobały się śmieszne małpki, olbrzymie słonie,
tygrysy i wysokie żyrafy. Były
zachwycone wizytą w Afrykarium. Wycieczka okazała się nie
tylko wspaniałym przeżyciem,
ale również atrakcyjną lekcją
przyrody. Ogród zoologiczny jest
uroczym miejscem do spędzania
wolnego czasu na świeżym powietrzu oraz skarbnicą wiedzy.
W drodze powrotnej, pomimo
zmęczenia dzieciom dopisywały
humory, wzajemnie dzieliły się
wrażeniami i cieszyły się z zakupionych pamiątek. / Małgorzata
Kowal, Krystyna Maj
13 października w całej Polsce,obchodzony był XIX Dzień
Papieski pod hasłem,,Wstańmy
chodźmy’’. Organizatorem Dnia
Papieskiego jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia. Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas
SP nr 2 w Trzebnicy, włączyli
się w to dzieło, poprzez kwestowanie z puszkami, przy bazylice, św. Bartłomieja i św. Jadwigi
w Trzebnicy. Pomoc ta przeznaczana jest dla zdolnej,ale uboższej młodzieży z mniejszych
miejscowości.
Wolontariusze
SKC, chcą realizować nauczanie św. Jana Pawła II,przez konkretne działanie. W akcji udział
wzięło – 20 uczniów z kl. IV-VIII.
/ Ewa Dudek SP r 2
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KUPON KRZYŻÓWKOWY dwutygodnika NR 16 (166)
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)

Miara
Miara
łukowa
łukowa
kąta
kąta

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje:

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.
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do żęcia zbóż
do żęcia zbóż

Pasta
Pasta
do
do
butów
butów

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

Trzebnica sklep tel. 508 381 290
Trzebnica kawiarnia tel. 602 454 285
Oborniki tel. 508 381 289
Oborniki Kawiarnia Zakład tel. 508 381 287
email : abezaoborniki@gmail.com
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Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie - myśl Henryka Sienkiewicza.
Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie - myśl Henryka Sienkiewicza.
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GCKiS ul. Prusicka 12
tel. 71 312 09 47 pon. – pt. 7:30-15:30

WYSTAWY

do 18 lutego 2020
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Rozwiązanie z numeru 15 (165)
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grafiki, rysunku, linorytu, ilustracji pt.
,,Preregrinatur” Artura Lobusa absolwenta ASP we Wrocławiu / wystawa
z okazji 30-lecia pracy twórczej
Galeria Parter,
Galeria Stara Kręgielnia,
Galeria Poddasze,
Sala im. Feliksa Mułki, Sala 100

październik-listopad
2019

wystawa malarstwa dzieci z Pracowni
Malarstwa w GCKiS ,,Październikowe
drzewa pięciokonarowe” / Artkawiarnia

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

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 / Obowiązują zapisy edukator.kultury@gmail.com

KINO
Polonia 3D

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

Bilety online

kinopolonia.bilety24.pl
71 312 09 47 (kasy kina) wew. 221

Kasy Kina

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
21 listopada
(czwartek) /18:00

„Parasite”

PREMIERY W KINIE POLONIA
25 października

„Mój przyjaciel Ufik”

25 października

„Obywatel Jones”

9 listopada

„Baranek Shaun Film. Farmageddon”

9 listopada

„Ukryta gra”

SPORT

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

25 października		
/18:00-21:00

Charytatywny Maraton Fitness Dobra Karma/ Gminny Obiekt Sportowo
-Rekreacyjny ul. 3 Maja 2

GODZINY OTWARCIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH
Stadion Miejski FAIR poniedziałek – piątek: 8:00-21:00
PLAY ARENA
sobota: 10:00-18:00
i bieżnia dla biegaczy niedziela: nieczynne
na Stadionie

Gminny Obiekt
SportowoRekreacyjny
ul. 3 Maja 2

Kompleks Boisk Orlik
ul. Oleśnicka

poniedziałek – piątek: 8:00-21:30
sobota: 10:00-18:00
niedziela: nieczynne
Zapraszamy do skorzystania z oferty
„Promocyjna Sobota na Squashu”
(informacje na plakatach). Serdecznie
zapraszamy do zapoznania się z bogatą
ofertą zajęć fitness na FB oraz stronie
interentowej: GCKIS Trzebnica-Sport, www.
gckis.trzebnica.pl
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

30

G ABINE T Y LEK AR SK IE / / / / /
HIRUDOTERAPIA
INTERNISTA
Gabinet terapii Naturalnych
KARDIOLOG
Gabinet
Internistyczno –
terapia
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Chirurgia i Medycyna
Estetyczna
Lek. med. Maciej Paruzel
Specjalista Chirurgii Ogólnej,
Hirudologii, Medycyny
Estetycznej i Kosmetologii
• Chirurgia Ogólna
• Chirurgia Ręki
• Medycyna Estetyczna
• Kosmetologia
Centrum Medyczne PARMED
Trzebnica ul. Spokojna 11
tel. 601 773 229
www.parmed.eu

pijawką lekarską
różnych schorzeń
Czy pijawki mogą Ci pomóc?
Zadzwoń Zapytaj!

rejestracja: wtorek i czwartek
w godz. od 12 do 14 tel. 71 312 93 78
w nagłych przypadkach 603 821 243

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

PEDIATRA
Neonatolog

Anna Kowalik

pediatra, specjalista neonatolog

Trzebnica

PEDIATRA
NEONATOLOG
lek. med.

Stanisława Marcjoniak
specjalista chorób dzieci i neonatologii

Trzebnica

ul. Wrocławska 8c/13

w REH4U

godziny przyjęć:

pon. i czw. 16.00-18.00

ul. W. Jagiełły 9

Przyjmuje codziennie po uprzedniej rejestracji telefonicznej.

71 312 11 62
502 670 316

tel.

rejestracja w REH4U
tel. 71 308 46 46, 570 909 292

STOMATOLOG
lek. stom.

Ewa Zgliczyńska-Duda

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

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

wizyty psychiatryczne
wizyty domowe
lek.

Tomasz Ciba

•
•
•
•
•

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

tel. 504 234 127
Agnieszka
Franieczek-Madalińska

Trzebnica

tel.

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

PSYCHIATRA
lek. Agnieszka Dzioba-Musiał

TRZEBNICA
Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica – ZDRÓJ

TRZEBNICA

ul. Kościuszki 10

ul. Polna 27A/1

Przyjmuje we wtorki
w godz. 15.00 – 19.00

wizyty prywatne

694 723 900
LOGOPEDA

mgr Marcela

Szymańska

• terapia zaburzeń mowy dzieci
i młodzieży,
• terapia wad wymowy
• terapia logopedyczna dla dzieci
i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
• wspomaganie rozwoju mowy
• terapia opóźnionego rozwoju
mowy

Centrum Zdrowia Emvit
ul. Głowackiego 7 Trzebnica
tel. 791 982 806

Trzebnica

Trzebnica ul. Kościuszki 10

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

Anna Puchała
specjalista pediatrii i alergologii
TRZEBNICA
ul. Św. Jadwigi 27 A-B
w ProVicie
od godz. 16:00

www.viltismedica.pl
Rejestracja telefoniczna:

tel. 505

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

ul. KOŚCIUSZKI 10
Rejestracja
tel. 607 09 99 00

po wcześniejszym umówieniu.

tel. 602

686 165

159 230

lek. stom.

Adrian Lenkcis

PSYCHIATRA

ul. Wrocławska 8D

Justyna Składnik

Leczenie wad zgryzu

tel. 604 095 455

Specjalistyczny Gabinet
Chorób Płuc

plastrowanie dynamiczne

TECHNIK
DENTYSTYCZNY

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

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

STOMATOLOG

gabinet
ortodontyczny

Trzebnica

Viltis Medica

STOMATOLOG

ul. Daszyńskiego 67/11

Lidia Korczyk

lek. med. Agata Kot

Kardiologiczny

GABINET
PEDIATRYCZNOALERGOLOGICZNY

rejestracja telefoniczna
tel. 665

38 38 58

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

504 234 127

tel.
mgr Agnieszka Franieczek-Madalińska
dojazd do pacjenta neurologicznego

Adam Wesołowski
Trzebnica

Trzebnica
ul. św. Jadwigi 19a

ul. J. Korczaka 1E

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

tel.

w ZAKŁADZIE OPTYCZNYM

i PRACOWNIA OPTYCZNA

dr n. med. Anna Białek-Szymańska

lek. med. Maria Banaś-Wojtowicz

specjalista chorób oczu

specjalista chorób oczu i optometrysta

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

optyk czynny:
dr przyjmuje:

tel. 601

754 974

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

71 387 22 67 / 607 40 58 47

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

OCT – optyczna koherentna
tomografia
komputerowe pole widzenia

Psychoterapeuta
Psycholog

Psycholog
Psychoterapeuta

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

Dzieci Młodzież Dorośli

mgr Anita Szlęzak
tel. 660 688 738
www.psychoterapia-trzebnica.pl

• Dobór aparatów słuchowych
u dzieci i dorosłych
• Bezpłatne testowania
i wypożyczenia
• Konsultacje profesorskie
• Dofinansowania NFZ,
PCPR, raty
ul. Wincentego Witosa 2

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

DERMATOLOG

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

606 882

e-mail: logopeda-trzebnica@wp.pl
www.logopeda-trzebnica.pl

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

•
•
•
•
•

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

AKUPUNKTURA
mgr Łukasz

Łagoda

Trzebnica
ul. Św. Jadwigi 1/2

telefon
665 086 997

www.aktiv-rehabilitacja.pl

320 661

Trzebnica
ul. Kolejowa 1A/2

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

masażu leczniczego
i terapii manualnej
Agnieszka Muszczak-Sowa
•
•
•
•
•
•

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

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

UROLOG

FIZJOTERAPEUTA

lek. Waldemar BONCZAR

Gabinet Fizjoterapii

Przychodnia
Weterynaryjna
FENIKS

rejestracja tel. 503 195 870

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

TRZEBNICA

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

specj. dermatolog-wenerolog

mgr

Mateusz Marszycki

• Masaż Leczniczy
• Terapia Manualna
• Igłoterapia

TRZEBNICA
ul. Świętej Jadwigi 1/2
tel. 501 676 986

NEUROLOG
lek. med.

Monika Susz-Kołodyńska
Trzebnica
ul. Św.

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

513 128 911

Trzebnica, ul. Wiosenna 26

Zabiegi
leczniczo-kosmetyczne
mgr Anna Binek tel. 726 162 805
kosmetolog, podolog

• pedicure leczniczy, pielęgnacja
stopy cukrzycowej i zmienionych
chorobowo paznokci, usuwanie odcisków i modzeli, oczyszczanie i pielęgnacja twarzy, peelingi medyczne

Onkolog
dr n. med.

Mariusz Krawczyk

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

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

specjalista radiolog
Godziny przyjęć:

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

koło stadionu

71 387 27 78
605 175 050

tel.

J. Rakowska-Stefanidis

Godziny przyjęć gabinetu:

pon. – śr. – pt. 16 – 19

Chirurgia Ogólna
lek.med.

Tomasz Główka

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

REH4U Trzebnica

27-10

Przy
Ratuszu

ul. Obornicka 1

28-10

Lege Artis

ul. Ks. Dziekana
W. Bochenka 49

29-10

Lege Artis

ul. Tadeusza
Kościuszki 10

30-10

Panaceum

ul. Ignacego
Daszyńskiego 65

31-10

Pod Bazyliką ul. Kościelna 6

01-11

Dr. Optima

ul. Tadeusza
Kościuszki 4

02-11

Herbena

ul. Prusicka 1

03-11

DOZ Świętej ul. Świętej
Jadwigi
Jadwigi 13A

04-11

Przy
Ratuszu

ul. Obornicka 1

05-11

Lege Artis

ul. Ks. Dziekana
W. Bochenka 49

06-11

Lege Artis

ul. Tadeusza
Kościuszki 10

07-11

Panaceum

ul. Ignacego
Daszyńskiego 65

PRZYCHODNIA
SPECJALISTYCZNOREHABILITACYJNA
DLA DZIECI
Trzebnica ul. Św. Jadwigi 3a
rejestracja tel:
pon – pt 8:00 – 18:00
tel. 606 454 887
Poradnia neurologiczna

dla dzieci
lek. med. Marzena Ambicka – Ciba

Rehabilitacja dzieci
Fizjoterapeuci
z certyfikatem metody Vojty
NDT – Bobath, PNF
KONSULTACJE LEKARSKIE
◆ pediatra ◆ neonatolog
◆ ortopeda ◆ nefrolog
◆ wykonujemy badanie
usg u dzieci

ul. Wrocławska 8c/13

rejestracja:

NOWOCZESNE CENTRUM
TERAPII I WSPOMAGANIA
ROZWOJU DZIECI

Tomasz Harań

gabinet ginekologiczny

Trzebnica ul. Mickiewicza 1
tel. 71 312 05 60

061 222

DOZ Świętej ul. Świętej
Jadwigi
Jadwigi 13A

MEDYCYNA PRACY
w jeden dzień

dr n. med.

GINEKOLOG

konsultacje w sprawie
leczenia niepłodności

tel. 601

26-10

ul. Prusicka 1

LOGO-SPEKTRUM

GINEKOLOG

zakres: USG, cytologia,

1b
rejestracja wizyt:

Herbena

MEDYCYNA PRACY

rejestracja

ginekolog-położnik

ul. Kolejowa

25-10

Gabinet USG

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

Janina Aleksandra Miturska

Trzebnica

w Trzebnicy 2019

570 909 292
71 308 46 46

Obornicka 41e

606 456 454

Ewa
Okręglicka – Langner
lek. wet.

APTEKI Dyżury nocne

tel. 693 280 758

Konsultacje Onkologiczne

rejestracja tel.

INTERNISTA
DIABETOLOG

Gabinet
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ul. Witosa 20
tel. 600 353 595

czwartki godz. 11-15

mgr Katarzyna Gediga

tel. 609

www.stepmed.pl

• wizyty lekarskie na NFZ,
tel. 71 387 06 03
• prywatne konsultacje dermatologiczne, tel. 669 070 396
• porady lekarskie, dermatoskopia,
światłolecznictwo (AZS, łuszczyca)
usuwanie brodawek i włókniaków
(kriochirurgia) elektrokoagulacja.

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

Centrum Zdrowia Emvit
ul. Głowackiego 7 Trzebnica

więcej informacji na stronie

Irena Dudek-Zaborowska

Leczymy:

• 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

fizjoterapia
osteopatia

ul. Kościuszki 10
tel. 696 115 821

miejsce
na Państwa
ogłoszenie
lekarskie

Masaż Leczniczy

mgr Paweł Stelmaszczyk

DERMATOLOG

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

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

TERAPEUTA MANUALNY

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

ACS SŁUCHMED

Dietetyk kliniczny

tel. 605

Trzebnica
ul. Kolejowa 1A/2

ASC SŁUCHMED

PSYCHOLOG

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

Maleszka

71 740 50 12

LOGOPEDA
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

mgr Joanna

wizyty domowe:
Trzebnica i okolice
tel. 517 894 568

tel. 693 280 758

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

REHABILITACJA DZIECI
I NIEMOWLĄT

www.stepmed.pl

psychologtrzebnica.pl

Katarzyna Matyasik

w w w. s t e p m e d . p l
Trzebnica
ul. Kolejowa 1A/2
rejestracja tel. 507 033 543

pon. 8:00 – 17:00

ul. Polna 27a/1 Trzebnica

P OZ Y T Y W- Ka

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

Trzebnica

pt. 8:00 – 15:00
tel.

specjalista
FIZJOTERAPII
Hanna Stelmaszczyk

certyfikowany fizjoterapeuta
metody NDT-Bobath, PNF,
terapii manualnej

wt. śr. czw. 8:00 – 16:00

519 580 771
OKULISTA

• badanie dna oka

• DYPLOMOWANY PROTETYK SŁUCHU Z 20 -LETNIM DOŚWIADCZENIEM

• stomatologia dziecięca

OKULISTA

• pomiar ciśnienia ocznego

• APARATY SŁUCHOWE

• stomatologia zachowawcza
z endodoncją

603 233 932
505 377 781

• korekcja wad wzroku

• BEZPŁATNE
BADANIA SŁUCHU

(Osiedle Zdrój – wejście
od ul. Armii Krajowej)

rejestracja telefoniczna

Trzebnica ul. Św. Jadwigi 1D

FONEO
CENTRUM SŁUCHU

PULMONOLOG

Kinesiology Taping

tel. 607 636 024

lek. stom.
specjalista ortodonta

/////

/////

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

badania pracowników,
psychotesty
Centrum Zdrowia Emvit
ul. Głowackiego 7

Trzebnica
tel. 609

320 661
722 395 256

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

• 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
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ważne telefony

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

URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICY
71 312 06 11, 71 312 06 42, 71 312 01 45

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

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

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

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO

Straż Miejska w Trzebnicy
71 388 81 14

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

Gminne Centrum Kultury i Sportu
785 922 332

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

Biblioteka Miejska 669 767 871

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

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

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
71 388 81 42 wew 242 lub 243

Sąd Rejonowy 71 312 12 13

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

R

Dążąc do ciągłej poprawy jakości życia naszych mieszkańców, pragnę zakomunikować, że w imieniu Gminy Trzebnica, podpisałem porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu na obsługę rządowego programu „Czyste Powietrze”. Program skierowany jest
do właścicieli domów jednorodzinnych i obejmuje kompleksową termomodernizację budynków, kładąc
duży nacisk na wymianę kołów na paliwa stałe. Dofinansowanie uzależnione jest od wysokości dochodów
i waha się od 30% do 90% kosztów kwalifikowanych. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie zapraszam do składania wniosków w naszym urzędzie od 14 października. Budynek Urzędu Gminy w Trzebnicy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, pokój nr 78. Dodatkowa informacja do powyższego
do zamieszczenia na stronie internetowej. Dodatkowe informacje o programie Czyste powietrze https://
wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie
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Terapia dzieci i niemowląt

Zapraszamy do zapisów
od 04 listopada 2019 roku

fizjoterapeutka pani Joanna Maleszka
Joanna Maleszka jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na wydziale Fizjoterapii. Jest
certyfikowaną terapeutką metod NDT
-Bobath, PNF i funkcjonalnej terapii manualnej. Specjalizuje się w rehabilitacji
dzieci z dysfunkcjami neurologicznymi
i ortopedycznymi.

Rejestracja w dniach:

szczególnie ceni sobie uśmiech małego
pacjenta, a radość jego opiekunów z czynionych postępów w terapii jest dla niej
największą nagrodą.

pn. 9:30-16:00
wt. 13:00-19:00
śr. 11:00-18:00
czw. 9:00-15:00

Stale doskonali swój warsztat pracy poszukując nowych, efektywnych form
i metod rehabilitacji, uczestnicząc w kursach i stażach w Polsce i za granicą.

Profesjonalistka w pełni oddana swojej
pracy, która sprawia jej nieustanną satysfakcję. W trakcie zajęć terapeutycznych

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

tel. do rejestracji
71 312 – 03 – 20

Pasjonatka sportowego trybu życia,
uśmiechnięta, pełna optymizmu, zarażająca wszystkich wokół pozytywną energią.

Terapia jest
świadczeniem odpłatnym

Gmina Trzebnica – dbamy o zdrowie mieszkańców przez cały rok!
R

OGŁOSZENIE BURMISTRZA
GMINY TRZEBNICA
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www.autocraft.net.pl

części samochodowe

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 zagospodarowaniu 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 przestrzennego 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 20.11.2019 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 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 strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww.
zmiany planu. Wnioski dotyczące strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko, należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55 – 100 Trzebnica, w terminie do dnia 20.11.2019 r.

Trzebnica

MILICKA 31

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

GODZINY OTWARCIA:

pn. - pt. 8:00 - 17:00
sob.
9:00 - 13:00
autocraft@onet.pl
R

Informacja

Na podstawie art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 13
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) 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 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury planistycznej związanej ze sporządzeniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
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 przestrzennym 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 wniosku,
11) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica
E

K

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia Gminy Trzebnica
do programu Czyste Powietrze

Hala Sportowa 71 312 11 71
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

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

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

P.T

Dworce i przystanki

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

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

6:06
6:08
6:10
6:12
6:14
6:16
6:18
6:22
6:24
6:26
6:27
6:28
6:30
6:32
6:34
6:36
6:39
6:41
6:43
6:45

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kurs 5

Kurs 6

Kurs 7

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

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

07:04
07:06
07:08

07:16

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

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

09:22
09:25

07:20
07:22

08:18
08:20

08:19
08:21

09:29
09:31

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

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

08:24

08:25
08:28
08:30
08:32 / 8:48
08:40

09:35

Kurs 8

Kurs 9

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

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

14:27
14:30
14:40

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

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

10:00 – Cmentarz Obornicka

13:40 – Cmentarz Obornicka

10:03 – Inter marche

13:43 – Inter marche

15:36

14:50

P.T
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

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

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

08:44
08:46
08:48

Rozkład Szynobusów

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

09:09
09:11
09:13

09:38
09:40
09:42
09:45
09:47
09:51

13:45 – Bar Gwiazdka

10:07 – ul. Bochenka – UPT

13:47 – ul. Bochenka – UPT

ul. Daszyńskiego – U.M. 10:10
10:16
10:19
10:21
10:23

Kurs 2
16:15
16:17
16:19
16:20
16:22
16:24
16:26
16:37
16:44
16:50

Ogłoszenia publikowane są: przez ok. 2 emisje
lub do momentu wycofania ich przez nadawcę.
Zgłoszenia do kolejnego numeru
należy dostarczyć do 5.11.2019 r.

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam

LINIA C
KURS
1

PRZYSTANKI

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

KURS
2

KURS
3

ważny od 02.09.2019r.

POCZĄTEK TRASY

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

6:10
6:13
6:16
6:20
6:24
6:27
6:30
6:33
6:36
6:39
6:42
6:45
6:48
6:52
6:56
7:00
7:04

7:15
7:18
7:21
7:25
7:29
7:32
7:35
7:38
7:41
7:44
7:47
7:50
7:53
7:57
8:01
8:05
8:09

10:25
10:28
10:32
10:36
10:40
10:43
10:46
10:49
10:52
10:55
10:58
11:01
11:04
11:08
11:12
11:15
11:18

KURS
4

KURS
5

KURS
6

16:02
15:29
15:56
15:52
15:48
15:45
15:42
15:39
15:36
15:33
15:30
15:27
15:24
15:20
15:16
15:13
15:10

17:00
16:56
16:53
16:49
16:45
16:42
16:39
16:36
16:33
16:30
16:27
16:24
16:21
16:17
16:13
16:09
16:05

18:02
17:59
17:56
17:52
17:48
17:45
17:42
17:39
17:36
17:33
17:30
17:27
17:24
17:20
17:16
17:13
17:10

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

POCZĄTEK TRASY

INFORMACJE OGÓLNE
Trzebnica –Boleścin –
Siedlec Pkp - Trzebnica
14:52
14:54

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

Kurs 1
12:05
12:08
12:10
12:13
12:15
12:17
12:19
12:21
12:23
12:25
12:27
12:29
12:32
12:41 (W T+PT)
12:47 (W T+PT)

Trzebnica – Głuchów Górny – Piersno – Siedlec Trzebnicki – Trzebnica

kierunek

10:05 – Bar Gwiazdka

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

Trzebnica – Kałowice –Trzebnica – Marcinowo – Trzebnica

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

Dworce i przystanki

LINIA B

ogłoszenia
drobne

LINIA D

LINIA A
P.T
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14:57
15:01 / 15:15
15:18
15:20
15:22
15:25

13:55
13:57
13:59

źródło: www.kolejedolnoslaskie.pl

godzina odjazdu
6:10 / 7:15/ 10:25 / 15:10
/ 16:05 / 17:10
ważny od 02.09.2019r.

przystanki

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

Trzebnica– Ujeździec
Mały

16:35 kursuje od poniedziałku do piątku oprócz dni
ustawowo wolnych od pracy
14:15 /

15:15 A

Garaż(12) murowany, w Nowym Dworze,
o powierzchni 24 mkw, wraz z wyposażeniem, tel. 532 118 487.
Pawilon (12) murowany 116 mkw nadaje
się na działalność gospodarczą lub mieszkanie, działka 5,5 ara, ogrodzenie do tego
wiata, garaż i mały staw, 5 km od Trzebnicy kierunek na Wrocław, cena do negocjacji, tel. 604 231 515.
Lokal(8) lub wynajmę handlowo-usługowy w centrum Trzebnicy w zabudowie
szeregowej o pow. 35 mkw, z możliwością
rozbudowy oraz parkingiem prywatnym,
klimatyzacja, wszystkie media, na działce
własnościowej z KW o pow. 65 mkw, 20 m
od UM i parkingiem na 100 samochodów,
tel. 798 267 177.
budynek (4) sprzedam lub wydzierżawię
budynek wolno stojący o pow. 90 mkw.
w Krośnicach, pow. milicki. Budynek nadaje się na każdą działalność, lub do adaptacji na mieszkanie. Działka o pow. 16 arów.
Informacje tel. 669 805 236.

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

Trzebnica– Koniowo

12:32
kursuje wtorek i piątek

z piaskowca i żywopłot z cisów, miejsce na
ognisko i grill, parking tel. 665 886 993.
dom (12) z zabudowaniami gospodarczymi, działka 20 arów, w Budczycach, koło
Zawonii tel. 604 107 284.
dom (10) jednorodzinny z użytkowym
poddaszem, oddalony o 1,5 km od centrum Trzebnicy, powierzchnia 128 mkw,
usytuowany na działce 25 arowej oraz
przylegającą do tej posesji działkę budowlaną o powierzchni 20 arów, cena 725
tys, tel. 71 387 49 48.
szeregówka(8) skrajna, Trzebnica, tel.
607 431 604.
budynek (8) mieszkalny, z budynkiem
gospodarczym, w Budczycach, gmina Zawonia, na działce 20 arowej, tel. 604 107 284.
Szeregówka(6) skrajna, całkowita
pow. 240 mkw, użytkowa 160 mkw
w Trzebnicy, tel 607 431 604.
dom (8) w Wiszni Małej, 190 mkw, cena
625 tyś, tel. 606 322 944.

przystanek nr 18 (UM)
– ul Daszyńskiego,
miejsce: Urząd Miejski.
Przystanek nr. 12 –
ul. Ks. Bochenka,
miejsce: Al. Jana Pawła II

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

mieszkanie (16) bez czynszowe, w Głuchowie Górnym, o powierzchni 57 mkw,
3 pokoje, kuchnia, łazienka, dwie piwnice,
dwa pomieszczenia gospodarcze, ogródek plus działka rolna o pow. 6,3 arów,
cena 245 000 zł, tel. 600 069 238.
mieszkanie (15) w Trzebnicy, przy ul. Daszyńskiego, 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 Obornikach Ślaskich, kawalerka 37 mkw, umeblowane, parter od sierpnia, tel. 724 943 436.
mieszkanie (8) 2 pokojowe, Trzebnicki deptak, ul. Daszyńskiego, pow. 48,8
mkw, cena 280 tyś, tel. 667 431 549.
pół bliźniaka(16) w Machnicach, zabudowania gospodarcze nadające na mały
zakład, garaż, ładna działka, malownicza
miejscowość, wyciąg narciarski, tor saneczkowy, szkółka jazdy konnej, wyjątkowa restauracja, stawy do łowienia rybek, korty
tenisowe, tel. 71 312 41 32, 794 131 037.
dom (16) o powierzchni ok. 220 mkw,
(parter, I piętro, strych, garaż), położony
na działce o powierzchni 1667 mkw, w
Malczowie, gmina Trzebnica, dom jest w
trakcie remontu, cena 250 000 zł, tel. 71
369 69 11.
dom (16) w Szczytkowicach, w zabudowie
bliźniaczej, z roku 1980, stan bardzo dobry,
tel. 608 082 456, 668 123 380.
dom (15) w Trzebnicy, działka narożna o pow.
450 mkw, powierzchnia domu 180 mkw,
cena do uzgodnienia, tel. 501 388 683.
posiadłość(12) składającą się z 3 budynków – dom, (170 mkw) 5 pokoi, 2 łazienki, kotłownia na ekogroszek, budynek
gospodarczy w którym są dwa samodzielne mieszkania, garaż z użytkowym
poddaszem, piękny ogród, fontanna, kaskada, oczko wodne, strumyk, ogrodzenie

PSS "Społem"

w Trzebnicy wydzierżawi:

lokalE
o powierzchni 572 mkw
na działalność
gastronomiczną

o powierzchni 130 mkw
na działalność handlową,
usługową, itp.
tel. 71 312 09 36

609 794 991

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

dzo piękna i spokojna. W pobliżu sklep,
świetlica wiejska, boisko sportowe,ścieżka
rowerowa, media: prąd, woda, atrakcyjna
cena!, tel. 661 254 377.
działka(16) budowlana w Małuszynie,
21 Arów, tel. 508 845 375.
działka(16) 5,5 h w gminie Trzebnica,
dzwonić po godzinie 18:00, tel. 71 312 32 95.
działki (16) dwie sztuki, rolne, klasy III i IV,
o powierzchni 4,51 ha i 0,65 ha, położone
obok siebie, w Malczowie, gmina Trzebnica, cena 4 zł za mkw, tel. 71 369 69 11.
Działka(15) Odstąpię działkę w ogrodzie
"Grunwald"420 mkw, ogrodzona, z altanką, 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, przekształcone, o pow. 0,5 h, Brochocin 7, tel.
701 409 731.
działka(14) budowlana w Trzebnicy na
nowym powstającym osiedlu, ujeta w planie zagospodarowania przestrzennego,
o pow. 1840 mkw, tel. 505 334 186.
działka(14) budowlana, 3 km od Trzebnicy, uzbrojona o pow. 1,1 ha, w tym siedlisku, może być podzielona oraz na cele
przemysłowe, tel. 713 121 539.
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, działki rolne z warunkami zabudowy. 397/10
o powierzchni 1573 mkw i 397/11 o powierzchni 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 Kałowicach, 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)wiśniowy1ha,Brzyków,tel.661851943.
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.
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Firma PANDA TRZEBNICA ul. Milicka 23
Producent mebli i elementów wnętrz o wysokim standardzie

zatrudni osoby na stanowiska:

Specjalisty Obsługi Klienta
Zagranicznego
Obowiązki: 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 niemieckiego w stopniu
przynajmniej komunikatywnym będzie dodatkowym 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

Montera - elektrotechnika
Obowiązki: montaż foteli kosmetycznych i medycznych, wykonywanie połączeń elektrycznych, sprawdzanie połączeń oraz test
gotowych układów, weryfikacja błędów wynikających ze schematu
lub połączeń, sprawdzanie wyrobów elektrycznych pod względem
zgodności z normą CE
Wymagania: wykształcenie średnie elektro, umiejętność czytania
schematów sterowania, zdolności manualne, skrupulatność

Do wyklejania stelaży
drewnianych pod tapicerkę
Obowiązki: wyklejanie pianką stelaży pod tapicerkę, strzelanie pistoletem pneumatycznym
Wymagania: motywacja do pracy, zaangażowanie i chęć uczenia się,
zdolności manualne, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
będzie dodatkowym atutem, dyspozycyjność, dokładność

Utrzymania ruchu
Wymagania: znajomość elektroniki, elektryki oraz mechaniki

Koordynator-Technolog
Wydziału Metalowego
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. Dogodna lokalizacja - cicha i bezpieczna
okolica. Cena - 90 zł za mkw - do ewentualnej negocjacji. Tel. 531 145 110.

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

Obowiązki: 1-obsługa systemu ERP w tym: przygotowanie przewodników produkcyjnych i dokumentacji technicznej do realizacji zleceń,
nadzór nad terminową realizacją zleceń na poszczególnych gniazdach
produkcyjnych z wykorzystaniem harmonogramowania produkcji, uruchamianie zleceń dla kooperantów oraz nadzór nad terminową realizacją zleceń , wsparcie dla szefa wydziału w zakresie sterowania produkcją,
rejestracja niezgodności i nadzór nad systemem kontroli jakości , rejestracja CPI; 2-nadzór nad efektywnością i optymalizacją wykorzystania
zasobów na wydziale metalowym
Wymagania: bardzo dobra obsługa komputera i dobrze widziane
doświadczenie na podobnym stanowisku, umiejętność pracy w systemie Inventor

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

Działka(8) o powierzchni 1350 mkw, budowlana na granicy Trzebnica – Księginice,
w pełni uzbrojona (woda, prąd, kanalizacja), atrakcyjnie położona, tel. 506 837 298.
działka(16) siedliskowa, o powierzchni
39 arów, w miejscowości Raszów, tel. 785
807 160.
działka(16) budowlana, 12 arów, w Komorowie, ładna okolica, media w drodze,
daleko od szosy, tel.71/312 31 05.
Działka(16) 2 h w gminie Trzebnica, pod
zabudowę przemysłową, dzwonić po godzinie 18:00, tel. 71 312 32 95.
Działka(16) budowlana, o pow. 1861
mkw, w miejscowości Komorowo, oddalona 6 km od Trzebnicy, dobry dojazd do
Wrocławia nową trasą S5 Trzebnica - Wrocław (zajmuje ok 35 min. z Komorowa),
położona na nowo powstającym osiedlu
domków jednorodzinnych, okolica bar-

działka (11) o pow. 0,85 h, w Marzęcinie
Wlk./k. Obornik Śl., tel. 71 312 55 60.
sad(11) wiśniowy, 2ha, w Droszowie, zadbany, ogrodzony, z budynkiem gospodarczym, tel. 692 635 672.
działka(11) budowlana 15,80 ara, Mienice, gm. Wisznia Mała. Tel. 728 482 555.
Działka(10) piękna okolica, w Raszowie
obok Trzebnicy, kwadratowa, blisko Nowego osiedla w Trzebnicy, koło lasu Bukowego, stawów Trzebnickich oraz basenu,
warunki zabudowy, tel. 601 793 012.

KierowcA
Obowiązki: przejazdy lokalne i sporadyczne trasy samochodem do
3,5t, prace na magazynie części montażowych, przyjmowanie dostaw,
magazynowanie w odpowiednim miejscu, kontrola jakościowa i ilościowa dostarczonego towaru z zewnątrz jak i z innych wydziałów produkcyjnych, utrzymywanie porządku na wydziale produkcyjnym
Wymagania: sumienność, uczciwość, dokładność, komunikatywność,
dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, mile widziane
doświadczenie na podobnym stanowisku, prawo jazdy kat. B, mile widziane uprawnienie na wózek widłowy

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
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Mam do wynajęcia

Apartament
w domu
z ogrodem dwukondygnacyjny

telefon

506 052 400
Działki (10) budowlane w Komorowie,
tel. 71 312 34 39.
działka(10) budowlana, 22 ary, uzbrojona, przy głównej drodze, Marzęcin Wielki ,
gmina Oborniki Ślaskie, pięknie położona,
tel. 531 680 310.
działka(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 stawami oraz słynąca z grzybiarzy. Lasy pełne
grzybów, stawy pełne ryb oraz życzliwi
ludzie. tel. 696 095 538, 696 095 446.
działka(9) o powierzchni 0,35 ha, wraz
z zabudowaniami - budynek mieszkalny,
budynki gospodarcze oraz stodoła, tel.
609 432 538.
Działka(9) o pow. 1500 mkw, w Nowosielcach, przy ul. Jana Chrzciciela, koło
Obornik Śląskich, wodociąg, prąd na
działce, cicha okolica, cena - 70 zł/mkw,
tadeuszemil@gmail.com, tel. 607 770 873.
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(10) budowlana 9 arów Komorowo, położona jest 25 km od Wrocławia, 5
km od Trzebnicy przy drodze asfaltowej,
wjazd na działkę z obniżonym chodnikiem, warunki zabudowy, wybudowana
nowa trasa szybkiego ruchu S5 Trzebnica
- Wrocław, dojazd do Komorowa około 35
min z Wrocławia, wybudowana jest nowa
infrastruktura, droga Trzebnica - Sułów
oraz ścieżka rowerowa, na całym odcinku,
do Doliny Baryczy kierunek Sułów, atrakcyjne położenie, tel. 501 722 594.

działka(8) własnościowa, budowlana,
posiada plan przestrzenny pod budowę,
86 arów, gaz prąd, tel. 783 668 462.
Działka(8) o pow 0,5 ha, Skoroszów,
może zostać podzielona na 3 osobne
działki i tak ma również wydane warunki
zabudowy (można wybudować 3 wolnostojące domy z garażami), dojazd drogą
gminną, z jednej strony graniczy z rzeką,
niedaleko las, tel. 603 283 075.
las(8) 38 arów, Złotów, gmina Trzebnica,
tel. 783 668 462.

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.
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.

na mieszkanie w Trzebnicy, może być do
remontu, tel. 782 984 426.
mieszkanie (16) spółdzielcze, 47,5 mkw,
( dwu pokojowe), na parterze, w centrum
Trzebnicy, na większe, tel. 661 816 223.
Mieszkanie (14) kawalerka, IV piętro, po
remoncie (Rynek) na 2 pokoje (do remontu) do II pietra maksymalnie, tylko Trzebnica, tel. 693 539 079.
Kawalerka(12) w Trzebnicy po generalnym 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.

na dachach płaskich (12) zatrudnię
osoby z doświadczeniem do pracy na dachach płaskich, Firma zajmuje się izolacją
dachów i tarasów w membranie EPDM,
PVC oraz papą termozgrzewalną. Rzetelność, 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 „SAMONA” wykończenia wnętrz – przyjmie
do pracy w charakterze pracownika lub
pomocnika, tel. 512 244 655.

Mam do wynajęcia

Kelnerka/kucharz(12) Restauracja
Palermo w Trzebnicy przy ul. Jana Pawła
II 1 zatrudni osobę na stanowisko kelnerki oraz kucharza. Mile widziane doświadczenie. Oferujemy umowę o pracę, elastyczny grafik. Informacje pod, tel.
668 374 650.

lokal(16) w nowym budownictwie 25
mkw, przy ul. Św. Jadwigi obok Pracowni
Fryzjerskiej, aneks kuchenny, prysznic, wc,
dwa pomieszczenia przedzielone szybą
przesuwną przystosowany pod usługi kosmetyczne, tel. 605 918 889
kawalerka(15) tanio, w Trzebnicy w
centrum miasta, tel. 609 884 881,
biuro(14) Powierzchnie biurowo – usługowe 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 budynku na rogu ul. Obrońców Pokoju i Kolejowej, wejście od głównej ulicy, duże
okna witrynowe, ogrzewanie gazowe,
tel. 663 844 847.

Kelnerka/kierowca(12) Pizzeria Palermo w Trzebnicy przy ul. Św. Jadwigi
15 zatrudni osobę na stanowisko kierowcy oraz kelnerkę. Praca na wakacje,
weekendy lub na stałe. Oferujemy umowę o pracę, elastyczny grafik. Informacje
pod, tel. 509 617 118.

SZUKAM PRACY
Sprzątanie (16) posprzątam mieszkanie
i dom, tel. 662 985 388.
Opiekunka(16) do dzieci lub osób starszych ( nie obłożnych chorych – nie mogę
dźwigać), Trzebnica i okolice, również
sprzątanie w biurach, tel. 605 418 827.
operator(16) koparki i ładowarki podejmę się pracy dorywczej, jestem emerytem, tel. 500 589 041.
opiekunka(16) doświadczona i odpowiedzialna opiekunka, zaopiekuje się każdym kto tego potrzebuje, tel. 722 174 341.
Opiekunka(13) zaopiekuję się dzieckiem, 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) podejmę dodatkową pracę jak sprzątanie, gotowanie, tel.
577 041 236.
Skoszę trawę(12) o dużych powierzchniach, wywiozę pokost, tel.
726 626 423.

KOREPETYCJE
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 mediami, 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
pokoje, kuchnia, łazienka, tel. 602 797 487.
mieszkanie (11) pokój, kuchnia, łazienka, 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 fryzjerski, dostępny od lipca, tel. 603 283 075.
lokal(9) usługowy o powierzchni 33 mkw,
w Trzebnicy, tel. 601 204 002.
lokal (9) w Trzebnicy przy ul. Bochenka, o pow. 50 mkw, woda, gaz, CO, klimatyzacja, tel. 602 316 975.
kondygnacja domu(7)
parter,
o pow. 200 mkw, umeblowana, Komorowie + 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, sterowana pilotem, przestrzeń możliwa do
zagospodarowania pod kątem własnego
biznesu, tel. 604 907 105, 784 063 714.

matematyka(12) Jestem studentem
Politechniki Wrocławskiej, udzielę korepetycji dla uczniów szkoły podstawowej,
gimnazjów a także szkól ponadgimnazjalnych przygotowujących się do matury, 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
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, matura, tel. 603 548 603.
Język niemiecki (11) nauczycielka pomoże w nauce języka niemieckiego, tanio
już od 20 zł, tel. 783 164 357.
Nauka komputera(11) dla osób starszych i nie tylko, tel. 663 799 153.

MOTORYZACJA / rolnicze
Sprzedam
skuter(16) Shark TR 50, tanio , tel. 669 526 136.
Hyundai (16) Getz 2003 r, silnik 1.3 benzyna, OC ważne do stycznia 2020 r, przegląd
ważny do lipca 2020 r, cena 5 500 zł, do
negocjacji, tel. 785 215 429.

zamienię
mieszkanie (16) własnościowe, 2-pokojowe, 38 mkw, niskie opłaty, w Miliczu

DAM PRACĘ
dekarz(13) zatrudnię dekarza od zaraz,
Trzebnica, tel. 695 541 128.
PIEKARZ(12) Piekarnia Arobis w Skarszynie zatrudni PIEKARZA lub osobę do przyuczenia, 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.
pomoc do kuchni (12) Restauracja "Zajazd pod Lwem" zatrudni pomoc do kuchni na weekendy, tel. 605 113 822.
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seat(14) Ibiza II, kolor czerwony, rok 1995,
silnik dopalaczem, OC i rejestracja opłacone 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, kupiony 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, wymieniony rozrząd, olej, klocki, tel. 531 303 316.
opony(16) zimowe 1 x 14 , 185/70 R14,
cena do uzgodnienia; zimowe 2 x 13,
175/70 R13, tel. 798 484 366.

opony(16) zimowe, 2 sztuki, michelin alpin, rozmiar: 205 / 55 / 16, cena 100 zł, tel.
535 091 637.
przyczepa(15) drewniana z podwyższeniem (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, wielosezonowe, 155/80R/13T , bauern cuartes, cena
150 zł / sztukę, tel. 516 873 000.
FELGI (14) aluminiowe ,16 cali - 4 szt, rozstaw śrub 4 x 108 (typowy dla aut francuskich), osadzenie: ET15, stan dobry, cena:
500,00 zł, tel. 602 411 873.
krajzega(16) silnik 5 KW, sprawna, tel.
608 082 456, 668 123 380.
grzejniki (16) żeliwne, cena 7 zł / żeberko, tel. 608 082 456, 668 123 380.
podpórki (16) do roślin, bambus, nowe,
tel. 608 082 456, 668 123 380.
Pilarka(16) spalinowa, tel. 721 952 000.
zbiornik (16) paliwa, o poj. 750 L, tel. 721
952 000.
ciągnik (16) samoróbka, z podnośnikiem,
diesel. 15 konny, tel. 723 538 228.
siewnik (16) do nawozu KOS, zawieszany,
tel. 500 326 862.
słoma(16) pszenna, w kostkach, Orkan,
tel. 500 326 862.
narzędzia(16) rożnego rodzaju, do tokarek, frezarek, do metalu, tel. 500 326 862.
Pług (16) pięcio-skibowy do podorywki,
tel. 500 326 862.
kultywator(16) typu GRUDZIĄDZ, rozkładany, szer. 3,6 m, tel. 608 082 456, 668
123 380.
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 rodzinami, zaopatrzone na zimę, po leczeniu na
warozę. Cena ula z rodziną za sztukę 400
zł, Trzebnica, tel. 608 065 154.
przyczepa(14) drewniana, podwyższone 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 podnośnikiem do palet, w bardzo dobrym
stanie, rok produkcji: 1974, sprzęt użytkowany jeszcze w poprzednim sezonie, do
obejrzenia w Trzebnicy, tel. 781 839 841.

sortownik (16) napędzany silnikiem
elektrycznym, tel. 500 326 862.
ciągniki (16) ZETOR, 4 cylindrowy, tel.
500 326 862.
agregat(16) uprawny do ziemniaków,
tel. 500 326 862.

BUDOWLANE / agd, rtv
Sprzedam
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 metalowe, 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.

kino domowe (11) zestaw kina domowego Philips, cena 250 zł, tel.603 283 075.

ława(16) rozkładana, cena 250 zł, tel. 603
283 075.

krzesła(16) 4 sztuki, Ingolf z litej sosny
z IKEA, używane, w bardzo dobrym stanie, poduszki gratis, możliwy dowóz po
uzgodnieniu, cena za komplet 599 zł, tel.
609 959 711.

ROWERY / WÓZKI
Sprzedam
wózek (16) spacerowy, cena 50 zł, tel. 535
091 637.
dostawka(16) do wózka dla starszej
pociechy z miejscem do siedzenia, nowa,
ani razu nie używana, do odebrania i zobaczenia w Trzebnicy, cena 130 zł, tel. 691
141 985.

Kupię / ODDAM / przyjmę
nieodpł atnie pole (16) wydzierżawię nieodpłatnie! w Kałowicach, gmina
Zawonia o pow, 0,5 h, tel. 798 263 003.
oddam  kanapa(12) narożną, stolik
pod TV, stan bardzo dobry, Trzebnica, tel.
724 423 151.
Kupię rzutnik (12) Anna lub Jacek z filmami lub osobno, tel. 604 259 577.

łóżeczka(16) dziecięce, dwie sztuki,
drewniane z materacami, jedno z szufladą,
cena 50 zł / sztukę, do kompletu dołożę
pościel, tel. 506 352 295..

przystawka(15) łóżeczko dla noworodka do ustawienia przy łóżku rodzica,
nowe, w kartonie, tel. 514 399 495.
Fotel(15) tapicerowany, obrotowy, w kolorze bordo, tel. 501 309 589.
stół(14) kuchenny i narożnik kuchenny, cena
100 zł, stan bardzo dobry, tel. 727 318 046.
krzesła(13) 6 sztuk, drewniane w kolorze pomarańczowym, siedzisko w kolorze
brązowym, w dobrym stanie, Trzebnica,
tel. 609 293 011.

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

LAMPA (16) cena 100 zł, tel. 732 244 683.

NADZORY
BUDOWLANE

MEBLE
Sprzedam

tel. 535 788 141

Szkoła Pod. Nr 3 w Trzebnicy

taekwondopolska.pl

tel. 731 930 990 / 694 002 445

wersalka(16) rozkładana, cena 300 zł,
tel. 603 283 075.

mail: drzewniserwisanci@gmail.com
Fisharmonia(16) lata 1990, sprawna,
cena 1200 zł, tel. 883 433 493.

SKŁAD OPAŁU
Polskie kopalnie = najwyższa jakość

Księginice
ul. Trzebnicka 33

miał węglowy dla branży rolniczej i ogrodniczej
Kuźnia(16) z lat 1900, wraz: 60 narzędzi
ręcznych i mechanicznych, cena 10 tyś. zł,
tel. 883 433 493.

SALON MEBLOWY
kuchnie i szafy

ceny na
każdą kieszeń

www.phuewros.pl
biuro@phuewros.pl

Skup złomu

tel. 690

294 901

Jakub

FHU

metali kolorowych	makulatury	wywóz gruzu budowlanego

pod wymiar

podstawiamy kontenery | transport gratis | najlepsze ceny w mieście

Trzebnica ul. Wrocławska 3

nawigacja(11) tel. 725 737 147.

cena za miesiąc 50 zł

- wycinka i pielęgnacja drzew oraz krzewów
- usuwanie i frezowanie pni
- oczyszczanie terenu (karczowanie)
- zrębkowanie gałęzi

biurko(16) IKEA, cena 130 zł, tel. 883 433 493.

Trzebnica

Milicka 32 tel. 71 312 05 03

atrakcyjne cenY!

Zapraszamy pon. - pt. 9-17 sob. 9-14
tel. 71 714 24 56 rzasa-meble@wp.pl
R

Przyczepka(12) rolnicza, jednoosiowa do ciągnika, paka i oś z kołami Żuka
650/16, sprawna, używana jeszcze w poprzednim sezonie, do obejrzenia w Trzebnicy, tel. 781 839 841.
króliki (12) do dalszego chowu lub na
tuszki, tel.725 895 726.
przyczepy(16) rolnicze: wywrotka i skrzyniowa, tel. 500 326 862.
sadzarka (16) do ziemniaków, tel.
500 326 862.

dzieci 6-12 godz 18-19
młodzież-dorośli godz 19-20

DRZEWNI SERWISANCI

stół(16) plus 4 krzesła, cena 200 zł, tel. 535
091 637.
fotele (16) 2 sztuki, cena 120 zł / szt, tel.
603 283 075.

monitor(12) 22' , LG Flatron W2252TQ
- stan bardzo dobry, cena 50 zł, tel. 505
133 755.

treningi w piątki

601 421 811

Węgiel: kostka, orzech, ekogroszek

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 produkcji niemieckiej, do kapitalnego remontu, 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 niemieckiej, tel. 723 270 982.
cyklop(12) czeski, tel. 723 270 982.
sprzęt rolniczy(12) tel 71 312 36 77.
kosiarka(12) sadownicza, solidna, (rozdrabniacz gałęzi) o szerokości 3,5 m - 2 rotory z ostrzami rozdrabniają gałęzie i koszą
trawę na całej szerokości rzędu sadu owocowego, kosiarka produkcji węgierskiej
z lat 70/80, typ – RN2, sprawna, używany
jeszcze w poprzednim sezonie, do obejrzenia w Trzebnicy, tel. 781 839 841

taekwon-do

- przeglądy budowlane,
- opinie i oceny techniczne
budynków i elementów
budowlanych
- kosztorysowanie
- inwentaryzacje
- doświadczenie jako
biegły sądowy

tel.

Komputer(16) stacjonarny, w komplecie
monitor, klawiatura, mysz, głośniki, modem USB, wszystko sprawne, biurko gratis,
cena 400 zł, tel. 732 190 033.

organy(16) elektroniczne (Keyboard)
m-ki YAMAHA PSR S650. Stan
bdb, tel. 603 803 775.
telefon (16) hammer energy, nowy, wodoodporny i wstrząsoodporny, cena 300
zł, tel. 666 451 684.
telewizor(16) toshiba, 40 cali, tel. 721
952 000.
zegarek (15) GARMIN FENIX 3 wraz z paskiem pomiaru tętna, tel. 534 666 552.
telewizor(12) 42 Cale, Panasonic, używany, stan bardzo dobry, tel. 667 888 993.

Sprzedam

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

rowery(12) tel 71312 36 77.
wózek (12) inwalidzki, sterowany ręcznie,
stan bardzo dobry, tel. 783 445 614.
rower(12) trójkołowy dla osoby niepełnosprawnej, stan bardzo dobry, tel. 783
445 614.
Materac(12) przeciw odleżynowy, nowy.
400 zł, tel. 725 597 395.
Chłodziarko-zamrażarka(12) LIPHER, 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.

DLA DZIECI / różne

E

K

L

A

M

A

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

Maciej Nowak

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

883 38 03 96

Firma

Ścieków

e-mail: firmablyskmn@wp.pl

Zbiorniki
na deszczówkę

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

piwniczki betonowe
odwodnienia
i drena ż

Gwar anc ja
na zbiornik
i montaż

paweł madaliński
sk arsz yn 48 trzebnica

BEZPŁ ATNA
w ycena
profesjonalne
dor adztwo

szamba

SCHODY

100 %

DREWNIANE
DĄB JESION
BUK SOSNA

betonowe

605 331 903

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

www.schodex.net

cena od 4,5 tys. zł.
tel.

Wycena usługi bezpłatna

883 485 324

także u klienta

694-057-540

drewno betonowe

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

Luzem lub w workach

trzebnica ul. Chrobrego 26
nowa lokalizacja – dawny araj

514 915 / 697 011 953

tel.

664 552 806
71 312 12 35

713 870 274
502 749 540
602 571 613

tel.

rzeczoznawca majątkowy
nr upr. 7034

tel. 721

704 748

agnieszka.prokopowicz@interia.pl

tel. 602

tel. 669 509 649

Kredyty | ubezpieczenia | nieruchomości | inwestycje

781 608 200

664 024 722
662 232 081

• orzech
• kostka
• ekogroszek
• miał
• pellet

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

WUKO Krzysztof Buczek

CZYSZCZENIE
KANALIZACJI
wywóz nieczystości
płynnych

• czyszczenie
kanalizacji
• kamerowanie
• wywóz
nieczystości

• nożyce
• koszowe
• minikoparki
możliwy
transport

Szczytkowice 17

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

w pobliżu Trzebnicy

WULKANIZACJA SERWIS OPON
� Komputerowe wyważanie kół
� Wymiana opon

BĘDKOWO 166

Serwis klimatyzacji

TEREN SKŁADU WĘGLA

TRZEBNICA

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

602 523 956 / 713 870 407

montaż sterowania

Masz dość palenia
w swoim domu?

jest rozwiązanie

· koszty montażu i eksploatacji zbliżone do
ogrzewania węglowego
· komfortowe, bezobsługowe, ekologiczne
· może współpracować z fotowoltaiką (z elektrownią słoneczną)

887 123 777

ul. Sienkiewicza 3a Trzebnica

BRUKARSKIE

obrońców pokoju 18 b
trzebnica

telefon:

podnośników kanalizacyjne

756 346

USŁUGI

OBNIŻYMY RATY
TWOICH KREDYTÓW
NAWET o 30%

SC

węgla

biuro@dtr-invest.pl
www.dtr-invest.pl

tel. 785 807 160

zapraszamy
do nowo
otwartego
biura

BILU

wynajem pogotowie

Sprzedaż

ogrzewaniem
podłogowym

fundamenty
drenaże
kanalizacje

tel. 796 060 595

gwarantujemy terminowość,
profesjonalizm i dyskrecję

Agnieszka Prokopowicz

NIERUCHOMOŚCI

MINIKOPARKĄ

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

pełna obsługa firm,
pośrednictwo kredytowe

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

Szczytkowice 91
tel.

pon-Pt 8-17 / SOBOTA 8-14

S E R W I S OPON

Szczytkowice 91
tel.

usługi ogólnobudowlane
kierownik BUDOWY

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

tel. 601 537 024

e-mail: biuro.budowanie@gmail.com

tel. 571 384 365

TYLKO U NAS
SZYBKO
TANIO
I SOLIDNIE

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

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

785 233 408

785 233 408

pon-Pt 8-17 / SOBOTA 8-14

PROMOCJA

do każdej wymiany opon
odgrzybienie klimatyzacji gratis

oferta
ważna
do końca
miesiąca

Gabinet
kosmetyczny

TRZEBNICA

Galeria Urody

przewóz 6 osób

Edyta Garlińska
ul. W. Bochenka 11 d
Trzebnica

601 270 514

tel. 693 431 523

BIURO

USŁUGI

ul. Jędrzejowska 25A

Rachunkowe

telefon

Trzebnica ul. Chrobrego 26

Trzebnica

Biuro

TAXI 1

tel. 697 011 953
609 514 915

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

MECHANIKA
samochodowa

wydzierżawię lub przyjmę do
spółki lub współpracy w prowadzeniu ogrodnictwa w Trzebnicy

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

Konkurencyjne ceny!

www.drewno-betonowe.pl

Kostka / Orzech / Ekogroszek
drewno rozpałkowe

uprawa rabat,
chryzantem, itp.

- DYWANÓW
- WYKŁADZIN
- TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ
- MEBLI TAPICEROWANYCH

Powiat Trzebnicki
i okolice

Sprzedaż Węgla

w
ogrodnictwie

CZYSZCZENIE

NIERUCHOMOŚCI

tel.
SPAWANIE
-aluminium
-stopów aluminiowych
Trzebnica
-stali, stali nierdzewnej
ul. Prusicka 39
-stali miekkich

Praca

PROFESJONALNE

WYCENA

TOLL-SPAW

tel. 609

Firma TOMIK oferuje

602 728 266

SPAWANIE-ŚLUSARSTWO
Krzysztof Kawecki
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tel.

725 241 276
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