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gmina wspierająca sport

Zaszczytne
wyróżnienie
Burmistrz Marek
Długozima jako jedyny burmistrz z terenu
powiatu otrzymał pamiątkowy medal z okazji
30-lecia reaktywacji
Związku Sybiraków.
str. 16

Przegląd
inwestycji
W Gminie Trzebnica
rocznie realizowanych
jest ponad 80 inwestycji. Zapraszamy na
przegląd obecnie prowadzonych prac.
str. 6 i 7

dotacje

str. 21
W dniu 22 października burmistrz Marek Długozima odwiedził Szkołę Podstawową nr 3, aby oficjalnie
wręczyć nowe stroje sportowe dla uczniów klas 7 i 8. „Trójka” znana jest ze swoich sportowych osiągnięć,
jej uczniowie od lat godnie reprezentują Gminę Trzebnica. – Teraz dzięki tym koszulkom, będziecie mogli
dumnie nosić na piersiach herb naszej gminy. W ostatnim czasie Szkoła Podstawowa nr 3 zyskała wspaniałą halę sportową oraz boisko wielofunkcyjne z bieżnią, które pomagają Wam w szlifowaniu talentów.
Mam nadzieję, że już niebawem usłyszymy o kolejnych Waszych sukcesach – powiedział burmistrz.
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Zapraszamy na spotkanie dotyczące dotacji
Dowiedz się jak zdobyć
dofinansowanie do 90%
na wymianę pieca
i termomodernizację.
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partnerska wizyta
Odsłonięcie pomnika św. Jana Pawła II w Winnikach
W dniach 25-27 października, na zaproszenie Wołodymira Kvurta – Mera Winnik pod
Lwowem – miasta partnerskiego Trzebnicy,
Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima wraz z delegacją wziął udział w niecodziennej uroczystości. Było nią odsłonięcie pomnika św. Jana Pawła II, który stanął
w Winnikach na placu przed Sanktuarium
Matki Bożej Winnickiej.
Ta niecodzienna uroczystość
miała miejsce w niedzielę 27 października i przebiegła w bardzo
podniosłej atmosferze. Poświęcenia pomnika naszego wielkiego rodaka dokonał arcybiskup
Metropolita Lwowski Mieczysław Mokrzycki, który od 1996
roku był osobistym sekretarzem
papieża Jana Pawła II. Dlatego
też podczas wygłaszanego przez
Metropolitę Lwowskiego kazania
oraz po uroczystej mszy świętej
nie mogło zabraknąć osobistych
dygresji i wspomnień papieża –
Polaka. Arcybiskup Mieczysław
Mokrzycki po zakończonej mszy
świętej wprowadził do Sanktuarium Matki Bożej Winnickiej relikwie św. Jana Pawła II. Tego dnia
kościół katolicki w Winnikach
wzbogacił się o kolejną niezwykłą
pamiątkę. Był nią podarowany
przez burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimę obraz św.
Jana Pawła II, który wykonała
trzebnicka malarka Ewa Mroczek. Dar ten zgromadzeni przed
kościołem wierni przyjęli okla-

skami. Wydarzenie to miało swój
symboliczny wymiar – w mieście,
z którego pochodzi wielu pionierów ziemi trzebnickiej, w kościele,
do którego przed kilkudziesięciu
laty przychodzili ich przodkowie zawisł obraz przedstawiający
Jana Pawła II, którego jak wiemy
patronką dnia wyboru na stolicę
piotrową jest św. Jadwiga Śląska,
spoczywająca w trzebnickiej Bazylice. Wizerunek św. Jadwigi
również został zawieziony do
Winnik. Burmistrz Gminy Trzebnica podarował obraz św. Jadwigi
Wołodymirowi Kvurtowi – Merowi Winnik. Burmistrz Marek
Długozima jednocześnie podkreślił jak ważnym jest partnerstwo
z Winnikami: – Dziękuję za zaproszenie, dzięki któremu po raz
kolejny mogłem odwiedzić miejsce urodzenia mojej mamy oraz
moich dziadków, którzy mieszkali niedaleko Winnik w miejscowości Czyszki. To dla mnie
niezwykle ważne, byśmy razem
mogli kontynuować dobrą współpracę na polu kultury i edukacji.

Już teraz zapraszam do rewizyty
w przyszłym roku – powiedział
burmistrz, który docenił także
poczynione w ostatnim czasie
inwestycje oraz politykę odbudowy i rozwoju miasta. W tym
zakresie Mer Winnik ma czym
się pochwalić, ponieważ Winniki
przechodzą obecnie okres swojego szybkiego rozwoju. Z uwagi na
wojnę na wschodzie Ukrainy, do
położonych pod Lwowem Winnik przeprowadziło się z terenów
objętych wojną wielu nowych
mieszkańców. Tym samym liczba mieszkańców Winnik szybko
wzrasta, wynosząc już dzisiaj około 30 tysięcy. Wraz z przyrostem
liczby mieszkańców, stopniowej
poprawie ulega również infrastruktura komunalna. Podczas
sobotniego spotkania w Urzędzie
Miasta Mer Winnik prezentował
delegacji z Trzebnicy zaawansowanie prac polegających na wykonaniu kanalizacji w Winnikach.
Wiele dróg w mieście doczekało
się nowej nawierzchni, powstały
nowe chodniki, parki miejskie zostały na nowo zagospodarowane,
pojawiły się w nich nowe place
zabaw dla dzieci oraz przedszkole.
Wizyta w Winnikach była również okazją do rozmowy włodarzy
obu miast na temat dalszego rozwoju partnerstwa pomiędzy Winnikami i Trzebnicą. Rozmowy te
będą kontynuowane w Trzebnicy
we wrześniu 2020 roku, na które
Mera Winnik wraz z delegacją
zaprosił burmistrz Marek Długozima. Dotyczyć będą one m.in.

▶ Ur o c z yste go p oś wię ce nia p omnik a do kona ł arc y b is k u p M e t ro p o lit a

▶ N a r ę ce M e ra Winnik Wo ł o d y mira Kv u r t a b u rmist r z p r ze k az a ł ob raz ś w.

▶ Bu rmist r z M ar e k D ł u goz im a w ra z z de l e g acj ą , w s k ł ad k tórej wc ho d z ili:

▶ Bu rmist r z na r ę ce M e ra Wo ł o d y mira Kv u r t a p r ze k az a ł t ak ż e z ap r os ze nie

Lwows k i M ie c z ys ł aw M o k r z yc k i.

Jadw ig i , pat r onk i w y b oru Kar o l a Woj t y ł y na pap ie ż a . W y raz i ł te ż na d z iej ę, ż e to w yd ar z e nie j e s z c z e bar d z iej z ac ie ś ni stosu nk i p o m i ę d z y
Tr ze b nic ą a Winnik ami.

▶ N a z ap r os ze nie M e ra Winnik Wo ł o d y mira Kv u r t a , b u r-

mist r z M ar e k D ł u goz im a w ra z z de l e g acj ą w z ią ł u d z ia ł
w nie co d z ie nnej u r o c z ystośc i. B y ł o ni ą o d s ł onię c ie p o mnik a ś w. Jana Paw ł a I I , k tór y st aną ł w Winnik ac h . To
ko l ej ny e l e m e nt z ap o c z ąt kowane go w 2011 r o ku par tne r st wa miast .

poszerzenia współpracy w dziedzinie edukacji i kultury. Przypomnijmy, że umowa partnerska
podpisana została 24.08.2011
roku w Winnikach. Pierwsze
kontakty z ówczesnym Merem
Winnik Teodorem Gudziakiem
nawiązane zostały w 2007 roku,

a dzięki współpracy gościliśmy
w Trzebnicy młodzież i artystów
z Winnik – m.in. uświetniając
swoim występem uroczystość
otwarcia Gminnej Szkoły Muzycznej w Trzebnicy.
[db]

se k r e t ar z Danie l Buc z ak , p r zewo d nic z ąc y R ad y M iej s k iej M ate u s z St a nis z oraz N ac ze lnik W yd z ia ł u Pr om o cj i Jaku b Sz u rk aws k i , w z i ą ł r ów nie ż
u d z ia ł w u r o c z yst y m ob ie d z ie.

do rew i z y t y, k tóra o d b ę d z ie się we w r ze ś niu 2020 r o k u .

▶ Wice m e r
▶ M e r Wo ł o d y mir Kvu r t p o dc z as s p ot k ania w u r z ę d z ie p o c hwali ł s i ę roz woj e m m iast a o ra z ko l ej ny m i re ali z owany m i
inwe st ycjami.

▶ Bu rm ist r z M are k D ł u g oz im a p r z e k az a ł w d ar ze ob raz ś w. Jana Paw ł a I I ,

▶ Bu rmist r z w r ę c z y ł go osob iśc ie na r ę ce arc y b is ku pa M e t r op o lit y Lwow-

▶ M e r Winnik Wo ł o d y mir Kv u r t a p o d z ię kowa ł de l e g acj i z Po ls k i z a u ś wie t-

▶ W u r o c z ystośc iac h u d z ia ł w z ię li lic z nie ze b rani wie rni.

k tór y w y kona ł a t r ze b nic k a ar t yst k a Ewa M r o c ze k .

nie nie s woj ą ob e c nośc i ą u r o c z ystośc i.

B o h d an
Shu ste r
op r owad z i ł t r ze b nic k ą de l e g acj ę p o Winnik ac h , p o k a z uj ąc j ak w ost at nim c z asie
z m ie ni ł o s i ę m iasto.

s k ie go M ie c z ys ł awa M o k r z yc k ie go.

▶ Wś r ó d gośc i by ł r ów nie ż by ł y M e r Winnik Te o dor G u d z iak , k tór y wsp ó lnie z b u rmist r ze m M ark ie m D ł u goz i m ą p o ł oż y ł p o dwaliny p o d u m owę par t ne r st wa miast .

▶ Delegacja była również okazją do spotkania z przedstawicielami lokalnej straży pożarnej.
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droga cerekwica-masłów
Burmistrz Marek Długozima podpisał umowę
na budowę drogi łączącej Cerekwicę i Masłów.
2,5-kilometrowy odcinek połączy sąsiednie
miejscowości. Prace warte 2 336 629, 30 zł wykona firma Eurovia Polska z Kobierzyc. Budowa potrwa do września 2020 roku.
W ramach prac wykonana
zostanie m.in. wycinka drzew
i karczowanie pni, roboty ziemne,
montaż krawężników na zjeździe
z drogi wojewódzkiej, wykonanie
nawierzchni z betonu asfaltowego
jezdni i zjazdów, przestawienie

kolidującego ogrodzenia, wykonanie oznakowania docelowego.
W podpisaniu umowy udział
wziął sołtys Cerekwicy i radny
Rady Miejskiej Edward Sikora. –
Ta inwestycja pozwoli nam lepiej
zintegrować miejscowości, które

tworzą nasza parafię i od zawsze
są ze sobą ściśle powiązane. Dziękuję w imieniu mieszkańców, za
dostrzeżenie przez burmistrza
problemu, jakim były odległości
pomiędzy naszymi sołectwami,
teraz ten dystans skróci się o ponad połowę. Pomoże to też nam
podejmować wspólne działania,
czy to na rzecz naszej parafii czy
też Gminy Trzebnica – powiedział
sołtys.
– Dobra komunikacja pomiędzy poszczególnymi sołectwami
Gminy Trzebnica to podstawa
budowania komfortu życia ich

▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a p o d p is a ł u m owę na b u dowę d r o g i. N a z dj .

z K r z ys z to fe m Bu d z y ne m i Łu k as ze m Żo l e m z f irmy Eu rovia , a t ak ż e M o nik ą B ia ł as i Anną Piase c k ą z W yd z ia ł u Te c hnic z no - I nwe st yc yj ne go o ra z
so ł t yse m Edwar de m Sikorą.
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mieszkańców. Wierzę, że kolejne
kilometry dróg i chodników pomogą w zapewnieniu bezpieczeństwa, a także staną się żywą tkanką
spajającą naszą lokalną społeczność – powiedział burmistrz i dodał: – Cieszę się również, że dzięki
mojemu skutecznemu działaniu
udało mi się pozyskać na tę inwestycję środki z Funduszu Dróg
Samorządowych w kwocie 1 800
188,00 zł. Przypomnę, że obecnie
trwają także prace związane z budową drogi łączącej Jaźwiny z Koczurkami – zakończył burmistrz.
W ostatnim czasie połączone zo-

stały Szczytkowice z Brzykowem,
Komorówko z Domanowicami
i Brzykowem, powstała ul. Łabędzia w Księginicach, nowa droga
w Głuchowie Górnym, a także
wyremontowane zostały drogi prowadzące do Węgrzynowa,
Malczowa oraz pomiędzy Taczowem Wielkim i Brochocinem. Już
niebawem rozpocznie się także
przebudowa ul. Grota-Roweckiego, ul. Szarych Szeregów i ul. Łąkowej w Trzebnicy.
[sh]

▶ Bu rmist r z wsp ó lnie z so ł t yse m i j e d no c ze ś nie rad ny m R ad y M iej s k iej
Edwar de m Sikorą wi z y towa ł te re n p r z ys z ł ej inwe st ycj i.
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przegląd inwestycji

ponad 800
zrealizowanych
inwestycji

W Gminie Trzebnica rocznie realizowanych jest ponad 80 inwestycji. Burmistrz Marek Długozima podczas cotygodniowej wizytacji odwiedził place budowy, sprawdzając postępy prac. Obecnie jednocześnie powstają – rondo u zbiegu
ulic: Milickiej, Prusickiej, Ks. Bochenka i Witosa, nowa galeria wystawiennicza przy Urzędzie Miejskim, boisko wielofunkcyjne w Taczowie Wielkim i droga łącząca Jaźwiny z Koczurkami.

Dwa Ronda
Trwają intensywne prace związane z budową nowego ronda
przy ulicy: Milickiej, Prusickiej,
Ks. Bochenka i Witosa. Obecnie
roboty są prowadzone od strony ul. Witosa, gdzie powstał już
nowy chodnik oraz widać zarys
tego jak ostatecznie wyglądać
będzie rondo. Ruch w czasie prowadzonych prac prowadzony jest
wahadłowo, a popołudniami odbywa się normalnie. – Dziś już
widzimy, jak wyglądać będzie
rondo, mały węzeł Trzebnica
będzie nie tylko usprawnieniem
ruchu i dużym ułatwieniem
dla mieszkańców. Ronda będą
także w swoim nazewnictwie
nawiązywać do ważnych w nowoczesnej historii polski dat. Zadecydowałem o zawnioskowaniu do Rady Miejskiej o nadanie

nowym rondom nazw „Rondo
4 Czerwca 1989 r.” (u zbiegu ulic:
Milickiej, Roosevelta i H. Brodatego), w celu uczczenia daty
pierwszych częściowo wolnych
wyborów w historii Polski oraz
"Unii Europejskiej" (u zbiegu Milickiej, Prusickiej, Ks. Bochenka
i Witosa) z okazji 15. rocznicy
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, a także o zmianę nazwy
ul. F.D. Roosevelta, która zyskała
imię premiera Jana Olszewskiego – powiedział burmistrz Marek Długozima. Należy również
dodać, że rondo u zbiegu ulic:
Milickiej, Roosevelta i H. Brodatego zyskało także nowy wygląd
dzięki instalacji specjalnych donic i aranżacji zieleni.

Boisko w Taczowie Wielkim
Rozpoczęły się prace związane
z budową nowego wielofunkcyjnego boiska w Taczowie Wielkim. Przypomnijmy, że jest to
zwycięska propozycja z 5. jubileuszowej edycji Trzebnickiego
Budżetu Obywatelskiego. Projekt
w głosowaniu z 2018 roku zdobył
1463 głosy. Prace prowadzi trzebnicka firma BUDMEL. Kwota zadania to blisko 200 tys. zł.
Na zwycięskie zadanie z budżetu obywatelskiego przeznaczono 100 tys. zł. Burmistrz
postanowił zwiększyć tę kwo-

tę: – Boisko wielofunkcyjne
w Taczowie Wielkim będzie
służyć mieszkańcom trzech wiosek, dlatego postanowiłem dofinansować dodatkowo ten projekt i wykonać go kompleksowo
– powiedział burmistrz Marek
Długozima i dodał: – To właśnie
dla takich oddolnych inicjatyw
mieszkańców powołałem do życia pierwszy w Powiecie Trzebnickim budżet obywatelski. Ta
forma konsultacji społecznych
przyniosła realizację wielu potrzebnych, ciekawych i oczekiwa-

nych inwestycji, czego dobrym
przykładem jest otwarte niedawno boisko w Domanowicach, czy
strefa aktywności "Junior Senior"
w Małuszynie, a także wcześniejszy projekt związany z poprawą
infrastruktury w Komorowie.
W pierwszej edycji powstały
także: nowy plac zabaw u zbiegu ulic: Daszyńskiego, Sienkiewicza i Kościelnej oraz pomnik
upamiętniający kolej wąskotorową przy ul. Wrocławskiej. Teraz
przyszedł czas na Taczów Wielki.
Gratuluję raz jeszcze pani sołtys
Renacie Bisikiewicz oraz wszystkim zaangażowanym w akcję
zbierania głosów na rzecz zwy-

st ac k i om awiali ost at ni e t ap b u dow y.

▶ Bu rmist r z wi z y towa ł p owst aj ące b ois ko wie l o fu nkc yj ne w Tac zow ie Wie lk im . I nwe st ycj ę w y konuj e t r ze b nic k a f irm a Bu d m e l .

Rozpoczęły się prace związane
z budową drogi łączącej Jaźwiny
z Koczurkami. Inwestycję wartą
ponad milion złotych wykonuje
firma STRABAG Infrastruktura
Południe sp. z o.o.
Dwukilometrowy
odcinek

▶ Je d no c ze śnie t r waj ą nas ad z e nia z ie l e ni. Aran ż acje te re nu b u rmist r z

drogi, to kolejne lokalne połączenie, które pomoże mieszkańcom
dwóch sąsiednich miejscowości
dotrzeć do siebie szybciej, a co za
tym idzie również pomoże w ich
integracji. Teren robót wizytował
burmistrz Marek Długozima:

– Rozpoczęły się prace ziemne,
a sprzyjające warunki pomogą, by
inwestycja została sfinalizowana
do końca bieżącego roku. Wsłuchuję się w głosy mieszkańców
i wiem, jak ważna dla lokalnych
społeczności jest dobra komunikacja z sąsiednimi miejscowościami.
To kolejna inwestycja w sołectwa,
których w naszej gminie jest aż 41.

▶ Prace ziemne dobiegł y końca; niebawem wylewana
b ę d z ie s p e cj alna naw ie r z c hnia .

Staram się w każdym z nich prowadzić zrównoważony rozwój. Tak
powstają kolejne świetlice, place
zabaw, chodniki, oświetlenie.
Przypomnijmy, że w ostatnim
czasie połączone zostały Szczytkowice z Brzykowem, Komorówko
z Domanowicami i Brzykowem,
powstała ul. Łabędzia w Księginicach, nowa droga w Głuchowie

Górnym, a także wyremontowane
zostały drogi prowadzące do Węgrzynowa, Malczowa oraz pomiędzy Taczowem Wielkim i Brochocinem. Już niebawem rozpocznie
się także budowa drogi łączącej
Cerekwicę z Masłowem. O czym
więcej piszemy również w tym numerze.
[sh]

D I N O) p ojawi ł y się sp e cjalne donice z nas ad ze niami z ie l e ni.

so ł t ys M onik i Ko l c z ak- Pas z k iewic z .

R

nowe go r on d a . Kos z t p owst a nia m a ł e go wę z ł a Tr ze b nic a
s k ł ad aj ące go si ę z dwó c h
r on d , to p onad 4 miliony z ł.

łanie budżetu obywatelskiego,
ale także postanowił dofinansować tę inwestycję tak, by mogła
powstać spełniając oczekiwania
mieszkańców. Może odwdzięczymy się jakimś sportowym talentem, który będzie reprezentował
Gminę Trzebnica, a urodzi się na
tym boisku – zakończyła.
Przypomnijmy także, że decyzją mieszkańców, w tegorocznej
6. edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Trzebnica na 2019 rok
wybrany został projekt nr 1 pod
nazwą: "Chodnik dla pieszych
w Ujeźdźcu Małym". Zdobył on
łącznie 1666 głosów.

▶ N a r ond z ie p r z y u l . M ilic k iej , Ro oseve l t a i H . B r o d ate go (p r z y s k l e p ie

▶ Powst aj ąc ą d r o g ę ł ąc z ąc ą Ja ź winy z Ko c z u rk ami w i z y towa ł b u rmist r z w towar z yst w ie

▶ Z l ot u p t ak a w id ać ju ż ob r ys

cięskiego projektu – zakończył.
Z inwestycji cieszą się mieszkańcy: – Mamy już nowy plac
zabaw, a teraz będziemy mieli wspaniałe boisko, z którego
skorzystamy wszyscy. Myślę,
że zarówno starsi jak i młodsi
mieszkańcy będą się integrować
poprzez wspólne granie, może
nawet zorganizujemy jakiś turniej sołectw z naszymi sąsiadami
z Taczowa Małego i Brochocina?
– mówi Pan Jakub. Również sołtys Renata Bisikiewicz nie kryje
swojego zadowolenia: – Dziękuję
Panu Burmistrzowi, za to, że nie
tylko dał nam szansę na powstanie tej inwestycji poprzez powo-

▶ Bu rmist r z wsp ó lnie z k ie r ow nik ie m b u dow y Zb ig niewe m Jamr y m z f irmy G e m b iak- M ik-

Droga Jaźwiny – Koczurki

om awia ł w ra z z Danu t ą St ac he r z ak z f irmy PH U Zie l e ń .
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Komu przeszkadza nowa hala?
Hala widowiskowo
-sportowa już od miesiąca jest gotowa na
przyjęcie dzieci, które
mogłyby tu w komfortowych warunkach odbywać lekcje wychowania fizycznego. Obiekt
za ponad 20 milionów
stoi jednak pusty i nie
zarabia na siebie. Dlaczego? Odpowiedź jest
prosta – wszystko przez
działania osób, które
ponad dobro mieszkańców – a w szczególności ▶ Burmistrz Marek D ługozima zaprasza wsz ystkich mieszkańców, a w szczególności uczniów Szko ł y Podstawowej nr 2 i ich
dzieci – przedkładają
rodziców na otwarcie nowej Gminnej Hali Widowiskowo -Spor towej, k tóre nastąpi już niebawem. Szczegó ł y wkrótce.
swoje własne ambicje.
Grupa radnych opozycyjnych
oraz sąsiadująca z terenem hali
spółka ARHAT sp. z o.o. czy redaktor lokalnej gazety NOWa,
robią wszystko co w ich mocy, by
inwestycja nie stała się kolejnym
spektakularnym sukcesem burmistrza Marka Długozimy. Żądni
porażki burmistrza, sami poprzez
swoje irracjonalne działania odnoszą porażkę. Bo jak bardzo
trzeba być ślepym i jak wiele trzeba mieć w sobie zawiści oraz złej
woli, by wszystkimi możliwymi
sposobami wstrzymywać, opóźniać i krytykować tę długo oczekiwaną przez dzieci i rodziców SP2
oraz pozostałych mieszkańców
gminy inwestycję? Czy porażką
nie jest raczej to, że dzieci widzą
z okien szkolnych piękny nowy
obiekt, zbudowany przede wszystkim z myślą o nich, ale nie mogą
z niego korzystać, ponieważ garstka zawistnych osób o niespełnionych ambicjach blokuje otwarcie
hali, donosząc na burmistrza do
wszelkich możliwych instytucji?
Czy porażką nie jest zachowanie tych osób, które pod pozorami troski o mieszkańców grają
w swoją własną grę skierowaną
właśnie przeciwko tym, którzy na
nich głosowali?
Warto postawić pytanie, czy
np. wyborcy radnego Śmiertki
lub Marca są również – jak ich
reprezentanci – przeciwko budowie hali widowiskowo-sportowej?
Czy nie czują się teraz oszukani
widząc irracjonalne działania
wybranych ich głosami radnych?
Przecież to nie burmistrz cierpi
na tym, że hala zostanie otwarta
z opóźnieniem. Cierpią na tym
dzieci i mieszkańcy, którzy mogliby już z tej hali korzystać, w tym
pewnie też niemałe grono dzieci,
których rodzice wybrali do reprezentowania w Radzie Miejskiej
radnych opozycyjnych.
Oczywiście przeciwnicy powiedzą, że trzeba było realizować
wszystko zgodnie z projektem.
Ten kto choć raz w swoim życiu
budował dom, doskonale wie, że
projekty bywają niedoskonałe
i często na etapie realizacji warto
je poprawić. Tym bardziej, że to
najlepszy i jedyny moment, kiedy można to zrobić bez dodatkowych, kosztownych późniejszych
przeróbek. Tak też było z halą,
jak i innymi realizowanymi przez

burmistrza inwestycjami, a warto
przypomnieć, że jest ich już ponad 800. Cechą dobrego gospodarza jest przewidywanie, myślenie
„do przodu”, pilnowanie każdego
etapu budowy oraz słuchanie fachowców oraz praktyków, którzy
często podpowiedzą rozsądne
rozwiązania, dzięki którym funkcjonalność obiektu ulegnie poprawie. Jednak to właśnie zrealizowane drobne zmiany w projekcie
stały się orężem przeciwników
budowy hali, bo dostrzegli w tym
działaniu możliwość opóźnienia
oddania obiektu do użytku.
Nie jest tajemnicą, że radnym
opozycyjnym oraz redaktorowi
Długoszowi tak bardzo zależy na
powstrzymaniu kolejnego sukcesu burmistrza, że chwytają się
wszystkich możliwych sposobów,
niestety kosztem dobra mieszkańców. Pojawiały się kolejne
zawiadomienia, w tym m.in. do
Ministerstwa Sportu o odebranie
przyznanych dotacji. I tak zamiast
wykorzystać swój czas i energię na
rzecz wspólnego działania i szybkiego rozwiązania sprawy, radni
ci wspierani przez redaktora Długosza, nieustannie piszą kolejne
pisma, przysłowiowe „donosy” do
najróżniejszych instytucji, a burmistrz oraz zespół jego urzędników musi jeździć na przesłuchania, odpowiadać na szereg pytań
które nie wnoszą do sprawy nic
istotnego, ale są zadawane, bo
takie przysługuje im prawo. Faktem przedłużającego się terminu
oddania do użytku hali zbulwersowani są już też rodzice uczniów
ze Szkoły Podstawowej nr 2.
W rozmowie z nami nie szczędzą
słów krytyki – Piękna hala stoi
gotowa, a nasze dzieci nie mogą
w niej ćwiczyć, bo ktoś ma chore
ambicje i chce zrobić na złość burmistrzowi, nie widząc tego, że tak
naprawdę robi na złość dzieciom
i nam – rodzicom. Inny z kolei
mówi: Radny Marzec chodzi po
mieście i szczuje na burmistrza.
Zaczepia mieszkańców i mówi,
jak to jest źle i że on ma dowody, a burmistrza trzeba posłać do
więzienia. Powtarza to samo od
wielu lat, a nie kojarzę, by sam
czegoś dokonał jako radny. Jednocześnie korzysta z wcześniejszych
inwestycji burmistrza – widuję go
na stawach czy na basenie.
Na sytuację z opóźnieniem

oddania hali do użytkowania
ma również wpływ zachowanie
sąsiadującej z terenem inwestycji
spółki ARHAT sp. z o.o. zarządzanej jeszcze niedawno przez
mecenas Marzenę Sitną (była
prezesem spółki do maja 2019
r., a która wcześniej świadczyła swoje usługi prawne na rzecz
gminy), a obecnie przez jej mamę
Halinę Sitną, która jest prezesem
spółki ARHAT sp. z o.o. W toku
całej inwestycji szczególną negatywną aktywnością odznaczał się
również pełnomocnik a zarazem
wspólnik wspomnianej spółki
ARHAT sp. z o.o. mecenas Sławomir Byra. Przedstawiciele
spółki zachowują się na tyle irracjonalnie, że składają odwołania
od korzystnych dla nich decyzji
administracyjnych, byleby tylko
wydłużyć proces związany z odbiorem hali. I tak zwrócili się do
Powiatowego Inspektora Nadzoru z protestem związanym z odstępstwami od projektu właściwego hali. Inspektor przyznał im
rację, zamknął inwestycję do czasu powstania projektu zamiennego. I kiedy wszystko zmierzało do
szczęśliwego zakończenia sprawy, spółka postanowiła oprotestować pozytywną dla nich decyzję Inspektora. Z pozoru było
to działanie pozbawione logiki,
jednak miało ono na celu kolejne wydłużenie czasu zamknięcia
hali. Sprawa bowiem musiała trafić do Wojewódzkiego Inspektora

Nadzoru. Zapewne na tym protesty spółki się nie skończą.
O komentarz w sprawie hali
poprosiliśmy burmistrza Marka Długozimę – W Trzebnicy,
w kontekście hali i innych wykonywanych przeze mnie inwestycji
działają złe, destrukcyjne moce ludzi, którym nie zależy na szeroko
pojętym dobru mieszkańców. Na
poparcie moich słów mogę przytoczyć przykład radnej Małgorzaty
Lecyk, która nie zgadzając się z takim postępowaniem zrezygnowała z członkostwa w opozycyjnym
klubie radnych Koalicji Obywatelskiej. Mam nadzieję, że już wkrótce wspólnie z nami, będzie ona
pracować na rzecz mieszkańców.
Osobiście zdążyłem się przyzwyczaić do działań tych ludzi złej
woli, ale końcowy efekt jest taki, że
z jeszcze większym zaangażowaniem oraz energią dążę do oddania
w ręce mieszkańców tej drugiej
największej, po Gminnym Parku Wodnym Trzebnica-ZDRÓJ,
inwestycji w powojennej historii
Gminy Trzebnica. W każdą inwestycję wkładam ogrom pracy, energii, zaangażowania i serca dlatego
nie pozwolę, by to wszystko poszło
na marne i nie cofnę się przed dalszymi działaniami na rzecz mieszkańców.
Ciężko pracuję wraz z radnymi
z mojego klubu oraz pracownikami urzędu na pozytywny wizerunek naszej gminy i nie pozwolę na
niszczenie tej pracy. Wizerunek

buduje się długo, a zepsuć go można bardzo szybko. Jest to ze szkodą
zarówno dla mnie jako burmistrza,
jak i mieszkańców, którzy w zdecydowanej większości popierają moje
działania oraz kierunek rozwoju
mojego miasta i gminy.
Na koniec chciałbym jednak
wszystkich uspokoić – sprawy proceduralne związane z halą zmierzają w dobrym kierunku, projekt
zamienny został wykonany, obecnie trwają ostatnie odbiory techniczne i jestem przekonany, że jeszcze w tym roku – mimo postawy
wąskiej grupy frustratów – będziemy mogli cieszyć się nową piękną halą widowiskowo-sportową.
Wszystkie etapy budowy w ramach
kontroli były na bieżąco omawiane
z Inspektorem Nadzoru, z którym
jesteśmy w ścisłym kontakcie i któremu w tym miejscu dziękuję za
dobrą współpracę przy realizacji
tej inwestycji. A dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 2 proszę o jeszcze
odrobinę cierpliwości – jesteście
bardzo dzielne i z pokorą czekacie
na nową halę. Wiem o tym, dlatego tym bardziej nie mogę doczekać się momentu, w którym będę
mógł Wam przekazać ją do użytku
Czekam chwili, gdy będziecie mogli wypełnić przestrzeń nowej hali
wkładając w nią swoją pozytywną,
młodzieńczą energię. Może udzieli
się ona również wszystkim przeciwnikom tej inwestycji…?
[red]

▶ W nowo p owst a ł ej hali zost a ł y w y konane sp e cj alne g raf ik i , k tór e s y m b o li z uj ą sp or to wą r y wali z acj ę.

▶ H al a ju ż o d mie si ąc a j e st gotowa do p e ł nie nia s woj ej fu nkcj i sp or towej . N ie ste t y p r ze z d z ia ł ania osób, k tóre s woj e am b icj e p r ze d k ł ad aj ą nad dob r o
mie s z k ańców, je s zc ze c hwile b ę d z ie my mu s ie li p o c z e k ać na j ej ot warc ie.
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odnowione wnętrza k l a s z t or u
Wraz z początkiem listopada, dokładnie
w święto patronalne Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy, w odnowionych wnętrzach zabytkowego
klasztoru Sióstr Boromeuszek zorganizowano
tegoroczne obchody patronalnego święta, które przypada 4 listopada.
Siostrom w tym wyjątkowym
dniu towarzyszyli zaproszeni
przyjaciele, dobrodzieje i współpracownicy klasztoru. Święto
patronalne rozpoczęto wspólną
Mszą św. w Bazylice św. Jadwigi
Śląskiej o godz. 14.00. Uroczystej
Mszy św. przewodniczył w bazylice bp Andrzej Siemieniewski,
który ponadto w towarzystwie
proboszcza parafii św. Bartło-

mieja apostoła i św. Jadwigi – ks.
Piotra Filasa SDS, poświęcił odnowione klasztorne pomieszczenia oraz portrety cysterskich
ksieni wpisane do rejestru zabytków. Gości powitała s. Claret Cecylia Król – Przełożona Generalna Kongregacji s. Boromeuszek
w Trzebnicy, w towarzystwie
Krystyny Klamińskiej, pełnią-

cej funkcję prezesa Fundacji dla
Ratowania Klasztoru św. Jadwigi
Śląskiej „By służyć”. W ramach
spotkania przybliżono cele i efekty zakończonego projektu konserwacji i rewitalizacji klasztoru
w Trzebnicy. Burmistrz Gminy
Trzebnica Marek Długozima
w towarzystwie sekretarza Daniela Buczaka złożył na ręce Siostry Przełożonej list gratulacyjny,
będąc pod wielkim wrażeniem
efektów prac.
– Składam serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za wielkie
zaangażowanie i serce włożone
w każdy szczegół, nad którym
pochylono się podczas konserwacji i rewitalizacji pomieszczeń
klasztornych. Cieszę się także,
że jako gospodarz Trzebnicy

▶ Bu rmist r z M ar e k D ł u goz im a w ra z z se k r e t ar ze m Danie l e m Buc z ak ie m

p o g rat u l owa ł Siost r ze Pr ze ł oż onej S . Cl ar e t K r ó l , a t ak ż e Pre z e s Fu n d a cj i d l a R atowania K l as z toru ś w. Jadwig i Śl ąs k iej „ B y s ł u ż yć ” K r yst y nie
K l amińs k iej , z akońc zone go r e m ont u w nę t r z k l as z to ru .
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mogłem dołożyć przysłowiową
cegiełkę do tego wielkiego projektu i wspomóc finansowo prace konserwatorskie. Dzięki tym
działaniom udało się przywrócić
piękno wspaniałym wnętrzom.
Wasza działalność doskonale
wpisuje się w poszerzenie oferty
turystyczno-kulturalnej Gminy Trzebnica. Jednak Sanktuarium i klasztor to nie tylko Pomniki Historii, ale też wyjątkowe
miejsce Waszej posługi, pełnienia działalności medycznej, opiekuńczej i charytatywnej, która
jest kontynuacją miłosiernej posługi św. Jadwigi Śląskiej. Życzę,
aby Wasza posługa i nasza owocna współpraca trwała jak najdłużej – powiedział burmistrz.
W dalszej części zaproszono

wszystkich gości na poczęstunek, tzw. „Agapę”, do świeżo
wyremontowanego refektarza,
a także poczęstowano doskonałą
kawą w nowo powstałej kawiarni klasztornej „U św. Jadwigi”.
Spotkanie połączono z pokazem
prac malarskich Aleksandry
Lis, zaś najbardziej wzruszającym momentem spotkania było
uroczyste odsłonięcie tablicy
poświęconej zmarłej przed miesiącem Siostry Olimpii Konopki
– pomysłodawczyni utworzenia
Historycznego Muzeum Pocysterskiego Klasztoru Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy, a zarazem
jego wieloletniemu kustoszowi.
Od teraz muzeum to będzie nosić
Jej imię.
[ksz]

▶ B is k u p An d r z ej Sie m ie niews k i w ra z z k s . Pro b os z c z e m Piot re m Fil ase m
SDS zost ali p op r os ze ni o p oś w i ę ce nie o d now io nyc h w n ę t r z .
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▶ Siost r y z akonne z o k a zji ś wię t a p at r onalne go Ko ng re g acj i Sióst r M i ł os ie r d z ia ś w. Karo l a B o ro m e u s z a z ap ros i ł y z nako m it yc h goś c i: p r z yj ac ió ł , do b r o d z iej ów i s y mp at y ków k l as z toru , k tór yc h u gos z c z o no w ś w ie ż o w y re m o ntowanyc h w n ę t r z ac h k l as z to rnyc h .
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www.autocraft.net.pl

części samochodowe
Trzebnica

MILICKA 31

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

GODZINY OTWARCIA:

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

▶ Wś r ó d z ap r os zonyc h goś c i z nal a z ł s ię o d l at ws p ie raj ąc y d z ia ł ania Sióst r B o ro m e u s z e k

b u rmist r z M are k D ł u goz im a , l o k alna p is ark a i p o e t k a Danu t a Kami ńs k a z m a ł ż onk ie m
M ie c z ys ł awe m , K ie r ow nik Z APO Je r z y Tr e l a w z ż oną Ur s z u l ą , M are k Dar d as z ż o ną R ys z ar d ą ora z d r Al dona Wł o d arc z y k .

▶ N ie d ł u go Siost r y B o ro m e u s z k i u ruc ho m i ą k aw iarni ę
w k l as z tor ze p o d naz wą „U ś w. Jadw ig i ”, do k tórej ju ż
d z iś z ap ras z aj ą na pys z ną k awę i w y p ie k i.
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kącik naukowy

Stypendium sportowe dla Natalii Rau

promujemy osiągnięcia trzebnickich naukowców

W środę 23 października burmistrz Marek Długozima do Urzędu Miejskiego zaprosił Natalię Rau, nastoletnią mieszkankę Trzebnicy, by wręczyć jej stypendium sportowe. Nazwisko Natalii nie pierwszy raz pojawia się na łamach trzebnickich mediów – w roku 2016 i 2017 jeszcze jako
trzebnicka gimnazjalistka, cyklicznie brała udział w Rodzinnych Ulicznych Kryteriach Kolarskich o Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica.
Natalia Rau to prawdziwa
wielbicielka dwóch kółek, która
każdą wolną chwilę wykorzystuje
na trening. Codziennie pokonuje
około 60 km, poważnie podchodząc do sportowej kariery. Za
wzór stawia sobie polskie sławy
kolarstwa, takie jak Rafał Majka
czy Maciej Bodnar. Po skończeniu
gimnazjum młoda sportsmenka kontynuuje naukę w Liceum
Ogólnokształcącym im. II Armii
Wojska Polskiego w Trzebnicy.
Z inicjatywy burmistrza Natalia
Rau dołączyła do funkcjonującego w Gminie Trzebnica programu
stypendiów sportowych, przeznaczonych dla wyróżniających się
talentem sportowym oraz posiadających osiągnięcia w określonej
dziedzinie sportowej mieszkańców. Burmistrz Marek Długozima
wręczył jej list gratulacyjny zapewniając, że będzie pilnie śledzić
rozwój dalszej ścieżki sportowej.
– Składam serdeczne gratulacje i wyrazy uznania dla lokalnej,
wschodzącej gwiazdy kolarstwa

– Natalii Rau, za jej dotychczasowe osiągnięcia sportowe. Gmina
Trzebnica ma wspaniałą reprezentantkę, która zdobywa wysokie miejsca podczas zawodów
kolarskich. Głęboko wierzę, że
już wkrótce usłyszymy o Natalii
w kontekście sukcesów o zasięgu
ogólnopolskim. A już dziś gratuluję jej dotychczasowych osiągnieć i życzę powodzenia zarówno na dalszej ścieżce sportowej,
jak i szkolnej oraz w życiu osobistym. Jednocześnie dołączam
Natalię Rau do gminnego programu stypendialnego i przyznaję stypendium sportowe na najbliższe 6 miesięcy – powiedział
burmistrz.
– Dziękuję Panu Burmistrzowi za to stypendium nie tylko ze
względu na pomoc finansową,
ale przede wszystkim za dostrzeżenie mojej osoby i docenienie
mnie jako sportowca. Obiecuję
godnie reprezentować Gminę
Trzebnica, a stypendium wspaniale pozwoli mi rozwijać się

sportowo. Zamierzam naprawdę
ostro trenować i mam nadzieję, że zarówno mieszkańcy, jak
i moja najbliższa rodzina będą
dumni z moich kolejnych osiągnięć – skomentowała spotkanie
Natalia, nie kryjąc wzruszenia.
Ostatni sezon Natalia spędziła
bardzo aktywnie, uczestnicząc
m.in. w Via Dolny Śląsk – Koronie Kocich Gór, Supermaratonie Jastrzębi w Łasku i Klasyku
Kłodzkim w Zieleńcu. W pierwszej wspomnianej wyżej konkurencji trzebniczanka uzyskała
drugie miejsce w kategorii K2
kobiet, zaś w dwóch pozostałych
nie pozwoliła się wyprzedzić
i zdobyła 1 miejsca. Wzięła także
udział w wyścigu Via Dolny Śląsk
– Runda Spadających Liści w Sobótce, kończąc go odpowiednio
z czwartym czasem w kategorii
K2 i piątym w kategorii open
kobiet. Udany sezon zakończyła
VIII Czasówką Kaczawską, czyli
popisem indywidualnej jazdy na
czas na trasie Wojcieszów-Pod-

Przyszłość w skali nano
Nanotechnologia jest prężnie rozwijającą się nauką, której
początki sięgają lat 50. XX wieku. Następne dziesięciolecia, jak
i obecne czasy, to okresy wielkiego i dynamicznego rozwoju
tej dziedziny nauki, która zajmuje się tworzeniem określonych struktur w skali nano, czyli

w rozmiarze rzędu 10-9.
W ostatnich latach szczególnym zainteresowaniem cieszą
się nanostruktury półprzewodnikowe na bazie kadmu, które
odznaczają się wyjątkowymi właściwościami optycznymi i mają
bardzo duży potencjał aplikacyjny. W porównaniu do standardo-

▶ Burmistrz Marek Długozima wraz ze stypendystką
Natalią Rau.

górki, w której zajęła 2 miejsce
w swojej kategorii wiekowej.
Natalia jest nie tylko pracowita,
ale także ambitna i dlatego cały
przyszły rok pragnie poświęcić
na realizację największego ma-

rzenia – udział w Mistrzostwach
Polski i zdobycie koszulki Mistrza Polski. Stypendium sportowe z pewnością przybliży ją do
realizacji tego marzenia.
[ksz]

▶ Pani Sy lwia B alu t a w p racow ni c he mic z nej p o dc z as p r z e p r owad z ania doś wiadc ze nia .

R

▶ N at alia do ł ąc z y ł a d o g minne g o p r o g ramu st y p e nd ialne g o na s ze ść naj b li ż s z yc h m ie si ę c y.

▶ N at alia r e p re ze ntowa ł a G min ę Tr z e b nic a m . in . w w yśc igu ko l ar s k im V ia
D o lny Śl ąs k .
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wych barwników organicznych,
kropki kwantowe (ang. Quantum
Dots) wykazują lepszą emisję fotoluminescencji, mają wąskie i dostrajalne widma absorbancji oraz
wysoką wydajność kwantową.
Oparte na koloidalnych półprzewodnikowych
kropkach
kwantowych urządzenia emitujące światło (QLED) oferują
przewagę w zakresie dostrojenia
spektralnego, żywych kolorów
i wysokiego współczynnika CRI
(współczynnik oddawania barw).
Co więcej, ich zdolność do przetwarzania sprawia, że są one
dobrymi kandydatami na drukowaną elektronikę i elastyczne
urządzenia wyświetlające. Wiele
ostatnio opublikowanych prac
koncentruje się na QLED opartych na kropkach kwantowych na
bazie kadmu.
Dodatkowo nanotechnologia,
znajduje zastosowanie w medycynie. Możliwości nanostruktur
dobrze obrazują ostatnie badania naukowców ze Stanów Zjednoczonych, którzy „opakowali”
lek przeciwnowotworowy w nano-klatce. Dzięki takiemu zabiegowi, lek dociera docelowo do
chorej komórki, omijając zdrowe,
a dodatkowo nie atakuje go nasz
układ immunologiczny. Jak to
działa? Komórki nowotworowe
uwalniają na zewnątrz „małych
strażników”, czyli pęcherzyki,
które hamują ataki układu odpor-

K

L

A

nościowego, stąd nasz organizm
nie potrafi zwalczyć nowotworu.
Leki, bądź też toksyczne dla nowotworu białka badacze są w stanie upakować do nanostruktur,
które z kolei na swojej powierzchni mają owe pęcherzyki wydzielane przez raka. W ten sposób lek
jest bezpieczny gdy znajdzie się
w krwioobiegu, co więcej, pęcherzyki na ich powierzchni, kompatybilne z tymi, które wydzielane
są przez komórki rakowe, mają
tendencję do łączenia się z komórkami nowotworowymi. Dzięki takiemu zabiegowi, lek nie oddziałuje ze zdrowymi komórkami,
tylko wnika wraz z opakowaniem
bezpośrednio do komórek chorych. Z powodu innych warunków, panujących w komórce opakowanie rozpada się i uwolniony
zostaje lek.
Ponadto, kropki kwantowe
mogą ulegać szeregom modyfikacji, dzięki którym znajdują zastosowanie w biologii molekularnej,
bioobrazowaniu, w dziedzinie
biomedycyny do innowacyjnych
badań, diagnozowania i leczenia chorób. Obróbka powierzchniowa pozwala przezwyciężyć
toksyczność nanomateriału. Literatura podaje szereg zastosowań tych nanostruktur również
w sensoryce np. do oznaczania
pestycydów, do oznaczania metali ciężkich w ciele człowieka
(np. jonów ołowiu, jonów cyjan-

M

A

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.
kowych) czy zmian pH w zbiornikach wodnych.
Wizjonerzy twierdzą, że nanotechnologia wkroczy niebawem
w każdą dziedzinę naszego życia,
np. kropki kwantowe, czyli „fluorescencyjne maluchy” będą niebawem w każdym biurze (np. jako
wydajne i długotrwałe tusze do
drukarek, również tych 3D), gospodarstwie domowym (np. jako
urządzenia oznaczające stężenie
dwutlenku węgla) czy w szpitalach (jako nanoroboty służące
do dostarczania leków ukierunkowanych np. na nowotwory).
W świetle obecnych badań, ciężko
się nie zgodzić z tą opinią.
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Przedwojenna
Trzebnica i okolica

Nowy sezon DKF rozpoczęty

Folwark w Nowym Dworze
W jednym z poprzednich wydań
Panoramy Trzebnickiej opisany
został największy przedwojenny
majątek rolny na terenie obecnej
Gminy Trzebnica, należący do
rodu von Ballestrem w Cerekwicy. Tym razem przyszedł czas na
drugie co do wielkości przedwojenne gospodarstwo rolne na terenie obecnej Gminy Trzebnica
– dominium w Nowym Dworze.
Dominium w Królestwie Prus
określano obszar dworski wyłączony z granic gmin, na którym
zarząd i sądownictwo pełniły
nie władze administracyjne, ale
właściciel ziemski (dawny Pan
feudalny). Zanim jednak Królestwo Prus weszło w posiadanie
Śląska, ziemie w Nowym Dworze
były własnością Piastów śląskich.
Jeden z najbardziej znamienitych
przedstawicieli rodu – książę
Henryk Brodaty nadał majątek
w Nowym Dworze ufundowanemu przez siebie opactwu Cysterek
w Trzebnicy. Trzebnickie Cysterki
założyły w miejscu tym folwark,
który był własnością opactwa do
1810 roku. Wówczas po sekularyzacji dóbr klasztornych i kasacie
trzebnickiego klasztoru, folwark
w Nowym Dworze stał się własnością państwa pruskiego. Po
nieudanej próbie jego sprzedaży,
folwark w Nowym Dworze był
wydzierżawiany kolejnym rodzi-

nom. I tak w spisach fiskusa zarządzającego domeną królewską
figurują kolejno rodziny: Biebrach
(w 1876), Merkel (1886-1917) oraz
Stümpel (1917-1945). To właśnie
w okresie działalności ostatniego
dzierżawcy majątku w Nowym
Dworze przypada największy jego
rozwój. Erich Stümpel skutecznie
przeprowadził proces włączania
do nowodworskiego folwarku
kolejnych przysiółków. Dzięki
temu w 1937 roku areał folwarku
w Nowym Dworze wynosił 607
hektarów. Wówczas w Nowym
Dworze mieszkało około 130
osób, z których większość zatrudnionych było w miejscowym folwarku. Majątek w Nowym dworze prosperował bardzo dobrze
nie tylko ze względu na talent jego
zarządców. Duże znaczenie miała

15

również przebiegająca przez wieś
trasa kolejki wąskotorowej, dzięki której sprawnie i szybko jak na
ówczesne czasy można było przewieźć płody rolne z nowodworskiego folwarku do Wrocławia.
Mieszkańcy Nowego Dworu, którzy nie pracowali w folwarku, zatrudnieni byli w funkcjonującym
we wsi browarze oraz cegielni.
W 1928 roku Erich Stümpel otworzył również miejscową destylarnię. Do naszych czasów zachowała się krótka relacja z wizyty
w nowodworskim folwarku pruskiego ministra rolnictwa Heinricha Steigera (pełnił funkcję ministra w latach 1925-1933). Relacja ta
nosi nazwę „Pruski minister rolnictwa Steiger odwiedził nowoczesne gospodarstwo wzorcowe”.
Jak czytamy w relacji największe

zainteresowanie ministra wzbudziła należąca do folwarku ferma
dzików, która w relacji określona została jako pierwsza i jedyna
w ówczesnych Niemczech. Dalej
czytamy, że dziki niesłusznie tępione są za rzekome szkody w gospodarce leśnej, z uwagi na swój
dobroczynny wpływ na rozluźnienie i odmłodzenie leśnej gleby.
Minister Steiger podczas swojej
wizyty w Nowym Dworze podziwiał również równoczesną pracę
czterech traktorów firmy Ford.

Daniel Buczak

sekretarz Gminy Trzebnica,
radny Rady Powiatu Trzebnickiego,
członek Zarządu Powiatu,
prywatnie pasjonat historii
przedwojennej Trzebnicy,
którą chce się z Państwem
podzielić na łamach tej rubryki.

17 października, Burmistrz Gminy Trzebnica –
Marek Długozima, uroczyście zainaugurował
otwarcie czwartego już sezonu Dyskusyjnego
Klubu Filmowego, w Kinie Polonia 3D. Z tej okazji, po kilku słowach przywitania i merytorycznym wprowadzeniu w tematykę filmu, odbyła
się projekcja „Maiden”.

W seansie uczestniczyli stali bywalcy, widzowie zaciekawieni
tym niezwykłym filmem oraz
młodzież z Liceum Ogólnokształcącego imienia II Armii
Wojska Polskiego w Trzebnicy.
Seans wzbudził mnóstwo emocji: grozę, radość i finalnie tak-

że wzruszenie. Po seansie, tradycyjnie odbyła się dyskusja
w artKawiarni. Widzowie byli
pod dużym wrażeniem determinacji głównej bohaterki, Tracey
Edwards, kucharki na czarterowych łodziach, która została kapitanem pierwszej żeńskiej ekipy,

jaka weszła do Whitbread Round
the World Race w 1989 roku. Jej
historia stała się przykładem
i motywacją dla wszystkich, którzy dążą do spełniania własnych
marzeń.
[bu]

Więcej archiwalnych zdjęć
i artykułów znajdziecie Państwo
na profilu facebookowym:
Przedwojenna Trzebnica i okolica.

▶ N ow y se zon D ys ku s yj ne go K lu b u Film owe go z ainau gu r owa ł a p r oj e kcj a
f ilmu „ M aide n”

▶ Ze b ranyc h goś c i p r z y w it a ł b u rm ist r z M are k D ł u goz im a , k tó r y w p rowa d z i ł rów nie ż w i dow ni ę w k lim at f ilmu .

Trzebnica w akcji UNICEF
▶ Wi z y t a p ru s k ie go minist ra r o lnic t wa H e inric ha Ste ige ra
w f o lwarku w N ow y m D wor ze.
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▶ Sie d z iba z ar z ądc y f o lwarku w N ow y m D wor ze.
M

A

Trzebnica włącza się w światową akcję UNICEF z okazji obchodów 30. rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. 20 listopada, podobnie jak w tysiącach miast na całym
świecie, także w Trzebnicy podświetlimy na
niebiesko budynek użyteczności publicznej –
Gminne Centrum Kultury.
Oświetlenie budynków i zabytków na kolor niebieski, przyjęty przez ONZ oraz tym samym
UNICEF – Fundusz Narodów
Zjednoczonych na rzecz Dzieci,
ma w symboliczny i wyjątkowy
sposób promować prawa dziecka.
Rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka na całym
świecie obchodzona jest w ten
sposób i wiele miast włącza się
do globalnej inicjatywy UNICEF.
W tym roku także Trzebnica.
Wcześniej odbyło się w Trzebnicy kilka innych akcji związanych
z promowaniem praw dziecka,
m. in. w Kinie Polonia 3D przed
seansami wyświetlono specjalne

filmiki i plansze informacyjne
przygotowane przez UNICEF.
20 listopada 1989 Organizacja
Narodów Zjednoczonych, po
wielu latach pracy, przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie prawo do życia, prawidłowego
rozwoju i wykorzystania w pełni
swojego potencjału. Na naszym
kraju spoczywa szczególna odpowiedzialność monitorowania
przestrzegania praw dziecka,
gdyż to właśnie Polska była inicjatorem powstania Konwencji,
i to nasz kraj przedłożył na forum
międzynarodowym jej pierwszą
wersję. 20 listopada został późR

E

niej ogłoszony Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka.
Realizacja zapisów Konwencji
o prawach dziecka spoczywa
przede wszystkim na państwie
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oraz jego strukturach. Samorządy, będące najbliżej obywateli,
poprzez codzienną realizację założeń polityki społecznej, rodzinnej czy kulturowej, są jednym
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z głównych gwarantów i promotorów praw dziecka wśród lokalnych społeczności.
[kas]
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W uznaniu od Związku Sybiraków

Pożegnanie

Burmistrz Marek Długozima jako jedyny burmistrz z terenu Powiatu Trzebnickiego otrzymał dyplom oraz pamiątkowy medal z okazji 30-lecia reaktywacji Związku Sybiraków. Został on przyznany
w uznaniu i podziękowaniu za upamiętnianie wartości patriotycznych i obywatelskich, poszanowanie tradycji narodowych i niepodległościowych oraz realizowanie idei sybirackich.
Wręczenie odbyło się podczas
spotkania ze świadkami historii, które zorganizowane zostało w Starostwie Powiatowym.
Nagrodę w imieniu burmistrza
odebrała Naczelnik Wydziału
Oświaty Krystyna Haładaj. Wręczając odznaczenie, Prezes Zarządu Związku Sybiraków oddziału
we Wrocławiu Eugeniusz Kuszka
podkreślił, że dzięki działaniom
burmistrza Marka Długozimy,
Trzebnica, to nie tylko piękniejące z dnia na dzień miasto, lecz
także żywy dowód pamięci i poszanowania historii. – W Trzebnicy pamięta się o tych, którzy walczyli o naszą wolność, w każdej
inwestycji czy pomniku odnaleźć
można patriotyczne motywy,
z wielkim pietyzmem podchodzi
się tu do organizacji wszelkich
uroczystości państwowych. Organizowany jest Dzień Pioniera
Ziemi Trzebnickiej czy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
W każdą z uroczystości włączane
są szkoły, które są także opiekunami pomników, krzewiąc w ten
sposób wśród młodego pokolenia
patriotyzm i dbając o jego prawidłowy rozwój. Cieszę się, że są
tacy ludzie jak burmistrz Marek

▶ 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 Zwi ąz ku
Sy b iraków Eu ge niu s ze m Ku s z k ą.

Długozima, który dba
o historię,
czerpie z niej wzór i na jej fundamentach buduje przyszłość tego

pięknego miasta, w którym
żyje tak wielu ludzi ceniących
patriotyczne wartości – powiedział Eugeniusz Kuszka. W czasie
uroczystości usłyszeć można było
wspomnienia Sybiraków, poezję
śpiewaną, a całość dopełnił występ zespołu Brzykowianie.
[sh]

30 października 2019 r.
o godz. 10.00 w miejscowości
Gniechowice, w gminie Kąty
Wrocławskie, odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. Lucjana Tacia – trzebniczanina,
wieloletniego prezesa Oddziału
Światowego Związku Sybiraków
w Trzebnicy, przyjaciela Szkoły
Podstawowej nr 1 w Trzebnicy.
Zmarłego 26 października
2019 roku w wieku 94 lat Lucjana Tacia – obok rodziny i przyjaciół – żegnali: Burmistrz Gminy
Trzebnica pan Marek Długozima,
prezes Zarządu Oddziału Wrocławskiego i sekretarz generalny
Związku Sybiraków pan Eugeniusz Kuszka, przedstawiciele
trzebnickiego koła ZS – panowie
Michał Darowski i Stefan Czyżyński, reprezentanci lokalnych
kół ZS z Dolnego Śląska, a także
dyrektor Szkoły Podstawowej Nr
1 w Trzebnicy pani Elżbieta Nowak, przedstawicielka kadry nauczycielskiej – Alicja Stręk-Tworek wraz z delegacją uczniów ze
sztandarem trzebnickiego Oddziału Związku Sybiraków: Hanną Słomską, Honoratą Gumulak
i Norbertem Sapą.

śp. Lucjana Tacia 1925-2019

Prezes Zarządu Związku Sybiraków pan Eugeniusz Kuszka
w mowie pożegnalnej przypomniał bogaty i trudny życiorys
śp. Lucjana Tacia – życiorys
zesłańca i żołnierza I Armii
Wojska Polskiego, a także wieloletniego działacza Związku
Sybiraków – prezesa oddziału
trzebnickiego, a także członka
Zarządu
Oddziału Wrocławskiego: –
Nasz zmarły Kolega był bardzo
wrażliwym i uczynnym człowiekiem – pomagał repatriantom,
w 1989 roku uczestniczył w reaktywacji Związku Sybiraków,
brał udział w spotkaniach z młodzieżą, dając świadectwo losów
Polaków – sybiraków i żołnierzy
walczących o wolność w II wojnie światowej. Z Jego inicjatywy
powstały znaki pamięci o sybirakach w Trzebnicy i powiecie
trzebnickim. Jesteśmy wdzięczni panu Bogu za to, że pozwolił
Ci wrócić z zesłania, że dał nam
Ciebie, że mogliśmy przeżyć
z Tobą całe nasze dorosłe życie.
Żegnają Cię wdzięczni Sybiracy.
Spoczywaj w pokoju, przyjacielu – zakończył.

"Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci"
W. Szymborska

Z wielkim żalem i smutkiem
przyjąłem wiadomość o śmierci

Nabożeństwo różańcowe 17 października
w kościele pod wezwaniem św. Ap. Piotra
i Pawła miało w tym roku niepowtarzalny
charakter. Poszczególne tajemnice chwalebne
różańca świętego poprzedzone były myślami
nawiązującymi nie tylko do wydarzeń biblijnych, ale także codziennego życia Szkoły Podstawowej Nr 3.
uniósł się do nieba i poleciał
w kierunku naszej szkoły. To
znak modlitwy płynącej w niebo
we wszystkich intencjach naszej
„Trójki”. Dziękuję wszystkim
wspomagającym to spotkanie:
Straży Miejskiej za czuwanie nad
bezpiecznym przejściem, dyrektora GCKiS Barbarze Smaś
za nagłośnienie, zwłaszcza zaś
rodzicom za bardzo życzliwą
współpracę. Szczególne podziękowania składam natomiast na
ręce Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy, za okazane
wsparcie, przychylność i podarunki dla dzieci – kolorowe odblaskowe światełka z logo SP nr 3.
To było radosne, wzbogacające
nas wszystkich przeżycie, które
pozostanie na zawsze w pamięci.
(s. Lilianna Wypiór)

Burmistrz Marek Długozima
w serdecznych słowach podkreślił zasługi Zmarłego dla
Gminy Trzebnica, wyraził osobistą wdzięczność na wieloletnią
współpracę i przyjaźń. – Dla nas
wszystkich, a szczególnie młodego pokolenia ważne jest świadectwo osób takich jak śp. Lucjan Tać, który chciał dzielić się
swoją historią byśmy wszyscy
pamiętali o tych strasznych czasach i ich ofiarach. Byśmy z jego
przeżyć mogli wyciągnąć odpowiednie wnioski, wzmacniające
nasz patriotyzm i troskę o Ojczyznę. Śp. Lucjan Tać uczestniczył w każdej patriotycznej
uroczystości, był przyjacielem
Szkoły Podstawowej nr 1, a za
swoje zaangażowanie i zasługi
w budowaniu symboli pamięci
o Zesłańcach Sybiru oraz pracę
dla dobra Sybiraków nagrodzony został m.in. Krzyżem Zesłańca Sybiru i Złotą Odznaką Zasłużony dla Związku Sybiraków.
W uznaniu zasługi Zmarłego
postanowiłem wystąpić do Rady
Gminy Trzebnica z wnioskiem
o nadanie śp. Lucjanowi Taciowi tytułu Zasłużony dla Gminy

▶ Burmistrz Marek Długozima wraz ze śp. Lucjanem Taciem
podczas uroczystości związanych ze świętem Szkoł y Podstawowej nr 1.

Trzebnica. Spoczywaj w pokoju
– zakończył burmistrz.
Podniosły charakter pożegnania śp. Lucjana Tacia – w 30.
rocznicę reaktywacji ZS – został

podkreślony hymnem Związku
Sybiraków, który odegrano na
zakończenie uroczystości.
[en / ast]

***
Odeszli zabrani przemocą, z uścisków domowych pieleszy.
We łzach powiezieni gdzieś nocą, może ich podróż ucieszy.
Stłoczeni w ciemnościach wagonów, jak sople zawisłe w powietrzu,
W tą otchłań nieludzką rzuceni, przez tych bez serc i sumieni.
I w tajgach, w pustkowiu, wśród mrozu, ciosali swoje przetrwanie,
By pamięć ponieść o sobie i o tych co nie przetrwali.

JUBILEUSZOW Y RÓŻANIEC DO NIEBA

Wszystko to w ramach obchodzonego Jubileuszu 50. rocznicy
istnienia szkoły – tzw. złotego
jubileuszu SP 3. Ciekawa choreografia, białe tuniki dziewcząt niosących paciorki różańca,
śpiew i piękne wykonanie „Ave
Maryja” przez nasze absolwentki:
Amelkę Lubisz-Miszewską i Liliannę Saternus stanowiły wyjątkowo piękną całość. Rozważania
zakończył taniec uwielbienia
pod różańcowym łukiem, który
wykonali najmłodsi uczestnicy. Po nabożeństwie w kościele
kolorowy różaniec (białe i niebieskie baloniki), poprzedzony
przez ks. proboszcza Bogdana
Grabowskiego i dyrektor Jadwigę Kalinowską, wyruszył na rynek razem z licznie zgromadzonymi mieszkańcami. Na rynku
po krótkiej modlitwie, różaniec
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Śp. Lucjana Tacia
Żołnierza I Armii Wojska Polskiego,
Prezesa Oddziału Światowego
Związku Sybiraków w Trzebnicy,
wielkiego Patriotę,
Przyjaciela Szkoły Podstawowej nr 1
▶ Jubileuszowa edycja „Różańca do Nieba” prz yciągnę ła na trzebnicki Rynek całe rodziny.

Wierszami, pieśniami sławieni, w historiach krwią nasiąkniętych,
Stoją teraz jak drzewa, wspięte wysoko do nieba.
Spocznijcie już teraz w pokoju, w niebiosach pośród aniołów,
A Pan Bóg wam rany uleczy, i za cierpienia pocieszy.
I Alleluia śpiewajcie, pieśń zwycięzców i świętych,
I w szatach białych zatańczcie, radośnie jak małe dzieci.
I Alleluia śpiewajcie, pieśń zwycięzców i świętych,
I w szatach białych zatańczcie, radośnie jak małe dzieci.
Ku wiecznej pamięci wszystkich, którzy doświadczyli całej tej "Golgoty Wschodu", przeszli tym
szlakiem "syberyjskiej tułaczki" piosenkę swoją z serca ofiarowuje ks. Łukasz Krzanowski.

Łącząc się w żałobie,
szczere wyrazy współczucia
Rodzinie i najbliższym
składa
Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima

▶ N a r y nku , p o k r ót k iej m o d lit wie , r óż anie c zost a ł
w y p u s zc zo ny d o nie ba .

▶ S. Lilianna Wypiór wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 3.

Niniejszym – w imieniu własnym, jak i przedstawicieli
Związku Sybiraków z Trzebnicy, składam serdeczne podziękowanie Burmistrzowi Gminy Trzebnica panu Markowi Długozimie za zorganizowanie przewozu na pogrzeb.
Elżbieta Nowak

▶ W ostatnim pożegnaniu uczestniczył burmistrz wraz z prezesem Wrocławskiego Od-

działu Związku Sybiraków Eugeniuszem Kuszką , wiceprezesem Ryszardem Janoszem,
trzebnickimi kombatantami oraz przedstawicielami Szkoł y Podstawowej nr 1.
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Ogólnopolskie

Porozumienie o Współpracy Partnerskiej

Zawody w Bowlingu

W czwartek 24 października miało miejsce podpisanie „Porozumienia o Współpracy Partnerskiej” pomiędzy Gminą Trzebnica reprezentowaną przez Burmistrza Marka Długozimę a firmą
„By Machnice Emilia Ptak” reprezentowaną
przez pełnomocników – Bartłomieja Owsianko
i Konrada Klupsia.
Porozumienie jest kolejnym,
wspólnym projektem stanowiącym efekt wieloletniej, owocnej
współpracy burmistrza Marka Długozimy z firmą ”By Machnice Emilia Ptak”. Mając na uwadze fakt, iż
jednym z priorytetowych założeń
funkcjonowania naszej jednostki samorządu terytorialnego jest
wspieranie aktywności fizycznej,
przedsięwzięcie spotkało się z dużym entuzjazmem zaangażowanych partnerów. W merytoryczne
ramy porozumienia wpisują się
zasady wzajemnej współpracy,
charakter działań promocyjnych
podejmowanych na potrzeby
współorganizacji wydarzeń sportowych czy zasady obopólnego
udostępniania zaplecza sportowo-rekreacyjnego. Zaledwie kilkukilometrowy dystans dzielący
miejscowości Trzebnica i Machnice
umożliwi szybkie przemieszczanie się miłośników inicjatyw związanych z aktywnością fizyczną
i korzystanie z imponującej infrastruktury sportowej będącej w dyspozycji partnerów porozumienia.
Warto przypomnieć, iż należą do
niech w Gminie Trzebnica m.in.
Park Wodny – Trzebnica Zdrój,
Gminny Obiekt Sportowo–Rekreacyjny czy już niebawem Gminna
Hala
Widowiskowo-Sportowa.

Partner „By Machnice Emila Ptak”
w ramach porozumienia udostępnia m.in. World Football Arena by
Machnice – całoroczną halę piłkarską czy Snow and Ski by Machnice – stok narciarski. Wśród zaplanowanych wydarzeń sportowych
w ramach partnerstwa należy
wskazać na współorganizację corocznego Turnieju w Piłce Nożnej
o Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica czy wzajemne zaangażowanie, już w najbliższych tygodniach
w animowanie zgrupowania dla
zawodników Amp futbolu (rodzaj
piłki rozgrywanej przez zawodników po jednostronnej amputacji
kończyny dolnej – w przypadku
graczy z pola, lub kończyny górnej
u bramkarzy) przygotowujących
się do Mistrzostw Europy, które
odbędą się w 2020 roku w Krakowie. Warto również wspomnieć, iż
reprezentacja Polski w Amp futbolu będzie gościnnie korzystać
z infrastruktury sportowej zlokalizowanej w Machnicach i Trzebnicy
po raz kolejny. W lutym bieżącego
roku ci wyjątkowi zawodnicy doskonalili również formę w otoczeniu Wzgórz Trzebnickich w ramach
przygotowań do wspomnianych
już zawodów na szczeblu europejskim. Ponadto mając na uwadze
zbliżającą się zimę i upowszech-
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26 października na Kręgielni Gminnego Parku Wodnego Trzebnica-Zdrój, odbyły się XVI Ogólnopolskie Zawody w Bowling'u "Sprawni Razem". Była to
pierwsza edycja, która odbyła się w Trzebnicy. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima oraz Dariusz
Mosakowski, Prezes Związku Stowarzyszeń Sportowych "Sprawni Razem".

▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a p o d p is a ł u m owę o wsp ó ł p rac y z f irm ą „ B y M ac hnice E mi -

lia P t ak ”. N a z dj . z K ie r ow nik ie m Re fe rat u Ku l t u r y i Sp or t u M arc ine m R ac z y ńs k im ora z
p e ł no m o c nik ami E milii P t ak – B ar t ł o m ieje m O ws ianko i Konrade m K lu psie m .

Celem zawodów było wyłonienie Mistrzów Polski w bowlingu sportowym oraz wdrażanie
młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie do aktywnego wypoczynku. Duży nacisk położono
również na stworzenie osobom
niepełnosprawnym szansy na za-

prezentowanie sportowych talentów, dobrą zabawę, podniesienie
poczucia własnej wartości oraz na
kształtowanie u nich umiejętności
kulturalnego zachowania się w sytuacjach społecznych. W sportowej rywalizacji w Trzebnicy wzięło
udział ponad 40 zawodników z 16

województw. W klasyfikacji grupowej pierwsze miejsce zajęła drużyna z Elbląga, drugie ze Strzelc, zaś
trzecie miejsce przypadło drużynie z Lubina. W klasyfikacji indywidualnej wśród chłopców pierwsze
miejsce zajął Damian Stańczak,
drugie Mateusz Pitaś, zaś trzecie

Wojciech Dwojacki. W klasyfikacji
dziewcząt pierwsze miejsce zajęła
Aleksandra Miąsko, drugie Malwina Szpajda a na miejscu trzecim
uplasowała się Natalia Potorska.
Trenerzy, którzy wraz z dziećmi
przyjechali z całej Polski pochwalili organizację oraz podziękowali
burmistrzowi Markowi Długozimie za turniej. Przypomnijmy, że
w dniach 5-8 kwietnia bieżącego
roku Trzebnica była gospodarzem
Mistrzostw Świata oraz Mistrzostw
Polski w biegach przełajowych
osób niepełnosprawnych intelek-

tualnie. Świetna organizacja oraz
bardzo dobra współpraca burmistrza Marka Długozimy z przedstawicielami Związku Stowarzyszeń
Sportowych
„Sprawni-Razem”
na czele z honorowym prezesem
Zenonem Jaszczurem sprawiły,
że współpraca na rzecz promocji
sportu wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez
zawody krajowe i międzynarodowe jest kontynuowana właśnie
w Trzebnicy.
[md]

▶ Wsp ó ł p rac a z ap o c z ąt kowana zost a ł a je s zc ze p r ze d p o d p is anie m o f icjalne go p or oz u -

mie nia . G mina Tr ze b nic a wsp ó ł o r g ani zowa ł a zg ru p owanie Re p r e ze nt acji Po ls k i w Amp
Fu t b o lu .

nianie aktywności fizycznej wśród
dzieci i młodzieży, partner „By
Machnice Emilia Ptak” w ramach
porozumienia zobligował się także do zapewnienia zniżek na stok
narciarski w sezonie 2019/2020

R

▶ N a m o c y wsp ó ł p rac y, d z ie c i z G miny Tr ze b nic a b ę d ą m o g ł y kor z yst ać
z k r y tej hali p i ł k ar s k iej w M ac hnic ac h .

▶ N atomiast p r ze by waj ąc y na z g ru p owaniac h w M ac hnic ac h , b ę d ą m o g li
kor z yst ać z b o g atej sp or towej infrast ru k t u r y G miny Tr ze b nic a , w t y m
m . in . G m inne g o Park u Wo d ne g o Tr z e b nic a -Z D RÓJ.

dla uczniów szkół z terenu Gminy
Trzebnica. Wartość dodaną „Porozumienia o Współpracy Partnerskiej” pomiędzy Gminą Trzebnica
a „By Machnice Emilia Ptak” stanowi promowanie zdrowego stylu

E

K

L

życia, integracja społeczna czy wyrównywanie szans do uczestnictwa w aktywności osób z niepełnosprawnością.
[ap]

A

M

▶ Z awo d y p r ze b ie g a ł y w duc hu sp or towej r y wali z acj i.

▶ Pie r ws ze miej sce z aj ę ł a d ru ż y na z E lb l ąg a .

▶ D ru g a by ł a r e p r e ze nt acj a St r ze l e c .

▶ M iej sce na p o d iu m u z u p e ł ni ł a d ru ż y na z Lu b ina . N a z dj . w raz z p re z e -

A

se m G m inne go Park u Wo d ne go Tr z e b nic a -Z D RÓJ Łuk as z e m Zie l o nk ą.
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tabele

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

Nazwa
M. Pkt. Z.
R.
P.
Bramki
Polonia-Stal Świdnica
13
33
11
0
2
30-6
Sokół Wielka Lipa
13
27
8
3
2
26-11
Moto Jelcz Oława
13
25
7
4
2
32-17
Bielawianka Bielawa
13
24
7
3
3
27-15
Piast Nowa Ruda
13
23
7
2
4
29-20
Lechia Dzierżoniów
13
23
7
2
4
29-22
Sokół Marcinkowice
13
20
6
2
5
27-22
Unia Bardo
13
20
6
2
5
24-25
GKS Mirków/Długołęka
13
19
6
1
6
30-27
Piast Żerniki (Wrocław)
13
18
5
3
5
23-29
Orzeł Ząbkowice Śląskie
13
16
4
4
5
24-26
Wiwa Goszcz
13
13
3
4
6
22-32
Orzeł Prusice
13
10
3
1
9
26-41
Pogoń Pieszyce
13
8
2
2
9
14-29
Polonia Trzebnica
13
8
1
5
7
21-28
LKS Bystrzyca Górna
13
6
2
0
11
9-43
Kolejka 13 – 2-3 listopada / Pogoń Pieszyce 1-2 Bielawianka Bielawa / Piast Żerniki
(Wrocław) 2-2 Polonia Trzebnica / Piast Nowa Ruda 0-4 Polonia-Stal Świdnica / Lechia
Dzierżoniów 3-2 Sokół Marcinkowice / Orzeł Prusice 3-2 Sokół Wielka Lipa / GKS Mirków/
Długołęka 3-2 Unia Bardo / Moto Jelcz Oława 3-0 Wiwa Goszcz / LKS Bystrzyca Górna 2-1
Orzeł Ząbkowice Śląskie / Kolejka 14 – 9-10 listopada / Bielawianka Bielawa – Orzeł
Ząbkowice Śląskie 9.11. godz. 14:00 / Wiwa Goszcz – LKS Bystrzyca Górna 9.11. godz.
14:00 / Unia Bardo – Moto Jelcz Oława 9.11. godz. 14:00 / Sokół Wielka Lipa – GKS Mirków/Długołęka 9.11. godz. 14:00 / Sokół Marcinkowice – Orzeł Prusice 9.11. godz. 14:00 /
Polonia-Stal Świdnica – Lechia Dzierżoniów 10.11. godz. 13:30 / Polonia Trzebnica – Piast
Nowa Ruda 9.11. godz. 14:00 / Pogoń Pieszyce – Piast Żerniki (Wrocław) 9.11. godz. 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
1. Bór Oborniki Śląskie
11
31
10
1
0
55-15
2. Burza Godzieszowa
11
30
10
0
1
65-11
3. Błysk Kuźniczysko
11
28
9
1
1
54-14
4. KS Łozina
11
25
8
1
2
30-21
5. Plon Gądkowice
11
19
6
1
4
44-25
6. Orla Korzeńsko
11
19
6
1
4
32-30
7. Barycz Milicz
11
13
4
1
6
26-28
8. Sokół II Wielka Lipa
11
12
4
0
7
13-25
9. Dolpasz Skokowa
11
10
3
1
7
24-52
10. Sparta Skarszyn
11
9
3
0
8
24-47
11. LZS Brzeźno
11
9
3
0
8
17-34
12. Zorza Pęgów
11
9
2
3
6
13-35
13. Iskra Pasikurowice
11
8
2
2
7
22-31
14. Kometa Krzelów
11
3
1
0
10
19-70
Kolejka 11 – 2-3 listopada / Kometa Krzelów 4-5 Barycz Milicz / LZS Brzeźno 5-2
Plon Gądkowice / KS Łozina 4-1 Sokół II Wielka Lipa / Orla Korzeńsko 6-1 Sparta
Skarszyn / Iskra Pasikurowice 3-6 Bór Oborniki Śląskie / Dolpasz Skokowa 4-1 Zorza Pęgów / Burza Godzieszowa 2-4 Błysk Kuźniczysko Kolejka 12 – 9-10 listopada / Barycz Milicz – Błysk Kuźniczysko 9.11. godz. 15:30 / Zorza Pęgów – Burza
Godzieszowa 10.11. godz. 14:00 / Bór Oborniki Śląskie – Dolpasz Skokowa 10.11.
godz. 14:00 / Sparta Skarszyn – Iskra Pasikurowice 10.11. godz. 14:00 / Sokół II
Wielka Lipa – Orla Korzeńsko 10.11. godz. 11:00 / Plon Gądkowice – KS Łozina
10.11. godz. 11:00 / Kometa Krzelów – LZS Brzeźno 10.11. godz. 14:00 /

Klasa B 2019/2020, grupa: Wrocław II

Nazwa
M. Pkt. Z.
R.
P.
Bramki
1. KS Dobroszów
11
31
10
1
0
74-15
2. Victoria Zawonia
11
31
10
1
0
52-7
3. Sparta Wszemirów
11
30
10
0
1
53-15
4. Orzeł Biedaszków Wielki
12
25
8
1
3
47-20
5. LKS Krzyżanowice (k. Wrocławia) 11
24
8
0
3
54-16
6. LKS Krościna Wielka
11
20
6
2
3
32-20
7. Sparta Będkowo
11
15
5
0
6
34-31
8. Płomień Wisznia Mała
11
15
4
3
4
28-27
9. Tomtex Widawa Wrocław
11
13
4
1
6
24-38
10. Silesia Szymanów
11
9
2
3
6
21-35
11. GKS Kamień
11
8
2
2
7
14-36
12. Grom Ligota Piękna
11
7
2
1
8
12-68
13. Pirania Radziądz
12
6
2
0
10
20-48
14. Błyskawica Szewce
11
5
1
2
8
22-42
15. Błękitni Pawłów Trzebnicki
12
4
1
1
10
10-79
Kolejka 12 – 2-3 listopada / Pauza: Błyskawica Szewce / Błękitni Pawłów Trzebnicki 0-13 KS Dobroszów / Victoria Zawonia 12-0 Grom Ligota Piękna / GKS Kamień
1-2 LKS Krościna Wielka / Sparta Wszemirów 5-4 LKS Krzyżanowice (k. Wrocławia)
/ Sparta Będkowo 2-3 Tomtex Widawa Wrocław / Silesia Szymanów 2-6 Orzeł Biedaszków Wielki / Płomień Wisznia Mała 4-2 Pirania Radziądz / Kolejka 13 – 9-10
listopada / Pauza: Pirania Radziądz / Orzeł Biedaszków Wielki – Płomień Wisznia
Mała 10.11. godz. 14:00 / Tomtex Widawa Wrocław – Silesia Szymanów 10.11. godz.
11:00 / LKS Krzyżanowice (k. Wrocławia) – Sparta Będkowo 10.11. godz. 11:00 / LKS
Krościna Wielka – Sparta Wszemirów 10.11. godz. 14:00 / Grom Ligota Piękna – GKS
Kamień 10.11. godz. 14:00 / KS Dobroszów – Victoria Zawonia 10.11. godz. 12:00 /
Błyskawica Szewce – Błękitni Pawłów Trzebnicki 10.11. godz. 11:00 /

Klasa B 2019/2020, grupa: Wrocław III
Nazwa
M. Pkt. Z.
R.
P.
Bramki
1. Widawa Stradomia
11
25
8
1
2
24-11
2. Olimpia Bukowinka
11
25
8
1
2
38-11
3. Sokół Ujeździec Mały
11
24
8
0
3
34-14
4. Sokół Kaszowo
11
21
6
3
2
24-15
5. Grom Szczodrów
11
20
6
2
3
26-20
6. AP Oleśnica
11
19
6
1
4
39-28
7. Płomień Krośnice
11
19
6
1
4
20-16
8. KS Postolin
11
16
5
1
5
29-28
9. Sokół Ujeździec Wielki
11
16
5
1
5
20-20
10. KS Komorów
11
13
3
4
4
31-37
11. Pogoń Cieszków
11
8
2
2
7
14-23
12. Piorun Koniowo
11
7
2
1
8
28-42
13. KS Łazy Wielkie
11
4
1
1
9
12-51
14. Polonia Grabowno Wielkie
11
3
0
3
8
13-36
Kolejka 11 – 2-3 listopada / Polonia Grabowno Wielkie 1-1 KS Łazy Wielkie / Pogoń Cieszków 2-1 Piorun Koniowo / Widawa Stradomia 2-3 Sokół Ujeździec Mały
/ Sokół Kaszowo 2-1 Sokół Ujeździec Wielki / Olimpia Bukowinka 6-0 KS Postolin
/ KS Komorów 3-6 Płomień Krośnice / Grom Szczodrów 2-6 AP Oleśnica / Kolejka
12 – 9-10 listopada / KS Łazy Wielkie – AP Oleśnica 10.11. godz. 14:00 / Płomień
Krośnice – Grom Szczodrów 10. 11:00 / KS Postolin – KS Komorów 10.11. godz. 11:00
/ Sokół Ujeździec Wielki – Olimpia Bukowinka 10..11:00 / Sokół Ujeździec Mały – Sokół Kaszowo 10.11.12:00 / Piorun Koniowo – Widawa Stradomia 10.11. godz.14:00 /
Polonia Grabowno Wielkie – Pogoń Cieszków 10.11. godz. 14:00

Klasa C 2019/2020, grupa: Wrocław
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nazwa
Czarni Łuczyna
MKS II/Szaluna Zębice
Pogoń Wrocław
Iskra II Pasikurowice
Burza Dębina
WKS II Wilczyce
Zieloni Szczodre
LZS Komorowo

M.
7
7
7
6
6
7
7
5

Pkt.
17
14
13
10
9
7
3
0

Z.
5
4
4
3
2
2
1
0

R.
2
2
1
1
3
1
0
0

P.
0
1
2
2
1
4
6
5

Bramki
34-19
20-9
17-11
15-15
12-12
21-18
14-31
6-24

Dwa remisy polonii
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Wsparcie dla uczniów
W dniu 22 października Szkołę Podstawową
nr 3 odwiedził burmistrz Marek Długozima, aby
oficjalnie wręczyć nowe stroje sportowe dla
uczniów klas 7 i 8.

W 12. kolejce IV ligi dolnośląskiej grupy wschodniej, podopieczni trenera Jacka
Imianowskiego podejmowali na własnym terenie zespół Pogoni Pieszyce.
Był to mecz o przysłowiowe
6 punktów, ponieważ wygrywając
spotkanie Polonia przeskoczyłaby
gości w tabeli. Od początku gospodarze byli stroną przeważającą,
co pokazuje sytuacja już z trzeciej
minuty, w której znalazł się Jakub
Czternastek, lecz minimalnie chybił. Chwilę później udało się jednak
pokonać bramkarza gości, a sposób
na to znalazł Daniel Łuczak, który
z ostrego kąta wpakował piłkę do
bramki. Drużyna z Pieszyc szukała swoich okazji po kontratakach
oraz stałych fragmentach gry. W 16.
minucie w bocznej strefie boiska
zostaje faulowany pieszyczanin
i po zamieszaniu w polu karnym,
goście doprowadzają do wyrówna-

nia. Przy takim stanie obie drużyny
schodziły do szatni, mimo tego, że
okazje do wyjścia na prowadzenie
były. W drugiej połowie obraz gry
się nie zmienił, mimo nieustannych
ataków Polonii oraz wydawałoby
się stuprocentowych okazji, przed
którymi stanęli Łuczak, Jajko, Czternastek czy Rats. Niestety tego dnia
golkiper gości był w fantastycznej
formie. W 74. minucie po zespołowej akcji naszej drużyny, popularny
"Łuczi" oddaje strzał z 8. metra, piłka po drodze odbija się od jednego
z obrońców i wpada do siatki gości.
2:1 i całkowita kontrola spotkania.
W 90. minucie po rozpaczliwym
kontrataku Pogoni, futbolówka
wychodzi za linię końcową i go-

ście otrzymują rzut rożny, który zamieniają na gola wyrównującego.
Po rozpoczęciu od środka, mamy
jeszcze okazję, aby przechylić szalę
zwycięstwa na naszą stronę, lecz
po raz kolejny bramkarz z Pieszyc
popisuje się kapitalną interwencją.
Spotkanie kończy się wynikiem 2:2.
Skład: Sobczak, Danyliuk, Skowroński, Lamorski, Jajko, Łuczak, Madej,
Sikorski, Tetłak, Czternastek, Stasiak
(kpt) Polonia Trzebnica – Pogoń Pieszyce 2:2 (1:1) W kolejnym meczu,
12. kolejki Polonia znów remisuje,
tym razem z Piastem Żerniki. Mecz
kończy się rezultatem 2:2. Bramki
dla naszego zespołu zdobyli Czternastek i Skowroński.
[jk]

Podczas specjalnej lekcji wychowania fizycznego, uczniowie zaprezentowali nowe stroje. – Nasi
uczniowie rozwijają się bardzo
szybko, również fizycznie. Stroje
jakimi dysponowaliśmy wcześniej,
stały się za małe dla uczniów klas
7 i 8. Teraz mają nowe komplety i mogą dalej godnie reprezentować szkołę na zawodach
sportowych w gminie, powiecie,
województwie. Dziękujemy burmistrzowi za ufundowanie strojów, a na uwagę zasługuje fakt,
że stroje zostały wykonane w kolorach, w jakich chcieli się widzieć
uczniowie – mówi nauczyciel wychowania fizycznego Wojciech
Kabat. Burmistrz Marek DługoziR

E

K

ma podkreślił sportowy charakter szkoły: – „Trójka” znana jest ze
swoich sportowych osiągnięć, jej
uczniowie od lat godnie reprezentują Gminę Trzebnica. Teraz dzięki
tym koszulkom, będziecie mogli
dumnie nosić na piersiach herb
naszej gminy, tym bardziej, że ich
kolory powstały na wasze zamówienie. W ostatnim czasie Szkoła
Podstawowa nr 3 zyskała wspaniałą halę sportową oraz boisko
wielofunkcyjne z bieżnią, które pomagają Wam w szlifowaniu swoich
talentów. Mam nadzieję, że już
niebawem usłyszymy o kolejnych
Waszych sukcesach – zakończył
burmistrz.
[wk]
L

A

M

▶ Bu rmist r z p r ze k az a ł na r ę ce uc z niów nowe kos z u lk i. N a z dj . z nauc z yc ie l e m Woj c ie c he m Kabate m .

A

Kibicujemy Śląskowi
▶ Uc z niowie w now yc h kos z u lk ac h b ę d ą re p re z e n tować g min ę na z awo d ac h mię d z ys z ko lnyc h .

4 października podopieczni trenerów Krzyśka Nowaka i Kacpra
Belicy wybrali się na mecz Śląska
Wrocław, który podejmował lidera

ekstraklasy Wisłę Płock. Po raz kolejny młodzi zawodnicy Gminnego
Klubu Sportowego Polonia Trzebnica przynieśli szczęście i swoim

Nowy Przewodniczący
Miejsko-Gminnego Z LZS
Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych skupia
w swoich szeregach przede wszystkim mieszkańców terenów wiejskich
Naszej Gminy. Zadaniem tej organizacji społecznej jest krzewienie szeroko rozumianej kultury fizycznej
poprzez wspieranie działań sportowych i rekreacyjnych, zrzeszanie
amatorów różnych dyscyplin oraz
organizowanie imprez. Sport wiejski
to przede wszystkim piłka nożna, ale
także tenis stołowy, sekcja biegowa,
siatkówka, nordic walking i szachy.
Rada Miejsko-Gminna Zrzeszenia
LZS od lat organizuje letni turniej piłki nożnej drużyn LZS o Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica, wspólnie
z Gminnym Centrum Kultury i Sportu – Mistrzostwa Gminy w tenisie
stołowym, jesienne i wiosenne biegi
przełajowe. W maju szeregi Zrzesze-

nia opuścił – przegrywając z chorobą – wieloletni Przewodniczący
Rady Jan Janusiewicz. Od młodzieńczych lat związany ze Spartą Skarszyn. Tam mieszkał, tam przez wiele
lat „kopał” piłkę, by później pełnić
funkcję prezesa. Był także bardzo
aktywnym samorządowcem, wieloletnim Radnym Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczącym Rady. Można
by rzec, że wychował godnego następcę. Nowym Przewodniczącym
Rady Miejsko-Gminnej Zrzeszenia
LZS w Trzebnicy wybrany został bowiem Kamil Ankier. Także mieszkaniec Skarszyna – jego Sołtys, piłkarz
i przewodniczący Sparty Skarszyn,
a od roku także Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy. Życzymy Kamilowi wiele wytrwałości w działaniu,
niegasnącej charyzmy i sukcesów na
niwie społecznej i zawodowej.

głośnym dopingiem wsparli drużynę z Wrocławia, która wygrała to
spotkanie 3:1.
[jk]

▶ N owe r óż owe st r oj e p owst a ł y na
s p e cj alne ż yc z e nie d z iewc z ąt z e
Sz ko ł y Po d st awowej nr 3.
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Maraton fitness Dobra karma
W dniu 25 października w Gminnym Obiekcie Sportowo-Rekreacyjnym odbył
się kolejny maraton fitness – tym razem miał charakter charytatywny. W porozumieniu z Trzebnickim Klubem Psa oraz przy wsparciu burmistrza Marka
Długozimy, zbierana była żywność, koce, obroże i smycze, które następnie
klub przekazał najbardziej potrzebującym schroniskom w naszej okolicy.
– Cel był szczytny, a wspólnymi
siłami zebraliśmy prawie pół tony
jedzenia i akcesoriów dla psiaków.
W maratonie udział wzięło kilkadziesiąt pań, które przez prawie
3 godziny uczęszczały na kolejne
zajęcia. Pierwszy raz odbyły się
u nas zajęcia z Latino Dance Solo
oraz Zumby. Poza tym były zajęcia

ze stepu, Tabaty oraz zajęcia interwałowe. Na koniec wydarzenia
na wszystkie panie czekała niespodzianka – w balonach z helem,
które były częścią dekoracji ukryte były karteczki z nagrodami,
które ufundował burmistrz oraz
sponsorzy. Po rozdaniu wszystkich nagród panie uśmiechnięte

opuściły obiekt z myślą o stworzeniu kolejnego podobnego
projektu – mówił trener Jakub
Krawiec i dodał: – Chcielibyśmy
bardzo podziękować Gminnemu
Żłobkowi i Przedszkolu im. Krasnala Hałabały, który również bardzo mocno włączył się w zbiórkę.
Dziękujemy również burmistrzo-

wi Markowi Długozimie za ufundowanie nagród dla uczestniczek,
a także firmom: Poradnia Dietetyczna Dagmara Jeż, Fizjoterapia
Kobiet Ewelina Bojarynos, Gabinet Podologiczny Zdrowe Stopy
Ania Kielar-Krawiec, Firma Lampy
2 Michał Chudy, Manufaktura Paznokci Kamila Kustra. Dziękujemy
trenerom za poświęcony czas
i chęci udziału w maratonie. Dziękujemy wszystkim którzy dołożyli
cegiełkę do naszego wspólnego
sukcesu – zakończył trener. Kolejne wydarzenia już niebawem.
[jk]

W ERASMUS+
SP nr 1
W dniu 14 października gościliśmy w naszej szkole pana Kuang-Yi Chao z Tajwanu, który spotkał się z uczniami i opowiedział

dzień drzewa
o swoim kraju, kulturze, a na
koniec przeprowadził warsztaty
z pisania w języku chińskim. Zajęcia były prowadzone w języku
angielskim. Zapraszamy do galerii zdjęć. / Osoba koordynująca:
Anna Matwiszyn

Gminne Przedszkole nr 1
Z okazji Dnia Drzewa w dniu 17
października do naszego przedszkola przyszli z wizytą leśnicy

z Nadleśnictwa Oborniki Śląskie pan Mirosław Aniołek i pan
Kacper Studniarek. Na początku
dzieci obejrzały film przyrodniczy: „ Co to jest las”. Bohater-

▶ Jakub Krawiec, pomysło-

dawca i inicjator maratonu
fitness. Organizacji wydarzenia pogratulował mu
i podziekował burmistrz
Marek Długozima.

dzień edukacji narodowej
Gminne Przedszkole nr 2
Dnia 14 października w przedszkolu im. Polskiej Niezapominajki obchodziliśmy Dzień Edukacji
Narodowej. Z tej okazji odbyła się
uroczysta akademia, w czasie której dzieci z grupy IX, X, XI, XIII
recytowały wiersze – indywidual-

▶ Chę t nyc h do w z i ę c ia u d z ia ł u w c har y t at y w ny m m aratonie f it ne ss nie b rakowa ł o.

nie i zbiorowo, śpiewały piosenki.
Dzieci z grupy XI i X zaprezentowały taniec, który nagrodzony
został gromkimi brawami. Na koniec uroczystości wszyscy nauczyciele oraz pracownicy przedszkola
otrzymali drobne, słodkie upominki, które wręczyły wdzięczne
przedszkolaki.

jesienne inspiracje
Gminne Przedszkole nr 1
Dnia 16 października zakończył
się konkurs plastyczny „Jesienne
inspiracje przedszkolaków” organizowany przez przedszkole, pod
patronatem Rady Rodziców. Zadaniem rodzin było przygotowa-

▶ Po d c z as je go t r wania u d a ł o s ię ze b rać p rawie p ó ł tony
akce soriów i je d ze nia d l a psów.

nie pracy plastycznej o tematyce
jesiennej z użyciem darów jesieni.
Wyniki pracy rodziców i dzieci
przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Prace plastyczne były
fantastyczne, oryginalne i pomysłowe. Tu serdecznie dziękujemy
rodzicom i dzieciom, które wzięły
udział w konkursie, za zaangażo-
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ka filmu wiewiórka pokazała
przedszkolakom jak zbudowany jest las, kto w nim mieszka
i zapoznała dzieci z zasadami
zachowania się w lesie. Następnie
pan Mirek opowiedział naszym
wychowankom o gatunkach
drzew rosnących w pobliskich
lasach. Zademonstrował liście,
owoce i nasiona najbardziej popularnych drzew. W dalszej części spotkania pan Mirek i pan
Kacper zaprosili dzieci z grupy: Żuczków, Motyli, Pszczółek i Kotków do sadzenia drzew
w doniczkach i w przedszkolnym
ogródku tak, aby ten sposób
uczcić Dzień Drzewa. Wszyscy
zabrali sadzonki w doniczkach
do domów do posadzenia w przydomowych ogródkach. Dzieci
z grupy Myszek, Bocianów, Żabek i Biedronek zostały obdarowane kolorowankami i tablicami
edukacyjnymi o tematyce leśnej.
Spotkanie przebiegało w miłej
atmosferze i pozwoliło przedszkolakom poszerzyć i usystematyzować wiedzę na temat lasu.
Dziękujemy panu Marcinowi
Majewskiemu
Nadleśniczemu
Nadleśnictwa Oborniki Śląskie
za podarowane sadzonki drzew.
Autor: M. Aniołek”
wanie i poświęcony czas. A jak
wiadomo każdy konkurs musi
mieć atrakcyjne nagrody tak było
i w tym przypadku. Wszystkie
prace otrzymały wyróżnienie.
Upominki i nagrody wręczała
pani wicedyrektor Dorota Grabowska i przewodniczący Rady
Rodziców pan Łukasz Kiszczyński. Gdybyście Szanowni Rodzice
widzieli dumę na twarzach swoich
pociech – bezcenny widok.

SUDECKA ZAGRODA EDUKACYJNA
SP nr 2
Uczniowie klasy 6b i 6d wraz
z wychowawczyniami spędzili
czwartkowy dzień w Dobkowie,
aktywnie uczestnicząc w warsztatach, organizowanych przez
Sudecką Zagrodę Edukacyjną. Był
to doskonale spędzony czas, gdzie
uczestnicy mieli możliwość poznania wulkanicznej przeszłości
Ziemi, dowiedzieli się w jaki sposób siły wnętrza Ziemi ukształtowały region Gór Kaczawskich.
Pogłębili wiedzę na temat wzgórz
Dobkowa, które, jak się okazuje,

stanowią pozostałość po dawnych
wulkanach. Klasa zdobywała wiedzę aktywnie uczestnicząc w interaktywnych warsztatach oraz samodzielnie przeprowadzanych
doświadczeniach pod czujnym
okiem eksperta. Podczas warsztatów „Ogień znany i nieznany”
w grupach wykonali ogniste eksperymenty. Dowiedzieli się dlaczego ogień płonie i co należy zrobić, by szybko go zgasić. Zobaczyli
płonącą dłoń, doprowadzili do samozapłonu i obserwowali wybuchową erupcję modelu wulkanu
na zewnątrz. / Ilona Rudkiewicz

„Żuczki” w Lesie Bukowym
Gminne Przedszkole nr 1
Korzystając ze sprzyjającej, słonecznej pogody „Żuczki” wybrały się na wycieczkę do pobliskiego bukowego Lasu . Zgodnie
z omawianą tematyką przedszkolaki spacerując po lesie szuka-

ły śladów jesieni. Dzieci miały
okazję podziwiać poszczególne
gatunki drzew. Poznawały też
przyrodę patrząc, słuchając i dotykając. Poznały różnorodność
szaty roślinnej lasu: drzewa iglaste, liściaste, krzewy, mchy i runo
leśne. Dzieci nauczyły się prawidłowego zachowania w lesie, bo

wiedzą, że las to dom zwierząt,
który należy szanować. Otaczająca przyroda i wspaniałe krajobrazy wzbudziły w dzieciach
zachwyt. Wiele radości sprawiły
wszystkim wędrówki po leśnych
ścieżkach. Zajęcia te uświadomiły małym „Żuczkom”, że przyrodę należy kochać i szanować.
Wszyscy w dobrych nastrojach
wrócili do Przedszkola. Autor: E.
Zawada”
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Pasowanie Pierwszoklasistów
SP Masłów
Dzień 22 października 2019 r.
z pewnością zostanie na długo
lub na zawsze w pamięci uczniów
klasy I Szkoły Podstawowej w Masłowie. Tego dnia o godzinie 10:00
odbyło się w naszej szkole Pasowanie Pierwszoklasistów na uczniów.
Na początku uroczystości pani
dyrektor Paulina Pierchorowicz
-Rączka w pięknych i ciepłych
słowach powitała wszystkich
obecnych, a następnie oddała głos
bohaterom tego dnia. Nasi naj-

młodsi uczniowie zaprezentowali
przygotowany występ artystyczny. Tego dnia chcieli pokazać się
z jak najlepszej strony. Na scenie
wspierali ich starsi koledzy, przede
wszystkich swoim pięknym śpiewem. Kulminacyjnym punktem
całego wydarzenia było oczywiście ślubowanie uczniów kl. I oraz
dokonanie aktu pasowania przez
pani dyrektor. Następnie wychowawczyni wręczyła uczniom pamiątkowe dyplomy i ich pierwsze
legitymacje szkolne. Po zakończeniu pasowania rodzice złożyli

Pasjonaci lokalnej historii
SP nr 2
Pasjonaci lokalnej historii, uczniowie klasy 2d i 3c ze Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z wychowawczyniami odwiedzili dziś Muzeum
Regionalne w Trzebnicy. Z uwagą
wysłuchaliśmy opowieści pani Leontyny Gągało o dziejach naszego
miasta: „Dawno, dawno temu bór
tutaj szumiał i zwierzyny było
pełno…”. Poznaliśmy historię najstarszych właścicieli miasta, symbole i hejnał. Dzięki naszej pasji

odkrywców dowiedzieliśmy się
także, że muzeum posiada wiele
cennych zbiorów; min. tych, które
pokazują najstarsze ślady pobytu
człowieka na ziemiach polskich!
Ślady te pochodzą sprzed 500
tysięcy lat, z okresu, gdy jeszcze
ludzie pierwotni nie znali ognia.
Z zainteresowaniem przyglądaliśmy się ciekawej gablocie, w której mieszczą się np. oryginalne
manierki pielgrzymie z XIII r,
ale i fragmenty naczyń ceramicznych, cybuchy fajek czy fragmenty

gratulacje swoim pociechom i obdarowali je pięknymi prezentami.
Nie zabrakło również gratulacji,
słów podziękowań od przybyłych
gości i rodziców. Po części oficjalnej, goście, dzieci i rodzice zostali
zaproszeni na poczęstunek. Uroczystość uświetnili swoją obecnością znamienici goście: Naczelnik
Wydziału Oświaty p. Krystyna
Haładaj, dyrektorzy trzebnickich
i gminnych szkół i przedszkoli.
Nie zabrakło również przyjaciół naszej szkoły: sołtysów oraz
ks. proboszcza Jacka Olszewskiego. Pani sołtys Masłowa, Jolancie
Kot oraz Panu sołtysowi Cerekwicy, Edwardowi Sikorze serdecznie
dziękuję za ufundowanie dzieciom wspaniałych prezentów.
Szczególne podziękowania należą
się rodzicom, którzy włączyli się
w przygotowanie uroczystości,
zaś wyjątkowe podziękowania
składam rodzicom uczniów klasy
I za nieocenione zaangażowanie
i życzliwość. Dziękuję Paniom:
Magdalenie Karyś, Paulinie Tomczyk, Dorocie Rogowskiej, Milenie Żabińskiej, Paulinie Warzesze, Oksanie Osipov i Barbarze
Umańskiej. / Wychowawczyni
klasy I, Urszula Piech

kafli piecowych. Zbiory muzeum
to prawdziwa skarbnica wiedzy
dotycząca historii miasta i jego
zabytków; jest to także prawdziwy bank wiedzy o ludziach, którzy przez wieki gościli w naszym
mieście, żyjąc w nim, budując
i tworząc każdego dnia przez stulecia. Trzebnica to niewątpliwie
miejsce, które posiada ogromne
i wielowiekowe dziedzictwo kulturowe z piękną historią i tradycją,
o czym dzisiaj z przyjemnością
słuchaliśmy. Uczniowie klasy 2d
i 3c wraz z wychowawczyniami:
Małgorzatą Strzykalską i Moniką
Lech / opracowanie: Monika Lech

Dni Tabliczki Mnożenia
SP Masłów
W związku ze Światowym Dniem
Tabliczki Mnożenia, 4 października w Szkole Podstawowej w Masłowie odbył się turniej „tabliczkowej
wiedzy”. Święto tabliczki mnożenia ogłoszono po raz pierwszy 9
lat temu. U Nas w szkole obchodzimy tę ceremonię po raz drugi.
Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie
tabliczki mnożenia. Uczniowie,
którzy zapomnieli matematycznej tabliczki, mogli przejść się po
szkolnych schodach. Tam bowiem
(na stopniach) zostały wyklejone
działania iloczynowe. Ponadto od
30 września do 3 października na
lekcjach matematyki była przypominana 15 minut dziennie tabliczka mnożenia. Do egzaminu przystąpiło 44 uczniów szkoły od klasy
V do VIII. Klasa V rozwiązywała
zadania z tabliczki mnożenia do
100, klasa VI, VII i VIII zadania
trudniejsze do 500. Egzamin składał się z trzech części. Pierwsza
część obejmowała egzamin ustny, który polegał na podzieleniu
uczniów na trzyosobowe grupy.
Na rozwiązanie było 5 minut.
Uczniowie losowali karteczki z 5

przykładami po cztery razy. Druga część obejmowała rozwiązywanie w grupach łamigłówek i zagadek matematycznych. Czas na to
przeznaczony wynosił 15 minut.
Trzecia część – egzamin pisemny
sprawdzała umiejętności uczniów
indywidualnie. Każdy uczeń losował trzy razy karteczki z zadaniami. Uczniowie mieli na rozwiązanie 5 minut. Wszystkie etapy były
powtarzane. Cała akcja trwała 5
godzin. Tytuł Eksperta Tabliczki
Mnożenia zdobył Piotr Koła (111
punktów/ 125 punktów). II miejsce: Natalia Bąk, Franciszek Misterka, Aleksandra Pałka, Maciej
Składnik, Mateusz Sołtysiak, Filip
Wróbel – 109 punktów, III miejsce: Jakub Sztur, Karolina Kostecka, Zosia Adamus – 107 punktów,
IV miejsce: Nikola Składnik – 106
punktów V miejsce: Alicja Lisowska, Milena Mierzwa, Wiktoria
Wolf – 105 punktów. Wszyscy
uczestnicy otrzymali certyfikaty
z udziału w wydarzeniu, a osoby
od I do III miejsca – nagrody rzeczowe. Koordynatorem akcji była
pani Jolanta Mazanka. Wszystkim gratulujemy i zapraszamy do
aktywnego uczestniczenia w akcji
za rok. / Jolanta Mazanka

Bezpieczeństwo
SP nr 2
W naszej szkole kładziemy duży
nacisk na bezpieczeństwo dzieci
i edukację w tym zakresie, dlatego
też 18 października zaprosiliśmy
do naszej szkoły funkcjonariuszy
policji z Komedy Powiatowej Policji w Trzebnicy, którzy spotkali
się z uczniami klas II. Policjanci
rozmawiali z dziećmi o zasadach
poruszania się po drogach. Przypomnieli o korzyściach noszenia
elementów odblaskowych przy

ubraniu bądź tornistrze. Zwrócili
uwagę na sposoby zachowania się
w sytuacjach, kiedy dzieci zostają
same w domu. Omówili zasadę
„ograniczonego zaufania wobec
obcych”. Przypomniano także dzieciom numery alarmowe.
W ramach wewnątrzszkolnego
programu doradztwa zawodowego nasi goście przybliżyli uczniom
zawód policjanta. Opowiedzieli
na czym polega ich praca. Stróże
prawa zaprezentowali uczniom
umundurowanie oraz podstawo-

DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
SP nr 2
Tabliczkę
mnożenia
powinien znać każdy. To podstawowa umiejętność matematyczna, która przydaje się nie tylko

w szkole podstawowej, ale także
w kolejnych etapach edukacji oraz
w codziennym życiu. Nasza szkoła kolejny już raz wzięła udział
w obchodach Światowego Dnia
Tabliczki Mnożenia. Przygoto-

Co słychać w Lesie Bukowym?
Gminne Przedszkole nr 1
Przedszkolaki z grupy Żabki wybrały się do lasu. Zdobyły dużo
cennych informacji o środowisku
leśnym. Oglądały przez lupy runo
leśne i korę drzew. Odbijały również strukturę kory na kartce za
pomocą kredki. Zbierały ciekawe
okazy przyrodnicze do kącika.
Wiedzą również, że las to dom
zwierząt i nie należy w nim śmiecić ani hałasować. Wróciły do
przedszkola zmęczone, ale bardzo
zadowolone. Autor: B. Wilczek”

puchar tymbarka
SP nr 2
W czwartek 24 października został rozegrany Turniej Powiatowy

w Piłce Nożnej o Puchar Tymbarku. Reprezentacja naszej szkoły
po dobrej grze zdobyła 3 miejsce.
Najwięcej bramek dla nas strzelił
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Maciej Modelski 10, Franciszek
Sot 4, Tymon Stelmaszczyk 2, Damian Świderski 1, Maciej Kanak
1, Filip Janusz 1, Jakub Maruda
1, Krystian Świdziński i Natan
Michalak bez bramek (obrońca
i bramkarz).

PREZENT DLA ŚW. JANA PAWŁA II
SP nr 3
Jak co roku Dzień Papieski w naszej szkole był bardzo uroczyście
obchodzony. Uczniowie uczest-

niczyli w ciekawej multimedialnej katechezie na temat życia
i działalności św. Jana Pawła II,
by Jego Osoba i dzieło były wciąż
żywe w młodym pokoleniu. Zo-

Akademia Filmowa
SP nr 2

Pies to podobno najlepszy przyjaciel człowieka. Książka i film
“Był sobie pies 2” doskonale to
potwierdzają! Tutaj pieskie życie
wcale nie jest pechowe, a pełne
miłości i zabawy. W ramach edukacji filmowej klasy 4-6 Szkoły
Podstawowej nr 2 w Trzebnicy
miały okazję obejrzeć film „Był
sobie pies 2” w reżyserii G. Mancuso. Jest to kontynuacja kinowego hitu, który w Polsce zachwycił
prawie 650 tysięcy widzów w każdym wieku! „Był sobie Pies 2” to
doskonała lekcja przyjaźni, wierności, oddania. To także najzabawniejszy, ale i najbardziej wzruszający oraz nieprzewidywalny
film dla widza w każdym wieku.
Po bardzo udanym seansie, jedno
wiemy na pewno: życie jest na tyle
pomerdane, że zawsze warto trzymać się razem! / Joanna Sztyma

Dzień Papieski
SP nr 1
Z okazji XIX Dnia Papieskiego przebiegającego pod hasłem:
„Wstańcie chodźmy” wolontariusze z naszej szkoły 13.10.2019r.
wzięli udział w kweście przy Bazylice w Trzebnicy. Jej celem, jak
co roku, było pozyskanie funduszy na stypendia dla uzdolnionej i niezamożnej młodzieży
z małych miejscowości. Po każdej

Mszy świętej uczniowie zapraszali do wsparcia nie tylko parafian
z Trzebnicy, ale także wszystkich
pielgrzymów, którzy przybyli do
naszego sanktuarium z okazji
uroczystości ku czci św. Jadwigi.
Kwesta odbyła się we współpracy z wolontariuszami z SP nr 2
w Trzebnicy. Wszystkim zaangażowanym w jej pomyślny przebieg
serdecznie dziękujemy! Z okazji
Dnia Papieskiego w naszej szko-

we wyposażenie jakim dysponują.
Opowiedzieli jaką drogę należy
pokonać, aby zostać funkcjonariuszem policji oraz jakie działania podejmują, aby zapewnić
bezpieczeństwo
mieszkańcom
naszego powiatu. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą. Aktywnie
uczestniczyli w spotkaniu, dzielili
się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawali policjantom mnóstwo pytań. Dzięki
takim spotkaniom policjant będzie kojarzył się z osobą, do której
zawsze i w każdej sytuacji można
zwrócić się o pomoc. / M. Strzykalska

wania do tego święta rozpoczęły
się kilka dni wcześniej – na korytarzach i drzwiach naszej szkoły
pojawiły się przygotowane przez
uczniów kolorowe plakaty, przypominające o tym święcie oraz
utrwalające przykłady z tabliczki
mnożenia, np. w postaci rymowanych wierszyków. Grupy Egzaminatorów, wyłonionych spośród
uczniów klas czwartych i piątych,
przeprowadziły w szkole Egzamin na Mistrza Tabliczki Mnożenia. Wzięło w nim udział 269
uczniów. Wszyscy, którym udało
się bezbłędnie rozwiązać podane
przykłady otrzymali tytuł Experta Tabliczki Mnożenia i otrzymali
specjalne certyfikaty. Uczestnikom dziękujemy i zapraszamy do
udziału w przyszłym roku. Nauczyciele matematyki z SP2
stała również przygotowana
wystawa pt. „Prezent dla Św.
Jana Pawła II”. Prace plastyczne uczniów są bardzo ciekawe
i pełne inwencji. Prezenty dla
papieża były zarówno duchowe
– dobre uczynki, modlitwa, jak
i materialne np. makieta bazyliki trzebnickiej, figurka Matki
Bożej fatimskiej, owieczka dla
dobrego pasterza, piłka nożna
i kwiaty wdzięczności. Oglądało się je z podziwem i wzruszeniem. Trzeba podkreślić. że
w tym roku szkolnym w maju,
nasz papież obchodziłby swoje
100. urodziny. Prosimy Ojcze
św. błogosław naszej Społeczności Szkolnej. Oprac. s. Lilianna
Wypiór.
le została również przygotowana
wystawa prac konkursowych:
„Ważne słowa świętego Jana Pawła II”. 22 października, w dniu św.
Jana Pawła II, zostanie ogłoszona
lista zwycięzców i do tego czasu
można podziwiać wszystkie plakaty. Wolontariusze przygotowali również „Drzewko myśli Jana
Pawła II”. Zapraszamy, zarówno
uczniów jak i ich bliskich przychodzących do szkoły, aby zapoznali się ze słowami Papieża Polaka, zrywając dla siebie wybraną
karteczkę. Monika Wojewódka

W SKLEPIE WARZYWNO–OWOCOWYM
SP nr 2
Dzieci z klasy 0A odwiedziły sklep
owocowo-warzywny „U Ewy”,
aby zobaczyć jakie dary z sadu
i ogrodu można tam kupić. Przedszkolaki wykazały się doskonałą wiedzą, bezbłędnie nazywały
i wskazywały poszczególne warzywa i owoce, które można nabyć w warzywniaku. Dzieci miały
okazję, nie tylko przyjrzeć się im
z bliska, dostrzec ich kształty, kolory i fakturę, ale także mogły poznać owoce i warzywa, które nie są

uprawiane w Polsce, czyli owoce
egzotyczne. Wycieczka miała na
celu kształtowanie prawidłowych
nawyków żywieniowych, uświadomienie konieczności jedzenia
potraw niezbędnych dla zachowania zdrowia oraz zwrócenie
szczególnej uwagi na wartości odżywcze warzyw i owoców. Dzieci
miały również okazję poznać pracę ekspedienta. Na zakończenie
podziękowaliśmy i wręczyliśmy
pani Ewie wykonany przez nas
upominek za miłe przyjęcie. / A.
Tiuchty

KLASY CZWARTE W KOPALNI
SP nr 2
Dnia 27 września uczniowie klas
czwartych wybrali się na wycieczkę do kopalni węgla w Nowej Rudzie. Na miejscu mieliśmy okazję
zapoznać się z historią tej najniebezpieczniejszej kopalni w Europie, o której pierwsze wzmianki
pochodzą już z 1434 roku. Wraz
z przewodnikiem udaliśmy się do
części podziemnej, gdzie podzieleni na dwie grupy i zaopatrzeni
w mapę, szukaliśmy tajemniczych
listów i wskazówek oraz wykonywaliśmy zawarte w nich zadania.
Byliśmy niezwykle szczęśliwi
i dumni, ponieważ wszystkie postawione przed nami polecenia
wykonaliśmy bezbłędnie i otrzy-

maliśmy nagrody. Z kopalni wyjechaliśmy autentyczną górniczą
kolejką! Następnie udaliśmy się
do części muzealnej, w której
mogliśmy prześledzić proces powstawania węgla, dowiedzieć się
o jego właściwościach oraz zobaczyć jego różne rodzaje. Poznaliśmy górnicze tradycje, obejrzeliśmy rodzaje aparatów tlenowych
oraz wiele górniczych sprzętów.
Ostatnim punktem programu
było spotkanie z emerytowanym
górnikiem, który przywitał nas
w pięknym galowym stroju oraz
opowiedział nam o swojej pracy.
Kilkoro z nas zostało nawet pasowanych na górnika! Agnieszka
Kraska, Elżbieta Śliwiak, Magdalena Tokarska-Herner, Małgorzata Janicka-Gałka, Agnieszka Zych
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Widowisko o ks. H. Brodatym
SP nr 1
27 września, w trzebnickiej bazylice, w ramach obchodów dni
Kultury Chrześcijańskiej, człon-

kowie Szkolnego Koła Teatralnego wystawili widowisko pt.
„Dzieło księcia H. Brodatego.
800-lecie fundacji klasztoru i bazyliki Św. Jadwigi św. Bartłomieja

tydzień edukacji zdrowotnej
Gminne Przedszkole nr 2
W związku z Tygodniem Edukacji Zdrowotnej, zaprosiliśmy do
naszego przedszkola panią pielęgniarkę. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z grup IX – Rybki, X
– Motylki, XI – Sowy, XIII – Jeżyki. Pani pielęgniarka opowia-

dała dzieciom jak dbać o higienę
ząbków. Przyniosła różne, ciekawe przedmioty, m.in elektryczną,
świecąca szczoteczkę, minutnik,
który odmierza czas mycia zębów,
oraz model ząbków, na którym
prezentowała i opowiadała jak
prawidłowo należy myć ząbki.
Później dzieci wysłuchały bajki
„O Jurku, którego bolał ząb”. Baj-

DZIEŃ CZERWONEGO JABŁUSZKA
SP nr 2

Czerwone, żółte, zielone, okrągłe
i pachnące, a jako przekąska nie-

NADZWYCZAJNY MIESIĄC MISYJNY
SP nr 3
Ojciec św. Franciszek, ogłosił
październik 2019 r. Nadzwyczajnym miesiącem misyjnym. Okazją do tego była setna rocznica
napisania przez Benedykta XV
listu apostolskiego „Maximum

illud”. Dokumentem tym pragnął ówczesny papież pobudzić
na nowo świadomość obowiązku
misyjnego w całym Kościele. Hasło obecnego października 2019
r. brzmi „Ochrzczeni i posłani:
Kościół Chrystusa z misją w Kościele”. Wspólnota parafii św. Ap.
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w Trzebnicy. W programie udział
wzięli: Tobiasz Kralka, Alicja
Kralka, Andżelina Apostołowa,
Jan Raval, Michał Mazij, Jakub
Stępień, Andrzej Sochacki, Igor
Oleniasz, Maja Sułek, Marcelina Kuraj, Amelia Turlej, Michał
Szulc i gościnnie – w roli narratora Błażej Basiak.
ka była bardzo pouczająca i ciekawa. Następnie wspólnymi siłami,
przedszkolaki razem z panią pielęgniarką posegregowały różne
produkty spożywcze na dwie grupy – takie, które służą naszemu
zdrowiu i takie, które mogą psuć
nasze zęby. Na sam koniec, dzieci podziękowały pani za ciekawą
lekcję. Mamy nadzieję, że to nie
ostatnia taka wizyta w naszym
przedszkolu :) / (Magdalena Lecyk, Ewa Łopąg)

zwykle sycące. Jabłko – pełne witaminek dla chłopaków i dziewczynek. Wszyscy jabłka chętnie
jemy i w KLASIE 0A DZIEŃ
JABŁKA ŚWIĘTUJEMY. 18
października w klasie 0A obchodziliśmy „Święto jabłka”. Tego
dnia w klasie zrobiło się czerwono i zielono za sprawą naszych
przedszkolaków, którzy przyszli
ubrani w kolorach jabłuszek.
Dzieci wszechstronnie poszerzyły wiedzę o jabłku. Poznały
różne gatunki jabłek, rozpoznawały kształt, zapach, kolor, smak.
Zdobywały wiadomości na temat
potraw i przetworów z jabłek.
Poza tym dzieci uczestniczyły
w różnych zabawach i konkursach. Na zakończenie wykonały tematyczne prace plastyczne
oraz układały puzzle z pociętych
jabłuszek. Udana imprezka przebiegała pod hasłem: Chłopcy
i dziewczynki, lubią zjadać witaminki! / A. Tiuchty
Piotra i Pawła włączyła się w to
dzieło również codzienną modlitwą. Przez cały miesiąc uczniowie
klas III i VIII przygotowywali
rozważania i prowadzili Różaniec św. Natomiast w niedzielę 27
października na Mszy św. o godz.
12.30 dzieci z klas III reprezentowały mieszkańców poszczególnych kontynentów świata. Przepięknie
ucharakteryzowanych
przez swoich rodziców, pomogły
nam przenieść się duchowo do
swoich rówieśników z różnych
stron świata. Naszym rozważaniom towarzyszyły specjalnie
przygotowane śpiewy dzieci,
a także stroje i rekwizyty pochodzące z krajów misyjnych. Dzieci
dowiedziały się, że każdy z nas
może być tu i teraz misjonarzem,
który swoim życiem głosi innym
Ewangelię Chrystusa i o zbawieniu. Wszyscy obecni zostali ubogaceni artystycznie i duchowo.
Serdecznie dziękujemy. Oprac.
s. Lilianna Wypiór.

PASOWANIE NA UCZNIA

Dni Kultury Zdrowotnej
SP Masłów

zajęcia dodatkowe
Gminne Przedszkole nr 2
Od września w Gminnym Przedszkolu nr 2 im. Polskiej Niezapominajki w Trzebnicy realizowany jest autorski program pani
wicedyrektor Justyny Bartosik
,,Kreatywny Przedszkolak”. Celem programu jest rozwijanie talentów i zainteresowań naszych
przedszkolaków.
Nauczycielki
stworzyły kilkanaście sekcji tematycznych w ramach których
prowadzone są dodatkowe zajęcia z dziećmi. Sekcje działające

w naszym przedszkolu: piłkarska,
gimnastyczno-korekcyjna,
gry
planszowe, szachy, taneczno-rytmiczna, matematyczno-logiczna,
sensoryczna, plastyczno-techniczna, eksperymenty, kulinarna, multimedialna z robotyką,
teatralno-wokalna, język angielskiego. Radość i zadowolenie na
twarzach naszych przedszkolaków są najlepszym wskaźnikiem
dobrze wybranych aktywności
dla każdego dziecka zgodnie
z jego potrzebami i zainteresowaniami. / Ewa Łopąg

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim wzięli
udział w ogólnopolskiej akcji
zaproponowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
„Szkoła Pamięta”. W ramach
tej akcji uczniowie klasy 8 a posprzątali 30 grobów na cmentarzu w Koniowie. Na grobach
położono stroiki własnoręcznie
wykonane oraz zapalono znicze. Obecność uczniów była dla
miejscowej ludności bardzo miłym zaskoczeniem, dziękowali,
że zainteresowali się bezimiennymi mogiłami dzieci. W zadanie zaangażowali się rodzice,
którzy dostarczyli materiały do
wykonania stroików i zapewnili powrót uczniów do domu.
Dzieci z klas I – III pod kierunkiem swych wychowawców
zebrali się przed pomnikiem„
Dęby Pamięci”, który znajduje się na terenie naszej szkoły.
Jest to symboliczna mogiła płk

Bal Świętych
Przedszkole integracyjne
31 października w naszym przedszkolu odbył się bal wszystkich

świętych. Przedszkolaki od najmłodszych do najstarszych oraz
panie wcielili się w postaci świętych lub wybranych przez siebie

Zdzisława Adamczyka oraz płk
Kazimierza
Bartoszyńskiego,
którzy zostali zgładzeni w Katyniu. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Alicja Reptak
krótko zapoznała najmłodszych
z symboliką i historią Katynia
oraz poleciła, aby okazywali szacunek temu miejscu. Harcerze
z 222 WDH „Wypłosze”, którzy
są uczniami naszej szkoły, wzięli
udział w sprzątaniu cmentarza
w Koczurkach i Komorówku.
Wśród uczniów została zorganizowana zbiórka zniczy i kwiatów, które zostały wykorzystane do przystrojenia wszystkich
uporządkowanych
grobów.
Uczniowie otrzymali pochwały za zaangażowanie społeczne.
Zdjęcia z przeprowadzonej akcji znajdują się na stronie szkoły
zs-ujezdziec.edupage.org Koordynatorami akcji były opiekunki Samorządu Uczniowskiego: /
Danuta Kowal – Woźniak, Iwona Grochowina

SP 2
Uczeń Szkoły Podstawowej nr.2
w Trzebnicy Tymon Stelmaszczyk
z kl. 5 b otrzymał powołanie do
prestiżowej Reprezentacji Polish
Soccer Skills. Jest to naprawdę wielkie wyróżnienie dla zawodnika
gdyż powołanie to otrzymują wyłącznie osoby, które w trakcie obo-

W ramach projektu realizowanego w Szkole Podstawowej nr
3 "W drogę ku wysokiej jakości
edukacji" uczniowie klasy II a,
II b, II c wraz z wychowawcami
udali się 24 października do wrocławskiego Hydropolis. Dzięki
zaawansowanej technice multimedialnej, interaktywnym in-

postaci. Odbyła się wielka zabawa,
na której nasi święci bawili się z
wychowawczyniami. Przybył na
zabawę nawet św. Mikołaj, który
obdarował dzieci słodkimi upominkami. / Agnieszka Mandryga

„Pasowanie na przedszkolaka" to
pierwsza wyjątkowa uroczystość

w życiu dzieci, które we wrześniu
tego roku po raz pierwszy rozpoczęły swoją przygodę z przedszkolem. Dla najmłodszych było to
ogromne przeżycie, ale trzymały

nasze zainteresowania
SP 3

o swoje zdrowie i być może dały
impuls do zmiany złych nawyków
żywieniowych oraz aktywności
fizycznej./ D. Paluch

zów organizowanych przez Polish
Soccer Skills wykazały się ogromnym potencjałem piłkarskim oraz
motorycznym. W związku z tym
14.10.2019 r Tymon wziął udział
w uroczystości inauguracyjnej reprezentacji Polish Soccer Skills na
PGE Narodowym w Warszawie.
Reprezentacja jest projektem, który ma na celu pomóc najbardziej

Pasowanie
Gminne Przedszkole nr 1

Szkoła muzyczna

perspektywicznym zawodnikom
w ich dalszym rozwoju. W trakcie
najbliższego sezonu reprezentacje będą miały okazję do udziału
w zgrupowaniu w COS OPO Cetniewo oraz zagranicznym zgrupowaniu, w trakcie którego zmierzą
się z młodzieżowymi drużynami
klubów Bundesligi, La Liga, Premier League czy Serie A.Gratulujemy Tymonowi, jego rodzicom
oraz trenerom i życzymy dalszych
sukcesów piłkarskich! / Joanna Laskowska-Wnęk

WŚRÓD NAJLEPSZYCH PIŁKARZY

SZKOŁA PAMIĘTA
SP Ujeździec Wielki

W tym roku szkolnym Dni Kultury Zdrowotnej (21-25 październik)
przebiegały pod hasłem ,,Czas na
zdrowie". Nadrzędnym celem akcji w naszej szkole było wzbogacenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania
wyborów dla poprawy własnego
zdrowia. W klasach I-III, w trakcie zajęć omawiane były zagadnienia dotyczące zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania się,
higieny osobistej oraz aktywności
fizycznej. Uczniowie wykorzystali

swoją wiedzę, tworząc piramidę
zdrowego żywienia, a także prace plastyczne związane z higieną
osobistą i zdrowym odżywianiem
się. Dzieci z klasy III przygotowały ,,zdrowe kanapki", którymi
częstowały młodszych kolegów
i koleżanki. Uczniowie z klas starszych pod czujnym okiem pani
Basi Falkowskiej dbali o swoją tężyznę fizyczną w Gminnym Parku Wodnym w Trzebnicy, gdzie
co tydzień uczestniczą w treningach personalnych. Podjęte działania z pewnością przyczyniły
się do uświadamiania wszystkim
uczniom konieczności dbania

stalacjom oraz bogatym w informacje ekranom dotykowym nasi
wychowankowie zgłębiali tajniki
wody. Mogli poznać wodę z różnych , fascynujących perspektyw.
Po obejrzeniu filmu i ciekawych
informacjach przekazanych przez
oprowadzających nas przewodników uczniowie mogli zakupić
pamiątki związane z wizytą w Hydropolis. / Op. A. Lew

25 października 2019 roku odbyło
się pasowanie na ucznia Gminnej
Szkoły Muzycznej I stopnia im.
prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy. W wydarzeniu wzięli udział
uczniowie klas pierwszych cyklu
sześcioletniego i czteroletniego.
Gościem honorowym, który zaszczycił nas swoją obecnością,
była Naczelnik Wydziału Oświaty
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
pani Krystyna Haładaj, która reprezentowała Burmistrza Gminy
Trzebnica – Pana Marka Długozimę. Dzieci zaprezentowały program artystyczny składający się
z piosenek, tańców oraz popisały
się grą na instrumentach perkusyjnych. Klasy zostały przygoto-

wane przez Panią Annę Łopatkę
oraz Panią Beatę Krzenciessę.
Po złożeniu uroczystej przysięgi,
w której nowi uczniowie zobowiązali się do sumiennej pracy
i poszanowania zasad obowiązujących w Szkole Muzycznej, pani
dyrektor – Teresa Łuc – pasowała każdego z nich. Na pamiątkę
tego wydarzenia nowi uczniowie
szkoły otrzymali upominki ufundowane przez Burmistrza i Radę
Rodziców. Ostatnim punktem
imprezy była muzyczna niespodzianka – dzieci zaprosiły swoich
rodziców do wspólnego tańca.
Wszyscy z rozbawieniem wykonali układ ruchowy do piosenki z filmu „Toy Story” i w znakomitych
humorach wrócili do domów.

okienko
z wierszem

się bardzo dzielnie. Zanim złożyły
uroczystą przysięgę z uśmiechami na twarzach wykonały kilka
zadań: śpiewały piosenki, recytowały wierszyki, pięknie tańczyły
w parach, otrzymując od rodziców
i zaproszonych gości gromkie brawa. Po wykonaniu pięciu zadań,
pani dyrektor za pomocą „czarodziejskiego ołówka" dokonała
uroczystego „Aktu pasowania".
Nie zabrakło życzeń i słodkich
upominków od zaproszonych gości oraz dyplomów i prezentów dla
każdego przedszkolaka. Na pewno był to niezapomniany dzień,
pełen emocji i miłych wrażeń
zarówno dla dzieci, rodziców jak
i nauczycielek. / Autor: E. Zawada

Oto wiersz Kazimierza Nowaka, który od lat jest aktywnym słuchaczem
naszych warsztatów literackich działających przy UTW Tęcza. Utwór jak
zwykle o nienagannie skonstruowanym rytmie i rymie, tradycyjny, ale
zawierający elementy uniwersalne,
tak filozoficzne, jak i dydaktyczne.

Kazimierz Nowak

Jak żyć (skrót)
Jak żyć by miłość ludzi zyskać
jak żyć by szczęście ludziom dawać
nawet gdy życie mnie potrąci
w czynieniu dobra nie ustawać.
Jak żyć by życia nie zmarnować
i nie przeoczyć żadnej chwili
by Bogu pięknie podziękować
za ludzi którzy przy mnie byli.
Jak żyć gdy ból mi serce ściska
jak żyć gdy dusza z żalu krwawi
gdy śmierci miecz zbyt blisko błyśnie
miłość zabierze – ból zostawi.
Żyj tak byś w życiu więcej dawał
niż dobra które doświadczyłeś
i w każdym dniu się wyspowiadaj
dlaczego więcej nie zrobiłeś.
Żyj ciągle poszukując Boga
w modlitwie, w ludziach i w świątyni
troski swe składaj u stóp krzyża
a ból Twój w miłość się zamieni.
luty 2007
Osoby zainteresowane literaturą,
a także pisaniem i publikowaniem
własnych utworów serdecznie zapraszamy na warsztaty literackie. Zajęcia będą odbywać się w Gminnym
Centrum Kultury w każdy wtorek od
godz. 9.00. Jak zwykle najlepsze utwory będziemy publikować w niniejszej
rubryce, redagowanej przez Stefana
Jurkowskiego i Annę Marię Musz.
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Naczy- Aromat
Aromat
Naczynie bez
bez
nie
Rodzaj
Rodzaj
nóżki fartucha
nóżki
fartucha

5
5

Podróżowanie
Podróżowanie
samolotem
samolotem
Bohater
Bohater dramatu
dramatu

Manewr
Manewr NiewielNiewielszaki
szaki ptak
ptak
chowy
łowny
chowy
łowny

Jest w
w
Jest
słowie
słowie
d'Arc
d'Arc

KUPON KRZYŻÓWKOWY dwutygodnika NR 17 (167)

•
•

50 zł ufundowane przez GCKiS

(do odbioru: ul. Prusicka 12)

Zarodek
Zarodek
chleba
chleba
GwiazGwiazda
da
muzyki
muzyki
pop
pop

hasło:

TORT firmowy, ufundowany przez Cukier-

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

21
21

SERCEM NIKT NIE WŁADA

Antonim
Antonim
czerni
czerni

Zjazd na miotłach
Zjazd na miotłach
Pragnienie,
Pragnienie,
życzenie
życzenie

wpisz: imię, nazwisko, telefon

12
12

10
10
Erato
Erato
lub
Klio
lub Klio

CUKIERNIA BEZA

K

Uroczyste Obchody Święta Niepodległości oraz otwarcie Skweru Stefana Siekierki / Skwer przy Pomniku Wolności

do 18 lutego 2020

Wystawa malarstwa, 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

listopad 2019

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

KoloroKolorowa
nad
wa nad
Arktyką
Arktyką

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

11
11

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

14 listopada
/ 19:00

Zabawa z DJ Balkan Valkan, macedońskie rytmy / Wstęp wolny

23 listopada
/ 19:00

Salsoteka w ArtKawiarni – latynoskie rytmy i taniec dla każdego. Nauka podstawowych kroków w parach / Wstęp wolny

KINO
Polonia 3D

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

Bilety online

kinopolonia.bilety24.pl

Kasy Kina

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

REPERTUAR

bieżący tydzień na plakacie
kolejne na stronie gckis.trzebnica.pl

sobota / 12:00

Kino Juniora w artKawiarni / wstęp wolny

tanie wtorki

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

15 listopada
/ 18:00

„Ukryta gra”, spotkanie z aktorem Robertem Więckiewiczem

19
19

Obrany
Obrany
przez
przez
sternika
sternika

Nie dla
Nie dla
ustawy
ustawy
Rep,
Rep,
wyga
wyga

11

Pozycja
Pozycja
modlimodlitewna
tewna

22

14
14

Czynny
Czynny
sprzesprzeciw
ciw

Mięsne
Mięsne
fiasko
fiasko
Grecka
Grecka
litera
litera

Z nibyZ nibynóżkami
nóżkami

8
8

13
13

Np.
Np.
hippiczhippiczna
wolta
na wolta

Podatek
Podatek
od

18
18
15
15

Pora na
Pora
sen na
sen

Biwak
Biwak
harharcerzy
cerzy

FurFurmanka
manka

9
9

L

Litery
z pól ponumerowanych10utworzą
rozwiązanie
- myśl Novalisa.
3 4 5 6 7 8 9
11 12 13 14
15 16 17 18 19 20

2
2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

21
15 16 17 18 19 20 21

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

E

11 listopada
/ 10:30

od
4
7 wódki
4
7 wódki
Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie - myśl Novalisa.

1
1

R

Do
Do
cięcia
cięcia
kłód
kłód

33

Rower
Rower
dla
dla
kobiet
kobiet

A

M

A

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

WYSTAWY

Naprawi
Naprawi
dach
dach

6
6

Mąż
Rebeki
Mąż
Rebeki
Reno,
aktor
Reno,
aktor

FIRMOWY

16
16

Ewa w
Ewa w
Świerku
Świerku
Ptak
Ptak
wodny
wodny

KULTURA

Rywal
Rywal
Sanyo
Sanyo

Cezary
Cezary
z
z
ekranu
ekranu

Kije do
Kije
do
młocki
młocki

Wyrób z
Wyrób
z
piekarni
piekarni
Arabski
Arabski
kraj
kraj
Kocha
Kocha
dziadka
dziadka

TORT

Duże
Duże
koło
koło
zębate
zębate

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

"…
"…ininstynkt",
stynkt",
film
film

Rozwiązanie z numeru 16 (166)

Teresa Konferowicz

Wytworność
Wytworność

17
17

Pokarm
Pokarm
dla
dla
bydła
bydła

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje:

Rodzaj
Rodzajzderzaka
zderzaka

Bicie
Bicie
serca,
serca,
tętno
tętno

20
20

Osoby, które dostarczą rozwiązaną krzyżówkę
do Redakcji Panoramy Trzebnickiej (ul. Prusicka
12, pok. 208), wezmą udział w losowaniu:
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DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY
21 listopada / 18:00 „Parasite” (czwartek)

PREMIERY W KINIE POLONIA
9 listopada

„Baranek Shaun Film. Farmageddon”

9 listopada

„Ukryta gra”

23 listopada

„Kraina Lodu 2”

SPORT

Hala Sportowa
tel. 71 312 11 71

17 listopada /10:45

Leśne przedbiegi

23 listopada / 9:00

Otwarte Mistrzostwa Trzebnicy w Badmintonie o Puchar Burmistrza Trzebnicy / Hala
Sportowa ul. Kościelna 9 / wpisowe 35 zł

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

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

poniedziałek – piątek: 8:00-20:00
sobota: 10:00-18:00
niedziela: nieczynne

Gminny Obiekt
SportowoRekreacyjny
ul. 3 Maja 2

poniedziałek – piątek: 8:00-21:30
sobota: 10:00-18:00 / niedziela: nieczynne
„Promocyjna Sobota na Squashu” (informacje na plakatach). Zajęcia fitness na FB
oraz www.gckis.trzebnica.pl

Kompleks Boisk
Orlik ul. Oleśnicka

poniedziałek – piątek 12:00-20:00
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 / zajęcia
czytelniczo plastyczne dla dzieci / Ratusz

30
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ważne telefony
URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICY
71 312 06 11, 71 312 06 42, 71 312 01 45
Burmistrz przyjmuje
w sprawach skarg i wniosków:
w każdą środę
w godz. od 16:00 – 16:15
w sprawach lokalowych:
w każdy pierwszy wtorek
miesiąca w godz. od 13:00 – 16:00
przewodniczący rady miejskiej
dyżur w każdą środę
w godz. 13:00 – 16:00
w sprawie skarg i wniosków
w każdą środę
w godz. od 15:30 – 16:00
WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO
WYDZIAŁ TECHNICZNO – INWESTYCYJNY
71 388 81 81, 71 312 06 11, wew. 281
WYDZIAŁ GEODEZJI
I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
71 388 81 54, 71 312 06 11, wew. 254
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
71 388 81 51, 71 312 06 11, wew. 251
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
71 388 81 42 wew 242 lub 243
WYDZIAŁ ROLNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
71 388 81 77, 71 312 06 11, wew. 277
WYDZIAŁ FINANSOWY
71 388 81 55, 71 312 06 11, wew. 255
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
71 388 81 86, 71 312 06 11, wew. 286
WYDZIAŁ PROMOCJI
71 388 81 13, 71 312 06 11, wew. 402
WYDZIAŁ EGZEKUCJI I WINDYKACJI
71 388 81 79, 71 388 81 06
wew. 279 i 406
Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Stanu Cywilnego
71 388 81 16 i 71 388 81 37
Ewidencja Ludności 71 388 81 99
Dowody Osobiste 71 388 81 87
Działalność Gospodarcza 71 388 81 86
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
71 387 15 92
Ośrodek Pomocy Społecznej
71 312 05 27
Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej Trzebnica Ergo
71 310 99 56, 71 310 99 92
Straż Miejska w Trzebnicy
71 388 81 14
Gminne Centrum Kultury i Sportu
785 922 332
Biblioteka Miejska 669 767 871
Hala Sportowa 71 312 11 71
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
71 388 75 00, 71 388 75 80
Sąd Rejonowy 71 312 12 13
Powiatowy Urząd Pracy
71 312 11 54 , 71 387 11 38
Szpital św. Jadwigi Śląskiej
71 312 09 20, 71 312 09 13
Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica–zdrój 71 387 28 38
Pogotowie Wodno-Kan.
71 310 12 16
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA
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A

M
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o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Księginice – C
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze
zm.) oraz uchwały nr XXVIII/293/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Księginice, zmienionej uchwałą nr XLII/480/13 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/293/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 października 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Księginice, zawiadamiam o wyłożeniu do
publicznego wglądu w/w projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18.11.2019 r. do 17.12.2019 r. w siedzibie
Urzędu Miejskiego, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, Wydział Architektury i Urbanistyki, pok. 49 w godzinach
pracy urzędu oraz na stronie www.bip.trzebnica.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się w dniu 17.12.2019 r., o godzinie 14:00 w siedzibie
Urzędu Miejskiego, pok. nr 48:
Zgodnie z art. 17 pkt 11 i art. 18 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą
wnosić uwagi do projektu planu.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Trzebnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2.01.2020 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 oraz art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.
U z 2018 poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o udostępnieniu do publicznego wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko w/w projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i możliwości zapoznania się z nimi w terminie od 18.11.2019 r.
do 17.12.2019 r. w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie www.bip.trzebnica.pl.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2018 poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam, że
każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu zmiany planu w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag
i wniosków złożonych do projektu zmiany planu jest Burmistrz Gminy Trzebnica.
Zgodnie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2018 poz. 2081 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) osoby prawne i fizyczne oraz
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy
Trzebnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2.01.2020 r. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
RODO) oraz art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), w związku z realizacją czynności,
o których mowa w art. 17 pkt 9 tejże ustawy, informuję, że:
1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Gminy Trzebnica, dane będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100
Trzebnica,
2. z Inspektorem ochrony danych może się Pan/Pani skontaktować przez e-mail: iod@um.trzebnica.pl,
3. dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.)
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 uwagi,
11. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Marek Długozima

Burmistrz Gminy Trzebnica
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G ABINE T Y LEK AR SK IE / / / / /
HIRUDOTERAPIA
INTERNISTA
Gabinet terapii Naturalnych
KARDIOLOG
Gabinet
Internistyczno –
terapia

Nr 17 / 167 8.11.2019

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

PEDIATRA
NEONATOLOG

Anna Kowalik

lek. med.

pediatra, specjalista neonatolog

Stanisława Marcjoniak
specjalista chorób dzieci
i neonatologii

Trzebnica
ul. Wrocławska 8c/13

w REH4U

/////

Trzebnica ul. Jagiełły 9

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

tel. 71 312 11 62

po wcześniejszym umówieniu.

STOMATOLOG

Kinesiology Taping
plastrowanie dynamiczne

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

•
•
•
•
•

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

tel. 504 234 127
Agnieszka
Franieczek-Madalińska

Trzebnica

tel. 607 636 024

ul. Daszyńskiego 67/11

gabinet
ortodontyczny

TECHNIK
DENTYSTYCZNY

Leczenie wad zgryzu

Adrian Lenkcis

lek. stom.
specjalista ortodonta

Lidia Korczyk
Trzebnica

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

tel. 604 095 455

PSYCHIATRA
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

wizyty psychiatryczne
wizyty domowe
lek.

Tomasz Ciba

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
tel.

Pracownia Techniki Dentystycznej

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

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

ul. Wrocławska 8D

Trzebnica

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

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

lek. stom.

Viltis Medica

Specjalistyczny Gabinet
Chorób Płuc

Trzebnica ul. Kościuszki 10

przyjmuje codziennie
po rejestracji telefonicznej

502 670 316

lek. med. Agata Kot

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

GABINET
PEDIATRYCZNOALERGOLOGICZNY

NEO
CENTRUM SŁUCHU

PULMONOLOG

Kardiologiczny

godziny przyjęć:

pon. i czw. 16.00-18.00

/////

www.viltismedica.pl
Rejestracja telefoniczna:

tel. 505

686 165

LARYNGOLOG
praktyka
laryngologiczna
Dr nauk med. Piotr Pastuszek

• BEZPŁATNE
BADANIA SŁUCHU
• APARATY SŁUCHOWE
• DYPLOMOWANY
PROTETYK SŁUCHU
Z 20 -LETNIM
DOŚWIADCZENIEM
• Dobór aparatów słuchowych
u dzieci i dorosłych
• Bezpłatne testowania
i wypożyczenia
• Konsultacje profesorskie
• Dofinansowania NFZ,
PCPR, raty

ul. Wincentego Witosa 2

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

Trzebnica
pon. 8-17
wt. śr. czw. 8-16
pt. 8-15

specjalista
FIZJOTERAPII
Hanna Stelmaszczyk
• konsultacja
• terapia manualna (FDM,
PNF, Bobath, haczykowanie, terapia czaszkowo
-krzyżowa)

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

Maleszka

certyfikowany fizjoterapeuta
metody NDT-Bobath, PNF,
terapii manualnej

www.stepmed.pl

Trzebnica
ul. Kolejowa 1A/2

ul. KOŚCIUSZKI 10
Rejestracja
tel. 607 09 99 00

tel. 71 740 50 12

wizyty domowe:
Trzebnica i okolice
tel. 517 894 568

STOMATOLOG

STOMATOLOG

ASC SŁUCHMED

DERMATOLOG

Justyna Składnik

lek. stom.

tel. 602

159 230

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

• badanie dna oka

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

optyk czynny:
dr przyjmuje:

tel. 601

754 974

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

71 387 22 67 / 607 40 58 47

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

OCT – optyczna koherentna
tomografia
komputerowe pole widzenia

Psychoterapeuta
Psycholog
• 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

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

Psycholog
Psychoterapeuta
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dzieci Młodzież Dorośli

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

mgr Renata Wójcicka

tel. 608 485 186

387 12 76

Gabinet czynny

519 580 771
OKULISTA

• pomiar ciśnienia ocznego

tel. 71

• stomatologia dziecięca

OKULISTA

• korekcja wad wzroku

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

• stomatologia zachowawcza
z endodoncją

603 233 932
505 377 781

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

Trzebnica

(Osiedle Zdrój – wejście
od ul. Armii Krajowej)

rejestracja telefoniczna

Trzebnica ul. Św. Jadwigi 1D

•
•
•
•
•

pon. – pt. 8:00 – 16:00
ACS SŁUCHMED
•
•
•
•
•

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

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

AKUPUNKTURA
mgr Łukasz

Łagoda

Trzebnica
ul. Św. Jadwigi 1/2

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

psychologtrzebnica.pl

tel. 693 280 758

LOGOPEDA

PSYCHOLOG

Dietetyk kliniczny

Katarzyna Matyasik
specjalista neurologopedii
i wczesnej logopedii klinicznej
• Terapia zaburzeń mowy
dzieci i dorosłych
• Wczesna interwencja logopedyczna
• Korekcja wad wymowy
• Rehabilitacja głosu
• Terapia dysleksji METODĄ WARNKEGO
• TERAPIA SENSOMOTORYCZNA
• Wspomaganie uczniów z trudnościami
w uczeniu, ocena ryzyka dysleksji od 6 r.ż.

tel. 605

606 882

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

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

• 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

Centrum Zdrowia Emvit
ul. Głowackiego 7 Trzebnica
tel. 609

320 661

więcej informacji na stronie

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

Tomasz Główka

1. Konsultacje i kwalifikacje do
zabiegów chirurgicznych:
• usunięcia pęcherzyka
żółciowego, laparoskopowo
i klasycznie
• plastyki przepuklin pachwinowych,udowych, brzusznych, pępkowych , laparoskopowo i klasycznie
• usunięcia żylaków kończyn dolnych (klasycznie, wewnątrzżylna terapia laserowa, kleje EVLT)
• usunięcia torbieli włosowej
• badania USG Doppler żył
i tętnic kończyn dolnych
2. Małe zabiegi chirurgiczne (usunięcie oraz badanie histopatologiczne):
• brodawki, znamiona barwnikowe
• kaszaki, tłuszczaki, włókniaki
• wrastające paznokcie

REH4U Trzebnica
ul. Wrocławska 8c/13

Rejestracja:

570 909 292
71 308 46 46
INTERNISTA
DIABETOLOG
lek. Jolanta Wojciechowska

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

środa 15:00 – 16:30

Rejestracja telefoniczna
po godz. 20:00
tel.

71 312 16 80

•
•
•
•
•
•

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

UROLOG

FIZJOTERAPEUTA

lek. Waldemar BONCZAR

Gabinet Fizjoterapii

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

mgr

Mateusz Marszycki

• Masaż Leczniczy
• Terapia Manualna
• Igłoterapia

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

NEUROLOG

godziny przyjęć

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

lek. med.

ul. Daszyńskiego 67/16

Monika Susz-Kołodyńska

TRZEBNICA

T r z e bn i c a

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

Irena Dudek-Zaborowska

lek.med.

Agnieszka Muszczak-Sowa

rejestracja tel. 503 195 870

ul. Kościuszki 10
tel. 696 115 821

Chirurgia Ogólna

masażu leczniczego
i terapii manualnej

ul. Witosa 20
tel. 600 353 595

DERMATOLOG

mgr Katarzyna Gediga
• dietetyk po uczelni medycznej
• technolog żywności i żywienia
człowieka
• wice-dietetyk roku 2018 na Dolnym Śl.
• doświadczenie kliniczne
• 15 lat pracy w zawodzie
• dietoterapia w chorobach
• praca z dorosłymi i dziećmi
Stała współpraca z psychodietetykiem

fizjoterapia
osteopatia

specj. dermatolog-wenerolog

APTEKI

dyżury nocne w Trzebnicy 2019

Gabinet

mgr Paweł Stelmaszczyk

08-10 Dr. Optima

ul. Tadeusza Kościuszki 4

09-10 Herbena

ul. Prusicka 1

10-10

DOZ Świętej Jadwigi

ul. Świętej Jadwigi 13A

11-10

Przy Ratuszu

ul. Obornicka 1

12-10

Lege Artis

ul. Ks. Dziekana W. Bochenka 49

13-10

Lege Artis

ul. Tadeusza Kościuszki 10

14-10

Panaceum

ul. Ignacego Daszyńskiego 65

15-10

Pod Bazyliką

ul. Kościelna 6

16-10

Dr. Optima

ul. Tadeusza Kościuszki 4

17-10

Herbena

ul. Prusicka 1

18-10

DOZ Świętej Jadwigi

ul. Świętej Jadwigi 13A

19-10

Przy Ratuszu

ul. Obornicka 1

20-10 Lege Artis

ul. Ks. Dziekana W. Bochenka 49

21-10

ul. Tadeusza Kościuszki 10

Lege Artis

Lekarz weterynarii
gabinet weterynaryjny iatros

ul. Św.

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

513 128 911

dr n. wet. Stanisław Dzimira

Trzebnica ul. 1 Maja 3
tel. 71

312 09 85
601 76 29 57

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

tel. 693 280 758

Gabinet USG
dr n. med.

Tomasz Harań

specjalista radiolog
Godziny przyjęć:

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

Konsultacje Onkologiczne

Obornicka 41e

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

rejestracja

czwartki godz. 11-15

rejestracja tel.

606 456 454

koło stadionu

71 387 27 78
605 175 050

tel.

GINEKOLOG

GINEKOLOG

gabinet ginekologiczny

J. Rakowska-Stefanidis

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

konsultacje w sprawie
leczenia niepłodności

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

pon. – śr. – pt. 16 – 19

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

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

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

Trzebnica, ul. Wiosenna 26

• 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.
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Masaż Leczniczy

TERAPEUTA MANUALNY

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

www.aktiv-rehabilitacja.pl

ul. Polna 27a/1 Trzebnica

P OZ Y T Y W- Ka

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

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

Przychodnia
Weterynaryjna
FENIKS

Ewa
Okręglicka – Langner
lek. wet.

Trzebnica

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. Kolejowa

1b
rejestracja wizyt:
tel. 601

061 222

MEDYCYNA PRACY

LOGO-SPEKTRUM

MEDYCYNA PRACY
w jeden dzień

NOWOCZESNE CENTRUM
TERAPII I WSPOMAGANIA
ROZWOJU DZIECI

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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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

ul. Daszyńskiego – U.M. 13:50

10:16
10:19
10:21
10:23

13:50
13:53

Kurs 1

Kurs 2

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)

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 19.11.2019 r.

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam

LINIA C

Trzebnica – Głuchów Górny – Piersno – Siedlec Trzebnicki – Trzebnica
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
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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Trzebnica –Boleścin –
Siedlec Pkp - Trzebnica
14:52
14:54
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
Przystanek nr. 23 – ul. W. Witosa,
miejsce: pl. Piłsudskiego

Trzebnica– Koniowo

15:35

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

Koniowo – Trzebnica

08:20 / 11:35

Koniowo

Trzebnica–Masłów –
Kałowice– Trzebnica

12:05 / 16:15

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

12:32
kursuje wtorek i piątek
Trzebnica – Marcinowo

Trzebnica– Ujeździec
Mały

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

15:15 A

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

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

Mieszkanie (17) + działka, własnościowe
w Trzebnicy ul. Ogrodowa 1, w domku wielorodzinnym. Pow. 46 mkw, pierwsze piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój,
dodatkowo strych, piwnica i działka o pow.
600 mkw, cena: 165000 zł, tel. 713 128 017.
mieszkanie (17) w Trzebnicy, przy ul.
Obrońców pokoju, w kamienicy, pow. 86
mkw, 4 pokoje, kuchnia łazienka, duży
balkon, piwnica 30 mkw, strych 11 mkw,
ogrzewanie 2 piece kaflowe, cena 300 tyś
zł, tel. 605 259 980, 577 787 677.
kawalerka(17) w Sędzicach, pow. 34,5
mkw, pokój z kuchnią, + strych, do remontu kanalizacja, cena 50 tyś zł, tel. 605 259
980, 577 787 677.
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

PSS "Społem"

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
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(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.

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.

lokal(17) w Trzebnicy o powierzchni
117 mkw z przynależącą działką 4,4 ar,
wewnątrz znajduje się toaleta, pomieszczenie gospodarcze oraz kotłownia, lokal idealny na usługi lub gastronomię,
tel. 724 820 669.

Działka(17) o powierzchni 1350 mkw,
budowlana na granicy Trzebnica – Księginice, w pełni uzbrojona (woda, prąd,
kanalizacja), atrakcyjnie położona, tel. 506
837 298.
Działka(17) budowlana 19 arów 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 bardzo piękna i
spokojna, w pobliżu sklep, świetlica wiejska, boisko sportowe,ścieżka rowerowa,
media: Prąd, woda, atrakcyjna cena, tel.
661 254 377.

lokalE
o powierzchni 572 mkw
o powierzchni 130 mkw
na działalność handlową,
usługową, itp.
tel. 71 312 09 36

609 794 991

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

w Trzebnicy wydzierżawi:

na działalność
gastronomiczną

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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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(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.

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

Koordynator-Technolog
Wydziału Metalowego
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

KierowcA

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.
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.

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

Fryzjerskiej, aneks kuchenny, prysznic, wc,
dwa pomieszczenia przedzielone szybą
przesuwną przystosowany pod usługi kosmetyczne, tel. 605 918 889
biuro(17) 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.

telefon

506 052 400
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.
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.

Lokal(17) 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.

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.
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.
Lokal(17) o powierzchni 36 mkw,
w Trzebnicy przy ul. Milickiej 5a, miejsce
parkingowe, brama zamykana na noc, sterowana pilotem, przestrzeń możliwa do
zagospodarowania pod kątem własnego
biznesu, tel. 604 907 105, 784 063 714.

kupię
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.

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

Mam do wynajęcia
domek (17) mały 1,5 km od Trzebnicy w
miejscowości Sulisławice, 3 pokoje, kuchnia łazienka, tel. 698 421 772.
lokal(16) w nowym budownictwie 25
mkw, przy ul. Św. Jadwigi obok Pracowni

DAM PRACĘ
konserwator /sprz ątanie (17)
Szkoła Podstawowa nr 29 we Wrocławiu
ul. Kraińskiego 1 (centrum miasta) zatrudni: 1) konserwatora „złotą rączkę” na cały
etat, wynagrodzenie: 3600-4200 zł brutto
w zależności od doświadczenia; 2) osobę
do sprzątania popołudniami na ½ etatu,
wynagrodzenie: 1500-1785 zł brutto, tel.
717 986 720 wewn. 110.
monter/pomocnik (17)
poszukuję
do montażu instalacji sanitarnych. Praca
we Wrocławiu oraz na wyjazdach. Wysokie
stawki + premie + diety, zapewniam dojazd,
mile widziane całe brygady, tel. 600 361 839.
ELEKTRYK (17) NA CALYM TERNIE NIEMIEC, koniecznie wymogi: zawód elektryk, prawo jazdy kat. B, (rowniez przez
WhatsApp) Lub na mail: marta-burghard@
ims-zeitarbeit.eu, tel. (0049) 176 317 455 46.
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.
pomoc do kuchni (12) Restauracja "Zajazd pod Lwem" zatrudni pomoc do kuchni na weekendy, tel. 605 113 822.
na dachach płaskich (12) zatrudnię
osoby z doświadczeniem do pracy na 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.
Kelnerka/kucharz(17) Restauracja
Palermo w Trzebnicy przy ul. Jana Pawła
II 1 zatrudni osobę na stanowisko kelnerki
oraz kucharza. Mile widziane doświadczenie. Oferujemy umowę o pracę, elastyczny
grafik. Informacje pod, tel. 668 374 650.
Kelnerka/kierowca(17) Pizzeria Palermo w Trzebnicy przy ul. Św. Jadwigi
15 zatrudni osobę na stanowisko kierowcy oraz kelnerkę. Praca na wakacje,
weekendy lub na stałe. Oferujemy umowę o pracę, elastyczny grafik. Informacje
pod, tel. 509 617 118.
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SZUKAM PRACY

MEBLE

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.
Sprzątanie (12) podejmę dodatkową pracę jak sprzątanie, gotowanie, tel.
577 041 236.

Sprzedam

torebki (17) czarna, nowa, cena 35 zł, brązowa 10 zł, niebieska 5 zł, tel. 693 790 106.

komplet wypoczynkowy(17) 2 fotele + sofa (rozkładana) w kolorze czarno
-czerwonym + ława, cena za całość 400 zł,
Ujeździec Wielki, tel. 668 302 127.
materac(17) piankowy, o wymiarach 140
cm na 200 cm, używany przez 1 rok, tel.
783 025 715.
fotele (17) dwa, używane, firmy Unimebel z Ostrzeszowa, cena za oba fotele 350
zł – do negocjacji, tel. 783 025 715.

kurtka(17) używana, młodzieżowa, z
membraną, rozm. 170, H&M, cena 60 zł, tel.
693 790 106.

Kupię / ODDAM / przyjmę
LAMPA (16) w stylu rustykalnym, cena
100 zł bez żarówek, tel. 732 244 683.
korki (17) mało używane, Nice Mercurial,
rozm. 42, cena 100 zł, (do negocjacji), tel.
693 790 106.

Skoszę trawę(17) o dużych powierzchniach, wywiozę pokost, tel.
726 626 423.

KOREPETYCJE

MOTORYZACJA / rolnicze
Sprzedam
Renault(17) Fluense 2013 r, 1.6 benzyna,
86 tys km, auto z Polskiego salonu nowy
przegląd i OC, bogate wyposażenie z nawigacją w języku Polskim, czyste i zadbane wnętrze, Trzebnica, tel. 502 860 657.

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.

zegarek (17) KUKUŁKA, sprawny, kukułka
wychyla się kuka, cena 90 zł, tel. 502 677 578.

opony(16) zimowe 1 x 14 , 185/70 R14,
cena do uzgodnienia; zimowe 2 x 13,
175/70 R13, tel. 798 484 366.

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

fundamenty
drenaże
kanalizacje

tel. 785 807 160

USŁUGI BRUKARSKIE

tel. 669 509 649

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

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.
kombajn (17) do krzewów (porzeczka,
agrest, aronia), stan bardzo dobry, po kapitalnym remoncie, użytkowany na 3 h
porzeczki czerwonej, cena 20 tyś zł, tel,
605 259 980.
sieczkarnia(17) tel. 798 263 003.
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.

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.
przyczepa(17) D46, wywrotka na dwie
strony, dokumenty, tel. 724 558 037.
koła(17) 4 szt, Mercedes W212, wraz z
oponami zimowymi w bardzo dobrym
stanie, aluminiowe, w kolorze czarnym,
rozmiar 225/55 r 16, DOT 1914, cena 999 zł,
do negocjacji, tel. 600 357 732.

nieodpł atnie pole (16) wydzierżawię nieodpłatnie! w Kałowicach, gmina
Zawonia o pow, 0,5 h, tel. 798 263 003.
Kupię rzutnik (12) Anna lub Jacek z filmami lub osobno, tel. 604 259 577.

USŁUGI MINIKOPARKĄ

matematyka(17) Jestem studentem
Politechniki Wrocławskiej, udzielę korepetycji dla uczniów szkoły podstawowej,
gimnazjów a także szkól ponadgimnazjalnych przygotowujących się do matury, tel. 792 429 119.
wypracowania(17) Oferuję pomoc
w pisaniu oraz korekcie prac pisemnych
od podstaw aż po efekt końcowy. Preferuję prace z dziedzin humanistycznych,
tel. 691 853 068.
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.

kurtka(17) dżinsowa, damska Wrangler,
roz. M, tanio, tel. 724 423 151.
płaszcz(17) prochowiec, damski do kolan, Monnari, tel. 724 423 151.
książki(17) Violetta, 5 zł / szt, tel. 693 790 106.

BUDOWLANE / agd, rtv
Sprzedam
expres(17) ciśnieniowy, do kawy, Nivona
Cafe Romantica 626, tel. 534 666 552.
wieszaczki (17) nadają się na min. na

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

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

tel. 731 930 990 / 694 002 445

AUTO SERWIS

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

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.
aparat(17) fotograficzny, SOKÓŁ, cena
100 zł, tel. 502 677 578.

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

Sprzedam
dzieła(17) wszystkie, J. Conrada Korzeniowskiego, oprawa twarda, płócienna,
stan idealny, tel.71 312 15 39.

SALON MEBLOWY
nowe kanapy i wersalki
w obniżonych cenach

ROWERY / WÓZKI
Sprzedam
wózek (16) spacerowy, cena 50 zł, tel. 535
091 637.

sprzedaż ogumienia
wyważanie kół
wymiana opon

naprawy bieżące
diagnostyka komputerowa
rozrządy, hamulce
Europe Group Sp. z o.o.
wymiana olejów, płynów
tel. 669 629 203
wymiana sprzedaż opon
ul. Polna 14 / Prusice

Jakub

FHU

metali kolorowych	makulatury	wywóz gruzu budowlanego

podstawiamy kontenery | transport gratis | najlepsze ceny w mieście

Trzebnica ul. Wrocławska 3
R

WULKANIZACJA

Skup złomu
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

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.

mail: drzewniserwisanci@gmail.com

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

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

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

DRZEWNI SERWISANCI

Fisharmonia(16) lata 1990, sprawna,
cena 1200 zł, tel. 883 433 493.

witrynę do sklepu z torebkami, kapeluszami, regulowana wysokość, cena 15 zł
/szt, przy zakupie większej ilości cena do
uzgodnienia, Trzebnica, tel. 691 141 985.
.

E
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A

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

38

Nr 17 / 167 8.11.2019

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.

NIERUCHOMOŚCI

TOLL-SPAW

883 485 324
tel. 602

trzebnica ul. Chrobrego 26
nowa lokalizacja – dawny araj

514 915 / 697 011 953

Trzebnica ul. Chrobrego 26

704 748

agnieszka.prokopowicz@interia.pl

tel. 535 788 141

Szkoła Pod. Nr 3 w Trzebnicy

Biuro

WUKO Krzysztof Buczek

taekwondopolska.pl

obrońców pokoju 18 b
trzebnica

Kredyty | ubezpieczenia | nieruchomości | inwestycje

781 608 200

664 024 722
662 232 081
godziny otwarcia:
pon. – pt. 8 – 16
sob. 8 – 14

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
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)

694-057-540

cena za miesiąc 50 zł

OBNIŻYMY RATY
TWOICH KREDYTÓW
NAWET o 30%

telefon:

podnośników kanalizacyjne

• orzech
• kostka
• ekogroszek
• miał
• pellet

Powiat Trzebnicki
i okolice

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

zapraszamy
do nowo
otwartego
biura

SC

węgla

ogrzewaniem
podłogowym

także u klienta

tel. 796 060 595

713 870 274
502 749 540
602 571 613

tel. 721

Wycena usługi bezpłatna

treningi w piątki

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

tel.

rzeczoznawca majątkowy
nr upr. 7034

BILU

wynajem pogotowie

Sprzedaż

montaż sterowania

taekwon-do

ul. Jędrzejowska 25A

gwarantujemy terminowość,
profesjonalizm i dyskrecję

887 123 777
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. 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

Trzebnica

pełna obsługa firm,
pośrednictwo kredytowe

telefon

WYCENA

www.drewno-betonowe.pl

MECHANIKA
samochodowa

Rachunkowe

TAXI 1

tel. 693 431 523

drewno betonowe

Luzem lub w workach

601 421 811

Konkurencyjne ceny!

756 346

ul. Sienkiewicza 3a Trzebnica

Kostka / Orzech / Ekogroszek
drewno rozpałkowe

tel.

- DYWANÓW
- WYKŁADZIN
- TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ
- MEBLI TAPICEROWANYCH

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

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

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

CZYSZCZENIE

Agnieszka Prokopowicz

Sprzedaż Węgla

NADZORY
BUDOWLANE

PROFESJONALNE

NIERUCHOMOŚCI

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

tel. 609

Firma TOMIK oferuje

602 728 266
BIURO

SPAWANIE-ŚLUSARSTWO
Krzysztof Kawecki
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tel.

725 241 276
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