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patriotyczna Trzebnica

11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków – Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po roz-
biorach i 123 latach niewoli, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata. Na 
pamiątkę tego dnia w Trzebnicy uroczyście obchodziliśmy Święto Niepodległości. Wspólnie wspo-
minając tych, którzy walczyli za nasz kraj, tych którzy ginęli. W czasie uroczystości pod Pomnikiem 
Wolności odbyło się także odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej Szczepanowi Siekierce 
oraz oficjalne otwarcie skweru jego imienia. Na wniosek burmistrza Marka Długozimy, 27 czerwca 
2019 r. uchwałą Rady Miejskiej w Trzebnicy nadano nazwę „Skwer Szczepana Siekierki” obszaro-
wi przestrzeni publicznej u zbiegu ulic ks. Dz. W. Bochenka, Wrocławskiej oraz 1 Maja w Trzeb-
nicy. W ten sposób Burmistrz Gminy Trzebnica upamiętnił „Zasłużonego dla Gminy Trzebnica”.
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Spełniona 
obietnica 

Burmistrz Marek Długozima 
 dotrzymał słowa danego 

mieszkańcom Domanowic. 
Doprowadził do realizacji 
wyczekiwanego chodnika.
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Międzynarodowy 
dzień praw dziecka

Trzebnica włączyła się do 
globalnej akcji UNICEF 

upamiętniającej podpisanie 
Konwencji o Prawach Dziec-
ka, opracowanej przez ONZ.
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gwiazda kina 
w trzebnicy

15 listopada na zaproszenie 
burmistrza Marka Długozimy, 

 Kino Polonia 3D odwiedził 
znany polski aktor  

 – Robert Więckiewicz.
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Zapraszamy do 
zapoznania się  

z wywiadem, któ-
rego burmistrz 

Marek Długozima 
udzielił redakcji 

Panoramy 
Trzebnickiej

Rok temu – 20 listopada 
2018 r. ponownie złożył Pan 
ślubowanie obejmując po 
raz czwarty stanowisko Bur-
mistrza Gminy Trzebnica. 
Jak minął Panu ten pierw-
szy rok nowej kadencji?

Powiem krótko – za mną kolejny 
pasjonujący rok pracy na rzecz 
gminy. Kolejny rok konsekwent-
nego realizowania zapropono-
wanego przeze mnie programu 
wyborczego, który znów poparła 
zdecydowana większość miesz-
kańców. Rok niełatwy, choć 
z perspektywy czasu nie wiem, 
czy był kiedyś taki, który mógł-
bym nazwać łatwym. 

Dlaczego niełatwy?

Poprzez zniesienie okręgów jed-
nomandatowych, do Rady Miej-
skiej znów trafiła grupa ludzi 
tworząc opozycję totalną, która 
psuje ciężko wypracowany wi-
zerunek Trzebnicy, a liczyłbym 
bardziej na opozycję konstruk-
tywną.

Co konkretnie Pan ma na 
myśli?

Radni oczywiście powinni peł-
nić funkcję kontrolną, ale przede 
wszystkim powinni skupić się na 
zabieganiu o realizację obietnic 
wyborczych, które złożyli swoim 
wyborcom. Niestety działania 
opozycyjnych radnych skupia-
ją się tylko i wyłącznie na spra-
wowaniu funkcji kontrolnych, 
a nawet i to robią nieudolnie. 
Np. radny Krzysztof Śmiertka, 
który mówiąc delikatnie nie jest 
obeznany z samorządem i proce-
durami, naraża sam siebie i przy 
okazji gminę na kompromitację. 

W jaki sposób?

Chociażby w taki sposób, że 
składał donosy jako radny za-
nim jeszcze wygasła poprzednia 
kadencja Rady Miejskiej i za-
nim złożył swoje ślubowanie na 
radnego. Albo zawnioskował do 
wojewody o wyłączenie Gminy 
Trzebnica w postępowaniu do-
tyczącym zmiany Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego z uwagi na możliwość 
bycia stronniczym przez bur-
mistrza. Innymi słowy – chciał, 
aby o kształcie Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego w Gminie Trzebnica 
decydowała inna gmina. Takich 
przykładów niekompetencji jest 
więcej, jednak te dobitnie poka-
zują, że funkcji radnego trzeba 
się najpierw nauczyć i przyjąć ją 
z pokorą, szczególnie jak wcze-
śniej nie miało się z tą materią 
do czynienia. To już przestaje 
być nawet śmieszne, gdy radny 
Śmiertka zadając pytanie skarb-
nikowi gminy, słucha meryto-
rycznej odpowiedzi, po czym 
zadaje to samo pytanie tylko ina-
czej sformułowane. Jednak to się 
tak kończy, jak jest się sterowa-
nym przez innych i odczytuje się 
szereg przygotowanych wcześniej 
pytań nie rozumiejąc ich, o odpo-
wiedziach już nie wspominając. 

Radny Śmiertka twierdził 
ostatnio, że przyłapał Pana 
na kłamstwie. Co dokładnie 
Panu zarzucił?

Podczas sesji powiedziałem, że 
ścieżka rowerowa została wy-
konana zgodnie z projektem. Po 
jego interwencjach i donosach, 
powiatowy Inspektor Nadzo-
ru Budowlanego stwierdził, że 
w pewnych fragmentach ścieżka 
wymaga poprawy. Co nie zmie-
nia faktu, że wykonawca wyko-
nał ścieżkę zgodnie z projektem, 
czyli tak jak poinformowałem na 
sesji. Jednak radny Śmiertka wy-
dedukował, że burmistrz kłamał. 
I znów wracamy do kwestii ro-
zumienia podstawowych pojęć. 
Gdy jesteśmy w temacie ścieżek 
rowerowych, należy podkreślić 
jeszcze jedno – ścieżka przebie-
gająca przez naszą gminę jest czę-
ścią większego projektu, w który 
zaangażowanych jest kilka gmin. 
Liderem projektu jest Gmina 
Prusice i to ona odpowiada za 
projekt całości. Ideą projektu jest 
ciągłość. Zamiast więc skupiać 
się na tym, że przy moście na ul. 
Armii Krajowej oraz na chodni-
ku przy ul. 1 Maja są ogranicze-
nia urbanistyczne, to pamiętajmy 
przede wszystkim, że wymogiem 
pozwalającym na dofinansowa-
nie budowy ścieżek była ciągłość 
projektu – w naszym przypad-
ku od granicy z gminą Wisznia 
Mała do granicy z Gminą Prusi-
ce i my się z tego wywiązaliśmy. 
Przebieg ścieżki został zaplano-

wany częściowo na istniejącej 
infrastrukturze. Wiaduktu na ul. 
Armii Krajowej nie poszerzymy, 
tak samo jak chodnika przy ul. 
1 Maja. Za to może lepiej skupić 
się na tym, dlaczego wspomnia-
ny lider projektu – Gmina Prusi-
ce do dziś nie wykonała odcinka 
od granicy z Gminą Trzebnica 
i tym samym nasza ścieżka koń-
czy się w szczerym polu zaraz za 
Brzykowem? 

Jak to jest z tą opozycją 
w naszej Radzie Miejskiej? 
O kim konkretnie mówimy?

Odpowiedź na to pytanie jest 
ciekawa i zasadna, bo często lu-
dzie nie wiedzą do końca kto 
jest w opozycji wobec większości 
sprawującej władzę. Otóż na-
sza opozycja jest ewenementem 
w skali kraju, ponieważ tu pa-
nuje pełna harmonia i zgoda po-
między radnymi Koalicji Oby-
watelskiej (Krzysztof Śmiertka, 
Mirosław Marzec, Renata Bu-
jak-Ziółkowska, Justyna Wró-
bel) i… Prawa i Sprawiedliwości 
(Janusz Szydłowski, Zbigniew 
Kuźma i Artur Kania). Tak – to 
nie żart. Tu wspólny wróg – czyli 
ja – tak silnie jednoczy, że nawet 
PiS z Koalicją Obywatelską żyją 
w pełnej zgodzie (śmiech). Może 
rozważę start w wyborach prezy-
denckich, żeby w końcu zażegnać 
ciągle zaostrzający się i dzielący 
Polaków spór na arenie krajowej 
między KO i PiS? (śmiech). A tak 
już na poważnie to bardzo dziwię 
się szefowi lokalnych struktur 
PiSu – radnemu Januszowi Szy-
dłowskiemu, że woli wspierać 
politykę nienawiści i burzenia 
dokonań Długozimy, zamiast 
przyjść do mnie na początku no-
wej kadencji z propozycją mery-
torycznej współpracy. Tym bar-
dziej, że doskonale wie, że moja 
współpraca na wyższym stopniu 
– czy to z wojewodą czy z rzą-
dem jest harmonijna, wymierna 
i skuteczna. Ale to decyzja jego 
oraz pozostałych radnych PiS – 
Zbigniewa Kuźmy oraz Artura 
Kani i to oni zostaną za to roz-
liczeni przez swoich wyborców. 
Zaznaczę, że z radnymi Zbignie-
wem Kuźmą oraz Arturem Kanią 
znamy się od dzieciństwa i wie-
rzę, że posłuchają głosu rozsąd-

ku i nie będą nadal tkwić w tym 
jakże niekomfortowym dla siebie 
układzie politycznym, gdzie po-
przez desperackie ataki swoich 
koalicjantów z Koalicji Obywa-
telskiej na mnie, często są utożsa-
miani z Platformą Obywatelską, 
zamiast z wartościami propago-
wanymi przez PiS. 

Żartuje Pan o starcie w wy-
borach prezydenckich. Ale 
podczas ostatnich wyborów 
parlamentarnych pojawiły 
się pogłoski, że może Pan 
wystartować na posła. Jak 
Pan to skomentuje?

Teraz mogę to już oficjalnie po-
wiedzieć – miałem aż 3 poważne 
propozycje, by powalczyć o man-
dat posła na Sejm RP i to z wy-
sokich miejsc na liście. W pewien 
sposób jest to dla mnie dowód 
na to, że moja skuteczność oraz 
zmiany, jakie zaszły w gminie 
podczas moich dotychczasowych 
kadencji, są zauważalne nie tylko 
lokalnie, ale również na arenie 
krajowej. Cieszę się i jestem dum-
ny, gdy z ust wicepremiera Jaro-
sława Gowina mogę usłyszeć, że 
jestem „samorządowcem z krwi 
i kości” i że jestem „jednym z naj-
skuteczniejszych samorządow-
ców w kraju”. Jestem również 
dumny słysząc słowa obecnej 
europosłanki, a wcześniej mini-
ster Pani Beaty Kempy o mojej 
otwartości do ludzi, odwadze do 
działań, patriotyzmie oraz mi-
łości do miasta. Wiele ciepłych 
słów odnośnie kierowania gminą 
usłyszałem również od premiera 
Mateusza Morawieckiego w trak-
cie osobistej rozmowy w Trzebni-
cy, podczas tegorocznego Świę-
ta Sadów, gdzie zaszczycił nas 
swoją obecnością. Jednak ponad 
wszystko cenię sobie dane słowo 
i zawsze kończę to, co rozpo-
cząłem. Dlatego zdecydowałem 
się kontynuować moją misję, 
którą rok temu znów powierzy-
li mi mieszkańcy. Po raz kolej-
ny w wyborach samorządowych 
dostałem od trzebniczan ogrom-
ną dawkę zaufania za co jestem 
wdzięczny i co utwierdza mnie 
w przekonaniu, że moja wizja 
oraz realizacja zrównoważone-
go rozwoju gminy idzie w parze 
z oczekiwaniami mieszkańców. 

A jak Pan ocenia sytuację 
po wyborach parlamentar-
nych?

Tutaj mogę się pochwalić, że wy-
grałem zakład-zabawę, bo moje 
typowania wyników poszczegól-
nych partii były najbardziej zbli-
żone do rzeczywistych wyników 
(śmiech). Tak więc moja intuicja 
polityczna ma się bardzo dobrze 
i umiem trafnie ocenić i przewi-
dzieć ruchy polityczne. Odnośnie 
wyborów – uważam, że ważną 
rzeczą była ogromna mobilizacja 
rodaków do pójścia na wybory, 
co przełożyło się na bardzo do-
brą frekwencję. Ludzie zaczynają 
rozumieć, że mają realny wpływ 
na kształtowanie polityki. Docie-
ra do nich, że to politycy są dla 
nich, a nie odwrotnie. I to jest 
budujące.

Wróćmy na grunt polityki 
lokalnej. Czy to prawda, że 
radna Małgorzata Lecyk po-
stanowiła zakończyć współ-
pracę z opozycją i dołączyła 
do Pańskiej drużyny?

Tak, to prawda. Decyzja radnej 
Małgorzaty Lecyk pokazuje, że 
doświadczenie w samorządzie 
jest niezwykle istotne. Wystar-
czył jej niecały rok, by ocenić, że 
strategia obrana przez opozycję 
nie prowadzi do niczego sen-
sownego i realizowana jest tylko 
w celu zdyskredytowania mnie 
i moich działań oraz dokonań. 
Uważam, że pani Małgorzata 
Lecyk – decydując się na podjęcie 
współpracy ze mną oraz radny-
mi z mojego klubu „Skuteczni 
dla Rozwoju” – podjęła bardzo 
dobrą decyzję, dzięki czemu do-
łącza do drużyny, która mimo 
przeszkód i małostkowości wą-
skiego grona nieprzychylnego 
nam środowiska, konsekwent-
nie realizuje złożone mieszkań-
com obietnice. Tak rozumiana 
postawa pełnienia funkcji rad-
nego – zorientowana na rozwój 
i budowanie ponad destrukcję 
dla samej destrukcji – zasługuje 
w moim odczuciu na uznanie. 
Wcześniej, podczas ostatnich wy-
borów dołączyli do nas również 
radny Paweł Wolski oraz radna 
Magdalena Orzechowska. Także 
i w tym przypadku to właśnie ich 
nabyte wcześniej doświadczenie 

samorządowe zadecydowało, że 
lepiej jest działać z tymi, którzy 
chcą dla swojego miasta i swojej 
gminy jak najlepiej oraz lepiej 
jest działać z tymi, którzy chcą 
pozostawić po sobie jakiś ślad 
i chcą wywiązać się ze złożonych 
obietnic.

Wspomniał Pan o nieprzy-
chylnym środowisku? Co 
lub kogo dokładnie ma Pan 
na myśli? 

Wrogie środowisko to dla mnie 
m.in.: Radny powiatowy Robert 
Adach strofujący Małgorzatę Le-
cyk, że opuściła ich projekt poli-
tyczny oraz głosujący (jako rad-
ny z Trzebnicy) za odebraniem 
Gminie Trzebnica działki przy 
ul. Milickiej (koło sklepu DINO) 
przekazanej w poprzedniej ka-
dencji przez powiat. To radni 
Mirosław Marzec i Krzysztof 
Śmiertka piszący dziesiątki inter-
pelacji i zapytań oraz donoszący 
do wszelkich możliwych orga-
nów – np. CBA, NIKu, RIO, pro-
kuratury, policji oraz do wszyst-
kich instytucji pośredniczących, 
które współfinansują część re-
alizowanych gminnych inwesty-
cji. To spółka ARHAT blokująca 
oddanie do użytkowania nowej 
hali sportowo-widowiskowej. To 
szkółka piłkarska APN Talent 
na czele ze Sławomirem Ćwikłą 
i Sławomirem Komisarczykiem 
składająca dziesiątki wniosków 
o dostęp do informacji publicznej 
czy doniesienia do prokuratury 
oraz żądająca takiego samego 
traktowania jak wieloletnia, tra-
dycyjna trzebnicka drużyna Po-
lonia Trzebnica. To oczywiście 
nie wszyscy, którym nadepnąłem 
na odcisk moją skutecznością. 
Nie możemy zapomnieć o redak-
torze Długoszu oraz o sprzyjają-
cych mu samorządowcach z tere-
nu powiatu, którzy wolą wykupić 
u niego reklamę i mieć spokój 
polegający na tym, że nie będzie 
u nich szukał afer. Czy zastana-
wialiście się Państwo, dlaczego 
jakoś dziwnym trafem redak-
tor śledczy Długosz szuka afer 
w Trzebnicy i biega z tą swoją ka-
merką tylko po Trzebnicy szlifu-
jąc jednocześnie swój kunszt ko-
mentatorski? Dlaczego nie biega 
po Prusicach, Żmigrodzie, Obor-
nikach Śląskich, Zawoni, Wiszni 
Małej? Dlaczego nie zagląda do 
siedziby Powiatu Trzebnickiego 
i nie pyta o czystki kadrowe oraz 
zatrudnianie członków najbliż-
szej rodziny w tejże instytucji 
albo o to dlaczego nowa ekipa 
rządząca w powiecie zwiększy-
ła liczbę członków zarządu po-
wiatu? Dlaczego nie pojedzie do 
Pawłowa Trzebnickiego i nie zro-
bi materiału o tym, jak burmistrz 
Bandrowicz obiecał mieszkań-
com przed wyborami, że nie 
dopuści do budowy jednego 
z największych w kraju zakładu 
utylizacji odpadów – Farmutil, 
a po wyborach jego radni przyj-
mują uchwałę dopuszczającą jej 
realizację? Odpowiedź jest pro-
sta i znajduje się w jego gazecie 
– tam, na sponsorowanych przez 
gminy i powiat stronach znajdu-
ją się jedynie informacje, jak to 
jest tam wspaniale i postępowo. 
Tylko Trzebnica to afera na afe-
rze, sensacja na sensacji. Jednak 
redaktor Długosz ma problem 
– ja cały czas działam, a kolejne 
inwestycje powodują, że o Trzeb-
nicy w środowisku samorządo-

wym mówi się od kilku lat jako 
o mieście, które doskonale wyko-
rzystało swoją szansę, o mieście 
będącym wzorem rozwoju, inno-
wacji, odwagi i postępu. Efekt jest 
więc taki, że gdybyśmy mieli zbu-
dować sobie obraz Trzebnicy tyl-
ko na bazie znajdujących się tam 
tekstów, to wrócilibyśmy mniej 
więcej do Trzebnicy lat 90. Jed-
nak mieszkańcy mają możliwość 
porównania obrazu kreowanego 
przez redaktora Długosza ze sta-
nem rzeczywistym. Nie trzeba 
być wcale wybitnie spostrzegaw-
czym, by odnaleźć różnice mię-
dzy Trzebnicą w wersji redaktora 
Długosza, a Trzebnicą w wersji 
rzeczywistej. Szybko się przy-
zwyczajamy do tego co mamy, ale 
proszę przypomnieć sobie Trzeb-
nicę sprzed kilkunastu lat. Tar-
gowisko i sklepik „u Marca” – to 
był szczyt osiągnięć poprzedniej 
władzy. Na tej kanwie łatwo było 
NOWej rosnąć w siłę, bo ówcze-
sna krytyka miała odzwierciedle-
nie w rzeczywistości. Redaktor 
Długosz nie może się pogodzić, 
że te jego złote czasy już dawno 
minęły, że nie wrócą już czasy 
gdy miał wpływ na to co dzie-
je się w gminie oraz gdy miał 
„wpływ” w sensie dosłownym 
– z gminnej kasy na konto za re-
klamy. Cóż mu pozostało? Biegać 
z kamerką, zostać człowiekiem
-orkiestrą – fotografem, komen-
tatorem, operatorem filmowym, 
lektorem, grafikiem komputero-
wym, śledczym, stróżem prawa, 
specjalistą od mediów społecz-
nościowych, reklamobiorcą. Ale 
skoro nikt nie chce tam pracować 
i wszyscy uciekają z redakcji to 
cóż począć? Trzeba sobie jakoś 
radzić. Całe szczęście koledzy 
nie zawodzą i kupują reklamy na 
utrzymanie gazety.

Jednak wracając do współczesnej 
Trzebnicy. Dziś mamy wybór, do 
którego marketu jechać na zaku-
py, a w razie potrzeby zrobimy je 
również w licznych sklepikach 
osiedlowych. Możemy wybrać do 
którego przedszkola czy szkoły 
poślemy nasze dzieci, a jeśli chce-
my, by rozwijały się sportowo czy 
kulturalnie, zapisujemy je na za-
jęcia sportowe lub do szkoły mu-
zycznej. Jeśli chcemy coś załatwić 
to w Urzędzie Miejskim przywita 
nas kompetentny i uśmiechnię-
ty personel, a o zdrowie zadba-
my w nowoczesnej przychodni 
zdrowia. Wieczorem możemy się 
wybrać z rodziną lub znajomymi 
na spacer po Kociej Górze lub 
wokół stawów trzebnickich lub 
też możemy umówić się na krę-
gle czy do kina. Właśnie dlatego 

wspomniane środowisko ma ze 
mną problem, bo będąc przeciw-
ko mnie są przeciwko rozwojowi, 
jaki dokonał się za moich kaden-
cji. Chcieliby być ojcem sukce-
su, ale nie są w stanie być ponad 
swoje polityczne ambicje i po-
przeć mnie w mojej strategii roz-
woju, tylko dla zasady ją negują, 
nie proponując alternatywy. Np. 
mówią w telewizji, że dworzec 
jest w złym miejscu i powinien 
być w centrum. Ale gdzie w cen-
trum? Jakiś konkretny pomysł 
godny rozważenia? Oczywiście 
nie – bo po co? Lepiej skrytyko-
wać burmistrza i już. Koniec roli 
radnego. 

Jestem strategiem, który planuje 
na kilkadziesiąt lat do przodu. 
Dlatego zawsze będę przed nimi 
kilka kroków, bo zanim do nich 
dotrze, że jednak hala nie jest za 
duża (co twierdzą obecnie) to ja 
już na etapie myślenia o niej wie-
działem, że będzie na miarę na-
szych potrzeb i możliwości. Dziś 
poważne krajowe kluby tylko 
czekają, aż hala rozpocznie swo-
ją działalność, by móc skorzystać 
z jej ogromnych możliwości. Tak 
samo jak wcześniej krytykowali 
budowę basenu, Szkoły Podsta-
wowej nr 2, Szkoły Muzycznej 
itp. Trzeba działać ambitnie i nie 
bać się. Tylko tak można osią-
gnąć sukces i dać kolejnym poko-
leniom Trzebnicę, o jakiej nawet 
nie marzyliśmy. 

Całe to środowisko ma jeden 
wspólny cel – sprawić, by Marek 
Długozima nie był już burmi-
strzem. Osobą spajającą to śro-
dowisko jest oczywiście redak-
tor Długosz, który swoim dzia-
łaniem bardzo szkodzi osobiście 
mi oraz mojej rodzinie, a także 
wizerunkowi Gminy Trzebnica, 
a jego działanie i natarczywość 
zakrawa o nękanie i próbę para-
liżu działań urzędu. Wszystko 
wsparte jest donosami różnych 
osób ze wspomnianego środowi-
ska, co powoduje, że ja oraz moi 
pracownicy, zamiast poświęcać 
czas i energię na rozwój gminy, 
musimy jeździć na przesłuchania 
i ciągle tłumaczyć się z realizo-
wanych działań. Widocznie bar-
dziej na rękę by im było, żebyśmy 
nic nie robili – tak jak w niektó-
rych okolicznych gminach – lata 
mijają, a spektakularnych sukce-
sów czy nawet tych mniejszych 
jak nie było tak nie ma. Jednak 
synonimem rozwoju powiatu 
trzebnickiego jest bezdyskusyj-
nie Trzebnica. Wszystko co naj-
ważniejsze jest na miejscu, łącz-
nie z placówkami edukacyjnymi, 
kinem czy obiektami sportowo
-rekreacyjnymi, a jednocześnie 
dzięki bardzo dobremu skomu-
nikowaniu, do centrum Wrocła-
wia jest bliżej i często szybciej niż 
z odległych wrocławskich osiedli. 
Nie bez powodu też jesteśmy 
w rankingu miast znajdujących 
się dookoła Wrocławia, do któ-
rych wrocławianie najchętniej 
się przeprowadzają. Zestawie-
nie przygotowała Gazeta Wro-
cławska. W tym miejscu należy 
podkreślić, że wg innego raportu, 
przeprowadzonego przez ośro-
dek „Curulis” z Poznania, kosz-
ty życia w naszej gminie są dużo 
niższe niż w stolicy Dolnego Ślą-
ska. Co ciekawe, wg wspomnia-
nego raportu najdroższym do ży-
cia miastem w Polsce okazuje się 
sąsiedni Milicz, który zajął w tym 

przypadku niechlubne, pierwsze 
miejsce. 
Czy rzucanie „kłód pod 
nogi” i niszczenie wizerun-
ku przez wspomniane śro-
dowisko zniechęca Pana do 
dalszych działań na rzecz 
rozwoju gminy? 
Wręcz przeciwnie. To mnie jesz-
cze bardziej motywuje do dzia-
łania i utwierdza mnie w prze-
konaniu, że obrany przeze mnie 
kierunek działań jest słuszny. 
Ten mechanizm jest powtarzal-
ny. Im większe widmo mojego 
kolejnego sukcesu w pracy na 
rzecz mieszkańców, tym więk-
sza fala krytyki od tego wąskie-
go grona frustratów na mnie 
spływa. Tak było chociażby przy 
Szkole Podstawowej nr 2 – redak-
tor Długosz poświęcił wiele stron 
swojej gazety, by opisywać jak to 
nietrafiona i kosztowna decyzja. 
Krzyczał, krzyczał, i co? I dziś 
efekt jest taki, że jego dziecko też 
tam chodzi do szkoły i korzysta 
jak wszystkie inne dzieci z udo-
godnień tej placówki, a my pro-
jektujemy już dodatkowe skrzy-
dło, by zwiększyć ilość potrzeb-
nego miejsca, ponieważ w szkole 
jest obecnie prawie 700 dzieci, 
a przy okazji możemy połączyć 
szkołę z halą nową koncepcją 
łącznika. Dlatego jak słyszę pro-
pozycje radnych: Szydłowskiego, 
Śmiertki czy Bujak-Ziółkowskiej, 
że hala jest za duża i powinna 
być w jej miejscu zwykła hala 
gimnastyczna jak przy innych 
szkołach, to rodzi mi się w głowie 
pytanie czy oni w ogóle wiedzą, 
jak wyglądają lekcje wychowa-
nia fizycznego w szkole z taką 
liczbą dzieci? Przecież podczas 
jednej godziny lekcyjnej na w-f 
idzie kilka klas równocześnie. Na 
nowej hali można będzie prowa-
dzić jednocześnie 4 lekcje w-f na 
czterech niezależnych boiskach, 
gdzie każde dziecko w komforto-
wych warunkach i na odpowied-
niej przestrzeni będzie mogło 
poprawiać swój rozwój fizyczny. 
Naprawdę dziwię się, że nie widzi 
tego radna Bujak-Ziółkowska – 
wieloletni pedagog.

Czy odniesie się Pan do na-
gonki medialnej rozpętanej 
przez redaktora Długosza 
jeśli chodzi o nowy dworzec 
autobusowy?

Przede wszystkim widać, że re-
daktor Długosz ma ewidentną 
potrzebę występowania przed 
kamerami. Z doniesień medial-
nych niewiele wynika, skoro 
dziennikarze przyjeżdżają z go-
tową tezą i nie puszczają w repor-
tażu najważniejszych informacji 
wyjaśniających sytuację. A fak-
ty są takie, że wnioskowaliśmy 
o dofinansowanie na wykonanie 
centrum przesiadkowego, w ra-
mach którego wraz z dworcem 
autobusowym utworzyliśmy też 
parkingi dla osób korzystających 
z szynobusu. Naturalnym jest, by 
w jednym miejscu zlokalizować 
centrum komunikacyjne. Mó-
wiłem również o tym, że komu-
nikacja miejska będzie dowozić 
mieszkańców z centrum miasta. 
Ludzie narzekali, że zimą cze-
kają w wiatach gdzie jest zimno 
i brakuje toalet. W przypadku 
nowej lokalizacji dworca można 
skorzystać z ciepłej poczekalni 
czy z toalety zlokalizowanej na 
dworcu kolejowym. To oczywi-

ście też nie zostało powiedziane 
w przekazach medialnych. Za to 
dwukrotnie mógł się wylanso-
wać – znów kosztem wizerunku 
Trzebnicy – dziennikarz śledczy 
Długosz. Kończąc temat dworca 
– poprawimy dojazd dla auto-
busów i wierzę, że jeszcze w tym 
roku lub na początku przyszłego 
pojawią się tam autobusy prze-
woźników. Skoro autobusy i busy 
radzą sobie na terenach górzy-
stych – w Zakopanem czy Kar-
paczu, to z pewnością z naszymi 
wzniesieniami również doskona-
le sobie poradzą. 

Co zatem czeka nas w naj-
bliższym czasie jeśli chodzi 
o nowe inwestycje?

Bardzo się cieszę, że na finiszu 
jest jedna z moich kluczowych 
obietnic wyborczych – rondo 
przy ul. Milickiej, Prusickiej, Ks. 
Bochenka i Witosa. Procedury 
przejęcia drogi oraz przygoto-
wania wszystkich niezbędnych 
dokumentów trwały długo, ale 
jestem przekonany, że ta cierpli-
wość zostanie wszystkim wyna-
grodzona. Zwiększy się płynność 
ruchu na głównej drodze przejaz-
dowej Trzebnicy a jednocześnie 
poprawi się bezpieczeństwo pie-
szych i kierowców. Widać to już 
wyraźnie na nieco wcześniej od-
danym rondzie przy ulicach: Mi-
lickiej, Brodatego i Olszewskiego 
(w sąsiedztwie sklepu DINO). 
Główne rondo będzie nosiło na-
zwę Unii Europejskiej i będzie 
kolejnym symbolem zmieniającej 
się, nowoczesnej i rozwijającej się 
Trzebnicy. Miasta na miarę Euro-
py. Kolejna sprawa to temat nowej 
Hali Sportowo-Widowiskowej. 
Nadal czekamy na pozwolenie 
Powiatowego Inspektora Nadzo-
ru Budowlanego. Opcje są dwie 
– jeśli decyzja nie zostanie opro-
testowana przez spółkę ARHAT 
sąsiadującą z halą, to możemy 
się spodziewać otwarcia jeszcze 
w tym roku. Jeśli jednak decyzja 
zostanie oprotestowana to otwar-
cie hali zostanie przedłużone na 
początek przyszłego roku. Nie 
mamy na to już żadnego wpływu. 
Najgorsze jest tylko to, że hala 
jest całkowicie gotowa i mogła-
by służyć dzieciom, jednak nie-
przychylne mi środowisko woli 
blokować termin otwarcia for-
malnymi sztuczkami, uniemoż-
liwiając jednocześnie dopusz-
czenie hali do użytku dzieciom 
i pozostałym mieszkańcom.

Jakie zatem plany na kolej-
ny rok obecnej kadencji?

Plan jest prosty – dalsza kon-
sekwentna realizacja programu 
wyborczego. Mimo donosów, 
mimo kłód rzucanych mi pod 
nogi będę robił nadal swoje 
w myśl jednego z tekstów wy-
bitnego polskiego kompozyto-
ra i autora tekstów – Wojciecha 
Młynarskiego, którego pozwolę 
sobie tu przytoczyć jako podsu-
mowanie naszej rozmowy: „Rób-
my swoje! Kładźmy zbroje pełne 
wgięć! (…) Wróćmy słowom sens 
i chęć! Twarz wróćmy słowu – bo 
bez twarzy największe słowo nic 
nie waży! (…) Na tym dziś się 
skupmy i z uporem róbmy swo-
je…”

Dziękujemy za rozmowę

Przyszłość zaczyna się dziś, nie jutro

▶ Wejśc ie g ł ów ne do nowo p owst a ł ej  G minnej H ali  Widowis kowo -Sp or towej .

Myślę, że warto 
zrozumieć w czyim 
interesie jest szka-
lowanie i niszcze-
nie ludzi pracu-

jących dla dobra 
małej ojczyzny 

i jaką rolę w tym 
odgrywają pewne 

osoby na czele 
z redaktorem  

Danielem  
Długoszem.



Nr 18 / 168 22.11.2019 Nr 18 / 168 22.11.20194 5

 – Zaproponowałem, że rondo 
to zyska nazwę „Ronda Unii Eu-
ropejskiej” z okazji 15. rocznicy 
wstąpienia Polski do wspólnoty. 
Obecnie, zgodnie z moim pomy-
słem, na rondzie montowanych 
jest 12 gwiazd, które w swej sym-
bolice mają nawiązywać do flagi 
Unii Europejskiej, gdzie również 
znajduje się 12 złotych gwiazd 
na lazurowym tle. Według ofi-
cjalnej wykładni symbolizują 
one solidarność i harmonię mię-
dzy narodami Europy. Mam na-
dzieję, że również nasze rondo 
wprowadzi potrzebną harmonię 
w ruchu, upłynniając go i zwięk-
szając bezpieczeństwo kierowców 
i pieszych – powiedział burmistrz  

i dodał: – Drugie z rond składają-
cych się na mały węzeł trzebnicki 
jest już gotowe i służy mieszkań-
com. Rondo u zbiegu ulic: Milic-
kiej, Roosevelta i H. Brodatego 
zyskało nazwę „Rondo 4 Czerw-
ca 1989 r.” w celu uczczenia 
daty pierwszych częściowo wol-
nych wyborów w historii Polski. 
W tym miejscu należy również 
przypomnieć o zmianie nazwy 
ul. F.D. Roosevelta, która zyskała 
imię premiera Jana Olszewskie-
go. Cieszę się, że moje propozy-
cje nadania nazw trzebnickim 
rondom oraz ulicy spotkały się 
z aprobatą i dobrym przyjęciem 
przez radnych Rady Miejskiej 
oraz mieszkańców – zakończył.  

Podczas finalizacji prac, ruch na 
skrzyżowaniu odbywa się waha-
dłowo. Roboty przebiegają zgod-

nie z planem i już niebawem bę-
dziemy mogli korzystać z małego 
węzła trzebnickiego i tym samym 

cieszyć się z pełnej płynności ru-
chu w centrum Trzebnicy.

[sh]

cerekwica z odnowioną remizą Płynność i bezPieczeństwo 

 W ramach prowadzonych prac 
odnowione zostało pomieszczenie 
remizy, zamontowano nowe szafki 
na sprzęt oraz nową bramę wjaz-
dową. Utwardzony został także 
podjazd przed remizą i świetlicą. 
Prace te, to także przygotowania 
do zakupu nowego wozu bojowe-
go dla tutejszej jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Lekki wóz 
strażacki, podobny do tego, jakim 
dysponują strażacy ochotnicy 
z Marcinowa, już wkrótce pojawi 
się w sołectwie.
 – Wiem, jak ważne są jednost-
ki Ochotniczej Straży Pożarnej, 
więc stale dbam o ich doposaża-
nie. W ubiegłym roku przekaza-

łem strażakom sprzęt wart blisko 
150 tys. zł, który został zakupiony 
w ramach dofinansowania, ja-
kie Gmina Trzebnica otrzyma-
ła z Funduszu Sprawiedliwości. 
Wcześniej kupiliśmy nowe auta 
bojowe dla OSP Skoroszów oraz 
OSP Marcinowo, gdzie również 
powstała nowoczesna remiza. 
Teraz planujemy zakup wozu 
dla OSP w Cerekwicy, gdzie do-
biegł końca remont. W planach 
jest także budowa nowej remizy 
w Ujeźdźcu Wielkim – powie-
dział burmistrz i dodał: – W tym 
miejscu pragnę również podzię-
kować wszystkim strażakom z na-
szych gminnych jednostek OSP, 

za trud niesienia bezinteresownej 
pomocy drugiemu człowiekowi 
oraz za bardzo dobrą współpra-
cę. Wiceprezes OSP Cerekwica, 
sołtys i jednocześnie radny Rady 
Miejskiej Edward Sikora dzię-

kując za otrzymane wsparcie od 
burmistrza powiedział: – Ten re-
mont i nowy wóz bojowy pomoże 
nam w realizacji naszych zadań 
oraz ratowaniu ludzkiego życia. 
Cieszymy się, że Ochotnicza Straż 

Pożarna jest doceniana, a nasz 
trud dostrzegany i wspierany. Na 
terenie Gminy Trzebnica znajduje 
się 8 jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej.

[sh]

W Cerekwicy zakończył się remont remizy. 
Oficjalnego przecięcia wstęgi, a tym samym 
otwarcia dokonał burmistrz Marek Długozi-
ma w towarzystwie Wiceprezesa OSP Cere-
kwica, radnego Rady Miejskiej oraz sołtysa 
– Edwarda Sikory, naczelnika OSP Cerekwica 
Marka Białka oraz prezesa Andrzeja Grochali. 

▶ O t warc ia do kona ł burmist r z M are k D ł u goz im a w towar z yst wie Wice pre ze s a OSP 
Ce re k wic a ,  radne go R ady M iejs k iej  oraz so ł t ys a – Edwar d a Sikor y,  nac ze lnik a OSP 
Ce re k wic a M ark a Bia ł k a oraz pre ze s a Andr zeja G ro c hali .

▶ Burmist r z p o d z ię kowa ł st raż akom o c hot nikom z a 
t ru d nie sie nia p om o c y.

▶ Wsp ó lne z dję c ie b urmist r z a z pr ze d st awic ie l ami gminnyc h je dnoste k O c hot nic zej 
St raż y Poż arnej p o dc z as uro c z yste go pr ze k az ania spr zę t u ,  k tóre o d by ł o s ię we 
w r ze śniu u b ie g ł e go ro ku w Ce re k wic y.

▶ O dnowiona re mi z a w Ce re k wic y. ▶ Zgodnie z zapewnieniem burmistrza, już niebawem 
strażacy ochotnicy z Cerekwicy zyskają nowy wóz bojowy.

▶ Burmist r z wsp ó lnie z so ł t yse m i  radny m R ady M iejs k iej 
Edwar de m Sikorą wi z y towa ł rów nie ż te re n bu dow y 
dro gi ,  k tóra p o ł ąc z y Ce re k wicę z M as ł owe m .

Trwa ostatni etap prac związanych z budową 
nowego ronda przy zbiegu ulic: Milickiej, Pru-
sickiej, Ks. Bochenka i Witosa. Inwestycję wi-
zytował burmistrz Marek Długozima. 

R E K L A M A
R E K L A M A

▶ D rugie z rond s k ł ad ając yc h się na m a ł y wę ze ł t r ze b nic k i  je st  ju ż gotowe i  s ł u ż y 
mie s z k ańcom . Rondo u z b ie gu ul ic :  M il ic k iej ,  Ro oseve l t a i  H .  Bro d ate go z ys k a ł o 
naz wę „ Rondo 4 C ze r wc a 1989 r.”  w ce lu uc zc ze nia d at y pie r ws z yc h c zę śc iowo wo lnyc h 
w y b orów w histori i  Po ls k i .

▶ N a rond z ie z am ontowano 12 gwiaz d , k tóre w s wej 
s y mb o lice m ają nawiąz y wać do f lagi  Unii  Europ ejsk iej . 
Rondo, zgo dnie z prop oz ycją bu rmist r z a b ę d z ie nosi ł o 
naz wę „Unii  Europ ejs k iej ”,  na pamiąt kę 15.  ro c z nic y 
wst ąpie nia Po ls k i  do wsp ó lnot y.

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a wi z y towa ł te re n inwe st ycj i .  N a z dj .  z  k ie row nik ie m bu dow y 
Zb igniewe m Jamr y m .
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 – Już podczas poprzedniej ka-
dencji Powiatu Trzebnickiego za-
biegałem o wykonanie chodnika 
przy drodze powiatowej w Do-
manowicach. Poprzedni Zarząd 
Powiatu Trzebnickiego składający 
się ze starosty Waldemara Wysoc-
kiego oraz przedstawicieli moje-
go klubu radnych – „Skuteczni 
dla Rozwoju” w osobach Jerzego 
Treli – wicestarosty, Sławomira 
Błażewskiego i Daniela Buczaka 
wykonał projekt techniczny, za-
bezpieczył w budżecie Powiatu 
Trzebnickiego środki finansowe 
oraz wyłonił w drodze przetar-
gu wykonawcę budowy chodni-
ka w Domanowicach. Niestety 
po zmianie władzy w Powiecie 
Trzebnickim w listopadzie 2018 
roku, zawarta przez poprzednie 
władze powiatu umowa na wy-
konanie chodnika w Domano-
wicach nie została zrealizowana. 
Środki finansowe zabezpieczone 
w budżecie na 2018 rok na wyko-
nanie inwestycji zostały przekaza-
ne decyzją nowej koalicji w Powie-
cie Trzebnickim na inne zadania 
niezwiązane z Gminą Trzebnica. 
Widząc konieczność realizacji tej 
inwestycji, zaproponowałem Sta-
roście Małgorzacie Matusiak wy-
konanie chodnika w Domanowi-

cach w 2019 roku w partnerstwie 
50% na 50% z Gminą Trzebnica. 
Dzięki temu podpisane zostało 
porozumienie, na mocy którego 
Gmina Trzebnica i Powiat Trzeb-
nicki wspólnie zobowiązały się do 
wybudowania chodnika w Do-
manowicach dzieląc się kosztami 
jego budowy po połowie – powie-
dział burmistrz i dodał: – Cieszę 
się, że pomimo przeszkód udało 
się zrealizować to bardzo ważne 
zadanie, o które mocno zabiegał 
także sołtys Domanowic i radny 
Rady Miejskiej Zenobiusz Modli-
borski.
 Wspomniany sołtys uczestni-
czył w wizji lokalnej, która odbyła 
się na terenie budowy. – Czekali-
śmy na ten chodnik i choć wyda-
wało się, że możemy go stracić, 
to skuteczne działanie burmi-
strza zaowocowało tą inwestycją. 
Dziękujemy, że w trosce o nasze 
bezpieczeństwo postanowił on ze 
środków gminnych sfinansować 
50 procent budowy chodnika, 
który należy do powiatu. Liczę, 
że dzięki wsparciu burmistrza 
uda się także naprawa powiatowej 
drogi pomiędzy Domanowicami 
a Trzebnicą. – mówił zadowo-
lony sołtys. Burmistrz w piśmie 
skierowanym do Starosty Trzeb-

nickiego w dniu 27.09.2019 roku 
zawnioskował również o uję-
cie w budżecie Powiatu Trzeb-

nickiego na 2020 rok budowy 
brakującej części chodnika 
w Domanowicach oraz wymiany 

nawierzchni drogi łączącej Do-
manowice z Trzebnicą. 

[sh]

▶ O p ró c z c ho dnik a ,  w y konana zost anie rów nie ż je dna z dró g dojaz dow yc h . Burmist r z 
z aw nios kowa ł rów nie ż do st arost y o w y konanie re m ont u dro gi p owiatowej ł ąc z ącej 
Dom anowice z Tr ze b nic ą.

▶ Cho dnik w Dom anowic ac h p owst a ł  zgo dnie z ob ie t nic ą burmist r z a M ark a D ł u goz imy 
d aną mie s z k ańcom . N a z dj .  burmist r z z  se k re t ar ze m Danie le m Buc z ak ie m oraz so ł t yse m 
i  radny m R ady M iejs k iej  Ze nob iu s ze m M o dlib or s k im .

o ubezPieczeniach w trzebnicy

R E K L A M A

 Dwudniowa konferencja zor-
ganizowana przez Polskie Sto-
warzyszenie Ubezpieczenia Spo-
łecznego pod kierownictwem 
merytorycznym prof. dr hab. Ger-
trudy Uścińskiej piastującej funk-
cję prezesa ZUS, zatytułowana 
została „Koordynacja systemów 
zabezpieczenia społecznego – 15 
lat doświadczeń Polski”. Wyda-
rzenie otworzyła dr hab. Monika 
Lewandowicz-Machnikowska 
– przewodnicząca Oddziału Dol-
nośląskiego PSUS, która witając 
gości podkreśliła, że celem spo-
tkania jest nie tylko popularyza-
cja wiedzy i wyników ostatnich 
badań na temat ubezpieczenia 
społecznego wśród zawodowców, 
ale także ogólne podnaoszenie 
rangi tego ważnego zagadnienia 
w społeczeństwie. W imieniu 
wszystkich zebranych podzięko-
wała również burmistrzowi Mar-
kowi Długozimie za gościnność, 
chwaląc rozwój Trzebnicy i za-
praszając wszystkich zebranych 
do jej zwiedzenia podczas czasu 
wolnego. Następnie oddała głos 
burmistrzowi, który pogratulo-
wał gościom zorganizowania tak 
prestiżowej konferencji właśnie 
w Trzebnicy. Burmistrz Marek 
Długozima nadmienił, że to dla 
niego wielka radość i osobista 
satysfakcja, iż jego wieloletnie 
starania na rzecz rozwoju całej 
gminy przynoszą efekty w po-
staci jej rozpoznawalności na ze-

wnątrz. – Cieszę się, że wybitni, 
krajowi specjaliści: czy to z za-
kresu ubezpieczeń społecznych, 
czy jak podczas spotkania sprzed 
dwóch miesięcy z zakresu chirur-
gii, wybierają właśnie Trzebnicę 
na siedzibę swoich prestiżowych 
spotkań przez wzgląd na profesjo-
nalizm przygotowania imprez, na 
zrewitalizowane tereny i komfor-
towe połączenia komunikacyjne 
z Wrocławiem i Poznaniem.
 Dwudniowa ogólnopolska 
konferencja dotyczyła podsu-
mowania 15 lat doświadczeń 
w zakresie ubezpieczeń społecz-
nych w odniesieniu do państwa 
polskiego i jego członkostwa 
w Unii Europejskiej. Omówione 
zostało m.in. zagadnienie bieżą-
cych problemów w stosowaniu 
przepisów unijnej koordynacji 
w orzecznictwie polskich sądów, 
a także najnowsze orzecznictwo 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej w odniesieniu do 
kontroli stosowanych przez ZUS 
formularzy, a także zauważal-
ne kierunki zmian samej koor-
dynacji. W panelu dotyczącym 
usprawnienia współpracy między 
właściwymi instytucjami w kon-
tekście zabezpieczeń społecznych 
dużo uwagi poświęcono nato-
miast nowemu instrumentowi za-
bezpieczeń społecznych – EESSI. 
Powyższe narzędzie to zapowiedź 
prawdziwej rewolucji elektronicz-
nej w ramach europejskich in-

stytucji publicznych. Będzie ono 
równocześnie użytkowane przez 
100 tys. pracowników instytu-
cji zabezpieczenia społecznego 
z obszaru całej Unii Europejskiej. 
Docelowo EESSI ma zaspokoić 
potrzeby mieszkańców w całej 
UE w przedmiotowym zakresie, 
bez względu na kraj pochodzenia 
i miejsce obecnej pracy, znacznie 
przyspieszając też weryfikację 
uprawnień i wypłatę świadczeń. 
Wśród zaproszonych ekspertów 
znaleźli się specjaliści Katedry 
Prawa Pracy i Prawa Socjalne-
go Poznańskiego Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza: prof. 
Krzysztof Ślebzak, dr hab. Daniel 
Eryk Lach oraz dr Maciej Zieliń-
ski. Dodatkowo w dyskusji udział 
wzięli praktycy: dyrektor De-
partamentu Rent Zagranicznych 
dr Andrzej Szybkie oraz pracow-
nik ww. departamentu w ramach 
Zakładu Ubezpieczeń Socjalnych 
Mirosław Ćwiak, dyrektor De-
partamentu Koordynacji Syste-
mów Zabezpieczenia Społecznego 
w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Robert Wój-
cik, pełniący rolę wicedyrektora 
Departamentu Współpracy Mię-
dzynarodowej w Narodowym 
Funduszu Zdrowia Arkadiusz 
Wachnik, jak również dyrektor 
Biura Ubezpieczeń w Kasie Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego 
Anna Klemińska. 

[ksz]

Trzebnica po raz kolejny w krótkim przedziale czasu została wy-
brana na siedzibę niezwykle prestiżowego, ogólnokrajowego spo-
tkania ekspertów. W dniach 14-15 listopada w przestronnej sali 
konferencyjnej Hotelu Trzebnica spotkali się specjaliści z zakre-
su ubezpieczeń społecznych. 

▶ Burmist r z p owit a ł  w Tr ze b nic y pre ze s a ZUS prof.  dr hab. 
G e r t ru dę Uśc ińs k ą.

▶ Prowad z ąc a konfe re ncję dr hab. M onik a Lewandowic z-
M ic hnikows k a p o dk re ś l i ł a ,  że w y b ór Tr ze b nic y,  na 
gosp o d ar z a sp ot k ania nie je st  pr z y padkow y. Do d a ł a , 
że z c ie k awośc ią ś le d z i  roz wój jak i  w ost at nim c z asie 
z ac ho d z i  w nas zej  gminie.

▶ W H ote lu Tr ze b nic a ze b ral i  s ię e k sp e rc i  z  d z ie d z iny 
u b e z pie c ze ń sp o ł e c z nyc h , by roz m awiać o ko or dy nacji 
z ab e z pie c ze nia sp o ł e c z ne go. 

▶ Burmistrz podkreśli ł ,  że 
ciesz y się, iż kolejna gru-
pa ek sper tów w ybrała 
Trzebnicę na miejsce swo -
jego spotkania. 

▶ W y k ł ad prof.  dr hab. G e r-
t ru dy Uśc ińs k iej  – pre ze s 
ZUS , of icjalnie roz p o c z ą ł 
ob rady.

▶ Przewodniczący Zarządu 
Głównego Polskiego Sto-
warzyszenia Ubezpiecze-
nia Społecznego (PSUS) 
– prof. dr hab. Maciej 
Żukowski wspomniał, że 
obrady goszczą w miejscu 
szczególnym – mieście św. 
Jadwigi, która była wielkim 
przykładem służby drugie-
mu człowiekowi. 

R E K L A M A

nowy chodnik w Domanowicach
Burmistrz Marek Długozima dotrzymał sło-
wa danego mieszkańcom Domanowic. Dopro-
wadził do realizacji chodnika, który znajduje 
się przy drodze powiatowej i jest bardzo waż-
ną inwestycją w kontekście bezpieczeństwa 
mieszkańców sołectwa.
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 8 listopada, na ekranach pol-
skich kin ukazał się mistrzow-
ski thriller w reżyserii Łukasza 
Kośmickiego, pod tytułem „Ukry-
ta gra”. Film ten doczekał się mię-
dzynarodowej obsady, a w jednej 
z głównych ról, obok Billa Pulma-
na – znanego między innymi z roli 
prezydenta w „Dniu niepodległo-
ści” – wystąpił wyśmienity, polski 
aktor – Robert Więckiewicz. 
 Wieczór 15 listopada otworzył 
seans „Ukrytej gry”. Na widow-
ni zasiadło blisko 300 widzów. Po 
półtoragodzinnej emocjonującej 
projekcji, burmistrz Marek Dłu-
gozima przywitał na sali kinowej 
oczekiwanego przez wszystkich 
gościa – Roberta Więckiewicza. 
Spotkanie moderowała Barbara 
Ulatowska – koordynator Kina 
Polonia 3D, zadając aktorowi kilka 
pierwszych pytań, na które chęt-
nie i obszernie odpowiadał. Swo-
je przysłowiowe „5 minut” mieli 
również widzowie, którzy przy 
pomocy bezprzewodowego mikro-
fonu krążącego po sali, zadawali 
nurtujące ich pytania.

 Robert Więckiewicz w ciekawy 
sposób opowiadał o procesie two-
rzenia filmu i robiących wrażenie 
efektach pracy Allana Starskie-
go, wybitnego scenografa, który 
w 1993 roku otrzymał Oscara za 
scenografię do filmu „Lista Schin-
dlera”. W „Ukrytej grze” nie bra-
kuje smaczków scenograficznych 
większego i mniejszego kalibru, 
zaczynając od sekretnych przejść 
w Pałacu Kultury i Nauki, a koń-
cząc na ruinach przed budynkiem, 
których fizycznie już nie ma. Cie-
kawostką jest, że na prośbę Star-
skiego wstrzymano wyburzanie 
pozostałej części ruin na czas krę-
cenia ujęć do filmu. Robert Więc-
kiewicz bardzo chwali i ceni sobie 
współpracę z odtwórcą głównej 
roli Billem Pullmanem, wspo-
minając jego pozytywne wraże-
nia z pobytu w Polsce oraz pracy 
na planie. Film „Ukryta gra” ma 
swój specyficzny, niepowtarzal-
ny klimat. Widzowie oceniają go 
w większości jako bardzo „ame-
rykański”, porównując do starych, 
„Bondowskich” filmów. Mimo, że 

w „Ukrytej grze” brak widowisko-
wych pościgów i strzelanek, akcja 
praktycznie bez przerwy trzyma 
w napięciu. Robert Więckiewicz, 
w odpowiedzi na jedno z pytań 
widzów, opowiadał również o kon-
sekwencjach pracy aktorskiej, wią-
żącej się z emocjami, które stają 
się udziałem osoby odgrywającej 
tragiczną rolę. Aktor, by dobrze za-

grać, powinien starać się poczuć to, 
co osoba, którą ma się stać. Czasem 
udaje się o tym zapomnieć, czasem 
takie emocje zostawiają gdzieś we 
wnętrzu swoisty ślad. Pytań od 
widzów nie było końca. Na zakoń-
czenie spotkania, burmistrz Marek 
Długozima, podziękował Roberto-
wi Więckiewiczowi za przybycie 
i poświęcony czas. Gratulując mu 

osiągnięć, wręczył pamiątkowe, 
trzebnickie filiżanki dla niego oraz 
jego żony. Gromkie brawa stano-
wiły wyraz głębokiego podziwu 
i aprobaty publiczności wobec 
aktora. Po spotkaniu, można było 
zdobyć autograf i zrobić sobie zdję-
cie z Robertem Więckiewiczem. 

[bu]

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a pr z y wit a ł  Rob e r t a Wię c k iewic z a w K inie Po lonia .  Ak tor 
o dwie d z i ł  Tr ze b nicę w ram ac h prom o cji  s woje go naj nows ze go f i lmu „Uk r y t a G ra”.

robert więckiewicz  w Trzebnicy
Na zaproszenie Marka Długozimy – Burmi-
strza Gminy Trzebnica, 15 listopada, w drugim 
tygodniu premiery filmu „Ukryta gra”, Kino 
Polonia 3D gościło wspaniałego, polskiego ak-
tora – Roberta Więckiewicza.

R E K L A M A

Międzynarodowy dzień Praw dziecka 

 Oświetlenie budynków i zabyt-
ków na kolor niebieski, przyjęty 
przez ONZ oraz tym samym UNI-
CEF – Fundusz Narodów Zjed-
noczonych na rzecz Dzieci, ma 
w symboliczny i wyjątkowy sposób 
promować prawa dziecka. Warto 

dodać, że na naszym kraju spo-
czywa szczególna odpowiedzial-
ność monitorowania przestrzega-
nia praw dziecka, gdyż to właśnie 
Polska była inicjatorem powstania 
Konwencji, i to nasz kraj przedło-
żył na forum międzynarodowym 

jej pierwszą wersję. Do dziś Kon-
wencja jest najszerzej ratyfikowa-
nym na świecie dokumentem z za-
kresu praw człowieka. 
Trzebnica włączyła się do global-
nej akcji UNICEF. Prawa dzieci 
oraz 30. rocznicę podpisania Kon-
wencji promowaliśmy na kilka 
sposobów. W mieście pojawiły się 
specjalne billboardy oraz plakaty. 
Plansze z informacjami wyświe-
tlane były także na systemie ekra-
nów w Gminnym Parku Wod-
nym TRZEBNICA-ZDRÓJ czy 
Gminnym Centrum Medycznym 
TRZEBNICA-ZDRÓJ. W Kinie 
Polonia 3D przed seansami wy-
świetlane były filmiki oraz plan-
sze przygotowane przez UNICEF.
 W kulminacyjnym dniu, 20 
listopada, do akcji przystąpi-
ły dzieci i młodzież z gminnych 

placówek oświatowych. W Szkole 
Podstawowej nr 1, na zaproszenie 
klasy 2b, o prawach dzieci i ich 
realizacji uczniowie rozmawiali 
z burmistrzem Markiem Długo-
zimą. Głównym punktem pro-
gramu był wspólny przemarsz 
uczniów, nauczycieli, dyrekcji 
oraz burmistrza ze szkoły do 
Rynku w Trzebnicy. Dominował 
oczywiście kolor niebieski – dzieci 
przygotowały flagi, czapki, niebie-
skie serduszka, transparenty i ta-
bliczki. Wcześniej w szkole odbyły 
się liczne zajęcia dotyczące tema-
tyki praw dzieci. Pracowano także 
na materiałach udostępnionych 
przez UNICEF.
 W Szkole Podstawowej nr 2 
uczniowie przygotowali materia-
ły informujące o prawach dzieci, 
UNICEF oraz Konwencji, które 

zostały zamieszczone na stronie 
internetowej oraz w głównym 
holu szkoły. W Gminnym Przed-
szkolu nr 2 odbyło się wiele przed-
sięwzięć dla dzieci związanych 
z tematyką praw dziecka, m.in.: 
zajęcia plastyczne, na których 
powstał plakat o prawach dzieci, 
czytanie przez zaproszonego ro-
dzica bajki o tematyce związanej 
z prawami dzieci, wspólne przy-
gotowywanie informacji na tabli-
ce w holu i przed salami, a nawet 
wspólne nagrywanie specjalnego 
filmiku. W pozostałych szkołach, 
m.in. w Masłowie, podczas zajęć 
z wychowawcą dzieci rozmawiały 
na temat praw dzieci i ich prze-
strzegania w różnych krajach.

[kas]

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka przypada 
20 listopada. Tego dnia dzieci przypominają świa-
tu o swoich prawach. Data została ustanowiona 
na pamiątkę podpisania Konwencji o Prawach 
Dziecka, opracowanej przez ONZ. W tym roku 
obchodziliśmy 30. rocznicę uchwalenia Konwen-
cji. W Trzebnicy, podobnie jak w innych miastach 
na całym świecie, podświetliliśmy na niebiesko 
jeden z budynków – Gminne Centrum Kultury. 
Wcześniej odbył się marsz dzieci, które tego dnia 
ubrały się na niebiesko.

R E K L A M A

▶ Sp ot k anie p r z yc iągnę ł o wie lu mie s z k ańców, k tór z y o c ho c zo w z ię l i  u d z ia ł  w dyskusj i . ▶ Rob e r t Wię c k ie iwc z op owie d z ia ł  o prac ac h nad f i lm e m 
oraz c hę t nie o dp owiad a ł na z ad awane py t ania . 

▶ D z ie c i  st wor z y ł y sp e cjalne prace graf ic z ne,  k tóre pr ze k az a ł y na rę ce 
burmist r z a M ark a D ł u goz imy. 

▶ Gmina Trzebnica włączyła się do akcji UNICEF m.in. poprzez podświetlenie na 
niebiesko budynku użyteczności publicznej – Gminnego Centrum Kultury.

▶ Wsp ó lne z dj .  uc ze st ników pr ze m ar s z u z o k azj i  M ię d z y naro dowe go D nia Praw D z ie c k a .
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Trzebnica  dla niepodległej!

 Przypomnijmy, że 11 listo-
pada 2018 roku świętowaliśmy 
w Trzebnicy 100. rocznicę od-
zyskania przez Polskę niepodle-
głości. Uroczystości te były kul-
minacją gminnych obchodów 
„100-lecia odzyskania niepodle-
głości”, w ramach których w na-
szym mieście odbywały się liczne 
wydarzenia o charakterze kultu-
ralnym, religijnym, społecznym, 
sportowym i integracyjnym. 
Tego dnia odsłonięty został Po-
mnik Wolności oddający hołd 
tym, którzy walczyli i ginęli za 
Polskę. Z inicjatywy burmistrza 
Marka Długozimy zastąpił on 

Pomnik Żołnierzy Radzieckich. 
Również na wniosek burmistrza, 
27 czerwca 2019 r. uchwałą Rady 
Miejskiej w Trzebnicy nadano 
nazwę „Skwer Szczepana Sie-
kierki” obszarowi przestrzeni 
publicznej u zbiegu ulic ks. Dz. 
W. Bochenka, Wrocławskiej oraz 
1. Maja w Trzebnicy. W ten spo-
sób Burmistrz Gminy Trzebnica 
upamiętnił „Zasłużonego dla 
Gminy Trzebnica”.
 Uroczystości poprowadzone 
przez bryg. ZS Romana Chan-
dohę, rozpoczęły się od wspól-
nego odśpiewania hymnu, 
w ramach ogólnopolskiej akcji 

„Polska do hymnu!”. Podzięko-
wał on także burmistrzowi za do-
cenienie Komendanta „Strzelca”, 
zasłużonego działacza Trzebnicy.
 – Komendancie! – insp. ZS 
Szczepanie Siekierko. Dziękuje-
my Ci za Twoje wielkie dokonania 
w Związku Strzeleckim „Strzelec” 
w patriotycznym kształtowaniu 
obywatelskich postaw młodzieży, 

pielęgnowaniu tradycji i historii 
niepodległościowej Marszałka 
Józefa Piłsudskiego oraz budo-
waniu tożsamości i dziedzictwa 
narodowego. Twoja wiara, odwa-
ga i czyny były dla nas strzelców 
wielką nauką jak walczyć o histo-
rię, prawdę, wolność i godność. 
Budzić polskiego ducha narodu, 
a także upamiętniać polskość 

w kraju i na Kresach RP. Twoją 
świętą dewizą było to, co strzel-
com przekazałeś:
„BÓG – HONOR – OJCZYZNA”! 
Cześć Jego Pamięci! – mówił Ro-
man Chandoha, który następnie 
przekazał głos burmistrzowi 
Markowi Długoizmie. Przemó-
wienie burmistrza prezentujemy 
poniżej:

 Minutą ciszy uczcijmy śp. Lucjana Tacia żołnierza I Armii Wojska Polskiego, Preze-
sa oddziału Światowego Związku Sybiraków w Trzebnicy, wielkiego patriotę, przyjacie-
la SP nr 1, uczestnika naszych uroczystości.
 Dzisiaj każdy, kto czuje się Polakiem głęboko związanym z Ojczyzną, dziękuje Bogu 
za dar odzyskanej niepodległości, a także – idzie pod pomniki chwały i męczeństwa, 
by oddać należny hołd tym, którym ten bezcenny dar zawdzięczamy. To miejsca, które 
przypominają, że są wartości droższe nad życie i że niezliczona liczba naszych rodaków 
– w imię ich obrony – była gotowa do największych poświęceń. To również miejsca, któ-
re w takim dniu jak dzisiejszy – skłaniają do refleksji o różnych drogach wiodących do 
wolności i każą również myśleć o przesłaniu, jakie dla Polaków XXI wieku niesie ofiara 
tak wielu pokoleń naszych rodaków.
 Spotykamy się dzisiaj w tych miejscach pamięci narodowej, by uczcić 101. rocznicę 
odzyskania niepodległości przez Polskę. „Dzisiaj mamy wielkie święto narodu, święto 
radości po długiej, ciężkiej nocy cierpień” – tak mówił Józef Piłsudski podczas pierw-
szego posiedzenia Sejmu Ustawodawczego, kiedy to po 123 latach zniewolenia naród 
polski odzyskał niepodległość. Wolna Rzeczpospolita pojawiła się ponownie na mapach 
Europy. Ziściły się marzenia Polaków urodzonych i wychowanych pod zaborami.
 Rok temu, 11 listopada 2018 roku, mieliśmy wielki zaszczyt – jako współczesne po-
kolenia – uczcić historyczny jubileusz – 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Również tu, w naszym mieście – w Trzebnicy świętowaliśmy w sposób niezwykle 
uroczysty. Tamtego dnia mieliśmy ogromny zaszczyt odsłonić piękny monument – Po-
mnik Wolności. Podejmując decyzję o jego powstaniu wiedziałem, że jest to najtrwalszy 
i najpiękniejszy wyraz naszej pamięci o bohaterach, którym zawdzięczamy wolność. 
 Mocno wierzę, że dla współczesnych i przyszłych pokoleń, Pomnik Wolności to 
miejsce zadumy i refleksji nad historią Polski, a w naszych sercach wzbudza on radość 
i wdzięczność za dar niezwykły – dar wolności.
 Wydarzenie to przyciągnęło tłumy trzebniczan, gościliśmy wielu znamienitych gości, 
w tym przedstawicieli władz państwowych, bowiem swoją obecnością zaszczyciła nas 
ówczesna pani minister, a dziś europoseł pani Beata Kempa. Czuliśmy wszyscy pod-
niosłą atmosferę, wiedzieliśmy, że dzieją się rzeczy bliskie sercom wszystkich Polaków, 
czuliśmy się częścią wielkiej, narodowej wspólnoty.
 Dziś gromadzimy się ponownie w tym samym miejscu dopisując kolejny, piękny roz-
dział w historii kraju, ale i w historii miasta. Pragniemy złożyć hołd wszystkim Pola-
kom, którzy służyli naszemu krajowi z najwyższym oddaniem, nie szczędząc tej służbie 
trudu i krwi, a kiedy trzeba było, także i ofiary z własnego życia. I ogromną dumą 
napawa nas fakt, że również wśród trzebniczan mamy wielkich bohaterów.
 Skwer, na którym stanął Pomnik Wolności, 27 czerwca na mój wniosek – uchwałą 
Rady Miejskiej w Trzebnicy – uzyskał nazwę Skwer im. Szczepana Siekierki. Zależało 
mi bowiem, by w ten sposób upamiętnić Komendanta Strzelca, uhonorowanego tytu-
łem Zasłużony dla Gminy Trzebnica, którego miałem zaszczyt znać osobiście, towarzy-
sząc i wspierając go w jego działaniach i zaangażowaniu na rzecz naszego miasta.
 Śp. Szczepan Siekierka – weteran II wojny światowej, partyzant Związku Walki 
Zbrojnej, żołnierz Armii Krajowej, działacz Ruchu „Solidarność”, współtwórca trzeb-
nickiego Krzyża Katyńskiego. Założył w Trzebnicy Koło Światowego Związku Żołnierzy 

Armii Krajowej oraz pierwszą na Dolnym Śląsku Jednostkę Strzelecką Związku Strze-
leckiego „Strzelec”, którą dowodził do końca swego życia. Wniósł duży wkład w rozwój 
i promocję Gminy Trzebnica – w dziedzinie życia społecznego, patriotycznego wycho-
wania młodzieży, pielęgnowania tradycji i budowania tożsamości narodowej.
 Dziś kontynuatorem jego dzieła jest pan Roman Chandoha, równie oddany dla 
spraw związanych ze Związkiem Strzeleckim, który troszczy się o przekazywanie histo-
rii młodym pokoleniom i krzewienie wśród nich postaw patriotycznych opartych o war-
tości takie jak: „Bóg, Honor, Ojczyzna”.
 Te trzy wielkie słowa od stuleci idą z naszym narodem. Nasi przodkowie dążenie do 
wolności opierali na nadziei, która płynie z głębokiej wiary, a wiara była oparciem rów-
nież wtedy, gdy po odzyskaniu niepodległości trzeba było szukać jedności pomimo róż-
nic. Wszystkim zależało, by wspólnymi siłami odbudowywać kraj i bronić jego granic. 
Więc od pokoleń miłość do Ojczyzny wyraża się nie tylko poprzez świętowanie ważnych 
rocznic, ale jest nieustannym wezwaniem do szukania zgody i wzajemnego szacunku. 
Dwaj wielcy adwersarze Józef Piłsudski i Roman Dmowski nie kochali się nawzajem, 
ale kochali Polskę. Ich postawa potwierdza hasło, że tylko zgoda buduje i że tylko ona 
winna być natchnieniem dla tych, dla których Polska jest najważniejsza. Obaj potrafili 
wznieść się ponad różnice poglądów, ocen.
 Nasz kraj to suma Małych Ojczyzn – miast i miasteczek takich jak Trzebnica. Mó-
wiąc o wolnej i niepodległej Polsce, mówimy również o wolnej i niepodległej Trzebnicy. 
Mówiąc o rozwoju, dynamicznych zmianach, których potrzebuje nasz kraj, mówimy 
o tym, czego my potrzebujemy tutaj, w naszym mieście. Mówiąc o tym, że potrzebujemy 
ludzi, którzy chcą łączyć, a nie dzielić, takich, którzy chcą pracować dla dobra wspólne-
go, że to ludzie są ważniejsi od idei, mówimy o tym, że potrzebujemy ich również tutaj 
– w Trzebnicy.
 Niestety, również w naszym mieście doświadczamy działań osób, które ponad dobro 
wspólne przekładają własny interes oraz swoje własne, niezaspokojone ambicje. Peł-
ni zawiści nie potrafią się cieszyć z sukcesów, którymi niewątpliwie w ostatnich latach 
może pochwalić się Trzebnica. Nieustannie szukają pretekstu do działań przepełnio-
nych mową nienawiści, która służy propagowaniu wrogich postaw. Chcę dziś podkre-
ślić, że wierzę w dobry i mądry spór. To część naszej demokracji. Wierzę, że możemy 
się spierać o to, co jeszcze w Trzebnicy unowocześnić, co jeszcze usprawnić, jak jeszcze 
lepiej zadbać o zdrowie naszych seniorów i rozwój naszych rodzin, szczególnie tych wie-
lodzietnych. Wierzę w dyskusję o tym, jak możemy w Trzebnicy rozwijać ideę społeczeń-
stwa obywatelskiego, tak byśmy mogli działać w poczuciu wspólnej odpowiedzialności. 
Jednak to wszystko może się udać tylko w wymiarze dobrze rozumianej troski o losy na-
szej Małej Ojczyzny – Gminy Trzebnica. Cytując Marszałka Józefa Piłsudskiego, który 
nawoływał:
 "Bądźmy konsekwentni, nie poddawajmy się, a gdy już zwyciężymy, nie napawajmy 
się wiktorią. Zwycięstwo to bowiem krótka chwila triumfu, a po nim walczcie nadal, al-
bowiem w nieszczęściu, w walce kształcą się charaktery. W nieszczęściu i walce człowiek 
się uczy",
 Chcę zapewnić, że nie zamierzam się poddać. Jak pokazały ostatnie lata działania 
moich oponentów nie przynoszą efektu, a ja nigdy się cofnę. I dziś, w dniu 11 listopa-

Głos zabrał również syn śp. Szcze-
pana Siekierki Stanisław, który 
podziękował za docenienie ojca: 
– Jest to wyjątkowy dzień dla całej 
naszej rodziny. Jestem niezmier-
nie wzruszony i szczęśliwy, że 
działalność mojego ojca została 
dzisiaj w tak szczególny sposób 
wyróżniona. Mój ojciec był czło-
wiekiem wielkiej wiary i czynu, 
dla którego Bóg, Honor i Ojczy-
zna były najwyższymi wartościa-
mi, którym przez całe swoje życie 
służył. W imieniu swojego ojca, 
moim oraz całej mojej rodziny, 

chciałbym serdecznie podzięko-
wać Panu burmistrzowi Marko-
wi Długozimie, Radzie Miejskiej 
w Trzebnicy oraz wszystkim 
osobom zaangażowanym w tę 
inicjatywę. W sposób szczególny 
dziękuję Panu bryg. Romanowi 
Chandosze, który z tak wielkim 
oddaniem kontynuuje dzieło 
mojego ojca oraz wszystkim tym 
którzy wspierali działania, jakich 
mój ojciec podejmował się w ciągu 
swojego życia – zakończył Stani-
sław Siekierka.
Uroczystego odsłonięcia tablicy 

poświęconej śp. insp. ZS Szcze-
panowi Siekierce, a tym samym 
oficjalnego otwarcia skweru jego 
imienia dokonali: burmistrz Ma-
rek Długozima, córka Szczepana 
Siekierki – Czesława Naruć, bryg. 
ZS Roman Chandoha oraz młodzi 
przedstawiciele harcerzy i związ-
ku strzeleckiego „Strzelec”. 
Poświęcenia tablicy oraz skweru 
dokonał kapelan strzelców ks. Ma-
rian Rybczyński, prywatnie sio-
strzeniec śp. Szczepana Siekierki. 
Odczytał on również list od abp. 
Józefa Kupnego Metropolity Wro-

cławskiego. Następnie uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 2 zapre-
zentowali program artystyczny, 
przygotowany przez klasy VIIIb 
i VIa pod opieką Ewy Bednarz 
i Haliny Bolisęgi. Ważnym punk-
tem uroczystości był Apel Pamięci 
odczytany przez bryg. ZS Roma-
na Chandohę. Po nim, wszystkie 
obecne delegacje złożyły wieńce 
pod Pomnikiem Wolności. Pod 
pomnikami II Armii Wojska Pol-
skiego, Pomnikiem Sybiraków 
oraz Krzyżem Katyńsko-Smo-
leńskim, w imieniu wszystkich 

mieszkańców kwiaty złożyła dele-
gacja Urzędu Miejskiego na czele 
z burmistrzem Markiem Długo-
zimą. Następnie wszyscy zebrani 
pod przewodnictwem Trzebnic-
kiej Orkiestry Dętej, w oficjalnym 
przemarszu, udali się na mszę 
w intencji ojczyzny odprawioną 
przez proboszcza. Ks. Piotra Fi-
lasa w Bazylice św. Jadwigi. Po 
zakończonych uroczystościach na 
uczestników wydarzenia czekała 
wojskowa grochówka. 

Urodził się 12 maja 1922 r. we wsi Hołhocze w powiecie Podhajce. Od najmłodszych lat wychowany był 
w duchu wiary katolickiej i miłości do Ojczyzny. Jego ojciec był legionistą oraz do 1921 r. żołnierzem 19 
Pułku Obrońców Lwowa. Jako młody chłopiec wstąpił w szeregi Orląt Lwowskich, a w 1937 r. do Związ-
ku Strzeleckiego z przydziałem do służby wartowniczej przy magazynach i urzędach państwowych. 
Od 4 września 1939 r. walczył z wojskami bolszewickimi nad rzeką Złota Lipka, Brzeżany, Zaleszczyki. 
Od 1940 r. walczył w szeregach polskiej organizacji podziemnej Służba Zwycięstwu Polsce i następnie 
Związku Walki Zbrojnej przemianowanego w 1942 r. w Armię Krajową walcząc z Niemcami i bandami 
ukraińskimi. Po wojnie jako osadnik z Kresów RP zamieszkał w Bagnie, gdzie należał do Narodowych 
Sił Zbrojnych i prowadził gospodarstwo rolne. W 1970 r. zamieszkał w Trzebnicy. Tu aktywnie współ-
pracował z śp. ks. Dziekanem W. Bochenkiem w organizacji uroczystości religijnych i pracach remon-
towych w Bazylice i w kościele św. Piotra i Pawła. Od 1989 r. na fali ”Solidarności” Trzebnica poznała 
jego wielki patriotyzm, odwagę, honor prawego Polaka i determinację w budowaniu nowej, pokomu-
nistycznej rzeczywistości. Działał w Komitecie Obywatelskim „Solidarność”, założył Koło Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej, reaktywował Związek Strzelecki marszałka Józefa Piłsudskiego. Był 
współautorem budowy Krzyża Katyńskiego poświęconego 3 maja 1990 r. W tym samym roku, 15 sierp-
nia zorganizował pierwsze po wojnie uroczyste obchody 70. rocznicy „Bitwy Warszawskiej” w Bazylice, 
pod Krzyżem Katyńskim, z udziałem Wojska Polskiego i strzelców oraz wojskowy festyn na stadionie. 
W 1992 r. zorganizował akcję likwidacji wielkiej gwiazdy na pomniku chwały ZSRR, który też miał 
zamiar rozebrać. W latach 1992-96 wspierał ze strzelcami kulturalny rozwój Kociej Góry. 17 września 
1995 r. z jego inicjatywy zbudowano pomnik pod Krzyżem Katyńskim, w którym pochowano urnę z zie-
miami mogilnymi: Katynia, Miednoje, Gross Rosen i ofiar UB we Wrocławiu. Był też organizatorem 
budowy i uroczystości wojskowej Pomnika Polaków Pomordowanych przez UON-UPA na Kresach RP 
w Bagnie. Komendant Szczepan Siekierka do końca swego życia aktywnie i wiernie służył Bogu i Ojczyź-
nie. Na wieczną wartę do Domu Pana odszedł w Wielką Sobotę 14 kwietnia 2001 r. Za zasługi dla miasta 
w 2009 r. otrzymał tytuł „Zasłużony dla Gminy Trzebnica”. 27 czerwca 2019 r. na wniosek Burmistrza 
Gminy Trzebnica – Pana Marka Długozimy, uchwałą Rady Miejskiej w Trzebnicy nadano nazwę „Skwer 
Szczepana Siekierki” obszarowi przestrzeni publicznej u zbiegu ulic ks. Dz. W. Bochenka, Wrocławskiej 
oraz 1 Maja w Trzebnicy. W ten sposób Burmistrz Gminy Trzebnica upamiętnił Komendanta „Strzelca”, 
zasłużonego działacza Trzebnicy. 

11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Pola-
ków – Państwo Polskie narodziło się na nowo. 
Po rozbiorach i 123 latach niewoli, po wielkich 
powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę 
świata. Na pamiątkę tego dnia, w Trzebnicy 
uroczyście obchodziliśmy Święto Niepodległo-
ści. Wspólnie wspominając tych, którzy wal-
czyli za nasz kraj, tych którzy ginęli. W czasie 
uroczystości pod Pomnikiem Wolności odbyło 
się także odsłonięcie pamiątkowej tablicy po-
święconej Szczepanowi Siekierce oraz oficjalne 
otwarcie skweru jego imienia. 

da, kiedy na wiele sposobów odmieniamy słowo: PATRIOTYZM, chcę zapewnić, że dla 
mnie osobiście wyraża się ono najpełniej w trosce o dobro domu, który został mi dany 
i zadany – w trosce o dobro Trzebnicy.
 Święty Jan Paweł II pisał: „Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umi-
łowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, któ-
ra obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania 
staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Po-
lacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego 
odzyskania”.
 Dlatego dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, powinniśmy sobie uzmysłowić, że nale-
żymy do tego szczęśliwego pokolenia, które od 1989 r. żyje w wolnym kraju. Ta świa-
domość zobowiązuje do żywej pamięci o bojownikach sprawy narodowej i równocze-
śnie – do czujnego strzeżenia odzyskanej niepodległości. Trzeba bowiem wyraźnie sobie 
uzmysłowić, że we współczesnym świecie, aby utracić suwerenność, nie trzeba zostać 
podbitym czołgami czy nalotami samolotów. Można ją bowiem utracić z własnej woli. 
Będzie to możliwe wtedy: gdy takie wartości, jak: „Bóg – Honor i Ojczyzna” staną się 
jedynie pustymi znakami; gdy zatracimy poczucie związku z Ojczyzną, jej historią i na-
rodową tradycją; gdy zapomnimy o naszych moralnych zobowiązaniach wobec tych, 
którzy za niepodległość Polski zapłacili swym życiem, przelaną krwią, ranami, wielkim 
cierpieniem i wyrzeczeniem. Tak więc, niepodległość nie jest dana nam raz na zawsze, 
trzeba jej czujnie strzec i bronić. 
 Nasz wielki rodak święty Jan Paweł II – papież, podczas ostatniej pielgrzymki do Oj-
czyzny w swym nauczaniu mocno podkreślał, że dzisiaj dla Polski największym zagro-
żeniem nie jest już faszyzm, ani nawet komunizm... Dziś są to przede wszystkim próby 
zacierania tożsamości narodowej, a także – liberalizm i relatywizm wartości. 
 W tej sytuacji może być tylko jedna odpowiedź na takie zagrożenie – patriotyzm 
i zgoda narodowa. Patriotyzm budowany na fundamencie najwyższych wartości, jaki-
mi są: Bóg, Honor, Ojczyzna. A zgoda narodowa i ta w malej ojczyźnie – budowana na 
wzór twórców II Rzeczypospolitej: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego 
Paderewskiego i innych ważnych przywódców Narodu, którzy dla dobra Ojczyzny po-
trafili się porozumieć ponad podziałami i z sukcesem przeprowadzili nasz kraj przez 
bardzo trudny okres wojen z sąsiadami, konfliktów wewnętrznych, scalania terytorium, 
budowy administracji państwowej i ustalania granic Polski.

 Chciałbym, abyśmy upamiętniając historyczne rocznice, nie tyle patrzyli w prze-
szłość, ale również wybiegali w przyszłość – ku kolejnym ideom, marzeniom i wyzwa-
niom. Na nich wyrośnie nasza niepodległość na kolejne lata, ale i stulecia.

Szanowni Państwo!
Jak wcześniej powiedziałem dzisiaj każdy, kto czuje się Polakiem głęboko związanym 
z Ojczyzną dziękuje Bogu za dar odzyskanej niepodległości, a także – idzie pod pomniki 
chwały i męczeństwa, by oddać należny hołd tym, którym zawdzięczamy wolność. Dla-
tego w tym miejscu chylę czoła przed wszystkimi zgromadzonymi tutaj uczestnikami 
gminnych obchodów Święta Niepodległości i z całego serca dziękuję za okazanie świa-
dectwa patriotyzmu.
Wyrazy szczególnej wdzięczności i głębokiego szacunku kieruję w pierwszej kolejności 
do obecnych wśród nas kombatantów, którzy złożyli daninę krwi i cierpienia na ołta-
rzu naszej Ojczyzny. W sposób szczególny dziękuję za udział w uroczystości rodzinie 
śp. Szczepana Siekierki, córce Czesławie Naruć oraz synowi Stanisławowi Siekierce. 
Cieszę się również, że jest wśród nas Pani Anna Morawiecka wraz z mężem, która to-
warzyszy nam podczas każdej ważnej uroczystości. Z całego serca dziękuję ks. celebran-
som mszy św. za Ojczyznę, na czele z ks. Proboszczem Piotrem Filasem oraz kapelanowi 
strzelców ks. Marianowi Rybczyńskiemu.
Dziękuję trzebnickiej Orkiestrze Dętej oraz wszystkim pocztom sztandarowym i dele-
gacjom organizacji oraz instytucji gminnych, a także obecnym tu Honorowym Obywa-
telom Trzebnicy oraz Zasłużonym dla Gminy Trzebnica. Dyrektorom szkół i młodzieży 
szkolnej, a szczególnie uczniom Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz ich nauczycielom – za 
uświetnienie naszej uroczystości poruszającym programem artystycznym. Radnym 
Rady Miejskiej, Rady Powiatu Trzebnickiego, harcerzom, strzelcom oraz ich dowódcy 
– panu Romanowi Chandosze, który poprowadził dzisiejszą uroczystość. Służbom po-
rządkowym – Powiatowej Policji w Trzebnicy, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożar-
nej i Straży Miejskiej. Dziękuję organizatorom dzisiejszej uroczystości: pracownikom 
Gminnego Centrum Kultury i Sportu i Wydziału Promocji z Urzędu Miejskiego.
Kończąc swe wystąpienie, wszystkim uczestnikom tego patriotycznego zgromadzenia 
życzę radosnego świętowania i spełnienia nadziei wiązanych z niepodległą Polską. 
Dziękuję za uwagę.

Marek Długozima – Burmistrz Gminy Trzebnica

Poniżej przedstawiamy rys biograficzny śp. Szczepana Siekierki:

Szanowni Mieszkańcy Gminy Trzebnica!

▶ Uro c z yste go o d s ł onię c ia t ab lic y p oś wię conej śp.  insp.  ZS Szc ze panowi Sie k ie rce,  a t y m 
s amy m of icjalne go ot warc ia s k we ru je go imie nia do konali :  burmist r z M are k D ł u goz im a , 
córk a Szc ze pana Sie k ie rk i  –  C ze s ł awa N aruć ,  b r yg.  ZS Rom an Chando ha oraz m ł o d z i 
pr ze d st awic ie le harce r z y i  z wiąz ku st r ze le c k ie go „ St r ze le c ”.
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▶ W swoim przemówieniu burmistrz podkreśli ł, że to troska o patriotyzm 
mał ych ojczyzn, takich jak Gmina Trzebnica, przekłada się na dobro Polski.

▶ Syn śp. Szczepana Siekierki, pan Sta-
nisław Siekierka podziękował burmi-
strzowi za inicjatywę i docenienie ojca. 

▶ De le g acje z ł oż y ł y k wiat y p o d Pomnik ie m Wo lnośc i . ▶ Wśró d nic h z nale ź l i  s ię m . in .  Le śnic y 
oraz …

▶ …pr ze d st awic ie le so ł e c t w z te re nu 
G miny Tr ze b nic a .

▶ Ws z ysc y ze b rani p o d pr zewo dnic t we m Tr ze b nic k iej  O rk ie st r y D ę tej ,  w of icjalny m 
pr ze m ar s z u ,  u d ali  s ię na ms zę w inte ncj i  Ojc z y z ny.

▶ M s zę ś w. w inte ncj i  ojc z y z ny o dprawi ł  prob os zc z k s .  Piot r  Fi l as SDS .

▶ Po d p omnik ie m I I  Armii  Wojs k a Po ls k ie go, Pomnik ie m Sy b iraków oraz 
K r z y że m Kat y ńsko -Smo le ńsk im , w imie niu ws z yst k ic h mie s z k ańców 
k wiat y z ł oż y ł a de le g acja Ur zę du M iejs k ie go na c ze le z burmist r ze m 
M ark ie m D ł u goz im ą.

▶ Po z akońc zonyc h uro c z ystośc iac h na uc ze st ników w yd ar ze nia c ze k a ł a 
wojskowa groc hówk a .

▶ Wsp ó lne z dję c ie c hwile p o os ł onię c iu t ab lic y upamię t niającej  Szc ze pana 
Sie k ie rkę.

▶ Wśró d z ap ros zonyc h gośc i  z nalaz ł a s ię m . in .  Anna M orawie c k a w raz z m ę że m , k s .  prob os zc z Piot r Fi l as SDS 
c z y Pr ze ł ożona G e ne ralna Kongre g acj i  Sióst r  B orom e u s ze k s .  Cl are t Ce c y lia K ró l .

▶ Uc z niowie Sz ko ł y Po dst awowej nr 2 z apre ze ntowali  pro gram ar t yst yc z ny.

▶ N a z dj .  o d lewej:  kom e nd ant insp.  Ad am J ę dr ys zc z ak , 
sk arb nik Barbara K rokowsk a , burmist r z M are k D ł ugoz im a , 
St anis ł aw Sie k ie rk a ,  pr zewo dnic z ąc y R ady M iejs k iej  M ate u s z 
St anis z oraz se k re t ar z Danie l  Buc z ak .

▶ W B az y lice ś w. Jadwigi  Śl .  nie z ab rak ł o p o c z tów s z t and arow yc h . 

▶ Burmist r z w raz z ro d z iną śp.  Szc ze pana Sie k ie rk i  oraz je go b l is k imi.

▶ Pl ac pr ze d baz y lik ą z amie ni ł  s ię w miejsce ,  g d z ie pr z y c ie p ł y m p osi ł ku 
m oż na by ł o p oroz m awiać o sprawac h Ojc z y z ny. 

▶ Poś wię ce nia t ab lic y oraz sk we ru do kona ł k ap e l an st r ze lców k s .  M arian 
R y b c z y ńs k i ,  p r y wat nie s iost r ze nie c śp.  Szc ze pana Sie k ie rk i .



14 15Nr 18 / 168 22.11.2019 Nr 18 / 168 22.11.2019

święto szkoły Podstawowej nr 3

 Czekanie opłaciło się i do-
kładnie w czwartek 7 listopada 
cała społeczność szkolna mogła 
oddać hołd pierwszej polskiej 
noblistce poszerzając grono 
uczniowskie o nowych pierw-
szoklasistów. Tegoroczne święto 
szkoły było szczególnie starannie 
przygotowane, ponieważ wpisało 
się w obchody Jubileuszu 50-lecia 
SP nr 3. Uroczystość rozpoczęła 
się od Mszy Świętej odprawio-
nej w kościele pw. św. Aposto-
łów Piotra i Pawła. Druga część 
uroczystości odbyła się w szkole, 
podczas której dyrektor szkoły 
Jadwiga Kalinowska wspólnie 
z burmistrzem Markiem Długo-
zimą dokonali uroczystego paso-
wania na ucznia. Na sali zebrali 
się także zaproszeni dyrektorzy 
trzebnickich szkół i przedszkoli, 
emerytowana dyrektor SP 3 pani  
Leontyna Gągało, proboszcz 
parafii pw. św. Apostołów Pio-
tra i Pawła ksiądz proboszcz 

Bogdan Grabowski, przewod-
nicząca Rady Rodziców pani  
Beata Maczuga, rodzice uczniów 
klas pierwszych oraz uczniowie 
i nauczyciele szkoły. Burmistrz 
Marek Długozima pogratulo-
wał zarówno dzieciom, jak i ich 
rodzicom, podkreślając, jaką sa-
tysfakcję daje przynależność do 
wspólnoty szkolnej i możliwość 
korzystania z edukacji na naj-
wyższym poziomie.
 – Życzę Wam samych suk-
cesów na ścieżce edukacyjnej 
na miarę patronki Waszej szko-
ły – Marii Skłodowskiej-Curie. 
W tym wyjątkowym roku jubi-
leuszu szkoły sami możecie się 
przekonać, porównując archiwal-
ne zdjęcia, jak mocno ta szkoła 
wypiękniała, jak bardzo ją roz-
budowano. Przez lata wykonałem 
szereg remontów i wielomiliono-
wych inwestycji. Powstała m.in.: 
pełnowymiarowa hala sportowa 
wraz z remontem małej hali gim-

nastycznej, boisko wielofunkcyj-
ne obejmujące dwa boiska do gry 
w koszykówkę, siatkówkę, tenisa 
i piłkę ręczną, nowa multimedial-
na sala do nauki języków obcych, 
stołówka z kuchnią oraz nowo-
czesny i spełniający najwyższe 
wymogi bezpieczeństwa nowy 
plac zabaw dla dzieci. Do najważ-
niejszych udogodnień należy zali-
czyć również windę usprawniają-

cą przemieszczanie się pomiędzy 
piętrami nie tylko osobom niepeł-
nosprawnym, ale również rodzi-
com z dziećmi. Ostatnia widocz-
na inwestycja to obiecany remont 
łazienek. Dyrekcja i kadra peda-
gogiczna dba o Waszą edukację, 
ja natomiast jako burmistrz – aby 
szkoła była komfortowym i bez-
piecznym miejscem – powiedział 
burmistrz. 

 Na ten uroczysty dzień zapla-
nowano także liczne atrakcje, 
włącznie z występami przedszko-
laków i szkolnego chóru, a na 
koniec pierwszoklasiści obda-
rowani słodyczami i życzeniami 
powodzenia zapozowali wspól-
nie z dyrekcją, wychowawcami 
i Burmistrzem Gminy Trzebnica 
do pamiątkowego zdjęcia. 

[ksz]

W bieżącym roku szkolnym na obszarze Gmi-
ny Trzebnica najdłużej na oficjalne pasowanie 
na ucznia musieli poczekać pierwszoklasi-
ści z SP nr 3, ponieważ uroczystość ta przy-
pada każdorazowo na listopad, upamiętnia-
jąc rocznicę urodzin Patronki Szkoły – Marii 
Skłodowskiej-Curie.

R E K L A M A

▶ D y re k tor Jadwig a Kali -
nows k a p o d z ię kowa ł a z a 
ost at nio pr ze prowad zone 
inwe st ycje w Sz ko le Po d -
st awowej nr 3.

▶ D z ie c i  o k l as k iwa ł y ko le gów, k tór z y st al i  s ię p e ł nop raw ny mi 
uc z niami.

▶ D y re k tor ż yc z y ł a ws z yst k ie go najle ps ze go na 
nowej e duk ac yjnej dro d ze.

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a do kona ł uro c z yste go ak t u pasowania .

▶ Ślub owanie był o pie r ws z y m waż ny m mome nte m uroc z ystośc i .

▶ D l a s woic h st ar s z yc h ko le gów p o k az „ K rakowiak a” z apre ze ntowa ł y 
d z ie c i  z  o d d z ia ł ów pr ze d s z ko lnyc h .

▶ W ob c ho d ac h ś wię t a s z ko ł y u d z ia ł  w z ię l i  m . in .  burmist r z M are k D ł u goz im a , k s .  prob os zc z 
B o g d an G rab ows k i ,  dy re k tor z y z apr z yjaź nionyc h s z kó ł ,  ro d z ice i  b l isc y.

▶ Re pre ze nt acje pie r ws z aków ś lubują pr ze d s z t an -
d are m s z ko ł y.

▶ Wsp ó lne z dję c ie burmist r z a z 1a oraz …

▶ Pie r ws z ak i z apre ze ntowa ł y c ie k aw y pro gram ar t yst yc z ny.

▶ …uc z niami 1b.
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 Zaproszonym gościom hono-
rowym: burmistrzowi Markowi 
Długozimie, przedstawicielom 
władz samorządowych, dyrek-
torom placówek oświatowych, 
przedstawicielom służb mun-
durowych oraz duchowieństwu, 
a także całej zgromadzonej 
wspólnocie szkolnej zaprezento-
wano starannie przygotowywany 
program artystyczny. Dyrektor 
szkoły Grażyna Kantecka zgodnie 
z wieloletnią tradycją przywitała 
zebranych i zaprosiła na uroczy-
stą akademię z okazji rocznicy 
urodzin patrona szkoły – gene-
rała Leopolda Okulickiego ps. 
„Niedźwiadek”, którą połączono 
z obchodami Narodowego Święta 
Niepodległości. Całość akademii 
uświetnił występ chóru szkolne-
go pod kierownictwem Haliny 
Bolisęgi. W tegoroczne święto 
zaangażowali się także uczniowie 
w ramach tzw. sekcji dekoracyj-
nej, których praca pozwoliła pięk-
nie ustroić budynek szkolny i salę 

widowiskową na występ. Wśród 
podziękowań dyrekcji znalazły 
się także wyrazy wdzięczności 
dla burmistrza Marka Długozimy 
za nieustanne wsparcie placówki, 
kolejne inwestycje oraz umożli-
wienie przeprowadzenia uroczy-
stości Święta Szkoły w sali kinowo
-widowiskowej GCKiS. Burmistrz 
Marek Długozima pogratulował 
świetnie przygotowanego progra-
mu słowno-muzycznego, z któ-
rym – jak podkreślił, każdy widz 
bez względu na wiek mógł się 
identyfikować.
 – Ta pięknie przygotowa-
na lekcja patriotyzmu pokazuje 
nam nasze korzenie, uczy sza-
cunku do przeszłości i pokoleń 
Polaków, którzy poświęcili swo-
je życie dla kraju. Patriotyzm 
to podstawa każdego działania, 
zarówno dla własnej rodziny, jak 
i innych mieszkańców. Kluczo-
wą rolę w budowaniu tożsamości 
państwowej i przyszłości narodu 
stanowią dzieci i młodzież. Wła-

śnie z myślą o przyszłości zapew-
niam Wam, jako najmłodszym 
obywatelom Gminy Trzebnica, 
komfortowe warunki do edukacji 
i do rozwijania swoich talentów. 
Między innymi stąd moja decyzja 
sprzed kilku lat o budowie nowej 
Szkoły Podstawowej nr 2. Dziś 
uczy się w niej ponad 700 dzieci, 
co pokazuje jak potrzebną była 
nowa placówka. Co więcej planu-
ję już jej rozbudowę o kolejnych 

9 klas, by odpowiedzieć na dy-
namikę rozwoju mieszkalnictwa 
w Trzebnicy. Nowe rodziny osie-
dlają się u nas i właśnie z Gminą 
Trzebnica wiążą swoją przyszłość. 
Nie zapominajmy również o naj-
większej inwestycji ostatnich lat 
– hali widowiskowo-sportowej, 
która mam nadzieję, już wkrót-
ce zacznie służyć uczniom. Będą 
mogli w niej trenować i rozwijać 
sportowe talenty, a dodatkowo 

posłuży ona do organizacji wy-
darzeń sportowych i kultural-
nych – powiedział burmistrz. Na 
zakończenie dyrektor szkoły 
jeszcze raz pogratulowała wszyst-
kim uczestnikom zaangażowania 
i pracochłonnych przygotowań, 
a także pracownikom GCKiS za 
wkład techniczny w szkolną aka-
demię.

 [ksz]

▶ D y re k tor G raż y na Kante c k a p r z y wit a ł a ws z yst k ic h ze b ranyc h oraz p o d z ię kowa ł a z a 
p r z ygotowanie p ro gramu ar t yst yc z ne go uc z niom oraz nauc z yc ie lom .

Patriotyczne święto szkoły
Z okazji święta Szkoły Podstawowej nr 2 
w Trzebnicy w piątek 8 listopada w sali kino-
wo–widowiskowej Gminnego Centrum Kul-
tury i Sportu zgromadzili się obecni i emery-
towani nauczyciele, uczniowie i ich rodzice, 
a także sympatycy i przyjaciele szkoły. 

Muzycznie o niePodległości 

Pod skrzydłami anioła stróża 

 Koncert przygotowali nauczy-
ciele Szkoły Muzycznej: dr Moni-
ka Gruszczyńska, mgr Karolina 
Cel, mgr Wojciech Nycz oraz mgr 
Agata Grudzień. Uczniowie przy-
gotowali najpiękniejsze melodie 
i utwory patriotyczne oraz pieśni 
Stanisława Moniuszki w opra-
cowaniu na zespoły i solistów. 
Koncert uroczyście otworzyła 
Dyrektor Szkoły Teresa Łuc, a na-
stępnie wszyscy wykonali Hymn 
Polski „Mazurek Dąbrowskiego”. 
W wykonaniu zespołu wokalnego 
„Trzebnickie Kajdaszki”, licznie 
zgromadzona publiczność mogła 

usłyszeć m.in. „Warszawiankę” 
i pieśń „Rozszumiały się wierzby 
płaczące”, zaś młodzi wokaliści 
zaprezentowali znane pieśni Sta-
nisława Moniuszki, m.in. „Pieśń 
wieczorną”, pieśń „Kozak” i „Wę-
drowna Ptaszyna” oraz pieśni 
patriotyczne. Występ zespołu wo-
kalnego i solistów przygotowała 
dr Monika Gruszczyńska, która 
również poprowadziła cały kon-
cert. Publiczności zaprezentował 
się również Zespół Instrumen-
tów Dętych pod kierownictwem 
pana Wojciecha Nycza wykonu-
jąc wiązankę utworów Stanisława 

Moniuszki w specjalnej aranżacji 
oraz Zespół Skrzypcowy pod kie-
rownictwem pani Karoliny Cel, 
grający instrumentalne opraco-
wania pieśni Moniuszki i utwo-

rów patriotycznych. Wszystkim 
wykonawcom przy fortepianie to-
warzyszyła pani Agata Grudzień. 
Koncert uczniów Gminnej Szkoły 
Muzycznej odbył się pod patro-
natem burmistrza Marka Dłu-

gozimy i był pięknym akcentem 
upamiętniającym obchody 101. 
rocznicy odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę. 

[mg]

14 listopada w auli Gminnej Szkoły Muzycznej 
I stopnia im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzeb-
nicy odbył się uroczysty Koncert pt. „Kajdaszki 
Patriotycznie”. Koncert repertuarem nawią-
zywał do obchodzonego 11 listopada Święta 
Niepodległości, a także do dwusetnej rocznicy 
urodzin wybitnego polskiego kompozytora Sta-
nisława Moniuszki, przypadającej w 2019 roku. 

 Konkurs zainicjowała i zorga-
nizowała siostra ucząca w przed-
szkolu – s. Augustyna Kończyń-
ska, a jego hasłem przewodnim 
było wykreowanie takiego Anioła 
Stróża, jakiego dzieci wyobrażają 
sobie, jako swojego anielskiego 
opiekuna „jaśniejszego niż Słoń-
ce” wg słów św. Ojca Pio. Bur-
mistrz Marek Długozima zapro-
sił uczestników konkursu wraz 
z dyrekcją przedszkola: Katarzyną 
Stępień oraz wicedyrektor Justyną 
Bartosik oraz nauczycielami na 
uroczyste rozdanie nagród, które 
wręczył laureatom konkursu. Nie-
zależnie od przyznanych miejsc 
wszystkim uczestnikom pogratu-

lowano jedynych w swoim rodza-
ju prac. Dla uhonorowania wy-
siłku wszystkich przedszkolaków 
zorganizowana została wystawa 
pokonkursowa, którą wszyscy 
interesanci odwiedzający Urząd 
Miejski będą mogli przez ponad 
tydzień podziwiać. Listę laure-
atów konkursu znajdą Państwo 
poniżej. KATEGORIA 3 latki: 
I MIEJSCE – Maciej Dereniowski 
(grupa V), II MIEJSCE – Oliwia 
Chabińska (grupa: V), Iga Spigiel 
(grupa: V), III MIEJSCE – We-
ronika Ciepluch (grupa: I), WY-
RÓŻNIENIA: Milena Sielowska 
(grupa I) Szymon Wronka (gru-
pa II) Antoni Podrygajło (gru-

pa VII)b  KATEGORIA 
4 latki: I MIEJSCE – Adrian 
Januchta (grupa: III) II MIEJSCE 
– Maciej Kacprzak (grupa: III) 
Aleksander Szczerba (grupa XII) 
III MIEJSCE – Michał Zys (grupa: 

IV) WYRÓŻNIENIA: Iga Krzy-
żańska (grupa IV) Tomasz Lichota 
(grupa IV) Liliana Walasek (grupa 
XII) KATEGORIA 5 latki: I MIEJ-
SCE – Laura Łuczyńska (grupa: 
XI) Maria Marciniec (grupa XI) II 

MIEJSCE – Maciej Borecki (grupa: 
XIII) III MIEJSCE – Zosia Musiał 
(grupa: XI) WYRÓŻNIENIA: Oli-
wier Turowski (grupa XI) 

[ksz]

18 listopada w holu Urzędu Miejskiego 
w Trzebnicy po raz kolejny wystawione zosta-
ły prace artystyczne wykonane przez przed-
szkolaki. Tym razem z Przedszkola nr 2 im. 
Polskiej Niezapominajki, które wzięły udział 
w przedszkolnym konkursie plastycznym pt. 
"Mój Anioł Stróż”. 

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a p o dk re ś l i ł ,  że pat riot y z m 
bu dowany w m ł o d z ie ż y z apro ce nt uje w p óź niejs z y m 
p ost r ze g aniu pr ze z nic h spraw naro dow yc h .

▶ Uc z niowie z ap re ze ntowali  b o g at y pro gram ar t yst yc z ny.

▶ Sal a G minne go Ce nt rum Kul t ur y w y p e ł ni ł a s ię p o b r ze gi. 

▶ Po dc z as ś wię towania uc zc zono pamię ć o pat ronie s z ko ł y ge n . Le op o l d z ie 
O kulic k im ps .  „ N ie d ź wiade k ”.

▶ Wrę c ze nie nagró d o dby ł o się w ho lu Ur zę du M iejs k ie go, g d z ie je s zc ze 
pr ze z t yd z ie ń o gl ąd ać b ę d z ie m oż na prace d z ie c i . 

▶ Burmist r z w raz z dy re k tor Kat ar z y ną Stę pie ń w rę c z ył  nagro dy. 

▶ Wsp ó lne z dję c ie burmist r z a M ark a D ł u goz imy z m a ł y mi ar t yst ami z Pr ze d s z ko l a nr.  2 
im . Po lsk iej  N ie z ap ominajk i .

▶ G minne Kaj d as z k i  z apre ze ntowa ł y u t wor y pat riot yc z ne. 
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▶ N a z dję c iu s y mb o lic z ny grób z f l ag ą G miny Tr ze b nic a 
na k tórej  p o ł ożono pr ze k az aną pr ze z burmist r z a M ark a 
D ł u goz im ę b ia ł o - c ze r woną wiąz ankę,  oraz z apalono 
z nic z pamię c i .

 Londyn zwiedzaliśmy pieszo, 
metrem, autobusem piętrowym, 
pociągiem. Niesamowitą atrakcją 
było też oglądanie Londynu z wy-
sokiego London Eye oraz z rejsu 
statkiem po Tamizie. Uczniowie 
na bramie Pałacu Buckingham za-
wiesili gratulacje dla Megan i Ha-
rego Księżnej i Księcia Sussexu, 
z okazji narodzin ich synka Ar-
chiego. W drodze do Lincoln gdzie 
czekali na nas uczniowie ze Szkoły 
Polskiej z panią dyrektor Elżbietą 
Błotny oraz opiekunami i rodzica-
mi zwiedziliśmy słynne Cambrid-
ge piękne studenckie miasteczko 
i campus. Wszystko to oglądaliśmy 
z górnego piętra otwartego czer-
wonego angielskiego autobusu. Po 
dotarciu do naszych przyjaciół ze 
Szkoły Polskiej uczniowie uczest-
niczyli w zajęciach szkolnych pra-
cując pilnie przygotowując w języ-
ku angielskim na wybrany przez 
siebie temat, dzięki czemu szybko 
nawiązali kontakt z rówieśnikami. 
Współpraca obu szkół pokazała, 
że watro jest wspierać projekty, 
dzięki którym dzieci poznają inne 
kultury, zawiązują także między-
narodowe przyjaźnie. Podsumo-
waniem wizyty uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 2 z Trzebnicy 
w Wielkiej Brytanii uczestniczą-

cych w wymianie międzynaro-
dowej z uczniami Szkoły Polskiej 
w Lincoln w ramach projektu 
„W hołdzie Niepodległej – Ślada-
mi Polskości” była sposobność 
zobaczenia Cmentarza Lotników 
Polskich w Newark. Jest to najpięk-
niejsza polska nekropolia w tym 
kraju. Pochowano tam łącznie 
440 Polaków w tym 353 lotników 
Polskich Sił Powietrznych, którzy 
zginęli w czasie II wojny światowej. 
Na cmentarzu znajdują się groby 
przede wszystkim lotników z jed-
nostek bombowych: 300 Dywi-
zjonu "Ziemi Mazowieckiej", 301 
Dywizjonu "Ziemi Pomorskiej", 
304 Dywizjonu "Ziemi Śląskiej" 
oraz 305 Dywizjonu "Ziemi Wiel-
kopolskiej". Uczniowie z Polski 
mieli możliwość poznania dzie-
dzictwa narodowego, kulturowe-
go pielęgnowanego przez naszych 
przodków poza granicami kraju. 
Cmentarz wywarł na wszystkich 
osobach niesamowite emocje, był 
to czas pełen zadumy i refleksji. 
Każdy z nas zrozumiał jak ważne 
jest bycie Polakiem i dbanie o naszą 
historię, a także jak istotna jest pa-
mięć o ludziach, którzy oddali wła-
sne życie za wolność. Współpraca 
szkół udowodniła, że watro jest 
brać udział w różnych przedsię-

wzięciach, dzięki którym ucznio-
wie mogą zobaczyć, że nie tylko 
Polacy w kraju, ale także zagranicą 
pielęgnują pamięć o naszych bo-
haterach narodowych. Nasi part-
nerzy ze Szkoły Polskiej podczas 
obchodów „Wszystkich Świętych” 
na cmentarzu w Newark złożyli 
też kwiaty i zapalili znicz pamię-
ci w imieniu Burmistrza Marka 
Długozimy i trzebnickiej społecz-
ności, w dowód pamięci i wdzięcz-
ności za ICH bohaterstwo. Naszą 
pamięć o Bohaterach można też 
było zobaczyć na Cmentarzu Orląt 
Lwowskich we Lwowie, gdyż wizy-
tę w Wielkiej Brytanii poszerzono 
także o odwiedziny nekropolii na 
Ukrainie. W obu przypadkach 
szczególne podziękowanie na-
leży się Burmistrzowi Markowi 
Długozimie, w kontekście Jego ol-
brzymiego zaangażowania w pie-
lęgnowanie patriotyzmu i pamię-
ci o polskich bohaterach w całej 
Europie, bez względu na dzielący 
je dystans od Gminy Trzebnica. 
W efekcie flagę z herbem Gminy 
Trzebnica można znaleźć obecnie 
nawet w najdalszych zakątkach 
związanych z historią Polski. 

[eb/kl]

W dniach 22-27 maja 2019 r. grupa młodych ludzi ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Trzebnicy w ramach II części projektu pn. „W hołdzie Nie-
podległej” realizowanego dzięki stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” 
z Białegostoku wyjechała do Londynu i Lincoln w Wielkiej Brytanii. 
Trzy pierwsze dni przeznaczone zostały na odkrywanie śladów pol-
skości w Wielkiej Brytanii oraz zwiedzanie atrakcji Londynu, który 
przyjął nas ciepłą i słoneczną pogodą. 

II część projektu
pn. „W hołdzIe 
nIepodległej”WycIeczka do londynu 

Gdy pojawia się ból szuka-
my sposobów, by się go jak 
najszybciej pozbyć. Czasami 
pomaga działanie doraźne. 
Jednak, jeżeli ból jest dłu-
gotrwały, powracający lub 
tak silny, że uniemożliwia co-
dzienne funkcjonowanie – nie 
można go ignorować.
Uporczywy ból jest sygna-
łem, że coś w naszym organi-
zmie zaczyna szwankować. Im 
wcześniej zaczniemy działać, 
tym większe mamy szanse na 
szybki powrót do zdrowia. Od 
czego zacząć? Od poznania 
przyczyny.

Pomoże nam w tym kon-
sultacja lekarza specjalisty 
i diagnostyka obrazowa. 
W przypadku schorzeń na-
rządu ruchu należy udać się 
do lekarza ortopedy lub spe-
cjalisty rehabilitacji medycz-
nej, który zaproponuje nam 
indywidualny program terapii. 
Zwykle w pierwszej kolejno-
ści stosowane jest leczenie 
zachowawcze – nieinwazyj-
ne i niewymagające poby-
tu w szpitalu. Może to być: 
farmakoterapia, fizjoterapia, 
a także zmiany w stylu życia.

Jeżeli efekty tych działań 
okażą się niewystarczające, 
ratunkiem może być tera-
pia falami uderzeniowymi. 
Fale uderzeniowe są falami 
akustycznymi przenoszący-
mi energię w bolące miejsce. 
Proces leczenia i regeneracji 
ścięgien i tkanki miękkiej na-
stępuje dzięki:

• Poprawie metabolizmu 
i mikrocyrkulacji

• Zmniejszeniu napięcia 
mięśni i zahamowaniu skur-
czów

• Usuwaniu z chorej tkanki 
szkodliwych substancji tj. 
zwapniałe złogi, kwas mle-
kowy

• Zwiększeniu produkcji 
kolagenu niezbędnego do 
odbudowy uszkodzonych 
tkanek

Terapia falami uderzeniowy-
mi – na co pomaga?
Fala uderzeniowa ma zasto-
sowanie w leczeniu:
• Bólu pięty (zapalenie po-

więzi podeszwowej stopy, 
ostrogi piętowe)

• Palucha koślawego – Hallu-
xa

• Bólu ścięgna Achillesa

• Bólu ścięgien rzepki (kolano 
skoczka)

• Zespołu mięśnia piszczelo-
wego przedniego

• Bólu w okolicy bioder
• Bólu barków
• Łokcia tenisisty, łokcia golfi-

sty (zapalenie nadkłykcia)

Za pomocą fal uderzeniowych 
oddziałuje się także na punk-
ty spustowe – są to wrażliwe 
miejsca w mięśniach, które są 
bolesne pod wpływem ucisku 
i powodują ból promieniujący 
oraz inne objawy w obsza-
rach ciała odległych od miej-
sca drażnienia.
Terapia falami uderzeniowy-
mi – jaka jest skuteczność?
Zwykle stosuje się od 3 do 
5 zabiegów, w tygodnio-
wych odstępach czasu. 
Wielu Pacjentów już po 
pierwszym zabiegu odczu-
wa ulgę w bólu i poprawę 
sprawności fizycznej.
Zabiegi wykonywane są 
przez wykwalifikowanych 
rehabilitantów na nowocze-
snym sprzęcie w Poradni 
Rehabilitacyjnej Gminne-
go Centrum Medycznego 
Trzebnica–Zdrój sp. z o.o. 

Terapia falą uderzeniową 
– nowoczesna, wysoce efektywna metoda zabiegowa

GMINA TRZEBNICA – DBAMy O ZDROWIE MIESZKAńCóW PRZEZ CAły ROK!

Zapraszamy 
Gminne Centrum 

Medyczne 
Trzebnica – Zdrój 

Rejestracja tel. 
71 312 03 20 
w godzinach:

pon. 9:30 – 16:00
wt. 13:00 – 19:00
śr. 11:00 – 18:00

czw. 9:00 – 15:00
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akcja dotyczy:
Bricomarche Trzebnica ul. Wrocławska 10E
Bricomarche Wrocław ul. Królewiecka 72
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Zespół młodzików, prowadzony 
przez trenera Mateusza Babiarza 
odniósł wysokie zwycięstwo 9:1 
nad zespołem Forzy Wrocław. Od 

samego początku młodzi piłkarze 
wyszli naładowani energią co skut-
kowało ciągłymi atakami na bram-
kę przeciwnika oraz całkowitą kon-

trolę na boisku. – Wynik kapitalny 
i jest to zasługa wszystkich zawod-
ników – mówił po meczu zadowo-
lony trener.

zwycięska Polonia

zwycięstwo u siebie

sukces młodzików

skrzaty w obornikach 

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

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Polonia-Stal Świdnica 15 37 12 1 2 33-8
2.  Sokół Wielka Lipa 15 31 9 4 2 28-11
3.  Bielawianka Bielawa 15 27 8 3 4 33-17
4.  Sokół Marcinkowice 15 26 8 2 5 34-23
5.  Piast Nowa Ruda 15 26 8 2 5 32-25
6.  Moto Jelcz Oława 15 26 7 5 3 34-21
7.  Unia Bardo 15 24 7 3 5 29-28
8.  Piast Żerniki (Wrocław) 15 24 7 3 5 25-29
9.  Lechia Dzierżoniów 15 23 7 2 6 30-25

10.  GKS Mirków/Długołęka 15 19 6 1 8 31-34
11.  Wiwa Goszcz 15 19 5 4 6 25-33
12.  Orzeł Ząbkowice Śląskie 15 16 4 4 7 26-34
13.  Polonia Trzebnica 15 14 3 5 7 27-28
14.  Orzeł Prusice 15 11 3 2 10 27-44
15.  Pogoń Pieszyce 15 8 2 2 11 14-33
16.  LKS Bystrzyca Górna 15 7 2 1 12 10-45

Kolejka 15 – 16-17 listopada Piast Żerniki (Wrocław) 1-0 Bielawianka Bielawa 
/ Piast Nowa Ruda 3-0 Pogoń Pieszyce / Lechia Dzierżoniów 0-1 Polonia Trzeb-
nica / Orzeł Prusice 1-1 Polonia-Stal Świdnica / GKS Mirków/Długołęka 1-5 So-
kół Marcinkowice / Moto Jelcz Oława 0-0 Sokół Wielka Lipa / LKS Bystrzyca 
Górna 1-1 Unia Bardo / Orzeł Ząbkowice Śląskie 1-2 Wiwa Goszcz / Kolejka 
16 – 23-24 listopada Bielawianka Bielawa – Wiwa Goszcz 23.10. 13:30 / Orzeł 
Ząbkowice Śląskie – Unia Bardo 23.10. 13:30 / LKS Bystrzyca Górna – Sokół 
Wielka Lipa 24.10. 13:00 / Moto Jelcz Oława – Sokół Marcinkowice 23.10. 13:30 
/ GKS Mirków/Długołęka – Polonia-Stal Świdnica 23.10. 13:30 / Orzeł Prusice – 
Polonia Trzebnica 23.10. 13:30 / Lechia Dzierżoniów – Pogoń Pieszyce 23.10. 
13:30 / Piast Nowa Ruda – Piast Żerniki (Wrocław) 23.10. 13:30 / 

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

1.  Burza Godzieszowa 13 36 12 0 1 73-12
2.  Bór Oborniki Śląskie 13 34 11 1 1 66-18
3.  Błysk Kuźniczysko 13 32 10 2 1 64-15
4.  KS Łozina 12 28 9 1 2 33-23
5.  Orla Korzeńsko 13 22 7 1 5 38-36
6.  Plon Gądkowice 13 19 6 1 6 48-33
7.  Barycz Milicz 13 17 5 2 6 31-30
8.  Sokół II Wielka Lipa 13 15 5 0 8 17-27
9.  Iskra Pasikurowice 13 14 4 2 7 28-34

10.  Dolpasz Skokowa 13 13 4 1 8 30-64
11.  LZS Brzeźno 13 12 4 0 9 23-40
12.  Sparta Skarszyn 13 9 3 0 10 29-57
13.  Zorza Pęgów 13 9 2 3 8 13-50
14.  Kometa Krzelów 12 3 1 0 11 21-75

Kolejka 13 – 16-17 listopada LZS Brzeźno 1-4 Barycz Milicz / KS Łozina – Kometa 
Krzelów / goście nie dojechali / Orla Korzeńsko 5-2 Plon Gądkowice 17.10. 14:00 / 
Iskra Pasikurowice 1-0 Sokół II Wielka Lipa 16.10. 14:00 / Dolpasz Skokowa 5-2 Spar-
ta Skarszyn 17.10. 14:00 / Burza Godzieszowa 2-1 Bór Oborniki Śląskie 16.10. 14:00 / 
Błysk Kuźniczysko 9-0 Zorza Pęgów 16.10. 14:00 / Kolejka 14 Bór Oborniki Śląskie 
– Błysk Kuźniczysko / Barycz Milicz – Zorza Pęgów / Burza Godzieszowa – Sparta 
Skarszyn / Dolpasz Skokowa – Sokół II Wielka Lipa / Iskra Pasikurowice – Plon Gąd-
kowice / Orla Korzeńsko – Kometa Krzelów / KS Łozina – LZS Brzeźno 

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

1.  Zryw Gola Świdnicka 15 40 13 1 1 63-14
2.  LKS Gilów 15 31 10 1 4 60-36
3.  Sudety Kątki 14 30 9 3 2 60-25
4.  Polonia-Stal II Świdnica 14 28 8 4 2 69-31
5.  LKS II Bystrzyca Górna 15 28 9 1 5 46-27
6.  LKS Dobrocin 15 25 8 1 6 39-37
7.  Niemczanka Niemcza 15 24 7 3 5 29-25
8.  Płomień Sokolniki 15 20 5 5 5 33-32
9.  Klubokawiarnia Roztocznik 15 18 5 3 7 34-34

10.  Sparta Oleszna 14 17 5 2 7 35-39
11.  Dąb Mościsko 15 17 5 2 8 24-53
12.  Błękitni Słotwina 15 16 5 1 9 33-44
13.  Błękitni Owiesno 15 15 4 3 8 39-63
14.  Gryf Burkatów 15 12 3 3 9 38-72
15.  Piast Jaźwina 15 12 3 3 9 26-58
16.  STEP II Tąpadła/Wiry 14 3 1 0 13 14-52

Kolejka 15 – 16-17 listopada Dąb Mościsko 1-0 Błękitni Słotwina / STEP II Tą-
padła/Wiry 1-6 Niemczanka Niemcza / LKS II Bystrzyca Górna 4-1 Piast Jaźwina 
/ Gryf Burkatów 4-5 Płomień Sokolniki / LKS Dobrocin 2-4 Sudety Kątki / Zryw 
Gola Świdnicka 8-2 LKS Gilów / Sparta Oleszna 1-1 Klubokawiarnia Roztocznik 
/ Błękitni Owiesno 4-8 Polonia-Stal II Świdnica / Kolejka 16 Błękitni Słotwi-
na – Polonia-Stal II Świdnica / Błękitni Owiesno – Klubokawiarnia Roztocznik / 
Sparta Oleszna – LKS Gilów / Zryw Gola Świdnicka – Sudety Kątki / LKS Dobro-
cin – Płomień Sokolniki / Gryf Burkatów – Piast Jaźwina / LKS II Bystrzyca Górna 
– Niemczanka Niemcza / STEP II Tąpadła/Wiry – Dąb Mościsko 

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

1.  Widawa Stradomia 13 31 10 1 2 32-14
2.  Olimpia Bukowinka 13 31 10 1 2 44-11
3.  Sokół Kaszowo 13 27 8 3 2 30-18
4.  Płomień Krośnice 13 25 8 1 4 28-19
5.  Sokół Ujeździec Mały 13 24 8 0 5 36-21
6.  AP Oleśnica 13 22 7 1 5 45-33
7.  KS Postolin 13 22 7 1 5 38-34
8.  Grom Szczodrów 13 20 6 2 5 32-30
9.  Sokół Ujeździec Wielki 13 17 5 2 6 23-25

10.  KS Komorów 13 14 3 5 5 37-45
11.  Pogoń Cieszków 13 14 4 2 7 25-24
12.  Piorun Koniowo 13 7 2 1 10 31-50
13.  KS Łazy Wielkie 13 4 1 1 11 16-62
14.  Polonia Grabowno Wielkie 13 3 0 3 10 14-45

Kolejka 13 – 16-17 listopada Pogoń Cieszków 5-1 KS Łazy Wielkie / Widawa 
Stradomia 3-1 Polonia Grabowno Wielkie / Sokół Kaszowo 3-1 Piorun Konio-
wo / Olimpia Bukowinka 4-0 Sokół Ujeździec Mały / KS Komorów 3-3 Sokół 
Ujeździec Wielki / Grom Szczodrów 3-4 KS Postolin / AP Oleśnica 0-2 Płomień 
Krośnice Kolejka 14 KS Łazy Wielkie – Płomień Krośnice / AP Oleśnica – KS 
Postolin / Grom Szczodrów – Sokół Ujeździec Wielki / KS Komorów – Sokół 
Ujeździec Mały / Olimpia Bukowinka – Piorun Koniowo / Sokół Kaszowo – Po-
lonia Grabowno Wielkie / Widawa Stradomia – Pogoń Cieszków 

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

1.  Czarni Łuczyna 7 17 5 2 0 34-19
2.  MKS II/Szaluna Zębice 7 14 4 2 1 20-9
3.  Pogoń Wrocław 7 13 4 1 2 17-11
4.  Iskra II Pasikurowice 6 10 3 1 2 15-15
5.  Burza Dębina 6 9 2 3 1 12-12
6.  WKS II Wilczyce 7 7 2 1 4 21-18
7.  Zieloni Szczodre 7 3 1 0 6 14-31
8.  LZS Komorowo 5 0 0 0 5 6-24

Piorunująca końcówka rundy w wy-
konaniu Polonii Trzebnica, która 
na własnym stadionie wysoko po-
konuje Piasta Nowa Ruda, by ty-
dzień później wygrać na wyjeździe 
z Lechią Dzierżoniów. 9 listopada 
odnieśliśmy wysokie zwycięstwo 
w spotkaniu z Piastem Nowa Ruda. 
Goście przystępowali do meczu 
w roli faworyta jednak boisko po-
kazało zupełnie coś innego. Od 
pierwszych minut widać było chęć 
zwycięstwa na własnym terenie 
i ogromne zaangażowanie zawod-

ników. Po kapitalnej asyście Ma-
teusza Tetłaka, Jakub Czternastek 
strzelił gola na 1:0. Chwilę później 
popularny „Teti” po fantastycznym 
rajdzie podwyższył prowadzenie 
na 2:0 i przy takim stanie nasza dru-
żyna schodziła do szatni. Po prze-
rwie, zapał drużyny do gry jeszcze 
bardziej wzrósł, co pokazała kolejna 
bramka popularnego „Czwóry” na 
3:0 i 4:0 i tym samym skompletował 
on hatrricka i całkowicie odebrał 
chęci gry gościom. Polonia grała 
jak natchniona wspierana gorącym 

dopingiem swoich kibiców. Pod ko-
niec spotkania pod polem karnym 
przeciwników dobrym odbiorem 
popisał się Przemysław Stasiak 
i tym samym ustalił wynik meczu 
na 5:0. Skład: Sobczak, Danyliuk, 
Skowroński, Lamorski, Jajko, Rats, 
Stasiak(kpt), Madej, Tetłak, Sikorski, 
Czternastek Polonia Trzebnica – 
Piast Nowa Ruda 5:0 (2:0) Tydzień 
później z Dzierżoniowa przywozi-
my również 3 cenne punkty! Lechia 
Dzierżoniów – Polonia Trzebnica 
0:1 (0:0)

9 listopada młodziki 
z grupy zielonej pod-
jęli zespół AP Foot-
ball Wrocław. Mimo 
niesprzyjającej aury, 
zespół Polonii spisał 
się bardzo dobrze 
i wygrał spotkanie 
8:1. Bramki dla nasze-
go zespołu strzelili 
Jan Kasperkiewicz, 
B a r to s z  S z i l ,  S z y -
m o n  W i k l ow s k i , 
Michał Sadownik.

9 listopada drużyna skrzatów ro-
zegrała turniej w Obornikach Ślą-
skich W składzie drużyny znaleźli 
się: Olaf Didyk, Oliwier Toda, Maciej 
Żyła, Michał Figura, Filip Rybarczyk, 
Krzysztof Jasiński oraz Tomasz Ku-
łakowski. Turniej odbywał się w sys-
temie każdy z każdym bez klasyfi-
kacji końcowej. Drużyna stoczyła 
w sumie 6 pojedynków, w których 
nie zabrakło emocji oraz wielu 
bramek. Rozegrane zawody były 
bezcennym doświadczeniem, ale 
przede wszystkim świetnie spędzo-
nym sobotnim porankiem. Najlep-
szym zawodnikiem drużyny został 
Michał Figura.

królewska gra w trzebnicy 

autocraft@onet.pl

tel. 713 870 266
502 705 365

        512 087 592
        573 166 921

GODZINY OTWARCIA:

pn. - pt.   8:00 - 17:00
sob.          9:00 - 13:00

części samochodowe
www.autocraft.net.pl
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Uroczystego otwarcia VII Turnie-
ju Szachowego dokonali: Łukasz 
Butkiewicz – prezes Zarządu Sto-
warzyszenia Biały Król oraz Jerzy 
Woźniczko – prezes Zarządu Banku 
Spółdzielczego w Trzebnicy, który 

życzył wszystkim powodzenia oraz 
podziękował burmistrzowi Mar-
kowi Długozimie za kolejny rok 
wsparcia turnieju i gościny w odno-
wionych wnętrzach GCKiS. Turniej 
zgromadził 88 uczestników i został 

podzielony na dwa turnieje: kate-
goria OPEN (65 graczy) oraz turniej 
tylko dla juniorów (23 graczy – po-
niżej 18 roku życia do III kategorii 
szachowej lub II kobiecej włącznie, 
pozostali juniorzy z wyższą kate-
gorią mogli grać w kategorii OPEN). 
W Turnieju brali udział utytułowani 
zawodnicy: Arcymistrzyni Klaudia 
Kulon – srebrna medalistka Olim-
piady Szachowej z 2016 roku i Aka-
demicka Mistrzyni Świata w 2014 
roku oraz Mistrzowie międzynaro-
dowi: Piotr Sabuk, Piotr Goluch i Łu-
kasz Butkiewicz. Turniej rozgrywa-
ny był w systemie szwajcarskim na 
dystansie dziewięciu rund w tem-
pie 10 min i 5 s na ruch. Nad po-

prawnością przebiegu czuwał Sę-
dzia Klasy Międzynarodowej Michał 
Dzikowski. Po kilku godzinach zma-
gań zostali wyłonieni zwycięzcy. 
Kategoria OPEN: I miejsce Piotr Sa-
buk (puchar), II miejsce Łukasz But-
kiewicz, III miejsce Wojciech Reza, 
IV miejsce Aleksander Kumala, V 
miejsce Tomasz Jankowiak, VI miej-
sce Jerzy Kubień Najlepsza kobieta 
w Turnieju Klaudia Kulon (puchar), 
Najlepszy w kategorii osób niepeł-
nosprawnych Andrzej Wasylkie-
wicz, Najlepszy junior w kategorii 
OPEN Krzysztof Matela. Wyodręb-
niono także zawodników z Powiatu 
Trzebnickiego: I miejsce Paweł Łoś, 
II miejsce Marek Urban, III miejsce 

Jacek Ćwikliński, Najlepsza kobieta 
w naszym powiecie, Natalia Janda. 
Turniej B – JUNIORZY: I miejsce Karol 
Żyto, II miejsce Dawid Gustowski, III 
miejsce Adam Matusiak, IV miejsce 
Emilian Trzeciak, V miejsce Wiktoria 
Łukowiak – jednocześnie najlepsza 
dziewczyna w Turnieju Juniorów. 
Dodatkowo wśród uczestników, 
którzy nie zdobyli żadnego punk-
towanego miejsca rozlosowano 
nagrody rzeczowe, a wszyscy gra-
cze otrzymali upominki od banku, 
w związku z czym wszyscy opuścili 
turniej w doskonałych humorach. 
Pełne wyniki imprezy dostępne na 
stronie www.chessarbiter.com. 

[db]

W sobotę 9 listopada w sali Retro Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu w Trzebnicy odbył się VII 
Turniej Szachowy o Puchar Rady Nadzorczej Banku 
Spółdzielczego w Trzebnicy. Tradycyjnie już orga-
nizatorami Turnieju była Gmina Trzebnica oraz Sto-
warzyszenie Biały Król Wisznia Mała, zaś sponsorem 
Bank Spółdzielczy w Trzebnicy.

▶ Tradyc yj nie t urniej ,  d z ię k i  wsparc iu burmist r z a o d by ł s ię w s al i  Re t ro 
G minne go Ce nt rum Kul t ur y.

▶ Uro c z yste go ot warc ia do konali  pre ze s z ar z ądu Banku Sp ó ł d z ie lc ze go – 
Je r z y Woź nic z ko oraz pre ze s stowar z ys ze nia s z ac howe go „ Bia ł y K ró l ” 
– łuk as z Bu t k iewic z .
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W dniach 12.11. – 16.11. 2019 
uczniowie klas I-III pod opieką 
p. Ady oraz p. Kingi z Językowej 
Integracyjnej Szkoły Podstawowej 

wzięły udział w programie edu-
kacyjnym Euroweek, mającym na 
celu poszerzenie i doskonalenie 
umiejętności językowych, współ-
pracy i przewodnictwa w grupie, 
a przede wszystkim samodziel-

ności i umiejętności podejmowa-
nia decyzji. Nasze dzieci spisały 
się doskonale, wróciły bogatsze 
o nowe doświadczenia. Rodzice 
otrzymywali informacje na bie-
żąco dzięki czemu mogli wraz 
ze swymi pociechami przeżywać 
wspaniałe chwile. W programie 
bierzemy udział po raz drugi i na 
pewno nie ostatni… 

Nasze przedszkole, tak jak w roku 
poprzednim, wzięło udział w ak-
cji Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej "Szkoła do hymnu". Dzisiaj 
o symbolicznej godzinie 11:11 

dzieci oraz pracownicy przed-
szkola wspólnie odśpiewali cztery 
zwrotki Hymnu Polski – „Mazur-
ka Dąbrowskiego”. Po odśpiewa-
niu hymnu dzieci oglądnęły bajkę 
edukacyjną pt. „Symbole narodo-
we”. / autor: E. Zawada 

Międzynarodowy Dzień Postaci 
z Bajek obchodzony jest na całym 
świecie 5 listopada. Jest to świę-
to wszystkich postaci bajkowych 
i znakomity moment, aby przypo-
mnieć sobie niektóre z nich. Bajki 
towarzyszą nam od najmłodszych 
lat, rozweselają i bawią, ale także 
przekazują nam ważne prawdy 
życiowe i uczą uniwersalnych 
wartości moralnych. Przedszko-

laki z Gminnego Przedszkola nr 
1 w Trzebnicy również nie mogły 
pominąć tak ważnej uroczystości 
– 5 listopada dzieci ze wszystkich 
grup wiekowych uczciły świę-
to przebierając się za ulubionych 
bohaterów bajkowych. Od wcze-
snych godzin rannych w grupach 
odbywały się bajkowe zabawy, tj. 
wędrujący krasnoludek, rozwią-
zywanie bajkowych zgadywanek, 
układanie i opowiadanie histo-
ryjek obrazkowych, „zabawa na 
zamku królewskim” przy zna-

nych przebojach dziecięcych, itp. 
Ten wyjątkowy dzień był okazją 
do wspólnego słuchania bajkowej 
literatury i zachęcania do rozwi-
jania zainteresowań czytelniczych 
w środowisku. W związku z tym 
zaprosiliśmy do udziału w za-
bawie panią Naczelnik Oświaty 
Krystynę Haładaj, która przeczy-
tała dzieciom bajkę pt. "Chłopiec, 
który wołał o pomoc". Bardzo 
dziękujemy pani Naczelnik za 
przybycie i spędzenie z nami tego 
wspaniałego dnia. Był to z pew-
nością niezapomniany dzień dla 
naszych małych przedszkolaków. 
Autor E. Dolny

8 listopada uczniowie SP 
w Boleścinie o symbolicznej go-
dzinie 11:11 wspólnie odśpiewali 

4 zwrotki "Mazurka Dąbrow-
skiego" w ramach akcji "Szkoła 
do hymnu". Przedsięwzięcie to 
wspólna inicjatywa Ministra Edu-
kacji Narodowej oraz Rady Dzieci 

i Młodzieży. Celem inicjatywy jest 
zachęcenie dzieci i młodzieży do 
wspólnego przeżywania Narodo-
wego Święta Niepodległości oraz 
kształtowania szacunku wobec 
polskich symboli narodowych. 
Uczniowie z zaangażowaniem 
wzięli udział w tak ważnej dla 
każdego Polaka inicjatywie. AK

13 listopada w Szkole Podstawo-
wej w Ujeźdźcu Wielkim odbyła 
się uroczysta akademia poświęco-
na 101. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. W dwóch 
turach uczestniczyli uczniowie od 
punktu przedszkolnego do klasy 
III oraz klasy IV – VIII. Młodzi 

wykonawcy przybliżyli okolicz-
ności utraty przez Polskę niepod-
ległości, lata zaborów oraz rado-
sny dzień, gdy nasza Ojczyzna 
znów powróciła na mapę świata. 
Patriotyczne wiersze, pieśni oraz 
stroje, w jakich wystąpili ucznio-
wie wzbudziły u publiczności za-
dumę a nawet łezkę w oku. / Iwo-
na Grochowina

„My jesteśmy przedszkolaki, 
Maluszki kochane. Zaprasza-
my wszystkich na pasowanie” 
Tymi słowami rozpoczęło się 
14 listopada ważne wydarzenie 
w naszym przedszkolu. Dzie-
ci z grupy Krasnoludki złożyły 
ślubowanie i zostały pasowane 
na przedszkolaków. Wcześniej 
jednak musiały zdać egzamin 
u starszaków z grupy Jeżyki. 
Śpiewały piosenki, mówiły wier-
sze i tańczyły. Dla przedszkola-
ków było to wielkie przeżycie, 
a dla rodziców powód do dumy 
i zadowolenia ze swoich pociech. 

Przedszkole Integracyjne

Przedszkole nr 1

Przedszkole nr 1

SP BoleścinSP Ujeździec Wielki

Przedszkole Integracyjne

Integracja euroweek

SZKOŁA DO HYMNU

DZień POStAci Z BAjeK

#SZKOŁADOHYMNUOjcZYZNO MA

PASOwANie

Dnia 25 października 2019 r. 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Masłowie zdobyli najwyż-
szy graniczny szczyt po polskiej 
stronie w Sudetach Wschodnich 
i w Masywie Śnieżnika-Śnież-
nik /1425 m n.p.m./. Wycieczki 
górskie są tradycją naszej szkoły 
i miłośnicy gór postanowili zostać 
Zdobywcami Korony Sudetów 

Polskich. Wędrówkę rozpoczęli od 
drugiego co do wielkości najwyż-
szego szczytu Sudetów. Cudow-
ne widoki aż zapierały nam dech 
w piersiach, dlatego następna wy-
cieczka zaplanowana jest w Góry 
Sowie. W imieniu rodziców, 
uczniów i wychowawcy składa-
my Panu Burmistrzowi Markowi 
Długozimie serdeczne podzięko-
wanie za dofinansowanie przejaz-
du na wycieczkę. / p. B. Falkowska

SP Masłów

wYciecZKA w SUDetY

R E K L A M AR E K L A M A

Jakie więc są rady dla kucharzy? 
Chemikalia defensywne odpo-
wiedzialne za aromat, najczęściej 
są skupione w liściach. Wystarczy 
je zatem pougniatać lub energicz-
nie w nie „klasnąć”, by uwolnić 
pełny aromat zawarty w roślinie. 
Należy przy tym pamiętać, że po-
przez pocięcie czy zmiażdżenie 
uszkodzimy komórki i uwolnimy 
trawiasty zapach ziół, który może 
stłumić prawdziwy zapach.

Poza oczywistymi mechani-
zmami obronnymi, obecnymi 
w roślinach, takimi jak kolce, 
ciernie, parzydła, toksyny, rośli-
ny przedstawiają jeszcze jeden 
rodzaj broni przed szkodnikami. 
Smak oraz aromat ziół i przypraw 
pochodzi od wytwarzanej przez 
rośliny mieszanki substancji, 
z której najczęściej jeden wystę-
puję w większym stężeniu „przy-
krywając” inne zapachy. Możemy 
tutaj wyróżnić między innymi 
eugenol nadający swoisty zapach 
goździkom, tymol obecny w ty-

mianku, aromat mięty kryje się 
w mentolu, a ostry zapach i smak 
pieprzu powodowany jest pipe-
ryną. Ale smak i aromat roślin, 
wykorzystywanych na co dzień 
w kuchni nie są powodowane 
tym, by sprzyjać naszym potra-
wom, tylko po to by stworzyć 
broń biologiczną. 
Zioła i przyprawy, owszem, 
sprawiają, że dania z nich przy-
rządzone są pyszne, ale przede 
wszystkim mają sprawić by zwie-
rzęta nie żerowały na ich liściach 
czy nasionach. Zadaniem takiej 

broni biologicznej jest zabijanie 
drobnoustrojów, które próbują 
zainfekować roślinę oraz odstra-
szenie potencjalnych smakoszy 
danej rośliny, np. owadów, śli-
maków i innych zwierząt. Weźmy 
pod uwagę trawę i zapach, który 
czujemy gdy jest świeżo skoszo-
na. Trawa uruchamia swój „za-
pachowy” mechanizm obronny, 
dopiero w chwili uszkodzenia 
mechanicznego (np. koszenia) 
i uwalnia specjalne enzymy, które 
trawiąc duże molekuły znajdujące 
się w ścianach komórkowych pro-
wadzą do powstania małych i lot-
nych związków chemicznych, jak 
cis-3-heksenal, który odpowiada 
za zapach świeżo skoszonej tra-
wy. Aldehyd ten hamuje wzrost 
pleśni, jest toksyczny dla gąsienic 
i przyciąga osy, które są najwięk-
szymi smakoszami larw. 
Mięta, która posiada szereg wła-
ściwości leczniczych: wpływa 
zbawiennie na układ trawienny, 
wspomaga pracę wątroby oraz 
usprawnia pracę jelit, dodatkowo, 
dzięki obecności mentolu przego-
ni insekty i pająki! Okazuje się, 
że silny zapach mentolu przegoni 
również gryzonie, które mają wy-
ostrzony zmysł powonienia i nie 
przepadają one za zapachem mię-

ty. Lawenda z kolei, z powodze-
niem odpędzi mszyce, aksamitki 
i nagietki odstraszą nicienie, a cy-
namon zadziała grzybobójczo. 
 Co ciekawe, w ostatnich latach 
badacze z Pensylwanii zaobser-
wowali, że niektóre rośliny rów-
nież reagują na zapachy. Odkryli 
oni, że nawłoć (gatunek rośliny 
z rodziny astrowatych) odbiera 
woń produkowaną przez samca 
muszki owocówki, który poszuku-
je partnerki. Roślina reaguje uru-
chomieniem swojego chemicz-
nego systemu obronnego i dzięki 
temu staje się mniej atrakcyjna 
dla samic muszki owocówki, 
które mogłyby uszkodzić nawłoć 
w momencie składania na niej 
jajeczek, jak również dla innych 
owadów, np. chrząszczy.
Związek między nawłociami 
a muszkami owocowymi jest bar-
dzo silny, ponieważ są to jedyne 
rośliny, na łodygach których sa-
mice tych owadów składają swoje 
jajeczka. W ciągu kilku tygodni 
jajeczka zaczynają się powiększać 
i tworzą na nawłoci narośl. Nie 
jest ona zabójcza dla rośliny, ale 
znacznie ogranicza ilość wytwa-
rzanych przez nią nasion. Ponad-
to nowopowstałe sadzonki rosną 
mniejsze i rzadziej kiełkują.

kącIk naukoWy
promujemy osiągnięcia trzebnickich naukowców

mgr inż. Sylwia Baluta 
córka 
Anety i Jerzego Krawców

– W swojej działalności na-
ukowej skupia się na opra-
cowywaniu nowych technik 
analitycznych, będących alter-
natywą dla klasycznych metod 
badań. Jako przyszły doktor 
biotechnologii skupiła się na 
zgłębianiu interdyscyplinarnej, 
wielce wymagającej dziedziny 
łączącej w sobie zagadnienia 
z zakresu biochemii, biotechno-
logii, chemii fizycznej, inżynie-
rii materiałowej czy elektroniki 
– nauki o biosensorach.

Broń Biologiczna w kuchni?

▶ Pani Sy lwia B alu t a w pracow ni c he mic z nej p o dc z as p r ze -
prowad z ania doś wiadc ze nia .
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8 listopada w naszej Szkole za-
brzmiał polski hymn odśpiewa-
ny przez nauczycieli i uczniów 
wszystkich klas w ramach akcji 
„Szkoła do hymnu". Przedsięwzię-
cie to wspólna inicjatywa Ministra 
Edukacji Narodowej oraz Rady 
Dzieci i Młodzieży. Uczniów ze-
branych w hali sportowej powitała 
pani dyrektor Aneta Herner. Głos 
zabrał również przewodniczą-
cy Samorządu Szkolnego Jakub 
Hetman. Do sali wprowadzony 
został sztandar Szkoły i o sym-
bolicznej godzinie 11:11 wspólnie 

wykonaliśmy 4 zwrotki „Mazur-
ka Dąbrowskiego”. W ten sposób 
upamiętniliśmy 101. rocznicę od-
zyskania niepodległości po trwa-
jącej ponad sto lat niewoli. Mimo 
krwawo stłumionych powstań 
narodowych, represji politycz-
nych, zsyłek na Syberię Polacy nie 
porzucili marzeń o odzyskaniu 
niepodległości. Dzięki wytrwa-
łości i ofiarności społeczeństwa 
spełniły się marzenia kilku poko-
leń. Wydarzenie w Szkole przygo-
towane zostało przez nauczycieli 
historii i będzie kontynuowane 
w następnych latach. / Joanna So-
bota

W dniu 29 października 2019 r 
w Szkole Podstawowej w Ujeźdź-
cu Wielkim odbyły się w pełni au-
torskie i na najwyższym stopniu 
merytorycznym pokazy naukowe 
przygotowane przez Mateusza 
Stockiego. Uczestniczyli w nich 
uczniowie klas I – VIII. Pasjonu-
jące w pokazach była również for-
ma i oryginalny sposób przekaza-
nia wiedzy z jakże fascynujących 
nauk, jakimi są fizyka i chemia. 

Pokazy eksperymentów spotkały 
się z ogromnym zainteresowa-
niem uczniów. Doświadczenia 
obrazowały zarówno zjawiska 
fizyczne jak i reakcje chemiczne 
w taki sposób, aby zainspirować 
do nauki przedmiotów przyrod-
niczych. Pokazy eksperymentów 
stanowiły formę nauki poprzez 
zabawę w myśl zasady: zobaczyć, 
dotknąć, zrozumieć. To wspa-
niałe spotkanie ze światem nauki 
było możliwe dzięki nauczycielce 
fizyki i chemii pani Małgorzacie 
Seydzie. / Iwona Grochowina

W naszej szkole zakończyła się 
zbiórka artykułów spożywczych 
oraz artykułów szkolnych dla 

Dzieci Niewidomych z Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego 
w Laskach. Zbieraliśmy ryż, ka-
szę, makarony, plastelinę, mode-
linę, kleje itp. Wszystkie zebrane 

rzeczy zostaną wykorzystane 
przez podopiecznych ośrodka 
w trakcie zajęć artystycznych. 
Pozwolą im także rozwijać i do-
skonalić zmysł dotyku, który dla 
osób niewidomych jest niezwykle 
ważny, gdyż to za jego pomocą“ 
oglądają” i poznają otaczającą ich 
rzeczywistość. Wszystkim na-
szym uczniom oraz ich rodzicom, 
którzy włączyli się w zbiórkę zor-
ganizowaną przez Szkolne Koło 
Wolontariatu bardzo serdecznie 
dziękujemy. Szczerze wierzymy, 
że nawet najmniejsza pomoc i za-
angażowanie jest cegiełką, która 
buduje lepszy świat. Dziękujemy 
także naszym Wolontariuszkom, 
które pomogły przy pakowaniu 
i przygotowaniu zebranych rze-
czy do wysyłki. / Szkolne Koło 
Wolontariatu M. Merczyńska, 
M. Strzykalska

Dnia 22 października na Kociej 
Górze w Trzebnicy po trasie nowo 
powstałej Małej Ścieżki Dydak-
tycznej, uczniowie klasy 5A wraz 
z wychowawcą Lidią Rojewską 
zorganizowali w Tygodniu Kultu-
ry Zdrowotnej marszobieg zada-
niowy dla uczniów naszej szkoły. 
Podczas samych biegów na uczest-
ników czekały przystanki z niespo-
dziankami. Mogli oni spróbować 
swoich sił podczas odgadywa-
nia jedzenia bez użycia wzroku 
i węchu, skakali w dal, mierzyli 
obwody drzew i odpowiadali na 
liczne zagadki. Całe przedsięwzię-
cie było bardzo udane, a uczniowie 
klasy 5A już teraz zapowiadają, że 
w przyszłym roku również je zor-
ganizują. / Op. Oliwia Ociepka

Gry planszowe wydają się być 
rozrywką z poprzedniej epoki, 
zabawką zapomnianą i już nie-
modną. Kto by się zajmował plan-
szami i pionkami w erze kompu-
terów i konsoli do gier? Można by 
stwierdzić, że dzieci nie da się już 
przekonać do poświęcenia czasu 
na coś, co się nie świeci, nie wy-
daje dźwięków i nie porusza się 
po ekranie - a jednak – dzieciaki 
z grup zerowych ucieszyły się na 

taką formę spędzenia czasu i przy-
niosły do szkoły swoje ulubione 
planszówki. Wszyscy z zacieka-
wieniem słuchali zasad i reguł 
prezentowanych przez koleżanki 
i kolegów. Dzieciaki z werwą przy-
stąpiły do wspólnych rozgrywek.
„Planszówki” bawią i uczą. Wpa-
jają umiejętności, które mogą się 
przydać na co dzień, umożliwiają 
współdziałanie, uczą poszanowa-
nia przyjętych norm i zasad, uczą 
wygrywania, jak i przegrywania. / 
Jolanta Boczar

„Ważne słowa Świętego Jana 
Pawła II” Spośród wszystkich 
przekazanych prac na konkurs 
o Janie Pawle II jury wybra-
ło po dwie z każdego poziomu 
klas przyznając wyróżnienia. 
Dyplomy i nagrody książkowe 
otrzymali: Maria Kaput, Mag-
dalena Laskowska, Kalina Filip, 
Mikołaj Wiesztort, Julia Mszyca, 
Emilia Sobczak, Maja Kucharska 
i Oliwia Turkiewicz. Gratuluje-
my nagrodzonym i dziękujemy 
wszystkim, którzy wzięli udział 
w konkursie. / M.Wojewódka, 
M. Budziak-Mielnik

W tym roku szkolnym Przedszko-
le im. Polskiej Niezapominajki 
nawiązało współpracę ze Szkołą 
Muzyczną. Naszych przedszko-
laków odwiedzać będą nauczy-

ciele - muzycy, którzy w ramach 
,,Audycji Muzycznych” zapoznają 
dzieci z różnymi instrumentami 
i zaprezentują utwory muzyczne. 
W środę 30 października odbyło 
się pierwsza ,,Audycja Muzyczna” 
i nasze przedszkole odwiedziła 
pani Patrycja Gruszczyk z Gmin-

nej Szkoły Muzycznej. Pani Patry-
cja rozpoczęła z nami muzyczną 
przygodę i zapoznała nas ze swo-
im instrumentem - klarnetem. 
Mogliśmy dowiedzieć się cieka-
wych informacji o tym instru-
mencie i usłyszeć różne zagadki 
muzyczne. Dziękujemy za to cie-
kawe spotkanie i czekamy już na 
kolejne :) / (Magdalena Lecyk, 
Ewa Łopąg)
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leKcjA MUZYKi SPOtKANie Z PANią DietetYK

DZień GieR PlANSZOwYcH 

SZKOlNY KONKURS PlAStYcZNY 

SZlAKieM MAŁej ścieżKi dydaktycznej 

artScIence Sztuka ekSPerymentu

„Znacie dynię moi mili
Nikt jej przecież nie pomyli
To warzywo dobrze znane
Przez dzieci uwielbiane.”
W środę 5 listopada 2019 r.- grupy 
RYBKI oraz JEŻYKI z Gminne-
go Przedszkola nr 2-odwiedziła 
pani Katarzyna Gediga – diete-
tyk kliniczny z Centrum Zdrowia 
Emvit. Spotkanie zorganizowała 
nauczycielka przedszkola – pani 
Agata Pomorska. Podczas spotka-
nia pani dietetyk przypomniała 
dzieciom zasady zdrowego odży-
wiania oraz zachęcała je do jedze-
nia dyni. Przedszkolaki poznały 
nie tylko właściwości zdrowotne 
tego niezwykłego warzywa ale 

również jego kształty, różne ko-
lory i zapach. Dzielne Rybki i Je-
żyki podjęły się również trudnego 
zadania drążenia dyni. Było przy 
tym dużo uśmiechów, a ciężka 
praca okazała się niesamowitą 
zabawą. Oczywiście był tez i czas 
na „degustację” pestek dyni, które 
zdaniem przedszkolaków okazały 
się wielkim przysmakiem. Na za-
kończenie spotkania pani Diete-
tyk zachęciła przedszkolaki, żeby 
wspólnie z rodzicami ugotowały 
w domu potrawę z dyni. Dzieci 
otrzymały kilka prostych przepi-
sów na pyszne smakołyki. Wizyta 
pani Dietetyk była kolejnym wy-
jątkowym dniem w przedszkolu, 
pełnym wrażeń i wspaniałej zaba-
wy. / Magdalena Góra

Samorząd Szkolny wraz z wolon-
tariuszkami zaprasza do przyłą-
czenia się do akcji wspierającej los 
bezdomnych zwierząt. Dary (ma-
teriały do wyścielenia bud, karmy 
również dla zwierząt z alergią, za-
bawki,, smycze, kagańce, etc) pro-
szę przynosić do pani Anny Ma-
twiszyn (gabinet 32) lub Rozalki 
i Julki z klasy 5c. Za wszystkie 
dary z góry serdecznie dziękujemy 
i obiecujemy odnotowanie dużego 
„plusa” w dzienniku szkolnym. 
Czas trwania zbiórki: 6 grudnia

SP nr 1

ZBiÓRKA NA ScHRONiSKO 

SP nr 2

ZBiÓRKi DlA DZieci NiewiDOMYcH 

Nasza klasa włączyła się w ob-
chody Międzynarodowego Dnia 
Postaci z Bajek. W klasie przy-
gotowaliśmy wystawkę książek, 
teatrzyk kukiełkowy oraz „gale-
rię postaci bajkowych”. Ucznio-
wie przygotowali oryginalne 
maski postaci z baśni. Dnia 5 XI 
2019r. nasza klasa zamieniła się 
w bajkową krainę. W klasie moż-
na było spotkać, m.in. księżnicz-
ki, Piotrusia Pana, Czerwonego 
Kapturka, Królową Śniegu, Jasia 
i Małgosię, rycerzy, krasnoludki, 
wilka, nieoczekiwanie pojawił się 

też smok wawelski. Aby uczcić 
ten dzień zorganizowaliśmy baj-
kowe spotkanie z rodzicem, który 
przeczytał piękną baśń. Spotkanie 
rozpoczęliśmy prezentacją mul-
timedialną „W krainie bajek”. 
Później były zabawy wymagające 
wykazania się znajomością treści 
bajek, tych znanych i mniej zna-
nych, m.in. dzieci rozwiązywały 
zagadki, rozpoznawały bajkę po 
rekwizycie oraz obrazku. Były 
muzyczne zgadywanki bajkowe, 
zabawy ruchowe oraz prezentacja 
dziecięcych bajkowych przebrań. 
Dzieci bardzo dobrze znają bajki 
i świetnie radziły sobie z zada-
niami. Międzynarodowy Dzień 

Postaci z Bajek jest doskonałą 
okazją do rozwijania zaintereso-
wań czytelniczych wśród dzieci. 
Wartościowe książki kształcą 
w dzieciach odpowiednie posta-
wy moralne, rozwijają dziecięcą 
fantazję, pamięć, bogacą słow-
nictwo. Nie od dziś wiadomo, że 
bajki nie tylko powinny umilać 
dzieciom czas, ale także uczyć 
i pokazywać sytuacje, z którymi 
mamy do czynienia na co dzień, 
w sposób bardziej przystępny niż 
tylko pogadanka. Dzięki bajkom, 
dziecko może wczuć się w sytu-
ację głównego bohatera, zobaczyć 
jak radzi sobie z problemami, 
czy też przeanalizować jego po-
stępowanie i wyciągnąć wnioski 
na przyszłość. / Anita Pszczółka, 
Małgorzata Nita

SP nr 2

DZień POStAci Z BAjeK

W październiku we wszystkich 
klasach pierwszych odbyły się 
warsztaty dotyczące złości, tak 
wszechobecnej w naszym życiu 
od najmłodszych lat. Pani Joan-
na Mirecka autorka książki pt: 

„Dzieci pomysłowe mamy” w pro-
sty i zrozumiały sposób wyjaśniła 
uczniom czym jest złość i jak sobie 
z nią skutecznie radzić. Przepro-
wadzone warsztaty zakończone 
zostały samodzielnie uszytymi 
poduchami- „krzyczuchami”! / 
Wychowawczynie klas I

SP nr 1

jAK RADZić SOBie Ze ZŁOścią?

W dniu 18 października 2019r. 
w sali Głównej Ratusza Wrocław-
skiego Prezydent Wrocławia pan 
Jacek Sutryk wręczył młodym 
muzykom, tancerzom i plastykom 
- uczniom i studentom z Dolnego 
Śląska stypendia na rok szkolny 
2019/2020. Wśród stypendystów 
Prezydenta już po raz drugi zna-
lazła się uczennica GSM I stopnia 
w Trzebnicy - Diana Viktoria Cel. 
Otrzymała stypendium za wy-
sokie lokaty na ogólnopolskich 
i międzynarodowych konkursach 
muzycznych. / Serdecznie gratu-
lujemy!!!

Szkoła Muzyczna

StYPeNDiUM

SP nr 3

SZKOŁA DO HYMNU

7 listopada 2019 r. w Szkole Pod-
stawowej im. A. Mickiewicza 
w Pęgowie odbył się IX Powiato-
wy Konkurs Recytatorski „Magia 
Słowa”. Naszą szkołę reprezen-
towały: Kasia Kumor z klasy Va, 
którą przygotowała pani Kry-
styna Janowska i Nadia Rudkie-
wicz z klasy Ve, uczennica pani 
Beaty Dyk. Podczas przesłuchań 
dziewczynki zaprezentowały 
wiersz i fragment prozy. Kasia, 
wykorzystując całą gamę swoich 

aktorskich talentów, przedstawi-
ła utwór nieznanego autora pt.: 
„Dentysta” oraz fragment powie-
ści Marii Krüger „Ucho, dynia, 
125”, natomiast Nadia niebanalnie 
wygłosiła utwór W. Chotomskiej 
„Dziurki w serze” oraz fragment 
opowiadania „Cygaro” z cyklu 
opowieści o Mikołajku autorstwa 
R. Goscinnego i J.J. Sempégo. Gdy 
jury wyłoniło zwycięzców, radość 
nasza była ogromna. Kasia zajęła 
I miejsce, a Nadia III. Dziewczyn-
ki rywalizowały z rówieśnikami 
z 10 szkół powiatu trzebnickiego. 

Gratuluję talentu i dziękuję za 
piękną postawę podczas konkur-
su. Gratuluję również Rodzicom 
utalentowanych dzieci. Dziękuję 
za starania o to, aby Kasia i Nadia 
mogły godnie reprezentować na-
szą szkołę.

SP nr 2

NA PODiUM POeZji i PROZY

30 października w auli Gminnej 
Szkoły Muzycznej I st. im. prof. 
E. Kajdasza w Trzebnicy odbył się 
pierwszy w tym semestrze popis 
klasy gitary. Podczas koncertu 
wystąpili uczniowie klas gitary 
pani Dagmary Mazur oraz pana 
Michała Jakubowskiego. Oprócz 
występów solowych mogliśmy 
usłyszeć również zespół gitarowy 
prowadzony przez pana Michała 
Jakubowskiego oraz trio gitarowe 
w składzie: Adam Ciećko, Artur 
Koza oraz Michał Jakubowski. 
Wszystkim wykonawcom ser-
decznie gratulujemy oraz życzy-
my dalszych sukcesów !

Szkoła Muzyczna

POPiS KlASY GitARY
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Szkoła Podstawowa nr 2 im gen. 
Leopolda Okulickiego „Niedź-
wiadka” znajduje się w gronie 
szkół z całego świata realizujących 
program edukacyjno-humanitar-
ny Face to Face with the World. 
Program ten, który jest również 
objęty honorowym patronatem 
Rzecznika Praw Dziecka, jest 
skierowany do wszystkich placó-
wek oświatowych w Polsce i ma 
na celu pomoc w nawiązaniu kon-
taktów oraz prowadzenia zajęć 
edukacyjnych ONLINE wspólnie 
ze szkołami oraz instytucjami 
społecznymi z Afryki, Azji i Bli-
skiego Wschodu. Projekt skiero-
wany jest do wszystkich dzieci na 
świecie, gdzie dziecięce cierpie-
nia, przemoc, wojny, głód, bieda, 
wykorzystywanie seksualne, sa-
motność, ciężka praca - odziera-
ją je ze szczęśliwego dzieciństwa, 
jak i do naszych polskich dzieci, 
które dzięki lekcjom ONLINE 
potrafią docenić to co posiadają, 
wyzbywają się egoizmu czy ste-
reotypowego patrzenia na świat. 

Celem Projektu Edukacyjnego 
jest: - pokazanie jak wojna, ubó-
stwo czy brak dostępu do edukacji 
wpływa na życie dzieci na świe-
cie; - kształtowanie wśród dzieci 
i młodzieży postawy zaangażo-
wania społecznego; - nawiązanie 
przyjaźni międzynarodowej ze 
szkołami i instytucjami w Afry-
ce, Azji i na Bliskim Wschodzie; 
- walka z rasizmem i ksenofobią; 
- uwrażliwienie na problemy i sy-
tuację życiową innych; - wzajem-
ne poznawanie kultury, tradycji, 
nawiązywanie przyjaźni, posza-
nowanie pokoju i szacunku do 
drugiego człowieka; - nauka języ-
ka obcego, wykorzystanie w edu-
kacji Internetu; - chęć niesienia 
pomocy innym. Uczniowie Szko-
ły Podstawowej nr 2 nawiązali 
przyjaźń i rozpoczęli lekcje ON-
LINE z dziećmi z ugandyjskiego 
sierocińca, który prowadzony jest 
przez Christiana Wasula. „Know-
ledge is Power - Wiedza to potę-
ga” - był to pierwszy i jakże istotny 
temat, od którego rozpoczęły spo-
tkania online nasze dzieci wraz 
z dziećmi z Ugandy i ich opieku-
nem Christianem Wasula. Na-

szym przekazem była bardzo waż-
na wiadomość, uświadamiająca 
dzieci z Ugandy, ale również pol-
skie dzieci i nie tylko, że Wiedza 
to najpotężniejsza moc, jaką każ-
dy może zdobyć własnymi siłami 
i chęciami. Dzięki Wiedzy w przy-
szłości każdy może być tym, kim 
tylko zechce i żyć na własnych 
warunkach. Bardzo ważne jest, by 
każdego dnia nauczyć się czegoś 
nowego lub zdobyć jakieś nowe 
doświadczenie. Ale równie ważne 
jest być świadomym zdobywania 
tej wiedzy. Jeśli jesteś świadomy, 
że nauczyłeś się lub doświadczyłeś 
czegoś nowego każdego dnia, to 

tak, jakbyś każdego dnia stawał 
się silniejszy. Naszym pomysłem 
jest zorganizowana zbiórka wszel-
kich przyborów, dzięki którym 
dzieci w Ugandzie będą mogły 
zdobywać wiedzę. Wystarczy ze-
szyt i długopis, dzięki którym 
każdego dnia dzieci będą mogły 
zapisywać, czego się nauczyły 
lub doświadczyły, po to, by być 
świadomym swojej rosnącej siły. 
Uczniowie SP 2 na bieżąco na-
grywają krótkie filmiki z wiado-
mościami, które chcą przekazać 
lub propozycjami zabaw, które 
dzieci w Ugandzie mogą się od 
nich nauczyć i bawić się u siebie. 

Zachęcamy wszystkich mieszkań-
ców Trzebnicy i wszystkie osoby 
czytające ten artykuł do PRZY-
ŁĄCZENIA SIĘ DO ZBIÓRKI 
wszelkich przyborów szkolnych 
będących dla dzieci z sierocińca 
w Ugandzie nieocenioną pomocą 
w zdobywaniu wiedzy. Pierwsza 
zbiórka zakończy się 29 listopa-
da by zdążyć z przesyłką będącą 
prezentem gwiazdkowym. Zbiór-
ka organizowana jest w budynku 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzeb-
nicy. / Uczniowie i Nauczyciele 
Szkoły Podstawowej nr 2 im gen. 
Leopolda Okulickiego „Niedź-
wiadka”w Trzebnicy

Po raz pierwszy w programie za-
wodów sportowych Szkolnego 
Związku Sportowego pojawiła 
się odmiana koszykówki czyli 
koszykówka 3x3. Jest ona po-
kłosiem sukcesów reprezentacji 
Polski, a także wpisania tej dys-
cypliny do kalendarza Igrzysk 
Olimpijskich. Koszykówka 3x3 
to krótko mówiąc, różniąca się 
w detalach odmiana popularne-
go koszykarskiego Streetballa. 
Skierowana w tym roku jest dla 
uczniów klas VII i V. Na początek 
odbył się finał powiatowy Igrzysk 
Młodzieży w naszej szkole. Nasze 

dziewczęta zwyciężyły, chłopcy 
zajęli III miejsce. Dziękujemy 
pozostałym szkołom za przyby-
cie i sportową rywalizację, na-
szym uczniom GRATULUJEMY 
i dziękujemy. Skład naszych dru-

żyn: Jagoda Siemiątkowska, Ka-
rolina Kuczma, Klaudia Rudzka, 
Natalia Bizub. Hubert Kurnicki, 
Stanisław Bednarski, Wiktor 
Kawa, Franciszek Prześlak.

Uczniowie klas 7 i 8 Szkoły Pod-

stawowej nr 3 w Trzebnicy 25 paź-
dziernika udali się do trzebnickie-
go Kina Polonia 3D aby obejrzeć 

„Legiony”. Film ten pokazuje 
perspektywę młodych legioni-
stów, którzy odważnie decydują 
się na czynną walkę w służbie 
idei niepodległej ojczyzny i stwo-
rzenia dla siebie „nowego domu”. 
W „Legionach” każdy znajdzie 
coś dla siebie. Jest tu lekcja histo-
rii o I wojnie światowej i polskiej 
drodze do odzyskania niepodle-
głości, wątek miłosny trójki boha-
terów, realistyczne do bólu sceny 
batalistyczne oraz obraz wysiłku, 
cierpienia niepewności czy pa-
sji, z jaką legioniści godzą się żyć 
i w konsekwencji umierać. O tym 
jakie wzbudził emocje wśród na-
szej szkolnej widowni świadczyły 
łzy wzruszenia i owacje na koniec 
seansu.

W ramach Tygodnia Kultury 
Zdrowotnej we wszystkich kla-
sach zostały przeprowadzone 
zajęcia na temat zdrowego stylu 
życia. Niektóre klasy przeprowa-
dziły lekcje w terenie łącząc zdro-
wie i ruch z nauką. Podczas spe-
cjalnych zajęć dzieci dowiedziały 
się czym jest piramida zdrowia, 
co to są witaminy i składniki od-
żywcze, jak zdrowe odżywianie, 
dbałość o higienę i aktywność 
fizyczna wpływają na dobry stan 

zdrowia. W ramach zajęć kuli-
narnych uczniowie w praktyce 
nauczyli się jak przygotowywać 
smaczne i zdrowe posiłki np. 
kanapki, sałatki, czy koktajle. 
Podczas zajęć ruchowych dzieci 
dowiedziały się, które ćwiczenia 
powinny wykonywać codziennie, 
w niektórych klasach wprowadzo-
no poranne rozgrzewki. Dodatko-
wo powstały gazetki informacyj-
ne plakaty i wystawy tematyczne 
np. o grupach kolorystycznych 
warzyw i owoców, w salach i na 
korytarzach naszej szkoły. / Wy-
chowawczynie klas 0-III

Organizatorem Turnieju jest Pol-
ski Związek Piłki Nożnej, a spon-
sorem głównym od 12 lat firma 
Tymbark. W 2017 roku brązo-
wym sponsorem została firma 
Electrolux. Do głównych celów 
rozgrywek należą: popularyza-

cja aktywnego stylu życia wśród 
dzieci, odkrywanie piłkarskich 
talentów oraz spełnianie dzie-
cięcych marzeń. Poza wspaniałą 
zabawą i możliwością sportowej 
rywalizacji, Turniej „Z Podwórka 
na Stadion o Puchar Tymbarku” 
daje swoim uczestnikom również 
szansę na zaprezentowanie swoich 

umiejętności trenerom i skautom 
Polskiego Związku Piłki Nożnej, 
którzy na etapie finałów woje-
wódzkich i finału ogólnopolskie-
go uważnie obserwują rozgryw-
ki. Najlepsi uczestnicy Turnieju 
regularnie biorą udział w Letniej 
i Zimowej Akademii Młodych Or-
łów. Kolejnym krokiem na ich pił-
karskiej ścieżce jest powołanie do 
młodzieżowych reprezentacji Pol-
ski. Do tegorocznej XX już edycji 
z naszej szkoły zakwalifikowały 
się 3 drużyny. Dwie do kategorii 
U-10 i jedna U-12.W każdej kate-
gorii wiekowej Finałów Powiato-
wych znalazło się po 6-7 drużyn 
z których tylko jedna awansowała 
do Finału Wojewódzkiego. Choć 
żadna z naszych ekip nie wywal-
czyła awansu to na pewno przeży-
ła niesamowite emocje i zdobyła 
doświadczenie ,które jest bardzo 
potrzebne na każdym etapie szko-
lenia. Drużyny przygotowywali 
Lidia i Piotr Rojewscy oraz Józef 
Wojciechowski.

okienko
z wierszem

REGINA NOWAKOWSKA

Jesień 
 
Nie mówimy nic o wiośnie
Bo chodźmy po ściernisku
I po zżółkłych łąkach mokrych
Oglądając się za słońcem
                      *
ogryzek lata z pożółkłym liściem  
Tańczy walca miedzianego
skrzydła jesieni chłodnym księżycem 
majaczą pod niebem czerwonym.

SP nr 1 SP nr 1 SP nr 2

tYDZień KUltURY ZDROwOtNej Z PODwÓRKA NA StADiON twARZą w twARZ Ze świAteM 

Z okazji Tygodnia Misyjnego 
uczniowie naszej szkoły spotkali 

się z panią Agnieszką, która jest 
wolontariuszką Wolontariatu Mi-
syjnego Salvator. Była to okazja 
do zapoznania się z pracą misjo-
narzy w różnych krajach i bezpo-
średniego zapytania o wrażenia 
z niej. Nasz gość przygotował cie-
kawe filmy oraz zdjęcia ze swoich 
wyjazdów w kraju i za granicą. 
Najmłodsi uczniowie mieli oka-
zję ubrać się w chusty z jednego 
z krajów misyjnych a także na-
uczyć się piosenki „Dopóki żyje 
na świecie”. Spotkanie przebiegło 
w miłej atmosferze. Bardzo dzię-
kujemy Pani Agnieszce za relacje 
ze swoich misji i mamy nadzieję, 
że jeszcze się spotkamy. / M.W.

5 listopada 2019 roku uczniowie 
klasy 2a i 2c z SP nr2 udali się do 

Teatru Lalek we Wrocławiu. Wi-
zyta dzieci w teatrze rozpoczęła 
się od warsztatów ze scenogra-
fem i kostiumologiem. Podczas 

warsztatów uczniowie zwiedzali 
przestrzeń teatru: scen, kulis, sali 
warsztatowej oraz zapoznali się 
zawodami związanymi z teatrem. 
Dzieci miały również możliwość 
poznania i zabawy różnymi ro-
dzajami lalek teatralnych tj.: pa-
cynka, kukła, lalka cieniowa, 
bunraku, marionetka, lalka tric-
kowa. Po zakończeniu warsztatów 
udali się na spektakl pt. „Motyl”. 
Jego główną bohaterką była mała 
dziewczynka Rutka, która bała się 
ciemności. To nie tylko historia 
o lękach dzieciństwa przed sa-
motnością i opuszczeniem, to tak-
że bardzo mądra opowieść o wal-
ce dobra ze złem. To opowieść 
o sile przyjaźni, miłości i o empa-
tii. Świat spektaklu współtworzy 
niepowtarzalna muzyka i piękne 
piosenki. Do szkoły wszyscy wró-
cili zadowoleni i pełni wrażeń. / 
D. Sikora J. Michalak

SP nr 1

SP nr 2

SP nr 3

SPOtKANie Z wOlONtARiUSZKą

wiZYtA w teAtRZe lAleK

KOSZYKÓwKA 3x3

O jesieni napisano dużo. 
Temat, wydawałoby się, 

zbanalizowany. A jed-
nak wszystko zależy od 

wrażliwości, poetyckiego 
języka, którym autor się 
posługuje, inwencji, wy-

obraźni. Spójrzmy zatem na 
oryginalny wiersz Reginy 

Nowakowskiej, uczestniczki 
Warsztatów Literackich 

przy UTW „Tęcza”

Osoby zainteresowane 
literaturą, a także pisaniem 
i publikowaniem własnych 
utworów serdecznie zapra-
szamy na warsztaty literac-
kie. 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. 

Boleścin

PASOwANie 2019

29 października odbyła się w na-
szej szkole uroczystość "Pasowa-

nia na uczniów" dzieci z klasy I. 
Zanim nastąpił ten ważny mo-
ment dzieci zaprezentowały się 
w programie artystycznym przy-
gotowanym wraz z uczniami 

klasy VI. Ceremonii pasowania 
dokonała Dyrektor Szkoły, Pani 
Bogumiła Szermer dotykając każ-
dego ucznia w ramię dużą kred-
ką i wypowiadając słowa: "Pasuję 
Cię na ucznia klasy pierwszej". / 
Wychowawca klasy I Dominika 
Surma

SP nr 3

leKcjA HiStORii w KiNie
Dnia 5 listopada obchodziliśmy 
Międzynarodowy Dzień Postaci 
z Bajek. Z tej okazji dzieci ze świe-
tlicy oddziałów przedszkolnych 
przeniosły się na chwilę do krainy 
bajek. Każdy przedszkolak mógł 
wcielić się w ulubioną bajkową 
postać - opowiadając kilka słów 
o niej. W tych jakże ciekawych, 

pomysłowych i barwnych strojach 
dzieci bawiły się, układały puzzle 
i brały udział w bajkowych grach 
i konkursach. Na koniec przed-
szkolaki wysłuchały bajki o „Kró-
lewnie Śnieżce i Siedmiu Krasno-
ludkach” oraz otrzymały słodki 
upominek. / Dagmara Jakusek

SP nr 3

BAjKOwY DZień 

Zwieńczeniem misyjnej modli-
twy dzieci  parafii św. Ap. Piotra 
i Pawła było  nabożeństwo  różań-
cowe w przeddzień Uroczysto-
ści Wszystkich Świętych. Prawie 
wszystkie dzieci na to spotkanie 
przebrały się bardzo pomysłowo 
za świętych z różnych kontynen-
tów i epok. Rozważania misyjne 
przed każdą dziesiątką Różańca 

św. obejmowały ludy poszcze-
gólnych kontynentów. Na stoliku 
przed ołtarzem stał globus. Tutaj 
przed rozpoczęciem poszcze-
gólnych tajemnic różańcowych 
„święty” przedstawiciel danej 
części świata przynosił symbo-
liczny dar. I tak: dla Europy był to 
kwiat, dla Afryki pusta miska, dla 
Ameryki kolorowe pióra, dla Azji 
ziarna zboża, a dla Australii i Oce-
anii świeca. Znana piosenka każ-

dy może być świętym rozpoczęła 
medialną zabawę  „Jaki to świę-
ty”. Wyświetlany obraz i wierszyk 
były podpowiedzią. Padało wiele 
dobrych odpowiedzi. Następ-
nie każde dziecko miało okazję 
przedstawić się kim jest jako świę-
ty. Ostatnim akcentem tego spo-
tkania była  słodka niespodzianka 
podarowana przez ks. Proboszcza 
wszystkim dzieciom  przebranym 
za świętych. Czekoladę dostały 
również dzieci bez kostiumów, 
bo przecież wielkiej radości Nie-
ba nie mogło zabraknąć nikomu.  
Oprac. s. Lilianna Wypiór 

SP nr 3

NASi  PRZYjAciele  Z  NieBA

W czwartek 31 października 
uczniowie klasy 7a przygotowali 
Dzień Angielski. Dzień zaczął się 
od przekazania wszystkim kla-
som zadań od samego Sherlocka 
Holmesa. Sztuka detektywistycz-
na poszła jednak z duchem cza-
su – do wykonania łamigłówek 
uczniowie zamiast lup wykorzy-
stywali swoje smartfony! Ucznio-
wie i nauczyciele zostali zaprosze-
ni na specjalny występ i degustację 
kulinarną przez członków rodzi-
ny królewskiej, którzy przebywali 
ze swoim lokajem oraz osobistym 

tłumaczem. W trakcie przedsta-
wienia zaprezentowano tradycyj-
ne picie herbaty o piątej oraz cie-
kawostki związane z Anglią. Po 
przedstawieniu wszyscy zostali 
zaproszeni do skosztowania nie-
których tradycyjnych angielskich 
potraw, m.in. Shepherd’s Pie, 
Toad in the Hole czy Bangers and 
Mash. Oczywiście nie mogło też 
zabraknąć angielskich naleśni-
ków (Pancakes) oraz tradycyjnej 
angielskiej herbaty z mlekiem.
Liczymy, że ten wyjątkowy dzień 
zapadnie wszystkim w pamięć 
i będzie dodatkową motywacją do 
nauki języka angielskiego :) / Ma-
ciej Bartoszek

SP Ujeździec Wielki

It’S fIve o’clock!
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Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie - myśl Władysława Grzeszczyka.
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Osoby, które dostarczą rozwiązaną krzyżówkę 
do Redakcji Panoramy Trzebnickiej (ul. Prusicka 
12, pok. 208), wezmą udział w losowaniu:

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

• TORT 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.

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

RoZwiąZanie Z nuMeRu 17 (167)
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje:

anna Skowron

hasło:
ĆwiCZenie CZYni MiSTRZa

wpisz: imię, nazwisko, telefon

KUPON KRZYŻÓWKOWY dwutygodnika NR 18 (168)

R E K L A M A

CUKIERNIA  BEZA

    

TORT 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 FIRMOWY

Informator
GminneGo Centrum Kultury i  Sportu

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

3 – 6 grudnia „wigilijne deja vu” – przedstawienie mikołaj-
kowe / sala widowiskowa

Konkurs plastyczny 
dla dzieci!

„Świąteczny skrzat” - szczegóły na stronie / 
termin składania prac do 9 grudnia / techni-
ka dowolna, format a3

8.12 / 14:00-18:00 Mikołajkowy Kiermasz Świąteczny - Rynek

16 grudnia Rodzinne warsztaty „Świąteczne Skrzaty”

WYSTAWY

do 18 lutego 2020  

wystawa malarstwa, grafiki, rysunku, linory-
tu, ilustracji pt. ,,Preregrinatur” artura Lobusa 
/ Galeria Parter, Galeria Stara Kręgielnia, Gale-
ria Poddasze, Sala im. Feliksa Mułki, Sala 100

listopad 2019 wystawa malarstwa dzieci z Pracowni Ma-
larstwa w GCKiS ,,Drzewo” / artKawiarnia

8 .12– 31.01.2020
Skrzaty ze świątecznej chaty / wystawa 
dzieci sekcji: Rysunku z elementami grafiki, 
Forma, Kredka, Ceramika / Galeria Klatka

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

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

poniedziałki
/ 18:00-20:00

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

wtorki / 9:30 i 10:30 
Zajęcia muzyczne dla dzieci 0-3 lat z opie-
kunami / artKawiarnia / obowiązują zapisy 
edukator.kultury@gmail.com

23.11  / 19:00
Salsoteka w artKawiarni - latynoskie rytmy 
i taniec dla każdego. nauka podstawowych 
kroków w parach / wstęp wolny

30.11 / 8:30-12:00
warsztaty Montessori dla początkujących, 
wymagane zapisy tel. 513177308, koszt 
90zł osoba, 150 zł para

1.12 / 12:00
warsztaty dla rodziców „Rozszerzanie diety 
niemowląt”, zajęcia są bezpłatne, wymagane 
zapisy email: mamada.dietetyka@gmail.com

13.12 Świąteczny Koncert Charytatywny „Dla Lucka”

19.12 Kolędowanie w artKawiarmi z im Fanki Tim

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 / 13:00 Kino Juniora w artKawiarni / wstęp wolny

tanie wtorki Bilety 12 zł (cennik może ulec zmianie wraz 
z repertuarem)

28.11 /18:00 DYSKuSYJnY KLuB FiLMowY „Parasite”

23.11 „Kraina Lodu 2”

29.11 „Last Christmas”

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

23.11 / 9:00
otwarte Mistrzostwa Trzebnicy w Badmin-
tonie o Puchar Burmistrza Trzebnicy / Hala 
Sportowa ul. Kościelna 9 / wpisowe 35 zł

4.12 / 9:30 Mikołajkowy Turniej Piłki nożnej Przed-
szkolaków / Hala Sportowa

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 
Sportowo-
Rekreacyjny 
ul. 3 Maja 2

poniedziałek - piątek: 8:00-21:30
sobota: 10:00-18:00, niedziela: nieczynne

„Promocyjna Sobota na Squashu” (informa-
cje 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
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WYDZIAŁ PROMOCJI
71 388 81 13, 71 312 06 11, wew. 402
WYDZIAŁ EGZEKUCJI I WINDYKACJI

71 388 81 79, 71 388 81 06
wew. 279 i 406

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICh
URZąD STANU CYWILNEGO

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

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

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
71 387 15 92

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
71 312 05 27

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ TRZEBNICA ERGO

71 310 99 56, 71 310 99 92
STRAŻ MIEJSKA W TRZEBNICY

71 388 81 14

GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU
785 922 332

BIBLIOTEKA MIEJSKA 669 767 871

hALA SPORTOWA 71 312 11 71

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

SąD REJONOWY 71 312 12 13

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

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

GMINNE CENTRUM MEDYCZNE
TRZEBNICA–ZDRóJ 71 387 28 38

POGOTOWIE WODNO-KAN.
71 310 12 16

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projek-
tu zmiany Uchwały Nr XII/141/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 23 grudnia 2015 r. w spra-

wie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta 
w rejonie ulic: Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej 
w Trzebnicy, zmienionej Uchwałą Nr XLI/469/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 4 czerwca 
2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla tere-

nów w rejonie ulic: Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocław-
skiej w Trzebnicy - w obrębie ulicy Bolesława Chrobrego

Na podstawie art. 48 ust. 7 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 środo-
wisko (t.j. Dz. U z 2018 poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko projektu zmiany Uchwały Nr XII/141/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy 
z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu miasta w rejonie ulic: Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodo-
wej, Mostowej i Wrocławskiej w Trzebnicy, zmienionej Uchwałą Nr XLI/469/18 Rady Miejskiej 
w Trzebnicy z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  dla terenów w rejonie ulic: Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodo-
wej, Mostowej i Wrocławskiej w Trzebnicy - w obrębie ulicy Bolesława Chrobrego.
Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) i art. 58 ust. 1 pkt 3), w związku z art. 48 ust. 1 i 4 pkt 1) ustawy z dnia 3 paździer-
nika 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.) wystąpiono 
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Trzebnicy z prośbą o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny od-
działywania na środowisko.
Pismem nr WSI.410.455.2019.MS z dnia 23.10.2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania na środowisko dla przedmio-
towego dokumentu. 
Postanowieniem nr 86/19 (pismo znak: ZNS.63.25.2019.WR) z dnia 15.11.2019 r. Państwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny w Trzebnicy stwierdził, że można odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny 
odziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.
Biorąc pod uwagę w/w uzgodnienia oraz fakt, że planowana realizacja postanowień dokumen-
tu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko i stanowi niewielką modyfikację 
przyjętego dokumentu, Burmistrz Gminy Trzebnica odstąpił od przeprowadzenia strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko zmiany Uchwały Nr XII/141/15 Rady Miejskiej w Trzeb-
nicy z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu miasta w rejonie ulic: Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogro-
dowej, Mostowej i Wrocławskiej w Trzebnicy, zmienionej Uchwałą Nr XLI/469/18 Rady Miej-
skiej w Trzebnicy z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego  dla terenów w rejonie ulic: Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, 
Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej w Trzebnicy - w obrębie ulicy Bolesława Chrobrego.
Z uzasadnieniem zawierającym informację o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 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.) 
można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, Wy-
dział Architektury i Urbanistyki, pok. 49 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie www.bip.trzebnica.pl.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA 
GMINY TRZEBNICA

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

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

R E K L A M A
R E K L A M A

R E K L A M A

Więcej informacji 
znajdziesz zawsze 

w sociaL media

/trzebnica

/trzebnica

/gminatrzebnica

/gminatrzebnica



32 33Nr 18 / 168 22.11.2019 Nr 18 / 168 22.11.2019/ / / / /  G A B I N E T Y  L E K A R S K I E  / / / / / / / / / /  G A B I N E T Y  L E K A R S K I E  / / / / /

PEDIATRA
NEONATOLOG

Anna Kowalik
pediatra, specjalista neonatolog

TRZEBNICA
ul. Wrocławska 8c/13

w REh4U
godziny przyjęć:

pon. i czw. 16.00-18.00
rejestracja w REh4U

tel. 71 308 46 46, 570 909 292

LOGOPEDA

Katarzyna Matyasik
SPECJALISTA NEUROLOGOPEDII 

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

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

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

OKULISTA
i PRACOWNIA OPTYCZNA

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

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

www.okulistatrzebnica.pl
pełen zakres badań okulistycznych

OCT – optyczna koherentna 
tomografia

komputerowe pole widzenia

GINEKOLOG

GABINET GINEKOLOGICZNY
Janina Aleksandra Miturska

ginekolog-położnik

ZAKRES: USG, cytologia, 
konsultacje w sprawie 
leczenia niepłodności

Trzebnica ul. Mickiewicza 1
tel. 71 312 05 60

GOdZINY pRZYjęć GABINETU:

pon. – śr. – pt. 16 – 19

GABINET
ORTODONTyCZNy

LECZENIE WAd ZGRYZU
lek. stom.

specjalista ortodonta

Lidia Korczyk
Trzebnica

ul. Obrońców Pokoju 31 A
przyjmuje we wtorki

od 14:00 do 19:00

tel. 604 095 455

PSyCHOLOG
P OZ Y T Y W - K a

Centrum Rozwoju i Wsparcia 
psychologicznego

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

ne dla dzieci i młodzieży
•	 EEG	biofeedback
•	 terapeuci	ręki

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

www.pozytyw-ka.pl

GINEKOLOG

j. Rakowska-Stefanidis
ginekolog-położnik

Trzebnica, ul. Kosmonautów 8

przyjmuje:

poniedziałek 13:00 – 18:00

środa 15:00 – 19:00

w innych dniach
po telefonicznym uzgodnieniu

tel. 71 312 19 71
604 474 755

LARyNGOLOG

praktyka
laryngologiczna

dr nauk med. Piotr Pastuszek
•	 choroby	uszu,	nosa,	gardła	i krtani
•	 badania	videoendoskopowe
•	 zabiegi	operacyjne

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRóJ

ul. KOŚCIUSZKI 10
Rejestracja

tel. 607 09 99 00

GABINET
PEDIATRyCZNO-

ALERGOLOGICZNy

Anna Puchała
specjalista pediatrii i alergologii

TRZEBNICA
ul. Św. jadwigi 27 A-B

w proVicie
od godz. 16:00

po wcześniejszym umówieniu.

tel. 602 159 230

OKULISTA
w ZAKŁADZIE OPTYCZNYM

dr n. med. Anna Białek-Szymańska

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

• pomiar ciśnienia ocznego

• badanie dna oka

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

REJESTRACJA

tel. 601 754 974

STOMATOLOG

Justyna Składnik
TRZEBNICA

ul. św. Jadwigi 19a

gabinet i rejestracja czynne:
pon. czw. pt. 8:00 – 14:00

wt. śr. 13:00 – 18:00
REJESTRACJA TELEFONICZNA

603 233 932
505 377 781

STOMATOLOG

lek. stom.
Adam Wesołowski

TRZEBNICA
ul. J. Korczaka 1E

(Osiedle Zdrój – wejście 
od ul. Armii Krajowej)

•	stomatologia	zachowawcza 
z endodoncją

•	stomatologia	dziecięca

tel. 519 580 771

PSyCHIATRA
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

WIZYTY PSYChIATRYCZNE
WIZYTY DOMOWE

lek. Tomasz Ciba
TRZEBNICA

ul. Polna 27A/1
wizyty prywatne

tel. 694 723 900

TECHNIK
DENTySTyCZNy

Adrian Lenkcis
Pracownia Techniki Dentystycznej

Arodent

NAPRAWA PROTEZ
ZęBOWYCH

TRZEBNICA ul. Obornicka 41 G
Pracownia czynna

pon. – pt. 9:00 – 16:30

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

STOMATOLOG

lek. stom.

Ewa Zgliczyńska-Duda

NOWY GABINET
TRZEBNICA

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

tel. 607 636 024

LOGOPEDA
KLINICZNy

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

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

HIRUDOTERAPIA
GABINET TERApII NATURALNYCh

TERAPIA
PIJAWKĄ LEKARSKĄ
RóŻNYCh SChORZEń
Czy pijawki mogą Ci pomóc?

Zadzwoń Zapytaj!
rejestracja: wtorek i czwartek

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

PARMED www.parmed.pl

Tarnowiec 96 55-106 Zawonia

PULMONOLOG

lek. med. Agata Kot
Viltis Medica

Specjalistyczny Gabinet
Chorób Płuc

ul. Wrocławska 8D
TRZEBNICA

www.viltismedica.pl
Rejestracja telefoniczna:

tel. 505 686 165

DERMATOLOG
Irena Dudek-Zaborowska

SPECJ. DERMATOLOG-WENEROLOG

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

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

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

ZABIEGI 
LECZNICZO-KOSMETyCZNE 

mgr Anna Binek tel. 726 162 805
KOSMETOLOG, PODOLOG

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

DERMATOLOG

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

dermatologii i wenerologii
• konsultacje i zabiegi dermatologiczne – 

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

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

zmarszczek, ust; mezoterapia igłowa, botox

PONIEDZIAŁEK 15:00-19:00
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica-ZDRóJ

ul. KOŚCIUSZKI 10
tel. 696 115 821

UROLOG

lek. Waldemar BONCZAR
Specjalista Urolog FEBU

•	 Choroby	nerek,	moczowodów,	
pęcherza, prostaty, jąder

•	Zaburzenia potencji
•	Niepłodność
•	Nietrzymanie moczu u kobiet 

i mężczyzn
•	Przewlekłe infekcje układu 

moczowego
•	Kwalifikacje i przygotowanie 

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

jąder i prącia
•	TRUS przezodbytnicze USG 

prostaty

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

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

lub na www.znanylekarz.pl

LEKARZ WETERyNARII

GABINET WETERYNARYJNY IATROS

dr n. wet. Stanisław Dzimira

TRZEBNICA ul. 1 Maja 3

tel. 71 312 09 85
601 76 29 57

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

MASAŻ LECZNICZy

GABINET
masażu leczniczego
i terapii manualnej

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

ul. Witosa 20
tel. 600 353 595

SKLEP MEDyCZNy
MEDICA

w Gminnym Centrum
Medycznym TRZEBNICA-ZDRÓJ

ul. Kościuszki 10
Oferuje produkty z zakresu:

rehabilitacji, ortopedii,
środków pomocniczych

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

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

umowa
z Narodowym Funduszem Zdrowia

Chirurgia i Medycyna 
Estetyczna

Lek. med. Maciej Paruzel
Specjalista Chirurgii Ogólnej,

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

Centrum Medyczne PARMED
Trzebnica ul. Spokojna 11

tel. 601 773 229
www.parmed.eu

TERAPEUTA MANUALNy

mgr Paweł Stelmaszczyk
FIZJOTERAPIA
OSTEOPATIA

więcej informacji na stronie

www.stepmed.pl

TRZEBNICA

ul. Kolejowa 1A/2
rejestracja tel. 503 195 870

SPECJALISTA
FIZJOTERAPII

Hanna Stelmaszczyk
•	konsultacja
•	terapia	manualna	(FDM,	

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

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

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

KINESIOLOGy TAPING

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

tel. 504 234 127
Agnieszka

Franieczek-Madalińska
TRZEBNICA

ul. Daszyńskiego 67/11

PRZyCHODNIA
WETERyNARyJNA

F E N I K S

lek. wet. Ewa
Okręglicka – Langner

TRZEBNICA

ul. Kolejowa 1b
rejestracja wizyt:

tel. 601 061 222

INTERNISTA
KARDIOLOG

Gabinet Internistyczno –
Kardiologiczny

Lekarz Krzysztof Włodarczyk
specjalista chorób

wewnętrznych i kardiologii
przyjmuje:

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

Trzebnica ul. Kościuszki 10
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica-ZDRóJ
II piętro, pokój 29

wizyty domowe tel. 601 760 888

ONKOLOG

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

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

i tarczycy.
•	 Dermatoskopia-badanie	znamion	

barwnikowych skóry

Konsultacje Onkologiczne
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica-ZDRóJ
czwartki godz. 11-15

rejestracja tel. 606 456 454

PSyCHOLOG
PSyCHOTERAPEUTA

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

mgr Renata Wójcicka
tel. 608 485 186

psychologtrzebnica.pl

NEUROLOG

lek. med.
Monika Susz-Kołodyńska

T R Z E B N I C A

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

513 128 911

ASC SłUCHMED

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

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

tel. 71 387 12 76
Gabinet czynny

pon. – pt. 8:00 – 16:00

PEDIATRA
NEONATOLOG

lek. med.

Stanisława Marcjoniak
specjalista chorób dzieci 

i neonatologii

TRZEBNICA ul. Jagiełły 9
przyjmuje codziennie  

po rejestracji telefonicznej

tel. 71 312 11 62
502 670 316

NEO
CENTRUM SłUCHU

•	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

TRZEBNICA

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

tel. 71 740 50 12

GABINET USG

dr n. med. Tomasz Harań
specjalista radiolog

Godziny przyjęć:
pon. i czw. 9:00 – 15:30

wt. i śr. 14:00 – 19:00
TRZEBNICA ul. 

Obornicka 41e
koło stadionu

REJESTRACJA
tel. 71 387 27 78

605 175 050

ACS SłUCHMED

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

Oborniki Śląskie
ul. Dworcowa 36 h

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

tel. 789 218 803

PSyCHOLOG
PSyCHOTERAPEUTA

mgr Nadia Niedbalska
konsultacje i psychoterapia

MłODZIEŻ, DOROŚLI, PARy  
•	 indywidualne	podejście
•	profesjonalne	przygotowanie
•	przyjazna	atmosfera

Centrum Zdrowia	Emvit
ul. Głowackiego 7 Trzebnica

tel. 725 184 179
www.nadianiedbalska.pl
BY pOCZUć SIę LEpIEj

REHABILITACJA DZIECI 
I NIEMOWLĄT

mgr Joanna Maleszka
certyfikowany fizjoterapeuta

metody NDT-Bobath, PNF, 
terapii manualnej

www.stepmed.pl
TRZEBNICA

ul. Kolejowa 1A/2
wizyty domowe:

Trzebnica i okolice
tel. 517 894 568

AKUPUNKTURA

mgr łukasz łagoda
TRZEBNICA

ul. Św. Jadwigi 1/2
Leczymy:

•	bóle głowy •	migreny
•	zatoki •	bóle kręgosłupa 
•	urazy sportowe 
www.aktiv-rehabilitacja.pl

tel. 693 280 758

PODOLOG

Gabinet: Zdrowe Stopy
•	 Pedicure	podologiczny
•	Usuwanie	odcisków
•	Usuwanie	modzeli
•	Usuwanie	nagniotów
•	 Leczenie	rozpadlin,	
 pękających pięt
•	Usuwanie	brodawek	
 wirusowych (kurzajka)
•	 Założenie	klamry	ortonoksyjnej	

ul. polna 27/A 
gabinet numer 6 / 1 piętro

tel. 516 309 502  

USG NARZĄDU RUCHU

mgr łukasz łagoda
•	 iniekcje okołostawowe  

kolagenem medycznym
•	konsultacje  

fizjoterapeutyczne
•	terapia manualna
•	chiropraktyka

Trzebnica ul. Św. jadwigi 1/2

www.aktiv-reahabilitacja.pl

tel. 693 280 758

FIZJOTERAPEUTA

GABINET FIZJOTERAPII

mgr Mateusz Marszycki
•	Masaż	Leczniczy
•	Terapia	Manualna	
•	 Igłoterapia

TRZEBNICA
ul. Świętej Jadwigi 1/2

tel. 501 676 986 

PSyCHIATRA

lek. Agnieszka Dzioba-Musiał

TRZEBNICA
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica – ZDRóJ

ul. Kościuszki 10
Przyjmuje we wtorki

w godz. 15.00 – 19.00

rejestracja telefoniczna

tel. 665 38 38 58

PSyCHOTERAPEUTA
PSyCHOLOG

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

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

•	 wsparcie	 psychologiczne	 rodziców	
dzieci z trudnościami rozwojowymi

mgr Anita Szlęzak
tel. 660 688 738

www.psychoterapia-trzebnica.pl

ul. Polna 27a/1 Trzebnica

LOGOPEDA 

mgr Marcela Szymańska
•	 terapia	zaburzeń	mowy	dzieci	

i młodzieży,
•	 terapia	wad	wymowy
•	 terapia	logopedyczna	dla	dzieci	

i młodzieży z niepełnosprawno-
ścią intelektualną

•	 wspomaganie	rozwoju	mowy
•	 terapia	opóźnionego	rozwoju 

mowy
Centrum Zdrowia Emvit 
ul. Głowackiego 7 Trzebnica

tel. 791 982 806

MEDyCyNA PRACy

MEDyCyNA PRACy 
w jeden dzień

badania pracowników, 
psychotesty

Centrum Zdrowia Emvit
ul. Głowackiego 7 

TRZEBNICA

tel. 609 320 661
722 395 256

PRZyCHODNIA

SpECjALISTYCZNO-
REhABILITACYjNA

dLA dZIECI
Trzebnica ul. Św. Jadwigi 3a

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

tel. 606 454 887
PORADNIA NEUROLOGICZNA

DLA DZIECI
lek. med. Marzena Ambicka – Ciba

REHABILITACJA DZIECI
Fizjoterapeuci

z certyfikatem metody Vojty
NDT – Bobath, PNF

KONSULTACJE LEKARSKIE

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

LOGO-SPEKTRUM

NOWOCZESNE CENTRUM
TERAPII I WSPOMAGANIA

ROZWOJU DZIECI

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

TRZEBNICA
ul. Św. jadwigi 33/4

www.logo-spektrum.pl

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

DIETETyK KLINICZNy
mgr Katarzyna Gediga

•	dietetyk	po	uczelni	medycznej
•	technolog	żywności	i żywienia 

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

Stała współpraca z psychodietetykiem

Centrum Zdrowia Emvit
ul. Głowackiego 7 Trzebnica

tel. 609 320 661

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

CHIRURGIA OGóLNA

lek.med. Tomasz Główka
1. Konsultacje i kwalifikacje do 

zabiegów chirurgicznych:
•	usunięcia	pęcherzyka	

żółciowego, laparoskopowo 
i klasycznie

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

•	 usunięcia	żylaków	kończyn	dol-
nych (klasycznie, wewnątrzżyl-
na terapia laserowa, kleje EVLT)

•	usunięcia	torbieli	włosowej
•	badania	USG	Doppler	żył	

i tętnic kończyn dolnych
2. Małe zabiegi chirurgicz-

ne (usunięcie oraz bada-
nie histopatologiczne):

•	brodawki,	znamiona	barw-
nikowe

•	kaszaki,	tłuszczaki,	włókniaki
•	wrastające	paznokcie

 REh4U TRZEBNICA 
ul. Wrocławska 8c/13 

 REJESTRACJA:
570 909 292
71 308 46 46

APTEKI 
dyżury nocne 

w Trzebnicy 2019

22-11 Lege Artis ul. Tadeusza 
Kościuszki 10

23-11 Panaceum
ul. Ignacego 
Daszyńskiego 
65

24-11 Pod Bazyliką ul. Kościelna 6

25-11 Dr. Optima ul. Tadeusza 
Kościuszki 4

26-11 herbena ul. Prusicka 1

27-11 DOZ Świętej 
Jadwigi

ul. Świętej 
Jadwigi 13A

28-11 Przy Ratuszu ul. Obornicka 1

29-11 Lege Artis ul. Ks. Dziekana 
W. Bochenka 49

30-11 Lege Artis ul. Tadeusza 
Kościuszki 10

01-12 Panaceum
ul. Ignacego 
Daszyńskiego 
65

02-12 Pod Bazyliką ul. Kościelna 6

03-12 Dr. Optima ul. Tadeusza 
Kościuszki 4

04-12 herbena ul. Prusicka 1

05-12 DOZ Świętej 
Jadwigi

ul. Świętej 
Jadwigi 13A
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LINIA  b Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

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

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

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

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

PRZySTANKI
KURS

1
KURS

2
KURS

3
KURS

4
KURS

5
KURS

6

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

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

3 Raszów wieś - - 10:28 - - -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18 Raszów wieś 7:00 8:05 - - 16:09 -

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

POCZĄTEK  TRASy

NIERUCHOMOŚCI

SPR ZE DAM

MIESZKANIA(11) w Mirkowie, ul. azaliowa, 
"Osiedle Kwiatowe", pow.186 mkw, pow. 
90,48 mkw, pow. 196,10 mkw, mieszkania 
gotowe do przekazania kluczy oraz przenie-
sienia własności: Zabudowa wielorodzinna 
oraz Zabudowa jednorodzinna, osiedle jest 
podłączone do sieci gazowej, elektrycznej, 
wodno – kanalizacyjne, posiada system 
anten satelitarnych tV, wewnętrzną sieć in-
ternetową. Rezerwacja bezpłatna, na czas 
ustalony indywidualnie z zainteresowanym. 
terminy płatności: 10% wartości ustalonej 
ostatecznej ceny za przedmiot umowy do 
14 dni od dnia podpisania przedwstępnej 
umowy sprzedaży, pozostała kwota w tran-
szach ustalonych podczas indywidualnych 
rozmów z klientem, całość płatna przed 
przeniesiem własności. Bardzo atrakcyjne 
ceny za mkw, w cenie mieszkań boksy gara-
żowe, dzwonić w godzinach 8-16, tel. 71 78 
57 396, 501 479 483. https://akme.pl/oferta/
nieruchomosci/

MIESZKANIE(17) + działka, własnościowe 
w trzebnicy ul. Ogrodowa 1, w domku wie-
lorodzinnym. Pow. 46 mkw, pierwsze pię-
tro, 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 remon-
tu kanalizacja, cena 50 tyś zł, tel. 605 259 
980, 577 787 677.
MIESZKANIE(16) bez czynszowe, w Głu-
chowie Górnym, o powierzchni 57 mkw, 
3 pokoje, kuchnia, łazienka, dwie piwnice, 
dwa pomieszczenia gospodarcze, ogró-
dek plus działka rolna o pow. 6,3 arów, 
cena 245 000 zł, tel. 600 069 238.
MIESZKANIE(15) w trzebnicy, przy ul. da-
szyńskiego, o pow. 32 mkw, jeden pokój, 
BNinsula, tel. 696 075 404.
MIESZKANIE(12) 3 pokojowe, w centrum 
trzebnicy, pow. 53 mkw, własnościowe, 
tel. 725 604 618.
MIESZKANIE (11) sprzedam lub wynajmę, 
spółdzielczo-mieszkaniowe w Oborni-
kach Ślaskich, kawalerka 37 mkw, umeblo-
wane, parter od sierpnia, tel. 724 943 436.
MIESZKANIE(8) 2 pokojowe, trzebnic-
ki deptak, ul. daszyńskiego, pow. 48,8 
mkw, cena 280 tyś, tel. 667 431 549.

POSIADłOść(18) w Ligocie w pobliżu 
lasu, składająca się z 3 budynków - dom
(170 mkw) 5 pokoi, 2 łazienki, kotłownia 
na ekogroszek, budynek gospodarczy w 
którym są dwa samodzielne mieszkania, 

OGłOSZENIA
DROBNE

Ogłoszenia drobne są bezpłatne.
Ich treść przyjmujemy i wycofujemy: 

osobiście w sekretariacie GCKiS
ul. Prusicka 12 lub telefonicznie

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

lub do momentu wycofania ich przez nadawcę.
Zgłoszenia do kolejnego numeru
należy dostarczyć do 5.12.2019 r.

garaż z użytkowym poddaszem, piękny 
ogród, fontanna, kaskada, oczko wodne, 
strumyk, ogrodzenie z piaskowca i żywo-
płot z cisów, miejsce na ognisko i grill, par-
king, tel 665 886 993.
PÓł BLIźNIAKA(16) w Machnicach, za-
budowania gospodarcze nadające na mały 
zakład, garaż, ładna działka, malownicza 
miejscowość, wyciąg narciarski, tor sanecz-
kowy, szkółka jazdy konnej, wyjątkowa re-
stauracja, stawy do łowienia rybek, korty 
tenisowe, tel. 71 312 41 32, 794 131 037.
DOM(16) o powierzchni ok. 220 mkw, 
(parter, i piętro, strych, garaż), położony 
na działce o powierzchni 1667 mkw, w 
Malczowie, gmina trzebnica, dom jest w 
trakcie remontu, cena 250 000 zł, tel. 71 
369 69 11.
DOM(16) w Szczytkowicach, w zabudowie 
bliźniaczej, z roku 1980, stan bardzo dobry, 
tel. 608 082 456, 668 123 380.
DOM(15) w trzebnicy, działka narożna o pow. 
450 mkw, powierzchnia domu 180 mkw, 
cena do uzgodnienia, tel. 501 388 683.
DOM(12) z zabudowaniami gospodarczy-
mi, działka 20 arów, w Budczycach, koło 
Zawonii tel. 604 107 284.
DOM(10) jednorodzinny z użytkowym 
poddaszem, oddalony o 1,5 km od cen-
trum trzebnicy, powierzchnia 128 mkw, 
usytuowany na działce 25 arowej oraz 
przylegającą do tej posesji działkę bu-
dowlaną 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.

LOKAL(17) w trzebnicy o powierzchni 
117 mkw z przynależącą działką 4,4 ar, 
wewnątrz znajduje się toaleta, pomiesz-
czenie gospodarcze oraz kotłownia, lo-
kal idealny na usługi lub gastronomię, 
tel. 724 820 669.

LOKAL(8) lub wynajmę handlowo-usłu-
gowy w centrum trzebnicy w zabudowie 
szeregowej o pow. 35 mkw, z możliwością 
rozbudowy oraz parkingiem prywatnym, 
klimatyzacja, wszystkie media, na działce 
własnościowej z Kw o pow. 65 mkw, 20 m 
od UM i parkingiem na 100 samochodów, 
tel. 798 267 177.

GARAż(12) murowany, w Nowym dworze, 
o powierzchni 24 mkw, wraz z wyposaże-
niem, tel. 532 118 487.
PAWILON(12) murowany 116 mkw nadaje 
się na działalność gospodarczą lub miesz-
kanie, działka 5,5 ara, ogrodzenie do tego 
wiata, garaż i mały staw, 5 km od trzebni-
cy kierunek na wrocław, cena do negocja-
cji, tel. 604 231 515.
BUDYNEK(4) sprzedam lub wydzierżawię 
budynek wolno stojący o pow. 90 mkw. 
w Krośnicach, pow. milicki. Budynek nada-
je się na każdą działalność, lub do adapta-
cji na mieszkanie. działka o pow. 16 arów. 
informacje tel. 669 805 236.

DZIAłKA(17) o powierzchni 1350 mkw, 
budowlana na granicy trzebnica – Księ-
ginice, w pełni uzbrojona (woda, prąd, 
kanalizacja), atrakcyjnie położona, tel. 506 
837 298.

DZIAłKA(18) 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(18) ostatnie dwie bliźniaczo po-
łożone, budowlane,  po 1801 i 1759 m, na 
nowo wybudowanym osiedlu, graniczą-
ce ze ścianą lasu,Ligota trzebnicka 80 zł/
mkw, tel. 665 886 993.
ZIEMIA(18) 1,5 h, klasa i, ii, w miejscowości 
Czachowo, Gmina Zawonia, tel. 888 409 
049.
DZIAłKA(18)  BUdOwLaNa pod zabudo-
wę jednorodzinną,11 arów ul. Ogrodowa, 
cena 200 tys zł, tel. 535 432 495.
DZIAłKA(18) siedliskowa, w trzebnicy, o 
powierzchni 5200 mkw, w okolicy szpitala, 
tel. 669 351 078.
DZIAłKA(18) rolna, 5 hektarów, iii klasy, 
3 km od trzebnicy, cena do uzgodnienia, 
tel. 603 673 044.
DZIAłKA(18) budowlana, 0,5 ha, w dolinie 
Baryczy, w starej hucie, przy samym lesie, 
blisko drogi asfaltowej, wszystkie media 
dostępne, tel. 609 936 972.

DZIAłKA(17) budowlana 19 arów w miej-
scowości Komorowo, oddalona 6 km od 
trzebnicy, dobry dojazd do wrocławia 
nową trasą S5 trzebnica - wrocław (zaj-
muje ok 35 min. z Komorowa), położona 
na nowo powstającym osiedlu domków 
jednorodzinnych, okolica bardzo piękna i 
spokojna, w pobliżu sklep, świetlica wiej-
ska, boisko sportowe,ścieżka rowerowa, 
media: Prąd, woda, atrakcyjna cena, tel. 
661 254 37

DZIAłKA(16) siedliskowa, o powierzchni 
39 arów, w miejscowości Raszów, tel. 785 
807 160.
DZIAłKA(16) budowlana, 12 arów, w Ko-
morowie, 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 go-
dzinie 18:00, tel. 71 312 32 95.
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 trzebni-
ca, cena 4 zł za mkw, tel. 71 369 69 11.
DZIAłKA(15) Odstąpię działkę w ogrodzie 
"Grunwald"420 mkw, ogrodzona, z altan-
ką, uprawiana, tel. 696 095 446.
DZIAłKA(15) budowlana, blisko nowe 
osiedle i Las Bukowy, tel. 505 134 126.
DZIAłKA(14) budowlana w Pierwoszowie 
o pow. 1300 mkw, nowe osiedle, blisko 
lasu, tel, 782 532 519.
DZIAłKI(14) trzy sztuki, budowlane, prze-
kształcone, o pow. 0,5 h, Brochocin 7, tel. 
701 409 731.
DZIAłKA(15) budowlana, o pow. 0,4919 
ha, usytuowana w centrum Małuszyna, 
podzielona na 4 działki: 19/1 o pow. 1037 
mkw, 19/2 o pow. 1130 mkw, 19/3 o pow. 
1442 mkw, 19/4 o pow. 1310 mkw, cena za 
całość 65 zł/ mkw, media w trakcie, tel. 508 
080 712, 661 053 856.

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

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

DZIAłKA(14) budowlana w Czeszowie 
obok hotelu "Niezły Młyn", 1300 mkw, 

LINIA D 
Trzebnica – Kałowice –Trzebnica – Marcinowo – Trzebnica

P.T Przystanki Kurs 1 Kurs 2

1 Trzebnica nr 12 12:05 16:15

2 Księginice 1 12:08 16:17

3 Księginice 2 12:10 16:19

3 Ligota 12:13 16:20

4 Masłów 1 12:15 16:22

5 Masłów 2 12:17 16:24

6 Kałowice 12:19 16:26

7 Masłów 2 12:21 -

8 Masłów 1 12:23 -

9 Ligota 12:25 -

10 Księginice 2 12:27 -

11 Księginice 1 12:29 -

12 Trzebnica nr 18 12:32 16:37

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

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

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

P.T Dworce i przystanki Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 Kurs 4 Kurs 5 Kurs 6 Kurs 7 Kurs 8 Kurs 9 Kurs 10 Kurs 11 Kurs 12 Kurs 13

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

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

INFORMACJE OGÓLNE
KIERUNEK  GODZINA  ODJAZDU PRZySTANKI

Trzebnica –Boleścin – 
Siedlec Pkp - Trzebnica

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

ważny od 02.09.2019r.  

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

Trzebnica– Koniowo 15:35
Przystanek nr. 12 – ul. Ks. Bochenka,
miejsce: Al. Jana Pawła II

Koniowo – Trzebnica 08:20 / 11:35 Koniowo

Trzebnica–Masłów –
Kałowice– Trzebnica

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

Trzebnica – Marcinowo

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

– ul Daszyńskiego,
miejsce: Urząd Miejski.

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

Trzebnica– Ujeździec
Mały 

14:15 /  15:15 A
Przystanek nr. 12 –
ul. Ks. Bochenka,
miejsce: Al. Jana Pawła II

Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy
A – w ferie zimowe i wakacje letnie kursuje tylko do Ujeźdźca WielkiegoRozkład SzynobuSów źródło: www.kolejedolnoslaskie.pl

zatrudni osoby na stanowiska:

SPECjALISTY OBSłUGI KLIENTA  
ZAGRANICZNEGO

Obowiązki: bieżąca obsługa klienta, prowadzenie zamówień klientów 
przez wszystkie etapy realizacji, realizowanie działań prosprzedażo-
wych, dbałość o relacje ze stałymi klientami oraz pozyskiwanie nowych, 
doradztwo handlowe, analiza potrzeb klientów oraz wsparcie klienta 
w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, informowanie klientów o no-
wościach, promocjach, dbanie o wizerunek firmy, aktywna komunikacja 
z rynkiem z wykorzystaniem Social Mediów 

Wymagania: min. dwuletniego doświadczenia na podobnym stano-
wisku, wykształcenie minimum średnie, umiejętność swobodnej komu-
nikacji telefonicznej, zaangażowanie, rzetelność, gotowość do ciągłego 
pogłębiania wiedzy, znajomość obsługi komputera, bardzo dobra zna-
jomości języka angielskiego (znajomość języka niemieckiego w stopniu 
przynajmniej komunikatywnym będzie dodatkowym atutem), entu-
zjazm i komunikatywność w relacjach z klientem

Oferujemy: umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione 
od osiąganych wyników, stabilność zatrudnienia, szkolenia produk-
towe oraz możliwość rozwoju zawodowego, pracę w doświadczo-
nym zespole

MONTERA - ELEKTROTECHNIKA
Obowiązki: montaż foteli kosmetycznych i medycznych, wyko-
nywanie 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 pistole-
tem 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

KIEROWCA
Obowiązki: przejazdy lokalne i sporadyczne trasy  samochodem do 
3,5t, prace na magazynie części montażowych, przyjmowanie  dostaw, 
magazynowanie w odpowiednim miejscu, kontrola  jakościowa i ilościo-
wa  dostarczonego towaru z zewnątrz jak i  z innych wydziałów produk-
cyjnych, 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 wi-
dziane uprawnienie na wózek widłowy

Oferujemy:
umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od osiąganych 
wyników, stabilność zatrudnienia, szkolenia produktowe oraz możli-
wość rozwoju zawodowego, pracę w doświadczonym zespole.

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

Firma PANDA TRZEBNICA ul. Milicka 23 
Producent mebli i elementów wnętrz o wysokim standardzie 

Sprzedam

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci 

Śp. Andrzeja Ryszarda 
Starościaka

Łącząc się w żałobie, szczere wyrazy 
najgłębszego współczucia

Cioci Helenie i całej Rodzinie
składa

chrześnica Małgorzata z rodziną

65 tys, media: gaz, woda, prąd, szambo. 
wokół niej inne działki tej samej wielkości 
(małe osiedle). Miejscowość usiana stawa-
mi oraz słynąca z grzybiarzy. Lasy pełne 
grzybów, stawy pełne ryb oraz życzliwi 
ludzie. tel. 696 095 538, 696 095 446.
DZIAłKA(14) budowlana w trzebnicy na 
nowym powstającym osiedlu, ujeta w pla-
nie zagospodarowania przestrzennego, 
o pow. 1840 mkw, tel. 505 334 186.
DZIAłKA(14) budowlana, 3 km od trzeb-
nicy, uzbrojona o pow. 1,1 ha, w tym sie-
dlisku, może być podzielona oraz na cele 
przemysłowe, tel. 713 121 539.

KUPIę

KAWALERKA(18) w trzebnicy, może być 
do remontu lub zamienię mieszkanie 3 
pokojowe z dopłatą na kawalerkę, tel. 881 
485 387.
DOM(18) mały, na wsi w powiecie trzebnic-
kim, może być do remontu, tel. 690 949 293.

DZIAłKA(13) rolna lub sad z możliwością 
zabudowy, pod trzebnicą, tel. 664 754 821.

Z AMIE NIę

KAWALERKA(18) w trzebnicy, ii piętro, po 
generalnym remoncie, zamienię na więk-
sze mieszkanie w trzebnicy z dopłatą, tel. 
605 736 772.
MIESZKANIE(16) własnościowe, 2-po-
kojowe, 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.

MAM DO WYNAjęCIA

DOMEK(18) mały 1,5 km od trzebnicy w 
miejscowości Sulisławice, 3 pokoje, kuch-
nia łazienka, tel. 698 421 772.
MIESZKANIE(18) w Ligocie k/trzebnicy, 
80 mkw – 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
osobne wejście, parking, miejsce na grill 
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tel. 731 930 990 / 694 002 445

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

mail: drzewniserwisanci@gmail.com

i ognisko, cena najmu 2000,00 zł. + licz-
nik prądu ( ogrzewanie w cenie), kaucja 
2400,00 zł. (traktowana jest jako zapłata za 
ostatni miesiąc wynajmu), tel. 665 886 993.
KAWALERKA(18) w Ligocie k/trzebnicy 
wynajmę kawalerkę – pokój, kuchnia, ła-
zienka, osobne wejście, parking, miejsce 
na grill i ognisko, cena najmu 1300,00 zł. 
( ogrzewanie w cenie), kaucja 1300,00 zł. 
(traktowana jest jako zapłata za ostatni 
miesiąc wynajmu), tel. 665 886 993.
LOKAL(16) w nowym budownictwie 25 
mkw, przy ul. Św. Jadwigi obok Pracowni 
Fryzjerskiej, aneks kuchenny, prysznic, wc, 
dwa pomieszczenia przedzielone szybą 
przesuwną przystosowany pod usługi ko-
smetyczne, tel. 605 918 889
BIURO(18) Powierzchnie biurowo – usłu-
gowe w centrum trzebnicy przy ul. 
Solna 6, w bezpośrednim sąsiedztwie 
deptaku, w budynku znajdują się lokale 
o pow. 10 - 40 mkw., teren biurowca jest 
ogrodzony i posiada własny parking, tel. 
+48 663 844 847.

LOKAL(18) biurowo – usługowy (13) 
o pow. 54 mkw, w trzebnicy przy ul. 
Obrońców Pokoju , Lokal znajduje się na 
parterze nowo wybudowanego budyn-
ku na rogu ul. Obrońców Pokoju i Ko-
lejowej, wejście od głównej ulicy, duże 
okna witrynowe, ogrzewanie gazowe, 
tel. 663 844 847.

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

SZUKAM DO WYNAjęCIA

POKÓj(18) szukam pokoju do wynajęcia, 
tel. 603 719 748.

DAM PRACĘ
MONTER(18) PROdUKCJa i MONtaŻ Po-
szukuję pracowników do produkcji i mon-
tażu stolarki aluminiowej i PCV. Chętnie 
z doświadczeniem w branży. Możliwość 
przyuczenia, dobre warunki płacy i pracy, 
tel. 603 605 244.
KO N S E R WAT O R /S P R Z ąTA N I E (17) 

Szkoła Podstawowa nr 29 we wrocławiu 

ważny do lipca 2020 r, cena 5 500 zł, do 
negocjacji, tel. 785 215 429.

SEAT(14) ibiza ii, kolor czerwony, rok 1995, 
silnik dopalaczem, OC i rejestracja opłaco-
ne do marca 2020, szyberdach, hak, cena 
1600 zł, tel. 516 873 000.
FORD(14) MONdEO, 1.8 tdCi, moc silnika 
125 KM, rok 2008, przebieg 241 tyś km, ku-
piony w Polsce, bezwypadkowy, przegląd 
i OC do 04.2020 r, tel. 602 411 873.

ALUFELGI(18) 4 sztuki + 4 opony zimowe 
i koło zapasowe, 2 przetwornice do lamp 
opla, tel. 608 754 112.
PRZYCZEPA(18) wywrotka, 5 tomowa, po 
kapitalnym remoncie, tel. 723 270 982.
PRZYCZEPA(18) 2 sztuki, piławki, po re-
moncie, tel.723 270 982.
PRZYCZEPA(18) produkcji niemieckiej, 5 
ton, po kapitalnym remoncie, tel.723 270 982.
OPONY(18)  zimowe, Barum polaris, 195 50 
15, nowe, tel. 609 936 972.

OPONY(18) 4 szt. 225 x 60 roz.17, stan bar-
dzo dobry, te. 660 583 207.
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.

OPONY(16) komplet (opona plus felga) 14, 
185/70 R14, cena do uzgodnienia oraz 13, 
175/70 R13, tel. 798 484 366.

PRZYCZEPA(15) drewniana z podwyż-
szeniem (stan b. dobry) oraz sadzarkę do 
kapusty, tel. 574 259 133.
SILNIKI(15) tanio, używane, elektryczne, 
różne, tel. 713 101 702, 721 625 628.
OPONY(15) zimowe, 225 45 17, prawie 
nowe, tel. 609 936 972.

PRZYCZEPKA(18) rolnicza, jednoosio-
wa, do ciągnika, paka i oś z kołami Żuka 
650/16, sprzęt sprawny, używany jeszcze 
w poprzednim sezonie, do obejrzenia w 
trzebnicy, tel. 781 839 841.
CIąGNIK(18) rolniczy, URSUS, C-355, z pod-
nośnikiem do palet, w bardzo dobrym sta-
nie,rok produkcji: 1974, sprzęt użytkowany 
jeszcze w poprzednim sezonie, do obej-
rzenia w trzebnicy, tel. 781 839 841.

PODNOśNIK(18)  palet, do ciągnika UR-
SUS C-355, C-360, sprzęt sprawny, używany 
jeszcze w poprzednim sezonie, do obej-
rzenia w trzebnicy, tel. 781 839 841.

KOSIARKA(18) rotacyjna, produkcji nie-
mieckiej, szerokość robocza 1,8 m, tel. 723 
270 982.
OPRYSKIWACZ(18) jugosłowiański, po 
remoncie, 400 L , tel. 723 270 982.

ul. Kraińskiego 1 (centrum miasta) zatrud-
ni: 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 CaŁyM tERNiE NiE-
MiEC, koniecznie wymogi: zawód elek-
tryk, prawo jazdy kat. B, (również przez 
whatsapp) Lub na mail: marta-burghard@
ims-zeitarbeit.eu, tel. (0049) 176 317 455 46.

KELNERKA/KUCHARZ(17) Restauracja 
Palermo w trzebnicy przy ul. Jana Pawła 
ii 1 zatrudni osobę na stanowisko kelnerki 
oraz kucharza. Mile widziane doświadcze-
nie. Oferujemy umowę o pracę, elastyczny 
grafik. informacje pod, tel. 668 374 650.

KELNERKA/KIEROWCA(17) Pizzeria Pa-
lermo w trzebnicy przy ul. Św. Jadwigi 
15 zatrudni osobę na stanowisko kie-
rowcy oraz kelnerkę. Praca na wakacje, 
weekendy lub na stałe. Oferujemy umo-
wę o pracę, elastyczny grafik. informacje 
pod, tel. 509 617 118.

SZUKAM PRACy
SPRZąTANIE(18) domów i mieszkań, my-
cie okien, tel. 510 773 825.
SPRZąTANIE(16) posprzątam mieszkanie 
i dom, tel. 662 985 388.
OPIEKUNKA(16) do dzieci lub osób star-
szych ( nie obłożnych chorych – nie mogę 
dźwigać), trzebnica i okolice, również 
sprzątanie w biurach, tel. 605 418 827.
OPERATOR(16) koparki i ładowarki podej-
mę się pracy dorywczej, jestem emery-
tem, tel. 500 589 041.
OPIEKUNKA(16) doświadczona i odpo-
wiedzialna opiekunka, zaopiekuje się każ-
dym kto tego potrzebuje, tel. 722 174 341.
SPRZąTANIE(12) podejmę dodatko-
wą pracę jak sprzątanie, gotowanie, tel. 
577 041 236.

SKOSZę TRAWę(17) o dużych po-
wierzchniach, wywiozę pokost, tel. 
726 626 423.

KOREPETyCJE

MATEMATYKA(17) Jestem studentem 
Politechniki wrocławskiej, udzielę kore-
petycji dla uczniów szkoły podstawowej, 
gimnazjów a także szkól ponadgimna-
zjalnych przygotowujących się do matu-
ry, tel. 792 429 119.

WYPRACOWANIA(17) Oferuję pomoc 
w pisaniu oraz korekcie prac pisemnych 
od podstaw aż po efekt końcowy. Prefe-
ruję 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, matu-
ra, tel. 603 548 603.
jęZYK NIEMIECKI(11) nauczycielka po-
może w nauce języka niemieckiego, tanio 
już od 20 zł, tel. 783 164 357.
NAUKA KOMPUTERA(11) dla osób star-
szych i nie tylko, tel. 663 799 153.

MOTORyZACJA / rolnicze

SPR ZE DAM

RENAULT(17) Fluense 2013 r, 1.6 benzyna, 
86 tys km, auto z Polskiego salonu nowy 
przegląd i OC, bogate wyposażenie z na-
wigacją w języku Polskim, czyste i zadba-
ne wnętrze, trzebnica, tel. 502 860 657.

FIAT(18) Punto, rok 1996, nowy akumulator, 
nowe opony, nowy zpas, cena 1200 zł do 
uzgodnienia, tel. 605 418 827.
SKODA(18) Fabia ii FL, 2013 rok, z gazem, 
klimatyzacja, serwisowana, bez wkładu, 
spalanie 6,5-7 gazu, koła zimowe, przebieg 
220 tys, cena 16 900 zł, tel. 535 432 495.

BMW(18) czarne, rok 2003, diesel, 2L, tel. 
792 409 540.
PEUGEOT(18) 206 Hdi rok 2004 - srebrny 
metalik, stan dobry, po wymianie rozrzą-
du i oleju cena 2300 zł, tel. 501 848 828.
SKUTER(16) Shark tR 50, tanio , tel. 669 526 136.
HYUNDAI(16) Getz 2003 r, silnik 1.3 benzy-
na, OC ważne do stycznia 2020 r, przegląd 

R E K L A M A

ATRAKCYjNE CENY!

OPRYSKIWACZ(18) produkcji niemiec-
kiej, 700 L , tel. 723 270 982.
PłUG(18) dwuskibowy oraz pług trzyski-
bowy niemiecki, gotowe do pracy, tel. 723 
270 982.
BRONY(18) ciężkie oraz agregat uprawny, 
stan dobry, tel. 723 270 982.
ROZSIEWACZ(18) nawozu typu LEy, po 
remoncie, tel. 723 270 982.
SłOMA(18) w kostkach, pszenna, tel. 500 
326 826.
DREWNO(18) z rozbiórki stodoły, tel. 500 
326 826.
DMUCHAWA(18) do zboża z silnikiem Kw 
+ rury, tel. 792 409 540.
OPIELACZ(18) 5 rzędowy, wisznia Mała, 
tel. 792 409 540.
CEOWNIK(18) 2 sztuki, o wym: 6 m  x 6 cm, 
trzebnica , tel. 690 949 293.
KOMBAjN(17) do krzewów (porzeczka, 
agrest, aronia), stan bardzo dobry, po ka-
pitalnym 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 / żeber-
ko, 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(18) do nawozu KOS, zawieszany, 
tel. 500 326 862.
NARZęDZIA(18) rożnego rodzaju, do to-
karek, frezarek, do metalu, tel. 500 326 862.
PłUG(18) pięcio-skibowy do podorywki, 
tel. 500 326 862.
KULTYWATOR(16) typu GRUdZiĄdZ, roz-
kładany, szer. 3,6 m, tel. 608 082 456, 668 
123 380.
OPRYSKIWACZ(15) 300 L, cena 850 zł, tel. 
783 044 462.

PRZYCZEPY(18) rolnicze: wywrotka i skrzy-
niowa, tel. 500 326 862.
SADZARK A (18) do ziemniaków, tel. 
500 326 862.
SORTOWNIK(18) napędzany silnikiem 
elektrycznym, tel. 500 326 862.
CIąGNIKI(18) ZEtOR, 4 cylindrowy, tel. 
500 326 862.
AGREGAT(18) uprawny do ziemniaków, 
tel. 500 326 862.

BUDOWLANE / agd, rtv

SPR ZE DAM

ExPRES(18) ciśnieniowy, do kawy, Nivona 
Cafe Romantica 626, tel. 534 666 552.

PASTA(18) BHP tanio, tel. 697 607 049.
KUCHENKA(18) mikrofalowa, cena 150 zł, 
tel. 697 6017 049.
FOTELIK(18) samochodowy, dla dziecka, 
9-36 kg, 80 zł, dzwonić do 15:00, tel. 697 
6017 049.
TRAjZEGA(18) silnik,  5 kw, tanio, tel. 697 
6017 049.
WIESZACZKI(17) nadają się na min. na 
witrynę do sklepu z torebkami, kapelu-
szami, regulowana wysokość, cena 15 zł 
/szt, przy zakupie większej ilości cena do 
uzgodnienia, trzebnica, tel. 691 141 985.
.

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

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

WAGA(18) dziesiętna, boczny przesuw, 
cena 120 zł, tel. 697 6017 049.
DRZWI(18) dębowe, 100 cm, stan dobry, 
bez ościeżnicy, tel. 723 270 982.
KOMPRESOR(18) 50 L , stan bardzo dobry, 
tel. 723 270 982. 
CEGłA(18), rozbiórkowa, około 1500 sztuk, 
cena 1 zł / sztukę, tel. 500 326 826.
ORGANY(16) elektroniczne (Keyboard) 
m-ki yaMaHa PSR S650. Stan bdb, tel. 603 
803 775.
TELEWIZOR(16) toshiba, 40 cali, tel. 721 
952 000.

ROWERy / WóZKI

SPR ZE DAM

WÓZEK(18) inwalidzki, sterowany ręcznie, 
stan bardzo dobry, tel.783 445 614.
ROWER(18) dZiECiĘCy, MUddy FOX aVEN-
GER, koła "20", przednie teleskopy, shima-
no equipped, cena 150 zł., tel. 604 259 577.
ROWER(18) turystyczny, męski czarny, błot-
nik, bagażnik, cena 70 zł,tel. 604 259 577.
WÓZEK(16) spacerowy, cena 50 zł, tel. 535 
091 637.

MEBLE 

SPR ZE DAM

łÓżKO(18) sypialniane, dwuosobowe, 200 
x 140, z pojemnikiem na pościel, cena do 
negocjacji, tel. 604 259 577.
STÓł(18) brązowy do kuchni, 75 x 75 + 
dwa krzesła, cena do negocjacji, tel. 604 
259 577.
BIURKO(18) cena 120 zł, tel. 697 6017 049.
BAREK(18) dębowy, na kółkach, owalny, 
wysokość 60 cm, tel. 783 445 614.
MEBLE(18) zestaw, w cenie 250 PLN za 
komplet, tel. 669 351 078.
.

SZAFKA(18) pod telewizor, w bardzo do-
brym stanie, tel. 514 399 495..

MATERAC(18) elektryczny, sterowany pi-
lotem, nowy, cena 100 zł, tel. 660 583 207.
KOMPLET WYPOCZYNKOWY(17) 2 fo-
tele + 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.
ZEGAREK(17) KUKUŁKa, sprawny, kukułka 
wychyla się i kuka, cena 90 zł, tel. 502 677 578.

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

FOTELE(16) 2 sztuki, cena 120 zł / szt, tel. 
603 283 075.

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

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

LAMPA(16) w stylu rustykalnym, cena 
100 zł bez żarówek, tel. 732 244 683.

BIURKO(16) iKEa, cena 130 zł, tel. 883 433 493.

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

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

Jakub
fhU SKUP ZłOMU

METALI KOLOROWyCH MAKULATURy WyWóZ GRUZU BUDOWLANEGO

Trzebnica Milicka 32  tel . 71 312 05 03
GOdZINY OTWARCIA SKUpU

PONIEDZIAłEK – PIĄTEK 8:00 – 16:00
SOBOTA 8:00 – 13:00

podstawiaMy kontenery |  transport gratis |  najlepsze ceny w mieście

DLA DZIECI / RóŻNE

SPR ZE DAM

KARUZELA(18) na łóżeczko firmy Fischer-
price, stan bardzo dobry, cena 60 PLN, tel. 
609 227 262.

KLOCKI LEGO(18) tylko oryginalne ele-
menty! Kolekcja m.in Lego Friends i 
Creator (okna,drzwi,kwiaty, mosty, ludzi-
ki,elementy do auta, fotele, elementy ku-
chenne,elementy świecące płot itd)  nie-
stety wymieszane. Łączna waga ponad 6 
kg! Cena 280 zł, tel. 662 009 281.

SUKIENKA KOMUNIjNA(18) długość 
108 cm, koronkowe wykończenia, torebka 
w komplecie, cena 180 zł, tel. 605 606 882.

FUTRO(18) sztuczne, długie, rozm. 46-50, 
tel. 697 6017 049.
OBRAZY(18) ręcznie malowane, lata 80-te, 
cena do negocjacji, tel. 604 259 577.
RZECZY DLA DZIECKA(18) 0-4 lat, 
chłopec, cena do uzgodnienia, tanio, 
ubranka, karuzela, łóżeczko, itp., tel. 733 
751 409.
DZIEłA(17) wszystkie, J. Conrada Korze-
niowskiego, oprawa twarda, płócienna, 
stan idealny, tel.71 312 15 39.
KURTKA(17) używana, młodzieżowa, z 
membraną, rozm. 170, H&M, cena 60 zł, tel. 
693 790 106.

KUPIę / ODDAM / PRZYjMę

N I EODPł ATN I E POLE(16) wydzierża-
wię nieodpłatnie! w Kałowicach, gmina 
Zawonia o pow, 0,5 h, tel. 798 263 003.
KUPIę RZUTNIK(12) anna lub Jacek z fil-
mami lub osobno, tel. 604 259 577.

MAM DO WyNAJĘCIA

APARTAMENT 
w domu 

z ogrodem -
 dwukondygnacyjny

telefon

506 052 400

POMOC 
PRZY LEKCjACH
Zatrudnię osobę do odba-

biania lekcji z dziećmi 
szkoła podstawowa - 

klasa 4 i 5. Interesują mnie 
trzy lub cztery spotkania 
w tygodniu w godzinach 

popołudniowych.

ATRAKCyJNA PłACA

tel. 508 178 045

AUTO SERWIS
naprawy bieżące
diagnostyka komputerowa
rozrządy, hamulce
wymiana olejów, płynów
wymiana sprzedaż opon

WULKANIZACJA

europe Group Sp.  z o.o.
tel. 669 629 203

ul. Polna 14 / PrusIce

sprzedaż ogumienia
wyważanie kół

wymiana opon

USŁUGI MINIKOPARKĄ 
fUNdAMeNty
dReNAże
KANAlIzAcje

USŁUGI BRUKARSKIe
tel. 669 509 649

tel. 785 807 160

DEPILACJA LASEROWA  

profesjonalne, skuteczne i długotrwałe 
usuwanie włosów za pomocą lasera 
diodowego nowej generacji

Na święta : Bony Podarunkowe z 30 % rabatu

Laser One
TRZEBNICA  ul. Polna 27A, gab. 2
rezerwacja telefoniczna 608 779 111 (w godz. 9 - 20)    czynne:  pon. - pt.  9 - 18 / sob. 10 - 16

Facebook:	Laser	One	Epilacja	laserowa
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SCHODY
100 %

DREWNIANE
DĄB jESION
BUK SOSNA

www.schodex.net
cena od 4,5 tys. zł.

tel. 602 728 266

DWUTyGODNIK SAMORZĄDOWy 
GMINy TRZEBNICA

WyDAWCA:
Gminne Centrum Kultury i Sportu
ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica

ADRES REDAKCJI:
GCKiS ul. Prusicka 12
tel. 71 312 09 47
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szczytkowice 91
tel. 785 233 408

PON-PT 8-17 / SOBOTA 8-14
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S E R W I S  OPON
PROSTOWANIE I REGENERACJA FELG
SERWIS KLIMATYZACJI
W SPRZEDAŻY OPONY NOWE I UŻYWANE
Geometria 3D
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Małgorzata Derecka, Barbara Ulatowska, Aleksandra 
Mac, Karolina Samborska-Zaleska.

OPRACOWANIE GRAFICZNE
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KOREKTA TEKSTU Monika Wilga

REKLAMA Małgorzata Derecka
e-mail: reklama.panorama.trzebnicka@gmail.com
tel. 66 50 86 997

REDAKTOR NACZELNy

Sebastian hawryliszyn tel. 71 388 81 46
e-mail: panorama.trzebnicka@gmail.com

Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO: Aleksandra Mac
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Drukarnia Oddział Warszawa

WUKO KRZySZTOf BuCZEK

CZySZCZENIE
KANALIZACJI
wywóz nieczystości

płynnych

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

tel. 601 537 024

WYCENA 
NIERUCHOMOŚCI

Agnieszka Prokopowicz
rzeczoznawca majątkowy

nr upr. 7034

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

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

tarasów, pergoli, konstrukcji 
z drewna

tel. 605 432 606

Firma TOMIK oferuje 

PROFESJONALNE
CZYSZCZENIE

- DYWANÓW 
- WYKŁADZIN 
- TAPICERKI 
 SAMOCHODOWEJ 
- MEBLI TAPICEROWANYCH

Konkurencyjne ceny!

tel. 693 431 523 

oczyszczalnia
Ścieków

BEzPŁaTna
wycEna

ProfEsjonalnE
doradzTwo

Zbiorniki
na desZcZówkę

piwnicZki betonowe

odwodnienia 
i drenaż

paweł madaliński
skarszyn 48 trZebnica

szamBa
betonowe

605 331 903

Gwarancja
na zBiornik

i monTaż

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

OBNIŻYMY RATY
TWOICH KREDYTÓW
NAWET o  30%
Kredyty | ubezpieczenia | nieruchomości | inwestycje

781 608 200

zapraszamy
do nowo 

otwartego
biura

obrońców pokoju 18 b
trzebnica 

TAXI 1 
TRZEBNICA 
przewóz 6 osób

telefon
601 270 514

Gabinet
kosmetyczny

Galeria Urody
Edyta Garlińska

ul. W. Bochenka 11 d
trzebnica

tel. 725 241 276

MECHANIKA 
SAMOCHODOWA

Trzebnica
ul. jędrzejowska 25A

pon. – pt. 8:00 – 17:00

sob. 9:00 – 14:00

tel. 796 060 595

SPRZEDAŻ WĘGLA
P.h.U. "JAROS" WęGIEL Z POLSKIEJ GRUPY GóRNICZEJ

kostka / orzech / ekogroszek 
drewno rozpałkowe

 LuzEM	Lub	w	wOrkach

TRZEBNICA ul. Chrobrego 26
NOWA LOKALIZACjA – dawny ARAj

tel. 609 514 915 / 697 011 953

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

Firma świadczy usługi:

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE, DOCZySZCZANIE
domów-mieszkań-biur-budów, mycie okien
CZySZCZENIE dywanów, tapicerki meblowej, samochodowej, żaluzji pionowych
OBSZyWANIE wykładzin i chodników
PIELĘGNACJA, SPRZĄTANIE NAGROBKóW usługa całoroczna i jednorazowa
PIASKOWANIE elewacji i fasad, czyszczenie strumieniowo-ścierne, mycie elewacji
USUWANIE GRAFFITI
ODŚNIEŻANIE dachów, posesji prywatnych – pielęgnacja terenów zielonych

Pracujemy na maszynach i środkach firmy KARCHER

Firma

BIURO 
RACHUNKOWE

pełna obsługa firm, 
pośrednictwo kredytowe

gwarantujemy terminowość, 
profesjonalizm i dyskrecję

tel. 713 870 274 
 502 749 540 
 602 571 613

BILU SC

telefon:

664 024 722
662 232 081

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

Szczytkowice 17
w pobliżu Trzebnicy

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

wynajem
podnośników

• nożyce
• koSzowe
• minikoparki

możliwy
transport

pogotowie
kanalizacyjne

• czySzczenie
 kanalizacji
• kamerowanie
• wywóz
 nieczySTości

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

BUDOWA 
DOMóW 

USłUGI OGóLNOBUDOWLANE

KIEROWNIK BUDOWy

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

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

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

oferta
ważna 

do końca 
miesiąca

TYLKO U NAS 
SZYBKO 

TANIO
 I SOLIDNIE

Wycena usługi bezpłatna
także u klienta

Powiat Trzebnicki 
i okolice

694-057-540

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

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

telefon: 602 523 956 / 713 870 407 

BĘDKOWO 166 
TRZEBNICA

TEREN SKŁADU WĘGLA

SPAWANIE-ŚLUSARSTWO
TOLL-SPAW
Krzysztof Kawecki

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

TRzEbNIcA 
ul. Prusicka 39

tel. 883 485 324

drewno betonowe
www.drewno-betonowe.pl

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

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

treningi w piątki 
dzieci 6-12 godz 18-19

młodzież-dorośli godz 19-20
cena za miesiąc 50 zł

tel. 535 788 141
Szkoła Pod. Nr 3 w Trzebnicy

taekwondopolska.pl

taekwon-do

biuro
nieruchomości

ul. sienkiewicza 3a trzebnica

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

NADZORY 
BUDOWLANE

- przeglądy budowlane, 
- opinie i oceny techniczne 

budynków i elementów 
budowlanych 

- kosztorysowanie
- inwentaryzacje
- doświadczenie jako 
 biegły sądowy

tel. 601 421 811

elektryk
montaż

insTalaCji 
elekTRyCZnyCh
nowych, wymiana starej
i inne prace elekryczne

tel. 577 294 425  

SALON MEBLOWY

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

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

meble na raty



40 Nr 18 / 168 22.11.2019


