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Mikolaj na Trz ebnickim Rynku

Rondo
usprawni ruch
Już w Mikołajki
pojedziemy nowym
rondem. Oficjalne otwarcie
„Małego Węzła Trzebnica”
odbędzie się 13 grudnia.
str. 2-3

Nowe inwestycje
w sołectwach
Dobiegają końca prace
związane z budową
drogi łączącej Jaźwiny
z Koczu rka m i,
a w Taczowie Wielkim
powstało boisko
wielofunkcyjne.
str. 4-5

I Turniej
Badmintona

str. 7
Cudowne dekoracje, sznury świateł, smakowite zapachy, lokalne produkty oraz rękodzieło i jedyna
w swoim rodzaju atmosfera – tak zapowiada się Mikołajkowy Kiermasz Świąteczny w Trzebnicy.
Najmłodsi mieszkańcy Gminy Trzebnica będą mieli wyjątkową okazję obejrzeć przedstawienie
teatralne pt. "Bałwanek Tiko i Królowa Fruncja", a także poznać św. Mikołaja! Burmistrz Marek
Długozima zaprasza 8 grudnia wszystkich mieszkańców na Trzebnicki Rynek.
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O Puchar Burmistrza
Gminy Trzebnica zagrali
amatorzy i zawodowcy.
str. 18-19
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Prokuratura weryfikuje złożone donosy
W dniu 27.11.2019 r. z polecenia Prokuratury Rejonowej
w Oławie, w Urzędzie Miejskim
w Trzebnicy pojawiła się policja, która zabezpieczyła wskazane przez prokuraturę mate-

riały. Sprawa prowadzona jest
w związku z weryfikacją licznych donosów, które w ostatnim czasie w sposób mocno
zi ntens y f i kowa ny z ost a ł y
złożone do różnych organów

ścigania. Wspomniane czynności policyjne były prowadzone przy pełnej współpracy
z Burmistrzem Gminy Trzebnica i pracownikami Urzędu
Miejskiego w Trzebnicy, dzięki

czemu żądane materiały zostały zabezpieczone w ciągu
jednego dnia. Informujemy,
że wspomniane czynności
w żaden sposób nie wpłynęły
na pracę urzędu, który pra-

cuje i funkcjonuje normalnie.
Poniżej publikujemy Oświadczenie Burmistrza, które wydał
w związku z opisanymi wyżej
okolicznościami.

Oświadczenie Burmistrza Gminy Trzebnica
Szanowni Państwo!
Informuję, że czynności prowadzone przez policję
w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy w dniu 27.11.2019 r.
związane były ze sprawą prowadzoną przez Prokuraturę Rejonową w Oławie. Sprawa ta jest wynikiem
licznych donosów, jakie składane są na moją osobę
w związku ze sprawowaniem przeze mnie funkcji
Burmistrza Gminy Trzebnica. Informuję, że współpracujemy w tym zakresie z prokuraturą i z naszej
strony zrobiliśmy wszystko, by ułatwić i usprawnić
policjantom wykonywanie swoich obowiązków. Pra-

gnę również nadmienić, że badane sprawy były już
nadzorowane przez różne organy kontrolne, dlatego
wierzę, że również i tym razem prowadzona kontrola
nie wykaże nieprawidłowości. Działamy transparentnie i nie mamy nic do ukrycia. Dzięki temu od ponad
13 lat udało nam się skutecznie zrealizować ponad 800
inwestycji na terenie całej gminy.
Proszę Państwa o zrozumienie – pełniąc funkcję publiczną należy się liczyć również z działaniami tego typu.
Szczególnie, gdy robi się tyle, co w naszej gminie. Mimo

zaistniałych okoliczności zapewniam Państwa, że nie
brakuje mi determinacji do realizacji obietnic złożonych
Państwu podczas zeszłorocznych wyborów. O wynikach
prowadzonej sprawy przez Prokuraturę Rejonową w Oławie będę Państwa na bieżąco informował.
Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

Mały węzeł Trzebnicki gotowy
Trwają ostatnie prace kosmetyczne związane
z budową ronda im. Unii Europejskiej znajdującego się u zbiegu ulic: ks. Bochenka, Milickiej, Prusickiej i Witosa. Od kilku miesięcy kierowcy mogą już korzystać z ronda im.
„4 Czerwca 1989 r.” (u zbiegu ulic: Milickiej,
Olszewskiego i H. Brodatego). Koszt powstania rond to blisko 4 mln zł.
Oficjalne otwarcie nastąpi 13
grudnia, jednak wszystko wskazuje na to, że nowym rondem
pojedziemy już w mikołajki – 6

grudnia. – Będzie to idealny
prezent dla wszystkich mieszkańców. Mały węzeł trzebnicki
zwiększy znacząco przepusto-

wość w centrum Trzebnicy. Ruch
odbywać się będzie płynnie.
Cieszę się, że w tym roku udało
nam się zrealizować trzy wielkie
inwestycje związane z poprawą
jakości podróżowania. Oprócz
wspomnianych rond, wykonaliśmy kapitalny remont ul. Obornickiej, która jak wiemy jest teraz
główną drogą dojazdową do węzła Trzebnica i drogi ekspresowej
S-5. Łączny koszt tych inwestycji
w poprawę płynności i bezpieczeństwa w ruchu to ponad 6 mln
zł – powiedział burmistrz Marek
Długozima.
Także mieszkańcy są zado-

woleni ze zmian, jakie zaszły
w centrum Trzebnicy. – Te ronda
są kluczowe w kontekście dzisiejszego ruchu. Ile znaczą widać już
po otwarciu pierwszego z nich –
trudne skrzyżowanie dla kierowców stało się zupełnie nieuciążliwe. Mam nadzieję, że gdy
ruszy główne rondo, to na stałe
zapomnimy o korkach w Trzebnicy – mówi jeden z kierowców,
a inny dodaje: – Potrzebna inwestycja, która da nam wszystkim
wytchnienie. W dodatku trafnie
dobrane nazwy rond, które upamiętniają ważne daty – podsumowuje mieszkaniec.

Przypomnijmy, że burmistrz
zawnioskował do Rady Miejskiej o nadanie nowym rondom nazw – „Rondo 4 Czerwca
1989 r.”, w celu uczczenia daty
pierwszych częściowo wolnych
wyborów w historii Polski po II
wojnie światowej, a także "Unii
Europejskiej" z okazji 15. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz o zmianę nazwy
ul. F.D. Roosevelta, która zyskała
imię premiera Jana Olszewskiego. Wszystkie zmiany Rada Miejska zaopiniowała pozytywnie.
[sh]
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Nowa droga połączyła dwa sołectwa

Taczów Wielki z nowym boiskiem
Zakończyły się prace związane z budową
boiska wielofunkcyjnego w Taczowie Wielkim.
Przypomnijmy, że jest to zwycięska propozycja
z 5. jubileuszowej edycji Trzebnickiego Budżetu
Obywatelskiego. Projekt w głosowaniu z 2018
roku zdobył 1463 głosy. Kwota zadania to blisko
200 tys. zł.
Na zwycięskie zadanie z budżetu obywatelskiego przeznaczono 100 tys. zł. Burmistrz
zwiększył kwotę przeznaczoną na to zadanie o kolejne 100
tys. zł. – Dzięki temu możliwe
było przeprowadzenie kompleksowych prac i wybudowanie boiska, które służyć będzie mieszkańcom trzech sąsiadujących
wiosek. Doceniam trud i starania
sołtys Renaty Bisikiewicz, która zmobilizowała mieszkańców
do wspólnej walki o ten projekt
w powołanym przeze mnie Budżecie Obywatelskim. Cieszę
się, że ta forma konsultacji społecznych sprawdziła się, mobilizując mieszkańców do działania

na rzecz swoich małych ojczyzn.
W ten sposób powstało wiele ciekawych i potrzebnych inwestycji.
Budżet to także wskazówka dla
mnie, jakich inwestycji oczekują
mieszkańcy – powiedział burmistrz Marek Długozima, który
wizytował inwestycję wraz z sołtys Renatą Bisikiewicz. – Dziękuję Panu Burmistrzowi, za to, że
nie tylko dał nam szansę na powstanie tej inwestycji poprzez powołanie budżetu obywatelskiego,
ale także postanowił dofinansować tę inwestycję tak, by mogła
powstać spełniając oczekiwania
mieszkańców. Może odwdzięczymy się jakimś sportowym talentem, który będzie reprezentował

▶ N owo c ze s ne b ois ko

wie l o fu nkc yj ne p owst a ł o
w Tac zowie Wie lk im .

Gminę Trzebnica, a urodzi się na
tym boisku – powiedziała sołtys
Renata Bisikiewicz.
Przypomnijmy także, że decy-

zją mieszkańców, w tegorocznej
6. edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Trzebnica na 2019 rok
wybrany został projekt nr 1 pod

nazwą: "Chodnik dla pieszych
w Ujeźdźcu Małym". Zdobył on
łącznie 1666 głosów.
[sh]

Zakończyły się prace związane z budową
drogi łączącej Jaźwiny z Koczurkami.
Inwestycję wartą ponad milion złotych
wykonała firma STRABAG Infrastruktura
Południe Sp. z o.o. Trwają prace związane
z jej odbiorem.
Dwukilometrowy
odcinek
drogi to kolejne lokalne połączenie, które pomoże mieszkańcom
dwóch sąsiednich miejscowości
dotrzeć do siebie szybciej, a co za
tym idzie również pomoże w ich
integracji. Teren inwestycji wizytował burmistrz Marek Długozima: – Cieszę się, że tak sprawnie
udało się przeprowadzić prace,
w których efekcie powstała ta
nowa droga. Wsłuchuję się w głosy mieszkańców i wiem, jak ważna dla lokalnych społeczności jest
dobra komunikacja z sąsiednimi miejscowościami. To kolejna
inwestycja w sołectwa, których
w naszej gminie jest aż 41. Staram się w każdym z nich prowadzić zrównoważony rozwój. Tak
powstają kolejne świetlice, place
zabaw, chodniki, oświetlenie.
Również sołtys Jaźwin Monika Kolczak-Paszkiewicz nie kryje swojego zadowolenia z nowej
drogi: – Mieszkańcy czekali na to
połączenie, dzięki któremu będą
mieli ułatwioną komunikację.

Co ważne, Jaźwiny i Koczurki połączone są w jedną parafię,
teraz o wiele łatwiej będziemy
mogli dostać się do kościoła,
odwiedzić groby bliskich na parafialnym cmentarzu czy integrować się z naszymi sąsiadami.
W imieniu mieszkańców dziękuję burmistrzowi Markowi Długozimie za zrealizowaną obietnicę
i tak sprawne przeprowadzenie
budowy – zakończyła.
Przypomnijmy, że w ostatnim czasie połączone zostały
Szczytkowice z Brzykowem,
Komorówko z Domanowicami
i Brzykowem, powstała ul. Łabędzia w Księginicach, nowa droga
w Głuchowie Górnym, a także
wyremontowane zostały drogi
prowadzące do Węgrzynowa,
Malczowa oraz pomiędzy Taczowem Wielkim i Brochocinem. Już
niebawem rozpocznie się także
budowa drogi łączącej Cerekwicę
z Masłowem.
[sh]

▶ Ponad dwa k il om e t r y as fal towej d r o g i p o ł ąc z y ł o Ja ź w iny z Ko c z u rk ami.

▶ Je s zc ze p o dc z as b u dow y b u rmist r z w i z y towa ł inwe st ycj ę i na b ie ż ąco sp rawd z a ł p ostę p
p rac . N a z dj . z so ł t ys Ja ź win M onik ą Ko l c z ak- Pas z k iew ic z .

R

▶ W ost at nim c z asie t r wa ł y inte ns y w ne p race z wiąz ane z p owst anie m b ois k a w Tac zowie
Wie lk im .

▶ Po dc z as f ina ł u 5. Tr ze b nic k ic h D ni Ro d z iny z rąk b u r-

mist r z a d y p l om p ot wie r d z aj ąc y z w yc ię st wo o de b ra ł a
w z ru s zona so ł t ys Tac zowa Wie lk ie go Re nat a B isik iewic z .
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Nowe centrum przesiadkowe
Uruchomione zostało nowe centrum przesiadkowe (dworzec autobusowy), które znajduje się
w bliskim sąsiedztwie dworca kolejowego.
Znajdują się tam przystanki
komunikacji miejskiej, która odjeżdżać będzie ze stanowiska nr 1
i nr 2 oraz przewoźników kursujących do i z Wrocławia. Dworzec
obsłuży również kursy przelotowe przez Trzebnicę w kierunku
innych, dalszych miejscowości, np. Milicza. Kursy krótkie
z Trzebnicy do Prusic, Żmigrodu,
Zawoni i Milicza obsługiwane
będą przez przystanki znajdujące
się na ul. Bochenka. Wspomniane zatoczki autobusowe będą

w dalszym ciągu pełniły funkcję
przystanków dla poszczególnych
połączeń.
W ramach centrum przesiadkowego powstały także dodatkowe miejsca parkingowe. Jego
lokalizacja pozwoli na pozostawienie swojego auta na parkingu
i kontynuowanie podróży autobusem lub koleją. W kolejnych
miesiącach ilość połączeń obsługiwanych przez dworzec będzie
stopniowo wzrastać.
[sh]

▶ Pie r ws ze au tob u s y ju ż kor z yst aj ą z nowe go dwo rc a .
I l oś ć p o ł ąc ze ń b ę d z ie stop niowo w z rast ać .
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Str ategia Gminy

dzień pr acownik a socjalnego

Spotkanie w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Trzebnica na lata 2018-2028

W czwartek 14 listopada w Urzędzie Miejskim
miało miejsce kolejne spotkanie grupy roboczej
w ramach opracowywania Gminnej Strategii
Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Trzebnica na lata 2018-2028.
Burmistrz Marek Długozima
w obecności ekspertów: Iwony
Grobelnej – Dyrektor Ośrodka
Pomocy Społecznej w Trzebnicy,
Grażyny Wojtkowskiej – Kierownik Działu Usług Socjalnych
OPS, Magdaleny Sobczak – pracownika socjalnego OPS, Iwony
Durbajło – Naczelnik Wydziału
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego i zarazem Pełnomocnika
Burmistrza ds. Rozwiazywania
Problemów Uzależnień oraz ds.
Organizacji
Pozarządowych,
Iwony Adamczyk – Specjalisty
ds. zarządzania kryzysowego
w Gminie Trzebnica oraz Anny
Cisak – Komendanta Straży
Miejskiej w Trzebnicy, dokonał
ostatnich ustaleń i poprawek
w strategii, przedstawiającej koncepcję działań zmierzających do
racjonalizacji lokalnej polityki

społecznej, szczególnie w aspekcie rozpoznawania zagrożeń
społecznych, ich profilaktyki
i minimalizowania negatywnych
skutków występujących problemów społecznych. Strategia to
dokument definiujący kluczowe problemy z zakresu polityki społecznej, odnoszące się do
konkretnego obszaru – w tym
przypadku Gminy Trzebnica.
Analogicznie do wszystkich pozostałych gmin w Polsce, władze Gminy są zobowiązane do
opracowania powyższej strategii na mocy zapisów aktualnej
ustawy o pomocy społecznej.
Strategia ma dotyczyć nie tylko
wspierania najuboższych beneficjantów pomocy społecznej czy
też rozwiązywania problemów
alkoholowych, ale także szeroko
pojętej profilaktyki zdrowotnej,
R

R

E

E

▶ Bu rmist r z w raz z p racow nik ami
G m inne go Oś ro d k a Po m o c y
Sp o ł e c z nej .

▶ Bu rmist r z M are k D ł u g oz im a p r zewo d nic z y ł g ru p ie r ob o c zej , k tór ej z ad anie m je st
o p racowanie G minnej St rate g ii
Tr ze b nic a na l at a 2018 -2028 .

wspierania rodzin z problemami
i edukowania społeczeństwa. Ze
względu na zakres przedmiotowy
strategia musi być zatwierdzona
przez radę Miejską, a następnie przez ową Radę uchwalona.
Jednak ostateczne uchwalenie
Strategii musi być dodatkowo
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Roz wiąz y wania

Pr ob l e m ów

poprzedzone konsultacjami społecznymi z mieszkańcami oraz
organizacjami pozarządowymi
działającymi na obszarze Gminy
Trzebnica. Konsultacje społeczne
pozwalają wnieść bowiem dodatkowe uwagi. Zgodnie z przyjętym harmonogramem Gminnej

M

M
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Sp o ł e c z nyc h

G miny

Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Trzebnica na lata 2018-2018 w chwili
obecnej strategia zostanie skierowana właśnie do powszechnej
konsultacji.
[ksz]

Praca w pomocy społecznej to coś więcej niż
zawód. W Trzebnicy zgodnie z piękną, wieloletnią tradycją w Dniu Życzliwości – który
przypada 21 listopada, zorganizowano równocześnie Dzień Pracownika Socjalnego.
W dniu święta wszystkich
osób działających w obszarze
pomocy społecznej – Burmistrz
Marek Długozima zaprosił pracowników Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej na uroczyste
spotkanie, by uhonorować ich
ciężką pracę.
Składając na ręce dyrektor
OPS Iwony Grobelnej bukiet
kwiatów, podziękował pracownikom socjalnym za codzienne
wspieranie mieszkańców w trudnej sytuacji życiowej.

– Praca w pomocy społecznej
to coś więcej niż zawód. To misja i pochylenie się nad drugim
człowiekiem w potrzebie. Tylko ktoś, kto ma w sercu empatię
i współczucie, a jednocześnie
potrafi być silny psychicznie
i konsekwentny w swoich działaniach, jest w stanie pracować
jako pracownik socjalny. Co więcej – Wasza praca jest nie tylko
trudna i niewdzięczna, ale zbyt
często pozostaje niezauważona.
A przecież rozwiązując problemy

społeczne – pomagacie nie tylko swoim podopiecznym. Wasz
wysiłek pozwala lepiej funkcjonować wszystkim mieszkańcom
i wspomaga naszą małą wspólnotę. W dniu Waszego święta życzę Wam zatem, by każdy dzień
przynosił zawodową satysfakcję
– powiedział burmistrz.
W spotkaniu jak zwykle
oprócz aktualnych pracowników
OPS udział wzięły emerytowane
pracownice, które mogły spotkać
się z byłymi koleżankami z pracy. Dzień pracownika socjalnego
wykorzystano także do wręczenia nagród, kwiatów oraz upominków wśród pracowników,
które jeszcze bardziej uprzyjemniły ten wyjątkowy dzień kadrze
trzebnickiego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
[ksz]

▶ Po dc z as u r o c z ystośc i ob e c ni by li t ak ż e e m e r y towani
p racow nic y,
u p o m ink i.

k tó r y m
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▶ Bu rmist r z

M ar e k
D ł u goz im a
z ł oż y ł
najse r de c z niejs ze ż yc ze nia z o k a zji D nia
Pracow nik a So cj alne go. N a z dj . z d y r e k tor
O PS Iwoną G r ob e lną.
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▶ Po dc z as s p ot k ania panowa ł a m i ł a i r o d z inna at m os fe ra .
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W podziękowaniu

za wsparcie

Iloraz serca

W Urzędzie Miejskim burmistrza Marka Długozimę odwiedziła pani
Irena Prostak, by przekazać drugi już tomik swoich wierszy z osobistą
dedykacją oraz podziękować za okazane wsparcie i współfinansowanie wydania. Na prośbę autorki, burmistrz napisał również wstęp do
wspomnianego zbioru.

▶ Pani I r e na Pr ost ak p r ze k az a ł a na r ę ce b u rmist r z a M ark a

D ł u goz imy e g ze m p l ar z tom ik u s woic h w ie r s z y w raz ze
sp e cj alną de d y k acj ą.

– Wiele z tych utworów to
poetyckie opowieści o Podlasiu,
skąd pochodzi również moja rodzina. Na początku lutego 2019
roku pani Irena po raz pierwszy
pokazała mi swoje najnowsze
wiersze. Następnego dnia po naszej rozmowie pani Irena przysłała e-mailem wiersz pt. „Łodyga”,
który przywołał wiele osobistych
wspomnień. W utworze pojawia
się stary cmentarz w Miastkowie,
gdzie pochowani są moi dziadkowie i gdzie znajduje się kościół, do
którego z całą rodziną uczęszcza-

łem na mszę św. Wymienione jest
Podosie – tu urodził się mój tato
i tu, każdego roku w dzieciństwie,
spędzałem beztroskie wakacje
u dziadków. Przyznam, że do dziś
z ogromnym wzruszeniem odwiedzam tamte strony i spotykam się
z rodziną. Wspomniane w całym
tomiku niewielkie miejscowości:
Miastkowo, Podosie, Kuleszka,
Rozwory, Drogoszewo – układają
się w wyjątkową mapę moich osobistych wspomnień – powiedział
burmistrz i dodał: – Jestem przekonany, że również wielu trzebni-

czan w tomiku poezji „Głownia”
odnajdzie swoje własne tęsknoty,
ale i nasze miasto – współczesną,
piękną Trzebnicę – nowy dom dla
tak wielu naszych bliskich, którzy przybyli tu z różnych stron
Polski. Gratuluję autorce niezwykłej wrażliwości artystycznej. To
dla mnie powód do dumy, bowiem talent Pani Ireny rozwija
się w ramach działającego przy
Gminnym Centrum Kultury
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
„Tęcza”, który powołałem do życia i któremu osobiście patronuję.
Serdecznie zapraszam do lektury
najnowszego tomiku „Głownia”
i ogromnie się cieszę, że mogłem
udzielić finansowego wsparcia na
jego wydanie, podobnie jak przy
pierwszym – „Smak razowca”,
który miał swoją premierę w 2018
roku. Pani Irenie raz jeszcze dziękuję za wizytę oraz ciepłe słowa.
Życzę dużo zdrowia i sił twórczych. Przydadzą się one w kontekście zapowiedzianego przez
nią trzeciego tomu poezji, którego
wydanie również obiecałem wesprzeć – zakończył burmistrz.
Irena Prostak, trzebniczanka,

poetka. Pochodzi z Rozworów,
maleńkiej wsi na Mazowszu.
W jednym z wierszy pt. „Moje
Rozwory” autorka pyta: „Kto słyszał o Rozworach, maleńkiej wsi
na Mazowszu?”. Wiersze pani
Ireny to opowieść o pamięci,
o tym, co udało się ocalić
ze wspomnień „o kraju lat
dziecinnych”, ale również
o tym, co dzisiaj, co teraz,
a szczególnie o Trzebnicy i o ludziach, których
losy zostały związane z naszym miastem. Przyjechała
do Trzebnicy 30
sierpnia 1965 roku
w wieku 19 lat.
Podjęła
pracę
w Sanatorium
Rehabilitacyjno - O r top e dycznym.
Pracowa ła
tam przez
35
lat.
Trzebnica
stała się
jej drug i m

domem. Zarówno pierwszy, jak
i drugi tomik wierszy autorki
wzbogacił niezwykłą bibliotekę
książek, których wydanie było
możliwe dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Gminę
Trzebnica. [sh]

Wystawa niezwykłych zdjęć na trzebnickim deptaku

Na trzebnickim deptaku możemy podziwiać
wystawę zdjęć trzebniczanina Grzegorza
Kotlarza, która jest częścią projektu „My i ONI:
Iloraz serca” Fundacji L’Arche. Projekt promuje
wolontariat młodzieży na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz uwrażliwia
młodych ludzi na obecność i potrzeby osób niepełnosprawnych.
Badania socjologiczne wskazują, że z każdym rokiem w wolontariat angażuje się coraz więcej
osób. Fundacja L’Arche istnieje
w Polsce od 1981 roku. Obecnie
składa się z 4 wspólnot (w Warszawie, Poznaniu, Śledziejowicach i Wrocławiu). Wrocławska
wspólnota Fundacji L’Arche od
2003 roku prowadzi dwa domy
o charakterze rodzinnym oraz
wspólnotę sąsiedzką mieszkań
chronionych. Ponadto we wrocławskich szkołach i przedszko-

lach Fundacja prowadzi zajęcia
oraz warsztaty edukacyjne, dzięki
którym pomaga dzieciom i młodzieży zrozumieć osoby z niepełnosprawnością. Wrocławska
filia podjęła się w bieżącym roku
realizacji projektu pn. „ABC Dobroci – kampania społeczna promująca wolontariat na rzecz osób
z niepełnosprawnością”. Efektem
projektu jest m.in. wystawa pt.
„My i ONI: Iloraz serca”, złożona
ze zdjęć zrobionych na potrzeby kampanii. Powyższy projekt,

dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, realizowany jest przez
Fundację L’Arche od maja do
grudnia 2019 r. Bohaterami zdjęć
są niepełnosprawni mieszkańcy
i przyjaciele wrocławskiej wspólnoty oraz towarzyszący im wolontariusze, wspólnie spędzający
czas. Ideą nadrzędną projektu
było promowanie wolontariatu,
ale także uwrażliwienie młodych ludzi na obecność i potrzeby osób z niepełnosprawnością
intelektualną. „ONI” tj. Osoby
z niepełnosprawnością intelektualną, jak podkreślają członkowie
Fundacji, wołają o dostrzeżenie
ich wartości, akceptację różnic,
a w efekcie przyjaźń. „Iloraz serca”, zawarty w tytule wystawy, to
wynik dzielenia się sobą z tymi,
którzy nas potrzebują. Urzekające prostotą i radosnym przekazem zdjęcia, możemy obejrzeć bezpośrednio przy siedzibie

▶ W yst awę „ My i O ni: I l ora z se rc a” fu nd acji L’Arc he p o d z iw iać m oż na na
t r ze b nic k im de p t aku .

R

▶ D o to mik u

d o ł ąc zo na
zost a ł a
r ów nie ż
m apa
Po d l asia ,
d o k tó rej
o dwo ł uj ą
się wie r s ze
au tork i.

▶ D e d y k acj a d l a b u rmist r z a , k tór y wspar ł w yd anie
tom iku „G ł ow nia”
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▶ Burmistrz został poproszony przez autorkę o napisanie słowa wstępnego.

E

K

Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Trzebnicy. Ostatnim elementem kampanii są wizyty wolontariuszy w dolnośląskich szkołach,
w trakcie których dzielą się doświadczeniem wspólnego życia
z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Ponadto, poprzez własny przykład, pragną
zachęcić innych do pójścia w ich
ślady. Osoby pragnące uzyskać
więcej informacji zachęcamy
do odwiedzenia strony internetowej Fundacji https://www.
larche.org.pl/o-nas/fundacja/.
– Mieszkańcy mogą podziwiać wystawę na trzebnickim
deptaku od ponad tygodnia.
Trafiła ona do nas zaraz po wystawie we Wrocławiu. Cieszę się,
że dzięki tym obrazom możemy
uwrażliwić ludzi na potrzeby
osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jako Gmina, od lat,
mocno włączamy się w podobne
działania. W czerwcu na trzeb-

nickich stawach odbywały się
współorganizowane przez Gminę Trzebnica Dolnośląskie Targi
Warsztatów Terapii Zajęciowej,
co roku współorganizujemy
również piknik arcySPRAWNi,
który obejmuję swoim honorowym patronatem oraz wspieramy działanie samych trzebnickich warsztatów. Co więcej od
2016 roku wspólnie z Trzebnickim Stowarzyszeniem „Uśmiech
Dziecka” pracujemy nad projektem spółdzielni socjalnej, która
w założeniu ma aktywizować
osoby z niepełnosprawnościami.
W jej ramach prace znaleźć mogą
byli uczestnicy warsztatów WTZ.
Gratuluję znakomitej inicjatywy
fundacji L’Arche, a także świetnie uchwyconych momentów
w obiektywie Grzegorza Kotlarza
– skomentował burmistrz Marek
Długozima.
[ksz]

▶ Au to re m z dj ę ć do w yst aw y j e st t r z e b nic z anin G r z e go r z Kot l ar z .
L
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kącik naukowy

Pierwsze miejsce dla chóru

promujemy osiągnięcia trzebnickich naukowców

Super mózg w tabletce? Smart drugs
Środki pobudzające mózg
oraz zdolności do szybkiego
uczenia i przyswajania wiedzy w zastraszającym tempie zyskują na popularności,
szczególnie wśród studentów
i młodzieży szkolnej. W 1990
roku w Stanach Zjednoczonych takie stymulanty przyjmowało około 600 tysięcy
dzieci (w związku z leczeniem
ADHD), w roku 2013 liczba ta
wzrosła do 3,5 miliona! Stosowanie tzw smart drugs jest
traktowane jako nowa metoda
wspomagająca pamięć, skupienie, kreatywność w pracy,
bądź szkole, czy jednak nie powinno się tego porównywać do
dopingu w sporcie?
Ogólnie rzecz biorąc, smart
drugs to potoczna nazwa
środków nootropowych, które
działają stymulująco na pracę
ośrodkowego układu nerwowego. Leki nootropowe znajdują zastosowanie w leczeniu
chorób o podłożu neurologicznym oraz psychiatrycznym.
Przykładem takiego leku jest
metylofenidat, który pozwala na zwiększenie stężenia
dopaminy i noradrenaliny

▶ Chór G m innej Sz ko ł y M u z yc z nej w Tr ze b nic y z aj ą ł p ie r ws ze miej sce w Wie lkop o ls k im
Konk u r sie Pie śni Pat riot yc z nej i Żo ł nie r s k iej .

9 listopada 2019 r. – chór Cantores Minores
Gminnej Szkoły Muzycznej w Trzebnicy wziął
udział w II Wielkopolskim Konkursie Pieśni
Patriotycznej i Żołnierskiej im. Rawickiego
Korpusu Kadetów w Rawiczu.
Organizatorem imprezy był
Wielkopolski Związek Chórów
i Orkiestr, współorganizatorami
byli Starostwo Powiatowe w Rawiczu oraz Dom Kultury w Rawiczu. Wydarzenie odbyło się pod
patronatem Narodowego Forum
Muzyki oraz Starosty Rawickiego.
Konkurs z założenia adresowany
jest do różnych grup wiekowych
i ma na celu obok upowszechniania walorów artystycznych
polskich pieśni patriotycznych
również integrację międzypokoleniową oraz transfer wzorców
kulturowych.
Komisja konkursowa w składzie: prof. dr hab. Piotr Baron

– pedagog, dyrygent i Dziekan
Wydziału Jazzu w PWSZ w Nysie
– przewodniczący jury, mgr Jerzy
Wojtaszek – pedagog, dyrygent
chóralny, dyrektor artystyczny
PZChiO w Ostrowie Wielkopolskim, mgr Andrzej Słowikowski
– pedagog, dyrygent, kompozytor, nauczyciel PSM I st. w Lubinie, po wysłuchaniu 11 zespołów
(w tym zespołów dziecięcych
i młodzieżowych, chórów dorosłych oraz zespołów ludowych),
biorąc za podstawę zapisy regulaminu przyznała chórowi Gminnej
Szkoły Muzycznej I miejsce. Jury
w ocenie prezentowanych programów artystycznych chórów wzięło pod uwagę: czystość intonacji,

harmonię, kulturę dźwięku, motorykę-rytm, dynamikę, frazowanie, retorykę-artykulację słowną
i muzyczną, dobór i zróżnicowanie repertuaru oraz jego wartość
artystyczną.
Chór Cantores Minores został
wyróżniony nagrodą specjalną
za ciekawą, przemyślaną interpretację każdego z utworów.
Chórzyści wykonali dwa utwory:
Maki (sł. Kornel Makuszyński,
muz. Stanisław Niewiadomski) oraz Dla niepodległej szli
(sł. i muz. Monika Brewczak,
opracowanie Beata Krzenciessa)
solo: Julia Bundziów, Magdalena
Balaszczuk, Iona Nagy, Mateusz
Łuszczyński, Jakub Woźniak,
Antoni Krasowski oraz Mikołaj
Krzak – werbel.
Zespół został przygotowany
i poprowadzony przez panią Beatę Krzenciessę – dyrygent chóru, a przy fortepianie zespołowi
akompaniowała pani Agata Grudzień.

Chórowi pogratulował również burmistrz Marek Długozima:
– Gratuluję tego wspaniałego wyniku, który jest kolejnym wielkim
sukcesem chóru Cantores Minores, ale także doskonałym dowodem na to, jak wysoki poziom
reprezentuje powołana przeze
mnie Gminna Szkoła Muzyczna.
Powstała dla spełnienia marzeń

dzieci o edukacji muzycznej, które są w niej doskonale rozwijane.
A dzięki codziennej ciężkiej pracy przynoszą również wspaniałe
efekty promujące Trzebnicę na
zewnątrz. Gratulacje dla wszystkich wykonawców wraz z wychowawcą Beatą Krzenciessą.
[tł]

Najlepsze sołectwo
Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, iż w tegorocznym
plebiscycie Mistrzowie Agro 2019, zorganizowanym przez Gazetę Wrocławską pod głównym patronatem Wojewody Dolnośląskiego Pawła
Hreniaka, wygrało sołectwo Boleścin w dwóch kategoriach.
Zostało ono wyróżnione zdobywając pierwsze miejsce w kategorii Sołectwo Roku w Powiecie
Trzebnickim oraz Sołectwo Roku
w Województwie Dolnośląskim.
Dodatkowo sołtys Agnieszka Zagwojska została wybrana Sołtysem
Roku w Powiecie Trzebnickim.
Zwyciężczyni odebrała nagrody
z rąk redaktora naczelnego Gazety
Wrocławskiej Arkadiusza Franasa
podczas uroczystej gali zorganizowanej 28 listopada w Hotel&Restaurant Brochów. – Jestem bar-

dzo szczęśliwa, że nasza wspólna
praca została doceniona. Dziękuję
wszystkim mieszkańcom, bo to ich
tu dziś reprezentuję. Bez ich zaangażowania i wielkiej miłości do
naszej małej ojczyzny, nie byłoby
mnie tu dziś. Jednak najpiękniejszą
nagrodą jest to, jak w ostatnim czasie zmieniamy nasz Boleścin, tak
by każdemu żyło się lepiej. W tym
miejscu dziękuję także kapitule
konkursu oraz burmistrzowi Markowi Długozimie, który wspiera
moje działania i jest zawsze otwar-

ty na nasze sprawy – powiedziała
sołtys Agnieszka Zagwojska.
Pani sołtys oraz całej społeczności Boleścina pogratulował również burmistrz Marek Długozima:
– Gratuluję tego sukcesu, który
pokazuje jak prężnie działa Pani
Agnieszka na rzecz rozwoju swojego sołectwa. Widać to zresztą po
różnych akacjach organizowanych
w Boleścinie, a także mobilizacji
do działania lokalnej społeczności.
Efekty pracy mogliśmy podziwiać
m.in. na kiermaszu świątecznym

▶ So ł t ys B o l e śc ina Ag nie s z k a Z ag woj s k a p o dc z as g ali

M ist r zowie Ag r o 2019 o de b ra ł a t y t u ł d l a So ł e c t wa Ro ku
i So ł t ys a Ro ku .

oraz na dożynkach Gminy Trzebnica. Życzę, by ta nagroda była dodatkową mobilizacją do działania

na rzecz sołectwa, a tym samym
całej naszej gminy – zakończył
burmistrz. [az]

▶ Pani Sylwia Balut a

w pracowni chemicznej
podczas przeprowadzania doświadczenia.
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(neuroprzekaźniki,
których
zmiana w stężeniu może powodowych m.in. chorobę Parkinsona, depresję). Mówiąc
krótko, metylofenidat wykazuje stymulujące działanie na
ośrodkowy układ nerwowy.
Paradoksalnie,
zastosowany w leczeniu ADHD działa uspokajająco i wspomaga
koncentrację u pacjentów. Ten
mechanizm nie jest jednak do
końca poznany. Metylofenidat
to więc przykład leku nootropowego, który pobudza funkcje poznawcze. Należy jednak
pamiętać, że lek ten w dużych
dawkach działa euforyzująco, podobnie do amfetaminy
i niestety może uzależniać.
Substancje nootropowe wpływają na funkcje poznawcze,
a szczególnie na motywację,
pamięć, mogą ułatwić planowanie oraz rozwiązywanie
problemów oraz wpływają na
kreatywność, dlatego wydają
się korzystnym rozwiązaniem
dla osób chcących pracować
bardziej wydajnie. Jednakże,
mimo, że wpływ smart drugs
na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego jest

A

R

niezaprzeczalny, to mechanizm nie jest do końca poznany. Brak wiedzy na temat
mechanizmów działania i nieliczne dane na temat związków
nootropowych sprawiają, że
nie potrafimy przewidzieć, na
co jeszcze mogą wpływać. Należy zdać sobie sprawę z tego,
że leki, suplementy i inne substancje, które spożywamy, nie
działają wybiórczo. Dobrym
przykładem jest kofeina, którą
śmiało możemy uznać za jeden z najbardziej popularnych
i dostępnych stymulantów.
Wiele osób pije kawę po przebudzeniu, w pracy lub w czasie nauki, aby pobudzić się,
zwiększyć wydajność i skupić
się na wykonywanych zadaniach. Kofeina, która trafiła do
organizmu, będzie działać nie
tylko na komórki mózgowe,
ale również na inne narządy,
np. na żołądek, jelita czy też
naczynia krwionośne. Oprócz
d z ia ła n ia st y mu lując ego
w mózgu może również prowadzić do uczucia niepokoju,
lęku, apatii lub rozdrażnienia,
które niewątpliwie zaliczymy
do działań niepożądanych.
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Sylwia Baluta

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

Prawdopodobnym wydaje się,
że za kilka, kilkanaście lat stosowanie smart drugs będzie
wszechobecne i naturalne.
Może się okazać, że naukowcy niebawem odkryją sposób
na zwiększenie naszych możliwości umysłowych. Póki co,
mamy wiele innych możliwości, by wzmocnić ciało i umysł.
[w opar. o art. Karoliny Twardowskiej]
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Mikołajkowy Turniej Przedszkolaków
Kolejny już raz – na zaproszenie
Burmistrza Gminy Trzebnica Marka
Długozimy – w Gminnej Hali Sportowej przy ul. Kościelnej spotkały

się przedszkolaki, by uczestniczyć
w Mikołajkowym Turnieju Piłki
Nożnej. Jak zwykle na boisku toczyły się emocjonujące pojedynki,

a trybuny wrzały od emocji. W tegorocznej edycji zagrali: uczniowie
klas zerowych ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 3 w Trzebnicy oraz ze

Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu
Wielkim. W grupie przedszkolaków
udział wzięli: Przedszkola Nr 1 i Nr
2 w Trzebnicy, Przedszkole Koni-

czynka oraz Przedszkole Integracyjne. Wszystkie dzieci otrzymały
pamiątkowe mikołajkowe medale
oraz słodycze .

Mistrz i mistrzyni okręgu
Na pływalni w Nowej Rudzie w dniach 29-30.11.2019
odbyły się Zimowe Mistrzostwa Okręgu. Były to dla
nas najważniejsze zawody w tym roku i okazały się
jednymi z najlepszych.
Zawodnicy 7 Zdrój Trzebnica,
wspierani przez burmistrza Marka
Długozimę oraz trenujący na co
dzień w Gminny Parku Wodnym
TRZEBNICA-ZDRÓJ zdobyli łącznie 13 medali w tym aż 4 złote.
Monika Michalczuk okazała się
najszybsza w konkurencjach 400
i 200 m stylem dowolnym oraz
200 m stylem grzbietowym a Marcin Michalczuk wywalczył tytuł
mistrzowski na dystansie 400 m
stylem dowolnym. Wielkie gratu-

lacje należą się też pozostałym zawodnikom takim jak Jakub Okoń,
który zdobył 2 srebrne i 2 brązowe medale oraz Aleksandrze Majchrzak i Antoniemu Tomalikowi,
którzy zdobyli brązowe medale.
Do medali Monika i Marcin dołożyli jeszcze 3 miejsca w klasyfikacji
ogólnej najlepszych zawodników
za co dostali specjalne nagrody.
Gratulujemy naszym Pływakom
i życzymy jeszcze większych sukcesów na kolejnych zawodach.

/trzebnica

Więcej informacji
znajdziesz zawsze
w SOCIAL MEDIA
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Gmina Trzebnica – dbamy o zdrowie mieszkańców przez cały rok!

Rehabilitacja stawów kończyn dolnych
biodrowego, kolanowego i skokowego – za pomocą szyny ruchowej FISIOTEK 3000T
Szyna ruchowa jest zalecana do leczenia
większości urazów, stanów pooperacyjnych i schorzeń stawu np. po: skręceniach
i kontuzjach stawu, wszelkiego rodzaju
artrotomiach (np. wycięcie błony maziowej, wycięcie łąkotki, wycięcie rzepki), zabiegach na miękkich częściach w pobliżu
stawów, operacjach plastycznych na mięśniach, wszelkich operacjach odtworzeniowych z zespoleniem kości (z możliwością
ćwiczeń), osteotomii korekcyjnej, wycięciu
guzów zlokalizowanych w okolicach stawu,
odtworzeniach operacyjnych stawu z implantacjami endoprotez, artrolizie (uruchomieniu zesztywniałego stawu) jak również

zastarzałych zapaleniach stawu. Główne
zalety szyny Fisiotek to aktywacja przemiany metabolicznej w stawach, przyspiesza
resorpcje wysięków, redukuje ból i obrzęki, pobudza proces regeneracji chrząstki,
usprawnia obieg krwi i limfy, przywraca utracony zakres ruchu, zapobieganie
zesztywnieniom stawów czy przyspiesza
gojenie uszkodzonych więzadeł i zwiększa
ich elastyczność.
Zabiegi wykonywane są przez wykwalifikowanych rehabilitantów w Poradni
Rehabilitacyjnej Gminnego Centrum
Medycznego Trzebnica–Zdrój sp. z o.o.
Zabiegi są świadczeniem odpłatnym.

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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www.autocraft.net.pl

części samochodowe
Trzebnica

MILICKA 31

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

GODZINY OTWARCIA:

pn. - pt. 8:00 - 17:00
sob.
9:00 - 13:00
autocraft@onet.pl
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Reprezentacja w Trzebnicy
W dniach od 15 do 17 listopada bieżącego roku Gmina Trzebnica oraz „By Machnice Emilia Ptak” miały
zaszczyt gościć wyjątkowych ludzi – kadrowiczów
i juniorów Amp Futbol Polska – sportowców, których
koleje losu pozbawiły kończyn, ale uzbroiły w wyjątkową determinację i upór w działaniu.
Pobyt wpisywał się w ramy
„Porozumienia o Współpracy
Partnerskiej”, które sygnował burmistrz Marek Długozima: – Gmina
Trzebnica, na czele której stoję od
wielu lat wspiera wszelkie formy
aktywności fizycznej, co przejawia się również w rozwoju infra-

struktury sportowej na wysokim
poziomie. Niebawem zostanie
oddana do użytku Hala Widowiskowo-Sportowa, multifunkcyjny
obiekt o powierzchni użytkowej
3,5 tys. m2 i widowni, która pomieści 1000 osób, dający potencjalnie możliwość zorganizowa-

nia wydarzeń sportowych rangi
krajowej, europejskiej, a nawet
światowej – powiedział burmistrz
Marek Długozima.
Głównym celem zgrupowania
był intensywny trening oraz testy
zorientowane na rozwijanie formy przed Mistrzostwami Europy
w Amp Futbolu – Kraków 2020.
Finałem sobotniego doskonalenia
sprawności fizycznej na murawie
World Football Arena by Machnice był przyjazd zawodników
do Gminnego Parku Wodnego
Trzebnica-ZDRÓJ, których w imieniu burmistrza Gminy Trzebnica
Marka Długozimy przywitali: kie-

rownik Referatu Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego – Marcin Raczyński oraz prezes Gminnego
Parku Wodnego Trzebnica-ZDRÓJ
– Łukasz Zielonka. Kadrowicze
i juniorzy mieli sposobność skorzystać z infrastruktury basenowej, która wyjątkowo urzekła najmłodszych graczy, dając
wszystkim wiele radości i chwilę
wytchnienia. Zawodnicy kadry
oddali się również grze w kręgle
i bilard, wykazując się nadzwyczajnymi umiejętnościami mimo
ograniczeń natury anatomicznej.
Wieczór zakończył się poczęstunkiem oraz wspólnym ogląda-

niem meczu eliminacyjnego do
Euro 2020: Polska – Izrael. Warto
zaznaczyć, iż obie piłkarskie reprezentacje wzajemnie się wspierają, kapitan Robert Lewandowski
jest ambasadorem Amp Futbol
Polska – Kraków 2020.
Piłkarze Amp Futbolu to nie
tylko utalentowani, zdeterminowani sportowcy, ale wyjątkowi
ludzie, którzy inspirują, zarażają
optymizmem i konsekwencją oraz
stanowią pozytywny przykład
w dążeniu do celu. Dziękujmy i zapraszamy ponownie.
[ap]

▶ Re p r e ze nt acj a Po ls k i w Amp Fu t b o lu ju ż p o raz d ru g i o dw ie d z i ł a G minny

▶ Z awo d nic y m . in . z ag rali w k r ę g l e.

▶ O b ej r ze li r ów nie ż m e c z r e p r e ze nt acji Po ls k i p r z e c iw ko I z rae l ow i.

▶ J u ż p o dc z as lu towe go z g ru p owania , b u rm ist r z M are k D ł u goz im a z ap ros i ł

Park Wo d ny Tr ze b nic a -Z D RÓJ, by s kor z yst ać z lic z nyc h at rakcj i.

Volleymania
Przedostatni turniej w tym roku
w ramach #VolleymaniaDolnyŚląsk
za siatkarkami GKS Gaudii Trzebnica-Zdrój. Była to kolejna sobota
z dużą ilością grania, walki, radości
i łez. Wyniki naszych siatkarek: Na
czwartym miejscu uplasowała się
nasza "trójeczka": Ola, Hania, Milena i Maja. Bardzo mało brakowało
do brązu. 10. miejsce zajęła nasza
"czwóreczka": Wiktoria M., Wiktoria
K., Natalia i Maja. 13 miejsce w kategorii "dwójek" zajęła Ala i Kalina. 20.
miejsce zajęły Julia i Hania. To jest
drugi turniej dziewczyn w programie i od ostatniego turnieju widać
największe postępy! Dziewczyny
tym razem wyszły z fazy grupowej
z trzeciego miejsca i później bardzo
dzielnie walczyły w ćwierćfinałach
i finałach. W rezultacie w ostatecznej klasyfikacji awansowały o kilkanaście miejsc. Gratulacje! 14 grudnia odbędzie się ostatni turniej mini
siatkówki Volley Manii w Milicz. [ag]

re p re z e nt acj ę do s ko r z yst ania z o d now y w t r z e b nic k im Aq u apark u .

KONSULTACJE KADRY
28 listopada we Wrocławiu odbyła się konsultacja naborowa rocznika 2005 i młodsze. Na testy przyjechało ponad 60 zawodniczek z województwa. Trenerzy Aneta Walasek i Adrian Sieroń obserwowali zawodniczki podczas prób sprawnościowych oraz ćwiczeń z piłką. W konsultacjach udział wzięły zawodniczki
Gaudii – Karolina Kuczma, Jagoda Siemiątkowska i Paulina Paulus. Gratulujemy i zachęcamy wszystkie
nasze siatkarki do tego, aby sięgać również takich celów, bo one są naprawdę bardzo blisko. [ag]

18

Nr 19 / 169 6.12.2019

19

Nr 19 / 169 6.12.2019

Pierwszy Turniej Badmintona

o Puchar B urmis tr za Gminy Tr zebnica Marka D ł ugoz imy

▶ Zw yc ię zc y w k at . m ę ż c z y ź ni p ow. 45 l at : I Jace k Wr ób e l , I I G r ze gor z

▶ Po d iu m w k at . ko b ie t y rados ny am ato r: I Korne l a Z awe r, I I Al e k s an d ra

▶ Zw yc ię zc y k at . m ę ż c z y ź ni op e n: I Łu k as z N owakows k i , I I N orb e r t

▶ Zw yc i ę z c y k at . m ę ż c z y ź ni rados ny am ato r: I To m as z Sz we do, I I G r z e go r z

Chmie l ews k i , I I I M ar e k Ste ć ko, IV Dariu s z Ćw i ąk a ł a .

W sobotę 23 listopada odbył się Pierwszy Turniej
Badmintona o Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica
Marka Długozimy. W Gminnej Hali Sportowej przy
ulicy Kościelnej tłumnie zgromadzili się zawodnicy,
sympatycy badmintona, zaproszeni goście i sponsorzy, aby wspólnie świętować wyjątkowe wydarzenie
sportowe. Burmistrz wraz z zaproszonymi Mistrzami
Polski Grzegorzem Jednakim i Tomaszem Szwedo
uroczyście otworzyli turniej a parabadmintoniści zainaugurowali rozgrywki pokazowym meczem.
– Jestem bardzo zadowolony, że
przyjęliście zaproszenie do udziału
w turnieju i przyjechaliście z całego Dolnego Śląska do Trzebnicy.
Cieszę się, że w turnieju zagra aż
tylu trzebniczan, z sekcji badmintona trenującej na tej hali, pod
okiem trenera Łukasza Nowakowskiego. Przed Wami emocjonujące
rozgrywki meczowe. Życzę Wam
sukcesów i przede wszystkim dobrej zabawy. Są z nami Grzegorz

Jednaki i Tomasz Szwedo, niekwestionowani mistrzowie w badmintonie. Dziękuję Wam za przybycie
i wprowadzenie dodatkowo ducha
sportowej rywalizacji. Patrząc na
Wasze zaangażowanie, większego
wymiaru nabierają słowa, że niemożliwe nie istnieje – powiedział
do zgromadzonych burmistrz, który podziękował również za zaangażowanie trenerowi i pomysłodawcy
turnieju – Łukaszowi Nowakowskie-

mu. Sam trener dodał zadowolony:
– Od dawna chodził mi po głowie
pomysł zorganizowania takich zawodów. Zaczęła się rozwijać trzebnicka sekcja badmintona, coraz
więcej ludzi wspominało o turnieju.
W końcu nadszedł ten dzień. Dzięki
ogromnemu wsparciu burmistrza
Marka Długozimy impreza mogła
się odbyć. Prawie 60 zawodników
zawitało tego dnia do mojego miasta. Udało się zaprosić dwóch reprezentantów Polski w parabadmintonie. Wszyscy z turnieju wyjechali
szczęśliwi. Jestem usatysfakcjonowany i dziękuję wszystkim zaangażowanym! – powiedział Łukasz
Nowakowski.
Tuż po godzinie 9:30 rozpoczęły się zmagania sportowe, które
toczyły się w pięciu kategoriach:
mężczyźni open, mężczyźni powyżej 45 lat, kobiety open, mężczyźni
radosny amator i kobiety radosny
amator. Pierwsze mecze zawodnicy rozegrali w rozlosowanych

▶ Uro c z yste go ot warc ia Tu rnieju d o kona ł b u rmist r z M are k D ł u g oz im a
w towar z yst wie parabad mintonistów G r ze gor z a Je d nak ie go i Tom as z a
Sz we do, t r e ne ra i p omys ł o d awc y t u rnieju Łu k as z a N owakows k ie go oraz
Janu s z a Pance r z a i M a ł g or z at y M os k w y.

▶ K aż d y z u c ze st ników p o d k r e ś l a ł , ż e lic z y s i ę p r ze d e ws z yst k im d o b ra
z abawa i s at ys fakcj a z g r y.

grupach, z których po dwóch najlepszych zawodników awansowało
do rozgrywek ćwierćfinałowych,
następnie półfinałowych i finału. Każda rywalizacja była bardzo
zacięta a dla publiczności mocno
emocjonująca. Oglądający żywo reagowali oklaskami na widowiskowe
zagrania najlepszych zawodników.
Szczególnie wiele uwagi publiczności skupiły mecze w grupie mężczyzn open, w której zagrał między
innymi trener trzebnickiej sekcji
Łukasz Nowakowski oraz w grupie
radosnych amatorów, zarówno kobiet jak i mężczyzn. W tej grupie
dla większości zawodników turniej
w Trzebnicy był pierwszym, w którym rywalizowali i w którym mogli
odczuć tremę przed pierwszym publicznym zagraniem.
Pierwszy Turniej Badmintona
w Trzebnicy okazał się sukcesem,
zarówno organizacyjnym jak i sportowym. Ogromnie cieszą poturniejowe słowa mistrzów wyrażone

w mediach społecznościowych:
„świetna robota, brawo! Bardzo
fajny turniej i bardzo gościnni gospodarze. Dziękuję organizatorom
za zaproszenie” – napisał Tomasz
Szwedo; „czekamy na następny już
w nowej hali. Miło było zagrać, spocić się i poznać wiele nowych osób”
– Grzegorz Jednaki.
Wyniki wg poszczególnych kategorii: mężczyźni open: I Łukasz Nowakowski, II Norbert Wasiewicz, III
Krzysztof Marek, IV Grzegorz Tutak,
mężczyźni pow. 45 lat: I Jacek Wróbel, II Grzegorz Chmielewski, III
Marek Stećko, IV Dariusz Ćwiąkała,
kobiety open: I Marta Szanajca
-Radzka, II Agata Passoń, III Aleksandra Niedźwiedź, IV Sylwia Calińska,
mężczyźni radosny amator: I Tomasz Szwedo, II Grzegorz Mac, III
Jakub Ślęk, IV Wojciech Staszak,
kobiety radosny amator: I Kornela
Zawer, II Aleksandra Śródka, III Joanna Sztyma, IV Renata Piech.
[at]

▶ M e c z p o k azow y na r oz p o c z ę c ie t u rnieju r oze g rali mist r zowie – Tom as z
Sz we do i G r ze gor z Je d nak i.

Wasiewic z , I I I K r z ys z to f M ar e k .

M ac , I I I Jak u b Śl ę k , IV Woj c ie c h St as z ak .

Pobiegli dla Lucjana X edycja biegów koleżeńskich
1 grudnia w Trzebnicy odbyła się X edycja Biegów Koleżeńskich, w ramach której miał miejsce
VII Trzebnicki Bieg Charytatywny Terry Fox Run.
Zbiórka z tegorocznego Terry Fox Run przeznaczona była dla Lucjana Piętki.
Lucjan od 2003 roku cierpi na
rdzeniowy zanik mięśni. To rzadka choroba o podłożu genetycznym, której istotą jest osłabienie
i stopniowy zanik mięśni. Od kilku
lat Lucjan porusza się głównie na
wózku inwalidzkim. Aby jak najdłużej zachować sprawność wymaga
ciągłej rehabilitacji. Dużym problemem są warunki mieszkaniowe. Lucjan mieszka na czwartym piętrze
w bloku bez windy, gdzie pokonanie kilkudziesięciu schodów staje
się coraz większym wyzwaniem.
Mimo choroby Lucjan jest pogodny, życzliwie nastawiony do ludzi
i pełen energii. Jego pasją i równocześnie formą rehabilitacji zajęciowej jest fotografia. Trzebniczanie na
pewno znają go z różnego rodzaju
imprez. Dochód z imprezy miał za
zadanie pomóc Lucjanowi w konty-

nuowaniu leczenia i być może chociaż w niewielkim stopniu spełnić
jego marzenia.
Trasa biegu liczyła 10 km i była
stosunkowo wymagająca, jednak
ze względu na charakter biegu
mogły w niej wystartować również
osoby, które nie biegają lub rozpoczynają dopiero swoją przygodę z bieganiem. Dozwolone było
przebiegnięcie dowolnego odcinka
dystansu. Wynik zajęty w klasyfikacji końcowej nie był istotny, najbardziej liczyło się uczestnictwo. Frekwencja dopisała, bowiem w tym
roku udział w samym biegu wzięło
aż 101 osób. Pojawiło się jednak też
sporo osób, które nie biorąc w nim
czynnego udziału, także postanowiły wesprzeć Lucjana. o dotarciu
na metę na zawodników czekał
kiermasz, na którym wystawione

▶ Po d iu m w k at . ko b ie t op e n z doby ł y: I M ar t a Sz anaj c a - R ad z k a , I I

Ag at a Passo ń , I I I Al e k s and ra N ie d ź wie d ź , na z dj ę c iu w raz z t r e ne r e m
i p omys ł o d awc ą t u rnieju Łu k as ze m N owakows k im .

Śr ó d k a , I I I Jo anna Sz t y m a .

▶ Uc ze st nikom u d a ł o się ze b rać p onad 6 t ys . z ł.

zostały ciasta, pierniki, rogaliki oraz
ciasteczka z wróżbą. Dochód ze
sprzedaży również został przeznaczony na zbiórkę.
Ciasta przygotowały między innymi panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Szczytkowicach, Paulina
Zys, Lisa Cieplińska, Ania Lichosik,
Kasia Bielecka, Ania Mazurkiewicz,
Edyta Łapińska oraz Ania i Agata
Uleryk. W organizację zaangażowane były także Magdalena Darowska
oraz Marta Zając Sobczak.
Biegacze jak co roku mogli także skosztować jabłek z sadów pani
Pauliny Śliwińskiej. Kwota jaką
udało się ostatecznie zebrać to
aż 6067,87 zł. – Dziękujemy Wam
wszystkim, którzy pomimo zimnego poranka, pomimo wczorajszych
Andrzejek i nieprzespanej nocy,
chcieliście być razem z Luckiem –
mówią organizatorzy, Paweł Wolski
oraz Dagmara Wolska-Kulesza i dodają: – Pamiętajcie, że dobro, nawet
jeśli do nas nie wraca, to zawsze zostaje. Chcemy pokazać Lucjanowi,
że w walce z chorobą nie jest sam.
Na koniec każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal i dyplom
wykonany przez Janusza Pance-

rza. Lucjanowi wręczona została
żółta pamiątkowa koszulka lidera
z podpisami uczestników imprezy. Bieg Nadziei organizowany jest
na całym świecie. Jego celem jest
zbiórka pieniędzy przeznaczona na
pomoc potrzebującym. Pierwszym
pomysłodawcą był Terry Fox, który
stoczył zwycięską walkę z rakiem,
po której postanowił przebiec Kanadę. Podczas biegu, nazwanego
Maratonem Nadziei, zbierane były
fundusze na leczenie osób zmagających się z chorobą nowotworową.
Wszystkie osoby, które z różnych powodów nie mogły wziąć
udziału, a chciałyby wspomóc akcję
i Lucjana Piętkę, burmistrz Marek
Długozima serdecznie zaprasza na
Świąteczny Koncert Charytatywny
pt. "Bądź ludzki dla Lucka" który odbędzie się 13 grudnia w trzebnickiej
artKawiarni o godzinie 19:00.
Na koncercie pojawią się lokalne zespoły, między innymi: Paweł
Sroga & Country Blues Band, Michał
Bednarz – Trio, Ktoś Gdzieś Kiedyś
Coś, Im Fanki Tim, Cran, Tomek "Kowal" Kowalski, Hawk (Miłosz Kiepuł
i Gibol) oraz Suchy Pion.
[md]

▶ Te go ro c z na e d ycj a b ie gów
ko l e ż e ńs k ic h p oś w i ę co na
by ł a t r z e b nic z aninow i
Lucj anow i Pi ę tce.
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Panie trenerze, jak się pracuje
w ekstraklasie?
– To ciężki kawałek chleba, ale cieszę się, że tam jestem, bo w ten
sposób spełniam swoje marzenia.
Śledzi Pan losy Polonii
Trzebnica?
– Cały czas jestem na bieżąco z sytuacją w klubie i wiem jak wygalały występy Polonii w tym sezonie.
Wiele punktów zostało straconych
w takich sytuacjach, gdzie zespół
stwarzał więcej okazji bramkowych, często był lepszy, ale niestety brakowało skuteczności. Gdyby
ta się pojawiła, to teraz Polonia
byłaby w innym miejscu tabeli.
Jestem jednak zdania, że dobra
praca zawsze się obroni – tak też
było w tym przypadku, gdzie końcówka sezonu, bardzo dobra seria
meczów, a szczególnie wysokie
zwycięstwo nad Piastem Nowa
Ruda i pokaz dobrej gry, dają nadzieję na spokojną rundę wiosenną oraz utrzymanie. Kibice muszą
zrozumieć, że nie da się czegoś
zbudować od razu, że zawsze potrzeba czasu. Nawet w wielkiej
piłce, gdzie pojawiają się wielkie
pieniądze, wynik nie przychodzi
jak za dotknięciem czarodziejskiej
różdżki. Na wszystko musi być
czas, a kibice muszą pomagać zespołowi w trudnych momentach.
Jak Pan odnosi się do zmian,
które zaszły w Polonii? Powołana została spółka, postawiono na szkolenie młodzieży,
powstała sekcja dziewczyn,
a w przyszłości to właśnie na
wychowankach opierać ma się
budowa klubu.
– Myślę, że to jest nieodzowne jeśli chodzi o przyszłość. Mi, jako
wychowankowi marzy się, by
w zespole było jak najwięcej takich ludzi. Żeby kiedyś jakiś piłkarz
z Trzebnicy zagrał w ekstraklasie.
Osobiście mi się nie udało, choć
mam satysfakcję, że jako trener
doszedłem do tego poziomu. Żeby
pojawił się taki zawodnik, trzeba
mocno postawić na młodzież, na
inwestycję w trenerów i trzeba
być cierpliwym, bo to proces długofalowy. Trzeba dążyć, żeby tych
chłopaków było jak najwięcej, bo

to dobrze świadczy o szkoleniu,
a po drugie, łatwiej utożsamiać się
z klubem, w którym grają wychowankowie. Na trybuny przychodzą ich rodziny, znajomi, a kibice
mocno utożsamiają się z takim
zespołem. Dlatego cieszę się, że to
poszło w tym kierunku, że to szkolenie młodzieży jest najważniejsze,
a wszystkie grupy są skoordynowane i wykonują konkretny plan
treningowy. Stawia się również na
rozwój trenerów. Powstanie spółki
to jest potrzebna stabilizacja, która zapewnia organizację klubu na
odpowiednim poziomie. To cieszy.
Znam obecnego prezesa Andrzeja Traczyka jeszcze z czasów gry
w Chrobrym Głogów, gdzie początkowo był trenerem bramkarzy
a później został dyrektorem sportowym klubu. Wprowadził tam
wiele potrzebnych zmian. Później
jego praca doceniana była również w Śląsku Wrocław. W swojej
karierze pracował zarówno z amatorami, jak i zawodowcami, ma
odpowiednie doświadczenie i wie
jak poukładać klub, by wszystko
dobrze funkcjonowało. W historii Polonii nie brakowało dobrych
zawodników, ale różnie bywało
z organizacją klubu, bywały lepsze
i gorsze momenty, ale więcej niestety było tych gorszych. Dlatego
doceniam decyzję burmistrza Marka Długozimy o powołaniu spółki
i zmianie strategii rozwoju. Wierzę
w ten projekt i mam nadzieję, że
Polonia odzyska należne jej miejsce wiodącego klubu w Powiecie
Trzebnickim.
Czyli Pana marzenie na przyszłość w kontekście Polonii
Trzebnica, to nie tyle Polonia
w trzeciej lidze, co Polonia stabilna, silna wychowankami,
wiodąca prym wśród drużyn
z naszego powiatu?
– Fajnie postawione pytanie. Ja
osobiście wolałbym, by kosztem
gry w trzeciej lidze grać w czwartej
lidze, ale z większą liczbą wychowanków. Ta trzecia liga budzi na
początku duże zainteresowanie,
ale z każdym kolejnym miesiącem
ono spada. Ja pamiętam jeszcze
moje czasy, gdy w Polonii grało wielu trzebniczan, te trybuny
były zawsze zapełnione. Ludzie
żyli piłką. Zawodników swojego
klubu można było spotkać na mieście, porozmawiać z nimi o meczu,
wymienić się poglądami, identyfikować z klubem. Kibice chcą być
bliżej drużyny, a przyjęty model
rozwoju klubu im to zapewnia.
Więc ja osobiście wolę, by Polonia była niżej i powoli pięła się do
góry, ale siłami swoich wychowanków. Przy wsparciu Gminy Trzebnica i mądrym zarządzaniu, możliwy
jest sukces.
A jak ocenia Pan podpisanie

umowy o współpracy z WKS
Śląskiem Wrocław. Czy myśli
Pan, że przełoży się to na realne zwiększenie zainteresowania grą w Polonii wśród młodych trzebniczan?
– Tak faktycznie jest. Jeśli jakiś zawodnik z Polonii trafi do Śląska
w wieku 14 lat, potrenuje tam dwa,
trzy lata i zadebiutuje w pierwszym zespole, to będzie to olbrzymie koło zamachowe do rozwoju,
zapewne znacząco zwiększy się
zainteresowanie klubem, który
daje takie możliwości promocji.
W regionie Śląsk jest klubem wiodącym. Taka współpraca ma nie
tylko na celu pozyskiwanie piłkarzy, ale także rozwój trenerów,
którzy mogą czerpać od bardziej
doświadczonych kolegów. Rozwiązania z ekstraklasy będą mogły
być wprowadzane w Trzebnicy.
A propos rozwiązań w szkoleniu. Jak Pan sądzi jaka jest idealna droga rozwoju młodych
piłkarzy? Czy powinna to być
gra nastawiona na wynik, czy
raczej uczenie czerpania przyjemności z treningów i rozgrywania meczów piłkarskich?
– Dzisiaj czytałem fajny artykuł na
ten temat o akademii BVB, którą
Łukasz Piszczek założył w Goczałkowicach. Okazuje się, że dzieci
akademii zajęły bardzo wysokie
miejsca na jednym z ważniejszych
turniejów w regionie, a oni nawet
nie opublikowali tego na swojej
stronie. I nie była to pomyłka czy
niedociągnięcie, a celowe działanie. Pokazują w ten sposób, że to
nie wynik się liczy a rozwój tych
zawodników. Nie ma tam takich
sytuacji, by ktoś jeździł z turnieju
na turniej, tylko po to, by wygrywać kolejne nic nieznaczące medale czy puchary, a tym bardziej
chwalić się nimi w Internecie.
Wiem dobrze, że tam, gdzie jest
presja na wynik tam nigdy nie
będzie dobrego rozwoju piłkarza.
To jest udowodnione. W treningu
młodzieżowym należy uczyć, poprawiać, udoskonalać zawodnika
w każdym elemencie. Jeżeli on
później na turniejach nie będzie
robił tego co na treningu, tylko
będzie nastawiony na wynik, to
nie będzie się rozwijał, bo będzie
bał się popełniać błędy. Coraz
więcej klubów to rozumie, choć
i u nas można znaleźć przykłady
nieustannej presji na wynik. Na
szczęście Polonia, jej władze i burmistrz rozumieją, jak powinno to
funkcjonować. Duży problem jest
też z rodzicami, którzy bardzo
chcą świetnych meczów swoich
dzieci, wytwarzając dodatkową
i niepotrzebną presję. Mam kolegę, który był na szkoleniu w Anglii
i tam rodzice mieli zakaz wstępu
na turnieje młodzieżowe, a jeśli
tego nie akceptowali to mogli za-

tabele

Derby na remis

Nie wynik, lecz jakość
Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem
jakiego naszej redakcji
udzielił trener Ireneusz
Mamrot na co dzień pracujący w ekstraklasowej
Jagiellonii Białystok.
Jak sam przyznaje
emocjonalnie związany
z Polonią Trzebnica, której jest wychowankiem.
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▶ Trener Ireneusz Mamrot jest częstym gościem w Trzebnicy.

W ostatniej kolejce IV ligi dolnośląskiej grupy wschodniej GKS Polonia
Trzebnica udała się do Prusic na
mecz z miejscowym Orłem. W spotkanie dużo lepiej weszła nasza
drużyna. Już w 5 minucie Mateusz
Tetłak dał nam prowadzenie, po
płaskim strzale zza pola karnego.
Po tym wydarzeniu to gospodarze przejęli inicjatywę i próbowali
wyrównać, lecz w pierwszej połowie nie udało im się tego dokonać.
Druga połowa to głównie walka
w środku pola i kontrataki w naszym wykonaniu. Niestety w 63 minucie Orzeł wyrównuje po stałym
fragmencie gry. 7 minut późnej po
świetnej akcji Ratsa wychodzimy
ponownie na prowadzenie i gdy
wydawałoby się, że już go nie oddamy to Prusiczanie dochodzą do

Remis

▶ Po d c z as je d nej z wi z y t b u rmist r z M ar e k D ł u goz im a

p r ze k az a ł t r e ne r owi p amiąt kową t ab licę z c z asów j e go
w ystę p ów w Po l onii Tr ze b nic a .

brać dziecko do innej akademii.
Było 8-letnie dziecko, któremu
trener mówił co innego, rodzic
krzyczał co innego, a w dziecku
zabijało się kreatywność i radość
z gry. A radość i kreatywność to
dwie najważniejsze rzeczy w wieku juniorskim, ale nie wszyscy
jeszcze to rozumieją, stąd kolejne
występy w małych turniejach czy
tworzenie własnych, chęć niezdrowej rywalizacji i presja wyniku. Cieszę się, że akademia w Polonii rozwija się, że jest też sekcja
dziewczynek i wszystko zmierza
w dobrym kierunku.
Chciałby Pan wrócić kiedyś do
Polonii Trzebnica?
– Mam ogromny sentyment do
Polonii, wychowałem się w tym
klubie i zawsze, gdy przyjeżdżam
tu na trening z Jagiellonią to serce zabije szybciej. Bardzo zmieniła się też cała infrastruktura, jest
gdzie trenować, gdzie spać czy
zregenerować się na basenie. Na
pewno chciałbym w przyszłości
powrócić do Polonii, może nie
jako trener, ale bardziej w pomocy
przy szkoleniu młodzieży i ogólnego rozwoju klubu.
A własne cele zawodowe na

najbliższe lata? Nie będę pytał
o reprezentację, choć gdzieś
to Pana nazwisko się pojawiało w tym kontekście.
– Jeśli chodzi o reprezentację, to
tam trzeba być bardziej selekcjonerem niż trenerem. Ja nie do końca
widzę się w tej roli. Raczej to nie jest
mój cel. Czuję się lepiej trenując na
boisku codziennie, a reprezentacja
to dwa treningi raz na dwa, trzy
miesiące. To bardziej selekcja, rozmowy z zawodnikami, motywacja
i dobór taktyki. Mam jeszcze swoje
cele jako trener. Każdy trener chce
wygrać Mistrza Polski, Puchar Polski
czy pograć w pucharach. Raz byłem
blisko tego celu, zdobywając drugie miejsce w Pucharze Polski z Jagiellonią i wywalczając z nią wicemistrzostwo. W piłce bardzo ciężko
coś planować. Na razie jestem zadowolony z tego, że jestem w ekstraklasie dwa i pół roku trenując
Jagiellonię, choć niektórzy dawali
mi tylko kilka miesięcy. Mam jeszcze jedno marzenie, o którym nie
chciałbym tu mówić, to już bardziej
takie dla mnie, prywatne. Mam nadzieję, że się spełni!
Tego życzę
i dziękuję za rozmowę!

IV liga 2019/2020, grupa: dolnośląska (wschód)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

głosu i w 80 minucie wyrównują.
Takim wynikiem kończy się ostatni
mecz tej rundy. Było to szóste spotkanie bez porażki. Skład: Sobczak,

Danyliuk, Jajko, Lamorski, Sikorski,
Marduła, Stasiak (kpt), Madej, Tetłak, Rats, Czternastek. Orzeł Prusice – Polonia Trzebnica 2:2 (0:1)

nia spotkania, lecz nie wykorzystaliśmy rzutu karnego. Trzy bramki
dla naszego zespołu zdobył Kacper

Muszkiewicz, a Łukasz Krawiec zakończył mecz z dubletem. Polonia
Trzebnica – Forza Wrocław 5:5 (4:4)

VII Victory Cup
W niedzielę 24.11.2019 r. podopieczni trenera Kacpra Belicy udali
się na turniej do Kobierzyc. W zawodach rywalizowało 10 drużyn, nasz
zespół pokazał się z jak najlepszej
strony i jako jedyny nie doznał żadnej porażki. Pokonaliśmy między innymi Juventus Akademy Wrocław.
Skład: Miłosz Balicki, Miłosz Hućko,
Szymon Stećko, Mikołaj Słodkowski,
Aleksander Koza, Michał Szlenk, Jakub Maruda, Paweł Kudroń. Warto
dodać, że najlepszym bramkarzem
turnieju został Mikołaj Słodkowski.
Wielkie gratulacje dla trenera oraz
całej drużyny.

Pkt.
37
34
30
29
27
27
26
25
23
22
19
16
15
12
11
7

Z.
12
10
9
9
8
8
7
7
7
7
5
4
3
3
3
2

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

P.
3
2
4
5
5
5
4
5
7
8
7
8
7
10
11
13

Bramki
33-9
30-11
39-18
35-23
32-28
33-26
34-22
26-30
32-28
32-34
26-39
26-37
29-30
29-46
17-35
10-47

13:30 / Orzeł Ząbkowice Śląskie 0-3 Unia Bardo 23.10,13:30 / LKS Bystrzyca Górna 0-2 Sokół Wielka Lipa 24.10,13:00 / Moto Jelcz Oława 0-1 Sokół Marcinkowice 23.10,13:30 / GKS Mirków/Długołęka 1-0 Polonia-Stal Świdnica 23.10,13:30 /
Orzeł Prusice 2-2 Polonia Trzebnica 23.10,13:30 / Lechia Dzierżoniów 2-3 Pogoń
Pieszyce 23.10,13:30 / Piast Nowa Ruda 1-1 Piast Żerniki (Wrocław) 23.10,13:30
Kolejka 17 – 21-22 marca LKS Bystrzyca Górna – Sokół Marcinkowice / Piast
Nowa Ruda – Bielawianka Bielawa / Piast Żerniki (Wrocław) – Lechia Dzierżoniów / Pogoń Pieszyce – Orzeł Prusice / Polonia Trzebnica – GKS Mirków/Długołęka / Polonia-Stal Świdnica – Moto Jelcz Oława / Sokół Wielka Lipa – Orzeł
Ząbkowice Śląskie / Unia Bardo – Wiwa Goszcz

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 Sparta 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 Gądkowice / 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 Tąpadła/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 Słotwina – Polonia-Stal II Świdnica / Błękitni Owiesno – Klubokawiarnia Roztocznik /
Sparta Oleszna – LKS Gilów / Zryw Gola Świdnicka – Sudety Kątki / LKS Dobrocin – 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

test zawodniczek
19 listopada o godzinie 18:00, podopieczne trenerki Oliwii Józefczyk
rozegrały mecz kontrolny z drużyną z Milicza. Od pierwszego gwizdka, widać było, że obie drużyny starają się przejąć inicjatywę. Do 10
minuty, atmosfera na boisku była
dość nerwowa. W jednej chwili
znacznie przeważała nasza drużyna, a w innej, to drużyna z Milicza
była tą dominującą. Sytuacja zmieniła się wraz z pierwszą bramką.
Kapitalnym uderzeniem z dystansu popisała się Wiktoria Modelska.
Od tego momentu, gra przeniosła
się na połowę przeciwniczek i jeszcze przed przerwą nasza drużyna
zdobyła 3 gole. Dwukrotnie na listę strzelców wpisała się Wiktoria
Modelska i raz trafiła Michalina

M.
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

Kolejka 16 – 23-24 listopada Bielawianka Bielawa 6-1 Wiwa Goszcz 23.10,

w ostatniej kolejce

Drużyna trampkarzy, prowadzona
przez trenera Krzysztofa Nowaka
podejmowała zespół Forza Wrocław. Mecz stał na bardzo wysokim
poziomie i obfitował w wiele sytuacji podbramkowych z obu stron.
Dużo akcji oskrzydlających dało
w pierwszej połowie aż 8 bramek,
a wynik na tablicy pokazywał 4:4.
Po przerwie, tempo spotkania nieco spadło, ale każdej z drużyn udało
się strzelić po jeszcze jednej bramce i ostatecznie mecz zakończył
się wynikiem 5:5. Warto dodać, że
mieliśmy jeszcze okazję do wygra-

Nazwa
Polonia-Stal Świdnica
Sokół Wielka Lipa
Bielawianka Bielawa
Sokół Marcinkowice
Unia Bardo
Piast Nowa Ruda
Moto Jelcz Oława
Piast Żerniki (Wrocław)
Lechia Dzierżoniów
GKS Mirków/Długołęka
Wiwa Goszcz
Orzeł Ząbkowice Śląskie
Polonia Trzebnica
Orzeł Prusice
Pogoń Pieszyce
LKS Bystrzyca Górna

Gawron, która również popisała się świetnym uderzeniem. Gra
w dalszym ciągu toczyła się na połowie przeciwniczek i oprócz kilku
sytuacji, w których interweniować
musiały nasze obrończynie, a czasem i bramkarka, nasza bramka
pozostawała bezpieczna. Drugą
połowę przyjezdne rozpoczęły
z większym animuszem, próbując
raz za razem zdobyć gola. Dzięki
świetnej pracy defensywnej naszego zespołu, nie miały one do
tego wielu okazji. Dziewczynom
z Milicza tylko raz udało się poważnie i skutecznie zagrozić naszej
bramce. W tym momencie wynik
uległ zmianie i różnica bramkowa
została zniwelowana do 3. Na nasze zawodniczki podziałało to na

szczęście motywująco i oprócz
tego, że strzeliły jeszcze dwa gole,
oba autorstwa Wiktorii Modelskiej, to przejęły całkowitą kontrolę nad przebiegiem meczu, który
skończył się ostatecznie wynikiem
6:1. Co ważne, w klubie trenuje
już prawie 20 dziewcząt w wieku 13-15 lat oraz młodszej grupie
8-10 lat, która w dalszym ciągu się
tworzy – zapraszamy do zapisów!
Skład Polonii: Magdalena Trelińska, Viktoria Marczakova, Weronika Stefańska, Martyna Reźnik,
Milena Kluska, Wiktoria Modelska,
Oliwia Kuzan (C), Julia Kowalska,
Michalina Gawron. Ponadto w meczu zagrały: Michel Szil i Katarzyna
Kaczmarczyk.

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 Koniowo / 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 – Polonia Grabowno Wielkie / Widawa Stradomia – Pogoń Cieszków

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

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

M.
7
7
7
6
6
7
7
5

Pkt.
17
14
13
10
9
7
3
0

Z.
5
4
4
3
2
2
1
0

R.
2
2
1
1
3
1
0
0

P.
0
1
2
2
1
4
6
5

Bramki
34-19
20-9
17-11
15-15
12-12
21-18
14-31
6-24
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Ma jsterkowo
SP Boleścin
20 listopada uczniowie klasy 1 i 4
pod opieką Pań: Seweryny Janickiej i Dominiki Surmy wyjechali
do Wrocławia, aby uczestniczyć
w warsztatach MAJSTERKOWO
organizowanych przez sieć sklepów Castorama. Starsze dzieci

dzień pluszowego misia
wykonały drewniane wieszaki na
kubki, a młodsze dzieci pudełka
na drobiazgi. Następnym punktem wycieczki była wizyta w Cinema City. Uczniowie obejrzeli
film pt. „ Baranek Shaun. Farmageddon”. Wszyscy zadowoleni
wrócili do szkoły. / J&S

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI
Gminne Przedszkole nr 2
W związku z przypadającym na
21 listopada Światowym Dniem
Życzliwości w przedszkolu im.
Polskiej Niezapominajki – zarówno mali – jak i dorośli – za-

angażowali się we wzajemne
obdarowywanie siebie wyrazami życzliwości i przyjaźni. Nauczycielki z naszego przedszkola
przedstawiły dla dzieci teatrzyk
kukiełkowy pt. „Królewna Gburka”. Na podstawie tejże bajki wi-

DZIEŃ KREDKI W KLASIE 0A
Szkoła Podstawowa nr 2
Kolorowe kredki w pudełeczku
noszę. Kolorowe kredki bardzo
lubią mnie. Kolorowe kredki , kie-

dy je poproszę, Namalują wszystko to co chcę… Kolorowe kredki
w pudełeczku noszę… Tak, kto
z nas nie malował w dzieciństwie kredkami? A ile przy tym

Gminne Przedszkole nr 2
25 listopada – w przedszkolu im.
Polskiej Niezapominajki – obchodziliśmy,,Światowy Dzień Pluszowego Misia". Tego dnia każdy
z przedszkolaków przyniósł do

dzowie mogli przekonać się, jakie
mogą być skutki nieuprzejmego
zachowania się w stosunku do
innych ludzi. Teatrzyk i wspólne
rozmowy stworzyły też doskonałą okazję do przypomnienia
naszym przedszkolakom magicznych słów; ,,Proszę”, ,,Dziękuję”,
,,Przepraszam”, a także ,,Dzień
dobry” i „Do widzenia”. Wspólnie z dziećmi ustaliliśmy także co
oznacza „być dobrym kolegą/koleżanką” i w jaki sposób – uprzejmość i życzliwość – możemy sobie
okazywać na co dzień. Na koniec
spotkania przedszkolaki miały
okazję rozpoznawania i nazywania uczuć przeżywanych w różnych sytuacjach, uczyły się wczuwać w emocje innych, a także
poznały „magiczny” i pozytywny
sposób na wyrażanie emocji nawet tych trudnych. / (Ewa Łopąg)
było frajdy. 22 listopada w klasie
0A obchodziliśmy Dzień Kredki.
Święto to jest szczególnie związane z dziećmi, ponieważ swoje
pierwsze prace dzieci wykonują
właśnie przy użyciu kredek. Tego
dnia działania skierowane były
na wiele ciekawych zadań, na zabawę oraz wykonanie pracy plastycznej. Wystarczyło pobudzić
wyobraźnię, a czarno-biały rysunek kredki przybrał kolory tęczy.
Kredki wykorzystaliśmy nie tylko
do rysowania i kolorowania, ale
również do zabaw rytmicznych
i ruchowych. Ponadto utrwaliliśmy nazwy kolorów, wystukiwaliśmy rytmy. Dzień zakończyliśmy
tańcem do piosenki „Kolorowe
kredki” oraz wręczeniem dyplomów wszystkim dzieciom za
udział w zabawach podczas Dnia
Kredki. / A. Tiuchty

Przegląd Zespołów Kameralnych
Szkoła Muzyczna
W dniach 16-17 listopada 2019 r.
w Jaworze odbywał się XXI Międzynarodowy Przegląd Zespołów
Kameralnych. Honorowy patronat nad projektem objęli: Aneta
Kucharzyk Starosta Jaworski oraz
Emilian Bera Burmistrz Miasta
Jawora. Głównym organizatorem
przeglądu było Jaworskie Stowarzyszenie Rozwoju Kultury,
a współorganizatorami: Jaworski
Ośrodek Kultury, Europejskie
Centrum Młodzieży Euroregionu
Nysa, Zespół Szkół Muzycznych
w Legnicy, Akademia Muzycz-

na we Wrocławiu oraz Culture
Connects-Kultur verbindet – Kultura łączy in Bremen (Niemcy).
W konkursie wzięli udział uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia oraz studenci uczelni muzycznych. Gminną Szkołę Muzyczną
w Trzebnicy reprezentował zespół
ANEKS BAND, w którego skład
wchodzą: Krzysztof Miś (z klasy
trąbki pana Tomasza Świńczyka),
Gabriel Miś (z klasy puzonu pana
Wojciecha Nycza) oraz Krzysztof
Kaczmarek (z klasy perkusji pana
Michała Jedynaka). Jury w składzie: prof. Mieczysław Stachura –
przewodniczący, dr hab. Zbigniew

Łuc, dr hab. Marcin Misiak, prof.
dr hab. Urszula Marciniec-Mazur oraz dr Ekaterina Unterberger
przyznało zespołowi III miejsce.
ANEKS BAND miał zaszczyt wystąpić podczas uroczystego koncertu laureatów. Uczniowie zostali
przygotowani przez pana Wojciecha Nycza. Gratulujemy sukcesu.

przedszkola swojego pluszowego przyjaciela. W ramach święta
dzieci z grup młodszych uczestniczyły w pokazie multimedialnym
przygotowanym przez nauczycielkę Sylwię Pietrzykowską – w czasie którego poznały ,,Historię Plu-

szowego Misia” oraz obejrzały
bajkę ,,Misie i Niedźwiedzie”.
Pani Magdalena Góra poprowadziła – dla grup starszych – zajęcia
z robotyki ,, Droga misia do miodu” z wykorzystaniem ozobotów.
W ramach współpracy z Biblioteką Publiczną w Trzebnicy – każdą
z grup odwiedziła także Pani Alicja Falandys, która opowiedziała
dzieciom jak powstał pierwszy
pluszowy miś i przyniosła przedszkolakom książki z,,misiowymi
bohaterami”. Dzieci mogły sobie
swobodnie pooglądać książeczki – a następnie wysłuchały opowiadania – oczywiście z misiem
w roli głównej. Na koniec wszystkie przedszkolaki otrzymały
pamiątkowe naklejki. ,,Misiowe
święto” to wspaniała okazja, żeby
docenić rolę pluszowego przyjaciela – bo przecież ,,Wiemy to nie
od dziś, najlepszym przyjacielem
jest miś!”/ (Ewa Łopąg)

piernikowa magia
Gminne Przedszkole nr 2
We wtorek – 19.11.2019 roku dzieci z grup XI i XII-,,Misie" i ,,Sowy”
wraz z nauczycielkami wyjechały
do Piernikarni Wrocławskiej –
czyli magicznego, pachnącego
ciastem piernikowym i przyprawami korzennymi zakątka
– w samym centrum Wrocławia,
nieopodal Wrocławskiego Rynku.
Nasze przedszkolaki uczestniczyły tam w warsztatach pieczenia
tych wspaniałych słodkości. Była
to doskonała okazja, aby poznać

historię piernika oraz by dowiedzieć się co jest potrzebne do jego
wypieku. Zajęcia były prowadzone przez panią, która zajmuje się
wypiekiem pierników już od kilkunastu lat. Dzieciom najwięcej
radości sprawiło przygotowanie
własnego piernika oraz dekorowanie kolorowym lukrem gotowych już wypieków. Dekoracje
pierników były bardzo pomysłowe – a każdy wypiek zupełnie wyjątkowy i niepowtarzalny. To była
ciekawa i smaczna wycieczka! /
(Ewa Łopąg)

Miś przyjaciel dzieci
Szkoła Podstawowa nr 2
Kudłate czy łaciate, Brązowe czy
fioletowe, Małe czy duże. Wszystkie misie my kochamy, Bo ich
święto dzisiaj mamy. 25 listopada to dzień, kiedy na świecie obchodzi się urodziny Pluszowego
Misia. Była to okazja do przedstawienia dzieciom tego sympatycznego pluszowego przyjaciela
wszystkich dzieci. Na ten dzień
każde z dzieci miało za zadanie
przynieść do szkoły swojego misia – pluszaka, które często są bohaterami bajek, filmów, piosenek
takich jak: Kubuś Puchatek, Miś

Paddington, Miś Coralgol czy Miś
Uszatek. Świętowanie polegało
na wielkim misiowym przyjęciu,
w którym dzieci nie tylko poznały
historię pluszowego misia ale aktywnie uczestniczyły w zabawach,
śpiewały piosenki, rozwiązywały
zagadki, a także wykazywały się
artystycznymi umiejętnościami
w zajęciach plastycznych ozdabiając wyciętego przez siebie kolorowego misia, który teraz służy
jako dekoracja na tablicy przed
klasą. Dużo frajdy sprawiło dzieciom układanie i przyklejanie misiowych puzzli – na duży format
papieru. / A. Tiuchty
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Dzień Pr aw dzieck a
Gminne Przedszkole nr 2
„Dziecko ma prawo być sobą. Ma
prawo do popełniania błędów.
Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie.”
(Janusz Korczak). Przedszkole
,,Niezapominajka” wzięło aktywny udział w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia
Praw Dziecka organizowanych
przez UNICEF Polska. W tym
roku świętowaliśmy 30. rocznicę
uchwalenia Konwencji o prawach
dziecka. 20 listopada to dzień
uchwalenia Konwencji o prawach
dziecka – najważniejszego dokumentu poświęconego dzieciom.
Polska odegrała szczególną rolę

w tworzeniu światowego systemu
ochrony praw dziecka. Była inicjatorem uchwalenia Konwencji
o prawach dziecka i to nasz kraj
przedłożył jej pierwszy projekt.
Do dziś jest ona najszerzej ratyfikowanym na świecie dokumentem z zakresu praw człowieka.
Nasze przedszkole dołączyło do
projektu UNICEF. Podjęliśmy
wiele działań, aby w sposób szczególny uczcić 30. rocznicę powstania dokumentu istotnego dla
życia młodego pokolenia. Przedszkolaki – w tym dniu ubrane
w niebieskie stroje – uczestniczyły
w zajęciach edukacyjnych poświęconych prawom dzieci, śpiewały
tematyczne piosenki. Prowadzone
były pogadanki – celem których

było zapoznanie się z Kodeksem
Praw Dziecka. Każde z praw omawialiśmy bardzo dokładnie, z zaznaczeniem tego, że ich spełnienie
związane jest również z poczuciem obowiązku człowieka wobec
człowieka. Dzieci oglądały film
animowany o prawach dziecka.
Dowiedziały się, jak ważne jest
przestrzeganie wartości takich
jak sprawiedliwość, szacunek,
godność, piękno, prawda i miłość
do bliźniego. Przedszkolaki poznały dzięki temu swoje prawa.
Następnie dzieci wykonały prace
plastyczną ,,Mam prawo do...”.
Z prac utworzono wystawę, którą
rodzice mogli podziwiać w holu
przedszkola. W holu przedszkola
powstał także „Kącik Praw Dziecka” – gdzie wyeksponowano prawa dziecka opisane w Konwencji.
Dzieci z grupy 9 wraz z nauczycielką – Magdaleną Górą – nakręciły

Szkoł a do hymnu
SP Masłów
8 listopada cała społeczność naszej
szkoły przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji: „Szkoła do hymnu”,
by wspólnie z uczniami w całej
Polsce, a także poza jej granicami,
punktualnie o godzinie 11.11 od-

też krótki filmik promujący przestrzeganie praw dziecka. Wszystkim naszym przedszkolakom
życzymy – aby dorośli – w myśl
Janusza Korczaka pamiętali o:
,,Szacunku dla jego [dziecka] niewiedzy. […] Szacunku dla pracy

POLSK A-MOJA OJCZYZNA

Dzień Życzliwości

SP Boleścin

SP Boleścin

Uczniowie klas 0-4 uczestniczyli w programie edukacyjnym
„POLSKA-MOJA OJCZYZNA”.
Spotkanie przeprowadzili przedstawiciele Agencji szkolno-przedszkolnej LUPUS. Dzieci chętnie
uczestniczyły w zajęciach – od-

powiadały na zadawane pytania
i rozwiązywały zagadki na specjalnie przygotowanych tablicach
edukacyjnych. Uczniowie pogłębili wiedzę o Polsce i wielkich Polakach. Każdy uczestnik otrzymał
pamiątkowy dyplom i mógł zrobić sobie zdjęcie w historycznym
stroju.

21 listopada, już po raz kolejny obchodziliśmy w naszej szkole „Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień”. Doskonale wiemy, jak ważna
dla każdego z nas jest potrzeba sza-

cunku, serdeczności i uśmiechu. Ile
radości sprawia mówienie dobrych
słów i niesienie bezinteresownej
pomocy innym. W związku z tym,
przygotowaliśmy się do tego ważnego wydarzenia doskonale. Na
początek obchodów „Dnia Życz-

Spotk anie z Pielęgniark ą

#DzieńPluszowegoMisia

Gminne Przedszkole nr 1

SP Boleścin

24 października w ramach projektu „Dni Kultury Zdrowotnej”
dzieci z młodszych grup przedszkolnych miały spotkanie z panią
pielęgniarką, która opowiedziała
nam o swojej pracy. Dzieci dowiedziały się również, jak należy
dbać o higienę żeby nie chorować,
a także dlaczego należy się badać.
Pani pielęgniarka pokazała nam

swoje narzędzia pracy – stetoskop,
termometr, koc ratunkowy oraz
apteczkę. Dzieci miały możliwość
odwiedzenia gabinetu pielęgniarki i sprawdzenia, jak słychać nasze serduszka przez stetoskop, ile
mierzymy i ile ważymy. Bardzo
dziękujemy Pani pielęgniarce Dorocie Radlicy za bardzo ciekawe
warsztaty edukacyjne. / Autor: M.
Hanke-Gierczak

Wizyta w planetarium
Szkoła Podstawowa nr 3
20 listopada uczniowie z kół geograficznych dla klas V i VI ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy
pojechali do Wrocławia do dwóch
obserwatoriów Uniwersytetu Wrocławskiego. Najpierw obejrzeliśmy
pokaz w planetarium obserwatorium astronomicznego. Zobaczyliśmy niebo nad Wrocławiem, najważniejsze gwiazdozbiory nieba
północnego, planety Układu Sło-

necznego, gwiazdozbiory zodiakalne i najciekawsze obiekty dalekiego
kosmosu. Następnie przejechaliśmy
do obserwatorium meteorologicznego. W ramach projektu „Czy
wiesz czym oddychasz? – kampania edukacyjno-informacyjna na
rzecz czystszego powietrza – LIFE
-MAPPINGAIR/PL” wysłuchaliśmy wykładu “Czy zje nas Smog?”.
Dowiedzieliśmy się, że najbardziej
niebezpieczna dla naszego zdrowia
jest tzw. niska emisja, czyli pyły
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„Czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny miś” – hasło
to, było przewodnim motywem
tegorocznego spotkania. Nasza
szkoła postanowiła uczcić kolejną
rocznicę urodzin Pluszowego Misia. Tego dnia najmłodsi uczniowie przynieśli do szkoły swoje
misie. Te miękkie, miłe w dotyku
maskotki są ulubieńcami dzieci

pochodzące z kominów lokalnych
kotłowni, prywatnych domów
i rur wydechowych samochodów.
Następnie poszliśmy do ogródka
meteorologicznego i obejrzeliśmy
przyrządy służące do pomiaru
składników pogody. Obok tradycyjnych termometrów i termografów, umieszczonych w klatce meteorologicznej, deszczomierzy czy
wiatromierzy poznaliśmy zasady
działania nowoczesnych urządzeń
wykorzystujących fale radiowe
i promienie laserowe do pomiaru
temperatury powietrza i wielkości
opadów. To był bardzo pouczający
wyjazd./ Anna Ciba

na całym świecie. Podczas wspólnego świętowania dzieci poznały
historię Pluszowego Misia i wykazały się znajomością literatury
i filmów, których bohaterami są
misie: Miś Uszatek, Kubuś Puchatek, Miś Paddington, Gumisie,
Miś Coralgol i Miś Yogi. Dla dzieci
przygotowano wiele atrakcji: zabawy ruchowe i plastyczne, konkursy, quizy, zgadywanki, śpiewanie piosenek, misiowe tańce,

śpiewać cztery zwrotki „Mazurka
Dąbrowskiego”. Narodowe Święto
Niepodległości. We wtorek, 12 listopada nasza szkoła obchodziła
Narodowe Święto Niepodległości.
11 listopada to szczególna data
dla każdego Polaka. Tego dnia
czcimy bohaterstwo, waleczność

poznania. Szacunku dla niepowodzeń i łez. […] Szacunku dla własności dziecka […] Szacunku dla
tajemnic i wahań, ciężkiej pracy
wzrostu. Szacunku dla bieżącej
godziny, dla dnia dzisiejszego”. /
Ewa Łopąg
liwości i Pozdrowień”, wszyscy
uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły otrzymali „uśmiechniętą buźkę”. W klasach, podczas
zajęć wybrani zostali najżyczliwsi
koledzy i koleżanki, którzy zostali
przedstawieni podczas apelu. Wyróżnieni uczniowie zaprezentowali
najciekawsze klasowe rymowanki o życzliwości. Dla odróżnienia
i podkreślenia ważności tego dnia,
uczniowie i nauczyciele ubrali się
na żółto lub mieli w tym kolorze
dodatki. Na szkolnym korytarzu
powstało „Drzewko Życzliwości”.
Uczniowie na nim zawieszali listki
dobroci. Każdy mógł napisać coś
miłego, dobre słowa skierowane do
innych oraz pozytywne życzenia
i myśli. Chętnych nie brakowało,
momentami tworzyła się kolejka
do drzewka. Całą szkołę zdobiły
przysłowia i złote myśli znanych
osób. Dziękuję wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy zaangażowali się w przygotowanie tego
święta. / Koordynator Małgorzata
Radek.
degustację miodku dla każdego
chętnego dziecka i małe co nieco
w postaci misia Lubisia. Na finał
spotkania przygotowano jeszcze
jedną atrakcję, a mianowicie fotobudkę w kształcie misia, w której
dzieci mogły zrobić sobie zdjęcie
i chociaż przez chwilkę poczuć
się jak miś. W podziękowaniu
za aktywny udział w Dniu Pluszowego Misia każda uczestnik
zabawy otrzymał pamiątkowy
dyplom. / Koordynatorkami spotkania były: Małgorzata Radek
i Anna Kurnicka.

Szkoł a do hymnu
Szkoła Podstawowa nr 1
W piątek 8 listopada uczniowie
naszej szkoły przystąpili do akcji
„Szkoła do hymnu”. O symbolicznej godzinie 11.11 wszyscy odśpie-

wali cztery zwrotki hymnu. Tego
dnia najmłodsi uczniowie poznali
wyniki głosowania na najciekawszy wiersz dla dzieci z okresu dwudziestolecia międzywojennego.
Przez cały tydzień uczniowie klas

w ypr awa w góry
SP Masłów
19.11.2019 r. uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Masłowie kolejny raz wybrali się na wyprawę

w góry. Tym razem za cel wycieczki obrali sobie szczyt Szczelińca
Wielkiego, który jest najwyższym
wzniesieniem Gór Stołowych. Jak
sobie założyli, tak też się stało –

Ocalić MOGIŁĘ PR ADZIADA
SP nr 3
Jak co roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy, ich
rodzice i nauczyciele wzięli udział
w akcji MOGIŁĘ PRADZIADA
OCAL OD ZAPOMNIENIA
w ramach której zbieraliśmy znicze. Wielu mieszkańców naszego
regionu mogiły swoich bliskich pozostawiło na Kresach. Opuszczone
i zaniedbane czekają na naszą pamięć. Te symboliczne białe i czer-

wone lampki zapłoną nie
tylko na wielkich, narodowych nekropoliach na Rossie w Wilnie, Łyczakowie
i Cmentarzu Janowskim we
Lwowie, ale również na polskich cmentarzach na Ukrainie , które tego lata remontowane były przez młodych
wolontariuszy z Dolnego
Śląska. Wszystkim serdecznie dziękujemy za wsparcie
i udział w akcji.

i męstwo naszych przodków, dzięki którym Polska po 123 latach
niewoli wróciła na mapę Europy.
Uczniowraz z nauczycielkami, p.
Jadwigą Cierpiał i p. Beatą Kawalec-Górką przygotowali uroczysty
apel. Podczas uroczystości dzieci
z masłowskiej szkoły recytowały
piękne polskie wiersze, mówiące
o tym, czym dla każdego z nas jest
Ojczyzna, przypominające burzliwą historię naszego kraju i walkę
Polaków o odzyskanie upragnionej wolności, a także wiersze mówiące o pięknie naszej Ojczyzny.
Wielu wzruszeń dostarczyły przepięknie wykonane pieśni, m.in.:
„Pierwsza brygada”, „Piechota”,
„Rozkwitały pąki białych róż”.
Występ zakończyło wspólne,
przejmujące odśpiewanie „Roty”.
Uczniowie spisali się wzorowo, po
raz kolejny przybliżając społeczności szkolnej karty historii naszej Ojczyzny. / J. Cierpiał
III b i III c odwiedzali uczniów
klas I-III oraz zerówki i prezentowali twórczość wybranych poetów. Odczytane zostały utwory:
„Lokomotywa” Juliana Tuwima,
„Kaczka – dziwaczka” oraz „Na
straganie” Jana Brzechwy. Po wysłuchaniu wierszy, każdy uczeń
mógł zagłosować na utwór, który
najbardziej się spodobał. Po zakończeniu prezentacji, uczniowie
klas trzecich zliczyli głosy, a wyniki głosowania umieścili na tablicy
w łączniku szkoły oraz wykonali ilustracje do wierszy. Ponadto
uczniowie klasy III b wraz z rodzicami i dziadkami przygotowali
kiermasz słodkości. W „Niepodległościowej kawiarence” można
było zakupić pyszne ciasteczka,
babeczki, desery, które udekorowane były barwami narodowymi.
/ Uczniowie klas III b i III c z wychowawczyniami
szczyt został zdobyty. Szczeliniec
Wielki wznosi się 919 m.n.p.m.
Jest to największa w Europie góra,
zbudowana z niesfałdowanego
piaskowca. Szczyt jest uważany za
najważniejszą atrakcję Gór Stołowych po stronie polskiej. Posiada
wygląd wydłużonego stoliwa pociętego szczelinami. Formy skalne
na Strzelińcu przypominają różne postacie i kształty, np.: „Wielbłąd’’, „Koński Łeb’’, „Kwoka’’,
„Małpolud’’, „Słoń’’, „Kołyska’’.
Na trasie zwiedzania znajduje się
kilka tarasów widokowych. Jest
to magiczne miejsce prezentujące fantazyjne formy skalne, które oczarowują swoim kształtem
i wielkością. W imieniu rodziców,
uczniów i p. B. Falkowskiej składamy Panu Burmistrzowi Markowi Długozimie serdeczne podziękowanie za dofinansowanie naszej
wyprawy górskiej. / B. Falkowska

Dzień życzliwości
Szkoła Podstawowa nr 1
21 listopada klasy zerowe obchodziły Dzień Życzliwości. Z tej okazji wszyscy razem wyruszyliśmy
na ulice naszego miasta w celu
„rozdawania uśmiechów”. Każdy
uczeń wręczył wybranej osobie
żółtą, uśmiechniętą buźkę . Odwiedziliśmy sklepy, piekarnie, cukiernie oraz Urząd Miejski Wszy-

scy obdarowani byli szczęśliwi
i odwzajemniali się uśmiechem czy
miłym słowem. Dostaliśmy trochę
słodkości. Każde dziecko otrzymało także gadżety z Urzędu Miejskiego Wrocławia które zorganizowała mama jednej z uczennic klasy
0 „b”. To był naprawdę miły dzień.
Bądźmy dla siebie zawsze życzliwi!
/ Jolanta Boczar, Marta Poddębniak, Magdalena Wyżnikiewicz

ŚCIEŻK AMI ŻYCIA ŚW. JADWIGI
Szkoła Podstawowa nr 1
14 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy odbył
się X Powiatowy Konkurs Religijny ,,Ścieżkami Życia Św. Jadwigi
Śląskiej” dla klas VII-VIII . Naszą
szkołę reprezentował Mateusz
Kopczyński z klasy VIII b, który był najlepszy w eliminacjach

szkolnych tego konkursu. Test
konkursowy składał się z pytań
zamkniętych, otwartych, uzupełnienia zdań, cytatów, dat oraz
krzyżówki. Mimo że nie udało się
Mateuszowi zdobyć miejsca na
podium, to i tak serdecznie mu
gratuluję i życzę dalszych sukcesów. / Monika Budziak-Mielnik

okienko
z wierszem
Wspomnienie dzieciństwa, stron
rodzinnych, tęsknota za ciepłem,
bezpiecznym domem, to częsty
motyw pojawiający się w utworach
Ireny Prostak, bardzo aktywnej
uczestniczki Warsztatów literackich przy UTW „Tęcza”, autorki
wydanych dotychczas dwóch
obszernych poetyckich tomów.
Dziś prezentujemy jeden z premierowych wierszy, także sytuujących
się w tym nurcie.
Osoby zainteresowane literaturą,
a także pisaniem i publikowaniem
własnych utworów serdecznie
zapraszamy na warsztaty literackie. Zajęcia będą odbywać się
w Gminnym Centrum Kultury
w każdy wtorek od godz. 9.00. Jak
zwykle najlepsze utwory będziemy
publikować w niniejszej rubryce,
redagowanej przez Stefana Jurkowskiego i Annę Marię Musz.

IRENA PROSTAK

Twoje dłonie
Nie były nigdy
alabastrowe
Nie miały pięknych
równych paznokci
Jak talerz wielkie
powyszczerbiane
pachniały ziemią
i świeżym chlebem
Bardzo bym chciała
raz jeszcze poczuć
szorstkość ich skóry
na swoim czole
Ojcze
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Święt y na butelce

Bezpieczna droga do szkoły

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 2

22 listopada 2019 r. odbyło się
ogłoszenie wyników szkolnego
konkursu dla klas 1 – 3: „Święty na butelce”. Prace dzieci były
tak przepiękne, zaskakujące, starannie i z dbałością o szczegóły
wykonane, że jury miało wielki
problem z wybraniem 3 do etapu powiatowego. Pani Dyrektor

osobiście pogratulowała zdolnym artystom. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali słowa
uznania oraz drobne upominki
a wyróżnieni zostali: Jan Gładysz,
Szymon Lubicz-Miszewski oraz
Julia Wyszyńska. Serdecznie gratulujemy dzieciom i zachęcamy
do brania udziału w kolejnych
konkursach. / Katechetki
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W dniu 20 listopada 2019 roku
w Szkole Podstawowej nr 2 odbyło się podsumowanie projektu
edukacyjnego „Bezpieczna droga do szkoły”. Celem projektu
było wspieranie bezpieczeństwa
dzieci wszędzie tam, gdzie są one
uczestnikami ruchu drogowego,
natomiast kluczowym elementem akcji – popularyzacja wiedzy
na temat konieczności noszenia
elementów odblaskowych, które

sprawiają, że każdy z nas jest lepiej
widoczny na drodze. W projekcie
brali udział wszyscy uczniowie
klas pierwszych. Na początku
dzieci obejrzały część artystyczną
przygotowaną przez ich starszych
kolegów z klasy 3a. Trzecioklasiści przedstawiali scenki związane z bezpieczeństwem na drodze
oraz śpiewali piosenki o tej samej tematyce. Po przedstawieniu
odbyła się rozmowa związana
z bezpiecznym poruszaniem się
po drodze. Na zakończenie spo-

tkania pierwszoklasiści obejrzeli
krótkie filmy edukacyjne. Rysunkowy sierżant Poli przypomniał
im po raz kolejny podstawowe
zasady bezpiecznego zachowania. Dzieci na pewno już wiedzą,
jak ważne dla bezpieczeństwa
na drodze jest bycie widocznym,
zwłaszcza w porze jesiennej, gdzie
coraz wcześniej zapada zmrok. Co
ważne – można poprawić swoje bezpieczeństwo w bardzo tani
i prosty sposób – naklejając paski
odblaskowe na buty, czy też nosząc ubrania z innymi elementami
odblaskowymi. / Koordynatorki
projektu: Jolanta Straszak, Jolanta
Rainczuk, Renata Marszałek

dzień pluszowego misia
Szkoła Podstawowa nr 2
„Czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny miś!” H. Bechlerowa. 25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka,
najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasy-

pianiu – Pluszowy Miś. W związku z tym świętem na dzieci z klasy
„0” C oraz II D czekało mnóstwo
atrakcji związanych z misiami.
Były piosenki, wierszyki, rymowanki, zagadki, zabawy ruchowe
oraz logopedyczne. Dzieci zaprezentowały swoje pluszaki przynie-

sione z domu. Uczniowie poznali
historię pluszowej zabawki, a także książki , których bohaterami są
misie. Z dużym zainteresowaniem
dzieci wysłuchały ciekawostek na
temat różnych gatunków niedźwiedzi. Za aktywny udział w zajęciach każde dziecko otrzymało
ciastko w kształcie misia oraz
medal. Dzień ten był wspaniałą,
wspólną zabawą. / M. Strzykalska,
A. Pszczółka, M. Nita

Andrzejki
SP Masłów

Dnia 29 listopada w naszej szkole,
zgodnie z tradycją odbyły się Andrzejki klas I-III. Wcześniej dzieci
poznały historię i zwyczaje związane z tym dniem. Przygotowały
dekoracje oraz potrzebne rekwizyty. Na andrzejkowej zabawie nie
zabrakło wróżb oraz dobrej muzyki. W trakcie tańców konieczne były przerwy, aby uczestnicy
mogli złapać oddech oraz zjeść
coś słodkiego. Po udanej zabawie nie pozostaje nic innego, jak
czekać na spełnienie się wróżb,
oczywiście tylko tych najlepszych.
/ U. Piech

CAŁA POLSK A ŚPIEWA HYMN
SP Ujeździec Wielki

Wieczór w teatrze
Szkoła Podstawowa nr 3

19 października klasa VIII d ze
Szkoły Podstawowej nr 3 wybrała
się pod opieką p. Agnieszki Drohomireckiej i p. Ilony Rudzińskiej do Wrocławia na wieczorny
spektakl do Teatru Polskiego.
Uczniowie obejrzeli fantastyczną,
przezabawną, jedną z najlepszych
na świecie komedii – „Mayday”,
która bawi widzów już od 25 lat.
Akcja sztuki rozgrywa się w Lon-

dynie. Głównym bohaterem jest
mężczyzna-John Smith, który jak
się okazuje, jest bigamistą – ma
dwie kochające go żony. Londyński taksówkarz prowadzi, o dziwo,
szczęśliwe życie w ciągłym kłamstwie, jednak do czasu. Otóż niespodziewany wypadek skutkuje
dziwnymi zbiegami okoliczności
i błędnie interpretowanymi wypowiedziami oraz wydarzeniami, które zmierzają do zdemaskowania jego podwójnego życia.
John usiłuje wybrnąć z tarapatów,
a pomaga mu w tym jego przyjaciel. Bohater kłamie i oszukuje do
samego końca, wciągając w swoje
intrygi powiernika, który nie potrafi mu odmówić, choć ma już
serdecznie dość. Akcja przedstawienia cały czas toczy się bardzo
wartko i brak w niej przystanków
na odpoczynek od śmiechu. Jest
to niezwykle zabawna komedia,
pełna pomyłek, nieporozumień
i zbiegów okoliczności. To świetne lekarstwo na smutny dzień
i deszczową pogodę. Rozbawi do
łez – każdego. Nawet w ponury
listopadowy wieczór! / Agnieszka
Drohomirecka

KIERMASZ ROGALIKÓW
SP Ujeździec Wielki

Z inicjatywy SU 14.11.2019 r. odbył się w SP w Ujeźdźcu Wielkim
kiermasz rogalików św. Marcina.
Pomysł, po uzyskaniu przychylności dyrekcji szkoły, należało
wcielić w życie. Do pracy zabrały
się kochane mamy i babcie naszych uczniów oraz… utalentowani kulinarnie uczniowie oraz

nauczyciele. Ku radości organizatorów kiermaszu, dostarczono
niezwykłą ilość rogalików. Wielką popularnością cieszyły się
te, które przygotowała p. Iwona
Grochowina. Za pięknie przystrojonymi w jesienne motywy
stołami stanęły urodziwe „przekupki”: przewodnicząca SU – Alicja Reptak, Agata Lajcht, Amelka
Niewiadomska, Martyna Plewka, Agata Pietrów oraz Martyna
Smakowska. Każdy uczeń oraz
pracownik szkoły mógł dokonać
zakupu pysznego towaru na długiej przerwie. Ku zdziwieniu organizatorów, p. Danusi Kowal-Woźniak i p. I. Grochowiny, należało
zarządzić ..reglamentację towaru.
Istniała obawa, że nie wszyscy
uczniowie będą mogli spróbować
słodkości. W imieniu SU dziękujemy wszystkim zaangażowanym
w akcję: dyrekcji szkoły, rodzicom, uczniom i nauczycielom za
wsparcie i możliwość zrealizowania przedsięwzięcia. / SU wraz
z opiekunami

NIEZW YKLI GOŚCIE
Szkoła Podstawowa nr 2

W środę klasę 0A odwiedzili niezwykli goście – gołębie ze swoim

Pamiętamy o tych, którzy odeszli
Szkoła Podstawowa nr 2
26 października 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2
w Trzebnicy wzięli udział w akcji
zorganizowanej przez Samorząd
Uczniowski oraz Szkolne Koło
Wolontariatu. Akcja polegała na
porządkowaniu grobów na cmen-

tarzu parafialnym przy ulicy Prusickiej w Trzebnicy. Do udziału
w akcji zgłosiło się ponad 30 osób
uzbrojonych w rękawice, narzędzia, worki i ogromną chęć do
pracy. Podczas dwugodzinnej akcji udało nam się uporządkować
niemal cały sektor najmniejszych
grobów wzbudzając ogólne zainte-

Spotk anie z dietet yk ami
Gminne Przedszkole nr 1
Dnia 21 października w naszym
przedszkolu rozpoczął się projekt pt. "Dni Kultury Zdrowotnej", w ramach którego pierwsze
spotkanie zaplanowane mieliśmy
z dietetyczkami – Panią Dagmarą
Jeż i Panią Alicją Górską. Dzie-

ci podczas spotkań dowiedziały
się, jak prawidłowo się odżywiać,
co sprawia, że jesteśmy silniejsi
i zdrowsi. W trakcie zajęć każda
grupa stworzyła swoją piramidę
żywienia. Bardzo dziękujemy Paniom dietetyczkom za przekazaną
nam wiedzę. / autor: M. Hanke –
Gierczak

opiekunem Mariuszem Marciniakiem. Pan Mariusz w bardzo ciekawy sposób opowiedział nam o swojej wielkiej pasji, jaką jest hodowla
gołębi. Pokazał piękne okazy, a ma
ich około 200. Dzieci miały okazję
obejrzeć klatkę do przewożenia
tych ptaków, pokarm oraz ich loty.
Dowiedzieliśmy się, że potrafią
powrócić do rodzinnego gniazda
nawet z najdalszych odległości, kto
wysiaduje jaja na gnieździe oraz do
jakich celów człowiek wykorzystuje umiejętności tych ptaków. Ta
niezwykła lekcja z zakresu ornitologii odbyła się także poza salą lekcyjną. Na placu przed szkołą dzieci
mogły trzymać gołębie i puszczać
je w loty. Puszczone gołębie wróciły do swoich „mieszkań” co potwierdził nasz gość Mariusz Marciniak. / A. Tiuchty
resowanie, szacunek, wzruszenie
oraz sympatię innych osób znajdujących się tego dnia na cmentarzu. Zapełniliśmy 40 worków na
odpady zielone, 10 worków na odpady szklane oraz 10 worków na
odpady plastikowe. Dzięki wcześniejszej zbiórce charytatywnej
w szkole, po wyczerpującej pracy
mogliśmy zapalić znicze na prawie wszystkich uporządkowanych
przez nas grobach. Pragniemy podziękować Gminnemu Zakładowi
Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO za zgodę na przeprowadzenie akcji i dostarczenie
worków na odpady. Szczególnie
dziękujemy wszystkim osobom
zaangażowanym w zbiórkę zniczy
oraz bezpośrednio w akcję porządkowania cmentarza parafialnego, a także opiekunom, którzy
umożliwili dzieciom udział w tej
sobotniej akcji. Doświadczenie
bezcenne. / Paulina Wabnic Małgorzata Merczyńska

Igrzysk a Młodzieży
Szkoła Podstawowa nr 2
22 listopada zostały rozegrane Mistrzostwa Powiatowe Igrzysk Młodzieży w Koszykówce Chłopców

w Szkole Podstawowej w Zawoni.
W zawodach wystartowało 6 mistrzów z gmin naszego powiatu,
zespoły zostały podzielone na dwie
grupy. Grupa A : Szkoła Podstawo-

wa w Skokowie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach Śląskich,
Szkoła Podstawowa w Zawoni.
Grupa B: Szkoła Podstawowa
w Żmigrodzie, Szkoła Podstawowa
nr 2 w Trzebnicy, Szkoła Podstawowa w Wiszni Małej. W grupie
w pierwszym meczu pokonaliśmy
SP w Wiszni Małej 14-3 i ponieśliśmy porażkę z SP Żmigród 11-6.
Z drugiego miejsca awansowaliśmy do półfinału, gdzie wygraliśmy z SP Skokowa 14-9. W meczu
finałowym ponownie spotkaliśmy
się z SP Żmigród, gdzie po dobrej
grze w obronie i walce na całym
boisku wygraliśmy 15-9. Drużynę
Mistrzów Powiatu Igrzysk Młodzieży w Koszykówce Chłopców
reprezentowali: Paweł Ścisło ( zdobył 16 punktów), Karol Świdziński
( 15 pkt), Paweł Hrynczyszyn (8
pkt), Kacper Bisikiewicz (9 pkt),
Kacper Jaworski (2 pkt), Filip Wolar, Patryk Pilik, Damian Błaszczyk, Jakub Tabor i Kamil Poczęty.

8 listopada 2019 r. dokładnie
o godz. 11:11 uczniowie Szkoły
Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim od punktu przedszkolnego
po klasy 8 w uroczystej atmosferze odśpiewali HYMN „ Mazurek
Dąbrowskiego”. Z ponad 200 gardeł zabrzmiały słowa, które są tak
bliskie każdemu Polakowi. W tej
uroczystości uczestniczyli także
nauczyciele oraz pracownicy obsługi. Imprezę przygotował Samorząd Uczniowski w składzie : Alicja Reptak i Szymon Szady przy
współpracy Amelii Niewiadomskiej, Martyny Plewki, Karoliny

święto niepodległości

Tydzień Eduk acji Globalnej

SP Boleścin

Szkoła Podstawowa nr 3

W Szkole Podstawowej w Boleścinie, Święto Niepodległości obchodziliśmy w dniu 12 listopada.
Cała społeczność szkolna wzięła
udział w uroczystej akademii ku
czci bohaterów, dzięki którym
Polska odzyskała niepodległość
po 123 latach niewoli (zaborów).
Uczniowie klasy VI pod opieką
nauczycieli – pani Jolanty Kikut
i pani Małgorzaty Dudy, przedstawili program artystyczny.
Znalazły się w nim pieśni patriotyczne, wiersze o ojczyźnie
i wolności, które stanowiły kan-

wę prezentacji. Po wysłuchaniu
występu uczniów – odśpiewano
wszystkie zwrotki hymnu narodowego, złożono kwiaty i zapalono znicz pamięci. Uroczystość
zakończyła pani Dyrektor Bogumiła Szermer podziękowaniem
za przygotowanie uroczystości.
Składamy szczególne podziękowania dla pań, które przygotowały oprawę muzyczną i plastyczną
pani Dominiki Surmy i pani Katarzyny Prokszy, a także dla pana
Piotra Witkowskiego, za przygotowanie plansz poświęconych wydarzeniom historycznym. / J. K.

W dniach 18-29 listopada Szkoła
Podstawowa nr 3 w Trzebnicy we
współpracy z Liceum Ogólnokształcącym aktywnie uczestniczyła w Tygodniu Edukacji Globalnej. 21. edycja tej edukacyjnej
akcji zainicjowanej przez Radę
Europy, przebiegała pod hasłem
“Pobudka! To ostatni dzwonek
dla klimatu!”. Hasło to, wypisane kredą na chodniku, pojawiło
się przed wejściami do obu szkół.
Klasy nauczania zintegrowanego
wzięły udział w tematycznych zajęciach prowadzonych przez wolontariuszki z Liceum. Uczniowie klas VI i VII na lekcjach
geografii poznawali zagadnienia
dotyczące zmian klimatycznych,

ich wpływu na występowanie
ekstremalnych zjawisk pogodowych i katastrof naturalnych,
jak również dobre i złe strony
agropaliw. Większość tych lekcji również została zrealizowana
przez maturzystki. Ósmoklasiści
wzięli udział w grach terenowych
przygotowanych przez młodzież
z Liceum. Kahoot, escape room,
krzyżówka czy memory to zadania, z którymi zmierzyli się
nasi najstarsi uczniowie. Działania Liceum Ogólnokształcącego koordynowały pani Anna
Banaś i pani Monika Komisarczyk. Serdecznie dziękujemy za
owocną współpracę. pani Ilona Rudzińska i pani Anna Ciba
zorganizowały konkurs na film
o tematyce ekologicznej dla siód-

Poprawy i Darii Figury. Uczniowie klasy 8a ozdobili szkołę symbolami w narodowych barwach.
Wychowawcy
poszczególnych
klas dopilnowali, aby uczniowie
posiadali chorągiewki lub kotyliony. Przy dekoracji sali gimnastycznej pomagały panie woźne
Kasia Szewczyk oraz Renata Samulska oraz Błażej Leszczyński
i Krzysztof Cieśla. Zainstalowaniem sprzętu zajął się pan Emilian
Pasternak a podkład muzyczny
udostępniła pani Justyna Curyło. Nad całością imprezy czuwały
opiekunki Samorządu Uczniowskiego Danuta Kowal-Woźniak
i Iwona Grochowina

mo – i ósmoklasistów. Pierwsze
miejsce przyznano Martynie
Jandzie i Natalii Jandzie z VIIb,
drugie miejsce zajęła Marcjanna
Marek z VIId. Na korytarzu pojawiła się wystawa informująca
o Światowym Strajku Klimatycznym oraz plakaty przygotowane
z tej okazji przez uczniów z klasy
VIIIa. Z inicjatywy pani Pauliny
Kolińskiej i pani Anny Ciby powstał “Zielony Patrol” – grupa
uczennic z klas VI-VIII, które są
zaniepokojone stanem środowiska naturalnego i chcą aktywnie
zapobiegać jego degradacji. Pojawiły się już pierwsze pomysły na
praktyczne działania na terenie
naszej szkoły. Do tej pory myśleliśmy, że wyhamowanie globalnego ocieplenia na poziomie
2°C jest bezpieczną dla ludzkości
granicą, przy której udałoby się
uniknąć najgorszych zagrożeń.
Od roku 2018 wiemy, że tak nie
jest. Czekają nas częstsze burze,
powodzie, fale upałów, susze,
wichury, pożary, gwałtowne uderzenia mrozu, podnoszenie się
poziomu mórz i oceanów i wiążące się z nimi straty ekonomiczne,
migracje klimatyczne, łatwiejsze
rozprzestrzenianie się chorób
zakaźnych, a nawet wzmożenie
napięć politycznych. Jak twierdzi
ONZ ,,mamy 12 lat, by zapobiec
katastrofie”. To jest naprawdę
ostatni dzwonek! / A. Ciba
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Urządza
Urządza
imieniny
imieniny
31
31
sierpnia
sierpnia

Powódź
Izajasz Powódź
Izajasz
Biblii Kieruje
Kieruje
zzBiblii
niąkulis
kulis
nią

•
•

50 zł ufundowane przez GCKiS

Bzyczy
Bzyczy
i pije
i pije
krew
krew
PopraPoprawia konwia kondycję
dycję

Rozwiązanie z numeru 18 (168)
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje:

PodciePodcienie
nie
budynku
budynku

Alina Zuber
hasło:

(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.

19
19

Złote
Złote
małżonmałżonków
ków

Świętu- ĆwiczeŚwiętuĆwiczeją
nia z
ją
nia
z
uroguru
uroguru
dziny
dziny
Obok
Obok
Uznamu
14
Uznamu
14

Informator

Korytko
Korytko
wzdłuż
wzdłuż
okapu
okapu

10
10

12
12
W
W menu
menu
siwka
siwka

Filmowy
Filmowy
Olsen
Olsen

11

23
23

Lipińska
Lipińska
lub
lub JacJackowska
kowska

22

…
…
Blues,
Blues,
festiwal
festiwal
Miasto
Miasto
igrzysk
igrzysk
1988 r.
1988 r.

Eksperymentator
Eksperymentator
Miasto
Miasto
Śniadeckich
Śniadeckich
Zdobi
Zdobi
działkę
działkę
3 jesienią
3 jesienią

6
6

ŁATY ZAWSZE WIĘKSZE OD DZIUR

Zielony Żółta
Żółta
Zielony
banknot farba
farba
banknot
Arena Fibaka
Fibaka
Arena

88

Kocha
Kocha
to,co
co
to,
włoskie
włoskie

KUPON KRZYŻÓWKOWY dwutygodnika NR 19 (169)
Osoby, które dostarczą rozwiązaną krzyżówkę
do Redakcji Panoramy Trzebnickiej (ul. Prusicka
12, pok. 208), wezmą udział w losowaniu:

22
22

Bat do
Bat
do
chłosty
chłosty

Gatunek
Gatunek
ryby
ryby

Dawniej
Dawniej
do orki
do orki

15
15

29
29

Okres
Okres
mezomezozoiku
zoiku

18
18

Bylina
Bylina
na
na
stawie
stawie

Kleik
Kleik
dla
dla
bobasa
bobasa

wpisz: imię, nazwisko, telefon

Obradował w
Obradoratuszu
wał w
ratuszu

CUKIERNIA BEZA

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

8 grudnia
/ 14:00-18:00

Mikołajkowy Kiermasz Świąteczny
/ Rynek

Konkurs
plastyczny
dla dzieci!

„Świąteczny skrzat” – szczegóły na stronie / termin składania prac do 9 grudnia
/ technika dowolna, format A3

W YSTAW Y

4
4
Okładka
Okładka
zeszytu
zeszytu

25
25

5
5

27
27

Dawniej Tango
Dawniej
Tango
ścinał
Greścinał
Gregłowy
chuty
głowy
chuty

Jerzy,
reżyser
Jerzy,
reżyser
Biblijny
eden
Biblijny
eden

7
7

20
20

Skutek zamieci
Skutek zamieci
Wymierzony
pięścią
Wymierzony
pięścią

GraniGraniczy z
czy z
Illinois
Illinois

ProduProducent
cent
JogoJogobelli
belli

9
9

8 grudnia

”Skrzaty ze świątecznej chaty” wystawa
dzieci sekcji: Rysunku z elementami grafiki,
Forma, Kredka, Ceramika / galeria klatka

do 18 lutego 2020

Wystawa malarstwa, grafiki, rysunku, linorytu, ilustracji pt. ,,Preregrinatur” Artura Lobusa Galeria Parter, Stara Kręgielnia,
Poddasze, Sala im. Feliksa Mułki, Sala 100

listopad 2019

wystawa malarstwa dzieci z Pracowni Malarstwa w GCKiS ,,Drzewo” / Artkawiarnia

8 grudnia –
31 stycznia

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

Starszy
Starszy
syn
Ewy

Ewy
Adama
24 isyn
24 i Adama

11
11

Kółka
do
jazdy
Kółka
do jazdy
Arizona
lub
Iowa
Arizona

16
26
lub Iowa
16
26
Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie - myśl Novalisa.

21
21
28
28

Litery z pól
ponumerowanych utworzą rozwiązanie - myśl Novalisa.
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

E

K

L

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

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

Trzebnica sklep tel. 508 381 290
Trzebnica kawiarnia tel. 602 454 285
Oborniki tel. 508 381 289
Oborniki Kawiarnia Zakład tel. 508 381 287
email : abezaoborniki@gmail.com

R

KULTURA

16 grudnia		 Rodzinne warsztaty
/ 17.00-19.00
„Świąteczne skrzaty”/ Artkawiarnia

17
17

13
13

Dawne
Dawne
ciepłe
ciepłe
okrycie
okrycie

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

FIRMOWY

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

Bezład,
Bezład,
zamęt
zamęt

Bywa
Prawa Bywa
szybkiej
Prawa
lub
lewa szybkiej
obsługi
lub
lewa
strona
obsługi
strona
statku
statku
Część
kafaru
Część
kafaru

TORT
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A

M

A

poniedziałki		 Spotkania z planszówkami
18:00-20:00
„Gry bez prądu” / wstęp wolny / wiek 8+
Zajęcia muzyczne dla dzieci 0-3 lat
wtorki 9:30 i 10:30 z opiekunami / ArtKawiarnia / Obowiązują zapisy edukator.kultury@gmail.com
13 grudnia / 19:00

Świąteczny Koncert Charytatywny
„„Bądź ludzki dla Lucka”

19 grudnia

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 12:00

Kino Juniora w artKawiarni
/ wstęp wolny

tanie wtorki

Bilety 12 zł (cennik może ulec zmianie
wraz z repertuarem)
PREMIERY W KINIE POLONIA

19 grudnia

„Gwiezdne wojny:
Skywalker. Odrodzenie”

SPORT

Hala Sportowa
tel. 71 312 11 71

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

GODZINY OT WARCIA OBIEK TÓW SPORTOW YCH
Stadion Miejski
poniedziałek – piątek: 8:00-20:00
FAIR PLAY ARENA
sobota: 10:00-18:00
i bieżnia dla biegaczy niedziela: nieczynne
na Stadionie
Gminny Obiekt
SportowoRekreacyjny
ul. 3 Maja 2
Kompleks Boisk
Orlik ul. Oleśnicka

BIBLIOTEKA
czwartki 16:30

poniedziałek – piątek: 8:00-21:30
sobota: 10:00-18:00
niedziela: nieczynne
„Promocyjna Sobota na Squashu”
bogata oferta zajęć fitness GCKIS Trzebnica
-Sport, www.gckis.trzebnica.pl
poniedziałek – piątek 12:00-20:00
sobota – niedziela 12:00-18:00
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

W 80 pomysłów dookoła biblioteki

/ zajęcia czytelniczo plastyczne dla dzieci

/ Ratusz
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA
GMINY TRZEBNICA

OGŁOSZENIE BURMISTRZA
GMINY TRZEBNICA

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica
dla części terenu we wsi Będkowo.
Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1
pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081
z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Trzebnicy uchwały
nr XI/125/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Trzebnica dla części terenu we wsi Będkowo.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy,
pl. Piłsudskiego 1, 55 – 100 Trzebnica, w terminie do dnia 10.01.2020 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy Trzebnica.

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Boleścin
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
w rejonie ulic: Obrońców Pokoju, Św. Jadwigi i Ks. Dz. W. Bochenka w Trzebnicy
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchów Górny
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1945 ze
zm.) oraz art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Miejską w Trzebnicy następującej uchwał:
- Uchwała nr XI/124/19 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Boleścin;
- Uchwała nr XI/122/19 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota;
- Uchwała nr XI/121/19 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Obrońców Pokoju, Św. Jadwigi i Ks. Dz. W. Bochenka
w Trzebnicy;
- Uchwała nr XI/123/19 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchów Górny.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planów.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100
Trzebnica, w terminie do dnia 10 stycznia 2020 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
2) opatrzone podpisem zaufanym albo,
3) opatrzone podpisem osobistym.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
wniosek dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy Trzebnica.
Informacja
Na podstawie art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 13 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) informuję, że:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Gminy Trzebnica, dane będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica,
2) z Inspektorem ochrony danych może się Pan/Pani skontaktować przez e-mail: iod@um.trzebnica.pl,
3) dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury planistycznej związanej ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
4) przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
5) dane będą przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa,
6) dane będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa,
7) ma Pan/Pani prawo do:
a. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania;
b. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) podanie danych jest wymogiem ustawowym,
9) jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
10) niepodanie danych uniemożliwi działania związane z rozpatrzeniem Pana/Pani wniosku,
11) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 11a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L
2016 Nr 119, str. 1), w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) informuję, że:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Gminy Trzebnica, dane będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. Marszałka J.
Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica,
2) z Inspektorem ochrony danych może się Pan/Pani skontaktować przez e-mail:
iod@um.trzebnica.pl,
3) dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury planistycznej
związanej ze sporządzeniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
4) przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze,
5) dane będą przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa,
6) dane będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa,
7) ma Pan/Pani prawo do:
a. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania;
b. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) podanie danych jest wymogiem ustawowym,
9) jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustawy z dnia 3
października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
10) niepodanie danych uniemożliwi działania związane z rozpatrzeniem Pana/
Pani wniosku,
11) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica
R
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA
GMINY TRZEBNICA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Marcinowo
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz uchwały
nr V/52/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Marcinowo, zmienionej
uchwałą nr XXVIII/317/17 z dnia 31 maja 2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 16.12.2019 r. do 17.01.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, Wydział Architektury
i Urbanistyki, pok. 49 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie www.bip.trzebnica.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się w dniu 08.01.2020 r., o godzinie 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego, pok. nr 48:
Zgodnie z art. 17 pkt 11 i art. 18 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do
projektu planu.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Trzebnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.02.2020 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 oraz art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2018 poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o udostępnieniu do publicznego wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
i możliwości zapoznania się z nimi w terminie od 16.12.2019 r. do 17.01.2020 r. w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie www.bip.trzebnica.pl.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2018 poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu planu
w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Burmistrz Gminy Trzebnica.
Zgodnie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2018 poz. 2081 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej mogą wnosić uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Trzebnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.02.2020 r. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi
mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) oraz art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.),
w związku z realizacją czynności, o których mowa w art. 17 pkt 9 tejże ustawy, informuję, że:
1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Gminy Trzebnica, dane będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1,
55- 100 Trzebnica,
2. z Inspektorem ochrony danych może się Pan/Pani skontaktować przez e-mail: iod@um.trzebnica.pl,
3. dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, będą przetwarzane w celu wypełnienia
obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.)
4. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
5. dane będą przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa,
6. dane będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa,
7. ma Pan/Pani prawo do:
a. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania;
b. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie danych jest wymogiem ustawowym,
9. jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 3 października 2008
roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
10. niepodanie danych uniemożliwi działania związane z rozpatrzeniem Pana/Pani uwagi,
11.Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

A

ważne telefony
URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICY
71 312 06 11, 71 312 06 42, 71 312 01 45
Burmistrz przyjmuje
w sprawach skarg i wniosków:
w każdą środę
w godz. od 16:00 – 16:15
w sprawach lokalowych:
w każdy pierwszy wtorek
miesiąca w godz. od 13:00 – 16:00
przewodniczący rady miejskiej
dyżur w każdą środę
w godz. 13:00 – 16:00
w sprawie skarg i wniosków
w każdą środę
w godz. od 15:30 – 16:00
WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO
WYDZIAŁ TECHNICZNO – INWESTYCYJNY
71 388 81 81, 71 312 06 11, wew. 281
WYDZIAŁ GEODEZJI
I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
71 388 81 54, 71 312 06 11, wew. 254
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
71 388 81 51, 71 312 06 11, wew. 251
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
71 388 81 42 wew 242 lub 243
WYDZIAŁ ROLNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
71 388 81 77, 71 312 06 11, wew. 277
WYDZIAŁ FINANSOWY
71 388 81 55, 71 312 06 11, wew. 255
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
71 388 81 86, 71 312 06 11, wew. 286
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

Mikrorachunek podatkowy
od 1 stycznia 2020 r.
– możesz go sprawdzić już dziś.
Od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT zapłacisz do urzędu skarbowego wyłącznie
za pomocą indywidualnego rachunku
podatkowego (mikrorachunku podatkowego).
Swój numer mikrorachunku możesz
sprawdzić już teraz w generatorze dostępnym na stronie: www.podatki.
gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym.
Indywidualny rachunek podatkowy,
tak zwany mikrorachunek podatkowy,
to nowe uproszczenie przygotowane
przez Ministerstwo Finansów i Krajową
Administrację Skarbową. Dzięki niemu
od 1 stycznia 2020 r. podatnik będzie
mieć swój jeden, stały, indywidualny
rachunek, który będzie służyć do dokonywania wpłat podatków: PIT, CIT i VAT.
Numer mikrorachunku w szybki i prosty
sposób można wygenerować już dzisiaj
na stronie: www. podatki.gov.pl.
Można go również uzyskać w dowolnym urzędzie skarbowym.
Wystarczy, że podasz:
• PESEL , gdy jesteś osobą fizyczną lub
• NIP, w przypadku organizacji.
Generator mikrorachunku podatkowego działa całodobowo, dzięki temu
swój numer można sprawdzić w każdym czasie i miejscu, np. korzystając
z telefonu czy tabletu. Wygenerowanie
i prowadzenie mikrorachunku jest całkowicie bezpłatne.
Numer nadawany jest każdemu podat-

nikowi i płatnikowi automatycznie – to
znaczy, że nie wymaga składania żadnych wniosków do urzędu skarbowego.
Twój mikrorachunek, oprócz twojego
identyfikatora podatkowego, musi zawierać cyfry 1010 0071 222.
Dotychczasowe rachunki urzędów
skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT pozostaną aktywne do 31 grudnia 2019 r.
Dzięki mikrorachunkowi podatkowemu:
• w wygodny i prosty sposób zapłacisz
PIT, CIT i VAT na jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy – nie
będziesz już wybierać oddzielnych rachunków,
• szybko sprawdzisz numer mikrorachunku podatkowego w każdym miejscu i czasie,
• jeśli przeprowadzisz się lub zmienisz
siedzibę firmy, dalej będziesz posługiwać się tym samym mikrorachunkiem
podatkowym,
• nie będziesz już szukać obowiązujących
numerów rachunków urzędów skarbowych i ograniczysz liczbę omyłkowych
przelewów na niewłaściwe konto,
• mikrorachunek podatkowy zapewni
szybszą obsługę płatności PIT, CIT i VAT.
Szybciej otrzymasz potrzebne ci zaświadczenia, np. o niezaleganiu w podatkach.
Więcej informacji na temat mikrorachunku podatkowego znajdziesz na:
www.podatki.gov.pl.
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Chirurgia i Medycyna
Estetyczna
Lek. med. Maciej Paruzel
Specjalista Chirurgii Ogólnej,
Hirudologii, Medycyny
Estetycznej i Kosmetologii
• Chirurgia Ogólna
• Chirurgia Ręki
• Medycyna Estetyczna
• Kosmetologia
Centrum Medyczne PARMED
Trzebnica ul. Spokojna 11
tel. 601 773 229
www.parmed.eu

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

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

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

PEDIATRA
Neonatolog

Anna Kowalik

pediatra, specjalista neonatolog

PEDIATRA
NEONATOLOG
lek. med.

Stanisława Marcjoniak
specjalista chorób dzieci
i neonatologii

Trzebnica
ul. Wrocławska 8c/13

w REH4U

/////

Trzebnica ul. Jagiełły 9

godziny przyjęć:

przyjmuje codziennie
po rejestracji telefonicznej

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

tel. 71 312 11 62

STOMATOLOG

Kinesiology Taping
plastrowanie dynamiczne

pon. i czw. 16.00-18.00

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

502 670 316

•
•
•
•
•

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

tel. 504 234 127
Agnieszka
Franieczek-Madalińska

Trzebnica

tel. 607 636 024

ul. Daszyńskiego 67/11

gabinet
ortodontyczny

TECHNIK
DENTYSTYCZNY

Leczenie wad zgryzu

Adrian Lenkcis

lek. stom.
specjalista ortodonta

Lidia Korczyk
Trzebnica

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

tel. 604 095 455

PSYCHIATRA
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

wizyty psychiatryczne
wizyty domowe
lek.

Tomasz Ciba

Arodent

naprawa protez
zębowych

TRZEBNICA ul. Obornicka 41 G
Pracownia czynna
pon. – pt. 9:00 – 16:30
tel. 602

880 583

www.arodent.net.pl

PSYCHIATRA
lek. Agnieszka Dzioba-Musiał

TRZEBNICA
Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica – ZDRÓJ

TRZEBNICA

ul. Kościuszki 10

ul. Polna 27A/1

Przyjmuje we wtorki
w godz. 15.00 – 19.00

wizyty prywatne
tel.

Pracownia Techniki Dentystycznej

694 723 900
LOGOPEDA

mgr Marcela

Szymańska

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

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

rejestracja telefoniczna
tel. 665

38 38 58

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

504 234 127

tel.
mgr Agnieszka Franieczek-Madalińska
dojazd do pacjenta neurologicznego

/////

lek. med. Agata Kot

Kardiologiczny

Viltis Medica

Lekarz Krzysztof Włodarczyk
specjalista chorób
wewnętrznych i kardiologii
przyjmuje:
w poniedziałki od 15.15 do 16.15
w czwartki od 16.00 do 17.00

Specjalistyczny Gabinet
Chorób Płuc
ul. Wrocławska 8D

Trzebnica

Trzebnica ul. Kościuszki 10

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

GABINET
PEDIATRYCZNOALERGOLOGICZNY

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

NEO
CENTRUM SŁUCHU

PULMONOLOG

www.viltismedica.pl
Rejestracja telefoniczna:

tel. 505

686 165

LARYNGOLOG
praktyka
laryngologiczna
Dr nauk med. Piotr Pastuszek

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

ul. Wincentego Witosa 2

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

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

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

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

Maleszka

certyfikowany fizjoterapeuta
metody NDT-Bobath, PNF,
terapii manualnej

www.stepmed.pl

Trzebnica
ul. Kolejowa 1A/2

ul. KOŚCIUSZKI 10
Rejestracja
tel. 607 09 99 00

tel. 71 740 50 12

wizyty domowe:
Trzebnica i okolice
tel. 517 894 568

STOMATOLOG

STOMATOLOG

ASC SŁUCHMED

DERMATOLOG

Justyna Składnik

lek. stom.

po wcześniejszym umówieniu.

tel. 602

159 230

Adam Wesołowski
Trzebnica

Trzebnica
ul. św. Jadwigi 19a

ul. J. Korczaka 1E

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

tel.

w ZAKŁADZIE OPTYCZNYM

i PRACOWNIA OPTYCZNA

dr n. med. Anna Białek-Szymańska

lek. med. Maria Banaś-Wojtowicz

specjalista chorób oczu

specjalista chorób oczu i optometrysta

• badanie dna oka

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

optyk czynny:
dr przyjmuje:

tel. 601

754 974

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

71 387 22 67 / 607 40 58 47

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

OCT – optyczna koherentna
tomografia
komputerowe pole widzenia

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

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

Psycholog
Psychoterapeuta
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dzieci Młodzież Dorośli

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

mgr Renata Wójcicka

tel. 608 485 186

387 12 76

Gabinet czynny

519 580 771
OKULISTA

• pomiar ciśnienia ocznego

tel. 71

• stomatologia dziecięca

OKULISTA

• korekcja wad wzroku

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

• stomatologia zachowawcza
z endodoncją

603 233 932
505 377 781

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

Trzebnica

(Osiedle Zdrój – wejście
od ul. Armii Krajowej)

rejestracja telefoniczna

Trzebnica ul. Św. Jadwigi 1D

•
•
•
•
•

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

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

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

konsultacje i psychoterapia
młodzież, dorośli, pary
• indywidualne podejście
• profesjonalne przygotowanie
• przyjazna atmosfera

Centrum Zdrowia Emvit
ul. Głowackiego 7 Trzebnica

psychologtrzebnica.pl

BY POCZUĆ SIĘ LEPIEJ

LOGOPEDA

PSYCHOLOG

Dietetyk kliniczny

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

tel. 605

606 882

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

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

• konsultacje i zabiegi dermatologiczne –
usuwanie brodawek i włókniaków również
w obrębie powiek
• zabiegi złuszczania kwasami organicznymi
(owocowymi) – trądzik, przebarwienia, blizny
• zabiegi estetyczne lekarskie – wypełnianie:
zmarszczek, ust; mezoterapia igłowa, botox

poniedziałek 15:00-19:00

Centrum Zdrowia Emvit
ul. Głowackiego 7 Trzebnica
tel. 609

320 661

mgr Paweł Stelmaszczyk

fizjoterapia
osteopatia
więcej informacji na stronie

www.stepmed.pl
Trzebnica
ul. Kolejowa 1A/2
rejestracja tel. 503 195 870

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

Tomasz Główka

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

REH4U Trzebnica
ul. Wrocławska 8c/13

Rejestracja:

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

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

środa 15:00 – 16:30

Rejestracja telefoniczna
po godz. 20:00
tel.

71 312 16 80

Gabinet: Zdrowe Stopy

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

FIZJOTERAPEUTA
Gabinet Fizjoterapii
mgr

Mateusz Marszycki

• Masaż Leczniczy
• Terapia Manualna
• Igłoterapia

TRZEBNICA
ul. Świętej Jadwigi 1/2

ul. Polna 27/A

gabinet numer 6 / 1 piętro
tel. 516

309 502

AKUPUNKTURA
mgr Łukasz

Łagoda

Trzebnica
ul. Św. Jadwigi 1/2

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

www.aktiv-rehabilitacja.pl

kosmetolog, podolog

Onkolog
dr n. med.

Mariusz Krawczyk

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

ul. Św.

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

513 128 911
USG NARZĄDU RUCHU
mgr Łukasz Łagoda
• iniekcje okołostawowe
kolagenem medycznym
• konsultacje
fizjoterapeutyczne
• terapia manualna
• chiropraktyka
Trzebnica ul. Św. Jadwigi 1/2
www.aktiv-reahabilitacja.pl

tel. 693 280 758

Gabinet USG
dr n. med.

Tomasz Harań

specjalista radiolog
Godziny przyjęć:

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

Obornicka 41e

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

rejestracja

rejestracja tel.

606 456 454

koło stadionu

71 387 27 78
605 175 050

tel.

GINEKOLOG

GINEKOLOG

gabinet ginekologiczny

J. Rakowska-Stefanidis

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

konsultacje w sprawie
leczenia niepłodności

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

pon. – śr. – pt. 16 – 19

ul. Ks. Dziekana
W. Bochenka 49

08-12 Lege Artis

ul. Tadeusza
Kościuszki 10

09-12 Panaceum

ul. Ignacego
Daszyńskiego 65

10-12 Pod
Bazyliką

ul. Kościelna 6

11-12

ul. Tadeusza
Kościuszki 4

Dr. Optima

12-12 Herbena

ul. Prusicka 1

DOZ
13-12 Świętej
Jadwigi
14-12 Przy
Ratuszu

ul. Świętej
Jadwigi 13A

15-12 Lege Artis

ul. Ks. Dziekana
W. Bochenka 49
ul. Tadeusza
Kościuszki 10
ul. Ignacego
Daszyńskiego 65

ul. Obornicka 1

16-12 Lege Artis
17-12

Panaceum

18-12 Pod
Bazyliką

ul. Kościelna 6

19-12 Dr. Optima

ul. Tadeusza
Kościuszki 4

SPECJALISTYCZNOREHABILITACYJNA
DLA DZIECI

Konsultacje Onkologiczne
czwartki godz. 11-15

07-12 Lege Artis

gabinet weterynaryjny iatros

dr n. wet. Stanisław Dzimira

Trzebnica ul. 1 Maja 3
tel. 71

312 09 85
601 76 29 57

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

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

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

Trzebnica, ul. Wiosenna 26

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

ul. Obornicka 1

PRZYCHODNIA

TRZEBNICA

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

Przy
06-12 Ratuszu

Lekarz weterynarii

T rzebnica

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

dyżury nocne
w Trzebnicy 2019

NEUROLOG
Monika Susz-Kołodyńska

specj. dermatolog-wenerolog

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

tel. 693 280 758

ul. Daszyńskiego 67/16
rejestracja tel. 504 167 632
lub na www.znanylekarz.pl

•
•
•
•
•

APTEKI

tel. 501 676 986

lek. med.

Irena Dudek-Zaborowska

lek.med.

Gabinet

godziny przyjęć

ul. Kościuszki 10
tel. 696 115 821

Chirurgia Ogólna

Podolog

masażu leczniczego
i terapii manualnej
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Masaż Leczniczy

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

DERMATOLOG

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

TERAPEUTA MANUALNY

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

tel. 725 184 179
www.nadianiedbalska.pl

ul. Polna 27a/1 Trzebnica

P OZ Y T Y W- Ka

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

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

Przychodnia
Weterynaryjna
FENIKS

Ewa
Okręglicka – Langner
lek. wet.

Trzebnica

dla dzieci
lek. med. Marzena Ambicka – Ciba

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

ul. Kolejowa

1b
rejestracja wizyt:
tel. 601

061 222

MEDYCYNA PRACY
MEDYCYNA PRACY
w jeden dzień
badania pracowników,
psychotesty
Centrum Zdrowia Emvit
ul. Głowackiego 7

Trzebnica
tel. 609

320 661
722 395 256

SKLEP MEDYCZNY
MEDICA
w Gminnym Centrum
Medycznym TRZEBNICA-ZDRÓJ

ul. Kościuszki 10

Oferuje produkty z zakresu:

rehabilitacji, ortopedii,
środków pomocniczych
i profilaktyki
pon. – czw. 08:30 – 17:00
pt. 08:30 – 16:00
tel. 511 056 459, III piętro p.301
umowa
z Narodowym Funduszem Zdrowia

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

Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 Kurs 4 Kurs 5 Kurs 6 Kurs 7 Kurs 8 Kurs 9 Kurs 10 Kurs 11 Kurs 12 Kurs 13

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

P.T

Dworce i przystanki

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kurs 5

Kurs 6

Kurs 7

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

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

07:04
07:06
07:08

07:16

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

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

09:22
09:25

07:20
07:22

08:18
08:20

08:19
08:21

09:29
09:31

08:24

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

09:35

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

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

Kurs 8

Kurs 9

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

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

14:27
14:30
14:40

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

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

10:00 – Cmentarz Obornicka

13:40 – Cmentarz Obornicka

10:03 – Inter marche

13:43 – Inter marche

15:36

14:50

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

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

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

08:44
08:46
08:48

Rozkład Szynobusów

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

09:09
09:11
09:13

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

13:45 – Bar Gwiazdka

10:07 – ul. Bochenka – UPT

13:47 – ul. Bochenka – UPT

ul. Daszyńskiego – U.M. 10:10

ul. Daszyńskiego – U.M. 13:50

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

13:50
13:53

Kurs 1

Kurs 2

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

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

Ogłoszenia publikowane są: przez ok. 2 emisje
lub do momentu wycofania ich przez nadawcę.
Zgłoszenia do kolejnego numeru
należy dostarczyć do 17.12.2019 r.

NIERUCHOMOŚCI
Spr zedam

LINIA C

Trzebnica – Głuchów Górny – Piersno – Siedlec Trzebnicki – Trzebnica
KURS
1

PRZYSTANKI

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

KURS
2

KURS
3

ważny od 02.09.2019r.

POCZĄTEK TRASY

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

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

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

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

KURS
4

KURS
5

KURS
6

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

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

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

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

pół bliźniaka(16) w Machnicach, zabudowania gospodarcze nadające na mały
zakład, garaż, ładna działka, malownicza
miejscowość, wyciąg narciarski, tor saneczkowy, szkółka jazdy konnej, wyjątkowa restauracja, stawy do łowienia rybek, korty
tenisowe, tel. 71 312 41 32, 794 131 037.
dom (16) o powierzchni ok. 220 mkw,
(parter, I piętro, strych, garaż), położony
na działce o powierzchni 1667 mkw, w
Malczowie, gmina Trzebnica, dom jest w
trakcie remontu, cena 250 000 zł, tel. 71
369 69 11.
dom (16) w Szczytkowicach, w zabudowie
bliźniaczej, z roku 1980, stan bardzo dobry,
tel. 608 082 456, 668 123 380.
dom (15) w Trzebnicy, działka narożna o pow.
450 mkw, powierzchnia domu 180 mkw,
cena do uzgodnienia, tel. 501 388 683.
dom (12) z zabudowaniami gospodarczymi, działka 20 arów, w Budczycach, koło
Zawonii tel. 604 107 284.
dom (10) jednorodzinny z użytkowym
poddaszem, oddalony o 1,5 km od centrum Trzebnicy, powierzchnia 128 mkw,
usytuowany na działce 25 arowej oraz
przylegającą do tej posesji działkę budowlaną o powierzchni 20 arów, cena 725
tys, tel. 71 387 49 48.
Szeregówka(6) skrajna, całkowita
pow. 240 mkw, użytkowa 160 mkw
w Trzebnicy, tel 607 431 604.
dom (8) w Wiszni Małej, 190 mkw, cena
625 tyś, tel. 606 322 944.

lokal(19) użytkowy w centrum Trzebnicy, parter, przeznaczenie: usługi, handel,
46 mkw, tel. 601 770 545.
lokal(17) w Trzebnicy o powierzchni
117 mkw z przynależącą działką 4,4 ar,
wewnątrz znajduje się toaleta, pomieszczenie gospodarcze oraz kotłownia, lokal idealny na usługi lub gastronomię,
tel. 724 820 669.

POCZĄTEK TRASY

INFORMACJE OGÓLNE
kierunek

10:05 – Bar Gwiazdka

Ogłoszenia drobne są bezpłatne.
Ich treść przyjmujemy i wycofujemy:
osobiście w sekretariacie GCKiS
ul. Prusicka 12 lub telefonicznie
tel. 785 922 332 oraz przez e-mail:
reklama.panorama.trzebnicka@gmail.com

Trzebnica – Kałowice –Trzebnica – Marcinowo – Trzebnica

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

Dworce i przystanki

LINIA B

ogłoszenia
drobne

LINIA D

LINIA A
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Trzebnica –Boleścin –
Siedlec Pkp - Trzebnica
14:52
14:54
14:57
15:01 / 15:15
15:18
15:20
15:22
15:25

13:55
13:57
13:59

źródło: www.kolejedolnoslaskie.pl

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

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

Trzebnica– Koniowo

15:35

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

Koniowo – Trzebnica

08:20 / 11:35

Koniowo

Trzebnica–Masłów –
Kałowice– Trzebnica

12:05 / 16:15

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

12:32
kursuje wtorek i piątek
Trzebnica – Marcinowo

Trzebnica– Ujeździec
Mały

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

15:15 A

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

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

Mieszkanie (17) + działka, własnościowe
w Trzebnicy ul. Ogrodowa 1, w domku wielorodzinnym. Pow. 46 mkw, pierwsze piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój,
dodatkowo strych, piwnica i działka o pow.
600 mkw, cena: 165000 zł, tel. 713 128 017.
mieszkanie (17) w Trzebnicy, przy ul.
Obrońców pokoju, w kamienicy, pow. 86
mkw, 4 pokoje, kuchnia łazienka, duży
balkon, piwnica 30 mkw, strych 11 mkw,
ogrzewanie 2 piece kaflowe, cena 300 tyś
zł, tel. 605 259 980, 577 787 677.
kawalerka(17) w Sędzicach, pow. 34,5
mkw, pokój z kuchnią, + strych, do remontu kanalizacja, cena 50 tyś zł, tel. 605 259
980, 577 787 677.
mieszkanie (16) bez czynszowe, w Głuchowie Górnym, o powierzchni 57 mkw,
3 pokoje, kuchnia, łazienka, dwie piwnice,
dwa pomieszczenia gospodarcze, ogródek plus działka rolna o pow. 6,3 arów,
cena 245 000 zł, tel. 600 069 238.
mieszkanie (15) w Trzebnicy, przy ul. Daszyńskiego, o pow. 32 mkw, jeden pokój,
BNinsula, tel. 696 075 404.
mieszkanie (12) 3 pokojowe, w centrum
Trzebnicy, pow. 53 mkw, własnościowe,
tel. 725 604 618.
mieszkanie (11) sprzedam lub wynajmę,
spółdzielczo-mieszkaniowe w Obornikach Ślaskich, kawalerka 37 mkw, umeblowane, parter od sierpnia, tel. 724 943 436.
mieszkanie (8) 2 pokojowe, Trzebnicki deptak, ul. Daszyńskiego, pow. 48,8
mkw, cena 280 tyś, tel. 667 431 549.
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,
garaż z użytkowym poddaszem, piękny
ogród, fontanna, kaskada, oczko wodne,
strumyk, ogrodzenie z piaskowca i żywopłot z cisów, miejsce na ognisko i grill, parking, tel 665 886 993.

PSS "Społem"

w Trzebnicy wydzierżawi:

lokalE
o powierzchni 572 mkw

na działalność
gastronomiczną handlową, usługową itp.

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

609 794 991

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

Garaż(12) murowany, w Nowym Dworze,
o powierzchni 24 mkw, wraz z wyposażeniem, tel. 532 118 487.
Pawilon (12) murowany 116 mkw nadaje
się na działalność gospodarczą lub mieszkanie, działka 5,5 ara, ogrodzenie do tego
wiata, garaż i mały staw, 5 km od Trzebnicy kierunek na Wrocław, cena do negocjacji, tel. 604 231 515.
budynek (4) sprzedam lub wydzierżawię
budynek wolno stojący o pow. 90 mkw.
w Krośnicach, pow. milicki. Budynek nadaje się na każdą działalność, lub do adaptacji na mieszkanie. Działka o pow. 16 arów.
Informacje tel. 669 805 236.

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 miejscowości Komorowo, oddalona 6 km od
Trzebnicy, dobry dojazd do Wrocławia
nową trasą S5 Trzebnica - Wrocław (zajmuje ok 35 min. z Komorowa), położona
na nowo powstającym osiedlu domków
jednorodzinnych, okolica bardzo piękna i
spokojna, w pobliżu sklep, świetlica wiejska, boisko sportowe,ścieżka rowerowa,
media: Prąd, woda, atrakcyjna cena, tel.
661 254 377.

działka(16) siedliskowa, o powierzchni
39 arów, w miejscowości Raszów, tel. 785
807 160.
działka(16) budowlana, 12 arów, w Komorowie, ładna okolica, media w drodze,
daleko od szosy, tel.71/312 31 05.
Działka(16) 2 h w gminie Trzebnica, pod
zabudowę przemysłową, dzwonić po godzinie 18:00, tel. 71 312 32 95.
działka(16) budowlana w Małuszynie,
21 Arów, tel. 508 845 375.
działka(16) 5,5 h w gminie Trzebnica,
dzwonić po godzinie 18:00, tel. 71 312 32 95.
działki (16) dwie sztuki, rolne, klasy III i IV,
o powierzchni 4,51 ha i 0,65 ha, położone
obok siebie, w Malczowie, gmina Trzebnica, cena 4 zł za mkw, tel. 71 369 69 11.
Działka(15) Odstąpię działkę w ogrodzie
"Grunwald"420 mkw, ogrodzona, z altanką, uprawiana, tel. 696 095 446.
Działka(15) budowlana, blisko nowe
osiedle i Las Bukowy, tel. 505 134 126.
działka(14) budowlana w Pierwoszowie
o pow. 1300 mkw, nowe osiedle, blisko
lasu, tel, 782 532 519.
działki (14) trzy sztuki, budowlane, przekształcone, o pow. 0,5 h, Brochocin 7, tel.
701 409 731.
Działka(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 znajduje się niszczejący domek, który świetnie
nadaje się na magazyn (do remontu), media w trakcie, cena 75 zł/mkw, bez mediów
65 zł/mkw, tel. 508 080 712, 661 053 856.

dom (18) mały, na wsi w powiecie trzebnickim, może być do remontu, tel. 690 949 293.
działka(13) rolna lub sad z możliwością
zabudowy, pod Trzebnicą, tel. 664 754 821.

z amienię
kawalerka(18) w Trzebnicy, II piętro, po
generalnym remoncie, zamienię na większe mieszkanie w Trzebnicy z dopłatą, tel.
605 736 772.
mieszkanie (16) własnościowe, 2-pokojowe, 38 mkw, niskie opłaty, w Miliczu
na mieszkanie w Trzebnicy, może być do
remontu, tel. 782 984 426.

Mam do wynajęcia
domek (19) mały 1,5 km od Trzebnicy w
miejscowości Sulisławice, 3 pokoje, kuchnia łazienka, tel. 698 421 772.
lokal(19) 52 mkw, w Trzebnicy, przy ul.
Św. Jadwigi ( budynek TRIADY, obok Zoologicznego), tel. 882 353 301.
mieszkanie (19) Biedaszków Wielki i Milicz, umeblowane, kominek, tel. 793 595
390, 791 248 399.
mieszkanie (19) 57 mkw, w nowym budownictwie, centrum miasta, Obrońców
Pokoju, dwa pokoje, umeblowane, w bloku winda, cena 1500 zł +opłaty, wymagana dwumiesięczna kaucja, tel. 693 223 802.
lokal(19) usługowy, zlokalizowany na 1
piętrze 3 kondygnacyjnego budynku, rok
budowy: 2010 , w samym centrum Trzebnicy, idealnie nadający się na gabinet lekarski ( już umeblowany) lub biuro, składa
się z korytarza, łazienki i jednego dużego
pomieszczenia z aneksem kuchenno/ gospodarczym, można go również podzielić na 2 pomieszczenia, całość 38 mkw,
tel. 506 160 647.

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

Działka(17) o powierzchni 1350 mkw,
budowlana na granicy Trzebnica – Księginice, w pełni uzbrojona (woda, prąd,
kanalizacja), atrakcyjnie położona, tel. 506
837 298.
działka(19) budowlana, przy ul. Polnej, w
Trzebnicy, o powierzchni 1216 mkw, wszystkie media przy działce, tel. 781 990 996.
Działka(19) budowlana, w Trzebnicy
ul. Polna (Chabrowa), działka o numerze
93/1, pow. 12,70 ara, tel. 570 598 676.
działki (19) budowlane, 10 i 11 arów, Mienice, tel. 506 954 021.
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 położone, budowlane, po 1801 i 1759 m, na
nowo wybudowanym osiedlu, graniczące 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 zabudowę 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(14) budowlana w Czeszowie
obok hotelu "Niezły Młyn", 1300 mkw,
65 tys, media: gaz, woda, prąd, szambo.
Wokół niej inne działki tej samej wielkości
(małe osiedle). Miejscowość usiana stawami oraz słynąca z grzybiarzy. Lasy pełne
grzybów, stawy pełne ryb oraz życzliwi
ludzie. tel. 696 095 538, 696 095 446.
działka(14) budowlana w Trzebnicy na
nowym powstającym osiedlu, ujeta w planie zagospodarowania przestrzennego,
o pow. 1840 mkw, tel. 505 334 186.
działka(14) budowlana, 3 km od Trzebnicy, uzbrojona o pow. 1,1 ha, w tym siedlisku, może być podzielona oraz na cele
przemysłowe, tel. 713 121 539.

kupię
kawalerka(18) w Trzebnicy, może być
do remontu lub zamienię mieszkanie 3
pokojowe z dopłatą na kawalerkę, tel. 881
485 387.

(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 kosmetyczne, tel. 605 918 889
Lokal(17) o powierzchni 36 mkw,
w Trzebnicy przy ul. Milickiej 5a, miejsce
parkingowe, brama zamykana na noc, sterowana pilotem, przestrzeń możliwa do
zagospodarowania pod kątem własnego
biznesu, tel. 604 907 105, 784 063 714.

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

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

DAM PRACĘ
MONTER(18) PRODUKCJA I MONTAŻ Poszukuję pracowników do produkcji i montażu stolarki aluminiowej i PCV. Chętnie
z doświadczeniem w branży. Możliwość
przyuczenia, dobre warunki płacy i pracy,
tel. 603 605 244.
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 NIEMIEC, koniecznie wymogi: zawód elektryk, 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 doświadczenie. Oferujemy umowę o pracę, elastyczny
grafik. Informacje pod, tel. 668 374 650.
Kelnerka/kierowca(17) Pizzeria Palermo w Trzebnicy przy ul. Św. Jadwigi
15 zatrudni osobę na stanowisko kierowcy oraz kelnerkę. Praca na wakacje,
weekendy lub na stałe. Oferujemy umowę o pracę, elastyczny grafik. Informacje
pod, tel. 509 617 118.

SZUKAM PRACY

mieszkanie (18) w Ligocie k/Trzebnicy,
80 mkw – 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
osobne wejście, parking, miejsce na grill
i ognisko, cena najmu 2000,00 zł. + licznik 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, łazienka, osobne wejście, parking, miejsce
na grill i ognisko, cena najmu 1300,00 zł.

Sprzątanie (18) domów i mieszkań, mycie okien, tel. 510 773 825.
Sprzątanie (16) posprzątam mieszkanie
i dom, tel. 662 985 388.
Opiekunka(16) do dzieci lub osób starszych ( nie obłożnych chorych – nie mogę
dźwigać), Trzebnica i okolice, również
sprzątanie w biurach, tel. 605 418 827.
operator(16) koparki i ładowarki podejmę się pracy dorywczej, jestem emerytem, tel. 500 589 041.
opiekunka(16) doświadczona i odpowiedzialna opiekunka, zaopiekuje się każdym kto tego potrzebuje, tel. 722 174 341.
Sprzątanie (12) podejmę dodatkową pracę jak sprzątanie, gotowanie, tel.
577 041 236.

Sp

Sp
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Mam do wynajęcia

Apartament
w domu
z ogrodem dwukondygnacyjny

telefon

506 052 400
Skoszę trawę(17) o dużych powierzchniach, wywiozę pokost, tel.
726 626 423.

KOREPETYCJE
matematyka(19) Jestem studentem
Politechniki Wrocławskiej, udzielę korepetycji dla uczniów szkoły podstawowej,
gimnazjów a także szkól ponadgimnazjalnych przygotowujących się do matury, tel. 792 429 119.
wypracowania(19) Oferuję pomoc
w pisaniu oraz korekcie prac pisemnych
od podstaw aż po efekt końcowy. Preferuję prace z dziedzin humanistycznych,
tel. 691 853 068.
język angielski (13) z dojazdem do
ucznia, tel. 537 771 707.
gra na skrzypcach i fortepianie(11)
Dyplomowany muzyk udziela lekcji gry na
skrzypcach i fortepianie a także śpiewu
i prowadzi zajęcia z muzykoterapią dla
dorosłych i dzieci, kontakt po uprzednim
wysłaniu sms-a, tel. 509 170 171.
Matematyka(12) szkoła średnia, matura, tel. 603 548 603.
Język niemiecki (11) nauczycielka pomoże w nauce języka niemieckiego, tanio
już od 20 zł, tel. 783 164 357.
Nauka komputera(11) dla osób starszych i nie tylko, tel. 663 799 153.

BMW(18) czarne, rok 2003, diesel, 2L, tel.
792 409 540.
Peugeot(18) 206 HDI rok 2004 - srebrny
metalik, stan dobry, po wymianie rozrządu i oleju cena 2300 zł, tel. 501 848 828.
skuter(16) Shark TR 50, tanio , tel. 669 526 136.
seat(14) Ibiza II, kolor czerwony, rok 1995,
silnik dopalaczem, OC i rejestracja opłacone do marca 2020, szyberdach, hak, cena
1600 zł, tel. 516 873 000.
FORD(14) MONDEO, 1.8 TDCI, moc silnika
125 KM, rok 2008, przebieg 241 tyś km, kupiony w Polsce, bezwypadkowy, przegląd
i OC do 04.2020 r, tel. 602 411 873.
alufelgi (19) opony zimowe, 4 szt, 195 x
65 x 15, cena 650 zł, tel. 697 120 620.
części (19) i blacharkę do Fiata 126 p, Oborniki Śląskie, bardzo tanio, tel. 605 365 312.
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 remoncie, 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 bardzo 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.

kosiarka(18) rotacyjna, produkcji niemieckiej, szerokość robocza 1,8 m, tel. 723
270 982.
opryskiwacz(18) jugosłowiański, po
remoncie, 400 L , tel. 723 270 982.
opryskiwacz(18) produkcji niemieckiej, 700 L , tel. 723 270 982.
pług (18) dwuskibowy oraz pług trzyskibowy 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(19) w kostkach, pszenna, tel. 500
326 862.
drewno(19) z rozbiórki stodoły, tel. 500
326 862.
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 kapitalnym remoncie, użytkowany na 3 h
porzeczki czerwonej, cena 20 tyś zł, tel,
605 259 980.
sieczkarnia(17) tel. 798 263 003.
krajzega(16) silnik 5 KW, sprawna, tel.
608 082 456, 668 123 380.
grzejniki (16) żeliwne, cena 7 zł / żeberko, tel. 608 082 456, 668 123 380.
podpórki (16) do roślin, bambus, nowe,
tel. 608 082 456, 668 123 380.
Pilarka(16) spalinowa, tel. 721 952 000.
zbiornik (16) paliwa, o poj. 750 L, tel. 721
952 000.
ciągnik (16) samoróbka, z podnośnikiem,
diesel. 15 konny, tel. 723 538 228.
siewnik (18) do nawozu KOS, zawieszany,
tel. 500 326 862.
narzędzia(18) rożnego rodzaju, do tokarek, frezarek, do metalu, tel. 500 326 862.
Pług (18) pięcio-skibowy do podorywki,
tel. 500 326 862.
kultywator(16) typu GRUDZIĄDZ, rozkładany, szer. 3,6 m, tel. 608 082 456, 668
123 380.
opryskiwacz(15) 300 L, cena 850 zł, tel.
783 044 462.

gwintownica(19) do rur , głowica w
której można wymieniać nażynki, które są
w komplecie, cena 150 zł, tel. 603 283 075.
piec(19) gazowy CO "Vaillant", dwufunkcyjny, wiszący (28kW), Oborniki Śląskie,
bardzo tanio, tel. 605 365 312.
pompa(19) cyrkulacyjna CO typ PCO-25,
Oborniki Śląskie, bardzo tanio, tel. 605 365 312.
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, kapeluszami, regulowana wysokość, cena 15 zł
/szt, przy zakupie większej ilości cena do
uzgodnienia, Trzebnica, tel. 691 141 985.
.

Najlepszy

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

karuzela(18) na łóżeczko firmy Fischerprice, stan bardzo dobry, cena 60 PLN, tel.
609 227 262.

i najskuteczniejszy

serwis

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

LAMPA (19) w stylu rustykalnym, cena
100 zł bez żarówek, tel. 732 244 683.

obraz(19) o wymiarach 85 x 55, cena 30
zł, tel. 502 244 871.

Klocki Lego(18) tylko oryginalne elementy! Kolekcja m.in Lego Friends i
Creator (okna,drzwi,kwiaty, mosty, ludziki,elementy do auta, fotele, elementy kuchenne,elementy świecące płot itd) niestety wymieszane. Łączna waga ponad 6
kg! Cena 280 zł, tel. 662 009 281.

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

USŁUGI MINIKOPARKĄ
fundamenty
drenaże
kanalizacje

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.

tel. 785 807 160

USŁUGI BRUKARSKIE

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

tel. 669 509 649

Komputer(16) stacjonarny, w komplecie
monitor, klawiatura, mysz, głośniki, modem USB, wszystko sprawne, biurko gratis,
cena 400 zł, tel. 732 190 033.
Fisharmonia(16) lata 1990, sprawna,
cena 1200 zł, tel. 883 433 493.

Spr zedam

fiat(18) Punto, rok 1996, nowy akumulator,
nowe opony, nowy zpas, cena 1200 zł do
uzgodnienia, tel. 605 418 827.
Hyundai (16) Getz 2003 r, silnik 1.3 benzyna, OC ważne do stycznia 2020 r, przegląd
ważny do lipca 2020 r, cena 5 500 zł, do
negocjacji, tel. 785 215 429.

Facebook: Laser One Epilacja laserowa

Na święta : Bony Podarunkowe z 30 % rabatu

w Trzebnicy

witryna(19) cena 120 zł, tel. 603 283 075.

Laser One

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

komputerowy
tel. 71 387 14 52

Depilacja laserowa

DRZEWNI SERWISANCI

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

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

MOTORYZACJA / rolnicze
seat(19) Cordpba, rok 2004, silnik 1,4 benzyna, pierwszy właściciel, mały przebieg,
cena do uzgodnienia, tel. 504 740 170.
Renault(17) Fluense 2013 r, 1.6 benzyna,
86 tys km, auto z Polskiego salonu nowy
przegląd i OC, bogate wyposażenie z nawigacją w języku Polskim, czyste i zadbane wnętrze, Trzebnica, tel. 502 860 657.
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tel. 731 930 990 / 694 002 445

komplet wypoczynkowy(19), cena
do uzgodnienia, tel. 603 554 719.

mail: drzewniserwisanci@gmail.com
opony(19) zimowe, komplet (opona plus
felga) 14, 185/70 R14, cena do uzgodnienia
tel. 798 484 366.

przyczepa(15) drewniana z podwyższeniem (stan b. dobry) oraz sadzarkę do
kapusty, tel. 574 259 133.
silniki (15) tanio, używane, elektryczne,
różne, tel. 713 101 702, 721 625 628.
opony(15) zimowe, 225 45 17, prawie
nowe, tel. 609 936 972.
prosiaki (19) tel. 664 685 800.
cielak (19) jałóweczka, wiek - 2 tygodnie,
tel. 713 127 576.
słoma(19) 16 sztuk okrągłych bali słomy,
tel 713 127 576.
łuparka(19) do drzewa, tel. 607 214 965.
króliki (19) miniaturki, odchowane, 6-tygodniowe, tel. 721 900 693.
Przyczepka(18) rolnicza, jednoosiowa, 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 podnośnikiem do palet, w bardzo dobrym stanie,rok produkcji: 1974, sprzęt użytkowany
jeszcze w poprzednim sezonie, do obejrzenia w Trzebnicy, tel. 781 839 841.

Podnośnik (18) palet, do ciągnika URSUS C-355, C-360, sprzęt sprawny, używany
jeszcze w poprzednim sezonie, do obejrzenia w Trzebnicy, tel. 781 839 841.

BUDOWLANE / agd, rtv

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(19), rozbiórkowa, około 1500 sztuk,
cena 1 zł / sztukę, tel. 500 326 862.
organy(16) elektroniczne (Keyboard)
m-ki YAMAHA PSR S650. Stan bdb, tel. 603
803 775.
telewizor(16) toshiba, 40 cali, tel. 721
952 000.

Spr zedam

ROWERY / WÓZKI

przyczepy(18) rolnicze: wywrotka i skrzyniowa, tel. 500 326 862.
sadzarka (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.

chłodziarka(19) tel. 667 674 056.
.

trymer(19) marki BRAUN, BT 5070, cena
50 zł, tel. 534 666 552.

Spr zedam
chodzik (19) czterokołowy, składany, z
balkonikiem, dla seniora, Oborniki Śląskie,
bardzo tanio, tel. 605 365 312.
wózek (18) inwalidzki, sterowany ręcznie,
stan bardzo dobry, tel.783 445 614.
ROWER(18) DZIECIĘCY, MUDDY FOX AVENGER, koła "20", przednie teleskopy, shimano equipped, cena 150 zł., tel. 604 259 577.
Rower(18) turystyczny, męski czarny, błotnik, bagażnik, cena 70 zł,tel. 604 259 577.
wózek (16) spacerowy, cena 50 zł, tel. 535
091 637.

MEBLE

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

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 dobrym stanie, tel. 514 399 495..

Spr zedam
stół(19) ze szklanym blatem + 4 krzesła,
wym. 110 cm x 75 cm, wys. 75 cm, cena
250 zł, tel. 603 283 075.

reflektory(19) 2 sztuki, halogenowe,
1000 W i 1500 W, używane, sprawne, cena
60 zł/szt, tel. 788 284 150.

poduszka(19) 70 x 60 cm i koc 190 x 140
cm, wełniany, 2 komplety, tel. 534 666 552.

DLA DZIECI / różne
Spr zedam
garnitur(19) męski, talio-wany, grafitowy, marynarka 176/96, spodnie 176/86,
cena 249 zł , tel. 794 969 218.
alba(19) dla dziewczynki, roz. 134 cm, w
zestawie sweterek biały, torebka, rękawiczki, podkoszulek, cena 150 zł, tel. 603
283 075.
serwis(19) do kawy, dla 6 osób, ROSENTHAL, cena 1200 zł tel. 603 554 719.

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 Korzeniowskiego, 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
Poszukuj ę zduna(19) do obłożenia
wkładu kominkowego cegłami szamotowymi, kominek w obornikach śląskich,
przywiozę odwiozę. tel 732 244 683.

sprzedaż ogumienia
wyważanie kół
wymiana opon

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

Skup złomu

Jakub

FHU

Kupię motocykl(19) Simson, WSK,
SHL, Motorynka, Romet itp, tel. 600 340 996.

metali kolorowych	makulatury	wywóz gruzu budowlanego

nieodpł atnie pole (16) wydzierżawię nieodpłatnie! w Kałowicach, gmina
Zawonia o pow, 0,5 h, tel. 798 263 003.

podstawiamy kontenery | transport gratis | najlepsze ceny w mieście

Kupię rzutnik (12) Anna lub Jacek z filmami lub osobno, tel. 604 259 577.

materac(18) elektryczny, sterowany pilotem, nowy, cena 100 zł, tel. 660 583 207.
komplet wypoczynkowy(17) 2 fotele + sofa (rozkładana) w kolorze czarno
-czerwonym + ława, cena za całość 400 zł,
Ujeździec Wielki, tel. 668 302 127.
materac(17) piankowy, o wymiarach 140
cm na 200 cm, używany przez 1 rok, tel.
783 025 715.
zegarek (17) KUKUŁKA, sprawny, kukułka
wychyla się i kuka, cena 90 zł, tel. 502 677 578.

AUTO SERWIS

WULKANIZACJA

R

E

Trzebnica

Milicka 32 tel. 71 312 05 03

atrakcyjne cenY!
K

L

A

M

A

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

Maciej Nowak

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

883 38 03 96

Firma

Ścieków

e-mail: firmablyskmn@wp.pl
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

BEZPŁ ATNA
w ycena
profesjonalne
dor adztwo

Zbiorniki
na deszczówkę
piwniczki betonowe
odwodnienia
i drena ż

Gwar anc ja
na zbiornik
i montaż

szamba

SCHODY

100 %

DREWNIANE
DĄB JESION
BUK SOSNA

betonowe

paweł madaliński
sk arsz yn 48 trzebnica

605 331 903

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

www.schodex.net

cena od 4,5 tys. zł.
tel.

NIERUCHOMOŚCI

TOLL-SPAW

883 485 324
tel. 602

Luzem lub w workach

trzebnica ul. Chrobrego 26
nowa lokalizacja – dawny araj

514 915 / 697 011 953

tel. 697 011 953
609 514 915

Trzebnica ul. Chrobrego 26

NADZORY
BUDOWLANE

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

601 421 811

taekwondopolska.pl

Firma DOM-BUD oferuje

OCIEPLANIE PIANKĄ PUR
- wykonujemy usługi w zakresie termoizolacji i hydroizolacji
budynków mieszkalnych, przemysłowych i gospodarczych
- docieplamy i wygłuszamy poddasza, stropy płaskie i skośne
pianką PUR
- wykonujemy również elewacje budynków

697 689 359

TRZEBNICA

przewóz 6 osób

telefon

601 270 514

zapraszamy
do nowo
otwartego
biura

OBNIŻYMY RATY
TWOICH KREDYTÓW
NAWET o 30%

obrońców pokoju 18 b
trzebnica

Kredyty | ubezpieczenia | nieruchomości | inwestycje

781 608 200

WUKO Krzysztof Buczek

CZYSZCZENIE
KANALIZACJI
wywóz nieczystości
płynnych

w pobliżu Trzebnicy

TRZEBNICA

602 523 956 / 713 870 407

i inne prace elekryczne
tel.

577 294 425

SALON MEBLOWY
łóżka i narożniki
pod wymiar
Trzebnica ul. Wrocławska 3
Zapraszamy pon. - pt. 9-17 sob. 9-14
tel. 71 714 24 56 rzasa-meble@wp.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

Szczytkowice 91
tel.

S E R W I S OPON

tel. 601 537 024

e-mail: biuro.budowanie@gmail.com

tel. 571 384 365

TYLKO U NAS
SZYBKO
TANIO
I SOLIDNIE

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

Szczytkowice 91
tel.

usługi ogólnobudowlane
kierownik BUDOWY

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

785 233 408

pon-Pt 8-17 / SOBOTA 8-14

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

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

TEREN SKŁADU WĘGLA

nowych, wymiana starej

694-057-540

treningi w piątki

Szczytkowice 17

Serwis klimatyzacji

montaż
instalacji
elektrycznych

Powiat Trzebnicki
i okolice

możliwy
transport

BĘDKOWO 166

telefon:

agnieszka.prokopowicz@interia.pl

także u klienta

• czyszczenie
kanalizacji
• kamerowanie
• wywóz
nieczystości

• nożyce
• koszowe
• minikoparki

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

704 748

Wycena usługi bezpłatna

podnośników kanalizacyjne

� Komputerowe wyważanie kół
� Wymiana opon

elektryk

taekwon-do

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

• orzech
• kostka
• ekogroszek
• miał
• pellet

wynajem pogotowie

WULKANIZACJA SERWIS OPON

rzeczoznawca majątkowy
nr upr. 7034

biuro@drewno-betonowe.pl

WYROBY GIPSOWE: stara cegła - szara, czerwona, biała,
trawertyny, imitacja desek drewnianych, imitacje kamienia, panele ażurowe na wymiar, panele 3D, zegary gipsowe
(kwadraty, koła). Wszystkie produkty mają zastosowanie
do wewnątrz pomieszczeń. Możliwość uzgodnienia indywidualnej kolorystyki.

węgla

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

WYCENA

drewno betonowe
www.drewno-betonowe.pl

SC

664 024 722
662 232 081

tel. 693 431 523

tel. 721

Sprzedaż

telefon:

Konkurencyjne ceny!

756 346

ul. Sienkiewicza 3a Trzebnica

Kostka / Orzech / Ekogroszek
drewno rozpałkowe

TAXI 1

- DYWANÓW
- WYKŁADZIN
- TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ
- MEBLI TAPICEROWANYCH

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

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

tel

CZYSZCZENIE

Agnieszka Prokopowicz

Sprzedaż Węgla

tel.

BILU

PROFESJONALNE

NIERUCHOMOŚCI

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

tel. 609

Firma TOMIK oferuje

602 728 266
BIURO

SPAWANIE-ŚLUSARSTWO
Krzysztof Kawecki
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785 233 408

pon-Pt 8-17 / SOBOTA 8-14

PROMOCJA

do każdej wymiany opon
odgrzybienie klimatyzacji gratis

oferta
ważna
do końca
miesiąca

Biuro
Rachunkowe

DWUTYGODNIK SAMORZĄDOWY
GMINY TRZEBNICA

pełna obsługa firm,
pośrednictwo kredytowe
gwarantujemy terminowość,
profesjonalizm i dyskrecję

713 870 274
502 749 540
602 571 613

tel.

Nakład 10 000 egzemplarzy
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Agora S.A.
Drukarnia Oddział Warszawa
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