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RondA oficjalnie
otwarte

Mikołaj
w Trzebnicy

Trzebnicki Uliczny
Bieg Sylwestrowy

Mały Węzeł Trzebnicki został oficjalnie
otwarty 13 grudnia, tym samym została
spełniona obietnica przedwyborcza burmistrza
Marka Długozimy. Ruch w centrum Trzebnicy
został znacząco upłynniony.

Mikołaj odwiedził
trzebniczan podczas
Świątecznego Kiermaszu
zorganizowanego 8 grudnia
na Trzebnickim Rynku.

Zapraszamy na 35. jubileuszową edycję
największego sportowego wydarzenia
w Gminie Trzebnica. W tym roku
pobiegniemy dla Roksany Siódmak,
która walczy z chorobą nowotworową.
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Pierwszy krok w kierunku rozbudowy
Burmistrz Marek Długozima podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z rozbudową Szkoły Podstawowej
nr 2 wraz z wykonaniem podziemnego łącznika, który połączy placówkę z nową Gminną Halą Widowiskowo-Sportową. Szkoła powiększy się o 9 nowych klas. Dokumentację wykona firma projektowa PPUH VITARO.
Burmistrz tuż po podpisaniu umowy z właścicielem firmy
PPUH VITARO Wojciechem
Jędrzejczykiem
skomentował
zapowiadaną inwestycję: – Przy
tak szybkim rozwoju Trzebnicy
nasze szkoły powoli zaczynają
się „kurczyć”. Do Szkoły Podstawowej nr 2 uczęszcza blisko
700 dzieci, a z roku na rok ta
liczba będzie rosła. Co więcej,
dziś uczniowie SP nr 2 z powodu braku odpowiedniej ilości
klas, muszą zajmować również
pomieszczenia Gminnej Szkoły
Muzycznej. W tym roku przyjętych zostało także 75 nowych zerówkowiczów, co także generuje
potrzebę nowych klas. Trzebnica
jest atrakcyjna dla rodzin i młodych ludzi. Oferujemy wszystko, co mogą dać miasta większe
od nas, ale dajemy też poczucie
bezpieczeństwa. Wszędzie jest
blisko. Nie dziwi więc fakt, że
mieszkalnictwo w Trzebnicy
rozwija się tak dynamicznie. My
na tę dynamikę zmian jesteśmy
zobligowani odpowiadać tak, by
wszystkie dzieci miały komfort
rozwoju i nauki w najlepszych
warunkach. Tak powstał nowy
żłobek i przedszkole, a wcześniej nowa Szkoła Podstawowa
nr 2 i Szkoła Muzyczna. Teraz
przyszedł naturalny czas na rozbudowę „Dwójki” – powiedział
burmistrz i dodał: – Przeprojektowany zostanie również łącznik, który połączy szkołę z halą.
Odłożenie jego budowy było
konieczne ze względu na zmianę kierunku rozwoju placówki
oraz planowaną rozbudowę. Wybudowanie go we wcześniejszej
wersji, zablokowałoby możliwość powiększenia szkoły. Teraz
te dwa projekty będą się mogły
uzupełnić, przez co jak najlepiej
wykorzystamy dostępny w obrębie szkoły teren. Ze swojej strony
dołożę wszelkich starań, by projekt ten został zrealizowany w jak
najkrótszym czasie – zakończył
burmistrz.

Swojego zadowolenia z planów
dotyczących szkoły nie kryła już
w momencie ich ogłoszenia dyrektor SP nr 2 Grażyna Kantecka:
– Dużo się w ostatnim czasie mówiło o budowie łącznika. Niektórzy kwestionowali jego powstanie, ale przecież prowadzenie
tak dużych inwestycji wymaga
cierpliwości i przemyślanych decyzji. Dziś wiemy, że czeka nas
budowa nowego skrzydła szkoły,
co zmienia plany dotyczące poprowadzenia wspomnianego połączenia z halą sportową. Decyzja
pana burmistrza Marka Długozimy daje gwarancję, że łącznik
powstanie wraz z nowym skrzydłem. Cieszymy się z obu tych
deklaracji. Dziękuję w imieniu
społeczności szkolnej i rodziców
za dostrzeganie naszych potrzeb
i kolejne inwestycje w naszą szkołę. Dzięki nowym klasom możliwym będzie m.in. utrzymanie
jednozmianowego systemu nauczania. Kiedyś burmistrz zauważył potrzebę budowy nowego budynku szkoły, teraz widzi
dynamikę jej rozwoju i potrzebę
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rozbudowy – powiedziała pani
dyrektor i dodała: – To, jak zmienia się na przestrzeni lat Szkoła
Podstawowa nr 2, jest najlepszym
przykładem ilustrującym zmiany zachodzące w całej naszej
gminie. Kiedyś mieściliśmy się
w starym budynku, do którego
uczęszczało 200 dzieci, dziś jest
ich ponad 700 w nowoczesnych
murach szkoły. Mamy piękne
pracownie, programy edukacyjne, boisko wielofunkcyjne,
a już niebawem Halę Widowiskowo-Sportową. Teraz dostajemy
również obietnicę rozbudowy
o dziewięć kolejnych klas oraz
łącznik. Dlatego proszę rodziców
i uczniów o jeszcze trochę cierpliwości i nieuleganie sugestiom
ludzi nieprzychylnych szkole –
zakończyła pani dyrektor.
Dodatkowo plan zakłada
przeniesienie placu zabaw sprzed
szkoły na zacieniony teren zielony znajdujący się na tyłach budynku oraz poszerzenie go o elementy edukacyjne.
[sh]

▶ Bu rmist r z

M ar e k D ł u goz im a p o d p is a ł u m owę na
w y konanie p r oj e k t u r oz b u dow y Sz ko ł y Po d st awowej
nr 2 z w ł aśc ic ie le m f irmy PPU H VITARO Wojc ie c he m
J ę d r zejc z y k ie m .

INFORMACJA Dotycząca CZYNNOŚCI
KONTROLNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM
Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy miały
miejsce czynności kontrolne zlecone przez Prokuraturę Rejonową w Oławie. Większość kontrolowanych spraw była już
sprawdzana przez inne organy kontrolne, które nie stwierdziły nieprawidłowości. Jednak w wyniku licznych donosów, zakres kontroli jest bardzo szeroki. Urzędnicy współpracują z prokuraturą i robią co w ich mocy, by ułatwić
i usprawnić prowadzoną kontrolę. Jednak bardzo szeroka
skala prowadzonych czynności w dużym stopniu utrudniała
bieżącą pracę Urzędu Miejskiego.
Informujemy także, że zarzuty nieudostępnienia informacji
publicznej wobec pracowników urzędu nie mają żadnego
związku z prowadzoną kontrolą. W tej sprawie urzędnicy
nie przyznają się do zarzutów i będą bronić się w procesie
sądowym.
W związku z powyższym prosimy Państwa, by pojawiających się informacji w żądnych sensacji mediach oraz powstających na ten temat insynuacji, podsycanych przez
internetowych „trolli” nie traktować jako rzetelne źródło
informacji i zachować względem nich odpowiedni dystans.

▶ Ro n do Unii Eu ro p ej s k iej
▶ Bu rmist r z M ar e k D ł u goz im a s p ot k a ł s ię na te r e nie s z ko ł y

z d y re k tor G ra ż y ną K ante c k ą w ce lu z ap re ze ntowania
p r oj e k t u r oz b u dow y b u d y nku . Jak z ap ew ni ł b u rmist r z
p owst anie 9 now yc h k l as oraz p o d z ie mny ł ąc z nik z nową
H al ą Widowis kowo -Sp or tową.
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podziemny
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nowe skrzydło
Szkoły Podstawowej nr 2

▶ Wi d o k z g ór y.

nowe skrzydło Szkoły Podstawowej nr 2

Hala Widowiskowo-Sportowa

KOMPUTERY / LAPTOPY
NAJWIĘKSZY
WYBÓR
klocków LEGO
w Trzebnicy

PROFESJONALNY
podziemny łącznik

▶ Pr z e k r ój inwe st ycj i ob raz uj e p r z e b ie g p o d z ie mne go ł ąc z nik a , k tór y
p o ł ąc z y s z ko ł ę z hal ą sp or tową.

proline.pl

SERWIS
KOMPUTERÓW I LAPTOPÓW
proline.pl

detal.trzebnica@proline.pl
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Mały Węzeł Trzebnicki otwarty
13 grudnia przecięta została
wstęga na tak wyczekiwanych
przez trzebniczan inwestycjach.
Zgodnie z obietnicą burmistrz
Marek Długozima oddał w ręce
mieszkańców rondo im. Unii
Europejskiej, rondo im. 4 czerwca
1989 roku oraz ul. im. premiera Jana
Olszewskiego. Główne uroczystości
odbyły się w sali kinowej Gminnego
Centrum Kultury, gdzie podczas
koncertu dzieci z Gminnej Szkoły
Muzycznej, uczczona została
również pamięć o wydarzeniach
z 13 grudnia 1981 roku, kiedy to
ogłoszony został stan wojenny.
W wydarzeniu licznie uczestniczyły
dzieci z gminnych szkół, dla
których była to żywa lekcja historii.
Gościem specjalnym otwarcia była
europosłanka Beata Kempa. ▶ O f icjalne g o ot warc ia ro nd a im . „Unii Eu ro p ejs k iej ” d o konali b u rmist r z M ar e k D ł u goz im a , e u r op os ł ank a
B e at a Ke mpa , w y konawc y inwe st ycj i Wie s ł aw G e m b iak i Pawe ł M ik st ac k i oraz d z ie c i , k tór e u r o d z i ł y się p o
1 m aj a 20 0 4 r o ku .

Uroczystości rozpoczęły się od
oficjalnego otwarcia ronda im.
„Unii Europejskiej”. Symboliczną
wstęgę przeciął burmistrz Marek
Długozima, europosłanka Beata
Kempa, wykonawcy inwestycji
Wiesław Gembiak i Paweł Mikstacki oraz dzieci, które urodziły się po 1 maja 2004 roku,
tym samym od urodzenia bę-

dąc obywatelami Unii Europejskiej. Następnie wszyscy zebrani
wraz z delegacjami szkół udali
się w uroczystym przemarszu
do ronda im. „4 czerwca 1989
roku”. Tu do oficjalnego otwarcia
ronda oprócz burmistrza i europosłanki, zostali poproszeni wykonawcy z firmy „BRUKPOL” ze
Strzelec Wielkich oraz Eugeniusz

Szanowni Państwo,
to dla mnie zaszczyt przywitać Państwa na dzisiejszej
uroczystości otwarcia dwóch rond w Trzebnicy: Ronda
4 czerwca 1989 roku i Ronda Unii Europejskiej, a także
otwarcia ulicy, która ma nową nazwę imienia Jana Olszewskiego.
W sposób szczególny chciałbym przywitać obecną
z nami panią europoseł Beatę Kempę, która od wielu lat
towarzyszy nam podczas ważnych wydarzeń w Gminie Trzebnica. Jesteśmy zaszczyceni Pani obecnością
i ogromnie się cieszymy, że zawsze – z wielką uwagą
i troską – podchodzi Pani do spraw związanych z naszym miastem.
Witam równie serdecznie wszystkich zebranych według sprawowanej funkcji i godności.
Szanowni Państwo,
38 lat temu – 13 grudnia 1981 roku o godz. 6 rano Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował Polaków o wprowadzeniu stanu wojennego na terenie całego kraju.
Ale to już dzień wcześniej, władze komunistyczne rozpoczęły zatrzymywanie działaczy opozycji i "Solidarności". W sumie, w pierwszych dniach stanu wojennego
internowano około 5 tys. osób, które przetrzymywano w ośrodkach odosobnienia na terenie całego kraju.
Niestety dokładna liczba osób, które w wyniku wprowadzenia stanu wojennego poniosły śmierć, nie jest
znana. Listy ofiar liczą od kilkudziesięciu do ponad stu
nazwisk. Nieznana pozostaje również liczba osób, które
straciły w tym okresie zdrowie na skutek prześladowań,
bicia w trakcie śledztwa czy też podczas demonstracji
ulicznych.
Dziś – tutaj w sali Gminnego Centrum Kultury –
jest wiele osób, które dobrze pamiętają tamten dzień
i wszystkie uczucia, które mu towarzyszyły: strach, niepewność, lęk, niepokój.
Są bowiem takie daty w historii, które nie sposób zapomnieć. Nawet jeśli sami nie byliśmy uczestnikami
tych wydarzeń, to uczymy się o nich na lekcjach historii, a potem idą one z nami w nasze dorosłe życie
i opowiadamy o nich naszym dzieciom i wnukom.
Wielka historia składa się z sumy takich codziennych
dni. To one zmieniają bieg wydarzeń. Wyznaczają cezury – momenty przełomowe, wyraźnie i jednoznacznie
określając koniec jednej epoki i dając początek kolejnej.
Dlatego jestem przekonany, że naszym obowiązkiem
i zadaniem pozostawionym nam przez naszych przodków jest, by te ważne dni na nowo przypominać.

Janiszewski, który podczas trwającego stanu wojennego zawiesił
na wieży kościoła pw. św. Piotra
i Pawła w Trzebnicy flagę Solidarności. Burmistrz wraz z europoseł Beatą Kempą odsłonił także tablicę z nazwą ul. im. Jana
Olszewskiego, następnie wszyscy
zebrani udali się do Gminnego
Centrum Kultury. Uroczystość

rozpoczął utwór „Przeżyj to sam”
zespołu Lombard. Ponadczasowy
protest-song. Muzyczny symbol
Sierpnia 80. Zespół wylansował
wiele piosenek, lecz właśnie ta
od początku jednoczyła ludzi
na koncertach, będąc symbolem
zmian i sprzeciwu. W teledysku
wyświetlonym na ekranie kina
zobaczyć można było najważniej-

Podejmując decyzję o tym, by ronda w Trzebnicy miały historyczne odwołanie, oraz inicjując zmianę nazwy
ulicy ul. Roosevelta na ul. Jana Olszewskiego zależało
mi, by w sercach mieszkańców Trzebnicy pamięć o historii naszego kraju była wciąż żywa. Honorując te dwie
ważne daty:
– wybory z 4 czerwca 1989 roku
– oraz wstąpienie Polski do Unii Europejskiej
a także osobę: premiera Jana Olszewskiego – jednego
z najważniejszych świadków polskiej historii po II wojnie światowej, obrońcę w procesach politycznych okresu PRL, uczestnika Powstania Warszawskiego, wielkiego człowieka i prawdziwego patriotę, chciałem na nowo
w naszych sercach wzbudzić poczucie dumy, pokazać
jak ważna jest w życiu nadzieja i wiara, a także szacunek
wobec spraw i wartości takich jak: Bóg – Honor – Ojczyzna.
Rondo im. 4 czerwca 1989 r. odnosi się do jednej z najważniejszych dat w historii najnowszej Polski. W tym
roku mija 30 rocznica, kiedy odbyły się pierwsze po II
wojnie światowej częściowo wolne wybory do Parlamentu. Były owocem obrad Okrągłego Stołu. Wybory 4 czerwca 1989 r. były wielkim zwycięstwem Polaków, tryumfem, który zmienił świat i chociaż były tak
ukształtowane, że nie były w pełni wolne, to jednak
Polacy w sposób zdecydowany odrzucili komunizm
i komunistów, tamten ustrój i władzę. Wybory dały początek wydarzeniom, które doprowadziły do upadku
muru berlińskiego, a w efekcie rozpadł się także Związek Radziecki.
15 lat temu nasz kraj zalała kolejna fala radości – o północy 1 maja 2004 r., Polska stała się członkiem Unii
Europejskiej. Do wspólnoty dołączyły także Czechy,
Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia, Cypr
i Malta. Było to największe w historii rozszerzenie Unii
Europejskiej.
Warto dziś podkreślić, że akcesja Polski była rezultatem długotrwałych wysiłków wielu rządów. Początki
tego procesu sięgają zaś pierwszych miesięcy istnienia
III RP. Już w latach 1990–1993 po raz pierwszy pojawiła się perspektywa stopniowego zbliżania do struktur
unijnych. Potem, w okresie rządu Jana Olszewskiego
do tych priorytetów dodano zacieśnianie współpracy
z NATO i to również było częścią naszej drogi do pełnego członkostwa.
Między naszymi rondami w kalendarium historii Polski jest odległość mierzona nie w kilometrach, ale w latach. Począwszy od wyborów 4 czerwca 1989 r. przez

sze wydarzenia związane z walką
o wolną Polskę po II wojnie światowej. Następnie odśpiewany
został uroczyście hymn, a prowadząca uroczystość Aleksandra
Kuriata poprosiła o zabranie głosu burmistrza Marka Długozimę,
którego pełne przemówienie prezentujemy poniżej.

kolejne 15 lat Polacy pokazali Europie i światu, że są
częścią Zachodu. Głosując w wyborach w 1989 r., a 15
lat później oddając swój głos w referendum europejskim
powiedzieliśmy światu: Europa to my.
Między naszymi rondami znajduje się ulica, która dzięki mojej inicjatywie zyskała nową nazwę – ul. Jana Olszewskiego. Zależało mi bowiem, by tego niezwykłego
człowieka – premiera RP, patriotę, człowieka honoru,
pełnego godności, skromności i uczciwości, niewątpliwie – męża stanu, postawić mieszkańcom jako wzór do
naśladowania, jako autorytet, od którego można wiele
się nauczyć, pokazać człowieka, którego historia życia
i postawa moralna są inspiracją do tego, by nie bać się
w życiu iść pod prąd i czasem wbrew wszystkiemu – żyć
zgodnie ze swoimi przekonaniami.
Nasz dzisiejszy spacer to spacer wdzięczności i radości
– dziękujemy z pewnością za dar wolności, ale przede
wszystkim za każdy dzień, który sprawił, że dziś możemy o sobie powiedzieć z dumą: trzebniczanin, Polak,
Europejczyk. Tak, Trzebnica ma dziś swoje miejsce nie
tylko na mapie Polski, ale i na mapie Europy. Jestem
dumny z naszych dokonań z ostatnich lat, z inwestycji,
które na zawsze zmieniły oblicze tego miasta.
I na koniec chciałbym wspomnieć fragment piosenki,
którą tu jeszcze dziś usłyszymy. Piosenka „Biały Krzyż”
autorstwa Krzysztofa Klenczona, którą przed laty śpiewały Czerwone Gitary, jest hołdem dla jego ojca, jednego z tysięcy Żołnierzy Wyklętych. We wzruszającym
tekście odnajdziemy takie słowa:
Jak myśl sprzed lat,
Jak wspomnień ślad
Wraca dziś
Pamięć o tych, których nie ma.
Żegnał ich wieczorny mrok,
Gdy ruszali w bój,
Gdy cichła pieśń.
Szli, by walczyć o twój dom
Wśród zielonych pól –
O nowy dzień.
Szanowni Państwo,
dziś nastał ten nowy dzień i dziś mamy „wolny dom” –
naszą małą ojczyznę Trzebnicę i wielką – Polskę. Życzę
sobie i Wam, by „Pamięć o tych, których nie ma”, była
częścią budowania naszej wspólnoty i tożsamości.
Marek Długozima – Burmistrz Gminy Trzebnica

Następnie burmistrz zaprosił
wszystkich na koncert w wykonaniu uczniów Gminnej Szkoły Muzycznej. Tego dnia usłyszeliśmy interpretacje znanych
i lubianych piosenek, których

powstanie wiązać można ze
sprzeciwem wobec panującego
wówczas ustroju. Chór Cantores Minores przygotowany przez
mgr Beatę Krzenciessę, Trzebnickie Kajdaszki przygotowane

przez dr Monikę Gruszczyńską
oraz wokaliści Brajan Radzio
i Kalina Krzemianowska wykonali m.in. utwory „Biały Krzyż”
Czerwonych Gitar, „Mury” Jacka
Kaczmarskiego, a także „Żeby

O podsumowanie uroczystości
poproszona została europosłanka Beata Kempa. Swoje
przemówienie rozpoczęła od
refleksji na temat tego, jak
cennym darem jest wolność:
– Chcę bardzo podziękować za
zaproszenie na dzisiejszą uroczystość, bo to dzień szczególny.
Cieszę się, że w wolnej Polsce,
w Europie bez wojny przyszło nam
przeżywać kolejną rocznicę 13
grudnia. Cieszę się, że są z nami Ci,
dzięki którym dzisiaj tę wolność
mamy – dzięki wam, waszej niezłomności, dzięki temu, że przeżyliście wiele potwornych chwil.
Chylę przed wami czoła. Walczyliście o wolną Polskę z wrogiem,
który był przytłaczający. Robiliście
to ponad wszystko mając w sercu
ojczyznę. Narażaliście w ten sposób siebie i swoje rodziny, ale ta
troska o wolną Polskę, o przyszłość
dla naszych dzieci, była silniejsza
niż strach. I dziś mamy tę wolność.
I pamiętamy o was.
Pani Beata Kempa zwróciła
również uwagę, że Trzebnica
jest miastem, w którym dba się
o wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu i szacunku dla
wartości:
– Po raz kolejny Trzebnica pamięta
o historii i potrafi należycie uczcić
tych, którym ten szacunek się po
prostu należy. I w wielu miejscach
mówię publicznie, że Trzebnicę
należy stawiać za wzór – za pamięć i za wychowanie młodzieży
w duchu patriotyzmu. Dzisiaj, po
raz kolejny dała ona wspaniałe
świadectwo (…). Mimo chłodu
młodzi ludzie nieśli z dumą biało-czerwoną flagę oraz flagę Unii
Europejskiej, na której znajduje
się dwanaście maryjnych gwiazd.
Taka była idea powstania flagi
unii. Jest ona symbolem chrześcijańskiego fundamentu, na którym
stanęła nasza wspólnota po drugiej
wojnie światowej. Tak wyobrażali
ją sobie ojcowie założyciele: Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi
i Robert Schuman. Ten ostatni,
chorując u schyłku swojego życia
na nieuleczalną chorobę, odmówił
przyjmowania leków na ból, a swoje cierpienie ofiarowała Bogu w intencji pokoju i wolnej Europy. Tak
było wtedy i tak też było 13 grudnia 1981 roku w naszym kraju.
Nasi opozycjoniści cierpieli, ale się
nie poddali. Wiedzieli dobrze, że
nie atakuje się słabych. Z jakiegoś
powodu byli atakowani, z jakiegoś
powodu chciano ich unicestwić.
Stało się jednak zupełnie inaczej
i dziś dzięki nim żyjemy w wolnej
Polsce. Żeby duch narodu, duch
wartości i duch Polski nie zaginął
w sercach, potrzeba takich ludzi
i takich włodarzy jacy są w Trzebnicy.(….)
Zachwyt wzbudził również repertuar zaprezentowany przez
uczniów Gminnej Szkoły Muzycznej im. prof. E.Kajdasza:
– Ci młodzi ludzie potrafią wyśpiewać naszą historię, w bodaj
najpiękniejszych utworach i pieśniach. I ten wybrany na początku
utwór – „Przeżyj to sam” idealnie
pokazuje postawę, którą należy
budzić i pielęgnować. Jak mówią

słowa piosenki – „Nie zamieniaj
serca w twardy głaz” – nawet jeśli
jest trudno, nawet jeśli wszyscy ci
mówią, że masz być poprawny –
mówiła B. Kempa.
Doceniła również wszystkie
inicjatywy podejmowane
w Trzebnicy przez burmistrza
Marka Długozimę, których
celem jest ocalanie przeszłości
i przekazywanie jej kolejnym
pokoleniom:
– Szczególnie tutaj, w Trzebnicy,
gdzie powstały pomniki, których
nigdy się nie powstydzicie. Na
przestrzeni bardzo krótkiego czasu Krzyż Katyński, Krzyż Smoleński, pomnik gen. Kuklińskiego
i wreszcie Pomnik Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski
na miejscu sowieckiego pomnika.
Uczczeni są Żołnierze Wyklęci,
Sybiracy. Ale najważniejsze, że są
dziś obecni młodzi ludzie ze szkół,
oni już tym nasiąknęli, zawsze
będą mieli Polskę w sercu, nawet
jeśli kiedyś inni będą próbowali im
tę Polskę z serc wymazać i wytrzeć.
Bo wolność, jak mówił Jan Paweł II
nie jest dana nam na zawsze. Ona
jest nam zadana i to zadanie tutaj,
w Trzebnicy realizuje się wzorowo
– zaznaczyła B.Kempa i dodała:
– Dziękując Panu, Panie burmistrzu, wszystkim zaangażowanym
i w szczególności wam, młodzi
przyjaciele, chcę życzyć czasów
bez przemocy, żebyśmy żyli zawsze
w wolnym kraju i pamiętali, że to
jest najdroższe na świecie.
Europosłanka podkreśliła
również, że najlepszą metodą
opowiadania o historii jest
opowiadanie na przykładzie
konkretnych świadectw:
– Musimy opowiadać o świadectwach i dawać świadectwo, bo ze
świadectwem się nie dyskutuje.
Tak dziś działamy w Unii Europejskiej, bezdyskusyjnie podajemy przykłady, wyświetlamy filmy
m.in. o wkładzie kościoła w odzyskanie niepodległości – kościoła
tak bardzo atakowanego. Powtórzę: nie atakuje się słabych. Wielki
przykład Ojca św. Jana Pawła II,
a także św. Maksymiliana Kolbe – mówiła pani Beata Kempa
i podkreślała:
– Mamy takich Polaków i takim

właśnie Polakiem był też premier
Jan Olszewski. Dziękuję Panie
burmistrzu za upamiętnienie tego
wielkiego Polaka nadaniem jego
imienia jednej z ulic. Było mi dane
bardzo dobrze poznać śp. Pana
Premiera. Do dziś wspominam
jedno z ostatnich spotkań w jego
domu, gdzie resztką sił interesował się sprawami Polski. Podpierał
się ręką na łóżku i pytał: W czym
wam mogę pomóc? Co mogę zrobić? Człowiek, który nie bał się
i za cenę szykan, potwornych kar,
bronił polskich opozycjonistów
w procesach. Nie bał się, że będzie
w swoim środowisku wytykany
palcami, że będzie szykanowany.
Bronił wartości, godności człowieka, godności Polaka, godności
patrioty. Wielka postać, wielki
premier. I 4 czerwca 1989 roku to
kolejna, wielka data. Wielu z nas
brało udział w wyborach i wielu
z nas pamięta ten czas. Dzisiaj, po
kilkudziesięciu latach, kiedy jesteśmy dumni w Unii Europejskiej,
kiedy nie mamy się czego wstydzić,
bo możemy wnosić bodaj najpiękniejszy wkład, nawet jeśli innym to
się nie podoba.
Pani europoseł zaznaczała
również po raz kolejny w swoim przemówieniu:
– Mamy świadomość, że nie atakuje się słabych. To jest nasz obowiązek, aby wartości, na których
stanęła Unia Europejska, do tej
unii wróciły, zasługują na to wszyscy. Na to, na czym Polska zawsze
stała – Bóg, Honor, Ojczyzna. Na
tym nigdy się nie zawiedliśmy, ale
przede wszystkim rodzina. I dziś
ten piękny marsz przez historię:
od działalności Jana Olszewskiego
przez 13 grudnia, kiedy wydawało
się, że wszystko już się skończyło,
że cały sen o wolności przepadł
rozjechany czołgami, rozbity pałkami. Nigdy nie należy tak myśleć.
Panie burmistrzu, bo nie atakują słabych, proszę sobie to zapamiętać. Dziś usłyszeliśmy piękne
utwory w języku polskim, w języku angielskim, gratuluję wam tego
koncertu, uczestnictwa w dzisiejszej uroczystości. Taka będzie Europa jacy będą Ci młodzi ludzie.
To oni są dla nas oczkiem w głowie, największą wartością. A tu,
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Polska była Polską” Jana Pietrzaka. Usłyszeć mogliśmy także dwa
klasyki zespołu Queen „Bohemian Rhapsody” oraz „We Are
The Champions”. Swój wiersz
podsumowujący kolejną uda-

ną inwestycję pt. „Nowe ronda
i lepsza jakość życia”, odczytała
trzebnicka poetka Danuta Kamińska, która uświetnia swoją
twórczością wszystkie ważniejsze
uroczystości.

▶ Bu rmist r z w raz z e u ro p ose ł B e at ą Ke m pą o d s ł o ni ł t ak ż e
t ab licę z naz wą u l . im . Jana O ls zews k ie go.

w Trzebnicy, jestem o to spokojna,
wasze wychowanie, fundamenty,
cokolwiek by się stało, już nikt ich
nie podmyje. Jestem z was dumna
i życzę wszystkiego najlepszego,
dzisiaj 13 grudnia w wolnej Polsce.
Gratuluję wszystkim waszym wychowawcom i nauczycielom, waszym rodzicom, bo też dzięki nim
tutaj jesteście.
Na zakończenie pani Beata
Kempa na ręce pana burmistrza złożyła również najserdeczniejsze życzenia dla
trzebniczan:
– W obliczu zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia, chciałabym
na ręce Pana burmistrza złożyć
życzenia dla wszystkich mieszkańców Gminy Trzebnica. Niech te
święta będą piękne i błogosławione, niech będą wzmocnieniem dla
każdej rodziny, a św. Jadwiga Śląska – tak jak zawsze – niech wam

patronuje. Bardzo dziękuję za zaproszenie, bo wielkim zaszczytem
i honorem było dziś być pośród
was. Gratuluję i dziękuję za kolejne
dzieła Panie burmistrzu – podsumowała Beata Kempa, której
burmistrz, w podziękowaniu za
obecność, wręczył bukiet kwiatów.
Na zakończenie uroczystości dzieci z Gminnej Szkoły Muzycznej zaśpiewały „Odę do radości” będącą
hymnem Unii Europejskiej. Wraz
z otwarciem nowych rond, rozpoczęła się również nowa era trzebnickiej komunikacji. Już pierwsze
dni użytkowania inwestycji wartych łącznie ponad cztery miliony
złotych pokazały znaczące upłynnienie ruchu w centrum miasta.
Łącznie z oddaną wcześniej do
użytku ul. Obornicką oraz drogą
ekspresową S-5 stanowią one istotne ułatwienia dla mieszkańców.

▶ D o p r ze c ię c ia wstę g i na r on d z ie im . „ 4 c ze r wc a 1989 r o k u ” op r ó c z b u rmist r z a i ministe r B e at y Ke mpy, zost ali
p op r os ze ni w y ko nawc y z f irmy „ B RU K PO L” ze St r ze l e c Wie lk ic h oraz Eu ge niu s z Janis zews k i , k tór y p o dc z as st anu
woj e nne go z aw ie si ł na wie ż y kośc io ł a pw. ś w. Piot ra i Paw ł a w Tr z e b nic y f l agę S o li d arnoś c i.
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▶ Tu ż p o ot warc iu r on d a im . „Unii Eu r op ej s k iej ” ws z ysc y ze b rani w raz
z de l e g acj ami s z kó ł u d ali się w u r o c z yst y m p r ze m ar s z u do r ond a im . „ 4
c ze r wc a 1989 r o ku ”.
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▶ W u r o c z ystośc iac h lic z nie w z ię ł y u d z ia ł d z ie c i z t r ze b nic k ic h s z kó ł , d l a
k tór yc h by ł a to ż y wa l e kcj a historii.

▶ Eu r op ose ł B e at a Ke mp a p o d k r e ś li ł a , że Tr ze b nicę st aw ia z aws z e z a w z ó r

p os z anowania war tośc i p at riot yc z nyc h , w yc howania m ł o d z ie ż y o ra z
r oz woju . Po g rat u l owa ł a b u rmist r zowi ko l ej nyc h u d anyc h inwe st ycj i.

▶ Poś wię ce nia r ond do kona ł
▶ Po dc z as p r ze m ar s z u nios ł y on e f l ag i Po ls k i , Unii Eu ro p ejs k iej , Tr ze b nic y o raz f l ag ę p r z y p o minaj ąc ą o d niu 4 c ze r wc a

k s . p r ob os zc z Piot r Fil as
SDS .

1989 r o ku .

▶ Bu rmist r z M ar e k D ł u goz im a p r z y w it a ł ws z yst k ic h ze b ranyc h w s ali

k inowej G m inne g o Ce nt ru m Ku l t u r y. W s woim p r ze m ówie niu p o d k re ś li ł
z nac ze nie 13 g ru d nia w historii p owoj e nnej Po ls k i o raz o d niós ł się d o
z ap rop o nowanyc h p r z e z s ie b ie naz w r on d i u l . Jana O ls zews k ie go.
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▶ Swój wiersz podsumowujący kolejną

udaną inwestycję pt. „Nowe ronda
i lepsza jakość życia”, odczytała
trzebnicka poetka Danuta Kamińska.

▶ Burmistrz na ręce europosłanki przekazał bukiet k wiatów oraz podziękowanie za udział w uroczystości.

▶ Tr ze b nic k ie Kaj d as z k i p r z ygotowane p r z e z d r M o nikę G ru s z c z y ńs k ą o ra z wo k ali śc i B raj an R ad z io i Kalina

K r ze mianows k a w y konali m . in . u t wor y „ B ia ł y K r z y ż ” C ze r wonyc h G it ar, „ M u r y ” Jac k a Kac z m ar s k ie go, a t ak ż e
„ Że by Po ls k a by ł a Po ls k ą” Jana Pie t r z ak a .

▶ O op rawę mu z yc z ną u r o c z ystośc i z ad ba ł a G minna Sz ko ł a M u z yc z na .
▶ Ze b rani gośc ie m o g li t ak ż e u s ł ys ze ć dwa k l as y k i ze sp o ł u

Q u e e n – „ B o he mian R hapso d y ” ora z „We Are The Cham p io ns ”
w w y konaniu Chóru G minnej Sz ko ł y M u z yc z nej Canto re s M ino re s
p r z ygotowane go p r ze z m g r B e atę K r ze nc ie ss ę.
R

▶ Ur o c z ystoś ć r oz p o c zę ł a s ię

o d ws p ó lne go o d ś p iewania
M a z u rk a D ą b r ows k ie go.

E

K

▶ N a z ako ń c z e nie u ro c z ystoś c i o d ś p iewany z ost a ł hy m n Unii Eu ro p ej s k iej „O d a
do radoś c i ”.

L

A

M

A
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Mikołaj na Trzebnickim Rynku
Cudowne dekoracje, sznury świateł, smakowite zapachy, lokalne produkty oraz rękodzieło i jedyna w swoim rodzaju atmosfera – tak
wyglądał Mikołajkowy Kiermasz Świąteczny
w Trzebnicy. Najmłodsi mieszkańcy Gminy
Trzebnica mieli wyjątkową okazję obejrzeć
teatr "Bałwanek Tiko i Królowa Fruncja",
a także poznać św. Mikołaja! W czasie trwania
kiermaszu zapalono także światełka na świątecznej choince oraz odbyła się akcja charytatywna dla Frania Kowalczyka.
To była bardzo rodzinna niedziela na Trzebnickim Rynku. Na
zaproszenie burmistrza Marka
Długozimy tłumnie odpowiedzieli mieszkańcy, wśród których
licznie pojawiły się dzieci czekające na spotkanie z Mikołajem.
– Jestem bardzo podekscytowana, chcę zobaczyć światełka na
choince no i oczywiście Mikołaja. Był już u mnie, ale teraz mogę
go spotkać osobiście. W piątek
zostawił prezent, zjadł ciastka
i szybko poszedł pracować dalej – mówi mała Nina, a Piotrek
dodaje: – Ja tak do końca nie wierzę już w Mikołaja, ale fajnie jest
dostawać prezenty. Mikołaj na
Trzebnickim Rynku pojawił się
po 17.00, by ze sceny przywitać
wszystkie małe i duże dzieci. Ze
swojego worka z prezentami wyciągnął różne upominki, w tym
pierniczki i gorące czekolady,
a także gadżety promujące Gminę Trzebnica.

Wcześniej, bo już od 14.00, na
kiermaszu świątecznym można
było zapoznać się z wyrobami
lokalnych rękodzielników, kupić
ozdoby świąteczne, ciasta, mięsa, miody czy specjalności przygotowane przez Koło Gospodyń
Wiejskich ze Szczytkowic. Pyszne gofry serwowała artKawiarnia, a kawę trzebnickie El Gato.
O oprawę artystyczną zadbały
dzieci z sekcji wokalnej Gminnego Centrum Kultury oraz
Szkoła Podstawowa nr 1, nr 2
i nr 3, które wykonały na scenie
świąteczne piosenki. Punktualnie o godzinie 16.00 wszystkich
zebranych przywitał burmistrz
Marek Długozima. – Dziękuję,
że w tym wyjątkowym przedświątecznym czasie jesteście tu
z nami, by wspólnie przeżywać
radość z nadchodzących świąt.
Mam nadzieję, że ten niezwykły
klimat skutecznie ociepli waszą
codzienność – niwelując wszel-

▶ Po dc z as c a ł e go d nia z b ie rano do s p e cjalnyc h p u s z e k ś ro d k i p ie ni ę ż ne

▶ Ł ąc z nie u d a ł o się ze b rać 2985, 26 z ł , k tóre p om o g ą w l e c ze niu

▶ N a sce nie z ap r e ze ntowa ł y się w ś wi ąte c z ny m re p e r t u ar ze d z ie c i

▶ N a d z ie c i c ze k a ł a t ak ż e at rakcj a w p ost ac i p r ze d st aw ie nia p n . „ B a ł wane k

▶ O dwie d z aj ąc y m o g li sp r ób ować l o k alnyc h p r o du k tów, w t y m m . in .

▶ D ostę p ne by ł y rów nie ż r ę c z nie ro b io ne oz do by.

na l e c ze nie Frania Kowal c z y k a .

i re hab ilit acj i m a ł e go t r ze b nic z anina .

▶ M iko ł aj z awit a ł na Tr ze b nic k i R y ne k roz d aj ąc u p omink i naj m ł o d s z y m mie s z k ańcom .
kie podziały i spory, umacniając w poczuciu jedności i szlachetnym dążeniu do wspólnego
dobra – powiedział burmistrz
i wspólnie z dyrektor Gminnego
Centrum Kultury Barbarą Smaś
rozpoczęli odliczanie, które zakończyło się odpaleniem lampek
na trzebnickiej choince. Tym samym świąteczny czas zaczął się
w Gminie Trzebnica na dobre.
Mikołajki na Trzebnickim Rynku
były wyjątkowe także z powodu
zbiórki dla Frania Kowalczyka.
Pieniądze można było wrzucać
do specjalnych puszek. Łącznie

▶ Bu rmist r z M ar e k D ł u goz im a wsp ó lnie z d y r e k to r G CK iS B arbarą Sm aś
p r z y w it a ł ws z yst k ic h ze b ranyc h , r oz p o c z y naj ąc wsp ó lne o d lic z anie do
o d p al e nia ś wiate ł e k na ś w i ąte c z nej c hoince.

udało się zebrać 2985,26 zł, które
pomogą w leczeniu i rehabilitacji
małego trzebniczanina cierpiącego na genetyczną chorobę skóry. – Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w zbiórce oraz
wszystkim tym, którzy w tak
aktywny sposób w ostatnim czasie włączyli się do akcji pomocy
w tym wyjątkowym przedświątecznym czasie. Dziękuję także
wszystkim wolontariuszom oraz
pani Brygidzie Afet-Lenart, która
powołała zbiórkę. Wspólnie podjęliśmy decyzję, że druga edycja
Charytatywnego Turnieju Pił-

ki Siatkowej będzie poświęcona
właśnie małemu Franiowi. Odbędzie się on już na nowej Gminnej Hali Widowiskowo-Sportowej. Więcej szczegółów wkrótce
– podsumował akcję burmistrz
Marek Długozima.
Tego dnia na dzieci czekały jeszcze atrakcje w postaci przedstawienia pn. „Bałwanek Tiko i Królowa Fruncja” teatru Katrynka.
Na Trzebnickim Rynku zapanowała niezwykła świąteczna atmosfera. Do zobaczenia w przyszłym roku!
[sh]

▶ Tr ze b nic k a c ho ink a z ap ł onę ł a ko l or ow y mi ś wiate ł k ami. R y ne k p o dob nie

z t r ze b nic k ic h s z kó ł.

mio dów.

Tiko i K r ó l owa Fru ncj a” te at ru Kat r y nk a .

j ak c a ł a Tr ze b nic a w ś wiąte c z nyc h de koracjac h c ze k a na z b li ż aj ące s ię
ś wię t a .

▶ M ie s z k ań c y o d p ow ie d z ie li na z ap r os ze nie b u rmist r z a i lic z nie w z ię li u d z ia ł w M iko ł aj kowej imp re z ie.

▶ Z aku p ić m oż na by ł o do d at k i na ś wi ąte c z ny
stó ł.

▶ Ko ł o G os p o d y ń Wiej s k ic h z e Sz c z y t kow ic ▶ Cie p ł e go fr y c ze k a ł y na o dw ie d zj ąc yc h stois ko
p r z ygotowa ł o s woj e s p e cj a ł y.

g m innej ar t Kaw iarni.
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Mikołajki dla podopiecznych świetlic
Grudzień w Gminie Trzebnica upływa pod znakiem organizowanych
spotkań Mikołajkowych dla najmłodszych. W sobotę 7 grudnia w sali
kinowo-widowiskowej GCKiS dla podopiecznych Gminnego Programu
Profilaktycznego skupionych wokół świetlic profilaktycznych przygotowano prawdziwą ucztę dla ducha i ciała.
Wszystkich gości w imieniu Burmistrza Marka Długozimy powitała Naczelnik Wydziału Oświaty
Krystyna Haładaj, która podkreśliła radość, że w tym wyjątkowym

▶ Nie zabrakło również dobrej kaw y ser wowanej przez trzebnick ie El Gato.

Mikołajkowym spotkaniu uczestniczyło aż 241 dzieci wraz z opiekunami. Następnie oddała głos
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego – Iwonie

Durbajło, która zapowiedziała, iż
zjawi się wkrótce sam św. Mikołaj. Wręczenie wspaniałych paczek ze słodyczami i małym upominkiem dodatkowo poprzedził

N a z dj . m . in . b u rmist r z w raz z M ark ie m i M a ł gor z at ą Ko lińs k imi.

G minne Ce nt ru m Ku l t u r y, by s p ot k ać si ę z M iko ł aj e m i o de b rać
ś wiąte c z ne p r e ze nt y.
R

c z ap kę M iko ł aj a .

▶ Każ d y z uc ze st ników imp re z y ot r z y m a ł d r ob ny u p omine k o d G miny Tr ze b nic a , k tór e na
r ę ce d z ie c i p r ze k az a ł s am M iko ł aj .
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wspierać mieszkańców w procesie
wychowywania dzieci i młodzieży.
Zajęcia prowadzone w świetlicy
przez wykwalifikowaną kadrę pomagają doskonale zorganizować
czas wolny bądź pomóc w lekcjach.
Podopieczni mogą liczyć również na wsparcie psychologiczne
i komfortowe miejsce zabaw dla
najmłodszych. Świetlice doskonale sprawdzają się w większości sołectw Gminy Trzebnica.
[id/ksz]

▶ W ś wi ąte c z ny m sp ot k aniu u d z ia ł w z ię li r ów nie ż rad ni R ad y M iej s k iej .

▶ D z ie c i ze ś wie t lic wiej s k ic h o dwie d z i ł y na z ap r os ze nie b u rmist r z a

▶ Rów nie ż t r ze b nic k i Su p e rKot p r z y wd z ia ł te go d nia

seans bajki. I to niezwykłej – bo
wyczekiwanej przez miliony dzieci na całym świecie drugiej części
przygód księżniczek Elzy i Anny
w „Krainie lodu 2”. Seans uprzyjemnił smaczny popcorn dla każdego widza. Spotkanie upłynęło
zarówno młodszym, jaki starszym
uczestnikom w niezwykle radosnej, prawdziwie mikołajkowej
atmosferze. Świetlica profilaktyczna to bez wątpienia niezwykle potrzebna inwestycja, która pozwala
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▶ W im ie niu b u rm ist r z a M ark a D ł u goz imy, ws z yst k ic h z e b ranyc h
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kącik naukowy

Powołanie dyrektorskie

promujemy osiągnięcia trzebnickich naukowców

Naturalne antybiotyki
„To natura wyprodukowała penicylinę, ja ją tylko odkryłem” – tak
mówił szkocki bakteriolog i lekarz,
Alexander Fleming, który odkrył
pierwszy antybiotyk – penicylinę
w 1928 roku. Właściwie, dokonał
tego trzydzieści lat wcześniej francuski lekarz wojskowy Ernest Duchesne, który jako pierwszy opisał
penicylinę w rozprawie doktorskiej, jednakże jego odkrycie nie
wzbudziło ówcześnie zainteresowania, a sam Ernest zmarł kilka
lat później z powodu gruźlicy (na
którą to sam lek odkrył!). Alexandrowi Flemingowi, który dokonał
powtórnie tego samego – jak głosi
legenda przez bałagan panujący
w laboratorium – we współpracy
z dwoma innymi badaczami udało się wyizolować związek obecny
w pleśni, a który odpowiada za
działanie przeciwbakteryjne – penicylinę. Penicyliny to cała grupa
związków, antybiotyków, najstarszych i najszerzej opisanych, które
blokują aktywność enzymów bakteryjnych, odpowiedzialnych za
budowę ściany komórkowej bakterii. Tak oto, całkiem przypadkiem, rozpoczęła się historia antybiotyków, które znamy obecnie.
Niestety, wiele ze współczesnych
antybiotyków przedstawia działanie niepożądane, przez co wielu
pacjentów wraca do naturalnych
R

E

terapii opartych o zioła i rośliny.
Od starożytności ludzkość walczy
z przeziębieniami i chorobami stosując naturalne składniki, które
możemy znaleźć prawie w naszych
ogródkach. Nauka o antybiotykach i ich działaniu w głównej
mierze opierała się o obserwację natury i właściwości roślin,
ziół czy pleśni odpowiedzialnych
za działanie bakteriostatyczne,
a następnie izolowanie konkretnych związków, charakterystykę
oraz próby odtworzenia (chemiczną syntezę) i udoskonalenia
powstałych związków poprzez
odpowiednią modyfikację. Naturalne antybiotyki wykazują
podobne właściwości, które charakteryzują antybiotyki syntetyczne. Skutecznie niszczą bakterie,
grzyby i pierwotniaki, przy czym
w przeciwieństwie do swoich syntetycznych odpowiedników, nie
powodują braku wrażliwości na
określony antybiotyk przez bakterie uprzednio na niego wrażliwe
(tzw. antybiotykooporność), nie
niszczą „dobrych” bakterii oraz
nie są w żaden sposób toksyczne.
Jednym z najczęściej stosowanych
w naszych domach naturalnym
antybiotykiem jest czosnek. Przed
erą antybiotyków, to właśnie czosnek był liderem stosowanym
w celu zapobiegania i leczenia liczK
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M

nych chorób oraz przeziębienia.
Według badań naukowych, nie ma
się co dziwić – czosnek bowiem
działa silniej niż penicylina. Silne
właściwości lecznicze w głównej
mierze zawdzięcza mieszaninie
pochodnych siarkowych, takich
jak anilina, która podczas zgniatania rozpada się, m.in. na allicynę
(silnie bakteriobójczy związek).
Z kolei cebula pomaga m.in. na zakażenia przewodu pokarmowego.
Dodatkowo, wpływa na zwiększenie śluzu i przywrócenie samoistnego ruchu nabłonka rzęskowego,
przez co jest stosowana w nieżytach górnych dróg oddechowych.
Swoje bakteriobójcze działanie
zawdzięcza m.in. dzięki fitoncydom, związkom lotnym, które są
uwalniane podczas krojenia lub
miażdżenia. W okresie zimowym
z kolei, bardzo często sięgamy po
miód, jako dodatek do herbaty czy
pierników. Miód działa zabójczo
na szerokie spektrum bakterii, takie jak paciorkowce i gronkowce.
Ponadto, hamuje rozwój laseczek
wąglika, prątków gruźlicy czy
grzyba z rodzaju Candida. Miód
hamuje rozwój bakterii dzięki
wysokiej zawartości nadtlenku
wodoru, lizozymu, inhibiny czy
apidycyny. Według badań, najlepiej sięgać po miody spadziowe z drzew szpilkowych, lipowe
i grykowe z pasiek położonych
powyżej 1000 m.n.p.m., ponieważ
zawierają one najwięcej inhibiny.
A

R

Kolejnym ulubionym dodatkiem
w okresie świątecznym jest imbir.
Imbir, jak wykazują badania zwalcza patogeny mogące wywoływać
zakażenia przewodu pokarmowego, takie jak Salmonella czy Listeria. Imbir, jako dodatek do sushi,
poza walorami smakowymi, ma
na celu zwalczenie ewentualnych
zatruć spowodowanymi spożyciem surowej ryby. Poza właściwościami rozgrzewającymi i przeciwbakteryjnymi, należy pamiętać
by nie podawać dzieciom imbiru
poniżej dwóch lat. Do leczenia
infekcji dróg oddechowych, jak
zapalenie oskrzeli czy uporczywy
kaszel, możemy zastosować syrop
na bazie chrzanu. Chrzan zawiera
fitoncydy, lizozym oraz fenyloetyl,
dzięki którym wykazuje właściwości przeciw bakteriom, wirusom i grzybom. Żurawina najlepiej sprawdzi się przy infekcjach
układu moczowego, które są wywoływane przez bakterie E. Coli.
Wyciąg z pestek z grejpfruta
z kolei potrafi zwalczyć ponad 800
różnych szczepów wirusów i bakterii, 100 szczepów grzybów oraz
sporą liczbę pasożytów. Bogaty
jest w bioflawonoidy, witaminę C
i wiele innych cennych substancji. Zalecana dawka wyciągu to 2
krople na łyżeczce płynu (dla dzieci połowę mniej) dziennie. Napar
z suszonej kory drzewa lapacho,
wykorzystywany przez wieki
przez rdzenne plemiona Ameryki
E
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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.

W Urzędzie Miejskim w Trzebnicy miała miejsce ważna i radosna uroczystość. Burmistrz
Marek Długozima w piątek 6 grudnia 2019
roku wręczył pani Paulinie Pierchorowicz–
Rączce powołanie na dyrektora Szkoły Podstawowej w Masłowie.
Zwycięska kandydatka – pani
Pierchorowicz-Rączka, została
jednogłośnie wybrana w ramach
konkursu na dyrektora, który odbył się w listopadzie. W skład komisji konkursowej zgodnie z wymogami ustawy o oświacie weszli
zarówno przedstawiciele organu
prowadzącego Szkołę Podstawową w Masłowie i sprawującego
tam nadzór pedagogiczny, jak

również przedstawiciele rady pedagogicznej i rodziców, a nawet
przedstawiciele związków zawodowych. Kandydatka posiada
wszelkie uprawnienia i kwalifikacje do zajmowania stanowiska
dyrektora, a od momentu powierzenia jej w lutym bieżącego roku
nominacji na dyrektora Szkoły
Podstawowej w Masłowie miała
szansę wdrażać się w praktyce do

nowych zadań i obowiązków. Już
wcześniej dała się poznać jako
świetny i zaangażowany pedagog,
a także jako organizator licznych
konkursów i koordynator projektów szkolnych. Z sukcesem przygotowywała uczniów do konkursów, zaś w 2010 roku prowadziła
Odyseję Umysłu, kwalifikując się
ze swoją grupą do Festiwalu Europejskiego. Wielkie wrażenie
na komisji zrobiła przedstawiona przez kandydatkę doskonała
koncepcja funkcjonowania i dalszego rozwoju szkoły, stanowiąca
formalny wymóg podczas konkursu w ramach oświaty.
– Szkoła Podstawowa w Masłowie zyskuje świetnego dyrektora, który z pewnością zapewni dzieciom warunki rozwoju

i edukacji na miarę XXI wieku.
Wierzyłem w Pani potencjał,
obserwując jak jest Pani zaangażowana w poprzednim miejscu
pracy. Jak widać decyzja o powierzeniu Pani stanowiska dyrektora szkoły na początku roku była
jak najbardziej celna, a dzisiejsze
powołanie potwierdza to. Dzisiaj
z dumą przyjmuję wyniki konkursu, który został jednogłośnie
rozstrzygnięty. Jestem pewien,
że będzie Pani tak samo zaangażowanym w dydaktykę i promującym nowoczesne technologie
w nauczaniu dyrektorem, jak
wcześniej nauczycielem. A nowe
stanowisko tylko doda Pani
skrzydeł, aby polepszyć poziom
edukacji w Szkole Podstawowej
w Masłowie. Gratuluję wygrane-

go konkursu i życzę jeszcze raz
powodzenia na dalszej ścieżce zawodowej – powiedział burmistrz
Marek Długozima. Wręczając
nowej dyrektor kwiaty dodał,
że podobnie jak każdy dyrektor
placówki oświatowej w Gminie
Trzebnica, pani Paulina Pierchorowicz-Rączka może liczyć na
jego wsparcie i pomoc w każdej
chwili. Do gratulacji przyłączyli
się: Naczelnik Wydziału Oświaty
– Krystyna Haładaj, Kierownik
Zespołu Administracyjnych Placówek Oświatowych Jerzy Trela,
a także obecni podczas uroczystości dyrektorzy pozostałych
szkół podstawowych działających w Trzebnicy.
[ksz]

Południowej i Środkowej, pomoże
m.in. na wrzody żołądka.
Natura oddaje nam to co najlepsze
w postaci pięknych roślin, smakowitych przypraw, skutecznych
antybiotyków, a także warzyw
i owoców. Należy jednak pamiętać, że zażywanie na własną rękę,
nawet substancji pochodzenia naturalnego, wiąże się z ryzykiem.
Pamiętajmy, żeby nie leczyć się na
własną rękę, a stosowanie powyższych naturalnych antybiotyków
zawsze powinniśmy skonsultować
z lekarzem.

▶ Wsp ó lne z dj ę c ie b u rmist r z a w raz z Pau liną Pie rc ho row ic z– R ąc z k ą o ra z
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nac ze lnik W yd z ia ł u Oś wiat y K r yst y ną H a ł ad aj .

▶ Bu rm ist r z M are k D ł u goz im a w r ę c z y ł Pau linie Pie rc ho row ic z– R ąc z ce
p owo ł anie na d y re k tora Sz ko ł y Po d st awowej w M as ł ow ie.

Rodzinne warsztaty „Świąteczne Skrzaty”
W poniedziałek 16 grudnia odbyły się w artKawiarni rodzinne
warsztaty rękodzielnicze, podczas których, każdy z uczestników wykonał własne, niepowtarzalne "Świąteczne Skrzaty".
Uczestnicy do ich wykonania
używali wszelakich materiałów,
pomponików, kocyków, guzików
czy puchatego wypełniacza. Powstały skrzaty małe i duże, grube
i ciut chudsze, z nogami lub bez.
Rodzinna kreatywność wypełniła artKawiarnię w towarzystwie
aromatycznej zimowej herbatki,
pierników i mandarynek. Ręcznie robione skrzaciki z pewnością wprowadzą wyjątkowy,
magiczny nastrój w domach lub
staną się idealnym prezentem dla
kogoś bliskiego.

Więcej informacji
znajdziesz zawsze
w SOCIAL MEDIA

/trzebnica
/trzebnica
/gminatrzebnica

▶ Świąteczne warsztaty przyciągnęł y wielu zainteresowanych tworzeniem własnych ozdób.
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Gmina Trzebnica – dbamy o zdrowie mieszkańców przez cały rok!

terapia manualna

Rejestracja
71 312 03 20

terapiA BOBATH

Rejestracja
71 312 03 20

Zapraszamy na terapię manualną
w Gminnym Centrum Medycznym
Trzebnica – Zdrój. Od grudnia
2019 w naszej przychodni przyjmuje specjalista fizjoterapii Hanna
Stelmaszczyk.

w godzinach:
pon. 9-16
wt. 13-19
śr. 11-18
czw. 9-15

Zapraszamy na terapię metodą
BOBATH – od grudnia 2019 w naszej przychodni przyjmuje fizjoterapeuta Joanna Maleszka

w godzinach:
pon. 9-16
wt. 13-19
śr. 11-18
czw. 9-15

Jedną z form terapii manualnej jest terapia powięziowa. Podczas pierwszego zabiegu fizjoterapeuta ocenia pacjenta pod
kątem istniejących zaburzeń w układzie
ruchu. Przeprowadza specyficzne testy
mające naprowadzić go na przyczynę
problemu, z którym boryka się pacjent.
Ale zacznijmy od początku.
Czym właściwie jest powięź? Możemy
ją porównać do worka, który otacza
nasze mięśnie, naczynia krwionośne,
limfatyczne i nerwy. Wyobraźmy sobie
powięź jako koszulę z dodatkiem lycry.
Kiedy koszula ma odpowiedni rozmiar
i jest dobrej rozciągliwości nie ma problemu żeby sięgnąć po szklankę z wysokiej
szafki lub schylić się, by zawiązać buty.
Ale co się dzieje kiedy koszula zrobiła się
za mała i nie rozciąga się odpowiednio?
Będzie ciężko nam sięgnąć po szklankę
a zawiązanie sznurowadeł nie będzie łatwe. Będziemy odczuwać ograniczenie
w barkach i w okolicach kręgosłupa. Te
problemy z koszulą/powięzią to tzw. dystorsje powięziowe, które mogą być spowodowane urazem, stanem zapalnym,
zwyrodnieniem stawu.
Zadaniem terapeuty manualnego jest
przywrócenie prawidłowej długości, elastyczności i rozmiaru naszej powięziowej
koszuli tak, żeby nasze ruchy mogły odbywać się w pełnym zakresie. Uciskane przez
napiętą powięź struktury nerwowe i naczyniowe mogą dawać także takie objawy
jak drętwienia, mrowienia lub obrzęki.

Terapia przynosi niemal natychmiastową poprawę. Często wystarczą 2-3
sesje terapeutyczne żeby pacjent mógł
wrócić do aktywności.
Więc jeśli:
• odczuwasz bóle kręgosłupa szyjnego,
piersiowego, lędźwiowego i stawów;
• masz ograniczony zakres ruchu
w kręgosłupie lub stawach obwodowych
• drętwieją Ci palce
• dokuczają Ci bóle miednicy, masz bolesne miesiączki, problemy z zajściem
w ciążę (bez uchwytnej przyczyny),
bolesne współżycie lub cierpisz na
endometriozę;
• doznałeś urazu, wypadku lub jesteś
po operacji (endoproteza, rekonstrukcja więzadeł i inne)
• stwierdzono u Ciebie zespół łokcia
tenisisty, golfisty, zespół bolesnego
barku, ostrogę piętową, rwę kulszową, dyskopatię, rwę barkową
• dokuczają Ci bóle, zawroty głowy
• masz obrzęki
Koniecznie zgłoś się do nas na konsultację.
Terapia manualna jest świadczeniem
odpłatnym.

Neurorozwojowa metoda NDT-Bobath
Jeśli Twoje dziecko wykazuje powyższe
objawy i ma problemy z leżeniem na
brzuszku, stale przechyla główkę w jedną stronę, układa się w literkę „C”, pręży
nóżki, silnie zaciska piąstki, nadmiernie
odchyla do tyłu główkę; jeśli jest wcześniakiem lub urodziło się przez cesarskie
cięcie i jest bardzo płaczliwe, wrażliwe
na zmianę pozycji ciała – być może potrzebuje wsparcia terapeutycznego.
Wsparcie terapeutyczne polega na dobraniu odpowiednich ćwiczeń, które
zaktywizują ciało dziecka i znormalizują jego napięcie mięśniowe. Każdy ruch
jest odpowiednio przygotowywany i połączony z przemieszczaniem ciężaru ciała oraz środka ciężkości. Rodzaj, tempo
i rytm ćwiczeń dobiera się odpowiednio
do pacjenta. To indywidualne podejście
daje możliwość uwzględnienia potrzeb
psychologicznych dziecka, stopnia jego
sprawności, występujących zaburzeń,
warunków rodzinnych i środowiskowych
Neurorozwojowa metoda NDT-Bobath
stworzona w latach 40 XX w. przez małżeństwo Bertę (fizjoterapeutka) i Karla
(lekarz) Bobath. Od tego czasu jest stosowana na całym świecie, zarówno dla
dzieci jak i dorosłych.
Dla kogo metoda NDT-Bobath?
• zaburzenia rozkładu napięcia mięśniowego (obniżone lub podwyższone),
• asymetria urodzeniowa,

• mózgowe porażenie dziecięce (MPD),
urazy i uszkodzenia w ośrodkowym
układzie nerwowym,
• rozwoju motorycznego w zakresie
motoryki dużej (obracanie się, pełzanie, czworakowanie, siadanie, chodzenie) jak i małej (w obrębie wzroku,
ręki i jamy ustnej),
• uszkodzenia obwodowe układu nerwowego (np. porodowe uszkodzenia
splotów barkowych),
• wady postawy,
• choroby genetyczne, metaboliczne,
podczas których dochodzi do opóźnienia psychoruchowego.
Oprócz ćwiczeń z terapeutą na zajęciach
rodzice zazwyczaj dostają instrukcje, jak
wykonywać codzienne czynności pielęgnacyjne (noszenie, podnoszenie, przewijanie itd.) oraz w jaki sposób ćwiczyć
z dzieckiem, by utrwalić pozytywne
wzorce ruchowe i dostarczyć bodźców
potrzebnych do prawidłowego rozwoju.
Zapraszamy
Terapia metodą Bobath jest świadczeniem odpłatnym.
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MIKOŁAJKI w strefie aktywności
Jak co roku 6 grudnia w Strefie Aktywności
Sportowej w Gminnym Parku Wodnym Trzebnica-ZDRÓJ odbyły się konkursy mikołajkowe,
pierwszy już 5 grudnia.
Tytułowym Mikołajem oraz
sędzią głównym był kierownik siłowni i cross box – Sebastian Borowiecki.
W konkursie „Santa Cross”
na sali Cross Box wzięło udział
7 osób. Na uczestników czekał
10-minutowy trening składający
się z 3 ćwiczeń. Zwycięzcą został
Marcin Domagała, uczęszczający
na zajęcia CROSS w Strefie Aktywności Sportowej. Rywalizacja
była bardzo zacięta do ostatnich
sekund, jednak Marcin nie dał za
wygraną i udało mu się minimal-

nie pobić wynik Marka Mrozińskiego, który zajął drugie miejsce.
Na trzecim miejscu uplasował się
Grzegorz Kalinowski.
Dwa pozostałe konkursy na siłowni, pod wspólną nazwą „Santa
Gym”, były podzielone na konkurencje dla pań i dla panów. Wzięło
w nich udział łącznie 10 osób.
Nagradzane były trzy najlepsze
wyniki uzyskane z trzech konkurencji. W tym roku największa
rywalizacja była wśród Panów.
O końcowych wynikach decydowały sekundy w ostatniej konku-

rencji. Zwycięzcą został Wiktor
Bielakowski, tuż za nim był Michał Grzybowski, a na trzecim
miejscu Piotr Wyszyński.
Wśród Pań główna rywalizacja toczyła się o drugie i trzecie
miejsce. Po ciężkiej walce, gdzie
Julia Hućko zajęła trzecie miejsce, a Milena Pawlik drugie miejsce, uczestniczki musiały oddać
wyższość Ali Cibie, która zdominowała wszystkie konkurencje,
pokonując pozostałe uczestniczki
z prawie dwukrotnie wyższym
wynikiem końcowym.
Gratulujemy zwycięzcom oraz
dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział oraz miło spędzony
czas.
[sb]

▶ Trad yc yj nie
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Be Legend Cup w Katowicach
Podopieczni trenera Kacpra Belicy z grupy orlik „biały” wybrali się
na bardzo silnie obsadzony turniej
Be Legend Cup do Katowic. W zawodach prócz biało – niebieskich
wzięły udział drużyny: Piasta Gliwice, Gwarka Zabrze, Akademii
Piłkarskiej Gliwice, Szombierki
Bytom, KKS Katowice, Football
Academy Czeladź, Lotnika Jeżów
Sudecki. Turniej rozgrywano w systemie gry każdy z każdym, w zależności od liczby zdobytych punktów grano w półfinałach bądź
meczach o dalsze miejsca. Nasza
drużyna ostatecznie zajęła siódme
miejsce, ale o tym jak wyrównany
był to turniej może świadczyć fakt,
iż od awansu do półfinału nasz
zespół dzieliły zaledwie 3 punkty.
– Dla chłopków to fajna przygoda,
możliwość zmierzenia się z innymi
zespołami niż zazwyczaj, pomimo
zajęcia przez nas dopiero 7 miejsca, jestem zadowolony z ich za-

Rozpoczął się proces ubioru w barwy klubowe całej Akademii. Pierwszą część sprzętu sportowego
otrzymali juniorzy młodsi, a już
niebawem wszystkie grupy będą
w jednakowych barwach reprezentowały Gminny Klub Sportowy Polonia Trzebnica. Trzeba przyznać,
że wszystkim zawodnikom do twarzy w niebieskim. Przypomnijmy,
że przy wsparciu burmistrza Mar-

angażowania, tym bardziej, że na
turnieju wystąpiliśmy młodszym
rocznikiem, aniżeli nasi rywale. Te-

raz czeka nas miesiąc przerwy, a od
stycznia zabieramy się do ciężkiej
pracy – podsumował trener.

ka Długozimy poczyniono kolejny
krok w rozwój Akademii Polonia
Trzebnica. Zawodniczki i zawodnicy otrzymają nowe stroje i sprzęt
w kolorach biało-niebieskich, które sięgają 70-letniej tradycji, a więc
od momentu jej powstania. Chcemy, aby utożsamianie się z klubem
było jeszcze bardziej widoczne,
gdyż jak wiemy barwy dla każdego zawodnika i kibica są jedną

z najbardziej wartościowych rzeczy. Niech w żyłach naszych dzieci
płynie polonijna biało-niebieska
krew. Dzięki dofinansowaniu przez
Gminę Trzebnica całkowity koszt
zestawu wyniósł jedynie 240 zł (istnieje możliwość rozbicia na dwie
raty płatne po 120 zł w listopadzie
i grudniu) Jest to cena dla wszystkich dzieci z naszej Akademii i obowiązuje do 31 grudnia br.

▶ M arc in D o m ag a ł a – z w yc i ę z c a w z awo d ac h S ant a ▶ Wik tor B ie l akows k i – z w yc ię zc a w z awo d ac h ▶ Wś r ó d kob ie t b e z konku r e nc yj na o k a z a ł a s ię
Cr oss .

S ant a Gy m
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miejsce
na
Państwa

Mikołaj z wizytą u siatkarek
Mikołaj nie zapomniał odwiedzić
naszych sportowców. Był również z siatkarkami, które 6 grudnia rozgrywały bardzo zacięte
mecze w Siatkarskich Turniejach
Mikołajkowych. W 4 kategoriach
zaawansowania wystartowało
w sumie ponad 40 zawodniczek
i zawodników. Najlepsi otrzymali medale, nagrody rzeczowe
i słodkie upominki ufundowane
przez burmistrza Marka Długozimę. Bardzo dziękujemy za wsparcie, a siatkarkom gratulujemy zaangażowania i postępów!

reklamę
telefon
665 086
997
E

K

L

A

M

A

Zakończenie
sezonu trampkarzy
10 grudnia w Gminnym Parku
Wodnym Zdrój odbyło się spotkanie podsumowujące zakończony sezon rozgrywek drużyny
trampkarzy. Był to moment do
przeanalizowania przez trenera
Nowaka dotychczasowych wy-

tabele

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

Nazwa
M. Pkt. Z.
R.
P.
Bramki
1. Polonia-Stal Świdnica
15
37
12
1
2
33-8
2. Sokół Wielka Lipa
15
31
9
4
2
28-11
3. Bielawianka Bielawa
15
27
8
3
4
33-17
4. Sokół Marcinkowice
15
26
8
2
5
34-23
5. Piast Nowa Ruda
15
26
8
2
5
32-25
6. Moto Jelcz Oława
15
26
7
5
3
34-21
7. Unia Bardo
15
24
7
3
5
29-28
8. Piast Żerniki (Wrocław)
15
24
7
3
5
25-29
9. Lechia Dzierżoniów
15
23
7
2
6
30-25
10. GKS Mirków/Długołęka
15
19
6
1
8
31-34
11. Wiwa Goszcz
15
19
5
4
6
25-33
12. Orzeł Ząbkowice Śląskie
15
16
4
4
7
26-34
13. Polonia Trzebnica
15
14
3
5
7
27-28
14. Orzeł Prusice
15
11
3
2
10
27-44
15. Pogoń Pieszyce
15
8
2
2
11
14-33
16. LKS Bystrzyca Górna
15
7
2
1
12
10-45
Kolejka 15 – 16-17 listopada Piast Żerniki (Wrocław) 1-0 Bielawianka Bielawa /
Piast Nowa Ruda 3-0 Pogoń Pieszyce / Lechia Dzierżoniów 0-1 Polonia Trzebnica / Orzeł Prusice 1-1 Polonia-Stal Świdnica / GKS Mirków/Długołęka 1-5 Sokół
Marcinkowice / Moto Jelcz Oława 0-0 Sokół Wielka Lipa / LKS Bystrzyca Górna
1-1 Unia Bardo / Orzeł Ząbkowice Śląskie 1-2 Wiwa Goszcz / Kolejka 16 – 23-24
listopada Bielawianka Bielawa – Wiwa Goszcz 23.10. 13:30 / Orzeł Ząbkowice
Śląskie – Unia Bardo 23.10. 13:30 / LKS Bystrzyca Górna – Sokół Wielka Lipa
24.10. 13:00 / Moto Jelcz Oława – Sokół Marcinkowice 23.10. 13:30 / GKS Mirków/Długołęka – Polonia-Stal Świdnica 23.10. 13:30 / Orzeł Prusice – Polonia
Trzebnica 23.10. 13:30 / Lechia Dzierżoniów – Pogoń Pieszyce 23.10. 13:30 /
Piast Nowa Ruda – Piast Żerniki (Wrocław) 23.10. 13:30 /

Klasa A 2019/2020, grupa: Wrocław II

Juniorzy w barwach Polonii

R

21

Nr 20 / 170 20.12.2019

stępów całego zespołu jak i indywidualnych ocen zawodników.
Dodatkowo posłużyło do dalszej
integracji całej drużyny. Teraz
przyszła pora na odpoczynek
oraz regenerację, aby powrócić
do treningów już w styczniu.

Bergi
wraca
do Polonii
Pierwszym zimowym wzmocnieniem zespołu Polonii Trzebnica jest
powrót po blisko 6 latach Adriana
Bergiera. Zawodnik w trakcie swojej całej kariery reprezentował barwy między innymi Korony Kielce,
Kolejarza Stróże, Pogoni Oleśnica,
Resovii Rzeszów czy Ślęzy Wrocław.
Witamy na pokładzie i życzymy
samych udanych występów w barwach Polonii.

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
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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Andrzejki w naszej świetlicy!

Mikołajkowy turniej squasha
5 grudnia w Gminnym Obiekcie
Sportowo-Rekreacyjnym odbył
się mikołajkowy turniej squasha.
W zawodach wzięło udział 15
osób – 13 mężczyzn i 2 kobiety.
Turniej rozgrywany był w czterech grupach. Zwycięzcy swoich grup spotkali się w finałach.
Mecz o I miejsce został rozegrany
pomiędzy zawodnikami dobrze
znanymi z trzebnickich kortów
do squasha – Jędrzejem Orzechowskim i Aleksandrem Kasiniakiem. Zwyciężył ten pierwszy.
Jędrek pokonał Aleksandra 2:1

Szkoła Podstawowa nr 3
W piątek 29 listopada dzieci z klas
II-IV uczęszczające do świetlicy
szkolnej obchodziły dzień św.

po bardzo dobrym i emocjonującym meczu. Trzecie miejsce
wywalczył Krzysztof Żółkiewicz,
który pewnie pokonał 2:0 Dawida
Pałętkę. – Jestem bardzo szczęśliwy, że po raz kolejny udało mi
się odnieść sukces. Cieszę się, że
w Trzebnicy możemy trenować
na tak fajnym obiekcie – mówił
zwycięzca. Turniej zakończył się
sukcesem, a następny planowany jest już na początku roku.
Wszystkich zachęcamy do udziału w następnych zawodach.
[wiś]

Andrzeja – tzw. „Dzień wróżb”.
Andrzejki są wspaniałą okazją
do dobrej zabawy, a jednocześnie
źródłem szacunku dla tradycji.
Wróżby pobudzają dziecięcą wy-

Dzień Pluszowego Misia

I Zawody Mikołajkowe w Pływaniu
11 grudnia w Gminnym Parku
Wodnym TRZEBNICA-ZDRÓJ odbyły się pierwsze Mikołajkowe
Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica Marka
Długozimy. Zawodnikami byli
uczniowie, którzy na co dzień
uczą się i doskonalą swoje umiejętności na zajęciach nauk pływania organizowanych przez Gminę
Trzebnica.
Rywalizację rozpoczęliśmy na
małym basenie gdzie pływały
4-6-latki zarówno dziewczynki
jak i chłopcy. Najmłodszą kategorię wygrała Natalia a wśród
chłopców najszybszy okazał się
Janek.
Kiedy młodsi zakończyli swoje
starty, przenieśliśmy się na duży
basen. Do pokonania była jedna

Wyniki:
KATEGORIA A dziewczynki:
1. Stachowicz Natalia
KATEGORIA A chłopcy:
1. Knapkiewicz Jan
2. Lewandowski Kacper
KATEGORIA B dziewczynki:
1. Muszyńska Emilia
2. Cieszanowska Wiktoria

36,59
28,90
57,37
13,15
25,03
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Szkoła Podstawowa nr 3
25 listopada w oddziałach przedszkolnych grupy 0 a, b i c królował pluszowy miś. Przedszkolaki
w wyjątkowo uroczysty sposób

długość basenu. Emocji nie brakowało. Gorący doping rodziców
i kibiców zgromadzonych na trybunach pomagał naszym zawodnikom w osiąganiu super wyników. Wśród zwycięzców znaleźli
się między innymi Jowita, Karol,
Maria, Piotr czy Alex.
Całe zawody zakończył specjalny pokaz pływacki. Zawodnicy Gminnego Klubu Pływackiego
7 Zdrój Trzebnica, którzy przez
całe zawody pomagali w organizacji jak również sędziowali oraz
dekorowali zwycięzców, popłynęli 50m swoim stylem. Zgromadzona publiczność nagrodziła ich
wielkimi brawami i podziękowała
za pokaz. Wszystkim serdecznie
gratulujemy i zapraszamy już za
rok na kolejną edycję.
3. Paluch Małgorzata
4. Broda Michalina
5. Głuchowska Antonina
6. Tadeusiak Wiktoria
KATEGORIA B chłopcy:
1. Masnyi Paweł
2. Pietrzyk Jakub
3. Poprawski Bartek
4. Wojda Maksymilian
5. Barwiński Karol

26,33
28,56
29,08
33,52
18,55
20,70
23,34
25,66
26,43

6. Turkiewicz Jakub
KATEGORIA C dziewczynki:
1. Hebdowska Jowita
2. Majka Kinga
3. Manyi Karolina
4. Wesołowska Lena
KATEGORIA C chłopcy:
1. Lenart Karol
2. Zaremba Mikołaj
3. Barwiński Wojciech

27,29
30,41
35,93
36,28
44,60
29,24
35,23
35,71

4. Morąg Antoni
5. Kacprzak Aleksander
6. Knapkiewicz Jan
7. Krzak Karol
8. Pałucha Adam
KATEGORIA D dziewczynki:
1. Martyniak Maria
2. Turkiewicz Maria
3. Tadeusiak Jagoda
KATEGORIA D chłopcy:

37,71
39,71
46,33
54,20
56,48
26,76
33,19
33,44

1. Paluch Piotr
2. Kacprzak Antoni
3. Kowalczyk Dawid
KATEGORIA E dziewczynki:
1. Raczyńska Maja
KATEGORIA E chłopcy:
1. Gancarz Tymon
2. Szynka Jakub
KATEGORIA F chłopcy:
1. Alex Jóźwiakowski

21,70
23,94
40,58

świętowały Dzień Pluszowego
Misia, bo „czy to jutro, czy to dziś,
wszystkim jest potrzebny Miś”.
Tego dnia każde dziecko przyniosło do przedszkola swojego misia,
a niektóre dzieci przebrały się za

halowa piłk a nożna
Szkoła Podstawowa nr 3

26,70

Reprezentacja SP3 wzięła udział
w mistrzostwach Gminy Trzeb-

16,65
21,61
26,66

Pożegnanie śp. Jacka Lasoty
Są takie pożegnania, na które nie jesteśmy gotowi. Są słowa, które zawsze
wywoływać będą morze łez i są takie osoby, na myśl których zawsze
zasypie nas lawina wspomnień.

Trzebniccy kolarze z wielkim
żalem i smutkiem zawiadamiają
o śmierci kolegi śp. Jacka Lasoty.
Utalentowanego kolarza,
który odnosił liczne sukcesy
reprezentując barwy Gminy
Trzebnica. Wierzyliśmy, że jeszcze
wiele kilometrów rowerowej
przygody przed nim. Wraz
z burmistrzem Gminy Trzebnica
Markiem Długozimą łączymy się
w bólu z jego Rodziną i Bliskimi.

▶ N a z dj ę c iu ś p. Jace k L asot a wsp ó lnie z Rom ane m
Wę g l ar s k im p o d c z as z awo d ów sp inning ow yc h .

W ycieczk a do afryk arium
Szkoła Podstawowa nr 2
02.12.2019 r. uczniowie klasy
I b i II d udali się na wycieczkę do
wrocławskiego Afrykarium, która
miała na celu zapoznanie dzieci
z różnorodnymi ekosystemami
związanymi ze środowiskiem
wodnym Czarnego Kontynentu.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od
zajęć warsztatowych. Klasa I b
uczestniczyła w zajęciach „Zmysły w świecie zwierząt”. Dzieci
dowiedziały się w jaki sposób
zwierzęta przystosowały się do
życia nocą, jakimi zmysłami poznajemy otoczenie. Uczniowie

testowali swoje zmysły odgadując
zapachy, ukryte przedmioty, rozpoznawały dźwięki wydawane
przez różne zwierzęta. Klasa II d
brała udział w warsztatach „Pogadajmy o gadach”. Uczniowie
poznali zwierzęta należące do
gromady gadów, dowiedzieli się
czym różnią się gady od płazów,
jakie wykształciły przystosowania
do życia na lądzie. Zajęcia prowadzone były w oparciu o prezentację multimedialną, karty pracy,
pomoce edukacyjne. Po warsztatach uczniowie wyposażeni w słuchawki udali się na zwiedzanie
Afrykarium z przewodnikiem.

obraźnię, pozwalają oderwać się
od rzeczywistości w świat marzeń i fantazji. W naszej świetlicy dzieciaki wyruszyły w świat
magii i czarów. Piątkowe popołudnie wypełnione zostało tradycyjnymi wróżbami andrzejkowymi. Dzieci brały czynny udział
w zabawach i wróżbach – m.in.
losowaniu przedmiotów ukrytych pod kubeczkami, wędrowaniu butów przez całą salę. Odczytane zostały również horoskopy
z dat narodzin dzieci. Uczniowie
rzucali również „grosikami” do
miski, aby spełniły się ich życzenia. Wróżby przyniosły dzieciom
wiele radości i uśmiechu! Andrzejkowy dzień upłynął w miłej
atmosferze. / Agata Wojczuk
misie. W tym dniu przygotowano
wiele atrakcji dla dzieci. Świętowanie zaczęło się od przywitania
wszystkich dzieci i ich misiów,
przedszkolaki z każdej grupy zaprezentowały swoje misie, mówiły z jakich są bajek, jaka jest
ich historia, odgadywały zagadki
związane z misiami. Próbowały
również smakołyków każdego
misia – słodkiego miodu. Wykonywały prace plastyczne, których
bohaterami były misie. Następnie
wszyscy bawili się przy misiowych
przebojach, były ćwiczenia gimnastyczne ze swoim ulubieńcem,
dzieci obejrzały także prezentację
multimedialną o znanych i lubianych misiach z bajek oraz słuchały opowiadania „Mokra łapka”.
Uroczystość przebiegła w bardzo
miłej i sympatycznej atmosferze.
/ A. Woźna
nica w halowej piłce nożnej. Zawody odbyły się w SP1 Trzebnica. Nasi Chłopcy zajęli pierwsze
miejsce i w styczniu wezmą udział
w finałach powiatu trzebnickiego
w Zawoni. Wyniki: SP3 5:0 SP1,
SP3 3:0 SP Masłów, SP3 5:2 SP2,
Skład: Łukasz Krawiec (kapitan)
Adrian Prędkiewicz (bramkarz)
Kacper Reptak (bramkarz), Łukasz Jędrzejewski, Damian Michalewski, Paweł Bizub, Miłosz
Nartowski, Jakub Krzciuk, Jakub
Michalak, Jeremi Lewczak, Oliwier Hupa, Dawid Zdzymiera. /
Gratulujemy!!!
Zwiedziliśmy ekosystem rafy koralowej, gdzie można podziwiać
ponad 60 gatunków ryb, poznaliśmy zwierzęta Afryki Wschodniej,
m.in. hipopotamy nilowe, mrówniki, golce – niezwykłe gryzonie.
Z dużą ciekawością dzieci obejrzały akwaria z endemicznymi
rybami z jezior Wielkich Rowów
Afrykańskich – Tanganiki i Malawi, a także jedne z najmniejszych
antylop świata, czyli dikdiki.
Ogromne wrażenie na uczniach
zrobił 18 metrowy przezroczysty
tunel z akrylu, który umożliwia
podziwianie żółwia zielonego,
rekinów, płaszczek, a także innych gatunków ryb. W strefie
Wybrzeża Szkieletów podziwialiśmy kotiki afrykańskie, pingwiny przylądkowe, a także meduzy,
mureny oraz ciekawe gatunki ryb
jak np. skrzydlica. Nasze zwiedzanie zakończyliśmy w dżungli
otaczającej rzekę Kongo , gdzie
podziwialiśmy krokodyle i manaty – niezwykłe, roślinożerne ssaki
zwane także syrenami. Zadowoleni , pełni wrażeń i nowych wiadomości wróciliśmy do szkoły. /
M. Strzykalska, H. Grocholska

Dom Drzewa
Szkoła Podstawowa nr 3
Uczniowie klasy II a, oraz dzieci
z grupy 0 c miały okazję odwiedzić
ośrodek edukacyjny „Dom Drzewa”. Podczas pobytu dzieci miały
okazję brać udział w projekcji filmu, z którego dowiedziały się jaką

rolę spełniają leśnicy oraz jak duże
znaczenie dla całego ekosystemu
stanowią lasy. Lekcje przyrodnicze urozmaicone były spacerem
po lesie, w którym dzieci budowały szałasy oraz częścią plastyczną.
Zajęcia bardzo się uczniom podobały. A.Zych, A. Woźna

Wicemistrzyni bowlingu
Szkoła Podstawowa nr 3
23 listopada w Łodzi odbyły się
Mistrzostwa Polski Juniorów
w Bowlingu, pod szyldem Polskiego Związku Kręglarskiego. Nasza
uczennica Julia Obroca (8a) rywalizowała z zawodniczkami z całej
Polski i w swojej kategorii (U15)
zajęła 2. miejsce! Została Wicemistrzynią Polski w Bowlingu. /
GRATULUJEMY!!!

Powiatowe mistrzynie
Szkoła Podstawowa nr 3
Dnia 19 listopada 2019r. Odbyły się Powiatowe Mistrzostwa
w piłce koszykowej dziewcząt

w Obornikach Śląskich. Reprezentantki naszej szkoły zajęły
pierwsze miejsce awansując
do 1/2 finału wojewódzkiego.
Gratulacje!

W REZYDENCJI ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA...
SP Boleścin
W tym wyjątkowym dniu, czyli
6 grudnia, dzieci z przedszkola,
zerówki i klasy pierwszej wybrały
się w podróż do Rezydencji Świętego Mikołaja. Najmłodsi spędzili
ten czas w towarzystwie Świętego Mikołaja oraz jego wesołych
pomocników Elfów. Na początku wszystkie dzieci obejrzały

spektakl pt. „Masza, Niedźwiedź
i Elfik ratują Świętego Mikołaja”.
Następnie uczniowie śpiewali kolędy, wzięli udział w warsztatach
artystycznych wykonując świąteczne świeczki, zwiedzili dom
Maszy i Niedźwiedzia, a także napisali listy do Świętego Mikołaja.
Na zakończenie każdy uczestnik
zrobił sobie świąteczne pamiątkowe zdjęcie z Rezydencji Świętego
Mikołaja.
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Koncert kl as pierwszych
Szkoła Muzyczna
18 listopada 2019 r. odbył się koncert uczniów klas pierwszych sekcji instrumentów smyczkowych
i gitary. Dla młodych wykonawców było to pierwsze spotkanie ze
sceną. Mimo to wszystkie prezen-

tacje wykonane były na bardzo
wysokim poziomie. W koncercie
wzięli udział uczniowie mgr Anny
Szpil, mgr Dagmary Mazur, mgr.
Radosława Brulińskiego oraz
mgr. Michała Jakubowskiego.
Serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.

Popis kl asy wiolonczeli
Szkoła Muzyczna
W dniu 25 listopada 2019 r. w auli
Gminnej Szkoły Muzycznej I st.
w Trzebnicy odbył się popis klasy wiolonczeli pani mgr Anny
Szpil. Uczennice zaprezentowały
swoje umiejętności w różnorodnym repertuarze, a przy fortepia-

nie towarzyszyła pani mgr Sonia
Markiewicz. Podczas koncertu
wystąpił absolwent naszej szkoły Marcel Frąckowiak, obecnie
uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu
w klasie pani mgr Doroty Kosendiak.

dzień Życzliwości
Szkoła Podstawowa nr 2
Tradycyjnie w naszej szkole, obchodziliśmy Światowy Dzień
Życzliwości. Celem akcji jest promocja życzliwości i zachęcanie do
czynienia dobra na różnych płaszczyznach… Dobry humor towarzyszył wszystkim od rana, a to za
sprawą atrakcji jakie zostały przygotowane dla uczniów i nie tylko.
Podczas tegorocznej edycji można
było napisać życzliwą wiadomość
do kolegi, koleżanki czy pracownika szkoły. Pisanie życzeń sprawiło

wszystkim wiele radości. Do akcji
przyłączyło się również wielu nauczycieli. Była to świetna okazja do
wymiany sympatii między danym
nauczycielem a klasą i odwrotnie…
Cała społeczność szkolna była zaangażowana w to, aby ten dzień
stał się bardzo ważny. Klasy 1, 2,
i 3 przygotowały drzewka życzliwości, które można podziwiać na
drzwiach ich sal. Uczniowie klas
4 zajmowali się projektowaniem
orderów życzliwości. Dzieci z klas
5 i 6 opracowały „Kodeks życzliwości”, a ich starsi koledzy i kole-

DZIEŃ ZDROWEGO ŚNIADANIA
Szkoła Podstawowa nr 2
W drugim tygodniu listopada
zorganizowany został w naszej
szkole DZIEŃ ZDROWEGO
ŚNIADANIA. Brały w nim udział
klasy 0-3. Najmłodsi uczniowie
z klasy 0C tworzyli zdrowe posiłki

wykorzystując do tego kolorowe
obrazki przedstawiające produkty
spożywcze, układali też przepis
na twarożek. Następnie spożyli
śniadania przyniesione z domu.
Smaczne i śmieszne kanapki
z produktów przygotowanych
przez rodziców zrobili uczniowie

żanki z klas 7 i 8 plakaty oraz hasła
promujące życzliwą postawę. Dzięki temu szkolny korytarz został
udekorowany pracami dzieci, stał
się kolorowy, a hasła przewodnie
z plakatów nawiązywały do prawidłowej postawy i przypominały
cel akcji. Główna idea: bądźmy dla
siebie mili, życzliwi, rozwiązujmy
wspólnie problemy, zauważajmy drugiego człowieka… Duże
emocje wzbudziło wytypowanie
w każdej klasie najbardziej życzliwej osoby. Imiona i nazwiska wyróżnionych uczniów wywieszone
zostały w holu szkoły. Największą
popularnością cieszyła się tego
dnia „Życzliwa poczta” oraz stanowisko Samorządu Uczniowskiego
„Życzliwość – podejmuję wyzwanie!”. To tam uczniowie podejmowali przeróżne zadania, a za ich
wykonanie zbierali pieczątki. Miejmy nadzieję, że tematy związane
z życzliwością omawiane m.in. na
godzinie z wychowawcą, przygotowane prace, a przede wszystkim
wiele ciepłych emocji związanych
z tym wydarzeniem towarzyszyć
nam będą każdego dnia. / Paulina
Wabnic, Jolanta Rainczuk, Ilona
Rudkiewicz, Monika Lech
z klasy IIc . Kolorowo i zdrowo
zrobiło się w klasie IIa, bowiem
dzieci przygotowały szaszłyki
z ulubionych owoców. Natomiast
pierwszoklasiści z Ia i Ib zjedli przy wspólnym stole pyszne
śniadania przygotowane przez
rodziców. W pozostałych klasach
dzieci prezentowały swoje śniadania omawiając przy tym znaczenie
produktów spożywczych, z których ich posiłek został przygotowany. Tak było w klasie IId, IIb,
IIIa czy w IIIc. Ponadto uczniowie
IId prezentowali hasła propagujące Dzień Zdrowego Śniadania.
Podczas spożywania wspólnego
śniadania, w każdej klasie zwracano uwagę na wartości odżywcze
i kulturę jedzenia. Dziękuję Wychowawcom oraz Rodzicom dzieci za zaangażowanie się w realizację tego projektu. / Koordynator
Jadwiga Michalak

Konkurs o Kr a jach
Szkoła Podstawowa nr 2

Mikoła jki
SP Masłów
Tegoroczne, szkolne obchody
związane z dniem 6 grudnia,
w naszej szkole trwały aż dwa dni.
5 grudnia 2019 r. dzieci z klas I-III
ze Szkoły Podstawowej w Masłowie udały się do Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy na spotkanie z Mikołajem.
Z wielkim zainteresowaniem
obejrzeli przedstawienie świątecz-

ne przygotowane przez pracowników GCKiS oraz film fabularny
o Mikołaju. Spotkanie zakończyło
się słodkim poczęstunkiem i zaproszeniem Mikołaja do szkoły.
Natomiast 6 grudnia Mikołaj skorzystał z zaproszenia i przybył do
szkoły w celu obdarowania prezentami wszystkich dzieci. W zamian nasi uczniowie odwdzięczyli
się mikołajkową piosenką. / D.
Paluch

W piątek 29 listopada w SP w Kuźniczysku odbył się VI Powiatowy
Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych, w którym
uczestniczyło 9 uczniów klas VII
i VIII ze szkół podstawowych Powiatu Trzebnickiego. Uczniowie
rozwiązywali test, który składał

się z 50 pytań. Zakres tematyczny
konkursu obejmował wiele zagadnień z historii, geografii, kultury
oraz zwyczajów krajów niemieckojęzycznych. Naszą szkołę reprezentowali: Jakub Nowakowski z klasy VIIIb, który zajął II
miejsce oraz Melchior Woźniak
z klasy VIIc, który uplasował się
na miejscu IV. Serdecznie gratulu-

Światow y Dzień AIDS
Szkoła Podstawowa nr 3
1 grudnia to z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO) dzień walki z AIDS oraz
solidarności z nosicielami wirusa HIV. Z tej okazji w Szkole
Podstawowej nr 3 w Trzebnicy

został wygłoszona prelekcja pani
mgr inż. Izabeli Korpowskiej,
pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Trzebnicy. Zajęcia miały
charakter otwarty. Były przeznaczone dla uczniów kl. VIII,
a zostały zainicjowane przez pa-

jemy Jakubowi i Melchiorowi oraz
życzymy dalszych sukcesów! / Renata Górecka i Edyta Łapińska
nią Adrianę Bocheńską, nauczyciela biologii. Spotkanie zostało
przygotowane przez członków
prężnie działającego Koła Biologicznego ze Szkoły Podstawowej
nr 3 w Trzebnicy. Na znak solidarności z osobami dotkniętymi
problemem HIV/AIDS zostały
wykonane czerwone kokardki
w kształcie odwróconej litery
V, symbolizujące jeszcze niewygraną walkę z AIDS. W ramach
podziękowań Szanownemu Gościowi wręczono plakaty przygotowane przez Koło Biologiczne. Temat poruszony podczas
spotkania cieszył się ogromnym
zainteresowaniem.
Młodzież
chętnie stawiała pytania oraz
brała udział w dyskusji.

projekt zdrowo Jem
Gminne Przedszkole nr 2
W tym roku szkolnym grupa ,,Jeżyki” wraz ze swoją nauczycielką
Anną Worotniak-Fiszer przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu
,,Zdrowo jem, więcej wiem”. Patronat nad akcją objęła Małżonka
Prezydenta RP, Agata Kornhauser
-Duda. Głównym celem projektu
jest kształtowanie u dzieci postaw
prozdrowotnych poprzez uczenie
zasad zdrowego odżywiania oraz
przekazywanie wiedzy na temat
produktów służących zdrowiu
i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również
uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem

wielu chorób i dolegliwości oraz
podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce
zdrowotnej. Edukacja rodziców,
od których zależy całokształt stylu
życia rodziny i przekonanie ich, że
warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną
– to również ważny cel projektu.
Realizacja projektu trwa cały rok
szkolny i jest podzielony na 3 etapy
(jesień, zima, wiosna). W każdym
etapie nauczyciel musi zrealizować
ze swoim zespołem konkursowym
określone zadania. Grupa ,,Jeżyki” zakończyła już etap jesienny.
W ramach zajęć zrealizowano dwa
tematy: ,,Smacznie, zdrowo, kolorowo” – czyli o wpływie owoców

Świetlicowe Mikoł a jki
SP Boleścin
Dnia 7 grudnia uczniow ie
uczęszczający na zajęcia świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej
„PSZCZÓŁKA” pod opieką pań:
Dominiki Surmy i Seweryny Janickiej wybrali się, na specjalne

zaproszenie pana burmistrza
Marka Długozimy, do GCKiS na
„Spotkanie z Mikołajem”. Dzieci
obejrzały film pt. „Kraina lodu 2”,
w czasie którego otrzymały poczęstunek. Na koniec każdy uczeń
otrzymał prezent od Świętego Mikołaja. / S&J

KinoSzkoł a
Szkoła Podstawowa nr 2
W roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy
uczestniczy w Ogólnopolskim
Interdyscyplinarnym Programie
Edukacji Medialnej i Społecznej
„KinoSzkoła”. Jest to projekt złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym celem
jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych i społecznych
wśród przedszkolaków, uczniów
i nauczycieli. Ta, nagrodzona przez
Polski Instytut Sztuki Filmowej,
pozaszkolna forma edukacji powstała na bazie podstawy programowej nauczania przedmiotów:
j. polski, wiedza o społeczeństwie,
historia, etyka, wychowanie do
życia w rodzinie oraz szkolnych
programów wychowawcz-profilaktycznych. Głównym celem za-

jęć jest kształtowanie kompetencji
medialnych i społecznych poprzez
kontakt ze starannie wyselekcjonowanymi dziełami polskiej i światowej sztuki filmowej oraz wsparcie
w kształtowaniu postaw empatycznych dzieci i młodzieży, pozytywnych relacji międzyludzkich i rozumieniu problemów współczesnego
świata. Dzieci, dzięki uczestnictwu
w projekcie KinoSzkoła, zobaczą
ﬁlmy dostosowane do ich wieku
i zainteresowań, będą miały okazję poznać wartościowe produkcje
kina europejskiego i światowego,
które często nie traﬁają do szerokiej dystrybucji. Każdy seans
poprzedzony jest prelekcją, podczas której uczeń nauczy się, jak
poruszać tematy dla niego ważne,
niejednokrotnie trudne. Będzie
miał możliwość utożsamiania się
z bohaterami filmów, dokonania

i warzyw na organizm ludzki, oraz
,,Każdy uczeń chce zostać Siłaczkiem”. Odbyły się również dwa
konkursy – ,,Zagadki owocowo –
warzywne” – z których utworzona została ,,Księga z zagadkami”
i konkurs ,,Order miłośnika sportu”. Podczas zebrania z rodzicami
przeprowadzono Forum Zdrowia
– mające na celu przedstawienie
rodzicom informacji dotyczących
projektu wraz z przekazaniem
ulotek,, Jak przekonać dziecko
do jedzenia warzyw?”. Ostatnim
z wykonanych zadań była promocja mająca na celu propagowanie
wiedzy na temat warzyw i owoców
,,Społeczności przedszkola”. Promocja zdrowia objęła też zajęcia
z panią dietetyk a zakończyła się
zabawami ruchowymi na świeżym
powietrzu. Zadania w ramach projektu realizowały dwie nauczyciel-
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ki Anna Worotniak – Fiszer oraz
Agata Pomorska. Mamy nadzieję,
że ,,Jeżyki” oraz wszystkie przed-

szkolaki pamiętać będą o codziennej porcji owoców i warzyw! Na
zdrowie! / Ewa Łopąg

ŻYWA LEKCJA PRZYRODY
Szkoła Podstawowa nr 2
Po raz kolejny w klasie 0A odbyła
się „żywa” lekcja przyrody. Tym
razem przedszkolaków odwiedziły papugi ze swoim właścicielem panem Mariuszem Marci-

autorefleksji; rozwinie wyobraźnię
emocjonalną, wzbogaci słownictwo, pogłębi empatię, podniesie
samoocenę, czy zrozumie otaczające go procesy społeczne. Projekt
stanowi świetne uatrakcyjnienie
pracy dydaktyczno-wychowawczej. W listopadzie młodsi uczniowie naszej szkoły mieli okazję
obejrzeć film „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Pierwsza
tajemnica” w reż. J. Bornebusch, na
podstawie bestsellerowej serii M.
Widmarka. Dzieci dowiedziały się,
że wspólne odkrywanie tajemnicy może być nie tylko początkiem
pięknej przyjaźni, ale też mierzeniem się z wyzwaniami, które
dotyczą każdego z nas: strachem
przed odrzuceniem, kłamstwem,
do którego trudno się przyznać,
a w końcu ze zrozumieniem i zaufaniem. Starsze klasy natomiast
dotknęły tematu lojalności, przemocy, dojrzałości. W filmie „Hej,
sokoły!” w reż. B. T. Hinrikssona,

niakiem. Naszymi gośćmi były:
Papuga LORYSA TĘCZOWA
– zwana przez właścicieli Mańkiem oraz Papuga RUDOSTERKA RDZAWOLICA (EMMA)
– zwana Lulu. W trakcie tych
zajęć edukacyjnych dzieci dowie-

uczniowie przekonali się o tym,
że drużyna to siła, także poza boiskiem, gdy rówieśnikom dzieje się
krzywda, a dorośli wykazują się
mniejszą dojrzałością niż maluchy.
Że umiejętności są ważniejsze od
płci, centymetrów i kilogramów,
No i najistotniejsze: na nic miłość
do piłki, jeśli zabraknie kumpla do
gry. Także nasze maluszki, uczest-

działy się wielu ciekawostek na
temat życia ptaków: gdzie mieszkają w warunkach naturalnych,
czym się żywią oraz czego można
ich nauczyć. Poznały także zasady bezpiecznego zachowania
się w pobliżu i w obecności tych
ptaków. Lulu i Maniek z pomocą
swojego opiekuna pana Mariusza zaprezentowały wspaniałe
sztuczki. Przedszkolaki z zaciekawieniem przyglądały się pięknym, kolorowym papugom,
które można było podziwiać
w trakcie lotu. Było pięknie, kolorowo i bardzo głośno. Jednak
największą radość, a zarazem
trochę strachu wywołało obserwowanie jak papugi siadały dzieciom na ramionach, rękach czy
głowach. Śmiechu i radości było
na ten dzień co niemiara. Bardzo
dziękujemy panu Mariuszowi za
wspaniałą, kolejną lekcję o ptakach i myślimy, że nie ostatnią. /
A. Tiuchty
nicząc w programie KinoPrzedszkole, dowiedziały się, o czym
warto pamiętać w święta. Każdy
z seansów poprzedzony był wartościową, mądrą i często zabawną
prelekcją, z czynnym udziałem widowni. Przed nami kolejne seanse.
Już się cieszymy! Koordynatorki /
Joanna Sztyma i Ewa Bednarz

okienko
z wierszem
Twórczość Jacka Paska, słuchacza UTW „Tęcza” i aktywnego uczestnika Warsztatów
Literackich, ma swoje źródło
w zróżnicowanych lekturach
naukowych, w których autor
szuka praktycznych odniesień
do rzeczywistości bezpośrednio go otaczającej. To oryginalna i refleksyjna poezja.
Osoby zainteresowane literaturą, a także pisaniem i publikowaniem własnych utworów
serdecznie zapraszamy na
warsztaty literackie. Zajęcia
odbywają się w Gminnym Centrum Kultury w każdy wtorek
od godz. 9.00. Najlepsze utwory będziemy publikować w
niniejszej rubryce, redagowanej przez Stefana Jurkowskiego
i Annę Marię Musz.

JACEK PASEK

Poezja i czas
Poezja wymaga ciszy i skupienia
Proza dnia zabiera jej czas
Do ostatniej sekundy
Bez chwili wytchnienia
Ale nie zabierze Erato
Bo ona jest w nas
Kusi swoją zmysłowością
I żyje za pan brat z czasem
Ten powoli zamyka drzwi
Warto przekroczyć próg
I wpaść w jej objęcia
Zatrzaśnięte za sobą drzwi
Nie odgrodzą od wspomnień
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T ydzień Eduk acji Globalnej
Szkoła Podstawowa nr 3
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

Br ązowe medale
Szkoła Podstawowa nr 1
Nasi chłopcy rocznika‚ 2008 – po
udanym występie i zwycięstwie
w rozgrywkach powiatowych –
uzyskali awans do Finału Strefy

Wrocławskiej. 3 grudnia w walce
o medale rywalizacja była bardzo
zawzięta i wyrównana. Krótkie
i dynamiczne akcje ciągle zmieniały wyniki spotkań. W bezpośredniej walce o drugie miejsce

KONKURS PLASTYCZNY
Szkoła Podstawowa nr 1
5 grudnia 2019 r. uczniowie klas
I-III z 10 szkół Powiatu Trzebnickiego wraz z opiekunami przybyli do Szkoły Podstawowej nr 1
w Trzebnicy na uroczyste rozstrzygnięcie I Powiatowego Konkursu
Plastycznego „Święty na butelce”.
Prace dzieci były tak przepiękne, że bezstronne jury w składzie:
p. Łucja Kołodziejczyk, p. Marta
Mroczek i ks. Piotr Filas miało

wielki problem z wybraniem tych,
które mogliśmy nagrodzić. Wszyscy uczniowie wykazali się kreatywnością wykonując wybraną
przez siebie postać świętego. Każdy
uczeń bardzo twórczo przedstawił
swojego świętego, ukazując jego
atrybuty. Aby uświetnić całą uroczystość, przedstawiciele klas II
z naszej szkoły przebrani za Anioły
zaśpiewali dwie piosenki: „Coś się
święci” i „Święty uśmiechnięty”.
W czasie uroczystej Gali dzieci od-

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 ucznio-

musiała zadecydować dogrywka
z gospodarzem finału. I tu Kamieniec Wrocławski w ostatnich
sekundach zdobył 2 punkty, co
dało mu zwycięstwo w spotkaniu. My wywalczyliśmy brązowe
medale, do których droga od samego początku rozgrywek była
bardzo ciężka. Chłopcy, jesteście
super! I miejsce-SP 81 Wrocław.
II miejsce-Kamieniec Wrocławski, II miejsce-SP1 Trzebnica. Brązowi medaliści: Oliwier
Sądkiewicz, Piotr Kunicki, Jan
Kaniewski, Piotr Wieczorek, Jakub Stępień i Marek Słomski.
Szczególne podziękowania składam dla pani Katarzyny Stępień
oraz Radzie Rodziców SP1, która umożliwiła naszym uczniom
wzięcie udziału w rozgrywkach.
/ Drużynę przygotowała i prowadziła Lidia Rojewska.
wiedził też Św. Mikołaj, który rozdał im słodycze i pomógł pani Dyrektor przy rozdawaniu dyplomów
i nagród wszystkim uczestnikom
konkursu. Serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów. Laureatami Konkursu zostali: I Oskar
Augustyniak SP 2 Trzebnica, II Jan
Gładysz SP 1 Trzebnica, III Aleksander Książek SP Żmigród, IV
Jan Balasiński SP Osolin, V Julian Kuriata SP Ujeździec Wielki.
Wyróżnienie: Kaja Budrewicz SP
Psary. / Monika Budziak-Mielnik,
Monika Wojewódka

wie. 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 siódmo
– 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

MIKOŁ A JKI PRZEDSZKOLAKÓW
SP Ujeździec Wielki
4 grudnia przedszkolaki wzięły
udział w zorganizowanych przez
Gminę Mikołajkach w Trzebnicy. Najpierw dzieci wzięły udział
w Mikołajkowym Turnieju Piłki
Nożnej jako zawodnicy i kibice.
W składzie naszej drużyny znaleźli się: Antek Gryglewicz, Adam
Haniszewski, Filip Kalinowski,
Eryk Szpak, Witek Samól, Ksawery Bocheński, Marcel Dufrat, Fabian Mamełko, Dawid Walczak,

JESIENNY, MUZYCZNY NASTRÓJ
klasycznej i rozrywkowej. Poznały nowe instrumenty dęte, blaszane czyli waltornie i puzon, ich
budowę oraz brzmienie. Artyści
przygotowali specjalne zagadki
muzyczne, a dzieci świetnie sobie radziły z ich odgadywaniem.
Muzyka z prezentowanych instrumentów wprowadziła ciepły,
jesienny nastrój. Dało się wyczuć

wyraźne zainteresowanie dzieci,
a z ich twarzy w trakcie wykonywania utworów epatował spokój
co zapewne im samym przyniosło
kilka pięknych chwil, które zapamiętają na długo. Lekcje z takimi gośćmi to zawsze okazja do
wyciszenia, do wejścia chociaż na
chwilę w piękny świat muzyki naturalnej. W spotkaniu ze światem
muzyki uczestniczyły także dzieci
z klasy 0c wraz z wychowawcą. /
A. Tiuchty

Błażej Cichosz, Maciej Skwarcan
i Szymon Czajkowski. Po zawodach sportowych dzieci spotkały
się z Mikołajem w Kinie Polonia.
Obejrzały tam przedstawienie teatralne przygotowane przez pracowników Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Trzebnicy oraz
bajkę „Basia i Boże Narodzenie”.
Wszystkie dzieci otrzymały też od
Mikołaja słodki upominek i zrobiły sobie z nim pamiątkowe zdjęcie. / B. Wyszyńska-Borys

kartek świątecznych i będą rozprowadzane jako cegiełki na rzecz
dzieci potrzebujących pomocy
charytatywnej (rehabilitacja, zakup jedzenia i ubrań) zarówno tutaj w Polce jak i za granicą. Wyniki konkursu zostały ogłoszone 15
listopada br. Nadesłano 3000 prac
z ponad 100 szkół. Maciej Nowak,
uczeń klasy I b otrzymał wyróżnienie za pracę na temat Bożego
Narodzenia. Ogłoszenie wyników
i pracę Maćka można oglądnąć
na filmiku umieszczonym na You

Tubie pod hasłem Konkurs plastyczny Dziecięca kartka pomaga.
Gratulacje / Iwona Mędryk

Dnia 05.12. 2019 r. w Hali Sportowej w Trzebnicy odbył się Gminny
Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej
w Halowej Piłce Nożnej Chłopców. Nasi uczniowie w składzie:
Jakub Sztur, Franciszek Misterka,

SP Ujeździec Wielki
Czworo uczniów z naszej szkoły wzięło udział w plastycznym
konkursie różańcowym, organizowanym przez Stowarzyszenie
Apostołów Miłosierdzia. Konkurs miał charakter akcji charytatywnej o nazwie „Dziecięca
kartka pomaga”. Uczestnicy mieli
wykonać dwie prace plastyczne.
Zwycięskie prace tego konkursu
zostaną wydrukowane w formie

25 listopada obchodzony jest
Światowy Dzień Pluszowego Misia. Dzień ten ustanowiony został

Halówk a
SP Masłów

Konkurs pl ast yczny

SP Ujeździec Wielki

Piotr Koła, Michał Szymański,
Dawid Woźniak, Maciej Składnik, Maciej Umański, Filip Śliwka zdobyli III miejsce. Jesteśmy
dumni z tak wysokiej lokaty, gratulujemy zwycięzcom i życzymy
dalszych sukcesów. / B. Falkowska

Szkoła Podstawowa nr 1
Jak co roku wolontariusze z naszej
szkoły pomogli w przeprowadzeniu akcji organizowanej przez Caritas Polska: „Tak, POMAGAM!”.
W dniach 6 i 7 grudnia w supermarketach i sieciach handlowych
w Trzebnicy kilkunastu uczniów
wraz z opiekunami zachęca-

ło klientów do włączenia się od
zbiórki. Jej celem było zebranie
artykułów spożywczych z długim terminem przydatności oraz
chemii gospodarczej dla najuboższych rodzin. Wolontariusze spisali się znakomicie. Udało im się
zebrać wiele darów. Wszystkim,
którzy zaangażowali się w to dzieło serdecznie dziękujemy!

Świąteczne odwiedziny
Szkoła Podstawowa nr 1
5 grudnia wolontariuszki z klasy
8 wraz z Mikołajem odwiedzili
dzieci z Przedszkola nr 2 im. Polskiej Niezapominajki w Trzebnicy. Każda grupa była przygotowana na odwiedziny Świętego.

Popis kl asy kl arnetu
Szkoła Muzyczna
Dnia 4 grudnia 2019 r. w Gminnej Szkole Muzycznej w Trzebnicy odbył się popis klasy klarnetu
pani Patrycji Gruszczyk. Uczniowie zaprezentowali zróżnicowany repertuar, który wprowadził
publiczność w świat klarnetowej

muzyki. Wykonawcom, przy fortepianie towarzyszyła pani Barbara Niesobska. Gościnnie wystąpił
także saksofonista Szymon Sztadilów, z klasy pana Mateusza Boducha. Mimo chłodu za oknem,
koncert odbył się w bardzo ciepłej
atmosferze. Wykonawcy zostali
nagrodzeni gorącymi brawami.

w 2002 roku, czyli w roku, w którym pluszowy miś skończył 100
lat. W tym roku w naszym przedszkolu świętowaliśmy zatem 117
urodziny pluszowego misia. Z tej
okazji dzieci przyniosły na zajęcia

Współpr aca z Caritas

W czerwonych strojach i pięknych
nakryciach głowy dzieci śpiewały
piosenki oraz recytowały wiersze.
Niespodziankę przygotowały także Elfy św. Mikołaja, które zatańczyły przedszkolakom ulubioną
piosenkę wyjątkowego gościa –
„Chocolate”. Po wspólnym zdję-

swoje ulubione misie, o których
chętnie opowiadały. Wszystkie
przedszkolaki spotkały się na
wspólnym świętowaniu w jednej
z sal przedszkolnych. W czasie
spotkania obejrzały film o historii
pluszowego misia, rozpoznawały na zdjęciach inne znane misie,
tańczyły przy piosence „Pokochaj pluszowego misia”, wzięły
udział w zabawach ruchowych
ze swoimi pluszakami, obejrzały także najstarszą polską bajkę
o Misiu Uszatku. Przedszkolaki
lubią oglądać bajki z misiami, lubią się nimi bawić, a nawet je kochają, dlatego otrzymały odznaki
przyjaciela pluszowego misia.
Na zakończenie spotkania dzieci
otrzymały kolorowanki z misiem
i balonami oraz pracę plastyczną do wykonania. Efekty pracy
przedszkolaków mogliśmy podziwiać na szkolnym korytarzu. /
B. Wyszyńska-Borys
ciu Mikołaj wędrował do kolejnej
grupy, aż odwiedził i obdarował
wszystkie dzieci. Bardzo dziękujemy pani Dyrektor za zaproszenie i miłe przyjęcie. Szczególne
podziękowania składamy na ręce
pani Martyny, która towarzyszyła
nam przez cały dzień. Pozdrawiamy Mikołajkowo i mamy nadzieję,
że w przyszłym roku też będziemy
mogli się zobaczyć.

PRZEDSZKOLNE ANDRZEJKI
Jak co roku, z okazji andrzejek
dla przedszkolaków zorganizowane zostały różne zabawy i słodki
poczęstunek. Głównym celem
zabaw andrzejkowych było zapoznanie dzieci z tradycjami, obrzędowością i zwyczajami ludowymi,
a także integracja przedszkolaków i rozbudzanie pozytywnych
dziecięcych emocji. Przedszkola-

Po raz kolejny klasa 0a gościła
muzyków ze Szkoły Muzycznej,
pana Jana Grelę grającego na instrumencie o nazwie waltornia
oraz pana Wojciecha Nycza, muzyka grającego na puzonie. Dzieci
miały wyjątkową okazję, aby wysłuchać kilku utworów muzyki
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DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

SP Ujeździec Wielki

Szkoła Podstawowa nr 2
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ki bawiły się w rytm dziecięcych
piosenek, tańczyły z balonami
i serpentynami. Losowały zabawne wróżby dotyczące przyszłości
i tego, kim w przyszłości będą.
Przebijały serduszka z imionami,
bawiły się w tradycyjną zabawę
z butami. Wszystkim przedszkolakom zabawy bardzo się podobały i sprawiły im dużo śmiechu i radości. / Beata Wyszyńska-Borys

Andrzejki w kl asie 0c i IId
Szkoła Podstawowa nr 2
29.11.2019 r. uczniowie klas 0c

i IId razem z wychowawcami zorganizowali „Andrzejki”. Najwięcej śmiechu i radości sprawiały

dzieciom przepowiednie. Wszyscy gorączkowo czekali na to, by
dowiedzieć sie, kto jako pierwszy z klasy zmieni stan cywilny
i komu w życiu się powiedzie.
Uczniowie poznali jakimi są żywiołami i jaki tkwi w nich temperament. Wróżby przeplatane były
plasami i tańcami przy muzyce.
Katalog zabaw był obszerny i bogaty a każdy znalazł dla siebie coś
wyjątkowego. „Andrzejki” były
okazją do rozbudzenia ciekawości i poznania ludowej tradycji.
Wszyscy wspaniale się bawili,
humory dopisywały, a przepowiadana przyszłość zawsze może się
spełnić. Tak naprawdę wszystko
zależy od nas, warto o tym pamiętać. / A. Pszczółka, M. Strzykalska, M. Nita
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KUPON KRZYŻÓWKOWY dwutygodnika NR 20 (170)
Osoby, które dostarczą rozwiązaną krzyżówkę
do Redakcji Panoramy Trzebnickiej (ul. Prusicka
12, pok. 208), wezmą udział w losowaniu:
•

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

•

TORT firmowy, ufundowany przez Cukiernię BEZA (do odbioru w Cukierni BEZA przy
ul. św. Jadwigi 29C Trzebnica, po okazaniu
gazety z dowodem tożsamości, Trzebnica
tel. 387 26 70, 602 454 285). Nasz kupon
możesz zrealizować w dogodnym dla Ciebie
czasie w przeciągu 1 miesiąca od momentu
daty emisji gazety z nazwiskiem zwycięzcy.
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Włoska
"Wisła"
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Ważny
w
w
brydżu
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22
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Ognisty
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baran
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Młodszy z braci
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Chce
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pokonać
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Dawny
Dawny
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TańczoMiłosny
Pieśni z
Tańczony na Pieśni z Miłosny
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Ssak z
kitą z
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Niepan
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19 20 21 22 23 24 25 26
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Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L
2016 Nr 119, str. 1) informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury
i Sportu, ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica; możecie się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych
pod adresem: iod@um.trzebnica.pl; moje dane będą przetwarzane na potrzeby przekazania rozwiązania krzyżówki do
Redakcji Panoramy Trzebnickiej i udziału w losowaniu zwycięscy; nie podanie danych osobowych uniemożliwi udział
w losowaniu zwycięscy; dane będą przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa; dane będą przechowywane
przez okres do wydania kolejnego numeru Panoramy: dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu; przysługuje Pani/Panu prawo: wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

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

FIRMOWY

8 9 10 11 12 13 14 15
8 9 10 11 12 13 14 15
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31 grudnia 2019

Sylwester w stylu Casino / sala retro

12 stycznia 2020

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy /
sala kinowo-widowiskowa
W YSTAW Y

do 18 lutego 2020

Wystawa malarstwa, grafiki, rysunku,
linorytu, ilustracji pt. ,,Preregrinatur”
Artura Lobusa absolwenta ASP we
Wrocławiu / wystawa z okazji 30-lecia
pracy twórczej / Galeria Parter, Galeria
Stara Kręgielnia, Galeria Poddasze, sala
im. Feliksa Mułki, Sala 100

grudzień 2019

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

do 31 stycznia

„Skrzaty ze świątecznej chaty” / wystawa dzieci sekcji: Rysunek z elementami
grafiki, Forma, Kredka, Ceramika
/ Galeria Klatka

artKawiarnia

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

Miejsce dla Ciebie!

organizujemy urodziny dla dzieci
szczegóły: 669 886 997

poniedziałki
/ 18:00-20:00

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

wtorki
/ 9:30 i 10:30

Zajęcia muzyczne dla dzieci 0-3 lat z
opiekunami / ArtKawiarnia / Obowiązują zapisy edukator.kultury@gmail.com

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

BeszaBeszamel
do
mel
do
mięsa
mięsa

Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie - myśl Karola Bunscha.
6 7
6 7

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

26
26

11
8
15
8
15
11
Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie - myśl Karola Bunscha.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

KULTURA

99

19
19

Wyspa
Wyspa
słynąca
zsłynąca
kolosa
z kolosa

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

Członek
Członek
złotej
złotej
ordy
ordy

Był nim
Był
nim
Ketling
Ketling

LiturLiturgiczna
giczna
szata
szata

Futerał
Futerał
na
na
binokle
binokle

22

DzierżaDzierżawi sklep
wi sklep

16
16

Posag
Posag
panny Białe od
panny Białe od
krowy
Ziały
krowy
Ziały
ogniem
ogniem

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje:

4
4
6
6

Płonie
Płonie
w
w
świecy
świecy

Rozwiązanie z numeru 19 (169)

Umowa
Umowa
przeprzelewu
lewu

Ślepota barwna
barwna
Ślepota
Cymes dla
dla Burka
Burka
Cymes

29

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

30 grudnia

Biegi Dzieci i Młodzieży 35. Ulicznego
Biegu Sylwestrowego Trzebnica 2019,
start godz. 11:00 przy Gminnej Hali Widowiskowo-Sportowej, ul. 3 Maja

31 grudnia

35. Uliczny Bieg Sylwestrowy Trzebnica 2019, start godz. 12:00 przy Gminnej Hali Widowiskowo-Sportowej,
ul. 3 Maja

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

GODZINY OT WARCIA OBIEK TÓW SPORTOW YCH
Stadion Miejski
FAIR PLAY ARENA
i bieżnia dla biegaczy na stadionie
Gminny Obiekt
SportowoRekreacyjny
ul. 3 Maja 2

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

Kompleks Boisk
Orlik
ul. Oleśnicka

poniedziałek - piątek 12:00-20:00
sobota- niedziela 12:00-18:00

BIBLIOTEKA

Rynek Ratusz, parter
tel. 669 767 871
pon. 10:00 – 17:00 / wt. 9:00 – 16:00
śr. nieczynne - prace wewnętrzne
czw. 11:00 – 18:00 / pt. 9:00 – 16:00
SOBOTA-NIEDZIELA NIECZYNNE

czwartki / 16:30

W 80 pomysłów dookoła biblioteki /
zajęcia czytelniczo plastyczne dla dzieci
/ Ratusz

30
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H A R M O N O G R A M odbioruNr
odpadów
- Trzebnica - styczeń 2020

1

2

3

4

5

6

Alpejska
Bolesława Chrobrego
Miodowa
Na Wzgórzach
Jarzębinowa
Kolejowa
Kwiatowa
Łączna
Marii Leszczyńskiej
Mostowa
Ogrodowa
Owocowa
Parkowa
Sportowa
Stefana Żeromskiego
Św. Jadwigi
Węgrzynowska
Wrocławska
Przemysłowa
Widokowa
Żołnierzy Września

Aleksandry
Borówkowa
Czereśniowa
Poziomkowa
Porzeczkowa
Malinowa
Fryderyka Chopina
Grunwaldzka
Harcerska
Henryka Brodatego
I. Paderewskiego
Jagodowa
Kazimierza Wielkiego
Oleśnicka
Piastowska
Samarytańska
Stanisława Moniuszki
Truskawkowa
Wesoła
Winna
Władysława Jagiełły
Władysława Łokietka
Elizy Orzeszkowej
gen. Grota-Roweckiego
gen. L. Okulickiego
gen. W. Sikorskiego
Janusza Korczaka
Łąkowa
Nowa
Szarych Szeregów
1 Maja
3 Maja
Armii Krajowej
Henryka Pobożnego
Jana Pawła II
Świętojańska
Jana Kilińskiego
Olszewskiego Jana
Krakowska
Wincentego Witosa
W. S. Reymonta
Adama Asnyka
Adama Mickiewicza
Chabrowa
Cicha
Cypriana K. Norwida
gen. Józefa Bema
Jaśminowa
Jędrzejowska
Juliusza Słowackiego
Krótka
Marii Dąbrowskiej
Marii Konopnickiej
Pogodna
Prusicka
Siostry Hilgi Brzoski
Teatralna
W. Broniewskiego
Wrzosowa
Wojska Polskiego
Akacjowa
Brama Trębaczy
Graniczna
Kosmonautów
Lawendowa
Marcinowska
Młynarska
Morelowa
Obornicka
Orzechowa
Polna
Rynek
Sadowa
Słoneczna
Spokojna
S. Piaskowskiego
Wałowa
Wiosenna
Wiśniowa
Zielona
H. Sienkiewicza
I. Daszyńskiego
ks. D. W. Bochenka
Milicka
Piwniczna
Pl. M. J. Piłsudskiego
Solna
Stawowa
Tadeusza Kościuszki
Drukarska
Bartosza Głowackiego
Jana Matejki
Kościelna
Leśna
Lipowa
Michała Drzymały
Obrońców Pokoju

O D PADY
ZIELO N E

REJON

REJON

O D PADY
TWORZYWA
O D PADY
ZM IE SZ AN E
PAPIER
SZTUCZNE
KUCHENNE
S T YC ZEŃ
Każdy
W Budynki powyżej 7 lokali poniedziałek
SM Budynki SMLW Trzebnica Każdy piątek
ULI C A

H A R M O N O G R A M odbióru odpadów – SOŁECTWA - styczeń 2020
ODPADY
ZMIESZANE
M IE JSCOWOŚĆ

2020 r.
STYCZEŃ

ODPADY
KUCHENNE

ODPADY
ZIELONE
trawa, liście,
drobne
gałązki

Wtorek
07.01

Środa
15.01

Środa
29.01

Środa
22.01

ODPADY SELEK T Y WNE ZEBRANE
TWORZYWA
SZTUCZNE

PAPIER
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M

A

M
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Masłów
Cerekwica
Sulisławice
Świątniki

Czwartki
9
23

Piątek
10.01

1

Piątek
10.01

Węgrzynów
Droszów

Czwartki
9
23

Poniedziałek
13.01

Poniedziałek
13.01

Wtorki
14
28

Wtorek
14.01

Wtorek
14.01

Malczów
Marcinowo
Rzepotowice
Nowy Dwór
Brzezie
Biedaszków Wielki
Janiszów
Ujeździec Mały
2

Ujeździec Wielki
Koniówko
Koniowo

Środy
2*
15
29

Czwartek
02.01
Piątek
17.01

Domanowice

Czwartek
16.01

Brzyków

Piątek
17.01

Piersno
Boleścin
Skarszyn
Głuchów Górny
3

Taczów Mały
Taczów Wielki

Środy
8
22

Poniedziałek
20.01

www.autocraft.net.pl

części samochodowe

Poniedziałek
20.01

Brochocin
Raszów
Będkowo
Piątek
10.01

Piątek
10.01

Kuźniczysko
Skoroszów

Czwartki
2
16
30

4

Koczurki
Biedaszów Mały
Komorówko

Piątek
17.01

Trzebnica

Masłowiec

Piątek
17.01

Czwartki
2
16
30

Poniedziałek
27.01

Poniedziałek
27.01

Komorowo

Wtorek
07.01

Szczytkowice
Blizocin

Środa
15.01

Jaźwiny
Ligota
5

Księginice
Kobylice

Środy
15
29

Wtorek
21.01

Wtorek
21.01

Jaszyce
Małuszyn

Wtorki
7
21

Piątek
24.01

Środy
8
22

Piątek
31.01

Piątek
24.01

Piątek
31.01

Piątek
24.01

Piątek
24.01

Piątek
31.01

Piątek
31.01

Wtorki
14
28

UWAGA ! Kolorem czerwonym i „ * „ oznaczono daty odstępstw od wyznaczonych dni tygodnia, w których
następuje wywóz odpadów komunalnych w związku z przypadającymi w danym tygodniu świętami. Pojemniki
należy wystawiać przed posesję na dzień przed terminem odbioru.

30.01

23.01

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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K

L

A

31

32

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

Nr 20 / 170 20.12.2019

Chirurgia i Medycyna
Estetyczna
Lek. med. Maciej Paruzel
Specjalista Chirurgii Ogólnej,
Hirudologii, Medycyny
Estetycznej i Kosmetologii
• Chirurgia Ogólna
• Chirurgia Ręki
• Medycyna Estetyczna
• Kosmetologia
Centrum Medyczne PARMED
Trzebnica ul. Spokojna 11
tel. 601 773 229
www.parmed.eu

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

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

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

PEDIATRA
Neonatolog

PEDIATRA
NEONATOLOG

Anna Kowalik

lek. med.

pediatra, specjalista neonatolog

Stanisława Marcjoniak
specjalista chorób dzieci
i neonatologii

Trzebnica
ul. Wrocławska 8c/13

w REH4U

/////

Trzebnica ul. Jagiełły 9

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

tel. 71 312 11 62

po wcześniejszym umówieniu.

STOMATOLOG

Kinesiology Taping
plastrowanie dynamiczne

Ewa Zgliczyńska-Duda

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

•
•
•
•
•

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

tel. 504 234 127
Agnieszka
Franieczek-Madalińska

Trzebnica

tel. 607 636 024

ul. Daszyńskiego 67/11

gabinet
ortodontyczny

TECHNIK
DENTYSTYCZNY

Leczenie wad zgryzu

Adrian Lenkcis

lek. stom.
specjalista ortodonta

Lidia Korczyk
Trzebnica

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

tel. 604 095 455

PSYCHIATRA
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

wizyty psychiatryczne
wizyty domowe
lek.

Tomasz Ciba

Arodent

naprawa protez
zębowych

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

880 583

www.arodent.net.pl

PSYCHIATRA
lek. Agnieszka Dzioba-Musiał

TRZEBNICA
Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica – ZDRÓJ

TRZEBNICA

ul. Kościuszki 10

ul. Polna 27A/1

Przyjmuje we wtorki
w godz. 15.00 – 19.00

wizyty prywatne
tel.

Pracownia Techniki Dentystycznej

694 723 900
LOGOPEDA

mgr Marcela

Szymańska

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

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

rejestracja telefoniczna
tel. 665

38 38 58

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

504 234 127

tel.
mgr Agnieszka Franieczek-Madalińska
dojazd do pacjenta neurologicznego

ul. Wrocławska 8D

Trzebnica

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

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

lek. stom.

Viltis Medica

Specjalistyczny Gabinet
Chorób Płuc

Trzebnica ul. Kościuszki 10

godziny przyjęć:

502 670 316

lek. med. Agata Kot

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

GABINET
PEDIATRYCZNOALERGOLOGICZNY

NEO
CENTRUM SŁUCHU

PULMONOLOG

Kardiologiczny

przyjmuje codziennie
po rejestracji telefonicznej

pon. i czw. 16.00-18.00

/////

www.viltismedica.pl
Rejestracja telefoniczna:

tel. 505

686 165

LARYNGOLOG
praktyka
laryngologiczna
Dr nauk med. Piotr Pastuszek

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

ul. Wincentego Witosa 2

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

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

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

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

Maleszka

certyfikowany fizjoterapeuta
metody NDT-Bobath, PNF,
terapii manualnej

www.stepmed.pl

Trzebnica
ul. Kolejowa 1A/2

ul. KOŚCIUSZKI 10
Rejestracja
tel. 607 09 99 00

tel. 71 740 50 12

wizyty domowe:
Trzebnica i okolice
tel. 517 894 568

STOMATOLOG

STOMATOLOG

ASC SŁUCHMED

DERMATOLOG

Justyna Składnik

lek. stom.

tel. 602

159 230

Adam Wesołowski
Trzebnica

Trzebnica
ul. św. Jadwigi 19a

ul. J. Korczaka 1E

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

tel.

w ZAKŁADZIE OPTYCZNYM

i PRACOWNIA OPTYCZNA

dr n. med. Anna Białek-Szymańska

lek. med. Maria Banaś-Wojtowicz

specjalista chorób oczu

specjalista chorób oczu i optometrysta

• badanie dna oka

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

optyk czynny:
dr przyjmuje:

tel. 601

754 974

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

71 387 22 67 / 607 40 58 47

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

OCT – optyczna koherentna
tomografia
komputerowe pole widzenia

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

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

Psycholog
Psychoterapeuta
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dzieci Młodzież Dorośli

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

mgr Renata Wójcicka

tel. 608 485 186

387 12 76

Gabinet czynny

519 580 771
OKULISTA

• pomiar ciśnienia ocznego

tel. 71

• stomatologia dziecięca

OKULISTA

• korekcja wad wzroku

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

• stomatologia zachowawcza
z endodoncją

603 233 932
505 377 781

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

Trzebnica

(Osiedle Zdrój – wejście
od ul. Armii Krajowej)

rejestracja telefoniczna

Trzebnica ul. Św. Jadwigi 1D

•
•
•
•
•

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

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

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

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.

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

rejestracja

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

22-12 Przy Ratuszu ul. Obornicka 1
23-12 Lege Artis

ul. Ks. Dziekana
W. Bochenka 49

24-12 Lege Artis

ul. Tadeusza
Kościuszki 10

25-12 Panaceum

ul. Ignacego
Daszyńskiego 65

26-12 Pod Bazyliką ul. Kościelna 6

ul. Św. Jadwigi 1/2

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

www.aktiv-rehabilitacja.pl

27-12 Dr. Optima

ul. Tadeusza
Kościuszki 4

28-12 Herbena

ul. Prusicka 1

Świętej
29-12 DOZ
Jadwigi

ul. Świętej
Jadwigi 13A

30-12 Przy Ratuszu ul. Obornicka 1

SPECJALISTYCZNOREHABILITACYJNA
DLA DZIECI

Obornicka 41e

rejestracja tel.

ul. Świętej
Jadwigi 13A

gabinet weterynaryjny iatros

Konsultacje Onkologiczne
czwartki godz. 11-15

Świętej
21-12 DOZ
Jadwigi

Trzebnica

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

31-12 Lege Artis

ul. Ks. Dziekana
W. Bochenka 49

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. Prusicka 1

PRZYCHODNIA

TRZEBNICA

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

20-12 Herbena

Lekarz weterynarii

T r z e b n i ca

• 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

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

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

08:24

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

09:35

Kurs 8

Kurs 9

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

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

14:27
14:30
14:40

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

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

10:00 – Cmentarz Obornicka

13:40 – Cmentarz Obornicka

10:03 – Inter marche

13:43 – Inter marche

15:36

14:50

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

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

08:44
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

10:05 – Bar Gwiazdka

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 14.01.2020 r.

NIERUCHOMOŚCI
Spr zedam

LINIA C

Trzebnica – Głuchów Górny – Piersno – Siedlec Trzebnicki – Trzebnica
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KURS
2

KURS
3

ważny od 16.12.2019r.

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

10:05
10:08
10:12
10:16
10:20
10:23
10:26
10:29
10:32
10:35
10:38
10:41
10:44
10:48
10:52
10:55
10:58

Obowiązuje w dni robocze
Trzebnica nr. 23 – oznacza przystanek na ul. W. Witosa

KURS
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KURS
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16:02
15:59
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

17:06
17:01
16:58
16:54
16:50
16:47
16:44
16:41
16:38
16:35
16:32
16:29
16:26
16:22
16:18
16:14
16:10

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/

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

ważny od 16.12.2019r.

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

działka(20) budowlana w Mienicach,
pow. 15,80 ara, gmina Wisznia Mała, tel.
728 482 555.
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(18) budowlana, 0,5 ha, w dolinie
Baryczy, w starej hucie, przy samym lesie,
blisko drogi asfaltowej, wszystkie media
dostępne, tel. 609 936 972.

POCZĄTEK TRASY

godzina odjazdu
6:10 / 7:15/ 10:05 / 15:10
/ 16:10 / 17:10

Działka(17) o powierzchni 1350 mkw,
budowlana na granicy Trzebnica – Księginice, w pełni uzbrojona (woda, prąd,
kanalizacja), atrakcyjnie położona, tel. 506
837 298.

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

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

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

Mieszkanie (20) lub zamienię, w Trzebnicy 47mkw, na parterze, po remoncie
łazienki, tel. 663 693 795.
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.
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.
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) w Szczytkowicach, w zabudowie
bliźniaczej, z roku 1980, stan bardzo dobry,
tel. 608 082 456, 668 123 380.
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.

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.

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.
(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.

MOTORYZACJA / rolnicze
Spr zedam
SEAT(20) Cordoba, cena do negocjacji, tel.
504 740 170.

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.

kupię
ziemie (20) rolną, do 1,5 hektara, okolice
Trzebnicy i Obornik, tel. 502 483 031.
kawalerka(18) w Trzebnicy, może być
do remontu lub zamienię mieszkanie 3
pokojowe z dopłatą na kawalerkę, tel. 881
485 387.
dom (18) mały, na wsi w powiecie trzebnickim, może być do remontu, tel. 690 949 293.
działka(13) rolna lub sad z możliwością
zabudowy, pod Trzebnicą, tel. 664 754 821.

z amie nię

INFORMACJE OGÓLNE
kierunek

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

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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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
Powierzchnie biurowo(20) – usługowe, w centrum Trzebnicy, przy ul. Solna
6, w bezpośrednim sąsiedztwie deptaku,
w budynku znajdują się lokale o pow. 10
- 40 mkw, teren biurowca jest ogrodzony
i posiada własny parking, tel. 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.

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.

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.

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.

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.

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

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.

KOREPETYCJE
matematyka(20) Jestem studentem
Politechniki Wrocławskiej, udzielę korepetycji dla uczniów szkoły podstawowej,
gimnazjów a także szkól ponadgimnazjalnych przygotowujących się do matury, tel. 792 429 119.

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.

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.

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.

36

Nr 20 / 170 20.12.2019

Mam do wynajęcia

Apartament
w domu
z ogrodem dwukondygnacyjny

telefon

506 052 400
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.
Maszyna(20) do siekania kapusty, elektryczna /szczotkownica/, tel. 713 123 677.
orkan (20) II, maszyna rolnicza, tel. 500
326 862.
pszenżyto(20) rzepa, okolice Zawoni,
tel. 692 618 067.
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.
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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.
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URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICY
71 312 06 11, 71 312 06 42, 71 312 01 45

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.
telewizor(16) toshiba, 40 cali, tel. 721
952 000.

chłodziarka(19) tel. 667 674 056.
.

ROWERY / WÓZKI
Spr zedam

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

Rower(20) męski nowy z przekładnią,
wiatrówko+lornetka,tel. 713 123 677.
rower(20) młodzieżowy, tanio, plus hulajnoga, tel. 723 538 107.
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.

MEBLE
Spr zedam

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

łóżko(20) pojedyncze, drewniane z materacem, tel. 668 302 127.
stół(20) owalny +4 krzesła, dębowe, cena
700 zł, tel. 713 123 677.
stół(19) ze szklanym blatem + 4 krzesła,
wym. 110 cm x 75 cm, wys. 75 cm, cena
250 zł, tel. 603 283 075.

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

przyczepy(18) rolnicze: wywrotka i skrzyniowa, tel. 500 326 862.
sadzark a (18) do ziemniaków, tel.
500 326 862.
sortownik (18) napędzany silnikiem
elektrycznym, tel. 500 326 862.
ciągniki (18) ZETOR, 4 cylindrowy, tel.
500 326 862.
agregat(18) uprawny do ziemniaków,
tel. 500 326 862.

BUDOWLANE / agd, rtv
Spr zedam
akordeon (20) 80 basowy, cena do negocjacji, tel. 668 302 127.
Organy(20) elektroniczne, keyboard
m-ki YAMAHA PSR74 CENA 350, tel. 713
123 677.
stemple (20) budowlane, sosnowe o długości 2,75 m - 3,05 m w ilości około 120
sztuk. tel. kontaktowy 601377892
9. uchwyt (20) wiertarski 1-16, stożek 1 i
2 , tel. 513 624 771.
zamrażarka(20) szufladowa, Whirpool, z funkcją no frost, w bardzo dobrym
stanie, cena 800 zł, tel. 501 180 160.
pralka(20) PTL 1109, wym: szer. 40 cm,
gł. 60 cm, wys. 90 cm, mało używana, bez
śladów zarysowań, cena 390 zł, tel. 726
953 689.
R

E

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.
.

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

L

A

.

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

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

szafka(18) pod telewizor, w bardzo dobrym stanie, tel. 514 399 495..

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

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

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

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.
M

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.

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

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

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

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

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.

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

DLA DZIECI / różne
Spr zedam
biurko(16) IKEA, cena 130 zł, tel. 883 433 493.

kożuszek (20) roz. 42-44, bardzo mało
używany, cena do uzgodnienia, tel. 798
484 366.

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.

A

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

E

Kupię / ODDAM / przyjmę

K

L

A

M
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Poszukuj ę zduna(19) do obłożenia
wkładu kominkowego cegłami szamotowymi, kominek w obornikach śląskich,
przywiozę odwiozę. tel 732 244 683.
Kupię motocykl(19) Simson, WSK,
SHL, Motorynka, Romet itp, tel. 600 340 996.
nieodpł atnie pole (16) wydzierżawię nieodpłatnie! w Kałowicach, gmina
Zawonia o pow, 0,5 h, tel. 798 263 003.
Kupię rzutnik (12) Anna lub Jacek z filmami lub osobno, tel. 604 259 577.
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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

Zbiorniki
na deszczówkę

szamba

piwniczki betonowe
odwodnienia
i drena ż

Gwar anc ja
na zbiornik
i montaż

SCHODY

BEZPŁ ATNA
w ycena
profesjonalne
dor adztwo

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

Depilacja laserowa

Krzysztof Kawecki

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

883 485 324

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

Na święta : Bony Podarunkowe z 30 % rabatu

www.drewno-betonowe.pl

Luzem lub w workach

tel. 609

514 915 / 697 011 953

DREWNIANE
DĄB JESION
BUK SOSNA

www.schodex.net

cena od 4,5 tys. zł.
tel.

BIURO

NIERUCHOMOŚCI

tel. 697 011 953
609 514 915

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.

Trzebnica ul. Chrobrego 26

ul. Sienkiewicza 3a Trzebnica

Szkoła Pod. Nr 3 w Trzebnicy

taekwondopolska.pl

TAXI 1
TRZEBNICA

przewóz 6 osób

telefon

601 270 514

Rachunkowe

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

713 870 274
502 749 540
602 571 613

tel.

obrońców pokoju 18 b
trzebnica

Kredyty | ubezpieczenia | nieruchomości | inwestycje

781 608 200

Skup złomu

Milicka 32 tel. 71 312 05 03
godziny otwarcia skupu
poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00
sobota 8:00 – 13:00

577 294 425

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

tel.

PROMOCJA

do każdej wymiany opon
odgrzybienie klimatyzacji gratis
DWUTYGODNIK SAMORZĄDOWY
GMINY TRZEBNICA

data wydania: 20.12. 2019

785 233 408

pon-Pt 8-17 / SOBOTA 8-14

obsługujemy gminy:
Trzebnica, Wrocław, Wisznia Mała,
Czernica, Oborniki Śląskie, Zawonia, Kąty Wrocławskie, Długołęka
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TYLKO U NAS
SZYBKO
TANIO
I SOLIDNIE

Szczytkowice 91

wywóz nieczystości
płynnych

Nakład 10 000 egzemplarzy

785 233 408

pon-Pt 8-17 / SOBOTA 8-14

CZYSZCZENIE
KANALIZACJI

FHU

podstawiamy kontenery | transport gratis | najlepsze ceny w mieście

atrakcyjne cenY!

tel.

SALON MEBLOWY

WUKO Krzysztof Buczek

metali kolorowych	makulatury	wywóz gruzu budowlanego

Trzebnica

i inne prace elekryczne

tel. 601 537 024

Jakub

TRZEBNICA

602 523 956 / 713 870 407

nowych, wymiana starej

694-057-540

tel. 535 788 141

OBNIŻYMY RATY
TWOICH KREDYTÓW
NAWET o 30%

TEREN SKŁADU WĘGLA

montaż
instalacji
elektrycznych

Powiat Trzebnicki
i okolice

cena za miesiąc 50 zł

zapraszamy
do nowo
otwartego
biura

Serwis klimatyzacji

telefon:

agnieszka.prokopowicz@interia.pl

także u klienta

o powierzchni 130 mkw
na działalność handlową,
usługową, itp.

609 794 991

BĘDKOWO 166

elektryk

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

tel. 71 312 09 36

� Komputerowe wyważanie kół
� Wymiana opon

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

704 748

Wycena usługi bezpłatna

sprzedaż ogumienia
wyważanie kół
wymiana opon

WULKANIZACJA SERWIS OPON

rzeczoznawca majątkowy
nr upr. 7034

tel. 721

WULKANIZACJA

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

WYCENA

756 346

na działalność
gastronomiczną handlową, usługową itp.

Biuro

tel. 693 431 523

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

treningi w piątki

o powierzchni 572 mkw

697 689 359

Konkurencyjne ceny!

AUTO SERWIS

Agnieszka Prokopowicz

lokalE

tel

- DYWANÓW
- WYKŁADZIN
- TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ
- MEBLI TAPICEROWANYCH

biuro@drewno-betonowe.pl

w Trzebnicy wydzierżawi:

- 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

CZYSZCZENIE

NIERUCHOMOŚCI

taekwon-do

OCIEPLANIE PIANKĄ PUR

PROFESJONALNE

602 728 266

tel. 602

PSS "Społem"

Firma DOM-BUD oferuje

Firma TOMIK oferuje

drewno betonowe

Kostka / Orzech / Ekogroszek
drewno rozpałkowe
nowa lokalizacja – dawny araj

Facebook: Laser One Epilacja laserowa

rezerwacja telefoniczna 608 779 111 (w godz. 9 - 20) czynne: pon. - pt. 9 - 18 / sob. 10 - 16

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

trzebnica ul. Chrobrego 26

Laser One

Trzebnica ul. Polna 27A, gab. 2

Sprzedaż Węgla

100 %

betonowe

SPAWANIE-ŚLUSARSTWO
TOLL-SPAW

39
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