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Woda w normie

Młodzi i zdolni stypendyści

Choć nie ma konieczności,
gmina Trzebnica planuje
wyposażyć stacje uzdatniania
wody w instalacje służące
do jej zmiękczania.

Str. 4

Wyremontowana
świetlica
Zakończył się remont
pomieszczeń w nieużywanym
dworcu kolejowym
w Brochocinie,
przeznaczonych
pod świetlicę.

Str. 7

Rodzinne Zawody
Pływackie
W zawodach rywalizowało
osiem rodzin. Puchar
Burmistrza Gminy
Trzebnica zdobyła rodzina
Urbanowiczów.

Str.25

Buduj z
nami

W

tym roku szkolnym, po
rozpatrzeniu przez komisję wniosków złożonych przez
szkoły, przyznano osiem stypendiów Burmistrza Gminy Trzebnica oraz sześć stypendiów im.

Str. 9
Jana Pawła II. Uczniowie, poza
tym, że osiągają wysokie wyniki w nauce i mogą pochwalić się
sukcesami w licznych konkursach, są wolontariuszami, chętnie włączają się w akcje na rzecz

osób starszych, dzieci, słuchają
muzyki, kochają sport i pięknie
realizują swoje pasje. Stypendia
i listy gratulacyjne 13 lutego w
Ratuszu wręczali burmistrz Marek Długozima, sekretarz Daniel

Buczak oraz przewodniczący
Rady Miejskiej Mateusz Stanisz.
Uroczystość uświetnił występ
młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 2 pod opieką pani Haliny
Bolisęgi.
Więcej str 8-9.
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- także używane -
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Nasz komentarz
W jednym z ostatnich numerów gazety NOWa ukazał
się kolejny sensacyjny artykuł
pt. „Gminne gazety nielegalnie
pobierają opłaty za reklamy", w
którym autor twierdzi, że gazety
samorządowe nie mogą pobierać
opłat za reklamy, bo takie działanie jest nielegalne, narusza prawo,
dobra osobiste wydawców i firmy
wydawniczej wydającej niezależne gazety. Wszystkie te twierdzenia autor oparł na precedensowej
opinii prezesa RIO w Łodzi odnośnie jednej z tamtejszych gazet
samorządowych.
Cały artykuł w lokalnym tygodniku poświęcony był głównie
„Panoramie”. O innych tytułach
wydawanych w powiecie trzebnickim ani słowa. Oczywiście tezę
gazety odnośnie szkód jakie wyrządza „Panorama” na lokalnym
rynku prasowym poparł w tymże
artykule zaniepokojony starszy
mężczyzna, który prosił o zachowanie anonimowości. Zresztą
wszystkie wypowiedzi odnośnie
gazety samorządowej są sygnowane przez zaniepokojonego czy-

O reklamach, audycji i lamentach
telnika czy wzburzonego mieszkańca.
I oczywiście wszystkie
są krytyczne i bardzo krytyczne. Ci, którzy myślą inaczej głosu już nie mają. Ok. Niech
tak będzie.
Autor odgraża się także, że w
tej sprawie wyśle odpowiednie pisma do burmistrzów informujące
o nielegalnych działaniach. Cytuję: „ Zasady wydawania urzędowej
gazety będzie musiała zmienić nie
tylko gmina Trzebnica, ale i gmina Żmigród.” Co dziwne, o Prusicach na przykład ani słowa.
Owszem, gazety samorządowe pewnie zmienią działania, ale
pod jednym zasadniczym warunkiem, że taką decyzję wyda organ
stanowiący prawo, a nie redaktor
naczelny Daniel Długosz. To nie
on bowiem ustanawia zasady, nie
on decyduje co gmina powinna, a
czego nie. Nie stanowi prawa i nie
może go egzekwować. Na szczęście.
Wracając jednak do meritum
sprawy – czyli opinii wydanej
przez prezesa RIO w Łodzi - nie
jest ona źródłem prawa, które
obligatoryjnie działa w całej Polsce. Jak to trafnie ujął jeden z internautów, który skomentował
artykuł w NOWej, że w Polsce

nie obowiązuje system prawa precedensowego, cyt: „[...] I jeśli np.
w roku 1875 farmer wypasający
bydło na polu innego farmera po
pierwszych przymrozkach w opinii
ławy przysięgłych działał zgodnie z
prawem to już do końca świata takie działania tak będzie oceniane.
W Polsce obowiązuje system prawa
kontynentalnego i wcześniejsze wyroki (tzw. orzecznictwo) nie są dla
urzędnika wydającego opinię oraz
dla sądu obligatoryjne.”
W związku z tym twierdzenie, że „Panorama” nielegalnie
pobiera opłaty za reklamy jest
nadinterpretacją. To co bowiem
obowiązuje w Łodzi nijak się ma
do Trzebnicy, Żmigrodu, Będziemyśla, Kozionóżek czy Kokoszek.
Jeśli w prawie polskim pojawi
się przepis zakazujący popierania opłat za reklamy w gazetach
samorządowych, wówczas absolutnie i bezdyskusyjnie gazeta się
temu podporządkuje. I wówczas
będzie publikować je bezpłatnie.
To nie koniec jednak medialnej
ekspansji na „Panoramę”. Niedawno bowiem starosta Robert Adach
poskarżył się do Radia Wrocław
na wyskoki nakład gazety i w ogóle na zasadność jej wydawania.
Efektem utyskiwań starosty była
audycja w radiu, z tezą – że gazeta

jest zła, a starosta martwiący się
o publiczne pieniądze. Jednak ani
starosta, ani sama dziennikarka
słowem nie napomknęli o tym, że
powiat sam myśli o własnej gazecie. Szkoda trochę, bo to rzuca nieco inne światło na całą sprawę.
Mimo to, audycja, która miała przynieść miażdżącą krytykę
gazety, lincz, czy jej zniknięcie
z rynku, przyniosła inny niż zaplanowany skutek. Komentarze
wpisywane na portalu radia, o
dziwo... nie były tylko i wyłącznie
negatywne, jak zapewne życzyłby
sobie inicjator medialnej akcji.
Na dodatek sam dziennikarz
prowadzący audycję - Filip Marczyński, tak oto pisze w swoim
podsumowującym program komentarzu: Cieszę się, bo w mojej
rozmowie ze słuchaczami na temat gminnych, czy powiatowych
gazetek, nie dominowały głosy
oburzenia na „marnotrawstwo
publicznych pieniędzy" przez urzędy, które je wydają. Takie gazety są
potrzebne. Dlaczego? Bo ludzie są
leniwi. Tak, można te informacje
zamieścić tanio na internetowych
stronach, można uznać, ze jak ktoś
chce się czegoś dowiedzieć, to może
zapytać i tak dalej. Tylko, że ludzie
tego nie zrobią. Jeśli natomiast w
sklepie znajdą gazetkę, to wielu

ją weźmie i przeczyta, dowie się,
w razie czego zareaguje, lub przynajmniej się zainteresuje tym, czy
owym. Ważne jest, by nie udawać
w nich obiektywnego dziennikarstwa, to ma być raczej rodzaj urzędowego biuletynu. Swego czasu
podśmiewano się, z urzędowego
wrocławskiego portalu, drogiego i
potężnego. Nic dziwnego. Cóż tam
znajdziemy, jeśli w należącym do
prezydenta portalu, pracownik
prezydenta przeprowadza wywiad
z tym prezydentem? Kontrowersyjne pytania? Nie sądzę... Ale zachęcam - bierzcie te darmowe gazetki,
czytajcie je i zachęcajcie innych.
Często są one jedynym źródłem informacji. Regionalne media, także
my, nie dotrzemy na każdą ulice,
bo, jakkolwiek bardzo się staramy,
nie damy rady. Nie da się.
W artykule „Dość z nachalną
propagandą! Mieszkańcy o Panoramie Trzebnickiej”, który kilka
dni później ukazał się na łamach
NOWej odnośnie radiowej audycji, ani słowa jednak o tym.
Dlaczego? Wiadomo. Zbyt pozytywne. A przecież to nie taki miało
być ...
Redakcja

„Wydawanie gazet gminnych”, autor prof. Andrzej Szewc, źródło czasopismo „Wspólnota. Pismo Samorządu Terytorialnego”. 20.12.2012. Fragment publikacji.

Publikowanie płatnych reklam i ogłoszeń
[...] Czy gazeta gminna może
publikować płatne reklamy i
ogłoszenia? Zanim odpowie się
na to pytanie, warto poruszyć
kwestię ogólniejszą, a mianowicie: czy gazeta gminna może w
ogóle, a jeżeli tak – to na jakich
zasadach publikować reklamy i
ogłoszenia?
W przypadku pierwszej części
pytania odpowiedź jest oczywista – nie ma żadnych przepisów
zabraniających prasie samorządowej publikowania takich materiałów czy ustanawiających dla
niej ograniczenia inne niż dla
pozostałej prasy.
Co więcej, można spotkać się z
poglądem, że odmowa zamieszczenia reklamy bądź ogłoszenia

jest dopuszczalna tylko wtedy,
gdy treść lub forma tych materiałów są sprzeczne z prawem lub
zasadami współżycia społecznego albo z linią programową bądź
charakterem publikacji (wyrok
Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 5 kwietnia 2006 r., I ACa
332/04, LEX 252829), jakkolwiek
nie jest do pogląd dominujący w
judykaturze (zob. np. odmienne
orzeczenia SN z 14 października
2005 r., III CZP 67/05, LEX nr
177301, czy z 18 stycznia 2007 r.,
I CSK 376/06, LEX 303357).
Również zasady, na jakich
prasa samorządowa może te materiały publikować, są identyczne
jak te obowiązujące inną prasę:
ogłoszenia i reklamy nie mogą

być sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego
i muszą być oznaczone w sposób
niebudzący wątpliwości, że nie
stanowią one materiału redakcyjnego (art. 36 ust. 2 i 3 prawa
prasowego).
Wracając do kwestii odpłatności – pozornie jednoznaczną
odpowiedź w tej sprawie daje art.
36 ust. 1 prawa prasowego, stanowiąc, że prasa może zamieszczać odpłatne ogłoszenia i reklamy, zwłaszcza że publikowanie
płatnych ogłoszeń w postaci prawomocnych wyroków sądu lub
innych orzeczeń zawierających
klauzulę o opublikowaniu oraz
ogłoszeń sądu lub innego organu
państwowego nakazuje art. 35

ust. 1 prawa prasowego.
W literaturze zwrócono również uwagę, że: „Art. 36 ust. 1
Prawa prasowego nie ustanawia
zakazu zamieszczania przez
prasę nieodpłatnych ogłoszeń
i reklam poprzez wprowadzenie nakazu publikowania tylko
odpłatnych ogłoszeń i reklam.
Przepis ten oparty jest wyłącznie na konstrukcji dozwolenia”
(I.B. Mika, J. Szwaja, „Darmowe
publikowanie ogłoszeń i reklam
a prawo konkurencji”, Kwartalnik Prawa Prywatnego 1993,
nr 3). Podniesiono przy tym, że
„regularne i stałe zamieszczanie bezpłatnych ogłoszeń przez
przedsiębiorcę prasowego może
stanowić podstawę do uznania,
iż jego działanie jest sprzeczne z
klauzulą generalną uznk [ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – A.Sz.], zwłaszcza gdy

ze względu na posiadany kapitał
i możliwości wydawnicze zajmuje on poważną pozycję na rynku
wydawnictw prasowych.
Zachowanie to nie może pozostać bez wpływu na sytuację
innych wydawnictw prasowych
działających na tym samym
rynku, a w szczególności na ich
przychody. Stosowany przez niego system darmowych ogłoszeń
może pogorszyć pozycję konkurentów, poprzez spadek zainteresowania wydawaną przez konkurenta prasą, zmniejszenie jej
zbytu, a w przyszłości doprowadzić nawet do odebrania konkurentowi czytelników jego prasy”.
Wniosek z tego taki, że zasady
uczciwej konkurencji wymagają,
aby ogłoszenia i reklamy także
w prasie samorządowej publikować zasadniczo odpłatnie. [...]
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Kosmiczne odloty
i pustosłowie

Polityka otwartej dłoni, która aktualnie stosowana jest przez Platformę Obywatelską wobec Obywatelskiego Dolnego Śląska Rafała Dutkiewicza na poziomie województwa, z trudem dostrzegalna jest w powiecie trzebnickim. W jaki
sposób starosta Robert Adach ma zamiar podporządkować się obecnym wytycznym Jacka Protasiewicza skoro od
kilku lat wraz ze swoimi partyjnymi kolegami atakuje burmistrza Trzebnicy?
Wiadomo nie od dzisiaj, że
burmistrz Trzebnicy Marek
Długozima był i jest w swych
działaniach sprzymierzony z
prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem. Natomiast
wybory szefa dolnośląskich
struktur Platformy Obywatelskiej z października ubiegłego roku, kiedy to Jacek Protasiewicz pokonał Grzegorza
Schetynę, pokazały dobitnie,
że wizja współpracy PO z Dutkiewiczem była postrzegana z
większym entuzjazmem, niż
nikomu niepotrzebna walka
na wyniszczenie propagowana
przez Schetynę.
Zagorzałym zwolennikiem Jacka Protasiewicza w trakcie wyborów w Karpaczu, a co za tym idzie
również jego wizji wdrożenia „polityki otwartej dłoni”, był Starosta
Trzebnicki Robert Adach. Po drugiej stronie, jako oddany zwolennik
Grzegorza Schetyny, stanął poseł z
Trzebnicy Marek Łapiński. Obydwa posunięcia opowiedzenia si po
jednej ze stron były ryzykowne, natomiast to co stało się po wyborach
zaskoczyło wszystkich obserwatorów lokalnego życia politycznego.
Otóż po wygranej Jacka Protasiewicza, poseł Marek Łapiński dostał się do nowego składu zarządu
dolnośląskiej Platformy, natomiast
Robert Adach został zupełnie zapomniany i odstawiony na boczny
tor. Wywołało to zrozumiałą frustrację trzebnickiego starosty.

Nowa wizja współpracy
Dlaczego stało się tak, że zwolennik Schetyny dostaje się do zarządu, a przyjaciel Protasiewicza
(jak sam o sobie mówił starosta
Adach) może jedynie przyglądać
się temu z daleka? Przyczyna jest
dość prosta. Jacek Protasiewicz
w ostatnich miesiącach otrzymał
wystarczającą dawkę przykładów
bezpardonowej walki i niszczenia
burmistrza Trzebnicy Marka Długozimy. A tacy ludzie jak Adach nie
pasują do aktualnej polityki.
Co innego poseł Marek Łapiński.
Ten ostatnio się wyciszył i posłusznie dostosował do wymogów szefa
poprzez umiar w walce na lokal-

■ Brak pieniędzy w kasie Powiatu oraz frustracja z powodu słabnącej pozycji w Platformie Obywatelskiej powodują nerwowe działania starosty Roberta Adacha. Źródło: Kurier Trzebnicki.

nym polu.
Ciekawą sprawą jest jednak
zachowanie wobec innego zwolennika Grzegorza Schetyny, a
mianowicie
dotychczasowego
marszałka Dolnego Śląska Rafała
Jurkowlańca. By nadal móc zasiadać w zarządzie PO, poseł Łapiński
bez mrugnięcia okiem stwierdził,
że Jurkowlaniec musi odejść z zajmowanej funkcji. Potem w jednym
z programów stwierdził, że to była
suwerenna decyzja marszałka. Zachowania chorągiewkowe w wykonaniu posła Łapińskiego nie są
jednak czymś nowym. Pisaliśmy
o tym obszernie w zeszłym roku
w artykule „Drugi rozkrok Łapińskiego”.
Natomiast starosta Robert
Adach stoi w rozkroku (do niedawna było to domeną jedynie posła
Łapińskiego) - z jednej strony jest
zwolennikiem polityki Protasiewicza (tak przynajmniej deklaruje), z
drugiej zaś co chwilę atakuje burmistrza Marka Długozimę.
Promowanie przez starostę Adacha hasła „Trzebnica Azbest Zdrój”
było i nadal jest nieodpowiedzialną

grą, która w konsekwencji doprowadza do nieodwracalnych szkód
wizerunkowych całej gminy. W
tym celu zaproszone zostało nawet
Radio Wrocław - tak, aby każdy na
Dolnym Śląsku usłyszał skrzętnie
sklecony okrzyk mający dyskredytować burmistrza Długozimę.
Skutki uboczne zupełnie nie były
brane pod uwagę.
Ostatnio starosta Adach znów
wezwał Radio Wrocław i żalił się,
że nakład samorządowego informatora gminy Trzebnica „Panorama Trzebnicka” jest zbyt duży, a
opozycja przedstawiana jest w nim
w złym świetle. W związku z tym
Powiat ma zamiar wydawać swoją
gazetę założoną akurat w roku wyborczym - ale o tym starosta już nie
wspomniał w radiu.
A przecież można pokusić się o
teorię, że paradoksalnie „Panorama Trzebnicka” jest dziełem starosty i redaktorów z gazety Nowej.
Gdyby nie cotygodniowy, zajadły
atak na burmistrza Trzebnicy na
jej łamach, począwszy od roku
2010, dalej byłby to kwartalnik, jak
to miało miejsce w kadencji 2006-

2010. To właśnie działania Roberta
Adacha jako szefa lokalnych struktur PO zapoczątkowały wojnę z
burmistrzem Długozimą. Stało się
tak dlatego, że Robert Adach oraz
Marek Łapiński nie umieli pogodzić się z tym, że burmistrz w roku
2010 założył swój komitet i wygrał
wybory w gminie zdobywając 86%
poparcia. Został wtedy przez PO
okrzyknięty zdrajcą. Dodatkowo
bolał fakt, że lokalni działacze Platformy nie mogli obsadzić intratnych stołków w gminie Trzebnica
swoimi ludźmi.
Późniejsze
wielomiesięczne
dyskredytowanie działań Marka
Długozimy bez krzty opamiętania,
było dla lokalnej opozycji czymś
naturalnym. Jednak gdy burmistrz
odpowiedział ogniem, opozycja
popłakała się jak dzieci w piaskownicy, którym zburzono babkę.

„To wina Długozimy”
Słynne w całej Polsce powiedzenie „to wina Tuska”, którym każde
niepowodzenie, nawet brak opa-

dów śniegu zimą, przypisywano
obecnie rządzącym, jest skutecznie
transponowane przez starostę Roberta Adacha na grunt trzebnicki.
Każde niepowodzenie lub kłopoty
w Powiecie „to wina Długozimy”.
Ostatnio w rozmowie z Kurierem Trzebnickim starosta stwierdził, że wstrzymanie przez burmistrza Trzebnicy decyzji o ustaleniu
warunków zabudowy dla działki,
którą Powiat chciałby sprzedać,
przyczyni się do upadku szpitala,
który przecież ratuje życie - także
burmistrza. Zdaje się to być populizm i demagogia w dość czystej
postaci. Na nic wyjaśnienia Burmistrza Gminy Trzebnica, że nie może
wydać Powiatowi Trzebnickiemu
tej decyzji, mając świadomość, że
po uchwaleniu planu miejscowego dla omawianego terenu, będzie
musiał wydaną przez siebie decyzję
wygasić z powodu odmiennych zapisów planu i wydanej uprzednio
decyzji o warunkach zabudowy.
Naraziłoby to potencjalnego nabywcę działki na kłopoty.
Rozpaczliwe pytanie starosty
„a skąd ja mam wziąć pieniądze
na szpital?” potwierdza jedynie złą
kondycję powiatu i nieskuteczne
działania zarządu.
W innej wypowiedzi starosta
posuwa się wręcz do poważnych
oskarżeń wobec burmistrza Trzebnicy. Niepowodzenie przy sprzedaży nieruchomości na ulicy Solnej w
Trzebnicy, którą starostwo sprzedało za 25% wartości oszacowanej
przez rzeczoznawcę, spowodowane
było według Roberta Adacha przez
rzekome zastraszanie potencjalnych inwestorów. Miał to ponoć robić właśnie burmistrz Długozima.
Zatem to znowu wina prywatnie
wytworzonego oponenta starosty.
Wiele działań starosty Roberta
Adacha ocenianych jest przez osoby z zewnątrz jako „robienie we
własne gniazdo”. Brak pieniędzy
w kasie Powiatu oraz frustracja z
powodu słabnącej pozycji w Platformie Obywatelskiej powodują
nerwowe działania, nieudolne zarządzanie i wypowiedzi niegodne
samorządowca.
Czy takie zachowanie można już
nazwać kosmicznym odlotem?
Źródło: Kurier Trzebnicki

Źródło - Kurier Trzebnicki. Artykuł opublikowany w wydaniu nr 04/2014 (063) 13 - 26 lutego 2014. Przedruk.
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Rozmowa z p.o. dyrektora TCKiS - Agnieszką Pawlaczek

Chcę zachęcać do współpracy
Agnieszka Pawlaczek od niedawna pełni obowiązki dyrektora Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu. Jaka jest jej wizja
kierowania centrum i czy zamierza przystąpić do zapowiedzianego konkursu na to stanowisko? O tym w kilku słowach poniżej.
Kiedy powstał pomysł, żeby
przejęła Pani obowiązki dyrektora TCKiS?

W grudniu burmistrz Marek
Długozima odbył ze mną rozmowę, podczas której zaproponował
mi objęcie stanowiska p.o. Dyrektora Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu. Funkcję tę pełnię
od 1.02.2014 r.
Burmistrz zapowiedział, że
ogłosi konkurs na stanowisko
dyrektora tej placówki. Czy za-

mierza Pani przystąpić do tego
konkursu?

Dopóki konkurs nie zostanie
ogłoszony, nie znane mi są warunki, które do tego konkursu
mają być spełnione. W związku z
tym nie jestem teraz w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
Jaka jest Pani wizja kierowania
Trzebnickim Centrum Kultury i
Sportu?

Od pierwszych dni pracy w Trzebnickim Centrum Kultury i Spor-

tu podejmuję szereg działań, które mają na celu usprawnienie pracy. Chcę sprawić, by zarządzane
przez Centrum gminne obiekty
stały się nowym miejscem niecodziennych spotkań z kulturą czy
sportem dla mieszkańców i gości
z zewnątrz. Zajmuję się również
ujednoliceniem identyfikacji wizualnej, chcę także zaktywizować
mieszkańców – bez względu na
ich wiek – do większego zaangażowania w proponowane przez
gminę inicjatywy. Chcę jeszcze

Twardość wody w granicach normy
Przedmiotem zainteresowania lokalnego tygodnika reklamowego stała się ostatnio kwestia
twardości wody w Trzebnicy, która może być uciążliwa i kosztowna w kontekście eksploatacji
sprzętów gospodarstwo domowego. Mimo wyników badań, które wskazują, że poziom twardości wody utrzymuje się w granicach normy, Gmina Trzebnica sprawdza możliwości techniczne oraz wysokość nakładów pieniężnych na instalację służącą zmiękczaniu wody w stacjach
uzdatnia wody, z których trafia ona do gospodarstw domowych.
W województwie dolnośląskim
mamy do czynienia z twardą i bardzo twardą wodą, co oznacza, że
zawiera ona znaczne stężenie soli
różnych metali, zwłaszcza wapnia
i magnezu. Twardość wody określa
się w gramach węglanu wapnia w 1
metrze sześciennym wody. Rozporządzenie Ministra Zdrowia (z dnia
29 marca 2007r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi) zaleca, aby wartość ta
mieściła się w granicach od 60 do

bardziej niż do tej pory wyjść z
działaniami w przestrzeń miejską
i gminną oraz podjąć współpracę
z innymi organizacjami działającymi w sferze kultury i sportu.
Zamierzam również zachęcić do
współpracy kolejnych partnerów
i sponsorów do organizowanych
przez gminę działań, które jako
gminna jednostka organizacyjna
wcielamy w życie. Mam nadzieję,
że sprostam oczekiwaniom, które
ma wobec mojej osoby burmistrz
Marek Długozima.
[paj]
500 g CaCO3/m3.
W ramach prowadzanego co
dwa lata przez Trzebnicki Zakład
Gospodarko Komunalnej ERGO
przeglądowego monitoringu jakości wody, sprawdzany jest poziom
jej twardości. Próbki wody pobierano ostatnio 4 grudnia ubiegłego
roku ze Stacji Uzdatniania Wody
„Oleśnicka” i Stacji Uzdatniania
Wody „Ogrodowa”. Uzyskane
wyniki twardości wyniosły odpowiednio 483 oraz 495 gCaCO3/
m3. W wodociągach wiejskich w
okresie ostatniego roku nie oznaczano twardości wody. Danymi archiwalnymi, zarówno z pomiarów
własnych, jak i od poprzedniego
operatora wodociągu, dysponuje
Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Trzebnicy, który – ze względu na
mieszczące się w normie odczyty twardości wody – nie zalecał
obecnemu operatorowi- gminnej
spółce Ergo instalowania urządzeń
do zmiękczania wody w wymienio-

nych stacjach.
Jednak ze względu na wysoki
wynik obecności węglanu wapnia
w wodzie dostarczanej przez gminną spółkę ERGO, gmina Trzebnica
planuje wyposażyć stacje uzdatniania wody w instalacje służące jej
zmiękczaniu. Obecnie przygotowywana jest opinia na temat zasadności i zakresu zastosowania omawianych urządzeń celem poprawy
jakości i zmiękczenia wody.
Twardość wody ma przede
wszystkim znaczenie gospodarcze, jak np. zwiększone zużycie
środków myjących czy piorących
w gospodarstwach domowych lub
narastanie kamienia w instalacjach
wodociągowych. W zależności od
celów, do jakich woda ma być użyta, wiele zakładów przemysłowych
(szczególnie spożywczych czy farmaceutycznych) i firm decyduje się
na instalację własnych urządzeń
zmiękczających wodę.
[ros]

Solidarni z Ukrainą
Jednym z dwóch miast partnerskich Trzebnicy jest miasto Vynnyky, które leży na Ukrainie, 10 km
od centrum Lwowa. Celem współpracy, którą udało mi się zainicjować w 2007 roku jest budowanie
przyjaźni pomiędzy mieszkańcami
obu naszych samorządów. W 2011
roku nasza delegacja uczestniczyła w Vynnykach w świętowaniu
obchodów związanych z odzyskaniem niepodległości przez Ukrainę. Wówczas złożyłem kwiaty pod
pomnikiem ukraińskiego poety
Tarasa Szewczenki, będącego dla
Ukraińców uosobieniem dążenia

do wolności. Na koniec złożyłem
na ręce mera Vynnyk Siergieja
Uwarowa zaproszenie do Trzebnicy. We wrześniu 2011 mieliśmy
przyjemność przyjmować u siebie
tych szczególnych gości.
Wielu mieszkańców Trzebnicy
i okolic ma swoje korzenie rodzinne właśnie tam - na Ukrainie. Tym
bardziej dziś wyrażam solidarność wobec tych, którzy walczą o
wolność. Przekazuję wyrazy solidarności i wsparcia obywatelom
tego kraju, a w sposób szczególny
wszystkim, którzy podejmują nierówną walkę na kijowskim Majda-

nie. Odpowiedzialność za ten stan
rzeczy stoi po stronie ukraińskich
władz centralnych. Mój głęboki
smutek i sprzeciw budzą wszelkie
informacje i doniesienia o tym, że
na ulicach jednego z europejskich
miast giną kolejni ludzie. Jednak
mocno wierzę, że trauma, której
doświadcza teraz Ukraina wkrótce
się zakończy, a wolność i sprawiedliwość wypełnią ten kraj.
Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica
Trzebnica, 20.02.2014 r.

CASTROL
EDGE
5W40 4L

KROMAX

CASTROL
EDGE
5W30 4L

.B
W
s.
a

:

nk

he

oc

FILTRY: OLEJU, POWIETRZA, PALIWA

115 zł

.K
ul

30 zł L
MOBIL 15W40 14 zł L
MOBIL 10W40 18 zł L
SUPEROL CC40 8 zł L
HIPOL GL4 80W90 8 zł L
HYDRAULICZNY HL46 7 zł L
PŁYN DO CHŁODNIC-37 5 zł L
OLEJ 5W30

140 zł

5
Sprostowanie nierzetelnych informacji w sprawie postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej działki Powiatu Trzebnickiego przy ul. Piwnicznej w Trzebnicy.
W ostatnim numerze Nowej
Gazety Trzebnickiej ukazał się
artykuł p.t. „Starosta kontra burmistrz – 1:0”, w którym w nierzetelny, niejasny i nielogiczny sposób
przekazano czytelnikom informacje na temat procedury wydania
decyzji o warunkach zabudowy,
dla nieruchomości położonej w
Trzebnicy przy ul. Piwnicznej,
stanowiącej własność Powiatu
Trzebnickiego. W związku z powyższym obowiązkiem Gminy
jest rzetelne i przejrzyste wyjaśnienie okoliczności i etapów postępowania w tej sprawie.
Odnosząc się zatem do faktów, wyjaśniam zaistniały stan
faktyczny. W dniu 9 października 2013 roku Powiat Trzebnicki,
wystąpił z wnioskiem o ustalenie
warunków zabudowy dla działki
nr 8/7 AM- 8 w Trzebnicy, dla inwestycji pod nazwą „Budowa 5 budynków wielorodzinnych, w tym z
usługami w parterze, z garażami
podziemnymi wraz ze zjazdami
i parkingiem przy ul. Piwnicznej
oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej.” Zgodnie z
kodeksem postępowania administracyjnego, w dniu 22.10.2013 r.,
wszczęto postępowanie administracyjne i powiadomiono o tym
strony postępowania.
W związku z tym, że w dniu 20
września 2007 roku Rada Miejska w Trzebnicy podjęła uchwałę
X/95/07, w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w
rejonie ulic: Milickiej, Piwnicznej,

H. Brodatego, K. Wielkiego, Piastowskiej, Grunwaldzkiej, W. Jagiełły, W. Łokietka, F. Chopina, S.
Moniuszki, Samarytańskiej, Oleśnickiej oraz faktem, że zakresem
opracowania planu miejscowego
objęto między innymi działkę, w
sprawie której Powiat Trzebnicki
złożył wniosek o wydanie decyzji
o warunkach zabudowy, biorąc
pod uwagę stopień zaawansowania prac planistycznych oraz
przede wszystkim rozbieżność
między treścią projektu planu a
wnioskiem Powiatu Trzebnickiego, zgodnie z obowiązującym prawem, postanowieniem z dnia 20
listopada 2013 roku, zawieszono
postępowanie w sprawie wydania
decyzji o warunkach zabudowy na
okres 9 miesięcy od dnia złożenia
wniosku.
Decyzja o zawieszeniu postępowania wynikała z art. 65 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (j.t. Dz. U. 2012.
Poz. 647 z poźn. zmianami), który
mówi o tym, że organ, który wydał
decyzję o warunkach zabudowy
albo decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli
dla tego terenu uchwalono plan
miejscowy, którego ustalenia są
inne niż w wydanej decyzji, a taki
stan faktyczny zaistniał w przypadku złożenia wniosku przez
Powiat Trzebnicki. Nie może więc
Gmina Trzebnica wydać Powiatowi Trzebnickiemu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy mając
świadomość, że po uchwaleniu

planu miejscowego dla omawianego terenu będzie musiała wydaną
przez siebie decyzję wygasić, z powodu odmiennych zapisów planu
zagospodarowania
przestrzennego i wydanej uprzednio decyzji o warunkach zabudowy. Na
powyższe postanowienie Powiat
Trzebnicki złożył zażalenie do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, a Samorządowe Kolegium Odwoławcze,
postanowieniem z dnia 2 stycznia
2014 roku uchyliło zaskarżone postanowienie i przekazało sprawę
do ponownego rozpatrzenia Burmistrzowi.
Odnosząc się do wyżej wymienionych informacji trzeba
podkreślić, że sam fakt uchylenia
postanowienia Burmistrza Gminy
w sprawie zawieszenia postępowania, nie stanowi jeszcze o jego
merytorycznym
rozstrzygnięciu, które należy do Burmistrza.
Uchylenie tego postanowienia nie
jest też, jak twierdzi gazeta Nowa,
potwierdzeniem racji Starosty.
SKO uchyliło bowiem to postanowienie z przyczyn proceduralnych,
nie rozstrzygając o racji którejkolwiek ze stron i przekazało sprawę
do ponownego rozpatrzenia Burmistrzowi, jako organowi odpowiedzialnemu merytorycznie za
wydawanie decyzji o warunkach
zabudowy.
Nie jest też prawdą, „że burmistrz raz jeszcze będzie musiał
przeprowadzić procedurę wydania
warunków zabudowy dla nieruchomości starosty”, co stwierdza
gazeta Nowa. Stanowczo należy

KLIWO ul. Milicka 30 e Trzebnica
e-mail: kliwo@kliwo.pl
www.kliwo.pl

tu podkreślić, że postępowanie w
sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod
nazwą budowa 5 budynków wielorodzinnych, w tym z usługami w
parterze, z garażami podziemnymi wraz ze zjazdami i parkingiem
przy ul. Piwnicznej oraz budowie
niezbędnej infrastruktury technicznej, nie zostało zakończone,
a więc procedura została wszczęta a postępowanie zostało jedynie
zawieszone. Podtrzymując swoje
stanowisko w tej sprawie, odnosząc się do postanowienia SKO
oraz analizując zgromadzony
materiał dowodowy przygotowano kolejne postanowienie o zawieszeniu postępowania. Dlatego
jeszcze raz informuję, że postępowanie o wydanie warunków
zabudowy zastaje zawieszone na
okres 9 miesięcy od dnia złożenia
wniosku, tj. od dnia 9 października 2013 r. do dnia 9 lipca 2014,
a proces planistyczny opracowywania planu miejscowego wchodzi w ostatnie fazy procedury i
jest na ukończeniu.
Kolejną przekłamaną i nierzetelną informacją w artykule
Nowej Gazety Trzebnickiej p.t.
„Starosta kontra burmistrz – 1:0”,
jest informacja o rzekomej zgodzie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu na
budowę osiedla mieszkaniowego
składającego się z 8 budynków
wielorodzinnych wraz z podziemnymi garażami. W dniu
20.09.2012 wpłynął do Urzędu Miejskiego wniosek Powiatu
Trzebnickiego o wydanie decyzji

o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa ośmiu
budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, czterokondygnacyjnych z
czwartą kondygnacją w poddaszu
wraz ze zjazdami i parkingami
przy ul. Piwnicznej”. W postępowaniu zainicjowanym przez ten
wniosek Powiatu Trzebnickiego
przeprowadzona została, wymagana prawem procedura (w tym
przedłożenie do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we
Wrocławiu), w wyniku której to
właśnie Dolnośląski Wojewódzki
Konserwator Zabytków odmówił
uzgodnienia projektu decyzji na
planowane przez Powiat Trzebnicki zagospodarowanie omawianej
działki, konsekwencją czego było
wydanie, w dniu 9 kwietnia 2013
r. decyzji odmownej na realizację
zamierzenia inwestycyjnego, o
które wystąpił Powiat Trzebnicki.
O wszystkich faktach związanych z postępowaniami o wydanie
decyzji o warunkach zabudowy
dla nieruchomości przy ul. Piwnicznej w Trzebnicy, stanowiącej
własność Powiatu Trzebnickiego,
Burmistrz Gminy Trzebnica obszernie informował lokalną opinię
publiczną w Panoramie Trzebnickiej Nr 2 (45)/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r.
Joanna Bębenek
Naczelnik Wydziału
Architektury i Urbanistyki
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy

NOWE OSIEDLE

Kup mieszkanie
od 30 do 72 m2
1m2 3600 zł brutto

NOWE KOMFORTOWE MIESZKANIA
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Leśna

Armii Krajowej
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budynek A
termin oddania:
30.03.2014

Leśna

budynek B
termin oddania:
31.12.2014

Korczaka

H

Trzebnica

OSTATNIE MIESZKANIE I LOKALE

ul. Korczaka

od 42 do 82 m2
lub jeszcze większe przy łączeniu mieszkań.
termin budowy: rozpoczęcie - wiosna 2014
zakończenie - 2015
W każdym budynku winda i garaż podziemny
z wystarczającą ilością miejsc parkingowych.

Żmigród

Budynek
już po
odbiorze

Rezerwacje mieszkań: Przyjdź, zarezerwuj już dziś!
Do czasu rozpoczęcia budowy gwarancja promocyjnej
ceny po podpisaniu umowy rezerwacyjnej.

Mieszkania dostępne na stronie internetowej i w siedzibie firmy.

tel. 607 930 032 / 603 634 387

Trzebnica
ul. Św.Jadwigi II
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Remont podwórka przy ul. Daszyńskiego
Twa remont podwórka kamienic przy ul. Daszyńskiego. Powstający parking to odpowiedź na
liczne głosy mieszkańców, którzy
borykają się z problemem dziurawego i nieutwardzonego podłoża
z tyłu ich bloków. Zmiana stanu
podwórka przeprowadzana jest
przy okazji kompleksowej modernizacji ul. Daszyńskiego oraz
utworzenie deptaka.
Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima - W odpowiedzi na liczne głosy mieszkańców
kamienic przy kompleksowo modernizowanej ul. Daszyńskiego,

podjąłem decyzję o remoncie podwórka, gdzie powstanie parking.
W rozmowach ze mną mieszkańcy tej okolicy skarżyli się przede
wszystkim na dziurawe, nieutwardzone podłoże oraz problemy z parkowaniem na podwórku.
Cieszę się także, że mieszkańcy są zadowoleni z utworzonego deptaka, mimo że – jak sami
przyznają – początkowo podchodzili do tego pomysłu sceptycznie. Teraz jednak doceniają, że
dzięki ograniczeniu ruchu pojazdów, do ich mieszkań nie docierają spaliny i jest znacznie ciszej.

Radości z tej inwestycji nie
kryją mieszkańcy wspomnianego podwórka: – Mieszkam tu już
ponad 40 lat i do tej pory nikt nie
zajął się naszym podwórkiem. Jestem wdzięczna burmistrzowi, że
podczas remontu ulicy Daszyńskiego, nie pozostał obojętny na
nasze prośby związane z utwardzeniem tego terenu– mówi jedna z mieszkanek kamienicy przy
ul. Daszyńskiego i dodaje: – W
końcu będzie sucho i estetycznie,
a auta nie będą musiały jeździć
po dziurach i kałużach oraz będą
miały gdzie parkować.
[kas]

Mieszkańcy podwórza przy ul. Daszyńskiego narzekali na dziury i brak miejsc
do parkowania.

Deptak w kwietniu
Dobiega końca drugi etap remontu ulicy Daszyńskiego,
prace drogowe zakończą się wraz z końcem lutego- ocieplenie i w miarę klarowna, raczej wiosenna niż zimowa
pogoda pomagają nam w przyśpieszeniu realizacji inwestycji- mówi Zbigniew Mroziński, zastępca naczelnika
wydziału technicznno-inwestycyjnego Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy.

Wkrótce będzie tu schludnie, estetycznie i cicho.
R

EKLAMA

Wcześniej po myśli inwestora i wykonawcy przebiegły prace
na odcinku od skrzyżowania z
ulicą Obrońców Pokoju do ulicy Lipowej, powstała nowa sieć
wodno-kanalizacyjna, chodniki,
jezdnia, postawione nowe lampy,
zamontowano
energooszczędne oświetlenie oraz odnowiono
miejsca parkingowe. - Mówiąc w
skrócie, dokładnie ta sama procedura została wykonana na ostatnim już odcinku remontowanej
ulicy, a całość remontu została
przeprowadzona kompleksowo
- mówi nam zastępca naczelnika i dodaje - wszystko zrobiono
tak, by idealnie komponowało
się z nową stylistyką powstałego
na ulicy Daszyńskiego deptaka.
Przypomnijmy, że dla przechodniów został on otwarty już w końcówce roku 2013. Obecnie trwają
prace ubogacające jego stylistykę
o elementy małej architektury,
takie jak choćby marmurowe
kule, które pojawiły się wzdłuż
całej długości deptaka. Oprócz
wspomnianych kul, zamontowano tam wcześniej stojaki na

rowery, ławeczki, kosze, tablice
informacyjne, nowe lampy i dodatkowe ozdobne oświetlenie ledowe, wkomponowane w kostkę
brukową. Na początku deptaka
zamontowano także rzeźbę kota
(Mruczysława), wchodzącego w
skład, tzw. Kociej Ścieżki – atrakcji turystycznej dla dzieci i rodzin. Planowane jest również osadzenie zieleni, w specjalnie pod
to przygotowanych miejscach,
wzdłuż ulicy Daszyńskiego, ale
na to trzeba będzie poczekać, do
odpowiedniej dla nasadzeń pory
roku, sprzyjającej ich ukorzenieniu i wegetacji.
Oddania do użytku całości odnowionej ulicy planowane jest na
początek kwietnia, jednak wraz
z końcem lutego oraz zakończeniem prac przez drogowców,
ulica zostanie dopuszczona do
użytku. Po ostatecznym zakończeniu prac, w połączeniu z przebiegającym przez nią deptakiem,
dopełni ona swoim urokiem niepowtarzalny klimat wyjątkowego
miejsca jakim jest Trzebnicki Rynek i jego okolice.
[seb]

Na deptaku trwają prace wzbogacające stylistykę tego miejsca.

7

Kolejna świetlica wyremontowana
Zakończył się remont pomieszczeń w nieużywanym dworcu kolejowym, przeznaczonych pod świetlicę gminną w Brochocinie. - Od kilkudziesięciu lat czekamy na miejsce w którym będziemy mogli się spotykać, bawić i integrować, teraz
dzięki działaniom naszej gminy na czele z burmistrzem, będziemy mogli się cieszyć tak wspaniałym miejscem jak ta świetlica – mówi Barbara Świdzińska, sołtys
miejscowości.
Sebastian Hawryliszyn

Na świetlicę przystosowywana jest część pomieszczeń mieszczących się w budynku dworca
kolejowego. Powstała duża sala
ogrzewana kominkiem oraz pomieszczenia sanitarne. - Wcześniej, jako mieszkańcy Brochocina, nie mieliśmy miejsca, gdzie
moglibyśmy wspólnie się spotkać. Musieliśmy sobie radzić,
wymyślać sposoby na wspólną
integrację. Na mikołajki, zamiast zaprosić wszystkie dzieci w jedno miejsce, musieliśmy
roznosić paczki po wiosce. Teraz
ta sytuacja się zmieni, wierzę,
że nasza malowniczo położona
miejscowość będzie żyć i rozwijać się, że już niedługo będziemy
mogli spotykać się w komfortowych warunkach - mówi sołtys

i dodaje: - Już teraz zapraszam
wszystkich na dzień otwarty
świetlicy, w którym to dniu, będzie można zapoznać się z tym
nowym, wspaniałym miejscem
na mapie naszej miejscowości,
będzie to okazja by, przy lokalnych wypiekach, porozmawiać o
ostatecznym kształcie świetlicy.
Każdą wolną weekendową chwilę
przeznaczamy na tworzenie wystroju wnętrz, montujemy karnisze, zakładamy firanki, zastanawiamy się nad zamontowaniem
na ścianach antyram, w których
umieścimy zdjęcia archiwizujące
naszą działalność, życie sołectwa,
wszystko to, co zrobiliśmy do tej
chwili. Obecnie ustalamy jeszcze
termin dnia otwartego, ale warto
o nim wspomnieć, bo będzie to
jedna z pierwszych możliwości
zobaczenia tego, z czego pewnie

będziemy wszyscy przez długi
czas dumni. Wszytko to dzięki
panu burmistrzowi - kończy pani
Barbara.
Warto przypomnieć, że wcześniej, z inicjatywy pani sołtys i
przy zaangażowaniu mieszkańców oraz wsparciu burmistrza, teren wokół stacji kolejowej zyskał
zupełnie nowy blask. Wszystko
za sprawą efektownej aranżacji
zieleni, którą można podziwiać
jadąc np. szynobusem. By jeszcze mocniej powiązać ze sobą
urokliwe okolice byłego dworca
kolejowego i jego nowe wnętrze,
w postaci świetlicy - zostanie ona
wyposażona w taras rekreacyjny.
Dzięki temu ewentualne wydarzenia i imprezy, szczególnie w
okresie wiosenno-letnim będą
mogły odbywać się na zewnątrz
budynku.

Odremontowane pomieszczenia świetlicy.

zeta-recycling.pl

Zadowolona sołtyska planuje
już dni otwarte tego miejsca.

Sołtys Barbara Świdzińska oprowadza burmistrza poświetlicy.
R

miedź
mosiądz
brąz
aluminium
cynk
ołów
akumulatory
kwasówka
puszki alu.
alufelgi
chłodnice alu.
wióry alu.
nikiel
makulatura
folia
stal

Mieszkańcy archiwizują
każdą swoją uroczystość
i inicjatywę. Wkrótce te
zdjęcia i dyplomy zawisną na ścianach.

EKLAMA

zeta@vp.pl

NAJWYŻSZE

CENY SKUPU
w regionie

za dostarczony towar

PŁACIMY
GOTÓWKĄ

PUNKT SKUPU SUROWCÓW WTÓRNYCH
♦ posiadamy własny specjalistyczny transport
♦ na życzenie klienta podstawiamy kontener
♦ możliwość negocjacji cen przy większych ilościach towaru
♦ oferta dla przedsiębiorstw i klientów indywidualnych

POZNAŃ

ul. 1 MAJA
PRZEDSZKOLE

ul.

1-go Maja 3 Trzebnica

tel.

882 826 813 / 606 902 645

WROCŁAW
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Młodzi i zdolni trzebniczanie
Stypendia Burmistrza
Gminy Trzebnica otrzymali:
Magdalena Góral
Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy
Julia Chabza
Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy
Klaudia Zemlik
Szkoła Podstawowa w Boleścinie
Monika Lipień
Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku
Sylwia Białek
Szkoła Podstawowa w Masłowie
Julia Szczepanik
Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim
Mateusz Garncarek
Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim
Krystian Libigocki
Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy

Stypendia im. Jana Pawła II
otrzymali:

Stypendyści stypendium im. Jana Pawła II. Od lewej: Aleksandra Poprawa, Damian Jasiński, Justyna Krzemień, Magdalena Tyczka, Jakub Falfura, Borys Lewicki.

Jakub Falfura
Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy
Justyna Krzemień
Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy
Damian Jasiński
Szkoła Podstawowa w Boleścinie
Borys Lewicki
Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku
Aleksandra Poprawa
Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim
Magdalena Tyczka
Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy

Stypendyści stypendium Burmistrza Gminy Trzebnica. Od lewej: Julia Szczepanik, Klaudia Zemlik, Julia Chabza, Magdalena Góral, Krystian Libigocki, Sylwia Białek,
Mateusz Garncarek, Monika Lipień.
R

EKLAMA

Poza tym, że osiągają wysokie
wyniki w nauce i mogą pochwalić
się sukcesami w licznych konkursach, są wolontariuszami, chętnie włączają się w akcje na rzecz
osób starszych, dzieci, słuchają
muzyki, kochają sport i pięknie
realizują swoje pasje. 13 lutego w
sali Ratusza czternastu uczniów
gminnych szkół podstawowych

i gimnazjalnych otrzymało Stypendia im. Jana Pawła II i Stypendia Burmistrza Gminy Trzebnica.
W tym roku szkolnym, po rozpatrzeniu przez komisję wniosków
złożonych przez szkoły, przyznano osiem stypendiów Burmistrza
Gminy Trzebnica oraz sześć stypendiów im. Jana Pawła II.
Na fortepianie zagrał dr Gracjan Szymczak - absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu
w klasie fortepianu, wiolonczeli
i dyrygentury. Laureat ponad 40
krajowych i międzynarodowych
konkursów pianistycznych. Wielokrotny stypendysta Ministra
Kultury, nagrywał dla Radia i
TVP, ma w dorobku artystycznym 3 płyty CD. Koncertował
w wielu miastach Polski oraz za
granicą: w Niemczech, Szkocji,
Norwegii, Czechach, Austrii,
Francji, Włoszech, Chinach oraz
Australii.
Krystyna Haładaj, przewodnicząca komisji ds. oświaty w
Radzie Miejskiej zwróciła się do

Na fortepianie zagrał dr Gracjan Szymczak - absolwent Akademii Muzycznej we
Wrocławiu w klasie fortepianu, wiolonczeli i dyrygentury. Laureat ponad 40 krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych, wielokrotny stypendysta Ministra Kultury.
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nagrodzonych stypendystów i ich
rodziców: - Wierzę, że stypendia pozwolą wam dalej rozwijać
pasje. A to, co już udało się osiągnąć, zaowocuje w przyszłości
kolejnymi sukcesami. Serdecznie
gratuluję rodzicom tego ogromnego powodu do dumy. Dziękuję
również burmistrzowi za piękną
inicjatywę na rzecz wspierania
młodzieży w naszej gminie –
podkreśliła.
Głos zabrał także burmistrz
Marek Długozima. - Uroczystość
wręczenia stypendiów odbywa się
w Ratuszu, to tu bije serce miasta.
Jego rozwój zależy od przyszłych
pokoleń, a młodzież, którą tu dziś
widzimy, pozwala nam wierzyć,
że będzie to dobra przyszłość.
Gratuluję wam, droga młodzieży.
Naprawdę możemy być dumni z
tego, jak pięknie się rozwijacie.
Gratuluję również waszym rodzicom, nauczycielom, dyrekcji i
dziękuję za pracę komisji stypendialnej, którą tworzyli: wiceburmistrz Jerzy Trela, dyr. ZAPO
Agnieszka Moździerz i pracownik ZAPO Ewelina Bienkiewicz
– powiedział.
Tegoroczną uroczystość wręczenia stypendiów Burmistrza

Gminy Trzebnica i Jana Pawła II
poprowadzili p.o. naczelnika wydziału promocji Jakub Szurkawski i pracownik wydziału Katarzyna Sucharska.
Stypendia Burmistrza Gminy
Trzebnica i Listy Gratulacyjne dla
rodziców wręczali burmistrz Marek Długozima i sekretarz Daniel
Buczak. Natomiast stypendia im.

Jana Pawła II i Listy Gratulacyjne
dla rodziców wręczali burmistrz
i przewodniczący Rady Miejskiej
Mateusz Stanisz.
Uroczystość uświetnił występ
młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 2 pod opieką pani Haliny
Bolisęgi.
[kas]

Stypendia im. Jana Pawła II i Listy Gratulacyjne dla rodziców wręczali burmistrz
Marek Długozima i przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Stanisz. Na zdjęciu
stypendysta Jakub Falfura wraz z mamą Moniką Falfurą.

kupuj lokalnie
Stypendia Burmistrza Gminy Trzebnica i Listy Gratulacyjne dla rodziców wręczali burmistrz Marek Długozima i sekretarz
Daniel Buczak. Na zdjęciu stypendystka Magdalena Góral, wraz z rodzicami – Marzeną i Andrzejem Góral.

Radna Krystyna Haładaj gratuluje nagrodzonym.

Występ młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 2 pod opieką pani Haliny Bolisęgi.

Podczas uroczystego wręczania stypendiów wybitnym uczniom, na sali obecni byli ich rodzice, nauczyciele wychowawcy,
dyrektorzy szkół oraz burmistrz Marek Długozima, przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Stanisz, przewodnicząca komisji ds. oświaty Krystyna Haładaj, dyrektor ZAPO Agnieszka Moździerz oraz sekretarz Daniel Buczak.
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Abp. Karola Wojtyłę
gościliśmy latem
1965 roku, potem
jesienią
1966 roku podczas milenijnych
uroczystości archidiecezji wrocławskiej i
rok później 5 października
1967 r., kiedy już jako kardynał
Karol Wojtyła stał na czele Episkopatu zgromadzonego wokół grobu
św. Jadwigi z okazji 700-lecia jej
kanonizacji. W roku 1978 roku historia dopisała najpiękniejszy kontekst tej niezwykłej relacji między
Janem Pawłem II a Trzebnicą. Jak
wszyscy doskonale wiemy został
wybrany Papieżem w dniu, kiedy
Kościół Katolicki czci św. Jadwigę
Śląską z Trzebnicy – 16 października. O tym wszystkim zawsze
pięknie opowiadał śp. ks. Antoni

Subiektywnym okiem
gospodarza
Drodzy Mieszkańcy
Gminy Trzebnica,
Już za kilka tygodni Kościół w
Polsce, ale i na całym świecie weźmie udział w uroczystościach kanonizacyjnych Jana Pawła II i Jana
XXIII, które odbędą się 27 kwietnia w Watykanie. Jestem głęboko
przekonany, że dla wielu z nas –
mieszkańców Gminy Trzebnica to
ważne, by tego dnia zjednoczyć się
również w wymiarze lokalnym, w
wymiarze Małej Ojczyzny.

Kiełbasa SDS. Podkreślał związki
między Trzebnicą a Papieżem w
wielu publikacjach. Naszym dzisiejszym zadaniem, ale i wyzwaniem jest kontynuować to dzieło,
którego podjął się ks. Antoni.
Ponadto włączenie się w obchody
kanonizacyjne ma jeszcze jeden,
szczególny wymiar, większy może
niż tylko ten wymiar sentymentalny, który opiera się jedynie na
wspominaniu postaci Jana Pawła II. Mam nadzieję, że poprzez
organizację tego wydarzenia we
współpracy z parafią św. Jadwigi
Śląskiej, uda nam się jeszcze raz
odwołać i powrócić do najważniejszych przesłań, które głosił i które
po sobie pozostawił Papież Polak.
Ponadto 27 kwietnia będzie rzeczywiście dniem szczególnym, bowiem uroczystości kanonizacyjne
obejmą aż dwóch papieży: Jana

Pawła II i Jana XXIII. Ten ostatni
nam, ludziom związanym z Kościołem, znany jest przede wszystkim z faktu, iż zwołał przełomowy Sobór Watykański II. Mam
zatem nadzieję, że ten czas będzie
pięknym i ważnym świętem w
Gminie Trzebnica, w naszych
rodzinach i w naszych domach.
Dlatego też serdecznie zapraszam
Państwa do włączenia się w podejmowane przez nas inicjatywy.
Punktem kulminacyjnym tych
obchodów będzie transmisja Mszy
św. kanonizacyjnej na telebimie
umiejscowionym przy Ołtarzu
Polowym. Ponadto serdecznie
Państwa zapraszam do obejrzenia
sztuki teatralnej w reżyserii Artura Dziurmana pod tytułem „Brat
Naszego Boga” według dramatu
Karola Wojtyły Przedstawienie
ma charakter filmowo-teatralny.

Kanonizacja. Czas świętowania
Ewelina Gładysz

Kanonizacja Jana Pawła II odbędzie się 27 kwietnia br. w Watykanie. Dla Kościoła Katolickiego
na całym świecie to czas szczególnej radości. Również w Trzebnicy, dzięki współpracy burmistrza
Marka Długozimy i ks. proboszcza
Jerzego Olszówki SDS, powstał
atrakcyjny w formie i przekazie
program uroczystości, w które
mogą włączyć się mieszkańcy.
Program uroczystości kanonizacyjnych będzie obejmował
zarówno wszystkie inicjatywy podejmowane przez parafię św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi,
jak i te realizowane przez Gminę
Trzebnica. - Już w najbliższą nie-

dzielę serdecznie zapraszam na
godz. 12.30 na Mszę św. Do kanonizacji chcemy się przygotować
przede wszystkim duchowo i w
związku z tym przez 9 kolejnych
niedziel poświęcimy na rozważanie słów Jana Pawła II i modlitwę
nowenną – mówi proboszcz Jerzy
Olszówka SDS. Ponadto ks. J.Olszówka podkreśla, że już sam czas
przygotowania do tegorocznych
Świąt Wielkiej Nocy będzie miał
ten szczególny wymiar przygotowania: - Przed nami Wielki Post z
Janem Pawłem II. I testament duchowy, który po sobie pozostawił
Ojciec św., będziemy mogli rozważać m.in. podczas Drogi Krzyżowej
ulicami Trzebnicy.
W dniu kanonizacji na ołtarzu
polowym ustawiony zostanie spe-

20 lutego. Spotkanie w sprawie programu uroczystości kanonizacyjnych. Rozmawiają: burmistrz Marek Długozima, ks. proboszcz Jerzy Olszówka SDS, p.o.
Naczelnik Wydziału Promocji Jakub Szurkawski, menadżer ds. kultury w CKiS
Mateusz Stanisz oraz koordynator wydarzenia, pracownik wydziałupPromocji
Ewelina Gładysz.

cjalny telebim, na którym transmitowana będzie Msza św. z Watykanu. – To ważne, byśmy na poziomie

małej Ojczyzny mogli również
przeżywać ten czas we wspólnocie
– mówi burmistrz Marek Długo-

Sztuka, wystawiana przez aktorów „Sceny Moliere” z Krakowa,
zostanie odegrana w Trzebnickim
Centrum Kultury i Sportu przy ul.
Prusickiej. Natomiast w godzinach
wieczornych w przestrzeni deptaka przy ul. Daszyńskiego przygotowaliśmy dla Państwa spotkanie
ze słowem Jana Pawła II. Wierzę,
że nowoczesna forma, którą chcemy Państwu zaproponować pozwoli przeżyć ten czas w głębokiej,
chrześcijańskiej radości. Więcej
szczegółów na temat programu
znajdą Państwo w „Panoramie
Trzebnickiej”, a także na stronie
internetowej miasta www.trzebnica.pl i portalu społecznościowym
facebook.com/trzebnica. Serdecznie zapraszam!
Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

zima i dodaje: - To święto to czas
radości i mam nadzieję, że w takim
duchu uda nam się przygotować tę
uroczystość. Oczywiście już dziś
serdecznie Państwa zapraszam do
udziału w różnych inicjatywach
związanych z bogatym programem.
Program uroczystości kanonizacyjnych w Trzebnicy obejmuje
m.in. wystawę fotografii „Jan Paweł
II i Trzebniczanie” , a także wieczorne spotkanie ze słowem Ojca
św Jana Pawła II., które odbędzie
się w przestrzeni deptaka przy ul.
Daszyńskiego. Ponadto tego dnia,
tuż po Mszy św. kanonizacyjnej,
na scenie Trzebnickiego Centrum
Kultury i Sportu będzie można
obejrzeć spektakl „Brat naszego
Boga” na podstawie dramatu Karola Wojtyły w wykonaniu aktorów
„Scen Moliere” z Krakowa.
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Awanse nauczycielek
Podczas comiesięcznej odprawy dyrektorów placówek oświatowych burmistrz gminy Trzebnica Marek Długozima wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
- stopnień nauczyciela mianowanego Pani Paulinie Pierchorowicz-Rączka ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy oraz Pani
Sewerynie Janickiej ze Szkoły Podstawowej w Boleścinie.
Kolegium Dyrektorów, to odbywające się w Urzędzie Miejskim
regularne spotkania dyrektorów
szkół i przedszkoli gminy Trzebnica z burmistrzem oraz dyrektor ZAPO Agnieszką Moździerz.
Służą one przepływowi informacji i doświadczeń pomiędzy placówkami, omawianiu bieżących
spraw, pomysłów, realizacji i koordynacji wspólnych projektów.
Są też doskonałą okazją do wręczania nagród, wyróżnień i nominacji. Podczas spotkania, które
odbyło się 7 lutego, dyrektorzy
omówili m.in. kryteria naboru do
przedszkoli, terminy i wymaga-

nia dotyczące nadchodzącej XIV
Edycji Trzebnickiego Konkursu
Nastolatków – Ośmiu Wspaniałych Gminy Trzebnica.
Jednak najważniejszym punktem spotkania było wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela - stopnień
nauczyciela mianowanego. Obie
panie posiadają wykształcenie
wyższe magisterskie wraz z przygotowaniem pedagogicznym.
Burmistrz wręczył akty nadania dwóm nauczycielkom z
gminnych szkół – Paulinie Pierchorowicz-Rączka ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy, która

Od lewej: dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Grażyna Kantecka, Seweryna Janicka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Boleścinie Bogumiła Szermer, Paulina Pierchorowicz-Rączka, burmistrz gminy Marek Długozima, dyrektor ZAPO Agnieszka
Moździerz.

naucza informatyki i techniki
oraz Sewerynie Janickiej ze Szkoły Podstawowej z Boleścina, nauczającej matematyki. Serdecznie

gratulował sukcesu oraz życzył
powodzenia na dalszej ścieżce kariery. Podkreślił także, że wbrew
ogólnej tendencji, gmina Trzebni-

W Ligocie nie brakuje rąk do pomocy
W sobotę 15 lutego sołtys Ligoty Tadeusz Jakubowski wraz z mieszkańcami
wioski, w czynie społecznym utwardzili 350 metrów drogi gminnej.
- Pracujący przy utwardzeniu
drogi poświęcili nie tylko czas,
ale także użyli do tego swojego
sprzętu specjalistycznego. - Przemysław Kasiniak pracował przy
pomocy ciągnika z łyżką, Aleksander Połynkiewicz jeździł ciągnikiem z przyczepą wywrotką,

natomiast samym walcem wyrównującym kierował Wiesław
Dudek – wylicza sołtys. Po czym
za chwilę dodaje, że bardzo mocno zaangażowali się także: Henryk Wywiał, Antoni Wrzesiński,
Bernard Michalak i Paweł Kowalski. - Jako sołtys chciałbym po-

To druga droga w wiosce wykonana w czynie społecznym.

dziękować tym panom za zaangażowanie w pracę na rzecz naszej
miejscowości. Chciałbym także
dodać, że w ubiegłym roku ci
sami mieszkańcy własnym sprzętem utwardzili drogę gminną na
odcinku 200 metrów kruszywem,
które dostarczono nam z polece-

Marek Bonczarowski, Krzysztof
Sulikowski oraz Krzysztof Tarbaj.
Wspomniane inwestycje mogły być zrealizowane dzięki środkom z funduszu sołeckiego, utworzonego przez gminę. - Uważam,
że postawy tych mieszkańców są
godne naśladowania. Dzięki nim
bowiem nasza wioska jest coraz
ładniejsza. Takie wspólne inwestycje są dobrym sposobem na
integrację- połączenie dobrego z
pożytecznym – mówi sołtys. - W
tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by lepiej nam
się żyło w Ligocie - reasumuje Tadeusz Jakubowski.
[ap]

- Mieszkańcy Ligoty zawsze są chętni do pomocy- mówi sołtys T. Jakubowski.

R

Inwestycje mogły być zrealizowane dzięki środkom z funduszu sołeckiego.

nia burmistrza Marka Długozimy. Jesteśmy za to wdzięczni, bo
teraz jeździ nam się lepiej – podkreśla sołtys.
Zapewnia także, że mieszkańcy Ligoty zawsze są chętni do pomocy. Z chęcią podejmują się prac
w czynie społecznym. Podobnie
było w ubiegłym roku podczas
budowy ogrodzenia przy placu
zabaw oraz ustawianiu słupa do
koszykówki i siatkówki. Wówczas
bardzo mocno napracowali się:

ca zatrudnia nowych nauczycieli,
rozbudowuje szkoły i przedszkola, zapewniając nowoczesne warunki pracy i nauki.
[kas]

EKLAMA
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200 tys. zł dla TSSR Polonia Trzebnica
Trzebnica – Gmina Wspierająca
Sport! Hasło to realizowane jest
poprzez liczne inwestycje w infrastrukturę sportową, w zespoły i
drużyny, w pojedyncze talenty oraz
w organizację wydarzeń z wielu
dyscyplin dla różnorodnych grup
wiekowych. W tym roku z budżetu
Gminy Trzebnica przeznaczonych
zostanie blisko 500 tys. zł na działania podmiotów pożytku publicznego w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Największą
kwotę, 200 tys. zł, otrzymało TSSR
Polonia Trzebnica. 18 lutego umowę podpisali: Burmistrz Gminy
Trzebnica Marek Długozima oraz
przedstawiciele trzebnickiego klubu piłki nożnej - Prezes Ryszard
Bucki i Wiceprezes Kamil Kwaśniak.
Zadanie na jakie przyznano
wspomnianą kwotę, to organi-

zacja zajęć i imprez sportowych
oraz upowszechnianie sportu w
zakresie piłki nożnej. Obejmuje
ono szereg działań prowadzonych
przez Trzebnickie Stowarzyszenie
Sportowo - Rekreacyjne Polonia
Trzebnica, w tym przede wszystkim: aktywizację dzieci i młodzieży, poprawę ich kondycji fizycznej
i umożliwienie prawidłowego rozwoju fizycznego, jaki gwarantuje
uprawnianie sportu.
TSSR Polonia Trzebnica zapewni prowadzenie zajęć dla różnych
grup uczniów, młodzieży i seniorów (łącznie około 280 osób), a
także organizację turniejów oraz
rodzinnego pikniku. Dofinansowanie zostanie przeznaczone także
m.in. na zakup nowego sprzętu do
ćwiczeń i treningów, strojów dla
zawodników, opłacenie pobytu zawodników na obozach sportowych

wraz z transportem, wynajmowanie obiektów, jak również pokrycie
opłat wpisowych na turnieje ze-

wnętrzne oraz zapewnienie napojów, posiłków i środków medycznych.

Od lewej: burmistrz gminy Trzebnica Marek Długozima, prezes TSSR Polonia Trzebnica Ryszard Bucki, wiceprezes TSSR
Polonia Trzebnica Kamil Kwaśniak, naczelnik wydziału organizacyjnego i spraw obywatelskich Iwona Durbajło.

Rozmowa z prezesem TSSR Polonia Trzebnica – Ryszardem Buckim

Sport jest ważny, ale nie dla wszystkich
W tym roku po raz pierwszy Polonia nie otrzymała ani złotówki
ze starostwa. Jest Pan tym zaskoczony?

Dla mnie jest to niezrozumiałe.
Widocznie nie dla wszystkich
sport jest równie ważny, jak dla
mnie. Przedstawiliśmy te same
działania, mamy te same cele,
wizje rozwoju i założenia co w
latach poprzednich, na dodatek rozwijamy się, bo zwiększyła
nam się liczba dzieci, a mimo to
dla osób, które przyznają dotacje
w starostwie to było zbyt mało.
Polonia to największy klub spor-

towy. Szkolą się w niej nie tylko
dzieci z samej Trzebnicy, ale też
z powiatu i samorządów ościennych, dlatego bardzo mnie dziwi
taka postawa. Tak naprawdę nie
ja, ani nie sędziowie czy pracownicy, ale głównie dzieci tracą na
tym najbardziej.
Ale chyba zna Pan powody, dla
których powiat nie przyznał
klubowi środków?

Oficjalnie nie wiem. Nieoficjalnie - ponoć mamy za mały zasięg
działania i starostwo nie może
rozliczyć trzech faktur, które im
dostarczyliśmy. Dziwne to bar-

ków, którzy zaczynali jako 4-latkowie, a dziś sami trenują innych.
O to przecież chodzi, by dawać
radość sobie, rodzinom i kibicom.
I tym właśnie jestem zbudowany.

dzo, bo do gminy dostarczyliśmy
takich faktur ponad 600 i wszystko było w porządku, a jeśli gdzieś
wkradł się jakiś błąd, to panie
urzędniczki dzwoniły i prosiły o
wyjaśnienia.

Wydeptuje pan ścieżki w urzędach, u sponsorów i wszędzie
tam, gdzie się da, by zdobyć
fundusze. Nie ma Pan czasem ochoty odpocząć od tego
wszystkiego?

Środki ze starostwa i tak nie byłyby zbyt duże. Czy ich brak będzie miał jakiś znaczący wpływ
na działania Polonii?

Nie. Wręcz przeciwnie. Każdy
sukces buduje mnie podwójnie.
Dziś mamy w sumie 14 grup
dziecięcych, 2 drużyny seniorów, drużynę oldbojów, drużynę
dziewcząt, mamy 14 trenerów,
prowadzimy dodatkowo zajęcia z fitnessu i pilatesu, szkolimy
dzieci od 4 roku życia w drużynie
„Skrzat”. W sumie skupiamy w
Polonii blisko 300 dzieci. Przez
ostatnie dwa lata liczba zawodników wzrosła nam niemal trzykrotnie, więc mam dla kogo i po
co zbierać pieniądze.

Oczywiście. Dla nas liczy się
każda złotówka. Żebyśmy mogli
w miarę dobrze funkcjonować
potrzebujemy około 450 tysięcy rocznie. Jest to dla nas kwota
nieosiągalna. Wciąż jesteśmy pod
kreską.
Ale dlaczego? Może warto mierzyć siły na zamiary?

Chętnych jest coraz więcej i absolutnie nikomu nie mam zamiaru
odmawiać przyjęcia do drużyny.
Nawet jeśli miałbym do końca
życia łatać dziury i ledwo wiązać
koniec z końcem, nikomu nie powiem nie. Przecież najpiękniejsze
w tym sporcie jest zaangażowanie
młodych ludzi, duch walki, zasady fair play. Niezwykle piękną
rzeczą jest patrzenie na zawodni-
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No właśnie, a te pieniądze to na
co dokładnie?

Na zakup strojów, organizowanie turniejów i wyjazdy na nie w
różne rejony województwa i Polski, przygotowywanie obozów
dochodzących podczas wakacji
czy w Wolsztynie, na opłacanie trenerów oraz pracowni-
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Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla
nas chwili dzielili smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości oraz wzięli
udział we mszy świętej i odprowadzili
na miejsce wiecznego spoczynku

śp.

Jana Pop

Burmistrzowi Gminy Trzebnica za pomoc i wsparcie w
tak trudnych chwilach, pracownikom Urzędu Miejskiego,
księdzu Sebastianowi, rodzinie, sąsiadom, znajomym, koleżankom i kolegom. Za okazaną Zmarłemu pamięć, za
modlitwę, wieńce i kwiaty serdeczne "Bóg zapłać" składa
Żona z dziećmi. Kierujemy również słowa podziękowania
dla Zakładu Pogrzebowego "In Memento" – Jakubowski.

ków Polonii itp. Jest tego bardzo
dużo. W tym miejscu chciałbym
zaznaczyć, by nie posądzono
mnie o to, że działam dla korzyści materialnych, że ani ja, ani
zarząd Polonii nie pobieramy wynagrodzenia. Działamy na zasadzie wolontariatu.
Wracając do finansowania - oczywiście nie wszystko możemy pokryć z naszych środków, więc pomagają nam rodzice oraz sponsorzy. Co prawda tych ostatnich nie
jest wielu, ale ci, którzy są, bardzo
nas wspierają. Mam tu na myśli
pana Marcina Gasztyka, właściciela firmy Eurosystem oraz pana
Ryszarda Michalewskiego, właściciela firmy Miks Eko.
Gmina Trzebnica nie szczędzi
wam natomiast środków na
rozwój. Kilkanaście minut temu
miało miejsce podpisanie umowy na działania podmiotów
pożytku publicznego w ramach
upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Polonia otrzymała największą kwotę, 200 tysięcy. To nie jest mało.

Bardzo się cieszymy. Tak, gmina
od zawsze nas wspiera. Burmistrz
Marek Długozima interesuje się
naszymi działaniami i nigdy nie
odmówił pomocy. Mogę powiedzieć, że nasza współpraca przebiega wzorcowo, a my funkcjonujemy głównie dzięki gminnym
środkom. Dlatego największe
podziękowania należą się właśnie
burmistrzowi, który nigdy o nas
nie zapomina.
Poza tym duże podziękowania
należą się byłemu dyrektorowi TCKiS Adamowi Wazowi za
współpracę, bo była bardzo owocna. Duże wyrazy wdzięczności
kieruję do rodziców, bez których
nie moglibyśmy zorganizować
wielu spotkań czy wyjazdów.
A plany na najbliższy rok? Sprecyzowane?

Jest ich naprawdę dużo. Po feriach
zamierzamy utworzyć dwie nowe
drużyny, być może wkrótce drugą drużynę dziewcząt, w czerwcu
natomiast mamy zaplanowaną
wizytę gości z Kitzingen. Udało
nam się nawiązać współpracę z
tamtejszą drużyną piłki nożnej.
Liczę, że będzie ciekawie.
Rozmawiała Agnieszka
Pruszkowska-Jarosz
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Rehabilitacja w wodzie
HARMONOGRAM ZAJĘĆ:
Terminy i godziny:

Poniedziałek

13.00-13.45

Poniedziałek

14.00-14.45

Poniedziałek

15.00-15.45

Poniedziałek

16.00-16.45

Poniedziałek

19.00-19.45

rehabilitacja w wodzie - indywidualna,
rehabilitacja w wodzie- grupowa
Trwają zapisy na zajęcia rehabilitacji w wodzie, prowadzone przez
naszych doświadczonych fizjoterapeutów.
Zajęcia odbywają się na terenie
Trzebnickiego Parku Wodnego
ZDRÓJ.
Prowadzone są w grupach 6-8
osobowych, trwają 45 min.
Cena jednego zabiegu: 22 zł.
Oferujemy Państwu również rehabilitację indywidualną w wodzie.
Cena jednego zabiegu: 60 zł.
Kontakt: Trzebnickie Centrum
Medyczne ZDRÓJ ul. Kościuszki
10, Trzebnica Tel: (71) 312 03 20
e-mail: sekretariat@tcmz.trzebnica.pl

Ogólny cel ćwiczeń rehabilitacyjnych w wodzie:
• usprawnianie ruchowe,
• poprawa krążenia krwi,
• normalizacja ciśnienia tętniczego krwi,
• poprawa wydolności fizycznej.
Program rehabilitacji w wodzie
obejmuje:
• siłownię w wodzie (system
aqua ćwiczeń z obciążeniem),
• gimnastykę ogólnorozwojową,
• yogę/pilates w wodzie,
• terapia w wodzie wg. metody
PNF w wodzie.
Terapia dodatkowa: (korekcje
przeciwbólowe,
stabilizacyjne,
wspomagające pracę mięśni, wyhamowujące nadmiernie napięte
mięśnie z powodu przeciążenia,
urazu, dolegliwości bólowych).

rehabilitacja w wodzie dla dziecigrupowa
rehabilitacja w wodzie- indywidualna
rehabilitacja w wodzie- grupowa
Terminy i godziny:

Środa 13.00-13.45

rehabilitacja w wodzie indywidualna

Środa 14.00-14.45

rehabilitacja w wodzie- grupowa

Środa 19.00-19.45

rehabilitacja w wodzie- grupowa

Zapisy do szkoły rodzenia „Wesołe Brzuszki"
Rozpoczynamy zapisy do nowych
cyklów szkoły rodzenia „Wesołe
brzuszki”.
Kolejna edycja zajęć w „tygodniowej “ szkole rodzenia rozpoczyna
się 25 lutego br. o godzinie 17.00
w Trzebnickim Parku Wodnym
ZDRÓJ w sali Kinder Party.
Całkowity koszt zajęć: 300 zł
Zajęcia w charakterze weekendowym rozpoczynają się 8 marca
o godzinie 9.00 w Trzebnickim
Centrum Medycznym ZDRÓJ w
sali gimnastycznej rehabilitacji.
Całkowity koszt zajęć: 350 zł
Chętni mogą skorzystać z całego
cyklu zajęć lub z wybranych przez
siebie zagadnień.
Zapisy: Trzebnickie Centrum
Medyczne ZDRÓJ, ul. Kościuszki 10 Trzebnica tel.: 697 923 153
e-mail: sekretariat@tcmz.trzebnica.pl

Aktywny Senior w Trzebnickim Centrum Medycznym ZDRÓJ.
Zapraszamy do wzięcia udziału w
programie pro zdrowotnym pn.:
„Aktywny Senior”
Program trwać będzie od 28 lutego do 30 czerwca.
Całkowity koszt udziału w programie to 400 zł. Istnieje możliwość płatności w ratach.
Rejestracja: Trzebnickie Centrum Medyczne ZDRÓJ ul. Kościuszki 10 Trzebnica tel: (71)
312 03 20
Harmonogram obejmuje:
Wizytę lekarską kontrolną wraz
z oceną stanu zdrowia, badaniem
EKG, zmierzeniem ciśnienia, poziomu cukru, oraz podstawowe
badania laboratoryjne.
28 lutego zapraszamy wszystkich
zainteresowanych na prelekcję
składającą się z trzech modułów.
Omówimy procesy starzenia pod
kątem psychologicznym, dietetycznym, oraz aktywności ruchowej.
Prelekcja odbędzie się w urzędzie
Miasta i Gminy Trzebnica, w sali
nr 48 o godzinie 16.00. Serdecznie
zapraszamy wszystkich chętnych
seniorów do uczestnictwa w spotkaniu.
Od 3 marca rozpoczniemy różne
aktywności fizyczne. Będziemy
prowadzić rehabilitację w wodzie,
rehabilitację ogólnorozwojową w
sali gimnastycznej oraz zajęcia
nordic walking.
Raz w miesiącu uczestnicy programu będą mogli skorzystać z
zabiegów masażu suchego.
Program zakończymy wizytą lekarską i podsumowaniem indywidualnie dla każdego z uczestników.
Serdecznie zapraszamy.

Przychodnia dla Rodzin 3+
Trzebnickie Centrum Medyczne ZDRÓJ, jako spółka gminna, zaproponowało
dużym rodzinom z terenu gminy Trzebnica, które legitymują się Kartą Trzebnickiej Rodziny 3+, pakiet zniżek na usługi komercyjne świadczone w przychodni. W ofercie znalazł się m.in. masaż leczniczy kręgosłupa już w cenie 25 zł, a
także gimnastyka korekcyjna dla dzieci w cenie 3,50 zł.
- Zależało nam, by dużym rodzinom zaproponować zabiegi, które
nie tylko służą poprawie zdrowia
rodziców i dzieci, ale spełniają
również funkcję relaksacyjną,
odprężającą. Zapraszamy więc
mamy, które z pewnością bywają
zmęczone codziennymi wyzwaniami, na masaż relaksacyjny
całego ciała, czy masaż stóp z
elementami masażu tajskiego.
Z takich usług oczywiście mogą
skorzystać również ojcowie. Ponadto pomyśleliśmy o dzieciach,
stąd propozycja gimnastyki korekcyjnej. Wiemy, że dziś w dobie komputera, młodzież zmaga
się z ogromnymi problemami

dotyczącymi wad postawy. Zatem zachęcamy duże rodziny do
zapoznania się z naszą ofertą i
do kontaktu z nami – mówi prezes gminnej spółki TCM ZDRÓJ
Anna Imielska.

▶
▶
▶

Centrum Medyczne ZDRÓJ
dla posiadających Kartę ▶
Trzebnicka Rodzina 3+
proponuje:
50 % zniżki na niżej wyszczególnione zabiegi:
▶ masaż leczniczy kręgosłupa -

▶

50 min. (cena ze zniżką – 25
zł),
masaż rozluźniający karku - 20
min. (cena ze zniżką – 15 zł),
masaż relaksacyjny całego ciała – 60 min. (cena ze zniżką –
40 zł),
masaż stóp z elementami masażu tajskiego – 50 min.(cena
ze zniżką – 25 zł),
masaż wspomagający odchudzanie(brzuch, uda, pośladki)–50 min. (cena ze zniżką –
35 zł),
gimnastyka korekcyjna – 45
min. (cena ze zniżką – 3,50 zł).
(egla)

Kontakt:
www.http://tcmz.trzebnica.pl/
sekretariat@tcmz.trzebnica.pl
tel.

71 312 03 20

Trzebnickie Centrum Medyczne ZDRÓJ
ul. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica.
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Trzebnica na Międzynarodowych Targach Turystycznych
VI Wrocławskie Targi Turystyczne przyciągnęły tłumy. Swoje
stoiska miały biura podróży, stowarzyszenia turystyczne, uzdrowiska oraz polskie miasta i gminy.
W tym gronie zaprezentowała się
również Gmina Trzebnica z jednostkami podległymi - Trzebnickim Parkiem Wodnym ZDRÓJ i
Trzebnickim Centrum Medycznym ZDRÓJ. Ponadto na wszystkich, którzy nas odwiedzali, czekały przysmaki przygotowane
przez Sołectwo Szczytkowice.
Międzynarodowe Targi Turystyczne w Hali Ludowej trwały
od 7 do 9 lutego. Ich celem było

zaprezentowanie poszczególnych
kultur i specjałów regionalnych,
ale przede wszystkim zachęcenie
do wyruszenia w podróż po tych
bliższych i dalszych zakątkach.
W piątek stoisko Gminy
Trzebnica promował Park Wodny ZDRÓJ. Prezes Dariusz Drukarczyk zachęcał wszystkich do
skorzystania z atrakcji nowoczesnego aquaparku. Chętni mogli
wziąć udział w quizie, w którym
do wygrania były darmowe bilety
na basen.
Sobota była dniem promocji
Trzebnickiego Centrum Medycznego ZDRÓJ. Prezes Anna Imiel-

ska ze swoimi pracownikami
proponowała udział w bezpłatnych badaniach pomiaru ciśnienia, cukru, tkanki tłuszczowej.
Zapraszano również do udziału w
zajęciach Szkoły Rodzenia Wesołe Brzuszki i promowano nordic
walking, który ostatnio staje się
tak popularny w Trzebnicy.
W niedzielę przy stoiskach
gminy Trzebnica pojawił się burmistrz Marek Długozima, a swoje wyroby zaprezentowały panie
z Koła Gospodyń Wiejskich ze
Szczytkowic. Na stołach pojawiły się same swojskie pyszności.
Warto wspomnieć, że to właśnie

tam, w Szczytkowicach, odbędą
się tegoroczne dożynki. Z myślą o
odwiedzających targi gospodynie
przygotowały: ciasto marchewkowe, miodownik, szynkę lokalną,
kotleciki z dzika, a nawet ciasto
marchewkowe i dżem. Podczas
targów Szczytkowice reprezentowały: Jolanta Sicińska, Ewa
Gierczak, Weronika Grech, Anna
Piasecka, Edyta Szemik i Marta
Piasecka - sołtys. Natomiast w
przygotowanie produktów zaangażowały się: Leokadia Czajkowska, Agnieszka Nawrot, Agnieszka Borys, Wiesława Rogala, Anita
Mesjasz, Czesława Szemik.

Dla najmłodszych przygotowano specjalny kącik z kolorowankami. Jednak największą
atrakcją była dla nich z pewnością wizyta Super Kota. Maskotka
gminy zapraszała całe rodziny do
wzięcia udziału w zabawie – spacerze po znanych i nieznanych
zakątkach Trzebnicy, czyli przejściu Kociej Ścieżki. Całe rodziny
mogły natomiast wziąć udział w
konkursach, w których do wygrania były gadżety promocyjne
m.in. przewodniki i filiżanki, a
także karnety do aquaparku.
[jus]

Prezes Dariusz Drukarczyk zachęcał wrocławian do odwiedzenia aguaparku w Trzebnicy. Na zdjęciu z Prezes TCM ZDRÓJ Anna Imielska promuje działania centrum i zaprasza do skorzystania z usług.
mieszkankami Trzebnicy, które odwiedziły stoisko oraz burmistrz Marek Długozima.

Nagrodzone rodziny, które wzięły udział w konkursie organizowanym przez gminę Trzebnica.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Szczytkowic wraz z sołtyską Marta Piasecką i burmistrzem
przy stoisku pełnym pyszności.

Największą atrakcją dla dzieci był Super Kot.

Trzebnickie specjały cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.
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Rozmowa z sołtysem Skarszyna - Kamilem Ankierem

Wioska oczami sołtysa
Jest Pan już czwarty rok sołtysem, powoli zbliża się koniec
kadencji- będzie następna?

Szczerze powiem, że nie wiem, czasami odczuwam braki motywacji,
chciałbym, żeby ludzie bardziej angażowali się w życie wioski. Najlepszy przykład, to choćby organizowana przeze mnie akcja sprzątania
przydomowych chodników w ramach sprzątania świata - w pierwszym roku był duży odzew społeczny, a w drugim nie przyszedł prawie
nikt. Łączę również funkcję sołtysa
z prezesowaniem Sparcie Skarszyn.
Czasem to pomaga, a czasem przeszkadza. Na szczęście zawsze mogę
liczyć na pomoc życzliwych ludzi.
Kogoś konkretnego?

Wielu jest takich, którzy pomagają,
ale szczególną wdzięczność za swój
czynny udział w życiu miejscowości, zawsze będzie miał u mnie nasz
radny Jan Janusiewicz, który swoją
postawą wspiera mnie i mieszkańców w każdej sytuacji. Jest dobrym
duchem naszej lokalnej społeczności. Dzięki niemu, prawie nie muszę jeździć do urzędu miejskiego,
wiem, ze on wszystko załatwi i zrobi tak, by było jak najlepiej. Oprócz
tego czynnie działa w naszym klubie sportowym, który dzięki niemu, i jego zaangażowaniu, stał się
prawdziwą wizytówka wioski.
Klub sportowy Sparta to pozytywna rzecz z życia i funkcjonowania wioski, jest takich więcej?

Skarszyn znany jest ze sportowych
tradycji, kiedyś byliśmy też mocni
w innych dyscyplinach sportu, takich jak tenis stołowy, szachy czy
siatkówka. Teraz powoli odtwarzamy sekcję szachową, ale i tak
najważniejsza jest futbolowa Spar-

ta, która funkcjonuje najlepiej. Z
tego miejsca chciałbym za to bardzo serdecznie podziękować burmistrzowi Markowi Długozimie,
który wspiera nasz klub środkami
gminnymi, bez nich nie moglibyśmy funkcjonować i trenować
młodzieży. Burmistrz rozumie
jak ważny jest sport, dla rozwoju i
integracji naszej małej społeczności. Powstają również grupy zainteresowane uprawianiem nowych
dyscyplin sportu, takich jak nordic walking czy zumba, na którą
uczęszcza grupa około 20 pań.

do powiatu pismo z prośbą o usunięcie piachu pozimowego, odpisali mi, że, cytuję: „nie dysponują
odpowiednimi zasobami ludzkimi”. W rowach przydrożnych, po
letnich zawieruchach do tej pory
zalegają połamane gałęzie. Co tu
dużo mówić, nie jest najlepiej, nie
wspominając już o remontach
dróg. Powiat obiecuje od kilku już

od maja zacznie się dużo
dziać, tak w życiu klubu Sparta Skarszyn,
jak i całej wioski.
Korzystając
z
okazji chciałbym
pod ziękować
wszystkim zaangażowanym
w funkcjonowanie naszego
sołectwa i klubu
sportowego, a
wszystkich niezaangażowanych
Kamil Ankier (z prawej) wraz z wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Janem Janusiewiczem.

Co poza sportem?

Przede wszystkim dzięki staraniom ludzi, w tym naszego radnego
Jana Janusiewicza i zaangażowaniu
burmistrza powstał wspaniały plac
zabaw. Od trzech lat zabiegaliśmy
o to miejsce rozrywki dla naszych
najmłodszych, były problemy z
gruntem, ale burmistrz obiecał i
zrealizował swoją obietnice, zresztą
tak jak wszystkie, które nam składał, nigdy nie rzuca słów na wiatr.
Bo byli tu już tacy, co obiecywali
i do tej pory nic z ich obietnic nie
wyszło.

Nowy plac zabaw to efekt współpracy sołtysa z gminą, radnymi i burmistrzem.

Kogo ma pan na myśli?

Pana starostę Adacha i pana posła
Łapińskiego, którzy przed wyborami przyjechali do nas i podczas meczu obiecywali wybudować nam
Orlika. Czy widzi go gdzieś pan?
Bo ja nie i wątpię, bym go zobaczył.
Później mówili, że wybudują, ale
pół na pół z gminą. Chcieli przerzucić odpowiedzialność na burmistrza, który w przeciwieństwie
do nich, nic w tym temacie nam nie
obiecywał. Niech pan jeszcze napisze, że mamy dwie powiatowe drogi, o których wysprzątanie również
nie mogę się doprosić. Napisałem

lat, zrobić drogę między Głuchowem, a Skarszynem, i co? I do tej
pory jest dziura na dziurze.
A jakie plany na ten 2014 rok?

Chcemy jak najlepiej wykorzystać
fundusz sołecki dany nam przez
gminę, odnowiliśmy teren wokół
sceny na boisku, zakupiliśmy nowe
ławki, planujemy postawienie grilla oraz mini placu zabaw dla dzieci.
Wszystko po to, by ludzie z wioski
mieli gdzie się spotkać, porozmawiać, zintegrować. Planujemy liczne imprezy plenerowe. Na pewno

Aktywnie i wesoło w Boleścinie
„Pszczółki” uczęszczające na i miłego spędzenia czasu. Nawet niem całego świata. Film dostarzajęcia świetlicy profilaktyczno opiekunów wciągnęła gra w kręgle. czył dzieciom wiele emocji.
– wychowawczej przy Szkole Pod- Najwięcej punktów zdobył Domistawowej w Boleścinie, pod opieką
Dominiki Surmy i Anny Leszczyńskiej - Janik uczestniczyły w jednodniowej wycieczce do Wrocławia.
Najpierw udali się do Muzeum
Poczty i Telekomunikacji, gdzie czekała na nich pani przewodnik, która
w bardzo ciekawy sposób opowiedziała o jedynej w Polsce placówce
muzealnej gromadzącej i chroniącej zabytki stanowiące świadectwo
działalności poczty na ziemiach
polskich, w tym Poczty Polskiej założonej przez króla Zygmunta Augusta w 1558 r. Muzeum, utworzone
w 1921 r. w Warszawie, od 1956 r.
mieści się w zabytkowym gmachu
Poczty Głównej we Wrocławiu.
Podopieczni byli zafascynowani
opowieściami o znaczkach, poczcie,
pierwszych telefonach i gramofo- Podopieczni świetlicy w kręgielni „Skybowling”.
nach. Na moment przenieśliśmy się
do czasów podróżowania dyliżansem, który stanowił dla dzieci naj- nik Świdziński, natomiast pozostali PODZIĘKOWANIE
również wykazali się wieloma cel- Składamy serdeczne podziękowawiększą atrakcję.
nia burmistrzowi Gminy TrzebPo opuszczeniu Muzeum wszy- nymi rzutami.
Po wyczerpującej grze, przyszedł nica, Markowi Długozimie za
scy udali się do Sky Towera na
wieżę widokową. Potem udali się czas na obiad. Ostatnim punktem opłacenie dojazdu i wielu wspaniado kręgielni „Skybowling”, gdzie wycieczki był seans w kinie, gdzie łych atrakcji, w których mieliśmy
mieli zarezerwowanych kilka to- podopieczni obejrzeli film „Lego przyjemność uczestniczyć. Dzięki
rów. Osoby, które pierwszy raz przygoda”. To wzruszająca historia wsparciu Burmistrza w cudowny
były w takim miejscu mogły li- Emmeta – mini figurki LEGO, któ- sposób rozpoczęliśmy ferie zimowe.
czyć na pomoc starszych kolegów ry dołącza do niesamowitej druży- Wielokrotnie przekonaliśmy się o
i koleżanek. Uczestnicy wyjazdu ny i jego misją jest powstrzymanie Pana życzliwości, za co gorąco dzię[ann]
mieli świetną okazję do integracji złowrogiego tyrana przed zniszcze- kujemy!

prosić o czynny udział.
Życzyć więc Panu większego zaangażowania mieszkańców?

Też, ale przede wszystkim, żeby
udało się nam zrealizować wszystkie założone cele i plany. Napisaliśmy już pismo do burmistrza z
prośbą o nową świetlicę w obrębie
boiska, bo ta obecna jest dzierżawiona, znajduje się w budynku mieszkalnym, nie daje nam pełnej swobody i nie zachęca dzieci do czynnego udziału w zabawach. Choć i
za taką jesteśmy wdzięczni, jest wy-

posaż o n a
w
gminny
sprzęt komputerowy, więc nie
możemy narzekać, ale chcemy się
wciąż, jako wioska rozwijać. W
rozwoju pomógłby nam również
plan zagospodarowania przestrzennego z działkami nadającymi się pod zabudowę, bo dopływ
świeżej krwi zawsze dobrze robi
wiosce. Jesteśmy bardzo atrakcyjnie położeni geograficznie, blisko
drogi ekspresowej S8, ale nie na
tyle, by doskwierał nam hałas przejeżdżających tam aut. Do centrum
Wrocławia można od nas dojechać
w 25 minut, a do lotniska, dzięki
obwodnicy, w 15. Gdybyśmy tylko
mieli odpowiednią liczbę działek
przeznaczonych pod zabudowę, o
uregulowanym statusie, pewnie
więcej ludzi chciałoby i mogło się
u nas osiedlać. W tym widzę największą szansę na rozwój naszej
miejscowości. Tego jeszcze brakuje, choć wciąż idziemy do przodu,
mamy kanalizację, nowe chodniki, nowy plac zabaw, chcemy się
rozwijać, mam nadzieję, że będzie
tylko lepiej.
Rozmawiał
Sebastian Hawryliszyn
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Spotkanie z gimnazjalistami i licealistami
Gimnazjaliści stoją przed wyborem kolejnej szkoły, profilu klasy i zdawanych na maturze przed-

miotów. Licealiści zastanawiają
się z jakim kierunkiem studiów
związać swoją przyszłość. To bar-

dzo trudne wybory. Pani Bogumiła Łukaniec od wielu lat stara
się pomóc młodzieży w podjęciu

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie
klas gimnazjalnych i licealnych o profilach humanistycznych. Wysłuchali
kilku porad dotyczących wyboru
kierunku w szkole wyższej, samego
studiowania oraz o tym, jak zdobyta
podczas studiów wiedza teoretyczna
przekłada się i pomaga w działaniach
prowadzonych w ramach pracy w
Urzędzie Miejskim.

W ramach prezentacji działań prowadzonych przez wydział Promocji,
uczniowie zapoznali się z wynikami
badań wizerunkowych Trzebnicy, przeprowadzonych na przełomie października i listopada 2013 roku.

Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima wręczył upominek pani Bogumile Łukaniec, dziękując za dotychczasową współpracę.

Uczniowie dowiedzieli się także o zadaniach i obowiązkach burmistrza, sekretarza oraz pracowników wydziału promocji. Na zdjęciu od lewej: Bogumiła Łukaniec, sekretarz Daniel Buczak, burmistrz Marek Długozima, pracownik wydziału promocji Katarzyna Sucharska oraz p.o. naczelnika wydziału promocji Jakub
Szurkawski.

tych ważnych decyzji poprzez
m.in. organizację spotkań z absolwentami Powiatowego Zespo-

łu Szkół nr 1 w Trzebnicy, którzy
opowiadają młodszym kolegom
o swojej ścieżce edukacyjnej i zawodowej. W Urzędzie Miejskim
odbyło się spotkanie młodzieży
z burmistrzem Markiem Długozimą, sekretarzem Danielem
Buczakiem oraz pracownikami
Wydziału Promocji.
Burmistrz Marek Długozima
podkreślił, że zbudował w Urzędzie Miejskim zespół, dzięki
któremu możliwa jest sprawna
realizacja wielu zadań. Dodał też,
że jest otwarty na przyjmowanie absolwentów na staże oraz
praktyki i tym samym pomoc
młodym osobom w ułatwieniu
rozpoczęcia pracy i zdobywaniu
pierwszego doświadczenia zawodowego. Zachęcił także uczniów
do podejmowania nauki na uczelniach wyższych i nauki języków
obcych. Na zakończenie życzył
wszystkim powodzenia w dokonaniu wyboru właściwego kierunku studiów, pomyślnej rekrutacji oraz sukcesów.
[kas]
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Polonez na Trzebnickim Rynku
Tradycyjnie już, na trzebnickim
Rynku, uczniowie ostatnich klas
szkół ponadgimnazjalnych zatańczyli poloneza wspólnie z dyrektorami i nauczycielami oraz
przedstawicielami instytucji państwowych. Po raz kolejny w wy-

darzeniu tym uczestniczył burmistrz gminy Trzebnica Marek
Długozima, który życzył wszystkim maturzystom powodzenia
podczas egzaminu dojrzałości
oraz w trakcie podejmowania
ważnej, życiowej decyzji, doty-

czącej wyboru kierunku studiów.
Wyraził także nadzieję, że spotkanie na Rynku – w sercu naszego miasta - przyniesie uczniom
szczęście podczas zdawania matury.
[kas]

Burmistrz Marek Długozima w parze z Anią Sieczejko, tegoroczną maturzystką PZS nr 1 w Trzebnicy.

21 i 23.02

(piątek i niedziela) godz.17:00 Królowa
Rosja, 80 min., b/o, dubb., bil. 12 zł

Śniegu

21 i 23.02

(pt.i nd) godz. 19:00 Wilk z Wall Street USA,
179 min, od 15 lat, bil. ulg. 12 zł, norm. 15 zł

		
26.02.14

sobota – kino nieczynne

28.02 i 2.03

(piątek i niedziela) godz. 17:00 Robaczki z Zaginionej Doliny, Belgia, 89 min., b/o, dubb. bil.

28.02 i 2.03

(piątek i niedziela) godz. 19:00 Pod Mocnym
Aniołem, Pol., 95 min., od 15 lat, bil. ulg. 12 zł,
norm. 15 zł

		
02.03.14

sobota – kino nieczynne

		

(niedziela) godz. 19:00 Pod Mocnym Aniołem,
Pol., 95 min., od 15 lat, bil. ulg. 12 zł, norm. 15 zł
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ł

środa godz. 12:00 Pinokio, Belgia, 75 min., b/o,
dubb., wstęp wolny

12 zł

(niedziela) godz. 17:00 Robaczki z Zaginionej
Doliny, Belgia, 89 min., b/o, dubb. bil. 12 zł
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s

z

e

n

i

e

p

ł

a

t

n
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Spotkania autorskie
Organizatorzy zapraszają na spotkania
w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 (budynek A, sala nr 2)
ul. Żeromskiego 25 w Trzebnicy
w każdy czwartek w godz. 17.30-18.30
Wykłady o początkach chrześcijaństwa według pism pierwszych apostołów.
Poznaj autorów oraz treść Nowego Testamentu od podstaw.
Na trzebnickim rynku zatańczyli uczniowie, nauczyciele, włodarze oraz przedstawicie instytucji państwowych.
R

EKLAMA

Wstęp wolny.
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Świątecznie w Komorowie
W styczniu, w nowej świetlicy w
Komorowie, odbyła się uroczystość
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Tego
dnia na spotkanie przybyło ok 30
osób. Organizatorem była sołtys
Magdalena Malesa oraz mieszkan-

ki Komorowa. - Mamy z chęcią pomogły mi w całym przygotowaniu
przyjęcia, upiekły ciasta, przyniosły przekąski. Cieszę się, że udało
nam się wspólnie przygotować taką
uroczystość – mówi sołtyska.

Babcie i dziadkowie z zainteresowaniem oglądają występ wnuków.

Porady przed feriami
5 lutego w ramach akcji ,,Bezpieczne ferie" funkcjonariusz
Komendy Powiatowej Policji w
Trzebnicy przybył na prelekcję
do Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku w klasach O-III. Roz-

mowę z dziećmi prowadził asp.
Piotr Dwojak. Celem wizyty było
zaznajomienie i przypomnienie
zasad bezpieczeństwa podczas
zabaw zimowych.
Spotkanie rozpoczęło się za-

Karnawałowo w Skarszynie
Dnia 1 lutego odbyła się zabawa
karnawałowa dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Skarszynie. Przygotowania do niej rozpoczęły się
już w połowie listopada, kiedy zebraliśmy różne materiały potrzebne do zrobienia ozdób i stroików
bożonarodzeniowych. Wówczas
spotkaliśmy się w świetlicy wiej-

ze sprzedaży własnoręcznie wykonanych ozdób i stroików. Ostatnim
etapem przygotowań była sama
organizacja balu karnawałowego,
który finansowo i organizacyjnie
wsparł sołtys wsi Kamil Ankier
wraz z radą sołecką, a także prywatne osoby, ofiarując różnego
typu pomoc w formie ciast, cukier-

Kolorowo, tanecznie i wesoło w Skarszynie.

skiej w Skarszynie, gdzie rodzice
wspólnie z dziećmi przez 3 godziny tworzyli najróżniejsze rzeczy,
mając przy tym ogromną frajdę.
Kolejnym etapem był kiermasz bożonarodzeniowy, który odbył się z
okazji mikołajek, podczas którego
udało się nam zebrać prawie 200 zł

ków itp. Możemy wymienić wiele
osób, które miały ogromny udział
w organizacji balu karnawałowego,
ale szczególne wyróżnienia należą
się: za oprawę muzyczną didżejowi
Matt Crazy, instruktorce zumby
Justynie Margan, która w tygodniu
prowadzi także zajęcia dla zaintere-

Dzieci przygotowały natomiast
ciekawy program artystyczny. Na
początku pokazały układy choreograficzne rytmicznych tańców,
m.in. zumby. Wszystko to pod
czujnym okiem instruktorki pani
Karoliny. Potem przyszedł czas
na zabawy i konkursy, w których
brały udział także mamy i babcie.
Młodzi artyści przygotowali także
różne wiersze, które recytowali z
wielkim przejęciem.
Na zakończenie części oficjalnej
babcie i dziadkowie otrzymali prezenty, które zostały przygotowane
już kilka dni wcześniej przez najmłodszych mieszkańców wioski
oraz ich mamy.
Zabawa należała do udanych.
Świadczyła o tym reakcja dzieci, które z niechęcią opuszczały
świetlicę. - Ja najbardziej cieszę się
z tego, że uroczystość się udała i
wszyscy byli zadowoleni. Bardzo
miło jest patrzeć na spotkania, które łączą ze sobą różne pokolenia –
mówi na zakończenie M. Malesa.
[ap]
poznaniem uczniów z pracą jaką
wykonuje policja, o jej zadaniach
i celach do jakich została powołana. Następnie policjant przypomniał o numerach alarmowych
i jak należy się zachować podczas zgłoszenia zawiadomienia.
Uczniowie poznali podstawowe
zasady zachowania się w sytuacji
zagrożenia ze strony nieznajomych.
Dzieci z zainteresowaniem słuchały, zadając ważne i kreatywne
pytania. W spotkaniu uczestniczył również Komisarz Lew czyli
maskotka Dolnośląskiej Policji,
która rozdawała dzieciom słodycze. Spotkanie było bardzo ciekawe i pouczające. Wiedza, którą
uzyskali uczniowie z pewnością
pozwoli im na spędzenie bezpiecznych ferii.
Podziękowanie w imieniu dyrektora, nauczycieli i uczniów
klas 0-III ze Szkoły Podstawowej
w Kuźniczysku składa Aneta Jaworowska wychowawca klasy III.
sowanych kobiet, Barbarze Nowak
za malowanie twarzy naszych pociech oraz Pani Annie Leszczyńskiej-Janik, nauczycielce ze Szkoły
Podstawowej w Boleścinie, która
poprowadziła zabawy integracyjne
i ruchowe z dziećmi oraz - razem z
Wojciechem Dużym sprawdziła się
świetnie w roli wodzireja balu karnawałowego. Skecz o zdrowym odżywianiu przygotowali i wykonali
Wojciech Duży i Rafał Sobieraj.
Ważne idee osadzili na kanwie bajki
o Czerwonym Kapturku, wplątując
w przedstawienie elementy lokalnej
społeczności. Występ został przyjęty salwami śmiechu i dużymi oklaskami. Dzieci bawiły się doskonale,
nie miały chwili wytchnienia, tak
dużo było atrakcji. Każde dziecko
oprócz słodkości i napoi dostało
upominek. Nagrody rzeczowe były
posegregowane ze względu na płeć.
Każdy wychodził z uśmiechem na
ustach i pytał o kolejne takie przedsięwzięcie. Ogólnie bawiło się ok.
70 osób. W trakcie zumby razem
z dziećmi tańczyli rodzice, a nawet
dziadkowie. Uważamy, że pomimo wcześniejszych obaw, udało się
stworzyć świetną imprezę. Podsumowując całość, każdy kto wziął
udział w organizacji balu zrobił
to charytatywnie, według nas została obudzona idea społecznego
działania i to było najważniejsze.
Na marginesie: sprawcami całego
zamieszania były Anna DanilejkoSobieraj i Bożena Ankier, które już
szykują plany na następną zabawę.
Mieszkańcy Skarszyna

Konkurs plastyczny

Za nami rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci,
organizowanego przez Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu
w ramach Trzebnickiego Festiwalu Tradycji i Obrzędów. Tematem prac była Trzebnica w roku 2014.
Barbara Ulatowska

kategoria 6-7 lat

Prace oceniane były ze względu
na zgodność z tematem, własną jego
interpretację, walory artystyczne,
kompozycję oraz swobodę posługiwania się wybranymi technikami.
Oceniała je komisja w składzie: Łucja Kołodziejczyk, Elżbieta Raczyk
i Barbara Ulatowska. Każda z prac
okazała się wyjątkowa, każda inna.
Dzieci wykazały się dużą kreatywnością i wrażliwością, ujmując rzeczywistość i fantazję w plastyczną
wizję Trzebnicy w roku 2014. W
konkursie aktywny udział wzięły
niemal wszystkie szkoły podstawowe z naszej gminy.
Zwycięzcy zostali uhonorowani
nagrodami, które mają wspierać
je w dalszym rozwijaniu talentów
plastycznych. Po uroczystym wręczeniu nagród przez p.o. dyrektor
Trzebnickiego Centrum Kultury i
Sportu, Agnieszkę Pawlaczek oraz
pomysłodawczynię i prowadzącą
konkurs panią Łucję Kołodziejczyk, dzieci obejrzały aktualne
wystawy na terenie TCKiS. Ostatnie kilka dni można było oglądać
również wystawę prac, które brały
udział w niniejszym konkursie.
Warto zwrócić uwagę, iż inicjatywy tego typu są dla dzieci wspaniałą okazją do zaprezentowania

I miejsce

Borys Dmytrowski SP nr 3 Trzebnica

II miejsce

Igor Dmytrowski SP nr 3 Trzebnica

kategoria 9-10 lat
I miejsce

Dagmara Kupis SP 3 Trzebnica

I miejsce

Maja Paterek SP 3 Trzebnica

II miejsce

Adrianna Cichoń SP 3 Trzebnica

II miejsce

Martyna Kumor SP 3 Trzebnica

kategoria 11 lat
I miejsce

Zofia Krzywicka SP Boleścin

I miejsce

Mai Dinh Tien SP 2 Trzebnica

II miejsce

Aleksandra Bińkowska SP Masłów

II miejsce

Sylwia Tyczka SP Masłów

III miejsce

Maria Gaweł SP Kuźniczysko

swojego talentu oraz elementem
motywującym do jego rozwijania.
Zapraszamy rodziców do śledzenia
wydarzeń i konkursów w Trzebnickim Centrum Kultury, a dzieci do
aktywnego udziału.

Przedszkolaki na komendzie
W dniu 29 stycznia dzieci z gr.
IV wraz z nauczycielką Barbarą
Król z Przedszkola nr 1 w Trzebnicy były z wizytą w Komendzie
Powiatowej Policji w Trzebnicy.
Przedszkolaków przywitała asp.
szt. Iwona Mazur. Dzieci zwiedziły dyżurkę, gdzie pan policjant
koordynuje pracę, przyjmuje telefony. Obejrzały radiotelefony,
sprzęt do wykrywania metali i
środków niebezpiecznych. Podczas pokazu kajdanek, niektórzy
zostali „zaaresztowani”. Maluchy
miały okazję odbić swoje odciski
palców. Zadaniem domowym
było obejrzenie przez lupę linii
papilarnych. Pani aspirant Iwona Mazur oprócz przedstawienia pracy policjantów i pokaza-

nia pomieszczeń, rozmawiała
z dziećmi też o bezpieczeństwie
na drogach, o bezpiecznym przewożeniu dzieci w samochodach,
a także o niebezpiecznych zabawach, o zagrożeniach jakie
niosą niebezpieczne zabawy na
zamarzniętych stawach czy też o
zabawach z ogniem. Duży nacisk
położyła na temat „Obcy wśród
dzieci”. Spotkanie na komendzie
upłynęło w bardzo miłej atmosferze, dzieci zadawały mnóstwo
pytań, a także bardzo chętnie
opowiadały własne przeżycia.
Przedszkolaki zostały zaproszone
do dalszej współpracy z policją.
Cele i założenia spotkania zostały
w pełni osiągnięte.
[bk]

Asp. I.Mazur opowiada o zagrożeniach jakie czyhają na dzieci podczas ferii.
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Deutsch-Wagen-Tour zawitał do Kuźniczyska
Deutsch-Wagen-Tour to ogólnopolski projekt edukacyjny promujący naukę języka niemieckiego.
13 lutego, po raz drugi, warsztaty prowadzone przez lektora odbyły się w Szkole Podstawowej w Kuźniczysku. Nie było nudno i trudno. Wręcz przeciwnie – kolorowo, ciekawie i zabawnie.

witał do nas po raz drugi. Jest nam
tutaj troszkę ciasno, nie mamy sali
z prawdziwego zdarzenia, budynek
wymaga remontów, ale staramy się
zapewnić dzieciom maksimum edukacji.
Jednocześnie
jesteśmy
dumni z

Agnieszka Pruszkowska-Jarosz

Wszystko to za sprawą samej
prowadzącej warsztaty – lektorki
Hanny Krężlewskiej. Przez dwie
godziny zegarowe prowadziła zajęcia z dwiema grupami – z każdą osobno oczywiście. Razem
z uczniami skakała, tańczyła,
śpiewała i biegała. Dzieci były zachwycone. Miało się wrażenie, że
językiem niemieckim posługują się
przy okazji dobrej zabawy.
Dzieci – zarówno z klas IV-VI, jak
również z klas młodszych radziły
sobie świetnie. Nie miały problemu
ani ze słówkami, ani budowaniem
zdań w tym języku. To zasługa nauczycielki Magdaleny Jucha- Bobela. To właśnie ona była inicjatorką
tego projektu zapraszając po raz
drugi lektorów z Instytutu Goethego w Warszawie. Jest to duży sukces, tym bardziej, że na taką wizytę
szkoły czekają nawet kilka miesięcy. Pod warunkiem, że wcześniej
się zakwalifikują do projektu.
Projekt Deutsch-Wagen-Tour
objęty jest patronatem honorowym
Ministerstwa Edukacji Narodowej,
a jego głównym sponsorem jest firma Volkswagen. Wśród głównych
partnerów akcji znajdują się Ambasada Niemiec, Instytut Goethego

W trakcie jednej z konkurencji - jak widać, było wesoło i ciekawie.

oraz Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa.
- Celem projektu jest nauka języka poprzez zabawę. Zależy na
także na tym, by dziecko obcowało
z tym językiem od najmłodszych
lat, wówczas będzie mu łatwiej
przyswoić – mówi lektorka Małgorzata Kornacka.
W SP w Kuźniczysku bardzo
dużą wagę przywiązuje się właśnie do tego języka. - Staram się
zachęcać uczniów i angażować do
udziału w konkursach. Cieszę się,

Uczniowie z najmłodszych klas z upominkami - zadowoleni i lekko zmęczeni.
R

gdy odnoszą nawet najmniejsze
sukcesy- podkreśla Magdalena Jucha-Bobela.
Podczas spotkania nie zabrakło
konkursów, występów i zmagań
drużynowych. Na zakończenie zajęć każdy z uczestników otrzymał
zestaw gadżetów ufundowanych
przez organizatora projektu.
Pierwsze miejsce w konkursie
drużynowym zdobył zespół w składzie: Jakub Gaweł, Filip Korsuncu,
Maciej Krasnosielski, Miłosz Sip i
Adrian Dudziak.

Dla rozluźnienia atmosfery - trochę tańca, trochę śpiewu.

W konkursie rysunkowym zdobyli:
Maria Gaweł I miejsce,
Jakub Gaweł II miejsce i ex aequo
Zuzanna Wójciów i Urszula Murmyło.
Nie tylko uczniowie byli zadowoleni z zajęć, także nauczyciele,
którzy towarzyszyli dzieciom oraz
sama dyrektor Elżbieta Taraszczuk
-Gaweł. - Jesteśmy mała szkołą i
właśnie dlatego czujemy się wyróżnieni, że Deutsch-Wagen-Tour za-

tego, że nasza
szkoła jest jedną z
pierwszych, jakie powstały na terenie gminy- podkreśla.
Jak zapewnia burmistrz marek
Długozima, wkrótce warunki te
ulegną poprawie. Przewidywana
jest bowiem rozbudowa szkoły oraz
budowa nowej sali sportowej. - W
tym roku zarezerwujemy środki
na dokumentację projektową – zapewnia.

Wspólne zdjęcie uczniów klas IV-VI z nauczycielką Magdaleną Jucha-Bobela oraz lektorką, która prowadziła warsztaty Hanną Krężlewską .

EKLAMA

TRANSPORT

GRATIS

20

Poznajesz kogoś? Napisz do nas, część 2.
Szanowni Państwo!
Serdecznie dziękuję za tak żywą
i spontaniczną reakcję na nasz
apel o identyfikację osób na zdję-

ciach szkolnych w związku z
przygotowywaną publikacją na
jubileusz
siedemdziesięciolecia
trzebnickiej Jedynki.

Przebierańcy w Ujeźdźcu
13 lutego w Zespole Szkół w
Ujeźdźcu Wielkim odbył się „Karnawałowy Bal Przebierańców”, w
którym uczestniczyły przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej. Na każdy kroku
spotkać można było księżniczki,
czarodziejki i wróżki. Były też biedronki, aniołki, kotki, klauni, batmani, zorra i spidermeni. Już od

pierwszych taktów muzyki dzieci
z ogromną radością i entuzjazmem
tańczyły przy znanych przebojach.
Oprócz tańców w kole furorę robiły też węże, kółeczka, pociągi,
lambada, rock&roll i kaczuchy. Co
ciekawe, aktywnymi uczestnikami
balu byli też rodzice, którzy wraz
ze swoimi pociechami świetnie bawili się na parkiecie.

kontakt:
tel. 71 312 08 84
kom. 603 28 24 23

Publikujemy zatem kolejne fotografie z prośbą o identyfikację szczególnie uczniów, gdyż nauczyciele są nam wszystkim znani.

Z serdecznymi podziękowaniami

W podobnej atmosferze odbył
się bal dla nieco starszych uczniów
z klas IV-VI. O dziwo, wszyscy jak
jeden prezentowali przewspaniałe
stroje karnawałowe, które dostarczyły wszystkim nie lada śmiechu.
Na szczególną pochwałę zasługują
tu wychowawcy, którzy odważnie
towarzysząc swoim wychowankom poprzez swoje przebrania byli
nie do poznania. Gwoździem zabawy były oczywiście wybory królowej i króla balu karnawałowego w
szkole w Ujeźdźcu Wielkim. [bet]

O zimie po niemiecku

Elżbieta Nowak
Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. księcia Henryka Brodatego w Trzebnicy

W środę 29 stycznia w Szkole
Podstawowej w Kuźniczysku odbył się I Międzyszkolny Konkurs
Piosenki Zimowej w Języku Niemieckim. Szkołę Podstawową w
Ujeźdźcu Wielkim reprezentowały
uczennice klasy III a, Hanna Zielińska oraz Kinga Kozakiewicz.
Hania zaśpiewała i zagrała na gitarze utwór pt. „Leise rieselt der Schnee”, Kinga zaprezentowała natomiast piosenkę „Kling, Glöckchen,
klingelingeling.”
Komisja konkursowa, złożona z

nauczycieli szkół uczestniczących
w konkursie oraz eksperta niezależnego z gimnazjum w Twardogórze, brała pod uwagę nie tylko
interpretację piosenki, poprawną
wymowę, trudność utworu, ale
także stopień opanowania tekstu.
Obie uczennice naszej szkoły
zostały laureatkami tego konkursu.
Hania Zielińska zajęła I, a Kinga
Kozakiewicz III miejsce.
Dziewczynki do konkursu przygotowała pani Agnieszka Walczyńska-Jeleń.
[bet]

Uczestnicy I Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Zimowej w Języku Niemieckim.
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„Trzymajmy się św. Jadwigi!”
Patrycja Król

17 lutego o godz. 11 w bazylice
odprawiona została uroczysta
Msza św., której przewodniczył
szczególny gość. Ksiądz Kardynał Joachim Meisner, arcybiskup
Kolonii, od 2000 roku jest honorowym obywatelem naszego miasta, a na Dolny Śląsk – w tym do
Trzebnicy – przyjechał, aby świętować jubileusz 80. urodzin.
Ksiądz Kardynał Joachim Meisner przyjechał do rodzinnych
stron w piątek. W niedzielę, podczas Mszy św. odprawionej w kościele p.w. św. Jadwigi Śląskiej we
wrocławskiej dzielnicy Leśnica
– czyli rodzinnej parafii ks. kard.
Meisnera – został on odznaczony
Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
Aktu dekoracji, w imieniu prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, dokonał szef jego kancelarii – minister Jacek Michałowski.
Do Trzebnicy ks. kard. Meisner
przybył w poniedziałek. Msza
św. przy grobie św. Jadwigi rozpoczęła się o godzinie 11. Oprócz
Księdza Kardynała Mszę św. celebrowali także Wikariusz Generalny Archidiecezji Kolońskiej,
ks. Stefan Hesse, Sekretarz ks.
kardynała, ks. Oliver Boss oraz
ks. Dziekan Bogdan Grabowski.
Honorowego gościa przywitał ks.
Proboszcz Jerzy Olszówka:
- W tym szczególnie bliskim Twe-

mu sercu miejscu razem z Tobą
chcemy dziękować Panu Bogu,
przez wstawiennictwo św. Jadwigi, za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, które stały się Twoim
udziałem, chcemy też dziękować
za Twoją wielką życzliwość i dobroć, której mogliśmy wiele razy
doświadczyć.
Następnie głos zabrał sam jubilat.
Ksiądz Kardynał Meisner w swojej przemowie nawiązał do wartości rodzinnych, podkreślając przy
tym znaczenie św. Jadwigi. Dodał,
że jego matka również nosiła to
imię. Wyraził także wdzięczność
za możliwość sprawowania Mszy

Proboszcz J. Olszówka wręczył kardynałowi J. Meisnerowi album zawierający zdjęcia z pobytu Karola Wojtyły
w Trzebnicy.

Burmistrz M. Długozima wręczył natomiast publikację na temat ks. profesora
Antoniego Kiełbasy.

św. przy grobie Świętej Patronki
pojednania polsko–niemieckiego oraz miasta Trzebnicy. –Tutaj
czuję się jak w domu – podkreślił
swoje przywiązanie ks. kardynał.
– Tym bardziej, że jestem honorowym obywatelem tego miasta
– dodał. W krótkim kazaniu, które wygłosił, nawiązał do historii
ogłoszenia jednej ze świętych
kobiet Patronką Europy. Sam
doradzał bł. Janowi Pawłowi II
ogłoszenie Patronką Europy właśnie św. Jadwigi. Ostatecznie została nią św. Edyta Stein. Ksiądz
Kardynał z humorem stwierdził,
że nasza Święta zrezygnowała z
patronowania Europie właśnie po
to, by św. Edyta Stein mogła zająć
to miejsce. Zaapelował też, byśmy
trzymali się świętej Jadwigi, a
Ona doprowadzi nas do celu.
Na zakończenie Mszy św. krótkie przemówienie wygłosił Burmistrz Gminy Trzebnica Marek
Długozima. Włodarz miasta
złożył szanownemu Jubilatowi
serdeczne życzenia oraz wyraził
głęboką radość z jego obecności
w Trzebnicy. Ks. Kardynał zareagował bardzo serdecznie, w
zabawny sposób stwierdzając, że
„pan burmistrz jest pierwszym,
najważniejszym
mężczyzną
Trzebnicy, a św. Jadwiga jest jej
pierwszą, najważniejszą kobietą”
dodając, że burmistrz świetnie
sobie radzi z wykonywaną rolą.
Włodarz miasta wręczył ks. kardynałowi także bukiet kwiatów

Co tak naprawdę kryje się pod terminem gender? Media codziennie dostarczają nam w
tym temacie wielu opinii, a nie informacji. 16 lutego w sali Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu prof. Paweł Bortkiewicz TChr porządkował fakty i mówił o zagrożeniach,
które wiążą się ze sprawą gender.
a tym co tak naprawdę łączy się z
praktyką wdrażaniem ideologii gender m.in. poprzez ingerencję w podręczniki szkolne. Jednym z ważniejszych faktów, do których odwoływał
się prelegent, dotyczy daty początków
terminologii gender. Ci, którzy propagują idę, za twórcę terminu „gender” uznają Roberta Stollera i podają
datę 1968 r. jako wprowadzanie pojęcia. Jednak ks. Bortkiewicz wykazał, że historia „gender” zaczyna się
wcześniej, w roku 1955 r. Wtedy też
John Money, seksuolog, wprowadził
pogląd, że do 2 roku życia można
dokonywać zmiany płci kulturowej (gender), w przeciwieństwie do

Witam Cię bardzo serdecznie – w imieniu lokalnej wspólnoty samorządowej i własnym, szczególnie gorąco witam Eminencję także jako Honorowego Obywatela Trzebnicy i wielkiego czciciela św.
Jadwigi Śląskiej.
Eminencjo! Każdą Twoją wizytę w Trzebnicy poczytujemy sobie
jako wielki zaszczyt i potwierdzenie Twoich żywych więzi z naszym miastem. Dziękując Ci za ten wspaniały dar serca, na eucharystycznym ołtarzu naszej Patronki – i na Twoje czcigodne
ręce – z okazji obchodzonego pięknego jubileuszu 80. urodzin
– składamy najserdeczniejsze życzenia: Niech Pan Bóg obdarza
Cię łaską zdrowia i błogosławieństwem na każdy dzień, a nasza
Patronka wynagradza okazywaną jej cześć swym nieustannym
orędownictwem.
Szczęść Ci Boże, Księże Kardynale!
Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica
i książkę ks. Ireneusza Kiełbasy
pt. „Ks. profesor PWT dr hab.
Antoni Kiełbasa SDS (1938-2010)
- życie oraz działalność naukowa
i duszpasterska”, której wydanie
było współfinansowane z budżetu
Gminy Trzebnica.
Ksiądz Kardynał Joachim Meisner z Trzebnicą związany jest
od wielu lat. Jak wspomniał, wraz
ze swoją matką wielokrotnie
pielgrzymował do grobu naszej
Świętej, jeszcze jako kilkuletni
chłopiec. Przyjaźnił się też ze ś.p.
księdzem prof. Antonim Kiełbasą, jego bratem ks. Jerzym Kiełbasą oraz ś.p. księdzem Dziekanem
Wawrzyńcem Bochenkiem. Kiedy Papież Jan Paweł II powierzył
mu funkcję arcybiskupa diecezji
w Kolonii, przyjął ją początkowo dość niechętnie. Nie chcieli

tego również tamtejsi wierni, do
których kardynał Meisner powiedział z rozbrajającą szczerością i
przekąsem: „wy mnie nie chcieliście i ja też nie chciałem przyjść do
was, mamy więc pewną wspólną
płaszczyznę – coś, co nas łączy”.
25 lat posługi ks. kard. Meisnera w Kolonii pokazało, że na tej
"wspólnej płaszczyźnie" wszyscy
mogli się spotkać i porozumieć.
Kardynał Meisner uznawany jest
za jednego z największych orędowników na rzecz pojednania
polsko–niemieckiego. 25 grudnia 2013 roku obchodził swoje
80. urodziny, w związku z czym
zwrócił się do Papieża Franciszka
o możliwość przejścia na emeryturę. Prawdopodobnie wkrótce
Ojciec Święty zaakceptuje jego
prośbę.

Wspólne zdjęcie kardynała, proboszcza, burmistrza i księży koncelebrujących poniedziałkową mszę.

O gender w Trzebnicy

Spotkanie pt. „Gender – zagrożenie
dla człowieka i miłości” odbyło się
w Trzebnickim Centrum Kultury
i Sportu. Jego organizatorem była
trzebnicka parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi w Trzebnicy.
Ksiądz Paweł Bortkiewicz przybył na
zaproszenie proboszcza ks. Jerzego
Olszówki i superiora domu zakonnego ks. Bogdana Giemzy SDS, który
był jednocześnie moderatorem niedzielnego spotkania.
Ks. prof. Paweł Bortkiewicz swój
wykład rozpoczął od wskazania rozbieżności, które możemy zauważyć
śledząc oficjalne dokumenty państwowe (pisma różnych ministerstw),

Jego Eminencjo, Księże Kardynale!

płci biologiczną (sex). Money po raz
pierwszy powiedział, że są odrębne
- płeć kulturowa i płeć biologiczna.
Dowodem tego miał być, w konsekwencji tragiczny w skutkach, eksperyment przeprowadzony na parze
bliźniąt. Wobec jednego z chłopców
urodzonych w 1960 r., ze względu na
uszkodzenie narządów płciowych,
na wniosek rodziców i pod opieką
Moneya, podjęto decyzję o zmianie
tożsamości. Zaczął być dziewczynką. Ta decyzja wymusiła jednocześnie zmianę zachowania drugiego z
bliźniaków, który w pewien sposób
stracił rodzeństwo i zyskał nowe.
Eksperyment okazał się niszczący

zarówno dla psychiki malców, jak i
dla ich ciał. W wieku 13 lat chłopiec,
który został dziewczynką, zagroził
samobójstwem. Rodzice zdecydowali się wycofać z „eksperymentu” i
wrócić do wcześniejszej płci. Jak silne i trudne były doznania obu braci
pokazują fakty: w 2002 roku w wyniku przedawkowania środków antydepresyjnych zmarł pierwszy z braci
(ten z niezmienioną tożsamością), a

Ks. Paweł Bortkiewicz mówił o zagrożeniach, które wiążą się ze sprawą
gender.

w 2004 drugi popełnił samobójstwo
(ten, którego dwukrotnie poddano
zmianie tożsamości).
Historia opowiedziana przez ks.
prof. Bortkiewicza była początkiem
dla tematów związanych z współczesnym wprowadzeniem „gender” np.
poprzez popularyzację idei w przedszkolach i szkołach. Profesor wspomniał także o najnowszych tendencjach związanych z nazewnictwem
własnej tożsamości. W środowiskach
„genderowych” obecnie mówienie
tylko o hetero- i homoseksualizmie,
czy też bi- lub transseksualizmie to
za mało. Prof. Bortkiewicz podkreślił
również, że katolickie spojrzenie na
płeć nie wyklucza wpływu kultury.
Wśród licznej publiczności na sali
wielu było rodziców, nauczycieli,
wychowawców. Wykład cieszył się
ogromnym powodzeniem. Niewykluczone, że jest początkiem dla
debat na różne, inne tematy ze sfery
szeroko pojętego życia społecznego.
				

(egla)
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Polska się o nich upomina
W Trzebnicy, po raz pierwszy w
takiej oprawie, obchodzony będzie Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych. 1 marca, w
sobotnie popołudnie rondo przy
ul. Żołnierzy Września otrzyma
oficjalną nazwę Rondo Żołnierzy
Wyklętych. Chwilę później na
Rynku odbędą się rekonstrukcje
historyczne z udziałem najlepszych grup z Polski. Będziemy
świadkami m.in. aresztowań,
uprowadzeń, walki zbrojnej...

Festung Breslau
Organizatorami
tegorocznych
obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest Gmina Trzebnica i Trzebnickie Stowarzyszeniem Jazdy Historycznej. Wśród
grup, które przeprowadzą rekonstrukcję historyczną, znajduje się
grupa Festung Breslau. Jej członkowie to miłośnicy umundurowania i wyposażenia z okresu
drugiej wojny światowej, z dużym
naciskiem na konkretne jednostki biorące udział w walkach o
Wrocław.

Osiemnasty Kołobrzeski
Kolejną znaną w Polsce grupą rekonstrukcyjną, która pojawi się w
Trzebnicy jest GRH „Osiemnasty Kołobrzeski”. Grupa dąży do
odtwarzania żołnierzy ze składu
18. Kołobrzeskiego PP z 6 Pomorskiej DP z okresu 1944-1945
roku (m.in. walk o Wał Pomorski
i Kołobrzeg, forsowanie Odry i
walk na terenie Niemiec). Charakterystyczne dla GRH „Osiemnasty Kołobrzeski” jest dążenie
do maksymalnego poziomu realizmu w zakresie trudów i warunków działania odtwarzanych
żołnierzy.

Towarzystwo Działań Historycznych im. Feliksa Pięty
Wśród występujących pojawiają
się również członkowie Towarzystwa Działań Historycznych
im. Feliksa Pięty. W ich szeregach możemy odnaleźć pasjonatów historii, także tej dotyczącej
przeszłości małych Ojczyzn. W
ramach stowarzyszenia działa
sekcja popularyzująca wśród spo-

łeczeństwa chlubne tradycje Wojska Polskiego z okresu międzywojennego, a w szczególności 57.
Pułku Piechoty Wielkopolskiej
Karola II Króla Rumunii. W grupie są również osoby, które zajmują się odtwarzaniem działań
żołnierzy niemieckich z okresu II
wojny światowej.

Trzebnickie Stowarzyszenie
Jazdy Historycznej
Jednym ze współorganizatorów
Dnia Żołnierzy Wyklętych jest
Trzebnickie Stowarzyszenie Jazdy Historycznej z Taczowa Małego. Rekonstrukcję w ich wydaniu
trzebniczanie mogli obejrzeć w
minionym roku podczas obchodów Dnia Niepodległości. Wówczas wiceprezes stowarzyszenia
Adam Domanasiewicz powiedział: - Naszą ideą jest uczenie historii poprzez zabawę. Taka forma
żywej lekcji historii, pokazuje, że
patriotyzmu można uczyć na różne sposoby. Chcemy nie tylko gromadzić młodzież przy pomnikach,
ale pokazać im w ciekawy sposób,
kto na tych pomnikach stoi.

Drugi wymiar święta
Od 2011 roku, 1 marca to święto
państwowe, poświęcone żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Skąd taka
data? Tego dnia w 1951 roku wykonany został wyrok śmierci na
kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.
Uchwalenie Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest
formą uczczenia wszystkich ofiar
represji tego czasu. Historia ustanowienia święta sięga do 2009 r.,
kiedy to organizacje kombatanckie, skupione wokół Porozumienia Organizacji Kombatanckich
i Niepodległościowych, zwróciły się o ustanowienie 1 marca
Dniem Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia. Inicjatywę
ustawodawczą podjął w 2010 roku
prezydent Lech Kaczyński. Po
jego śmierci prezydent Bronisław
Komorowski podtrzymał projekt,
ale ostatecznie ustawę uchwalającą Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych prezydent
podpisał dopiero 9 lutego 2011 r.
Przez całe lata PRL-u Żołnierzy
Wyklętych nazywano „zaplutymi karłami reakcji”, a wszystkie
niepodległościowe organizacje,
do których należeli określano
mianem „faszystów”, czy „bandy
reakcyjnej spod znaku NSZ”.
- Zapewne trudno to zrozumieć

młodym. Jednak pamiętajmy, że
to święto upamiętnia żołnierzy,
którzy podjęli ofiarną walkę w
latach 1939-1945 w obronie wartości, jaką była Niepodległość
Ojczyzny, a potem sami polegli w
pozornych czasach pokoju. Ginęli
z bronią w ręku, często zamęczani
w więzieniach ciągłymi przesłuchaniami, torturowani. Wielu z
nich podczas pokazowych procesów, które były kpiną z wymiaru
sprawiedliwości,
otrzymywała
wyroki kary śmierci. Wykonywano je natychmiast. Nielicznym
udało się przetrwać ten reżim, ale
im wszystkim należy się pamięć
i cześć – mówi burmistrz Marek
Długozima i dodaje: - Tym bardziej ważne jest, by mówić o tych
trudnych kartach historii naszej
ojczyzny. I w Trzebnicy będziemy mogli o tym mówić w sposób
ciekawy. Scenariusz naszych uroczystości przewiduje atrakcyjne
inscenizacje historyczne z udziałem pojazdów, sprzętu oraz wielu
rekonstruktorów. Będzie to widowisko o charakterze nie tylko
artystycznym, ale i edukacyjnym.
Jeszcze raz wszystkich Państwa
serdecznie zapraszam do udziału.
W części artystycznej obchodów
Dnia Żołnierzy Wyklętych w
Trzebnicy na scenie muzycznej
będziemy mogli zobaczyć występ
zespołu Cran, w którym gościnnie wystąpi Tomek „Kowal” Kowalski. Usłyszymy repertuar A.
Kołakowskiego i zespołów De
Press oraz Forteca. Więcej informacji o programie na plakatach
oraz na stronie www.trzebnica.pl.
(egla)

Zbigniew Herbert / Wilki
Ponieważ żyli prawem wilka
historia o nich głucho milczy
pozostał po nich w kopnym śniegu
żółtawy mocz i ten ślad wilczy
szybciej niż w plecy strzał zdradziecki
trafiła serce mściwa rozpacz
pili samogon jedli nędzę
tak się starali losom sprostać
już nie zostanie agronomem
,,Ciemny" a ,,Świt" - księgowym
"Marusia" - matką ,,Grom" - poetą
posiwia śnieg ich młode głowy
nie opłakała ich Elektra
nie pogrzebała Antygona
i będą tak przez całą wieczność
w głębokim śniegu wiecznie konać
przegrali dom swój w białym borze
kędy zawiewa sypki śnieg
nie nam żałować - gryzipiórkom i gładzić ich zmierzwioną sierść
ponieważ żyli prawem wilka
historia o nich głucho milczy
został na zawsze w dobrym śniegu
żółtawy mocz i ten trop wilczy.

"Trzeba wspomnieć wszystkich zamordowanych
rękami także polskich instytucji
i służb bezpieczeństwa pozostających
na usługach systemu przeniesionego ze Wschodu.
Trzeba ich przynajmniej przypomnieć przed
Bogiem i historią".

Jan Paweł II (18.05.1994)
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Spotkanie Super Kota z przedszkolakami
Z okazji przypadającego na 17
lutego Międzynarodowego Dnia
Kota, dzieci z Przedszkola nr 2 poprosiły burmistrza Marka Długozimę o pomoc w zorganizowaniu
spotkania z maskotką Trzebnicy –
Super Kotem.
Przedszkolaki wraz z opie-

kunkami zostały zaproszone na
deptak na ul. Daszyńskiego, gdzie
przy najnowszej rzeźbie na „Kociej
ścieżce” – Mruczysławie, dzieci
obdarowano balonami, pomarańczowymi jak maskotka naszego
miasta, słodkościami oraz oczywiście możliwością przywitania się z

Super Kotem. W spotkaniu uczestniczyła także p.o. dyrektora TCKiS
Agnieszka Pawlaczek, pracownicy
Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego, a także Gminnego Punktu
Informacji Turystycznej.
Dzieci przygotowały kilka niespodzianek i prezentów dla trzeb-

Na spotkanie z przedszkolakami burmistrz zaprosił Super Kota.

nickiego kota. Składając mu życzenia, śpiewając „Sto lat!”, wręczyły
także piękne laurki z wizerunkami
kotów. Dodatkowo przedszkolaki
upodobniły się do zwierzątka obchodzącego swoje święto – miały
pomalowane twarze lub założone na głowy maski. Do specjalnej

skrzynki kontaktowej z Super Kotem maluchy wrzuciły przygotowane prace w ramach trwającego
konkursu „List – Opowieść do Super Kota”. Przy okazji przypominamy, że konkurs ten trwa do 2 marca
(szczegóły znajdują się na plakatach
oraz stronie trzebnica.pl).
[kas]

Dzieci wręczyły trzebnickiemu kotu piękne laurki i odśpiewały „Sto lat”.

Śladami Juliana Tuwima
Dzięki wsparciu pana burmistrza Marka Długozimy i Pani
Iwony Durbajło, wychowankowie
świetlic opiekuńczo-wychowawczych w Masłowie i Kuźniczysku,
pierwszego dnia ferii zimowych
odwiedzili Łódź - rodzinne miasto Tuwima, Rubinsteina i Rey-

monta.
Zwiedziliśmy Pałac Izraela Poznańskiego – największy pałac fabrykancki w Polsce z siedzibą Muzeum Miasta Łodzi, największy
zachowany w Europie cmentarz
żydowski, „Księży Młyn” – XIX
-wieczną zabudowę kompleksu

fabryczno-mieszkaniowego, Manufakturę czyli centrum kultury
i rozrywki, projekt rewitalizacji,
łączący nowoczesne formy z zabudową dawnej fabryki oraz Park
Ocalałych – jedyny w Polsce park
poświęcony pamięci tych, którzy
przeżyli Litzmannstadt Getto. Ci,

którzy ocaleli, w parku tym, posadzili drzewa.
W drugim tygodniu ferii
planujemy zwiedzić Kłodzko i
Twierdzę Kłodzką oraz przejść
trasą podziemną. Wychowankowie wraz z opiekunkami Barbarą Falkowską i Dorotą Surówką

bardzo dziękują za umożliwienie
dzieciom poznania pięknych zakątków naszego kraju.
Opiekunki świetlic
w Masłowie i Kuźniczysku

Z wizytą na największym, zachowanym w Europie cmentarzu żydowskim.

Księży Młyn - dzielnica fabryczno-mieszkaniowa w Łodzi.

W Pałacu Izraela Poznańskiego.

Ludzie listy piszą...

Wtedy rozpoczęła się chamska
jazda bez trzymanki. Wsłuchując się w paplaninę siedzących po
prawej stronie ludzi wybranych
przez nas, były to jednostronne
naloty na władzę. Wydawało mi
się, że wodzem tej obskurnej nagonki na Burmistrzów był Pan,
który, jak się okazało, jest prawnikiem (tak mi powiedział siedzący
obok mężczyzna).
Kiedyś uczono nas, że nie pytany nie zabiera zbytecznego głosu. Mimo, że to było po okrutnej
wojnie, widać, iż lepiej przyjmowaliśmy zalecenia Rodziców i
nauki nauczycieli. Jakim wychowaniem może pochwalić się człowiek, który przerywa wypowiedzi prowadzącego zebrania ( sesję
- pop. red.), a także wypowiedź
siedzącej obok Burmistrza Pani,
która nie głosowała. W chwili,

nie obraźliwych artykułów, gdyż
często sie mylą. Kto wydaje legitymacje dziennikarskie ludziom,
którzy szczują na innych ludzi,
znacznie lepszym w swym postępowaniu jak oni sami. Mój sąsiad
opowiada mi z uśmiechem, jak ta
gazeta pluje na ludzi. Nie wiem
dlaczego on jest taki zadowolony?
Przepraszam, że napisałem tak
chaotycznie, ale bardzo się denerwowałem przy tym pisaniu.
Proszę nie podawać mojego nazwiska, bo ja mam sąsiada, który
podobnie postępuje, jak ludzie o
których do Was napisałem. Jak
wydrukujecie to co napisałem, to
będę pisał do Was i będę Waszym
stałym czytelnikiem.
R.C.

Piszę ten list, bo mnie szlag
trafia, kiedy myślę co się dzieje w
naszej Ojczyźnie. Wydawało mi
się, że te chamskie sytuacje odbywają się poza naszym miasteczkiem. Chciałem się przekonać,
czy moi współmieszkańcy też tak
postępują, jak pokazują w telewizji i mówią w radio.
Mam znacznie ponad sześćdziesiąt lat. Ze względu na swoją
chorobę, ciężko jest mi się poruszać i dlatego rzadko wychodzę z
domu. Moja Przyjaciółka dała mi
Waszą gazetę. Po przeczytaniu,
postanowiłem do Was napisać.
Jak widzicie po adresie, miesz-

kam niedaleko Waszej redakcji.
Mam nadzieję, że to co napisałem, to wydrukujecie, chyba, że
redaktorzy są tacy jak te grandy
psujących odnawiającą się Polskę. Przekonam się czy będziecie ukrywali, to co napisałem w
swoim liście, który żeby napisać sprawił mi wiele kłopotów.
Po pierwsze, dojście do Urzędu
Miasta wymagało ode mnie wiele wysiłku, ale to jest małe piwo
z wysiłkiem, jaki musiałem wytrzymać od pierwszych chwil na
sali, podczas spotkania radnych
z Burmistrzem (sesja - pop. red.),
którego znam, bo znam Jego Ojca
i nieżyjącą Matkę.

gdy ten prawnik przerywał kolejny raz wypowiedź Burmistrza i
nie zwracał uwagi na prośby prowadzącego zebranie ( sesję - pop.
red.), by zachowywał się z godnością, nasuwa mi się myśl, że warto, by on dostał kilka uderzeń po
siedzeniu moją laseczką...
Tylko mnie i moich znajomych
różni od tego pana kwestia w wychowaniu, on w odróżnieniu od
nas jest zwykłym ... (redakcja).
Dlaczego dziennikarze nie zabierają głosu na temat krnąbrnych
przedstawicieli, którzy działają,
by chyba, wywyższać się na innych. Nie mam do Was żalu, choć
rzadko czytam Waszą gazetę, bo
widzę, że nie ubliżacie ludziom,
jak to robi Gazeta...( tytularna ingerencja red.). A właściwie, to tak
sobie myślę, że nie wszyscy powinni mieć pozwolenia na pisa-

Przedruk z
Rzeczpospolitej Trzebnickiej
Nr 03 (61) 16 II - 15 III 2014
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Osoby, które nadeślą
lub dostarczą osobiście
do redakcji (TCKiS ul.
Prusicka 12) rozwiązaną
krzyżówkę wraz z załączonym kuponem, wezmą udział w losowaniu
nagrody w wysokości 50
zł. Dodatkowo otrzymają kosmetyk ufundowany przez Drogerię NIKA.
Do odebrania w salonie
przy ul. Daszyńskiego.

Rozwiązanie z numeru 3 (46)
Nagrodę w wysokości 50 zł za rozwiązanie krzyżówki oraz prezent,
olejek zapachowy marki Payot z numeru 3 PT otrzymuje:

Zofia Urban
Nagroda do odebrania w sekretariacie TCKiS. Prezent do odebrania w
NIKA PERFUMERIA za okazaniem karty podarunkowej otrzymanej w
sekretariacie TCKiS.

KUPON KRZYŻÓWKOWY
dwutygodnika NR 4(47)

imię i nazwisko

telefon

Kabaret Limo w Trzebnicy
Rozśmieszają w niesamowity sposób - bawią się tym, co robią, podpierając kunsztowne aktorstwo
doskonałymi tekstami. Ci, którzy
obserwują karierę Lima, pamiętają ich habity i Świętą Inkwizycję oraz czarne trampki, którymi
podbijali serca publiczności na
Pace. Udało im się po wielokroć,
dlatego oglądanie ich to naprawdę świetna zabawa. Stworzyli
kilka programów: „Limoniada",
„Wersja robocza", „Program ze
zwłoką", „Kokodżambo", "Za mu-

rami, za stosami", „Miasteczko",
„Dzielnia" i obecnie „Niebieski
Migdał". Wygrali w międzyczasie
mnóstwo nagród na wszystkich
przeglądach w kraju - do tego
stopnia, że przestali się pokazywać na konkursach - no chyba, że
w roli gwiazdy. Sprawdź ich najnowszy program!
Kabaret Limo, sala kinowa,
9 marca 2014 niedziela,
godzina 15.00, cena biletów 45 zł.

Panorama Trzebnicka ma do rozdania 4 bezpłatne bilety na
występ kabaretu. Pierwsza osoba, która pojawi się w sekretariacie TCKiS w dniu 26 lutego z najnowszym numerem gazety otrzyma podwójną wejściówkę na występ. Dwa kolejne
bilety rozdamy w następnym numerze.

Redakcja

Serdeczne podziękowania
dla właściciela Restauracji Ratuszowej

Krzysztofa Opałki

za przygotowanie niezwykłej
uroczystości w dniu 14 lutego.
Pracownicy i były dyrektor TCKiS
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Zawody o Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica
Edyta Bąk

W sobotni poranek, 8 lutego
w Trzebnickim Parku Wodnym
ZDRÓJ odbyły się I Rodzinne
Zawody Pływackie „Najlepsza
rodzina”. W zawodach o Puchar
Burmistrza Gminy Trzebnic rywalizowało osiem rodzin. Zdobyła go
rodzina Urbanowiczów.
Uczestnicy pierwszych rodzinnych
zawodów pływackich, to mieszkańcy nie tylko samej Trzebnicy,
ale również Wrocławia, Wiszni
Małej, Paniowic czy Szewc. Rodziny rywalizowały w kategoriach
wiekowych i płci. Pierwsze wystartowały Syrenki, kolejno Rekiny,
Orki i jako ostatnie Morsy. Rywalizacja w grupach była zacięta i
zawodnicy walczyli o każdy centymetr wody zbliżający ich do mety.
Każda rodzina wspierała swoich
przedstawicieli na torze, głośno dopingując pływaków.
Najbardziej emocjonująca była
sztafeta rodzinna, która polegała na
przepłynięciu czterech basenów o
długości 25 metrów przez 3-4 pływaków. Jak poinformował główny
sędzia zawodów pływackich Mateusz Grudkowski, sztafeta jest dużym sprawdzianem umiejętności
pływackich zawodników i zawodniczek. - Z reguły startuje 4 pływaków, ale jeśli drużyna jest trzyosobowa, jeden z uczestników sztafety
musi przepłynąć basen dwa razy, a
to już jest spory wysiłek. Ale jak wi-

dzę zawodnicy są dobrze przygotowani i są w super formie. Dzisiejszy
turniej jest sprawdzianem możliwości pływackich i okazją do dobrej zabawy dla wszystkich. Jestem
wielkim zwolennikiem takich imprez, a dzięki wsparciu burmistrza
Marka Długozimy i pomocy Stowarzyszenia Ratownicy Instruktorzy i Przyjaciele, dochodzi do realizacji takich zawodów – mówił.
Zawodnicy i zawodniczki, którzy zajęli miejsca na podium,
zostali udekorowani medalami i
obdarowani pamiątkowymi dyplomami. Zwycięską drużyną
I Zawodów Pływackich została rodzina Urbanowiczów, która
otrzymała puchar i nagrodę burmistrza, statuetkę za drugie miejsce otrzymała waleczna rodzina
Skrzypczyńskich, a trzecie miejsce
zajęła rodzina Łakomskich. Burmistrz Marek Długozima wraz z
prezesem aquaparku, Dariuszem
Drukarczykiem wręczali nagrody
zwycięzcom, gratulując wszystkim
sportowej postawy, godnej naśladowania. Burmistrz, zapytany o
podsumowanie imprezy, odpowiedział: - Niezwykle miło mi jest
patrzeć, jak rodziny potrafią się
integrować i mobilizować w duchu sportowej rywalizacji. Piękny
i nowoczesny trzebnicki aquapark
jest po raz kolejny miejscem dobrej,
rodzinnej zabawy, co jest dla mnie
szczególnie ważne, bo jak wielokrotnie już podkreślałem, w swo-

Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwała załoga Trzebnickiego Parku Wodnego ZDRÓJ na czele z prezesem Dariuszem Drukarczykiem.

ich działaniach jako burmistrza
kładę duży nacisk na rozwój rodziny oraz wszystkich dobrych rzeczy,
które się z tym wiążą. Wiem, jak
ważna jest rodzina w kontekście
przyszłości i jak ważny jest sport w
kontekście zdrowej rodziny. I właśnie naszą troskę o zdrowy rozwój
mieszkańców widać choćby w tym
turnieju, który tak doskonale wpasowuje się w idee zawarte w haśle
promocyjnym gminy – „Trzebnica
– Gmina Wspierająca Sport", a także licznych programach pomocowych, jak np. zainicjowany przeze
mnie w ubiegłym roku program
„Trzebnicka Rodzina 3+".
Finał przebiegł w ciepłej i wesołej atmosferze. Gratulacjom
nie było końca, bo tak naprawdę
wszyscy uczestnicy byli wygranymi, a sam udział w zawodach był
okazją do dobrej zabawy. Komentarz zwycięskiej rodziny Urbanowiczów oddał w zupełności klimat
imprezy: - Jesteśmy bardzo dumni
i zadowoleni ze zwycięstwa, super
bawiliśmy się dzisiaj, oczywiście
gratulujemy wszystkim uczestnikom zawodów. Na pewno będziemy tutaj na drugich już zawodach
i zapraszamy wszystkich chętnych
do wspólnej zabawy za rok!

ZAWODY INDYWIDUALNE
SYRENKI
I miejsce Nikola Łakomska
II miejsce Anna Kitlińska
III miejsce Oliwia Ogorzałek
IV miejsce Maria Skrzypczyńska
V miejsce Olga Kitlińska
REKINY
I miejsce Tomasz Kempiszak
II miejsce Alan Ogorzałek
III miejsce Daniel Kempiszak
IV miejsce Jacek Wolski
ORKI
I miejsce Renata Urbanowicz
II miejsce Karolina Kempiszak
III miejsce Sylwia Ogorzałek
IV miejsce Dagmara Wolska
V miejsce Magdalena Wolska

Trzebnicki Park Wodny ma swojego rekordzistę w przepłynięciu ilości basenów bez odpoczynku, jest
nim pan Tomasz Urbanowicz. Ów
rekord to przepłynięcie 504 razy
długości basenu w czasie 4 godzin
i 3 minut. Sam prezes aquaparku,
gratulował rekordziście wspaniałego wyczynu, nie mogąc wyjść z po-

MORSY
I miejsce Konrad Urbanowicz
II miejsce Dawid Ogorzałek
III miejsce Michał Łakomski
IV miejsce Robert Skrzypczyński
V miejsce Tomasz Urbanowicz
VI miejsce Bogdan Kitliński
VII miejsce Paweł Wolski
VIII miejsce Paweł Skrzypczyński
IX miejsce Jędrzej Orzechowski
X miejsce Paweł Orzechowski
XI miejsce Karol Orzechowski
XII miejsce Zdzisław Łakomski
XIII miejsce Wojciech Wolski

SZTAFETA
I miejsce Urbanowicz
II miejsce Skrzypczyńscy
III miejsce Łakomscy
IV miejsce Kempiszak
V miejsce Ogorzałek
VI miejsce Kitlińscy
VII miejsce Orzechowscy
VIII miejsce Wolscy

dziwu i życząc kolejnych sukcesów
w pokonywaniu większych długości. A rekordzista z uśmiechem
oznajmił, że pływanie jest dobre
na wszystko, a rekord jest tylko potwierdzeniem na to.
Wyżej
prezentujemy
listę
uczestników oraz miejsca przez
nich zajęte.

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników rodzinnego turnieju pływackiego.

Burmistrz Marek Długozima wręcza dyplom trzebniczaninowi - Pawłowi Orzechowskiemu, który wystartował w zawodach z całą rodziną.

Nagrodę Burmistrza w turnieju zdobyła rodzina Urbanowiczów.

O Nagrodę Burmistrza Gminy Trzebnica walczył także Paweł Wolski z rodziną.

Dawid Ogorzałek - szef zespołu ratowników na trzebnickim basenie
również wystartował w turnieju razem ze swoimi najbliższymi.

Najszybsze kobiety turnieju na podium. Otrzymały dyplomy z rąk burmistrza i
prezesa aquaparku.
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Trzebnicki Zimowy Cross Nordic Walking już za nami!
W czwartek 6 lutego na terenach rekreacyjnych leżących przy
stawach trzebnickich odbył się
pierwszy drużynowy „TRZEBNICKI ZIMOWY CROSS NORDIC WALKING” - zawody dla
szkół podstawowych i gimnazjalnych, o nagrodę Burmistrza Gminy Trzebnica. Było to zwieńczenie
tygodnia, który upłynął pod znakiem warsztatów nordic walking
dla dzieci i dorosłych.
Dzieci zostały podzielone
na trzy kategorie wiekowe, w
pierwszej startowały najmłodsze
roczniki z klas 1-3 szkół podstawowych, w drugiej 4-6, trzecią
stanowili uczniowie gimnazjów.
Młodzi amatorzy nordic walking
mieli do pokonania trudną trasę
dwóch i pół kilometra. Tą samą,
z którą mierzyli się nie tak dawno
temu zawodnicy biorący udział w
zawodach o puchar Burmistrza

Gminy Trzebnica, a która już 26
kwietnia będzie areną zmagań w
pucharze polski. I właśnie z tego
ostatniego powodu, na zawodach
dzieci pojawił się przedstawiciel
polskiej federacji nordic walking
pan Robert Brzeziński. Wizytował on trasę, a wcześniej spotkał
się w Urzędzie Miejskim z burmistrzem Markiem Długozimą, p.o.
dyrektora TCKIS Agnieszką Pawlaczek i p.o. naczelnika wydziału
promocji Jakubem Szurkawskim, w celu ustalenia szczegółów współpracy przy organizacji
wydarzenia. Zarówno on jak i
główny sędzia zawodów - Jadwiga Grochowalska, podczas słowa
wstępu do czwartkowych zawodów, podkreślali, że widzą, jak
wielki postęp zrobiła Trzebnica w
kierunku rozwoju tej dyscypliny
sportu. Pani Jadwiga, która w tygodniu prowadziła warsztaty dla

dzieci, z zadowoleniem stwierdziła, że byli to chyba najbardziej
pojętni uczniowie, z jakimi przyszło jej kiedykolwiek pracować.
„Drzemie w nich wielki potencjał,
po jednym szkoleniu potrafią już
tak wspaniale chodzić z kijkami,
mają do tego wrodzony instynkt.
Zainteresowanie było tak duże, że
będziemy musiały w niedługim
czasie ponownie zorganizować
szkolenia” – dodała na zakończenie. W samych zawodach nie
liczyła się tyle rywalizacja, co
promocja sportowego trybu życia
i współpracy w grupie, tak ważnej
w dorosłym życiu. Na mecie klasyfikowane były tylko te zespoły,
które pojawiły się na jej linii w
komplecie, łącznie z opiekunami. Wszystkich przekraczających
metę medalami uhonorował burmistrz Marek Długozima, który
we wcześniejszym przemówie-

niu podkreślił, jak ważny jest dla
niego sportowy rozwój gminy i
wyraził nadzieję, że zbliżający się
puchar Polski będzie kolejną udaną sportową imprezą, wpasowującą się idealnie w hasło promocyjne gminy: „Trzebnica -Gmina
Wspierająca Sport”.
W dniach poprzedzających
imprezę odbyły się szkolenia w
szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz przedszkolach,
które poprowadziła Jadwiga
Grochowalska. Odbyły się również warsztaty nordic walking na
hali sportowej, na których można
było otrzymać uprawnienia sędziego, dzięki czemu Trzebnica
będzie mogła organizować zawody wewnętrzne bez konieczności
wynajmowania sędziów z federacji. Przypominamy, że puchar
Polski w Nordic Walking już 26
kwietnia w Trzebnicy. [seb]

Wyniki:
Klasy I-III
1. Szkoła Podstawowa Nr 2
2. Szkoła Podstawowa Masłów
3. Szkoła Podstawowa Ujeździec Wielki
4. Szkoła Podstawowa Nr 3 Trzebnica

Klasy IV-VI
1. Szkoła Podstawowa Masłów
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 Trzebnica
3. Szkoła Podstawowa Kuźniczysko
4. Szkoła Podstawowa Ujeździec Wielki
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 Trzebnica

Gimnazja
1. Gimnazjum Nr 1 Trzebnica I
2. Gimnazjum Ujeździec Wielki I
3. Gimnazjum Ujeździec Wielki II
4. Gimnazjum Nr 1 Trzebnica II

Młodzi uczestnicy Trzebnickiego Zimowego Crossu Nordic Walking.

W trakcie zmagań.

Od prawej sędzia zawodów Jadwiga Grochowalska, burmistrz Marek Długozima, dyr. TCKiS Agnieszka
Pawlaczek, dyr. ZAPO Agnieszka Moździeż, przedstawiciele polskiej federacji nordic walking Robert
Brzeziński oraz Arkadiusz Kozak.

W najstarszej grupie wiekowej najlepszy okazał się zespół z Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy.

Najmłodsi uczestnicy crossu na podium.
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El Clasico Trzebnickiej Koszykówki!
15 lutego odbyła się druga edycja El Clasico, czyli turnieju trzebnickich zespołów koszykarskich o Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy. W turnieju
tym brały udział drużyny: BC Trzebnica, DiTRojt Flinstons, Zadymki Trzebnica oraz Promilki Trzebnica, które
na co dzień rywalizują w ligach amatorskich Wrobasket
oraz WroNBA we Wrocławiu.
Sebastian Hawryliszyn

Podczas turnieju mecze były
bardzo zacięte, a prezentowany
poziom sportowy wysoki. Niespodzianką mógł być fakt, że
całości turnieju nie wygrała drużyna BC Trzebnica, zwycięzca
poprzedniej edycji, na co dzień
grająca w najwyższej lidze. Drużna ta w fazie grupowej uległa
po zaciętych pojedynkach Zadymkom Trzebnica, a następnie
DiTRoj Flinstons, zajmując ostatecznie trzecie miejsce w całości
turnieju, po pokonaniu w meczu o
brąz Promilków Trzebnica. Finał
wygrali niepokonani we wszyst-

kich meczach turnieju DiTRojt
Flinstons, zwyciężając w meczu
o złoto z Zadymkami Trzebnica.
Nagrodą MVP (Najbardziej Wartościowy Zawodnik Turnieju) został wyróżniony Grzegorz Frania
również z DiTRojt Flinstons.
Jak mówi jeden z pomysłodawców turnieju Krzysztof Stangenberg ligi są różne i nie jest im
dane zagranie derbów. Dlatego
padła idea zorganizowania turnieju, w którym wystąpią wyłącznie drużyny z Trzebnicy. - Dzięki
tym pojedynkom możemy się
spotkać i rozegrać turniej derbowy na wysokim poziomie, ponieważ każdy chce być najlepszy

w swojej małej ojczyźnie, jaką
jest dla nas Trzebnica. Ponadto
w tym turnieju przychodzą oglądać nas, nasze rodziny, co jest bez
wątpienia dodatkową mobilizacją. Wszyscy razem spędzamy w
miłej familijnej atmosferze czas,
co powoduje, że jeszcze bardziej
integrujemy się w duchu sportowej rywalizacji - podsumowuje i
dodaje: - Chciałbym serdecznie
podziękować Gminie Trzebnica
na czele z burmistrzem Markiem
Długozimą, za to, że docenia
koszykówkę i pozwala nam, jej
mieszkańcom, rozwijać wspólną pasję. Chciałem podziękować
również sponsorom Intermarche
i Bricomarche za wsparcie tej
inicjatywy. Markety te pokazują,
że zależy im na rozwoju lokalnej
społeczności poprzez wspieranie
tego typu inicjatyw. Duże podziękowania należą się również Bartkowi Walczakowi za pomoc we
wszystkich etapach organizacji
turnieju. Ponadto dziękuję Janu-

szowi Pancerzowi za nieocenione
wsparcie oraz całemu wydziałowi promocji Gminy Trzebnica,
bez którego ta impreza by się nie
odbyła. Mam nadzieję, że dzięki
m.in. takim imprezom jak dzisiejsze El Clasico czy turniej ulicznej
koszykówki DiTRojt Streetball
Cup, uda się jeszcze bardziej rozpropagować tą widowiskową dyscyplinę w naszej gminie, a hasło
Basketball Never Stop zagości na
stałe w trzebnickim sporcie - reasumuje.
Warto również dodać, że pomiędzy meczami został rozegrany „Rodziny turniej w koszykówkę”, w którym brały udział całe
rodziny. Nawet najmłodsi sportowcy z pomocą swoich rodziców umieszczali piłkę w koszu.
Wszystko wpasowywało się idealnie w miłą rodzinną atmosferę
El Clasico, a zwycięską została
rodzina Jorkiewiczów, która po
dogrywce pokonała rodzinę Widurskich.

Każdy mecz był niezwykle zacięty.

I miejsce w turnieju rodzinnym zdobyła rodzina Jorkiewiczów.

Nagrody w imieniu burmistrza Marka Długozimy wręczył jego zastępca Jerzy Trela.

Zwycięska drużyna DiTRojt Flinstones.

R

EKLAMA

Brak czasu i „kupowanie na oko”
Fizjoterapeuta
501 - 853 - 102
Psychodietetyk
722 - 395 - 256
Dietetyk
609 - 320 - 661

Składy:
- DiTRojt Flinstons:
Krzysztof Stangenberg, Grzegorz
Frania, Tomasz Obroca, Piotr
Piosk, Paweł Piosik, Piotr Płuciennik, Grzegorz Habiński, Damian Kruszona.
- Zdymki Trzebnica:
Tomasz Widurski, Arkadiusz
Widurski, Bartosz Jaremkiewicz,
Mateusz Jakusek, Marcin Zarzeczny, Dawid Jurkiewicz, Paweł
Kozioł.
- Promilki Trzebnica:
Jacek Bartosik, Paweł Fijał, Marcin Hrycaj, Marcin Ciszewski,
Przemysław Jaremkiewicz, Dawid Słomski, Kondrad Buczek,
Grzegorz Krzysztofik, Piotr Misiak.
- BC Trzebnica:
Michał Zych, Przemysław Tereniuk, Michał Krupa, Bartłomiej
Podrygajło, Kamil Podrygajło,
Bartłomiej Konopacki, Paweł
Wywiał, Arkadiusz Śmiejak, Bartosz Omiecina, Kondrad Wierzchowski, Bartosz Walczak.

Czytasz etykiety? Nie masz na to
czasu? A pomyślałaś, że przeczytanie jednej etykiety to wiedza,
którą zdobywasz i nie musisz do
niej wracać bo już wiesz?
Przyjrzyjmy się sprawie bliżej.
Kupujesz dzieciom parówki?
Czym się kierujesz? Reklamą?
Kolorowym opakowaniem? Jeśli
tak, to jesteś wymarzonym klientem i jednocześnie mało świadomym konsumentem. Sprawdź
czy Twoje parówki zawierają
mięso mechanicznie odkost-

nione, w skrócie MOM. Jeśli tak
nie kupuj ich więcej. A ile mięsa
mają Twoje ulubione parówki?
40%, 60% a może powyżej 80%
? Sprawdź, przeczytaj, wybierz
najlepsze- te powyżej 80% i nie
wracaj do tematu.
A może lepiej zrezygnować z parówek...? No właśnie. Bardzo je
lubisz? Będziesz męczyć się patrząc na nie na stoisku mięsnym?
I mocny argument na koniec.
Myślisz, że inne wędliny które
kupujesz są lepsze? A na jakiej

podstawie? Wędlina jaką kupujesz ma 40% czy 90% mięsa w
składzie? Można tak bez końca.
Jest jakieś wyjście z tej matni?
Tak, wyjściem jest wiedza i czytanie składu na etykietach oraz
umiar... chyba, że masz ochotę
zjadać 4 łyżeczki cukru w jogurcie owocowym. Jeśli taka jest
Twoja wola, cóż Twoje zdrowieTwoja wola. Ale czy na pewno
masz tego świadomość....?
Podejmuj decyzje świadomie!
Zapraszamy do Centrum Zdrowia EMVIT na wizytę, na której
dowiesz się jak świadomie dokonywać wyboru.

Zapraszamy również na ocenę
sposobu żywienia rodziny. Specjalista oceni jadłospis, nawyki
żywieniowe i na tej podstawie zaproponuje kierunek zmian. Często wystarczy pojedyncza wizyta
i uporządkowanie wiedzy, żeby
zacząć racjonalnie i zdrowo jeść.
W zaleceniach dostaniecie Państwo przepisy dostosowane do
indywidualnych preferencji.
Specjaliści dostępni w Centrum
Zdrowia Emvit: fizjoterapeuta,
psychodietetyk, psycholog, dietetyk, psychoterapeuta.
U nas wspiera Cię zespół specjalistów!
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ważne telefony
URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICY

OKULISTA

OKULISTA

STOMATOLOG

lek. dr Anna Białek-Szymańska
specjalista chorób oczu
dr przyjmuje: soboty 10 - 14
Trzebnica ul. Daszyńskiego 35

lek. med.

lek. dent.

komputerowe badanie wzroku
mierzenie ciśnienia aplanatem
badanie dna oka
usuwanie ciał obcych
dobór soczewek kontaktowych
Czynny: pon. - pt. w godz. 10-18

Rejestracja: 71 387 22 67

i PRACOWNIA OPTYCZNA

w ZAKŁADZIE OPTYCZNYM

REJESTRACJA tel. 601 754 974

Maria Banaś – Wojtowicz
specjalista chorób oczu
i optometrysta

607 40 58 47

pon. - pt. w godz. 13 - 19
Pełen zakres badań okulistycznych
TRZEBNICA ul. Pobożnego 15/XII
(wejście od ul. Milickiej)

PEDIATRA-NEONATOLOG

NEUROLOG

lek. med.
Stanisława Marcjoniak

lek. med.

specjalista chorób dzieci i neonatologii

Monika Susz-Kołodyńska
TRZEBNICA

Przyjmuje codziennie

ul. Piaskowskiego 25

71 312 11 62
502 670 316

tel.

rejestracja telefoniczna

513 128 911

PEDIATRA-NEONATOLOG

LARYNGOLOG

praktyka
pediatryczno-neonatologiczna

lek. med.

lek. med. Anna Kowalik

pediatra
specjalista neonatolog

WIZYTY DOMOWE
zgłaszanie wizyt w godzinach
w godz. 9 - 18
tel.

698 441 394

PSYCHODIETETYK
mgr Iwona Grzeżułkowska

psycholog, psychodietetyk

- leczenie nadwagi i otyłości
- indywidualnie dopasowane jadłospisy
- dieta w chorobach
- żywienie dzieci
- grupawsparciadlaosóbodchudzającychsię
Centrum Zdrowia EMVIT
Trzebnica, ul. H. Pobożnego 24A
tel. 722-395-256
www.emvit.pl

Piotr Kołodyński
TRZEBNICA
ul. Piaskowskiego 25

rejestracja telefoniczna

503 014 969
FONO CENTRUM

PROTETYKI SŁUCHU

- APARATY SŁUCHOWE
- Profesjonalny dobór
- Bezpłatne badanie słuchu
- Raty, wypożyczenia
- Baterie, akcesoria
TRZEBNICA ul. H. Pobożnego 13

(wejście od ul. Milickiej)

TRZEBNICA
ul. M. Konopnickiej 9
stomatologia zachowawcza
stomatologia dziecięca
protetyka
chirurgia

Rejestracja tel. 607 817 491

pon. – śr. 8 – 16.30
czw. – pt. 8 – 15.30

Kurs 3
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

pon./wt./czw. w godz. 8 - 20
śr./pt. w godz. 12 - 20

w każdą środę
w godz. od 16 do 16:15

Pełen zakres usług
stomatologicznych
tel. 71 312 15 10

601 721 805

dr n. med.

ZAKRES działalności gabinetu:
- wizyty lekarskie na NFZ obowiązuje
wcześniejsza rejestracja tel. 71 387 06 03
pon. i czw. 13 - 18 / wt. i śr. 8 - 13
- wizyty prywatne / tel. 669 070 396
- prywatne zabiegi leczniczo kosmetyczne (specjalistyczna pielęgnacja twarzy i stóp, usuwanie odcisków)
Anna Binek tel. 726 162 805

Tomasz Harań

Specjalista radiolog
Trzebnica, ul. Obornicka 41e
(koło stadionu) Rejestracja:

71 387 27 78
605 175 050
tel:

Godziny przyjęć:

pon. i czw.
wt. i śr.

9:00 - 15.30
14:00 - 19:00

Weterynarz

Weterynarz

gabinet weterynaryjny iatros

lek. wet. Ewa Okręglicka

lek. wet. Stanisław Dzimira
lek. wet. Ewa Michalska
ul. 1 Maja 3 / TRZEBNICA
tel. 71/312 09 85, 601 76 29 57
zaprasza: pon. / śr. / pt. 11 - 19
wt. / czw.
8 - 14
sob.
10 - 14
Oferujemy badania diagnostyczne, zabiegi profilaktyczne i lecznicze, karmy i diety lecznicze,
suplementy, diety oraz specjalistyczne porady.

ul. B. Głowackiego 16

Trzebnica (naprzeciwko PZU)
Godziny przyjęć:

pon. / śr. / pt. 10 - 18
wt. / czw.
8 - 17
sob.
9 - 14
tel. 601 061 222

APTEKI

STOMATOLOG
dr n. med.

Justyna Składnik

Dyżury nocne aptek:

specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją NOWY GABINET

24 lutego-3 marca

w dniach

ul. św. Jadwigi 19 a Trzebnica

apteka Panaceum

czynny

ul. Daszyńskiego 65

rejestracja telefoniczna

Kurs 4
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

Burmistrz przyjmuje:

lek med Irena Dudek-Zaborowska

specjalista dermatolog-wenerolog
Trzebnica ul. Wiosenna 26 (boczna ul. Polnej)

603 233 932

Kurs 5
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

Kurs 6
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

Kurs 7
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

Kurs 8
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

71 312 06 11
71 312 06 42
71 312 01 45

Zofia i Bartłomiej
Kaczmarzyk

Gabinet USG

tel. 71 387 12 76

Kurs 2
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

Trzebnica, ul. Prusicka 1

z zabiegami leczniczo-kosmetycznymi

od poniedziałku do soboty

Gabinet czynny

P.T
Dworce i przystanki
Kurs 1
1
NOWY DWÓR (pętla)
6:06
2
SZPITAL (kierunek miasto)
6:08
3
BIEDRONKA (kierunek miasto)
6:10
4
TARG
6:12
5
PKS/URZĄD MIEJSKI
6:14
6
RYNEK/FONTANNA
6:16
7
STADION
6:18
8
INTERMARCHE
6:22
9
DWORZEC KOLEJOWY
6:24
10
WROCŁAWSKA
6:26
11
ARMII KRAJOWEJ
6:27
12
AQUAPARK N/Ż
13
PRZEDSZKOLE NR 1
6:28
14
BAR GWIAZDKA
6:30
15
RYNEK/KSIĘGARNIA
6:32
16
POLNA
6:34
17
SZKOŁA PODST. NR 3
6:36
18
PIWNICZNA/TARG
6:39
19 BIEDRONKA (kierunek szpital)
6:41
20 SZPITAL (kierunek Nowy Dwór) 6:43

Judyta Łukaniec

DERMATOLOG

Trzebnica ul. W. Jagiełły 9
po uprzedniej rejestracji telefonicznej.

STOMATOLOG

w dniach 4-9 marca

apteka Bursztynowa

ul. Kościuszki4

Kurs 9 Kurs 10 Kurs 11 Kurs 12 Kurs 13
13:07
13:48
14:30
15:12
16:00
13:09
13:50
14:32
15:14
16:02
13:11
13:52
14:34
15:16
16:04
13:13
13:54
14:36
15:18
16:06
13:15
13:56
14:38
15:20
16:08
13:17
13:58
14:40
15:22
16:10
13:19
14:00
14:42
15:24
16:12
13:23
14:04
14:46
15:28
16:16
13:25
14:06
14:48
15:30
16:18
13:27
14:08
14:50
15:32
16:20
13:28
14:09
14:51
15:33
16:21
13:29
14:10
14:52
15:34
16:22
13:30
14:11
14:53
15:35
16:23
13:32
14:13
14:55
15:37
16:25
13:34
14:15
14:57
15:39
16:27
13:36
14:17
14:59
15:41
16:29
13:38
14:19
15:01
15:43
16:31
13:41
14:22
15:04
15:46
16:34
13:43
14:24
15:06
15:48
16:36
13:45
14:26
15:08
15:50
16:38

w sprawach skarg i wniosków

w sprawach lokalowych

w każdy pierwszy wtorek
miesiąca w godz. od 13 do 16
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
dyżur w każdą środę
w godz.13-16
w sprawie skarg i wniosków
w każdą środę
w godz. od 15:30 do 16

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 I
SPRAW OBYWATELSKICH
71 388 81 44
71 312 06 11, wew. 244
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 36
71 312 06 11, wew. 236
WYDZIAŁ PROMOCJI
71 388 81 13
71 312 06 11, wew. 402
URZĄD STANU CYWILNEGO
71 388 81 37
71 388 81 16
71 388 81 99
STRAŻ MIEJSKA W TRZEBNICY
71 388 81 14
ZAKŁAD GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ
71 387 15 92
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
71 312 05 27

TRZEBNICKIE CENTRUM
KULTURY I SPORTU

71 312 09 47
BIBLIOTEKA MIEJSKA
71 312 12 43
HALA SPORTOWA
71 312 11 71
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH
71 388 75 00
71 388 75 80
SĄD REJONOWY
71 312 12 13
POWIATOWY URZĄD PRACY
71 312 11 54
71 387 11 38
SZPITAL
ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
71 312 09 20
71 312 09 13
Trzebnickie centrum
medyczne zdrój
71 387 28 38
ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ ERGO
71 310 99 56
71 310 99 92

29
ogłoszenia drobne
nieruchomości
Spr zedam
KawalerkA 36,5m² w centrum
Trzebnicy przy deptaku tel. 790 558 208.
kawalerka w centrum Trzebnicy o
pow. 35 m². Tel. 609 601 202.
kawalerkę w Trzebnicy, 34 m², kuchnia, wc, łazienka. Tel. 663 810 769.
mieszkanie(4) na 3 piętrze, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, 98 m2, w Trzebnicy przy
u. Św. Jadwigi. Tel. 607 565 297.
Mieszkanie(4) 2-pokojowe (39 m²)
w centrum Trzebnicy, blisko Rynku. Pokój z
aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka,
przedpokój, pomieszczenie gospodarcze. Mieszkanie na 3 piętrze (bez windy),
gotowe do zamieszkania, w budynku
z 2009r, ogrzewanie piecem dwufunkcyjnym gazowym. Dobra lokalizacja, blisko do sklepów, przychodni, pkp i pks.
W cenie w pełni wyposażona kuchnia. Cena:
175 tys. (do negocjacji). Tel: 512 360 506.
mieszkanie(4) słoneczne 3 pokojowe
w centrum Trzebnicy na 3 piętrze. Cena
do uzgodnienia. Tel. 511 908 050.
mieszkanie własnościowe 43 m²,
plus działka własnościowa - Węgrzynów
Tel .784 434 667.
Mieszkanie(4) 2-pokojowe (39 m²) w
centrum Trzebnicy, blisko Rynku. Pokój z
aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka,
przedpokój, pomieszczenie gospodarcze. Mieszkanie na 3 piętrze (bez windy),
gotowe do zamieszkania, w budynku
z 2009r, ogrzewanie piecem dwufunkcyjnym gazowym. Dobra lokalizacja,
blisko do sklepów, przychodni, pkp i pks.
W cenie w pełni wyposażona kuchnia.
Cena: 177 tys. Tel: 512 360 506.
mieszkanie 70 m², 4-pokojowe,
parter, w centrum Trzebnicy. Cena do
uzgodnienia. Tel. 693 909 510.
mieszkanie 2-pokojowe (43m²) z
balkonem, w centrum Trzebnicy, po
kapitalnym remoncie. (ul. Ks. Bochenka). Do zamieszkania od zaraz. Tel. 664
785 691.
MiEszkanie w centrum Trzebnicy 60 m², po remoncie (nowoczesny
styl), umeblowane, w pełni wyposażone (meble, dywany, lampy, zastawa
kuchenna), tel. 667 901 157.
mieszkanie 67m² w domu jednorodzinnym w centrum Trzebnicy, cena
275 tys., tel 502 826 516.
mieszkanie 77 m² na IV piętrze, 3
pokoje – wyremontowane, w centrum
Trzebnicy, 260 tys., tel. 667 672 204.
mieszkanie o pow. 69,70 m², na
parterze kamienicy, położone w Prusicach, centrum miasta. Mieszkanie
składa się z pokojów: 22 m², 17 m²
15 m², przedpokoju, kuchni i łazienki.
Mieszkanie po remoncie, podłogi w
pokojach - mozaika drewniana jesion,
nowe okna, drewniane parapety. W
wyposażeniu mieszkania pozostają
(w bardzo dobrym stanie) meble kuchenne, kuchenka elektryczno-gazowa, lodówka, meble w przedpokoju.
Do mieszkania przynależą dwa pomieszczenia gospodarcze, piwnica,
wspólny ogródek na tyłach budynku.
Kontakt pod nr tel. kom. 604 99 16 34.
mieszkanie w Trzebnicy przy ul.
Głowackiego o pow. 54 m², 2 pokoje
(o pow. 19,5 m² i 11,3 m²) , łazienka 3,6
m², kuchnia 6,8 m² , przedpokój 7,8 m²,
z balkonem zabudowanym + piwnica,
tel. 667 100 949; 71 312 02 64.
Mieszkanie własnościowe 35 m²w
Trzebnicy w budynku spółdzielczym
przy ulicy Słonecznej. Wysoki parter.
Dwa pokoje po remoncie. Niski czynsz
i świetna lokalizacja. Tel. 690 672 915.
Mieszkanie 4-pokojowe, po remoncie o pow. 72 m² w centrum
Trzebnicy. Tel. 798 267 177.
mieszkanie 43 m². i działkę 30-to
arową w bardzo bliskiej odległości od
granic Trzebnicy. Działka z widokiem
na Ślęzę. Na działce można się wybudować po złożeniu w gminie planu
zagospodarowania przestrzennego.
Cena-proszę o kontakt. Tel 71 387 09
88, 784 434 667.
dom(4) piętrowy z lat 80 w Brzykowie,
na działce 9-arowej + budynek gospodarczy i wiata z osprzętem + 1 ha
sadu wiśniowego i 40 arów pola. Obok
domu dwa garaże. Tel. 661 851 943.
dom z lokalem usługowym w centrum Trzebnicy, ekstra lokalizacja, 310
m², cena 989.000 zł, więcej informacji
na vividdom.pl i pod nr 603 807 428.

Dom Księginice (Kobylice) nowy, działka 2020 m², dom 160 m², cicha okolica,
piękne położenie, zbudowany z bdb.
materiału do wykończenia. Cena 355 tys.
zł. Trzebnica, nr tel. 794 538 784.
DOM w Trzebnicy, 4 pokoje, kuchnia,

2 łazienki, ubikacje, taras, ogrzewanie
elektryczne piec opałowy, centralne na
węgiel, kominek. Działka 600 m². Dom
gospodarczy z garażem, na piętrze 60 m²
pomieszczenie do wykonania mieszkania, doprowadzona woda, światło, domy
ocieplone, tel. 694 627 900.
DOM na wsi, działka 1050m², do remontu, + budynek gospodarczy, tel.
663 951 072.
willa(4) do sprzedania 1/2 willi, powierzchnia mieszkalna 120,9 m²., centrum Trzebnicy, blisko PKP, pomieszczenia gospodarcze i garaż - 60 m²., na
działce 437 m². Tel. 607 636 024.
grunt rolny 1,6 ha na działki budowlane w tym 2 działki budowlane po
10,5 ara z warunkami zabudowy. Ujeździec Wielki. Tel. 668 30 21 27.
pole, grunt IV klasa 87 arów. Tel. 663
382 932.
sad w Droszowie o pow. 2 ha, altana,
ogrodzony z drzewami owocowymi (wiśnie, czereśnie, porzeczki). Tel 669 351 078.
ZIEMIA rolna 3 ha w okolicy Pomianowic
k. Zawonii. Szybko i tanio! Tel. 884 689 871.
działka(4) budowlana z zabudowaniami, Ligota Trzebnicka, 5 arów, tel:
605 277 387.
działka 31 arów, 3 km od Trzebnicy.
Tel. 784 434 667.
dziełka budowlana w Skokowej
1400 m2. Cena do uzgodnienia. Tel.
609 280 480.
działka siedliskowa w Trzebnicy z
pozwoleniem na budowę o pow. 0,5 ha.
Tel. 669 351 078.
DZIAŁKa budowlana w Trzebnicy,
o pow. 358m², na działce prąd, w ulicy woda, kanalizacja, wydane warunki
zabudowy, mapka do celów projektowych, tel. 663 342 744 (po godz.17.).
działka Pilnie! Tanio! Budowlana 15
arów z mediami w Wiszni Małej. Bardzo dobry dojazd, ul. Szkolna, lub zamienię działkę na mieszkanie w Trzebnicy do II piętra. Cena do uzgodnienia.
Tel. 785 410 362.
Działka budowlana w miejscowości
Szczodre koło Długołęki. 3000 metrów
kwadratowych, uzbrojona (prąd, woda)
ładnie położona, w pobliżu las, staw i
park. Blisko Wrocławia (10 minut drogi)
oraz Długołęki (5 minut drogi). Na miejscu prywatny żłobek, a w Długołęce
wszystkie szkoły (podstawówka, gimnazjum i liceum). Cena 200 000 zł do
negocjacji, tel. 693 332 646.
działka rolna z możliwością zabudowy, Trzebnica obręb Kobylice, 5 ha,
tel. 512 471 588.
działka budowlana 700 m² w Obornikach Śl. Tel. 784 462 131.
działka budowlana w Kałowicach
koło Zawoni tel. 695 220 186.
działka rolna w ok. Węgrzynowa,
ogrodzoną, 30 arów w połowie obsadzoną
drzewami owocowymi, tel. 71 387 13 98.
działki(4) budowlane w Komorowie z
mediami, ładna okolica, ok. 0,12 ha każda,
cena do uzgodnienia. Tel. 71/312 31 05.
działki budowlane, KOBYLICE , woda,
prąd, kanalizacja. Tel. 695 243 494.
działki budowlane w Kałowicach
koło Zawoni lub zamienię na mieszkanie.
695 220 186.
lokal usługowo-handlowy w centrum Trzebnicy, 54 m², cena 289.000,-,
więcej informacji na vividdom.pl i pod nr
603 807 428.

lokal(4) użytkowy wydzierżawię lub
sprzedam w centrum Trzebnicy, ul. Ks.
Bochenka, 18 m2 . Tel 509 074 300 .
w yna jmę
kawalerka(4) 32 m2, komfortowo
wyposażona, ul Henryka Pobożnego
w Trzebnicy, cena 900 zł/mc. Tel 504
997 251.
Kawalerka o pow. 54 m² (po podłodze) na III piętrze, na poddaszu przy
ul. Bochenka 26 (nad Galerią Kwiatów)
tel. 607 930 580.
kawalerka 32 m² w Trzebnicy,
umeblowana, nowe budownictwo,
800 zł + opłaty. Tel. 695 345 850.
mieszkanie(4) 48m², 2 pokojowe,
umeblowane w Trzebnicy. 950 zł +
opłaty. Od miesiąca maja br. Tel. 603
153 963.
mieszkanie w Zawoni 45 m², 600 zł
+ rachunki. Tel. 784 989 227
mieszkanie 54 m², 2 pokoje z balkonem od strony parku na pierwszym
piętrze (nad Galerią Kwiatów) przy ulicy Bochenka 26, tel. 607 930 580.
mieszkanie nowe w Trzebnicy ul.
Korczaka (nowe osiedle Zdrój) na I piętrze, 47m², w pełni wyposażone (sprzęt
AGD i meble). Tel 693 220 512.
mieszkanie w centrum Trzebnicy
3 pokojowe 60m² na 2 piętrze z kominkiem ,roletami antywłamaniowymi, kuchnia częściowo wyposażona

oraz szafy wnękowe w pokojach. Tel.
788 960 430.
mieszkanie 2 pokojowe w Trzebnicy ok. 65m² na parterze z wyjściem na
ogród - możliwość grillowania itd. Tel.
502 616 533.
mieszkanie(3) Szukam w Trzebnicy.
Tel. 609 378 807.
LOKAL (część lokalu) ok 6m² z możliwością powiększenia przy ulicy św.
Jadwigi (w solarium). Tel. 71 312 03 70,
kom. 605 368 993.
lokal usługowy, sprzedam lub wydzierżawię 47 m² na osiedlu „Zdrój” w
Trzebnicy. Tel. 608 697 330.
lokal użytkowy, Trzebnica, tanio.
Tel. 535 885 885.
sklep w centrum Trzebnicy o pow.
35 m2. Tel. 798 267 177.
garaż nr kontaktowy: 609 379 216.
pomieszczenie gospodarcze,
magazynek, piwnica okolice rynku.
Trzebnica. Cena 300 zł, 609 088 871.
z amienię
mieszkanie(4) 38 m² w centrum
Trzebnicy, umeblowane. Tv, Internet, w
atrakcyjnej cenie. Tel. 721 743 565.
mieszkanie 2 pokojowe ( w centrum
Trzebnicy ul. Prusicka 1 na 2 piętrze w
bloku) na większe 3 pokojowe, do remontu bez dopłaty. Tel. 668 371 516.
mieszkanie własnościowe bezczynszowe 43m² plus działka własnościowa 31 arów. Węgrzynów, na mieszkanie w Trzebnicy lub Obornikach
Śląskich. Tel .784 434 667.
mieszkanie (trzy pokoje, kuchnia,
łazienka, przedpokój)w Trzebnicy przy
ul. Bochenka z większego na mniejsze-dwupokojowe na parterze lub
1piętrze z dopłatą również w Trzebnicy. Tel. 694 041 958.
mieszkanie 37 m² przy ul. Żeromskiego w Trzebnicy na 3 piętrze na
większe, z dopłatą. tel. 696 393 831.
mieszkanie komunalne 42m² na I
piętrze na mniejsze, tel. 502 826 516.
mieszkanie Zamienię lub sprzedam
mieszkanie 3-pokojowe 61 m2 z dopłatą na 2-pokojowe. Tel. 693 046 140.

dam pracę
Dodatkowa(3) Wystarczy że jesteś
pełnoletni i masz trochę wolnego
czasu, a chcesz dorobić trochę gotówki to zadzwoń pod numer tel:
535-352-130 lub napisz na adres mailowy; pryjmak@wp.pl i umów się na
spotkanie, a pomogę Ci spełnić Twoje
marzenia. Praca lekka i przyjemna i nie
jest to akwizycja!!! Praca przy kosmetykach.
konsultantka(2) Zostań konsultantką MARIZA, bezpłatna rejestracja,
darmowy katalog, marża 30%, brak
obowiązku składania zamówień co
miesiąc. e-mail: mariza.ula@wp.pl,
www.mariza-ula.webnode.com
kosmetyczka, masażystka w
nowo otwartym gabinecie kosmetycznym w Trzebnicy. Tel. 788 063 648.
praca dodatkowa firma zajmująca się działem odszkodowań, wynagrodzenie prowizyjne. Tel. 535 885 885.
sekretarkę zatrudnię do biura na
terenie Trzebnicy (mile widziana studentka studiów zaocznych). Zakres obowiązków: umawianie klientów zgodnie
z kalendarzem, sprawdzanie zdolności
kredytowej klienta, obliczanie składek
ubezpieczeniowych, obsługa faksu, podstawowa obsługa komputera. Oferujemy: pracę w miłej atmosferze, podstawę
+ prowizję, możliwość rozwoju. Osoby
zainteresowane proszone są o przesłanie
CV wraz ze zdjęciem na adres mailowy:
trzebnica.rekrutacja@gmail.com.
Doradca Klienta Firma: SKARABEUSZ sp z o.o, Trzebnica i okolice, Zadania: rozwój sprzedaży na wyznaczonym
terenie, bezpośredni kontakt z klientem,
praca w terenie, oczekiwania: doświadczenie w sprzedaży i obsłudze klienta,
dobre umiejętności organizacyjne, komunikatywność, mile widziane osoby
mające doświadczenie w sprzedaży
ubezpieczeń, kosmetyków. Oferujemy:
wynagrodzenie prowizyjne wypłacane
tygodniowo, premię związaną z pozyskiwaniem klientów, telefon komórkowy
z limitem miesięcznym. Tel. 797 230 253.

SZUKAM pracy
Opiekunka żłobkowa(4) poszukuje pracy w Trzebnicy w żłobku lub
przedszkolu. Nadmieniam że bardzo
lubię się opiekować dziećmi, praca z
dziećmi sprawia mi radość, posiadam
doświadczenie w opiece nad dziećmi.
Chciałam dodać że jestem po kursie
opiekunek żłobkowych i w klubie malucha. Jestem zainteresowana pracą na pół
etatu lub cały etat od poniedziałku do
piątku. Tel. 667 131 413.
krawcowa(4) Tel. 781 982 605.
korepetycje z matematyki. Tel.
605 463 106.
opieka nad dzieckiem, do starszej
osoby, sprzątanie itp. Tel. 725 080 038.
Pracownik Budowlany praca
przy wykończeniu wnętrz, remontach. Tel. 609 607 707.
opiekunka zaopiekuję się osobą
starszą w Trzebnicy, dla której zrobię
jedzenie, wyjście na spacer lub inne

Bezpłatne ogłoszenia drobne przyjmujemy:
na kuponie ogłoszeniowym w sekretariacie Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Prusickiej 12
lub telefonicznie: 71 3120947 / 66 50 86 997 oraz przez e-mail: reklama.panorama.trzebnicka@wp.pl

czynności, które będą potrzebne w
danej chwili, wynagrodzenie pozostawiam dla zainteresowanych, którzy
ocenią moje zaangażowanie i ofiarność pracy. Tel. 505 134 023.
opiekunka zaopiekuje się dzieckiem od zaraz, wiek dziecka obojętny,
może być niepełnosprawne, posiadam referencje, tel. 505 134 023.
KOREPETYCJE Studentka pomoże
w lekcjach uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tel. 697 936 979.
KOREPETYCJE Udzielam korepetycji z j. angielskiego, tel. 607 475 211.
PRACA dowolna Kobieta na emeryturze, w pełni zdrowa i sprawna poszukuje pracy i zaopiekuje się też dzieckiem. Tel. 695 588 722.
Sprzedawca szuka pracy na terenie Trzebnicy, tel. 797 253 276.
praca dorywcza Pan szuka pracy dorywczej w Trzebnicy lub okolicy,
tel. 693 598 581.
LOGISTYK Absolwent logistyki przyjmie
pracę w ramach stażu, tel. 723 396 377.
Sprzedawca szuka pracy na terenie Trzebnicy. Tel. 601 525 420 (branża
odzieżowa).
Tokarz z uprawnieniami CNC podejmie pracę. Posiadam uprawnienia
na wózki widłowe. Tel. 609 512 270.
Proszę dzwonić po godz 15.
praca fizyczna mężczyzna, 36
lat, bez nałogów, wykształcenie techniczne, kurs wózków widłowych, prawo jazdy, spawanie MAG 135, dobra
znajomość j. angielskiego, szuka pracy
fizycznej na terenie powiatu trzebnickiego lub wołowskiego. Kontakt: tel.
783 835 181.
Sprzedawca szuka pracy na terenie Trzebnicy, tel. 601 525 420.
Sprzedawca szuka pracy na terenie Trzebnicy, tel. 797 253 276.
Zaopiekuję się dzieckiem tel.
601 525 420.
prasowanie Profesjonalne prasowanie koszul i innych z odbiorem i dostawą. Tel. 661 139 043.
sprzątanie domów, mieszkań, mycie okien, itp. Jestem odpowiedzialną i
miłą osobą. Tel. 782 400 657.

CHLAPACZE 4 szt., oryginalne volkswagena, do golfa 3 / combi / sedana.
CENA 70 zł. Tel. 505 838 073.
OLEJ silnikowy MOBIL SUPER 2000
10W-40, filtr oleju FILTRON symbol
OP 540/1, filtr kabinowy (przeciwpyłkowy) FILTRON K 1066. Sprzedam w
komplecie. Wszystko jest NOWE. Tel.
609 392 806.

stemple drewniane po budowie ok. 150-160 szt 4zł/szt. Tel. 693
280 747.
KÓŁKA DO RUSZTOWAŃ / ROLKI
JEZDNE CENA 50ZŁ/SZT. Sprzedam kółka
do rusztowań z tworzywa sztucznego z
trzpieniem, możliwość regulacji wysokości, używane, Ø200mm. Tel. 501 842 806.

AGREGAT TYNKARSKI PFT G4 Cena
10 900 zł, stan bardzo dobry, mało używany. Sprzedaję ponieważ nie jest mi już
potrzebny. Możliwość sprowadzenia na
miejsce. Cena do negocjacji. Tel. kontaktowy 501 842 806.

motoryzacja
Spr ze dam
hydrofor(4) mało używany. Tel. 600
516 080.
brama garażowa(4) uchylna o
wym. 2,2 m wys. x 2,6 m szer. Cena
600 zł. Tel. 781 982 605.
brama garażowa(4) firmy Krispol,
nieużywaną, kolor jasny dąb, wym.
Szer. 242 x wys. 224. Cena: 800 zł. Tel.
505 195 016.
betoniarka(4) 250, w pełni sprawna. Rawicz. Tel. 784 627 695.
Bus(4) Ford Transit rok produkcji 1998
granatowy stan dobry ,oc, przegląd, cena
4500. Tel. 600 516 080.
piłę(3) do drzewa (krajzega), sprawna,
stan bardzo dobry, prod. niemieckiej, 450
zł. Tel 605 597 711.
Fiat(3) Tico rok prod. 1999, Cena 2200
zł. Tel. 665 280 739.
opony(3) zimowe Dunlop do samochodu terenowego 235/17 R 15, głębokość bieżnika 7 mm, 400 zł za 4 sztuki. Tel
605 597 711.
dwukołówkę ciągnikową(3)
Ujeździec Wielki. Tel. 668 30 21 27.
rozruszniki(3) 2 sztuki i 2 alternatory do Forda fiesty. Cena 60 zł / szt. Tel.
665 280 739.
kompresor(3) trzycylindrowy kompletny, stan bardzo dobry - 1050 zł. Tel
605 597 711.
Citroen(2) Xantia 1. 8i, automat, rok
prod. 1996, OC i przegląd ważny do 16
grudnia 2014 roku, srebrny, stan bardzo
dobry, sprawny, dodatkowo kpl kół letnich. Cena 2400 zł. Tel. 71312 49 06, 665
938 440.
opony(2) do ciężarówki roz. 295 x 80r
22,5. Cena 250 zł / sztukę. Tel. 71 312 49
06, 665 938 440.
winda dekarska(2) Tel. 663 382 932.
łaty budowlane(2) - 6/4, krótkie
odcinki. Tel. 663 951 072.
silnik elektryczny 3-fazowy,
370W, 2800 obr./min., drugi 180W,
2800 obr./min. Cena: 70 zł za dwie
sztuki. Tel. 607 050 846.
FELGI komplet metalowych do Mercedesa (5,5), Tel. 694 216 036.
FELGI ALUMINIOWE (siedemnastki),
6,5 cala, rozmiar 112, do passata P6 /
sharana lub galaxy, CENA 550 zł. Tel.
505 838 073.
koła zimowe, felgi stalowe, 2 szt.
175 x 65 x 14 120 zł. tel. 697 120 620
opony zimowe roz. 205/55 R16: 4
sztuki. Tel. 794 579 228.
opony zimowe 195/65 R15: 4 sztuki.
Tel. 794 579 228.
OPONY ZIMOWE Z FELGAMI - komplet,
używane, rozmiar 175/65/14 (14 cali. Cena
400 zł. Tel. 609 392 806.

opony motocyklowe i do skuterów,
różne wymiary, cena 50 zł/szt., tel. 530
920 663.

rowery / wózki
Spr ze dam
rower górski(4) FELT 600. Cena
1500 zł. Tel. 796 013 299.
Fotelik samochodowy dla dziecka,
o wadze od 9 do 18 kg (Grupa 1) renomowanej firmy Ramatti. Używany,
stan bardzo dobry. Cena 150 zł. Tel.
697 697 543.

wózek dziecięcy trzyfunkcyjny, gondola, spacerówka, pokrowiec przeciwdeszczowy, kolor kremowy, na kołach
pompowanych. Cena: 200 zł do negocjacji. Żmigród, tel. 888 794 989.
wózek gondolę zieloną, cena 100
zł i nosidełko czarne, cena 100 zł, do
wózka firmy quinny speed cabrio, stan
idealny. Tel. 663 277 000.

AGD RTv MEBLE / różne
Spr ze dam
kabina prysznicowa(4) Aquaform,
szklana półokrągła, otwierana, 80cm,
kabina prysznicowa otwierana, 90cm,
szkło przyciemniane, skrzydła drzwi wewnętrzne 10szt - różne, tarcza diamentowa ALFA, do cięcia ceramiki, rozmiar:
200/25,4/22,2mm, tarcza diamentowa
DSA, rozmiar: 180/2,2/5/22,2mm, szafa z
drzwiami przesuwnymi, regały sklepowe,
cena do negocjacji, odbiór w Trzebnicy.
Tel. 693 653 700.
maszyna do pisania(4) elektryczna OLIMPIA. Tel. 796 013 299.
wózek inwalidzki(4) nowy z ruchomym oparciem, nieużywany, cena
480 zł oraz schodołaz 2500 zł Tel.
698 206 764.
koncentrator tlenu(4) Cena
1050 zł. Tel. 698 206 764.
łóżko rehabilitacyjne(4) hydrauliczne, wielofunkcyjne, łamane w
4 pozycjach, z funkcją siedzącą, wysięgnik, sterowane pilotem, na kółkach
hamowanych, barierki, cena 1250 zł
Tel. 698 206 764.
meble(4) nowe typu kuchenne, kolor
frontów: niebieski, boki - sosna, blat me-
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blowy 3 metry, tel. 607 723 072, proszę
dzwonić w dniach: poniedziałek, wtorek,
środa i piątek w godz. 14:00 – 20:00.
owczarki niemieckie(4), długowłose, 6-cio tygodniowe. Cena 350 zł /
szt. Rawicz. Tel. 784 627 695.
SOFA(4) rozkładana, tanio, 2 osobowa,
skóra ekologiczna, brązowa. Używana,
50 zł tel. 603 327 709.
pralkę(3) SAMSUNG z wyświetlaczem w bardzo dobrym stanie. Tel. 609
280 480.
krzesło(3) IKEA, białe, obrotowe do
biurka w idealnym stanie. Tel. 609 280 480.
biurko(3) jasne, w idealnym stanie.
Tel. 609 280 480.
fotele(3) 2 sztuki – nowe, z obicia z
materiału. Cena do uzgodnienia. Tel.
609 280 480.
komplet wypoczynkowy(3) w
idealnym stanie, ze skóry, sofa i 2 fotele.
Cena do uzgodnienia. Tel. 609 280 480.
Termoloki(3) firmy BABYLISS jak
nowe. Cena 80 zł. Tel. 660 925 250.
wózek inwalidzki (2), nowy, mało
używany. Cena 700 zł. Tel. 781 982 605.
krzesło (2) biurowe cena 100 zł oraz
biurko pod komputer cena 100 zł. Tel.
535 091 637.

Pojemniki nowe do segregacji o
pojemności 120 L. Cena 450 zł. Tel kontaktowy 501 480 000.

laktator marki AVENT (używany
tylko kilka razy) + PODGRZEWACZ DO
BUTELEK marki Canpol + dużo gratisów. POLECAM SERDECZNIE Cena: 100
zł. Tel. 690 439 024 Trzebnica.

Odzież używana
z Włoch, USA, Kanady, Australii oraz Wysp Brytyjskich
Tylko do końca lutego zakupy z rabatem
baterię zlewozmywakową i do umywalki. Tel. 694 216 036.
szafka szklana, stojąca, witrynowa
oraz sofa trzyosobowa i dwa fotele, tel.
784 462 131.
Ograny CASIO w bardzo dobrym stanie, cena do negocjacji. Tel. 783 544 828.
segment orzech wysokość 2,3 m,
długość 3,6 m, cena 250 zł, Ujeździec
Wielki. Tel. 668 30 21 27.
stół jasny buk, rozkładany + 6 krzeseł
z zielonej tapicerki, cena 500 zł. Tel. 607
574 424.
biurko sosnowe narożne dł: 140,
szer: 91, wys. 75. Stan dobry. Cena 300
zł. Tel. 607 930 526.

5%, 10% oraz 20%

Wyprzedaż kurtek zimowych
dziecięcych w cenach od 11,90 zł do 19,90 zł/szt.
damskich w cenach od 19,90 zł do 29,90 zł/szt.
męskich w cenach od 29,90 zł do 39,90 zł/szt.

akcesoria do kąpieli komplet
dziecka siedzącego (od 6-m-ca). Bardzo
bezpieczne, super zabawa dla mamy i
dziecka. POLECAM SERDECZNIE Cena:
30 zł. Tel. 690 439 024 Trzebnica.

Zapraszamy, Trzebnica, ul. Wrocławska 3 (pawilon handlowy)

PARAPETY

ŁOŻECZKO - kolor miód z nadrukiem
misia 120 na 60 plus materac kokos
pianka oraz ochraniacz. Stan bardzo
dobry. Cena 170 zł. Tel. 662 985 912.

ZEWNĘTRZNE

i WEWNĘTRZNE

PRODUCENT CERAMIX

ul. MOSTOWA 12 A

SZYMANÓW

akcesoria dla dzieci

tel.

Spr zedam
fotel(2) bujany, cena 100 zł. Tel. 713
258 731.

SZTACHETY drewniane na płot, zabejcowane, 200 sztuk, tel. 609 712 403.
piecyk kaflowy elektryczny, Tel.
694 216 036.
Łóżko sosnowe 1-osobowe z drabinką, bez materaca, pod łóżkiem miejsce
na zabawę, wym. 96 cm x 200 cm, wysokość: 70 cm. Tel. 693 280 762.
LAMPA WISZĄCA 1 sztuka 50 zł. Tel.
667 888 993.

karuzele(4) do łóżeczka dla chłopca
z bateriami + chodzik niebieski, stan
bardzo dobry. Cena 50 zł. Tel. 660 925
250.
maszynę do pisania(4) dla dzieci,
cena 15 zł. tel. 693 79 01 06.
Łóżeczko(3) dziecięce Kritter (IKEA),
drobne ślady użytkowania, oryginalne, nie naprawiane, stan dobry. Cena
100PLN. Tel. 605 554 009.

ceramix@podokienniki-ceramix.pl
fotelik dmuchany / siedzisko dla
dziecka od 6-m-ca ze stolikiem edukacyjnym firmy COTOONS. Stolik można
łatwo demontować. Stan idealny. Cena
45 zł. Tel. 662 985 912.

bajki i gry dla dzieci na DVD Trzebnica. Tel. 603-28-30-75, cena 3-5 zł.

materac(3) kokos-pianka-gryka do
łóżeczka dziecięcego 120 x 60. Cena
40zł. Tel. 607 930 526.

zabawki komplet marki FISHER
PRICE dla dziecka od 1 roku. Garnuszek i ślimak. Świecą, grają. Rozwijają
wyobraźnię. Stan bardzo dobry. POLECAM SERDECZNIE. Cena: 50 zł. Tel. 690
439 024 Trzebnica.

sanki drewniane z oparciem, cena 20
zł. Tel. 663 277 000.
drzewko szczęścia (grubosz) –
duże 1 m wysokości, około 2 m w obwodzie, cena do uzgodnienia. Tel. 502
244 871.
wózek dziecięcy dla lalek, niebieski,
mało używany, cena 100 zł. Tel. 693 79 01 06.
matA edukacyjnA - dla niemowląt, stan bardzo dobry, cena 60 zł. Tel.
665-428-430.

Łóżeczko-kołyska z szufladą,
drewniane, materac gratis. Kołyska
obecnie zdemontowana. Stan (BDB-),
cena 160 zł. Tel: 668 360 255.

UBRANIA
Spr zedam
Ubranka(4) dla dziewczynki w rozmiarze 56-62, cena od 6zł za sztukę.
Ubrania są w bardzo dobrym stanie,
polecam. Tel. 665 598 187, Trzebnica.

gotowanie
pieczenie ciast
wyroby wędliniarskie
catering, obsługa imprez
okolicznościowych
na salach świetlicach
i w domach

Dekoracja wnętrz

NISKIE CENY!

tel.

601 85 11 20

Echo

Hydraulik

Udzielę

prywatnej

instalacje
sanitarne i gazowe

pożyczki

- montaż, wymiana i naprawa

pod zastaw

instalacji wodnej, Co, kanalizacyjnej i gazowej
- montaż urządzeń gazowych:
piece, podgrzewacze wody,
kuchenki itp. wraz z poświadczeniem gwarancji

SPRZEDAŻ WĘGLA

z polskiej kOmpanii węglowej

ORZECH
luzem lub
w workach
KOSTKA
EKOGROSZEK, MIAŁ
ważenie przy kliencie
KONKURENCYJNE CENY
PRZEZ CAŁY ROK
Transport gratis
na terenie Trzebnicy i okolic

przewijak(2) - usztywniany przystosowany na łóżeczko o wymiarach
60/120 cm, stan bardzo dobry, cena 35
zł. Tel. 665 428 430.

TELEWIZOR SHARP (nowy, używany
tygodnie), 3 lata gwarancji, 32 cale, full
HD + DVB, możliwość podłączenia internetu. CENA 850 zł. Tel. 505 838 073.
Telewizor Shiwaki 21 cali z pilotem. Telewizor z płaskim kineskopem +
pilot- 100 zł. Tel. 535 091 637.

www.podokienniki-ceramix.pl

tel. 692 297 554
edward.chylinski@wp.pl

mata(3) do zabawy; szeleszczące elementy, grzechotki, l usterko. Cena 40zł.
Tel. 607-930-526.

odtwarzacz kaset dla dziecka
marki FISHER PRICE. Stan bardzo dobry.
Bardzo prosty w obsłudze. POLECAM
SERDECZNIE Cena: 30 zł. Tel. 690 439
024 Trzebnica.
wersalka NOWA rozkładana z Twardogóry. Tel. 604 068 164; 71 315 03 73.
Sofa rozkładana TANIO! 2-osobowa, materiał kratka zielona ok. 150
cm szerokości. Używana, 50 zł. Tel. 501
384 855.
Łóżko piętrowe, sosnowe z pojemnikami na pościel, + 2 materace, o wym.
180 x 90. Cena 700 zł, tel. 607 574 424.
okno plastikowe dwuskrzydłowe o
wym. 220 cm x 125 cm, Tel. 694 216 036.
lodówko-zamrażarkę produkcji radzieckiej. Stan dobry. Wysokość 140cm. Odbiór osobisty w Obornikach Śl. Cena 55 PLN. tel. 667 587 778 .

601 70 58 63
71 / 387 81 90

USŁUGI GRAŻKA

ul. Piwniczna 12 teren wodnika
tel. 609-514-915

697-011-953

futerko(4) płaszczyk, sukieneczki,
kurteczki (wiek 6-12 miesięcy) itd. Tel. 693
790 106.
sukienkę(4) dla dziewczynki na
wzrost około 152-160 cm. Bardzo ładna
ubrana z dwa razy. Stan idealny doskonała na różne uroczystości. Tel. 692 942 363.
suknię ślubną(3) rozmiar 36. Stan
bardzo dobry. Biały miekki atłas. Góra
wykończona koronką z białymi cekinami. Podoba wstawka na dole sukni. W
zestawie bolerko. Cena 1300 zł (możliwość negocjacji ceny). Tel. 605 061 812.

Spłacę komornika
i inne zobowiązania
Oddłużę,
wyczyszczę bik,
pomogę pozyskać
kredyt bankowy
tel.

791 740 344

Firma Kamyjka oferuje

Pranie i

czyszczenie

dywanówiwykładzin
tapicerkimeblowejisamochodowej

GRATIS: dojazd, odplamianie,
odkurzanie, neutralizacja przykrych
zapachów, usuwanie gumy do żucia,
plasteliny itp.
Dodatkowo oferujemy specjalistyczne
czyszczenie antyalergiczne z impregnacją
antyalergenną (działanie do 6 miesięcy)!

tel. 603-232-261
www.kamyjka.pl

suknię ślubną(3) o kolorze ecru.
Rozmiar 38-40. Dodatki gratis. W idealnym stanie. Bardzo wygodna. Cena
do uzgodnienia. Tel.: 607 574 952 lub
71 312 34 79.
ubranka(3) dla maluszka od rozmiaru
56 do 78 (ok. 1,5 roku) w tym śpioszki, pluszowe pajacyki, kurteczki, kombinezony,
body, sukienki itp. Ubranka dla dziewczynki
w stanie bardzo dobrym. Tel. 662 985 912.
suknię ślubną białą - o rozmiarze
34/36 na wzrost 170 cm. Do sukni gratis
rękawiczki i welon. Jest jednoczęściowa z zapięciem gorsetowym i szarfą na
szyi. Skromna i wygodna. Kupiona w
salonie. Cena: 500 zł. Tel: 512 360 506.
Suknię ślubną i dodatki tanio, tel.
691 946 461.
buty narciarskie Lange TEAM
8 BLACK LB95160 size 26,5 (jeżdżone jeden sezon). Tel. 693 332 660, po godz. 17.
kupię
KORYTO KAMIENNE (4) do ogrodu.
Tel. 503 032 094.
samochód(3) Syrena z lat 70- tych.
Tel. 663 388 533.
lodówko-zamrażarkę o wysokości od 120 cm do 150 cm, używaną
do 500 zł, tel. +48 728 487 189.
rzutnik „ANIA” wraz z bajkami. Tel.
604 25 95 77.
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SŁODKIE
CO NIE CO

ręcznie robione lizaki, cukierki,
praliny, ciastka, ciasteczka, słodkie
bukiety, kawa, herbata, gorąca
czekolada

FONTANNY
CZEKOLADOWE

wypożyczamy na uroczystości

Trzebnica ul.Kościelna 2
tel. 695 470 178

CHCESZ NI(e-) PALIĆ ?
Przyjdź do sklepu z E-pap. elektronicznymi
ul. WITOSA 16 (Obok Urzędu Miasta / Stary Zegarmistrz)

AKTUALNE PROMOCJE: Olejki MILD 2x po 10 ml za
20 zł! 2 W CENIE 1!!! / E-pap. Yago za 69 zł / Bateria
Yago 49 zł / Za zakup 9 (w dowolnym czasie) olejków
10-ty za 1 zł
NOWOŚCI: E-pap. P1 69 zł / Bateria P1 49 zł / Zestaw
podwójny COTTIEN 199 zł - dla kobiet / NOWY podwójny VOLISH EGO 3- 249 zł !!!
Cały asortyment na stronie: www.esmokingworld.com

AM Beauty
studio urody

15 marca 2014

do
do karneru bieżnia i steper

Gratis 2 rollmasaże
KONTAKT:

OFERTA:

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

Fryzjer - 695 645 080 Dorota
Sprzedaż profesjonalnych kosmetyków

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

ćwiczeń dającymi efekt odchudzania
i modelowania sylwetki

trzebnica ul. Milicka 9 obok bodzia

godziny otwarcia : 12-20 możliwość zapisów w godzinach od 9-21

tel. 602 262 922 / 605 461 995

www.am-beauty.com.pl

OPRAWA OBRAZÓW

pracownia malarska
E.Z. Mroczek

tel. 71 387 06 27 / 512 301 887

Trzebnica, ul. Prusicka 21
wejście od ul. M.Konopnickiej
www.mroczek.tr.pl
e-mail: mroczek@tr.pl

lakiernictwo, odnowa lakieru
Blacharstwo
tel. 516 815 011
przeglĄdy techniczne
797 282 584
montowanie szyb samoch.
autoserwis
mechanika
Trzebnica
auto części
ul. 1 Maja 3
pomoc drogowa
auto złom
(wjazd na teren”Chemikaz”)
skup aut za gotówkę
czyszczenie tapicerki odkurzaczem karcher

PILNIE
KUPIĘ
GRUNT
ROLNY
BUDOWLANY

gotówka 24h
tel. 500 582 777
spacere@wp.pl

materiały
budowlane

U nas znajdziecie: styropian w cenie promocyjnej, wełnę
mineralną, tynki, zaprawy klejące, farby wewnętrzne,
zewnętrzne, mieszalnik kolorów, narzędzia budowlane
i gospodarstwa domowego

Szewce / ul. Strzeszowska 10 / tel. 784 641 911

e-mail: firmablyskmn@wp.pl
Firma świadczy usługi:

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE, DOCZYSZCZANIE
domów-mieszkań-biur-budów, mycie okien

RZUĆ PALENIE!!!

e-palenie

kiosk BRICOMARCHE

zapraszamy codziennie w godz. 8-20
gwarancja cen producenta - autoryzowany przedstawiciel
akcesoria, liquidy, grzałki, clearomizery, ładowarki, baterie,
kartomizery... liquid firmy BILL’S 10 ml
kupisz 3 olejki INTENZE a 4 dostaniesz gratis
sprowadzamy każdy towaru z naszej strony www: bills.pl

u nas OPŁACISZ SWOJE RACHUNKI

prowizja od 0,99 zł do 1,99 zł

POŻYCZKI

B IU R O
PODRÓŻY

telefon

Maroko
Tunezja
Grecja i inne 200zł/msc*
SKORZYSTAJ JUŻ DZIŚ!

GOTÓWKOWE

22 123 00 00

*przy rozłożonej płatności w czasie

wypożyczalnia
maszyn
i narzędzi
budowlanych
----- ROBOT ----rusztowania,
młoty wyburzeniowe,
zagęszczarki, agregaty,
drabiny i inne...

Pomagamy osobom poszkodowanym w wypadkach, oraz innych problemach prawnych.

Sprawdź czy przysługuje ci
odszkodowanie.

joda.joanna.mackiewicz@gmail.com

Obornicka 41B Trzebnica

Obornicka 41B Trzebnica

535 885 885

535 885 885

dla stałych klientów rabaty

sklep RENOVET

Firma

883 38 03 96

Pracujemy na maszynach i środkach firmy karcher

facebook: AM Beauty Studio Urody

nowo otwarty

warsztat samochodowy

Maciej Nowak

Pielęgnacja paznokci
Zabiegi kosmetyczne
Przedłużanie rzęs metodą 1:1
Zabiegi na bazie firmy BIOLINE
tel. 692 454 574
Steper empiryczny vacu thermal
Bieżnia podciśnieniowa body space
Rollmasaż - sprzęty te są maszynami do

OSKAR GSM.pl

www.

TELEFONY KOMÓRKOWE
CB RADIA . NAWIGACJE

skup . sprzedaż . akcesoria . serwis

Trzebnica/ul. Jędrzejowska 51

tel. 886 587 715
tel./fax 71 387 49 09
www.rent-robot.com

Trzebnica
ul. W. Witosa 18
tel. 71 387 48 45
kom. 511 511 011
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