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Tegoroczne Uroczystości 
Jadwiżańskie po raz 
kolejny zgromadziły 
tłumy pielgrzymów, 
którzy każdego roku 
w październiku 
przybywają do Trzebnicy, 
by przy grobie Księżnej 
zostawić swoje troski, 
ale i podziękować 
za wstawiennictwo 
i wyproszone łaski. 
Odbyły się one od 14 
do 17 października pod 
hasłem: „Św. Jadwiga 
skuteczną orędowniczką 
w czasie pandemii”. 
Ich integralną częścią 
i piękną tradycją 
jest Pielgrzymka 
Trzebniczan do 
grobu Księżnej, która 
to odbywa się od 
2010 roku. Wtedy to 
św. Jadwiga Śl. została 
ogłoszona Patronką miasta.

PełnoPrawni 
uczniowie 

Pasowanie na ucznia dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 odbyło się 13 

października na nowej Gminnej Hali 
Widowiskowo-Sportowej. 

Str. 14 

Tenisowy TalenT
Burmistrz Marek Długozima 

przekazał stroje sportowe Jakubowi 
Pilarczykowi, który rozpoczął 

swoją tenisową przygodę już 
w trzecim roku życia.

Str. 21

Dokończenie remonTu 
ważnej Drogi

Dzięki determinacji burmistrza Marka Długozimy 
dokończony zostanie remont drogi powiatowej 

z Biedaszkowa Małego do granic powiatu 
trzebnickiego i milickiego. 

Str. 2

Więcej – str. 8-10
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– Cieszę się, że dzięki mojej de-
terminacji dokończona zostanie ta 
bardzo ważna droga łącząca Gmi-
nę Trzebnica z powiatem milickim 
– powiedział burmistrz Marek 
Długozima, który na ten remont 
przekazał 2 mln 286 tys. zł, co po-
zwoliło powiatowi trzebnickiemu 
pozyskać dofinansowanie z Rzą-
dowego Funduszu Dróg Samorzą-
dowych w wysokości blisko 5 mln 
zł. Firma Tarczyński S.A. do re-
montu dołożyła 400 tys. zł. Całość 
inwestycji to blisko 10 mln zł.

– W ten sposób, zgodnie 
z obietnicą daną mieszkańcom, 
finalizujemy to co rozpoczęliśmy 
w poprzedniej kadencji, gdy za-
rząd powiatu trzebnickiego sta-
nowili radni z mojego komitetu 
KWW Skuteczni dla Rozwoju 

oraz radni PiS na czele z Panem 
Starostą Waldemarem Wysoc-
kim. Ta inwestycja była dla mnie 
priorytetowa ze względu na ilość 
osób korzystających na co dzień 
z tej drogi. To również ważna tra-
sa na mapie turystycznej Gminy 
Trzebnica, łączy nas z Miliczem, 
a za sprawą powstającego połą-
czenia Ujeźdźca Małego z Ko-
niowem, bezpiecznie dostaniemy 
się do otwartej w ostatnim czasie 
trasy rowerowej znajdującej się na 
terenie Gminy Trzebnica pomię-
dzy Gruszeczką a Książęcą Wsią 
prowadzącą po śladzie dawnej 
kolei wąskotorowej – powiedział 
burmistrz Marek Długozima i do-
dał: – Dzięki mojej determinacji, 
a także staraniom Pana Edmun-
da Bienkiewicza reprezentującego 

zakłady Tarczyński S.A. zyskamy 
kolejny odremontowany odcinek 
i całą bezpieczną trasę od Trzeb-
nicy do Gruszeczki. Chciałbym 
w tym miejscu podziękować i po-
gratulować wszystkim, którzy się 
do tego sukcesu przyczynili. Dzię-
kuję radnym powiatowym z mo-
jego ugrupowania KWW Marka 
Długozimy Skuteczni dla Rozwo-
ju, a w szczególności właścicielowi 

firmy Tarczyński S.A. Panu Jacko-
wi Tarczyńskiemu – podsumował 
burmistrz. 

Burmistrz zaproponował rów-
nież zarządowi powiatu, by po-
zostałą po przetargu kwotę blisko 
1,5 mln zł wykorzystać na budo-
wę ścieżki rowerowej od siedziby 
firmy Tarczyński S.A. do drogi 
transportu leśnego za Ujeźdźcem 
Małym. Wspomniany odcinek 

miałby 2,2 km i dzięki niemu uda-
łoby się alternatywnie połączyć 
z powstałą niedawno ścieżką ro-
werową z Książęcej Wsi do Gru-
szeczki. Propozycja do momentu 
wydania gazety pozostaje bez od-
powiedzi. 

Realizacja inwestycji zakończy 
się w pierwszej połowie 2022 r.
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▶ W y re m ontowany zost anie o dc ine k z Bie d as z kowa M a ł e go do granic y 
p owiatów t r ze b nic k ie go i  mil ic k ie go.

Nowe mieszkaNia socjalNe 

R E K L A M A

– Przeprowadzenie tego remon-
tu pozwoli nam na przeniesienie 
lokatorów z budynku socjalne-

go przy ul. Henryka Pobożnego. 
Znajduje się on w złym stanie 
technicznym, a w jego miejscu po 

rozbiórce powstanie nowa gmin-
na biblioteka. Dodatkowo planu-
jemy zwolnić także pomieszcze-
nia w Szkole Podstawowej nr 1 
i Szkole Podstawowej nr 3, gdzie 
także znajdują się mieszkania 
socjalne. Metraż po nich wyko-
rzystany zostanie przez szkoły, 
które rozwijają się w dynamiczny 
sposób i potrzebują nowych prze-
strzeni – skomentował burmistrz 

Marek Długozima i dodał: – Pla-
nuję także częściowo przenieść 
lokatorów mieszkań socjalnych 
w Willi Zamek. Jej przeznacze-
niem w kontekście rozwijającego 
się projektu trzebnickiego uzdro-
wiska będzie dom zdrojowy dla 
seniorów. O wszystkich zmianach 
lokatorzy będą informowani na 
bieżąco – podsumował burmistrz. 

W ramach prowadzonych prac 

wykonane zostaną roboty ogólno-
budowlane, wymieniona stolarka 
drzwiowa i okienna, zamontowa-
ne nowe instalacje wodne, kanali-
zacyjne, elektryczne, gazowe oraz 
odgromnicze. Zakończenie prac 
planowane jest na luty 2022 roku. 
Obecnie trzebnicka siedziba sane-
pidu znajduje się przy ul. Tadeusza 
Kościuszki nr 10. 

[sh]

Burmistrz Marek Długozima podpisał umowę na 
remont pomieszczeń biurowych w budynku starego 

sanepidu przy ul. Obrońców Pokoju 7. Na dwóch 
kondygnacjach powstanie 8 mieszkań socjalnych 

w metrażu od 30 m² do blisko 70 m². Inwestycję za 
blisko półtora miliona zł wykona trzebnicka firma – 

Zakład Murarski Kazimierza Zająca. 

dokończenie ważnej inwestycji
13 października podpisana została umowa 
na przebudowę drogi powiatowej nr 1400 
D na trasie Biedaszków Mały – Ujeździec 
Wielki  – Gruszeczka,  o długości  blisko 8 

600 m. Inwestycję wykona firma STRABAG, 
która zaproponowała najkorzystniejszą 

ofertę,  o blisko 2 miliony złotych niższą od 
kosztorysu (dokładnie 7 869 696,41zł). 

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a sp ot k a ł s ię w sie d z ib ie f irmy Tarc z y ńsk i  S . A . 
z  jej  w ł aśc ic ie le m Jac k ie m Tarc z y ńs k im , Pr zewo dnic z ąc y m R ady N ad zor-
c zej  Tarc z y ńs k i  S . A .  Edmunde m Bie nk iewic ze m . Roz m ow y dot yc z y ł y m . in . 
w y kony wania nowej nak ł adk i dro gowej na o dc inku o d Bie d as z kowa M a ł e -
go do granic y p owiat u t r ze b nic k ie go w Su ł owie.

▶ Do końc zony zost anie re m ont o dc ink a dro gi p owiatowej o d Bie d as z kowa 
M a ł e go do granic y p owiat u t r ze b nic k ie go i  mil ic k ie go w raz z bu dową 
śc ie ż k i  pie s zo - rowe rowej .  N a te n ce l  p oz ys k ano 4 m ln 972 t ys .  z ł .  W 2018 
ro ku ot war t a zost a ł a pie r ws z a c zę ść w y re m ontowanej t ras y w y konana 
p r ze z ówc ze sny z ar z ąd p owiat u ,  w k tór y m z naj dowali  s ię pr ze d st awic ie le 
K W W Sku te c z ni dl a Roz woju M ark a D ł u goz imy. St arost ą by ł  wówc z as 
Wal de m ar W yso c k i . 

▶ Po dpis anie umow y na pr ze bu dowę dro gi p owiatowej z  Bie d as z kowa M a ł e go do Uje ź d źc a 
M a ł e go na w yso kośc i  z ak ł adów Tarc z y ńs k i  S . A .  Burmist r z M are k D ł u goz im a dof inansowa ł 
z ad anie w k wo c ie 2 m ln 28 6 t ys .  I nwe st ycję w y kona f irm a STR ABAG . N a z dj .  Piot r 
M iko ł ajc z ak – p e ł nom o c nik f irmy STR ABAG , dy re k tor Z ar z ądu D ró g Powiatow yc h Pawe ł 
Kaz imie rc z ak ,  b urmist r z M are k D ł u goz im a oraz se k re t ar z Danie l  Buc z ak .

▶ St ar y bu dy ne k Tr ze b nic k ie go Sane pidu pr zej d z ie m o de rni z ację,  w ram ac h 
k tórej ,  na 2 i  3 pię t r ze bu dy nku p owst anie 8 mie s z k ań so cjalnyc h .  Kos z t 
prac to b l is ko 1, 5 m ln z ł .

▶ Umowę na pr ze prowad ze nie prac burmist r z M are k D ł ugoz im a p o dpis a ł 
z  Kaz imie r ze m Z ające m z t r ze b nic k ie go Z ak ł adu M urar s k ie go. N a z dj . 
rów nie ż M onik a Bia ł as z  w yd z ia ł u TI .
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cyfrowa gmina drugi etap remontu drogi 
Gmina Trzebnica z największym 

dofinansowaniem z programu rządowego 
Cyfrowa Gmina w Powiecie Trzebnickim. Podczas 

uroczystej gali w Oleśnickim Centrum Kultury 
burmistrz Marek Długozima z rąk Janusza 

Cieszyńskiego – sekretarza stanu ds. cyfryzacji 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, odebrał 

symboliczny czek o wartości 681 tys. 817 zł. 

Program pozwala na zakup 
i doposażenie urzędu, jednostek 
gminnych oraz szkół w potrzeb-
ny sprzęt komputerowy i opro-
gramowanie. 

– Te środki pozwolą nam na 
wprowadzenie dalszych zmian ma-
jących na celu usprawnienie obsłu-
gi petentów, tak by docelowo mogli 
oni uzyskać pełny dostęp cyfrowy 
do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy 
– skomentował burmistrz Marek 
Długozima i dodał: – Ten program 
to kolejny element rządowego Pol-
skiego Ładu. Jak widać rząd chce 
szeroko zadbać także o łatwiejszy 
dostęp do urzędów online. Czas 
pandemii pokazał dobitnie, jak 
wiele jest jeszcze do zrobienia w tej 

materii. Gmina Trzebnica już od 
kilku lat stara się być bardziej przy-
jazna również dla tych z mieszkań-
ców, którzy chcą załatwić sprawy 
urzędowe nie wychodząc z domu. 
Teraz, dzięki przyznanemu dofi-
nansowaniu będzie nam jeszcze 
łatwiej o ewolucję naszych usług 
w celu zadowolenia petenta online 
– podsumował burmistrz. 

W wydarzeniu udział wzięli 
również Adam Andruszkiewicz – 
sekretarz stanu w Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów, Jacek Świat 
– Poseł na Sejm RP oraz Jarosław 
Obremski Wojewoda Dolnośląski, 
którzy przybliżyli główne założe-
nia programu. 

[sh]
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▶ Wspólne zdjęcie wsz ystkich samorządowców z sekretarzem stanu ds. c y fr y zacji  Januszem Ciesz yńskim oraz sekretarzem stanu 
Adamem Andruszkiewic zem.

▶ 18 paź d z ie rnik a p o dc z as g al i  w O le śnic k im Ce nt rum Kul t ur y,  burmist r z M are k D ł ugoz im a 
o de b ra ł  do f inansowanie w ram ac h pro gramu „Cy frowa G mina”.

Burmistrz Marek Długozima podpisał umowę na 
dokończenie remontu drogi łączącej Przyborów 

z Koniowem. W ubiegłym roku oddano do 
użytku pierwszy odcinek, teraz wyremontowane 

zostanie pozostałe ponad pół kilometra drogi. 
Inwestycję za 200 tys. zł wykona firma Usługi 
Ogólnobudowlane Anna Chleboś z Granowca. 

W zakres robót wchodzić będzie 
oczyszczenie istniejącej nawierzch-
ni, ułożenie warstwy wyrównaw-

czej, ułożenie warstwy ścieralnej 
i regulacja poboczy. - Kontynuuje-
my modernizację i rozbudowę in-

frastruktury drogowej w Gminie 
Trzebnica. Tą umową finalizujemy 
remont drogi dojazdowej do Ko-
niowa, co w kontekście budowy no-
wej drogi od wysokości zakładów 
Tarczyński S.A. do wspomnianego 
sołectwa, sprawię, że będzie ono 
bardzo dobrze skomunikowane 
z resztą gminy – powiedział bur-
mistrz i dodał: - Dziękuję Radne-
mu Rady Miejskiej Zenobiuszowi 
Modliborskiemu, który zabiegał 
o ten remont w imieniu mieszkań-
ców – podsumował.

Swojej radości nie kryje również 
wspominany Radny Rady Miej-
skiej Zenobiusz Modliborski: -Dwa 
tygodnie temu uczestniczyłem 
w podpisaniu umowy na budowę 
nowej drogi od zakładów Tarczyń-
ski S.A. do Koniowa, która bę-
dzie dużym ułatwieniem dla ludzi 
pracujących w tej firmie, a także 
uatrakcyjni te tereny pod wzglę-
dem turystycznym. Dziś dopełnia-
my dobrą komunikację sołectwa 
z resztą gminy poprzez umowę na 
dokończenie remontu drogi głów-

nej do Przyborowa. Dziękuję panu 
burmistrzowi za dostrzeżenie po-
trzeb mieszkańców sołectwa i re-
alizację złożonej obietnicy. W tym 
miejscu jeszcze raz zwracam, się 
z apelem skierowanym do władz 
powiatu trzebnickiego, wzywając 
do realizacji remontu drogi powia-
towej prowadzącej do Domano-
wic, ponieważ jej stan jest fatalny 
– podsumował radny. 

[sh]

▶ Odbiór techniczny pierwszego etapu odbył się w listopadzie ubiegłego 
roku. Na. zdj. od lewej: sołtys Domanowic i Radny Rady Miejskiej Zenobiusz 
Modliborski, sołtys Koniowa Agnieszka Sulikowska, burmistrz Marek 
Długozima, pracownik Wydziału TI Monika Białas, przedstawiciele wykonawcy 
oraz pracownik Wydziału TI Lilianna Dopierała.

▶ Po dpis anie umow y na dokońc ze nie re mont u dro gi Pr z y b orów -  Koniowo. 
N a z dj .  R adny R ady M iejsk iej  Ze nob ius z M o dlib or sk i ,  burmist r z M are k 
D ł u goz im a , Anna Chle b oś z f irmy  Us ł u gi O gó lnobu dowl ane oraz 
pracow nik W yd z ia ł u TI  Anna Piase c k a .
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▶ N a w niose k burmist r z a M ark a D ł u goz imy N agro dę M ini -
st ra Eduk acj i  N aro dowej ot r z y m a ł a D y re k tor Sz ko ł y Po d -
st awowej nr 3 Jadwig a Kalinowsk a ,  natomiast nagro dę 
Do lnoś l ąs k ie go Kuratora Oś wiat y Alicja St rę k-Twore k – 
nauc z yc ie lk a ze Sz ko ł y Po d st awowej nr 1. ▶ Uroc z ystość o dbył a s ię w s al i  Re t ro G minne go Ce nt rum Kul t ur y i  Sz t uk i .

▶ Wsp ó lne z dję c ie burmist r z a M ark a D ł u goz imy ze ws z yst k imi uc ze st nik ami uro c z ystośc i  z wiąz anej z  „ D nie m Eduk acj i  N aro dowej ”.

Zgodnie z wieloletnią tradycją, 
14 października burmistrz Marek 
Długozima zaprosił przedstawi-
cieli gminnych placówek oświato-
wych na uroczyste spotkanie w ra-
mach Dnia Edukacji Narodowej. 
Z tej okazji dyrektorzy, nauczycie-

le oraz pracownicy administracji 
i obsługi z lokalnych szkół zjawili 
się w sali Retro przy Gminnym 
Centrum Kultury i Sztuki, by 
wspólnie świętować „Dzień Na-
uczyciela”.

Zaproszeni goście otrzymali 

z rąk burmistrza nie tylko słow-
ne, ale też pisemne podziękowa-
nia w uznaniu za ich całoroczny 
wysiłek edukacyjno-wychowaw-
czy. Zgodnie z wieloletnią trady-
cją burmistrz wręczył także ww. 
kadrze nauczycielskiej i admini-
stracyjnej okolicznościowe nagro-
dy. Uroczystą chwilę uświetniono 
wręczeniem każdej z zaproszo-
nych osób pięknej, czerwonej róży.

– Cieszę się, że kolejny rok mam 
możliwość gościć Państwa z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. W Gmi-
nie Trzebnica – jak wszyscy wie-
dzą, kolejną już kadencję staram się 
wykorzystać na to, aby Trzebnica 
rozwijała się i osiągnęła maksymal-

ny rozwój we wszystkich dziedzi-
nach. Dlatego też nie szczędzę sił 
i energii, aby stworzyć komfortowe 
warunki rozwoju dla najmłodszych 
mieszkańców, poprzez budowę i re-
monty szkół, przedszkoli, żłobków 
czy też jedynej w powiecie Gmin-
nej Szkoły Muzycznej I stopnia. 
Dzięki wspólnym staraniom i cięż-
kiej pracy nasze połączone wysiłki 
dają świetne efekty. Działalność 
dydaktyczna, wychowawcza i opie-
kuńcza jest na tak wysokim pozio-
mie w Gminie Trzebnica również 
dzięki Waszemu zaangażowaniu. 
Dziękuję, że wychowujecie naszych 
uczniów zgodnie z etyką i patrio-
tyzmem, ale także w duchu nowo-

czesności. Jeszcze raz – dziękuję 
Wam za niesienie przysłowiowego 
„kaganka oświaty” – skierował do 
gości swoje słowa burmistrz Ma-
rek Długozima, który opowiedział 
też o wykonanych, a także plano-
wanych inwestycjach w każdej ze 
szkół Gminy Trzebnica. 

Burmistrz poinformował także, 
że na jego wniosek Nagrodę Mini-
stra Edukacji Narodowej otrzyma-
ła dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
3 Pani Jadwiga Kalinowska, a Na-
grodę Dolnośląskiego Kuratora 
Oświaty Alicja Stręk-Tworek ze 
Szkoły Podstawowej nr 1.

[sh]

Odkąd w 1972 roku ustanowiono Dzień Edukacji 
Narodowej, dzień ten jest uroczyście obchodzony 

w instytucjach związanych z oświatą. Jest 
także okazją do nagradzania wyróżniających się 

nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, 
którzy przejawiają talent do stworzenia uczniom 

warunków do wszechstronnego rozwoju, na 
miarę ich indywidualnych możliwości.

wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników pgr

Chciałbym się podzielić z Pań-
stwem bardzo dobrą informacją. 
Ogromnie się cieszę, że jako Gmi-
na Trzebnica możemy uczestni-
czyć w programie „Granty PPGR” 
i pomóc dzieciom wykluczonym 
cyfrowo. 

Pandemia i wymuszona przez 
nią nauka zdalna pokazały, jak 
ważne jest, by dzieci i młodzież 
miały dostęp do komputera, dru-
karki, internetu. Gmina Trzebni-
ca, występując o dofinansowanie 
na zakup sprzętu komputerowego 
dla dzieci byłych pracowników 

PGR, chce pomóc najbardziej po-
trzebującym w dostępie do cyfro-
wego świata.

Program „Granty PPGR” 
umożliwia zakup sprzętu kom-
puterowego wraz z oprogramo-
waniem do 3,5 tys. zł. W ramach 
udzielonego dofinansowania bę-
dzie można kupić komputer lub 
laptop wraz z oprogramowaniem, 
ładowarką i myszką. Z dofinan-
sowania będą mogli skorzystać 
uczniowie, którzy spełnią nastę-
pujące warunki udziału w Progra-
mie „Granty PPGR”:

1. dziecko/ uczeń pełnoletni 
uczęszczający do szkoły podsta-
wowej lub średniej zamieszkuje 
miejscowość lub gminę, w której 
funkcjonowało niegdyś zlikwido-
wane państwowe przedsiębiorstwo 
gospodarki rolnej,

2. dziecko/ uczeń pełnoletni jest 
członkiem rodziny (krewnym w li-
nii prostej tj. rodziców, dziadków, 
pradziadków, opiekuna prawne-
go) osoby, która pracowała niegdyś 
w zlikwidowanym państwowym 
przedsiębiorstwie gospodarki rol-
nej i zamieszkiwała w miejscowo-

ści lub gminie popegeerowskiej.
3. dziecko/ uczeń pełnoletni nie 

otrzymał na własność lub w dro-
dze użyczenia, w ostatnim roku 
oraz roku poprzedzającym rok 
złożenia przedmiotowego wnio-
sku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzę-
tu komputerowego zakupionego 
ze środków publicznych lub środ-
ków organizacji pozarządowych 
lub zwrotu kosztów lub dofinanso-
wania zakupu tych rzeczy.

Sprzęt komputerowy wraz 
z oprogramowaniem i wyposaże-
niem będą wydane rodzicom i peł-

noletnim uczniom na własność.
Osoby zainteresowane mogą 

złożyć wnioski w Urzędzie Miej-
skim w Trzebnicy w Biurze Po-
dawczym (pl. M. J. Piłsudskiego 1 
w Trzebnicy) do 28 października 
2021 r. według załączonego poni-
żej wzoru.

Osobą do kontaktu ze strony 
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy 
jest Pani Katarzyna Mokrzycka, 
e-mail: katarzyna.mokrzycka@
um.trzebnica.pl, tel. 71 388 81 41.

Marek Długozima 
Burmistrz Gminy Trzebnica 

R E K L A M A

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

Dzień eDukacji Narodowej
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Uroczys tosc i  jadwiżańskie

Od samego początku do gro-
bu św. Jadwigi wraz z mieszkań-
cami miasta pielgrzymuje bur-
mistrz Marek Długozima oraz 
duchowieństwo, siostry zakonne, 
uczniowie gminnych szkół. Tego-
rocznej Mszy św. przewodniczył 
ks. Józef Figiel SDS, prowincjał 
Polskiej Prowincji Salwatorianów, 
który również wygłosił kazanie 
do wiernych zgromadzonych na 
Mszy św. Przybyłych pielgrzymów 
witał ks. Piotr Filas SDS, pro-

boszcz parafii św. Bartłomieja Ap. 
i św. Jadwigi Śl. i kustosz Między-
narodowego Sanktuarium. Jed-
nym z ważniejszych punktów tego 
dnia jest uroczyste odczytanie 
Aktu Zawierzenia przez reprezen-
tantów różnych grup społecznych. 
W tym odczytywali go: burmistrz 
Marek Długozima, proboszcz pa-
rafii św. Piotra i Pawła ks. Bog-
dan Grabowski, przewodniczący 
Rady Miejskiej Mateusz Stanisz, 
boromeuszka s. Donata, kierują-

ca trzebnickim oddziałem Cari-
tas pani Ewa Dudek, przedstawi-
ciel młodzieży Nikodem Mądry, 
Radny Rady Miejskiej Lech Ta-
raszczuk, sołtys wsi Komorówko 
Lidia Warjan, ks. Proboszcz Piotr 
Filas SDS. 

– Kiedy 10 lat temu zrodziła się 
we mnie idea Pielgrzymki Trzeb-
niczan, bardzo zależało mi, byśmy 
w czasie Uroczystości Jadwiżań-
kich, które mają tak długą i wspa-
niałą tradycję, jako trzebniczanie 
również mieli swoje miejsce. To 
ważne byśmy mogli dać świadec-
two tego, jak żyjemy otoczeni na 
co dzień opieką św. Jadwigi Śl. 
W zeszłym roku pielgrzymka, ze 
względu na czas pandemii, mia-
ła charakter symboliczny, także 
tym bardziej się cieszę, że w tym 
roku mogliśmy powrócić na ten 
wyjątkowy pielgrzymkowy szlak, 
który przebiega między naszymi 

domami, miejscami 
pracy, nauki i rekreacji. 
Pielgrzymka, choć najkrót-
sza w kilometrach, najbliższa jest 
naszym, trzebnickim sercom. Idąc 
między naszymi domami, miej-
scami pracy, wśród szkół i placów 
zabaw, na nowo odpowiadamy so-
bie na pytanie: Którędy droga? Św. 
Jadwiga Śl., Ojciec św. Jan Paweł 
II, bł. kard. Stefan Wyszyński ale 
i nasi orędownicy w Niebie, mó-
wią wyraźnie: to droga nie przez 
zawiść, drwinę, szyderstwo, kłót-
nie i spory, ale przez pojednanie, 
szacunek wobec drugiego czło-
wieka i wobec historii napisanej 
losami, często dramatycznymi, 
naszych ojców.

Po raz kolejny tegoroczne uro-
czystości Jadwiżańskie przypo-
mniały nam, że jest jedna droga 
w życiu, a wyznaczają ja przykła-
dy ludzi świętych, do których od 

wieków należy nasza Księżna 
– powiedział podczas przywita-

nia burmistrz Marek Długozima. 
W sobotę 16 października do 

grobu Patronki Śląska przybyli 
pielgrzymi z Wrocławia, Obornik 
Śl. i Bagna. Natomiast w niedzielę, 
17 października, centralnym uro-
czystościom odpustu jadwiżań-
skiego w Trzebnicy przewodniczył 
bp Andrzej Franciszek Dziuba. 
Burmistrz Marek Długozima 
przywitał zgromadzonych gości 
i pielgrzymów (pełna treść prze-
mówienia poniżej).

Po mszy św. miało miejsce 
uroczyste odsłonięcie odnowio-
nego ołtarza św. Bartłomieja, któ-
ry znajduje się w nawie bocznej, 
a ostatnim punktem była uroczy-
sta procesja z relikwiami św. Ja-
dwigi Śl. 

[ewe]

Tegoroczne Uroczystości Jadwiżańskie 
odbywały się w dniach od 14 do 17 października 

pod hasłem: „Św. Jadwiga skuteczną 
orędowniczką w czasie pandemii”. Ich integralną 

częścią i piękną tradycją jest Pielgrzymka 
Trzebniczan do grobu Księżnej, która to odbywa 

się od 2010 roku. Wtedy to św. Jadwiga Śl. 
została ogłoszona Patronką miasta.

Przemówienie burmistrza Marka Długozimy

Czcigodny Księże Biskupie, Czcigodni Księża, 
Siostry Zakonne, Zgromadzone Duchowieństwo, 
a także Wy, Drodzy Pielgrzymi i Trzebniczanie,

Mam ogromny zaszczyt już po raz 14 przywitać 
Państwa na Uroczystościach Jadwiżańskich, które 
gromadzą nas tak licznie w Trzebnicy, przy grobie Pa-
tronki Miasta – świętej Jadwigi Śląskiej. Każdego roku 
uroczystości przeżywamy w konkretnym momen-
cie dziejowym i historycznym – w otoczeniu rożnych 
rocznic i jubileuszy – jak choćby ostatnio setnej rocz-
nicy urodzin Jana Pawła II, a w tym roku beatyfikacji 
kard. Stefana Wyszyńskiego. 

W imieniu własnym i całej społeczności lokalnej 
w sposób szczególny witam:

Jego Ekscelencję ks. Andrzeja Franciszka Dziubę, bi-
skupa łowickiego

ks. Tomasza Raćkosa, wiceprowincjała Polskiej Pro-
wincji Salwatorianów oraz

Ks. Piotra Filasa, proboszcza parafii św. Bartłomieja 
Ap. i św. Jadwigi Śl. 

Trzebnica od wieków słynie ze swojej gościnności. 
Jest miastem nowoczesnym i otwartym, które rozwija się 
bardzo dynamicznie, co widać przede wszystkim dzię-
ki nowym inwestycjom i poprawie infrastruktury. Ale 
warto to podkreślić – Trzebnica jest też miastem, gdzie 
z wielką troską pielęgnujemy bogate tradycje pątnicze 
i jesteśmy z nich bardzo dumni. 

Już zgłębiając życiorys św. Jadwigi, dowiadujemy się, 
że ruch pielgrzymkowy w naszym mieście rozpoczął się 
zaraz po śmierci Księżnej, w 1243 roku. I w pewien sym-
boliczny sposób trwa on do dziś. Od wieków gromadzi 
nas w Trzebnicy osoba Świętej. Tu, w Międzynarodo-
wym Sanktuarium, oddajemy jej cześć, przypatrujemy 
się jej życiu, szukamy odpowiedzi na nurtujące nas pyta-
nia, a szczególnie to jedno: Jak dziś żyć Ewangelią Miło-
sierdzia, którą żyła Księżna?

Z jej biografii wypływają jasne wskazówki: być hoj-
nym, nakarmić głodnych, odziać zziębniętych, pocieszyć 
smutnych, chorych i umierających. Chlubimy się, że św. 

Jadwiga Śląska jest perłą Trzebnicy, ozdobą Śląska i ca-
łej Polski, ale o tych przymiotach decyduje nie piękno jej 
książęcych szat, ale piękno odruchów jej serca.

Trzebnica przez wieki była ważnym punktem na szla-
kach pątniczych wielu wspaniałych ludzi, w tym dwóch 
wielkich Polaków – kard. Karola Wojtyły i kard. Stefana 
Wyszyńskiego. Obaj Wielcy Polacy nawiązywali w swo-
im nauczaniu do naszej Patronki, a dla Jana Pawła II sta-
ła się ona Patronką dnia wyboru na Stolicę Piotrową. 

Obecność Jana Pawła II w Trzebnicy ma też ten inny 
wymiar. Przez lata, z podziwem przyglądaliśmy się 
wszystkim jego podróżom. Według oficjalnych danych 
odbył on aż 104 zagraniczne pielgrzymki oraz ok. 145 
podróży na terenie Włoch. Obliczono, że łączna długość 
pielgrzymkowych dróg Jana Pawła II wynosi ok. 1 mln 
700 tys. km. Te dane są dla nas zaproszeniem, Papież Jan 
Paweł II wyraźnie dał nam sygnał do pielgrzymowania, 
a miastom takim jak Trzebnica wyznaczył jasny cel – 
by były dla odwiedzających „przystanią” i „oazą”. I bez 
względu na motywacje osób, czy to szukających miejsca 
wzrastania duchowego, odpoczynku, czy też kierujących 
się względami kulturowymi lub zwykłą ciekawością, 
Trzebnica jest zawsze dla nich otwarta i życzliwa. 

Św. Jan Paweł II w jednym ze swoich przemówień po-
wiedział:. Najgłębszym źródłem pokoju i solidarności 
między ludźmi jest pojednanie człowieka z Bogiem. Dla-
tego pielgrzymi winni znajdować w sanktuariach wa-
runki sprzyjające modlitwie i milczeniu, które ułatwiają 
spotkanie z Bogiem i pozwalają osobiście odczuć ciepło 
Jego miłości. 

Papież wspomniał również, że sanktuarium, do któ-
rego zmierzają pielgrzymi, to miejsca wyjątkowe, bo-
wiem: „duchową pociechę czerpią z niego ci, którzy 
z różnych powodów żyją z dala od swoich bliskich”.

Mocno wierzę, że odwiedzający nas pielgrzymi, ale 
również wszyscy mieszkańcy Trzebnicy, nie tylko w Ba-
zylice, ale i w innych przestrzeniach naszego malowni-
czego miasta, odnajdą to, co ułatwi im odnalezienie po-
koju serca, o którym mówił Papież. 

Na koniec chciałbym wspomnieć o jeszcze jednym 
ważnym dla mnie osobiście wydarzeniu. Dosłownie kil-
ka tygodni temu w wielkiej radości przeżywaliśmy be-
atyfikację wspaniałego kapłana – błogosławionego kard. 
Stefana Wyszyńskiego.

Jest to postać szczególnie bliska mojemu sercu. Pry-
mas Tysiąclecia, wielki przyjaciel naszego Papieża św. 
Jana Pawła II z ogromną troską dbał o godność każdego, 
pojedynczego człowieka, ale w duchowym testamencie, 
który nam pozostawił widać również wielkie zatroska-
nie o losy i rozwój naszej Ojczyzny.

Mamy już w Trzebnicy skwer św. Jana Pawła II, wraz 
z pomnikiem, postanowiłem więc, że powinniśmy rów-
nież uczcić postać kard. Wyszyńskiego. Dlatego też wy-
stąpiłem z inicjatywą powstania alei, na której będzie 
się znajdywało popiersie Kardynała. To ważne, byśmy 
w sposób godny mogli okazać szacunek nie tylko dla 
wybitnej postaci, jaką niewątpliwie był Prymas Tysiąc-
lecia, ale byśmy młodszym pokoleniom pokazali, w jaki 
sposób możemy troszczyć się o pamięć i historię. 

Widzimy bowiem, że mimo upływających wieków, 
to, co przeszłe i minione, nadal jest ważne dla kształto-
wania naszej tożsamości i budowaniu naszej teraźniej-
szości.

Jego Ekscelencjo, 
Najczcigodniejszy Księże Biskupie,

Dziękujemy za Twoją obecność na tej wspaniałej uro-
czystości. Zapewniamy Ciebie o naszej nieustannej mo-
dlitewnej pamięci przy grobie św. Jadwigi Śląskiej. Niech 
Patronowie tego miejsca – św. Bartłomiej Apostoł i św. 
Jadwiga Śląska wypraszają dla nas wszystkich potrzebne 
łaski. 

Jednocześnie prosimy o błogosławieństwo, które 
umocni nas w naszej wierze i w codziennym życiu.

Szczęść Boże!

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

▶ N a t r ze b nic k im R y nku ju ż t radyc yj nie ze b ral i  s ię t r ze b nic z anie,  a t ak że 
pr ze d st awic ie le m ł o d z ie ż y,  by wsp ó lnie w y ru s z yć w pie lgr z y mce do 
t r ze b nic k iej  pat ronk i.

▶ Ws z yst k ic h ze b ranyc h pr z y wit a ł  burmist r z M are k D ł u goz im a wsp ó lnie 
z k s .  prowincja ł e m Józe fe m Figle m SDS .

▶ 10 l at  te mu burmist r z M are k D ł u goz im a z aprop onowa ł ide ę tej  pie lgr z y m k i ,  by rów nie ż 
t r ze b nic z anie mie l i  s woje miejsce p o dc z as Uro c z ystośc i  Jadwi ż ańs k ic h .

▶ M s zę ś w. sprawowa ł k s .  Józe f Figie l  SDS p rowincja ł  Po ls k iej  Prowincj i 
Salwatorianów.

▶ Je dny m z waż niejs z yc h p unk tów te go dnia je st  uro c z yste o dc z y t anie Ak t u Z awie r ze nia pr ze z re pre ze nt antów róż nyc h grup sp o ł e c z nyc h . W t y m roku 
burmist r z M are k D ł u goz im a o dc z y t a ł  go wsp ó lnie z prob os zc ze m paraf i i  ś w. Piot ra i  Paw ł a k s .  B o g d ane m G rab ows k im , Pr zewo dnic z ąc y m R ady M iejs k iej 
M ate u s ze m St anis ze m , b orom e u s z k ą s .  Donat ą ,  k ie rując ą t r ze b nic k im o d d z ia ł e m Carit as panią Ewą D u de k , pr ze d st awic ie le m m ł o d z ie ż y N iko de m e m 
M ądr y m , R adny m R ady M iejs k iej  Le c he m Taras zc z uk ie m , so ł t yse m wsi  Kom orówko Lidią Warjan oraz k s .  Prob os zc ze m Piot re m Fi l ase m SDS . 

▶ K s .  prob os zc z Piot r Fi l as SDS pr z y wit a ł 
pie lgr z y mów w dr z wiac h baz y lik i .

▶ Ze b rani wie rni  pr z ys z l i  z awie r z yć s woje spraw y ś w. Jadwid ze.

pielgrzymka trzebniczan piątek

Uroczysta narada dyrektorów 
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▶ Znaj duje s ię on w nawie b o c z nej baz y lik i .▶ Pr ze c ię to te ż s y mb o lic z ną wstę gę.

▶ 17 paź d z ie rnik a o d by ł y s ię ce nt ralne uro c z ystośc i  o dp u stowe.

▶ Po mszy, miało miejsce uroczyste 
odsłonięcie odnowionego ołtarza św. 
Bartłomieja. 

uroczystosci Niedziela

▶ W sob otę,  do grobu Pat ronk i Śl ąs k a pr z y by li 
pie lgr z y mi z Wro c ł awia ,  O b ornik Śl .  i  Bagna .

▶ M s z y ś w. pr zewo dnic z y ł  b p Andr zej  Franc is ze k D z iu ba .  Burmist r z 
t radyc yj nie ju ż s k ie rowa ł k i lk a s ł ów do sprawujące go ms zę b is kupa oraz 
pr z y wit a ł  go w imie niu mie s z k ańców.

pielgrzymka sobota
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"Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. 
Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki." 

(Ewangelia wg św. Jana 11,25-26)

Wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia z powodu śmierci

Mamy

śp. Ireny Zaczyńskiej
dla córki Małgosi z rodziną, synów Remigiusza i Klaudiusza 

wraz z rodzinami oraz wszystkich bliskich

składa
Burmistrz Gminy Trzebnica

Marek Długozima
wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego

"Można odejść na zawsze, by stale być blisko..."
ks. J. Twardowski

Wyrazy głębokiego współczucia w trudnych chwilach 

oraz otuchy z powodu śmierci

śp. Krystyny Surówki
dla

Rodziny i bliskich
składa

Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima

Podczas tegorocznej konferen-
cji badacze przyglądali się sytu-
acji, która panowała na terenach 
Ziem Zachodnich i Północnych 
w latach 1966-1972. W słowach 
powitania burmistrz Marek Dłu-
gozima podkreślił, jak ważny to 
przedział czasowy również w hi-
storii Trzebnicy. (Pełną treść prze-
mówienia prezentujemy poniżej).

W swoim słowie wstępnym 
również prezes Fundacji Obser-
watorium Społeczne, ks. Grzegorz 
Sokołowski, przypomniał, że ob-
chody Milenium Chrztu Polski 
stały się impulsem do intensyfi-
kacji działań Kościoła w Polsce 
i wzmocniło dążenia do stabiliza-
cji struktur kościelnych ze strony 
kościelnych hierarchów – prymasa 
Stefana Wyszyńskiego i kard. Bo-
lesława Kominka.

Konferencję otworzył jej inicja-
tor, Metropolita Wrocławski ks. 
abp dr Józef Kupny, który podkre-
ślił, że nie można odcinać się od 
korzeni i zachęcał, by na integra-
cyjną rolę Kościoła katolickiego 
po wojnie spojrzeć z szerszej per-
spektywy. 

Podczas otwarcia konferencji 
z rąk abp. Józefa Kupnego najwyż-
sze odznaczenie w archidiecezji 
wrocławskiej – medal św. Jadwigi 
otrzymał prof. Jerzy Pietrzak. Od-
znaczenie to dowód wdzięczności 
za zabezpieczenie, uporządkowa-
nie, wieloletnią opiekę i przeka-
zanie archidiecezji wrocławskiej 
dziedzictwa historycznego ks. inf. 
Karola Milika, pierwszego powo-
jennego administratora Dolnego 
Śląska.

Wydarzenie uświetnił występ 

Zespołu Opery Wrocławskiej. 
Współorganizatorami spotkania 
był Papieski Wydział Teologiczny 
we Wrocławiu – Katedry Historii 
Wychowania oraz Katolickiej Na-
uki Społecznej i Socjologii Religii, 
wrocławski oddział Instytutu Pa-
mięci Narodowej, Instytut Staty-

styki Kościoła Katolickiego SAC, 
Wydział Nauk Historycznych i Pe-
dagogicznych Uniwersytetu Wro-
cławskiego oraz Parafia pw. Św. 
Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi 
Śląskiej w Trzebnicy.

Patronat honorowy nad wy-
darzeniem objęli: Przemysław 

Czarnek, Minister Edukacji i Na-
uki, abp Józef Kupny, Metropolita 
Wrocławski, Jarosław Obremski 
Wojewoda Dolnośląski oraz Ma-
rek Długozima – Burmistrz Gmi-
ny Trzebnica. 

[glad]

W Trzebnicy już po raz 4 odbyła się 
konferencja poświęcona roli,  jaką kościół 

katolicki odegrał na Ziemiach Zachodnich 
i Północnych po II  wojnie światowej. 

Organizatorami wydarzenia od początku są 
Gmina Trzebnica oraz Fundacja Obserwatorium 

Społeczne. Projekt realizowany jest we 
współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. 

▶ W G minny m Ce nt rum Kul t ur y i  Sz t uk i  o d by ł a s ię ju ż c z war t a konfe re ncja p oś wię cona 
ro l i  Kośc io ł a Kato lic k ie go na z ie miac h z ac ho dnic h i  p ó ł no c nyc h w l at ac h 19 6 6 -1972 . 
Konfe re ncję ot wor z y li  b urmist r z M are k D ł u goz im a i  ab p Józe f Kupny. O s ł owo wstę p u 
p op ros ze ni zost al i  rów nie ż p re ze s Fund acji  O bse r watorium Sp o ł e c z ne k s .  G r ze gor z 
So ko ł ows k i oraz dy re k tor I PN Wro c ł aw Pawe ł M iko ł aj  Roz d że st wie ńs k i .

▶ N a s al i  nie z ab rak ł o u z nanyc h au tor y te tów w d z ie d z inie histori i  kośc io ł a .

▶ M e d al ś w. Jadwigi z  rąk ab p Józe fa Kupne go ot r z y m a ł prof.  Je r z y Pie t r z ak . 
O d z nac zony z a z ab e z pie c ze nie,  up or z ądkowanie oraz wie lo le t nią opie kę nad 
d z ie d z ic t we m histor yc z ny m k s .  inf.  Karo l a M il ik a ,  pie r ws ze go p owoje nne go 
administ ratora Do lne go Śl ąs k a .

▶ W yd ar ze nie u ś wie t ni ł  w ystę p Ze sp o ł u O p e r y Wro c ł aws k iej .

Przemówienie burmistrza Marka Długozimy

Szanowni Państwo,

mam ogromny zaszczyt przywitać Państwa na IV Ogól-
nopolskiej Konferencja Naukowej „Kościół katolicki na 
Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1966-1972”. 
Przypomnę tylko, że konferencja jest częścią dużego 
i ważnego projektu realizowanego od 2018 roku przez 
Gminę Trzebnica i Fundację Obserwatorium Społeczne 
i odbywa się hasłem: „Integracyjna rola Kościoła Katolic-
kiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych po II wojnie 
światowej”. 

Witam serdecznie:

Księdza Arcybiskupa Józefa Kupnego, Metropolitę Wro-
cławskiego. Jego Ekscelencjo, dziękuję za zaszczycenie nas 
dziś swoją obecnością. Ja osobiście, ale mówię również to 
w imieniu wszystkich mieszkańców Trzebnicy, miasta św. 
Jadwigi Śląskiej, zawsze z wielką życzliwością i otwarto-
ścią gościmy Księdza Arcybiskupa.

Witam również ks. prof. Grzegorza Sokołowskiego, preze-
sa Fundacji Obserwatorium Społeczne. Księże Grzegorzu, 
nie ukrywam, że nasza współpraca jest dla mnie powo-
dem do dumy i do radości. Przez te wszystkie lata udało 
nam się nie tylko zorganizować cykl jakże ważnych kon-
ferencji, ale realizujemy również inne projekty. Wydajemy 
wspólne publikacje, organizujemy prelekcje, spotkania 
naukowe, czy wystawy, jak chociażby ta ostatnia „Wy-
szyńskiego i Wojtyły gramatyka życia”, którą mieszkańcy 
miasta mogli podziwiać przed trzebnicą bazyliką. 

Ponadto, serdecznie witam Pana Pawła Mikołaja Rozdże-
stwieńskiego – Dyrektora Wrocławskiego Oddziału In-
stytutu Pamięci Narodowej. Instytutu, który od początku 
włącza się w organizację naszej konferencji.

Witam również Was, Drodzy Goście, prelegenci i uczest-
nicy dzisiejszego spotkania. To dla mnie ogromny za-
szczyt, że mogę Was gościć w naszym pięknym mieście. 

W ramach całego projektu spotykamy się już po raz 4 
w Trzebnicy i pogłębiamy naszą wiedzę na temat ogrom-
nej roli, jaką Kościół Katolicki odegrał w powojennej hi-
storii Ziem Zachodnich i Północnych.

Widzę, jak wielkie owoce przynosi organizowany przez 
nas cykl. I myślę tu zarówno o dorobku naukowym, któ-
rego potwierdzeniem są wygłaszane referaty i ukazujące 
się po konferencji artykuły naukowe. Ale chciałbym dziś 
wspomnieć także o niezwykłej atmosferze, którą udało 
nam się wytworzyć przez te minione lata. To atmosfera 
dialogu, uważności, wymiany myśli, ale również atmosfe-
ra ogromnej życzliwości i serdeczności. Za którą w sposób 
serdeczny już dziś wszystkim tu zgromadzonym dziękuję. 

Od samego początku podkreślamy, jak ważna jest historia 
i zgłębianie jej tajemnic. Widzimy, że badanie tego, co mi-
nione, pozwala nam nie tylko porządkować przeszłość i ją 
poznawać, ale przede wszystkim uczy nas tego, co ważne 
dla nas na przyszłość. 

Cieszę się, że tegoroczny temat konferencji, w którego 
centrum znajduje się jakże ważne wydarzenie – Milenium 
chrztu Polskiego, po raz kolejny przenosi naszą uwagę tu-
taj, do Trzebnicy. 

Na miejsce centralnych uroczystości Tysiąclecia Chrztu 
Polski w archidiecezji wrocławskiej, które odbyły się 15 
i 16 października 1966 r., wybrano m.in. powierzoną tro-
sce księży salwatorianów bazylikę w Trzebnicy, miejsce 
kultu św. Jadwigi oraz dominikański kościół św. Wojcie-
cha we Wrocławiu. 16 października 1966 roku to właśnie 
w Trzebnicy odbyła się msza św. z udziałem Episkopatu 
Polski i licznych delegacji, której przewodniczył abp An-
toni Baraniak z Poznania, kazanie wygłosił kard. Stefan 
Wyszyński, a w samej uroczystości wziął również udział 
abp Karol Wojtyła.

I dziś 55 lat po tych wydarzeniach widzimy, jak przeszłość 
wywiera ogromny wpływ na naszą teraźniejszość. Do-
słownie kilka tygodni temu w wielkiej radości przeżywa-
liśmy beatyfikację wspaniałego kapłana – błogosławione-
go kard. Stefana Wyszyńskiego.

Jest to postać szczególnie bliska mojemu sercu. Prymas 
Tysiąclecia, wielki przyjaciel naszego Papieża św. Jana 
Pawła II z ogromną troską dbał o godność każdego, poje-
dynczego człowieka, ale w duchowym testamencie, który 
nam pozostawił widać również wielkie zatroskanie o losy 
i rozwój naszej Ojczyzny.

Z pewnością beatyfikacja błogosławionego kard. Stefana 
Wyszyńskiego jest dla nas inspiracją do tego, by na nowo 
przyjrzeć się jego nauczaniu. Trzebnica miała to szczęście, 
że wielokrotnie znalazła się na szlakach posługi biskupiej 
kard. Karola Wojtyły i kard. Stefana Wyszyńskiego. Stało 
się to głównie za sprawą św. Jadwigi Śląskiej, której docze-
sne szczątki spoczywają w trzebnickiej bazylice. Obydwaj 
Wielcy Polacy nawiązywali w swoim nauczaniu do naszej 
Patronki, a dla Jana Pawła II stała się ona Patronką dnia 
wyboru na Stolicę Piotrową. Mamy już w Trzebnicy skwer 
św. Jana Pawła II, postanowiłem więc, że powinniśmy 
również uczcić postać kard. Wyszyńskiego. Dlatego też 
wystąpiłem z inicjatywą powstania alei, na której będzie 
się znajdywało popiersie Kardynała. To ważne, byśmy 
w sposób godny mogli okazać szacunek nie tylko dla wy-
bitnej postaci, jaką niewątpliwie był Prymas Tysiąclecia, 
ale byśmy młodszym pokoleniom pokazali, w jaki sposób 
możemy troszczyć się o pamięć i historię

Szanowni Państwo,

Życzę wszystkim owocnego czasu podczas dzisiejszej kon-
ferencji, a w wolnej chwili zapraszam na spacer po naszym 
pięknym mieście, gdzie jestem pewien zachwycą Państwa 
nie tylko ślady przeszłości, ale i współczesność. 

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

iV Ogólnopolska konferencja naukowa w Trzebnicy

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią 
im się płaci”

Wisława Szymborska

Wyrazy głębokiego współczucia 
oraz otuchy z powodu śmierci

Taty

śp. Marka 
Wojtaśkiewicza

dla

syna Marcina z rodziną oraz wszystkich bliskich

składa
Burmistrz Gminy Trzebnica

Marek Długozima
wraz z Pracownikami 

Urzędu Miejskiego

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a wsp ó lnie ab p Józe fe m Kup -
ny m oraz dy re k tore m I PN Wro c ł aw M iko ł aje m Roz d że -
st wie ńs k im roz m awiali  na te m at pr z ys z ł ośc i  t r ze b nic k iej 
konfe re ncj i .
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pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 2

Na zaproszenie dzieci oraz Pani 
dyrektor Lidii Piotrowskiej w uro-
czystości wziął udział burmistrz 
Marek Długozima. Przedstawiony 
został programu artystyczny przy-
gotowany przez pierwszoklasistów 
wspieranych chórem szkolnym 
pod batutą Pani Haliny Bolisęgi. 
Dzieci pokazały, że są już w pełni 
gotowe do podjęcia edukacyjnego 
trudu, a wspierane przez starszych 
kolegów szybko odnajdą się w mu-
rach szkoły. 

Następnie złożyły one uroczy-
ste ślubowanie, by chwilę póź-
niej przyjąć oficjalne pasowanie 
na ucznia, które przeprowadzili 
wspólnie burmistrz z Panią dy-
rektor Lidią Piotrowską, która 
później w swoim przemówieniu 
podkreśliła jak ważne są pierw-
sze lata w szkole. – To waśnie wy 
jesteście kolejnym pokoleniem, 

które będzie budować siłę nasze-
go narodu. To jak zostaniecie wy-
chowani będzie miało przełożenie 
na to jak będziecie reprezentować 
siebie, swoją rodzinę i kraj. Dla-
tego dołożymy wszelkich starań, 
byście odnaleźli w murach naszej 
szkoły wszystko co potrzebne do 
tego, by rozwijać swoje pasje, zain-
teresowania, ale także posiąść od-
powiednią wiedzę i odnaleźć swo-
je patriotyczne korzenie. Z tego 
miejsca chciałabym również po-
dziękować Panu burmistrzowi za 
okazane wsparcie, tę piękną halę 
i zapowiedź przyszłych inwestycji 
– zakończyła Pani dyrektor, a bur-
mistrz podkreślił wyjątkowość tej 
chwili: – Ten dzień jest dla mnie 
wyjątkowy, bo tak jak rozpoczęcie 
roku szkolnego na nowej hali, tak 
i dzisiejsza uroczystość jest kolej-
nym z powodów, dla których ona 

powstała. Dzieci wraz ze swoimi 
bliskimi w komfortowych warun-
kach mogą przeżywać ważne dla 
siebie momenty, rozwijać swoje 
sportowe pasje i tworzyć marze-
nia. To jednak nie koniec dobrych 
wiadomości, bo już niebawem 
rozpoczniemy rozbudowę Szkoły 
Podstawowej nr 2 o nowe skrzy-
dło, gdzie znajdzie się dziewięć 

sal lekcyjnych dla dzieci z klas od 
1 do 3. Powstanie też bezpieczny, 
podziemny łącznik z halą. Inwe-
stycje w edukację, to inwestycje 
w przyszłość naszych dzieci, a tym 
samym przyszłość naszego naro-
du. Dlatego z taką troską podcho-
dzę do spraw związanych z oświa-
tą. Gratuluję Pani dyrektor Lidii 
Piotrowskiej oraz całej kadrze 

nauczycielskiej dzisiejszej wspa-
niale przygotowanej uroczystości, 
a wszystkim pierwszoklasistom 
życzę, by rozpoczęta dziś droga, 
była pełna przygód, nowych zna-
jomości, a także samorozwoju 
i poznawania swoich niczym nie-
ograniczonych możliwości – pod-
sumował burmistrz. 

[sh]

13 października 2021 r.  dzieci z klas 
pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2 

w Trzebnicy wkroczyły do nowej, 
przestronnej Gminnej Hali Widowiskowo-

Sportowej,  gdzie miała miejsce piękna 
uroczystość pasowania na ucznia.

R E K L A M A

▶ A k t u p a s ow a n i a d o ko n a ł a d y r e k t o r  L i d i a 
Pi o t r ow s k a w s p ó l n i e  z  b u r m i s t r z e m M a r k i e m 
D ł u g o z i m ą .

▶ W swoim przemówieniu dyrektor Lidia Piotrowska 
podkreśliła wagę edukacji w rozwoju najmłod-
szych, a także podziękowała burmistrzowi za oka-
zane wsparcie, budowę nowej hali i zapewnienie 
dalszych inwestycji.

▶ O oprawę uroczystości zadbał szkolny chór pod batutą Haliny Bolisęgi.▶ Burmistrz Marek Długozima po-
gratulował pierwszoklasistom.

▶ Pierwszaki przygotował y ciekawy program artystyczny, dzięki któremu mogliśmy ich lepiej poznać.

▶ Uczniowie klas pierwszych złożyli pierwsze ślubowanie w murach nowej Gminnej Hali 
Widowiskowo-Sportowej.

▶ Klasa 1 C.

▶ Klasa 1 A.

▶ Nowa Gminna Hala Widowiskowo-Sportowa idealnie wpasowała się do podniosłej atmosfery  święta pierwszaków.

▶  Klasa 1 D.

▶ Klasa 1 B.
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Rozmowa ze Zbigniewem 
Lubiczem-Miszewskim

Zbigniew Lubicz-Miszewski 
urodził się w 1945 we Lwowie. 
Absolwent Wrocławskiej PWSSP, 
studiował pod kierunkiem prof. 
Stanisława Dawskiego, prof. 
Zbigniewa Karpińskiego i prof. 
Alfonsa Mazurkiewicza. Artysta 
plastyk, grafik, twórca ekslibrisów, 
ilustrator książek, członek 
wrocławskiej grupy grafików 
„Rys”. Działa na rzecz kultury 
i sztuki w Trzebnicy. Uczestnik 
wielu wystaw krajowych 
i zagranicznych.

Urodził się Pan w 1945 roku 
we Lwowie. 2 lata później 
zamieszkał Pan z rodzicami 
w Trzebnicy? Jak wspomina 
Pan te dziecięce lata? Jak 
wyglądała wtedy Trzebnica?

Za dużo nie pamiętam, byłem wte-
dy jeszcze bardzo mały. Przepro-
wadziliśmy się niedługo po woj-
nie wraz z dziadkami i rodzicami. 
Trzebnica była mocno zdewastowa-
na, w okolicach dawnej ulicy Stali-
na, gdzie znajdowała się mleczarnia 
było mnóstwo gruzów. Staraliśmy 
się nie zapuszczać w tamte okolice. 
Baliśmy się, że ktoś może tam jesz-
cze strzelać. Dobre cegły, które mo-
gły jeszcze posłużyć jako budulec 
wywożone były do Warszawy.

Po liceum rozpoczął Pan 
studia we wrocławskiej 
PWSST pod kierunkiem prof. 
Stanisława Dawskiego – 
kiedy zaczął Pan przejawiać 
pierwsze zainteresowania 
sztuką? Jaki wpływ miał na 
Pana ojciec – Mieczysław 
Lubicz-Miszewski także 
artysta plastyk, poeta?

Już w szkole podstawowej nauczy-
ciele zwracali mi uwagę, że w mo-
ich zeszytach więcej jest rysunków 
niż notatek. Mój ojciec tworzył 
inspirowane folklorem wycinan-
ki, bardzo małe formy plastyczne, 
które precyzyjnie wycinał chirur-
gicznym nożykiem z jednego ka-
wałka kolorowego papieru. Tato 
urodził się i dorastał w Zakopa-
nem – stąd jego fascynacja. Założył 
także Towarzystwo Ziemi Trzeb-
nickiej i zachęcił mnie bym podjął 
z nim współpracę. Mieliśmy wiele 
wspólnych zainteresowań.

Po studiach, które ukończył 
Pan z wyróżnieniem zajął 
się Pan grafiką artystyczną 
i użytkową. Na przełomie 
lat 60. i 70. pracował Pan 
jako plastyk w Trzebnickim 
Ośrodku Kultury, w Domu 
Związków Twórczych, ale był 
Pan także zatrudniony na 
stanowisku konserwatora 
zabytków w Panoramie 
Racławickiej. Równolegle 
zaczął Pan tworzyć ekslibrisy! 

Skąd fascynacja właśnie 
grafiką, linorytem? Jakie 
techniki są/były Pańskimi 
ulubionymi?

Przeglądałem jakąś olbrzymią 
ilość albumów ze sztuką w tam-
tych czasach i od razu zaintere-
sowałem się grafiką. Po studiach 
dołączyłem do grupy “Rys” i to 
założyciel tej grupy Janusz Halicki 
tak mnie zainspirował do tworze-
nia ekslibrisów. To trudna forma. 
Przede wszystkim ekslibris jest 
mały i trzeba opanować umiejęt-
ność projektowania w negatywie. 
Nie należy także zapominać, że jest 
to pewnego rodzaju pieczęć ducho-
wa, która powinna zawierać w so-
bie charakterystykę jej właściciela. 
Wykonałem około 400 ekslibrisów 
w większości w technice linorytu. 

Jak poznał się Pan z żoną 
Lucyną? Jak zaczęła się Wasza 
współpraca artystyczna? 

W zasadzie poznaliśmy się na 
studiach, studiowałem z jej bra-
tem Tadeuszem Brzeskim. Bardzo 
wiele płaskorzeźb, rzeźb, statuetek 
związanych z Trzebnicą jest autor-
stwa mojej żony, współpracowa-
liśmy między innymi z Muzeum 
Osadnictwa czy Domem zakon-
nym księży Salwatorianów.

Od 1997 jest Pan Prezesem 
Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Trzebnickiej – czy 
zechciałby Pan opowiedzieć 
czym zajmuje się obecnie 
towarzystwo?

Prowadzimy rozległą działalność 
wydawniczą. Publikujemy między 
innymi tomiki poezji, ale niewąt-
pliwie najważniejszą pozycją jest 
“Brzask”. Ostatnio ukazało się 20. 
wydanie rocznika. “Brzask” to 
cykl artykułów dotyczących hi-

storii, wybitnych ludzi, dzieł sztu-
ki, osadników, pionierów. Do tej 
pory nie mieliśmy publikacji, która 
pokazywałaby także osiągnięcia 
i ważne inwestycje ostatniej deka-
dy. A do Trzebnicy przyjeżdżają 
pielgrzymi, turyści, goście z za-
granicy, byli mieszkańcy i pytają 
o zmiany, jakie zaszły w ostatnich 
latach. Nie mogą uwierzyć, że 
w tak krótkim czasie wydarzyło się 
tak wiele.

No właśnie – mieszka Pan 
tutaj już prawie 65 lat, jak 
przez te lata zmieniała się 
Trzebnica? 

Ostatnie 15 lat to szereg bardzo dy-
namicznych zmian. Miasto rozwi-
ja się dzięki burmistrzowi. Powsta-
ło bardzo dużo nowych obiektów, 
rozkwita życie kulturalne, sporto-
we, jest wiele przepięknych tere-
nów rekreacyjnych. Trzebnica ma 
się czym pochwalić!

▶ Zbigniew Lubicz-Miszewski odbierający z rąk burmistrza 
Marka Długozimy nagrodę Trzebnickiego Henryka za 
działalność kulturalną.

TROCHe KULTURY 

Michał Puchała
Ur. w 1988 r we Wrocławiu. 

Multiinstrumentalista, wokalista, 
songwriter, kompozytor, 

producent muzyczny, autor 
tekstów. Silnie związany 

z Wrocławską sceną muzyczną. 
Współpracował z takimi 

artystami jak: Muchy, Lech 
Janerka,Krzysztof Zalewski,  

Kev Fox i wielu innych. 
Współtwórca kanału 
Fonoplastykon.live, 

współzałożyciel wytwórni 
płytowej Saints of Suburbia.

TRZEBNICA MA SIĘ CZYM POCHWALIĆ!

Bardzo dziękuję za rozmowę, 
życzę dużo zdrowia i dalszych 
sukcesów!

Także dziękuję i pozdrawiam czy-
telników Panoramy Trzebnickiej!

[mp]

pasowanie Szkoła Podstawowa nr 1

Dzieci przedstawiły wspaniały 
program artystyczny, dzięki któ-
remu lepiej poznaliśmy ich oraz to 
czym się interesują. – Organizacja 
uroczystego pasowania dla każ-
dej z klas osobno pozwala stwo-
rzyć bardziej rodzinną atmosferę 
i zadbać o mniejszy poziom stre-
su pierwszoklasistów w czasie tak 
ważnego dla nich wydarzenia. Od 
dziś jesteście częścią tej szkoły, re-
prezentujecie jej tradycje, ale także 
dumnie możecie nazywać się jej 
uczniami. Bądźcie odważni i cie-
kawi świata, a zawiązane tu znajo-
mości i przyjaźnie niech przetrwa-
ją na długie lata po ukończeniu 
nauki w tych murach. Dziękujemy 
Panu burmistrzowi za uświetnie-
nie swoją obecnością uroczystości 
oraz za nieustające wsparcie na-
szej placówki – powiedziała dy-
rektor Elżbieta Nowak. 

Swoje słowa do zebranych skie-
rował również burmistrz Marek 
Długozima: – Serdeczne gratula-
cje dla Pani dyrektor, wychowaw-
czyni, całego grona nauczyciel-
skiego, rodziców oraz oczywiście 
świeżo upieczonych pierwszokla-
sistów. Oby złożone ślubowanie 
i odebrane pasowanie na ucznia 
było zaledwie miłym początkiem 
dla wszystkich dobrych przeżyć 
w Waszej Szkole Podstawowej nr 
1. Niebawem szkoła będzie prze-
chodziła kolejne zmiany. Powsta-
nie nowe piętro nad tzw. łączni-
kiem. Znajdą się tam nowe klasy, 
a także pomieszczenia biblioteki. 
Wcześniej wykonaliśmy kom-
pletną termomodernizację, a w te 
wakacje wybudowany został szyb 
windy wraz z przeprowadzeniem 
doraźnych remontów – podsumo-
wał burmistrz. 

[sh]

Na zaproszenie dzieci oraz Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1 Pani Elżbiety Nowak, bur-

mistrz Marek Długozima wziął udział w uro-
czystym pasowaniu jednej z klas pierwszych. 

▶ Burmistrz Marek Długozima wraz z dyrektor Elżbietą Nowak na wspólnym zdjęciu z jedną 
z klas, która przyjęła pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 1.

▶ Podczas pasowania dzieciom towarzyszyli najbliżsi. ▶ Uczniowie przygotowali ciekawy program artystyczny. 

▶ Pasowania na ucznia dokonał burmistrz w towarzystwie dyrektor Elżbiety 
Nowak.

▶ Treść ślubowania przejęte pierwszaki powtarzał y za dyrektor Elżbietą Nowak.
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1 października 2021 r. Policja 
rozpoczyna akcję informacyjno
-edukacyjną skierowaną do pie-
szych pn. „Świeć Przykładem”. Jej 
celem jest przypominanie i uświa-
damianie pieszym o potrzebie ko-
rzystania z elementów odblasko-
wych oraz bezpiecznym poruszaniu 
się po drodze.

Jesienią i zimą, dzień jest krót-
szy, a warunki atmosferyczne ule-
gają pogorszeniu. Piesi na drogach 
stają się słabo widoczni dla innych 
uczestników ruchu drogowego. Na 
nieoświetlonej drodze pieszy, który 
ma na sobie ubrania w ciemnych 
kolorach jest słabo widoczny dla 

kierowcy samochodu. Korzystanie 
z elementów odblaskowych kilku-
krotnie zwiększa widoczność pie-
szego, przez co prowadzący pojazd 
ma więcej czasu na wykonanie ma-
newru wymijania bądź hamowania.

Bycie bezpiecznym równa się też 
bycie widocznym!

Prawidłowo noszone elementy 
odblaskowe powinny być umiesz-
czone w takim miejscu, aby znalazły 
się w polu działania świateł samo-
chodowych i były zauważalne dla 
kierujących nadjeżdżających z oby-
dwu kierunków tj. z przodu i z tyłu.

Przypominany, że zgodnie 
z przepisami ustawy Prawo o ruchu 

drogowym piesi poruszający się po 
drodze po zmierzchu poza obsza-
rem zabudowanym są obowiązani 
używać elementów odblaskowych 
w sposób widoczny dla innych 
uczestników ruchu.
1. Noś odblaski – nie gadżety!

Przy zakupie odblasku zwróć 
uwagę czy został na nim umiesz-
czony znak CE, nazwa producen-
ta i typ wyrobu oraz czy jest do-
łączona instrukcja użytkowania. 
Brak tych elementów oznacza, że 
jest to gadżet – a nie odblask. 

2. Bądź widoczny – nie 
zasłaniaj!

Sprawdź czy elementy odbla-
skowe nie są zasłonięte np. przez 
szalik, torbę czy plecak.

3. Dbasz o zdrowie? Świeć 
Przykładem!

Lubisz biegać? Używaj ele-
mentów odblaskowych, jeśli nie 
masz na stałe wszytych w ubra-
nie sportowe.

4. Kochasz? Zadbaj 
o bezpieczeństwo!
Zadbaj, aby Twoi bliscy byli wi-

doczni na drodze i używali elemen-
tów odblaskowych.
5. Myśl i żyj!

Korzystaj z chodnika lub dro-
gi dla pieszych, a w razie ich bra-
ku – z pobocza. Idąc poboczem 
lub jezdnią idź lewą stroną drogi. 
Zachowaj szczególną ostrożność 
przechodząc przez jezdnię.

ŚWIEĆ PRZYKŁADEM

poLicja informuje

Święty Michał Archanioł to pa-
tron Policji. Trzebniccy policjanci 
odpowiedzieli na zaproszenie Sióstr 
Boromeuszek i uczestniczyli w uro-
czystej Mszy Świętej z okazji święta 
swojego patrona.

W kaplicy pocysterskiego klasz-
toru Sióstr Boromeuszek w Trzeb-
nicy odbyły się obchody święta 
patrona Policji Świętego Michała 
Archanioła. To właśnie z tej okazji 
funkcjonariusze z Komendy Powia-
towej Policji w Trzebnicy otrzymali 
zaproszenie od Sióstr Boromeuszek 
do uczestnictwa w Mszy Świętej za 
wstawiennictwem św Michała Ar-
chanioła w intencji wszystkich po-
licjantów i pracowników Komendy 
Powiatowej Policji w Trzebnicy oraz 

ich rodzin.
Podczas tej uroczystości trzeb-

niccy policjanci otrzymali w pre-
zencie od Sióstr Boromeuszek po-
święconą w trakcie nabożeństwa 
płaskorzeźbę św. Michała Archa-
nioła.

Spotkanie to było również dobrą 
okazją aby za uprzejmością Sióstr 
Boromeuszek zwiedzić zabytkowy 
pocysterski Klasztor.

Wszyscy funkcjonariusze i pra-
cownicy Komendy Powiatowej Po-
licji w Trzebnicy, składają serdeczne 
podziękowania Siostrom Borome-
uszkom za zaproszenie i zorganizo-
wanie uroczystości z okazji święta 
patrona Policji Świętego Michała 
Archanioła.

UCZCILI ŚWIĘTO PATRONA POLICJI

U waga ! 
ważnepodsumowanie spisu narodowego

Na podstawie uzyskanych da-
nych przedstawiciele administracji 
publicznej podejmować będą naj-
ważniejsze decyzje gospodarcze 
i społeczne na kolejne lata. W przy-
padku wielu cech demograficzno
-społecznych spisy powszechne 
są dla państwa jedynym źródłem 
danych. Udział w badaniach staty-
stycznych prowadzonych przez GUS 
jest niezwykle ważny i cenny dla 
statystyki.

Udział w spisie powszechnym 
jest obowiązkowy ze względu na 
jego strategiczne znaczenie dla 
funkcjonowania systemów informa-
cyjnych państwa, lokalnych samo-
rządów oraz biznesu. 

Czas trwania spisu początkowo 
był zaplanowany do końca czerwca, 
jednak został on wydłużony o trzy 
miesiące. Był to czas intensywnej 
pracy członków gminnych biur spi-
sowych i Rachmistrzów – ogromne 
wyzwanie i przedsięwzięcie, a osią-
gnięcie dobrego wyniku podczas 
pandemii niemalże nierealne… 

Dobra organizacja, współpraca 
Rachmistrzów spisowych z Sołty-
sami, liczne działania promocyjne 
Gminnego Biura Spisowego i zaan-
gażowanie w popularyzację także 
inne jednostki z pewnością wpłynę-

ły na osiągnięty wynik. 
Gmina Trzebnica na tle powiatu 

trzebnickiego pochwalić się może 
największą liczbą spisanych osób 
i mieszkań. Według danych opera-
cyjnych obowiązek spisowy został 
wypełniony przez 100,63% miesz-
kańców naszej gminy. 

Co to oznacza? 
Wynik przekraczający 100% 

oznacza, że w Gminie Trzebnica 
liczba spisanych osób jest większa 
niż przyjęta na potrzeby Narodo-
wego Spisu Powszechnego Lud-
ności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) 
liczba osób do spisania. 

W trakcie spisu kładziono nacisk 
na to, aby wesprzeć mieszkańców, 
zwłaszcza osoby starsze, schoro-
wane, które nie miały możliwości 
skorzystania z pomocy bliskich lub 
spisania się samodzielnie za pośred-
nictwem Internetu lub infolinii spi-
sowej. Decyzją Burmistrza Gminy 
Trzebnica Marka Długozimy pod-
czas trwania spisu, począwszy od 
dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 
września 2021 r. członkowie Gmin-
nego Biura Spisowego codziennie 
w godzinach pracy Urzędu Miej-
skiego, na specjalnie wyznaczonym 
stanowisku wspierali mieszkańców 
w dokonywaniu obowiązku samo-

spisu, w większości przypadków po 
prostu spisując Respondenta. Każdy, 
kto zasygnalizował potrzebę uzy-
skania wsparcia – zawsze to wspar-
cie otrzymał. 

Organizowano punkty spisowe 
na terenie Trzebnicy i w poszcze-
gólnych sołectwach gminnych, 
podczas festynów, a także przy oka-
zji innych wydarzeń z zamiarem 
wyjścia naprzeciw mieszkańcom, 
wzbogacając przy tym wachlarz 
możliwości dokonania obowiązku 
spisowego. 

Respondenci mieli wiele okazji 
dokonania ustawowego obowiązku 
na terenie Gminy Trzebnica: 

Hala Widowiskowo – Sportowa 
im. Dolnośląskich Olimpijczyków 
w Trzebnicy – 24.07.2021 r.

Ujeździec Wielki, podczas 
VII Dni Ujeźdźca Wielkiego – 
24.07.2021 r.; Przy Bazylice im. 
Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebni-
cy – 01.08.2021 r.; Brzyków – 
23.07.2021 r.; Blizocin – 10.08.2021 
r.; Ligota – 11.08.2021 r.; Komo-
rówko – 11.08.2021 r.; Rzepoto-
wice – 12.08.2021 r.; Kuźniczysko 
– 15.08.2021 r.; Skarszyn – podczas 
Festynu 15.08.2021 r.; Cerekwi-
ca – 17.08.2021 r.; Domanowice – 
18.08.2021 r.; Komorowo, podczas 
Festynu Rodzinnego – 21.08.2021 
r.; Masłów – 23.08.2021 r.; Suli-
sławice – 25.08.2021 r.; Księgini-
ce – 25.08.2021 r.; Głuchów Gór-
ny – 31.08.2021 r.; Marcinowo 
– 02.09.2021 r.; Ujeździec Wielki 
– 05.09.2021 r.; Ujeździec Mały – 
05.09.2021 r.; Boleścin – 07.09.2021 
r.; Koniowo – 09.09.2021 r.; Brzezie 
– 11.09.2021 r.; Scena przy stawach – 

12.09.2021 r.; 41. Trzebnickie Święto 
Sadów i Plonów – 18 – 19.09.2021 
r.; Dzień Ziemniaka w Kobyli-
cach – 25.09.2021 r.; Noc spisowa 
w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy 
– 25.09.2021 r. 

Dyżur Spisowy w Urzędzie 
Miejskim w Trzebnicy – 29.09-
30.09.2021 r. 

– Dziękuję wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji Naro-
dowego Spisu Powszechnego Lud-
ności i Mieszkań 2021. W trakcie 
pandemii wiązało się to z dodat-
kowymi utrudnieniami. W szcze-
gólności dziękuję burmistrzowi 
Markowi Długozimie za wielkie 

wsparcie i dostrzeżenie wagi tema-
tu. Dziękuję również Mieszkań-
com, którzy sumiennie przystąpili 
do obowiązku spisowego, Rachmi-
strzom za rzetelne wykonywanie 
swoich obowiązków w formie tele-
fonicznej i bezpośredniej, Sołtysom 
za wsparcie w organizacji punktów 
spisowych. Wyrazy uznania dla 
pracowników Urzędu Statystyczne-
go za bardzo dobrą współpracę oraz 
członkom Gminnego Biura Spiso-
wego za całokształt prac spisowych 
na terenie Gminy Trzebnica – mówi 
Koordynator gminny Narodowego 
Spisu Powszechnego Natalia Cieśla.

[sh] 

30 września 2021 r. o północy zakończył się 
przeprowadzany przez ostatnie pół roku, 
realizowany raz na 10 lat Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – 

podstawowe badanie i źródło danych z zakresu 
statystyki ludności, które pozwala zdiagnozować: 

„ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”.

▶ Podziękowania od dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.

▶ G minni rac hmist r zowie na pr ze st r ze ni k i lku mie się c y o dwie d z il i  wię k-
s zość so ł e c t w, m oż na ic h by ł o rów nie ż sp ot k ać p o dc z as najważ niejs z yc h 
uroc z ystośc i  i  impre z .

▶ Burmistrz Marek Długozima osobiście zachęcał do uczestni-
czenia w procedurze spisowej. Udostępnił również specjalne 
pomieszczenie w urzędzie, gdzie wyznaczeni gminni rachmi-
strzowie pomagali dopełnić obywatelskiego obowiązku. Na 
zdj. z Natalią Cieślą pełniącą funkcję gminnego koordynatora 
Narodowego Spisu Powszechnego. 
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tenisowy taLent z trzebnicy

Swoje pierwsze tenisowe kroki 
Jakub stawiał już w wieku 3 lat na 
hali sportowej przy SP 3 w Trzeb-
nicy pod okiem trenera Jarosła-
wa Kohuta. Początkowo były to 
gry i zabawy ukierunkowane na 
ogólny rozwój sprawności fizycz-
nej a z biegiem lat coraz bardziej 
specjalistyczne treningi ukierun-
kowane na doskonalenie techniki 
gry. Ciężka praca na treningach 
doprowadziła do startu w pierw-
szych zawodach, które odbyły się 
we Wrocławiu w 2020 r. Kolejne 
turnieje, które odbywały się na 
terenie całego kraju pozwoliły na 
uzyskanie czołowych miejsc na 
podium m.in. pierwsze miejsce 
na turnieju w Opolu, drugie miej-
sce w turnieju o "Rakietę Huberta 
Hurkacza" we Wrocławiu, pierw-
sze miejsca w cyklu turniejów 
w Zielonej Górze, drugie miejsce 
na turnieju w Gnieźnie, czoło-
we miejsca w cyklu turniejów 
w Szczawnie Zdroju. Obecnie Ja-
kub trenuje pięć dni w tygodniu, 

do treningów tenisowych do-
chodzą specjalistyczne treningi 
ogólnorozwojowe oraz treningi 
siłowe, wzmacniające. Bierze rów-
nież udział w licznych sparingach 
z czołowymi zawodnikami na 
Dolnym Śląsku.

Obecnie treningi Jakuba pro-
wadzone są w Trzebnicy na 
obiekcie sportowym PROACTI-
VE. W październiku Jakub będzie 
brał udział w zgrupowaniu teni-
sowym organizowanym przez 
Polski Związek Tenisa Ziemnego, 
na którym znaleźli się najlepsi 
młodzi tenisiści w kraju z roczni-
ka 2012, 2013. Obecnie treningi 
Jakuba prowadzi jego tato Kamil 
Pilarczyk, trener z wieloletnim 
doświadczeniem oraz Karol Gu-
ska doświadczony trener specja-
lizujący się w treningu z zawod-
nikami. Jakub ze swoją postawą 
oraz dobrymi wynikami ma duże 
szanse na liczne sukcesy w doro-
słym tenisie.

– Serdecznie gratuluję wiel-
kiej sportowej pasji oraz wspa-
niałych wyników osiąganych 
w tak młodym wieku. Mam na-
dzieję, że przekazane wsparcie 
w postacie sprzętu, pomoże Ku-
bie w dalszym rozwoju, a dodat-
kowo będzie on mógł z dumą 
reprezentować naszą gminę. Gra-
tuluję również rodzicom i trzy-
mam kciuki za dalszy sportowy 
rozwój – powiedział burmistrz 
Marek Długozima. 

[mw]

Urząd Miejski w Trzebnicy odwiedził młody 
pasjonat tenisa ziemnego – Jakub Pilarczyk, na 

którego ręce burmistrz Marek Długozima przekazał 
stroje sportowe, w których będzie reprezentować 

Gminę Trzebnica podczas turniejów i zawodów na 
szczeblu regionalnym i krajowym. 

R E K L A M A

Jest praktycznie wszędzie, za-
wsze i ma nieograniczoną siłę 
– dźwięk właściwie panuje nad 
światem. Obecnie naukowcy pra-
cują nad wytworzeniem z niego 
broni – broni wykorzystującej siłę 
dźwięku. 

Reagujemy na dźwięki w róż-
norodny sposób, a na nasz układ 

akustyczny składają się nie tylko 
uszy. Energia dźwiękowa wpływa 
bowiem w dużej mierze na fale 
mózgowe, narządy oddechowe, 
układ nerwowy, mięśnie, rytm 
serca i układ dokrewny. Wojsko-
wych inżynierów fascynuje szcze-
gólnie fakt, że choć przeciwko 
słyszalnym dźwiękom pomagają 
już zatyczki do uszu, to drgania, 
które dla człowieka mogą być 
niebezpieczne, rozlegają się także 
w niesłyszalnym zakresie poniżej 
16 herców. To tam rozpoczyna się 
mroczne królestwo infradźwię-
ków. Co czyni ten bezgłośny hałas 
tak niebezpiecznym? Wytwarza 
on drgania w każdym rodzaju ma-
terii: zarówno w stalowym pance-
rzu, jak i w ludzkim ciele.

W marsylskim Narodowym 
Centrum Badań Naukowych wy-
budowano ogromną maszynę 
mającą generować hałas, jakie-
go ludzkość jeszcze nie słyszała. 
Eksperyment wykorzystujący in-
fradźwięki, generowane w maszy-
nie, których częstotliwość drgań 
jest zbyt niska dla ucha człowie-

ka, pokazał, że skutki zastosowa-
nia tego typu urządzenia może 
przynieść katastrofalne skutki. Po 
uruchomieniu maszyny gmach 
budynku zaczął drżeć w posadach, 
a naukowcy poczuli dotkliwy ból 
i narastającą panikę. Pomimo 
cierpienia jednemu z badaczy uda-
ło się wcisnąć wyłącznik awaryjny 
i zakończyć eksperyment przed 
czasem. Ale następstwa były nie-
bagatelne. W jednym z magazy-
nów naukowych opisał, że testy 
wywołały wielodniowe skurcze 
mięśni i organów wewnętrznych 
u wszystkich uczestników. Przez 
kilkadziesiąt godzin mieli również 
problemy ze wzrokiem, podwyż-
szone tętno i ciśnienie krwi oraz 
ogólnie źle się czuli.

W Stanach Zjednoczonych 
stowarzyszenie Scientific Appli-
cations & Research Associates 
ułożyło listę skutków oddziały-
wania dźwięków na ludzkie ciało. 
W przypadku fal – infradźwięko-
wych obejmują one takie reakcje, 
jak: bóle brzucha, mdłości, panikę, 
dezorientację oraz uszkodzenia 
tkanek, spowodowane mecha-
nicznym rezonansem narządów 

i prowadzące nawet do śmier-
ci. W zakresie słyszalnym przy 
większym natężeniu dźwięku do-
szłoby do uszkodzenia narządów 
słuchu i wzroku aż do zniszcze-
nia nerwów. Odpowiednio silne 
ultradźwięki są natomiast w stanie 
doprowadzić do rozpadu białek 
tworzących komórki, a także po-
parzeń oraz martwicy spowodo-
wanej wzrostem temperatury tka-
nek.

Mimo to doświadczenia były 
kontynuowane. Urządzenie prób-
ne wielkości jednego metra sze-
ściennego było w stanie rozbić 
hałasem (tym razem w słyszalnym 
zakresie) betonowy sarkofag o wa-
dze 4000 kilogramów, w którym 
zostało umieszczone. Jednakże, 
pomimo możliwości wykorzysta-
nia dźwięku jako mniej lub bar-
dziej zabójczego narzędzia walki 
konstrukcja broni akustycznej, 
która nadawałaby się do praktycz-
nego zastosowania, jest niezwykle 
trudna, być może nierealna. Tego 
typu broń musiałaby być bardzo 
duża i miałaby za szeroki zakres 
oddziaływania, aby precyzyjnie 
skierować ją na określoną grupę, 

np. w tłumie demonstrantów, nie 
mówiąc o pojedynczych osobach. 
Pomimo tego, nie ustają dążenia 
do skonstruowania tego typu ma-
szyn, a kilka z nich już zasila sze-
regi armii różnych krajów świa-
ta… 

kącik naukowy
pr omu jem y osi ągnięc i a  t r z ebnic z a n

mgr inż. Sylwia Baluta
Katedra Chemii
Organicznej i Medycznej
Wydział Chemiczny
Politechnika Wrocławska.

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

ŚmiercionoŚny dźwięk

R E K L A M A

R E K L A M A

▶ Spotkanie było również okazją do rozmowy o sportowych 
sukcesach Jakuba.

▶ Burmistrz Marek Długozima 
przekazał na ręce młodego 
zawodnika kompletny strój 
sportowy w barwach Gminy 
Trzebnica.
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Trzeba otwarcie przyznać, że 
to zawodnicy Polonii byli w tym 
spotkaniu zespołem groźniejszym 
i już w 15 minucie mogli wyjść na 
prowadzenie ale od utraty bramki 

gości uratował bramkarz broniąc 
rzut karny. Polonia kilka razy groź-
nie atakowała ale na posterunku 
byli obrońcy i bramkarz Piasta. 
Tym samym dzielimy się punktami 

z Piastem Nowa Ruda. 
GKS Polonia Trzebnica - Piast 

Nowa Ruda 0:0

„Od pomysłu do książki” to te-
mat warsztatów dla dzieci, które 
odbyły się 7 października w GCKiS, 
a poprowadziła je pisarka Joanna 
M. Chmielewska, która odwiedziła 
Trzebnicę na zaproszenie Miejskiej 
i Gminnej Biblioteki Publicznej. 

Pani Joanna to autorka ksią-
żek dla dzieci i dla dorosłych. Jej 
tytuły były wielokrotnie nomino-
wane i nagradzane w konkursach 
literackich. „Niebieską niedźwie-
dzicę” czytelnicy uznali za Najlep-
szą Książką Dziecięcą „Przecinek 
i kropka” w roku 2012 i wpisano 
na Listę Skarbów Muzeum Książ-
ki Dziecięcej. „Muszla” otrzymała 
nominację w Konkursie na Najlep-
szą Książkę Dziecięcą „Przecinek 
i Kropka 2013”. A książka „Neska 
i srebrny talizman” była nomino-
wana do nagrody literackiej 
w konkursie Polskiej Sekcji IBBY 
Książka Roku 2011. Teksty pisarki 
publikowane są również w pod-

ręcznikach i antologiach. 
Pani Joanna od kilku lat pro-

wadzi także warsztaty twórcze-
go pisania dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Podczas trzebnickich 
warsztatów uczniowie klasy 5c 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 mieli 
okazję poznać proces powsta-
wania książki od chwili narodzin 
pomysłu na nią do momentu od-
dania jej w ręce czytelnika. Autor-
ka podzieliła się z uczestnikami 
spotkania, wspomnieniami w ja-
kich okolicznościach, powstała jej 
pierwsza książka. Opowiadała 
również skąd czerpie pomysły na 
kolejne tytuły, a także o sposobie 
i tempie pracy. Uczniowie mieli 
okazje poznać niebieskiego, plu-
szowego misia córki Pani Joanny, 
który zainspirował ją do napisania 
kilku książek w tym „Niebieskiej 
Niedźwiedzicy”.

Dzieci chętnie uczestniczyły 
w rozmowie, zadawały dużo py-

tań pisarce. Po wspólnej lekturze 
„Ręcznikowca”, uczniowie mieli za 
zadanie wykonać stworki z ręka-
wiczek, wymyślić dla nich historię 

i zaprezentować ją przed grupą. 
Stworzone „Rękawiczkowce” oka-
zały się bardzo oryginalne, a ich 
historie niesamowite. Na zakoń-

czenie spotkania autorka rozda-
wała autografy oraz zapozowała 
z dziećmi do wspólnego pamiąt-
kowego zdjęcia. 

tabele

Wygrywamy we Wrocławiu!

Dyskusyjny klub książki

Spotkanie autorskie

Lider pokonany

Z Piastem na remis 

Nic

Po wielu miesiącach przerwy spowodo-
wanej pandemią Covid-19, Dyskusyjny Klub 
Książki działający przy Miejskiej i Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Trzebnicy wzno-
wił swoją działalność. Pierwsze spotkanie, 
które odbyło się 24 września 2021 r., zgro-
madziło czytelników zainteresowanych wy-
jątkowym tematem. „Świat Ciszy”, kultura 
i jakość życia osób niesłyszących oraz sła-
bosłyszących były motywem przewodnim 
wrześniowych prezentacji i dyskusji. 

Rozmowy dotyczyły zagadnienia głu-
choty – w ujęciu medycznym (jej diagno-
zowania, leczenia i protezowania) oraz spo-
łecznym. Zainicjowane zostały pytaniem 
kim są właściwie osoby niesłyszące, skąd 
się wzięło pojęcie Kultura Głuchych i dla-
czego brak słuchu tak bardzo utrudnia co-
dzienne funkcjonowanie w społeczeństwie 
słyszącym. Wreszcie, dlaczego Polski Język 
Migowy jest tak mało znany i jak w związku 

z tym komunikować się „na ulicy”, gdy nie-
możliwe jest usłyszenie słów przez osoby 
głuche, a słyszącym brakuje umiejętności 
rozpoznawania migów? 

Pretekstem do podjęcia przez DKK po-
wyższych tematów był obchodzony co roku 
w ostatnią niedzielę września Międzynaro-
dowy Dzień Głuchych i Języka Migowego, 
a także poprzedzający go Tydzień Kultury 
Głuchych. Zarówno wśród prowadzących 
spotkanie, jak i wśród gości pojawiły się 
osoby należące kulturowo do społeczności 
osób Głuchych. Była to wyjątkowa okazja 
do zadawania pytań, poznania niektórych 
znaków języka migowego, alfabetu palco-
wego, a także ciekawych zabaw integracyj-
nych. Wszystko to odbyło się we wspaniałej, 
pełnej humoru atmosferze i zaowocowało 
chęcią ponownego spotkania się uczestni-
ków w tak interesującym gronie.

29 września 2021 r., z inicjatywy Miej-
skiej i Gminnej Biblioteki Publicznej, w Art-
Kawiarni odbyło się spotkanie ze znaną 
i cenioną autorką powieści obyczajowo-hi-
storycznych, Marią Paszyńską. Jej utwory 
– „Instytut Piękności”, „Dwa światła” czy 
„Willa pod Zwariowaną Gwiazdą”, a także 
cykle „Owoc granatu” i „Wiatr ze wschodu” 
zdobyły już serca wielu czytelników zain-
teresowanych losami Polaków uwikłanych 
w trudne wydarzenia II wojny światowej 
czy przemiany polityczne i społeczne Rosji 
pierwszej połowy XX wieku.

Pani Maria Paszyńska – pisarka, varsa-
vianistka i orientalistka – opowiadała o so-
bie i swojej twórczości. Dowiedzieliśmy się 
o drodze, jaką przeszła od zawodu praw-
nika do zawodu pisarza, o jej zamiłowaniu 
do odkrywania nieznanych kart przeszło-
ści, o studiowaniu historii i kultury Bliskiego 
Wschodu (zwłaszcza Iranu), a także pragnie-

niu skutecznego i rzetelnego przekazy-
wania wiedzy poprzez umiejętne łączenie 
w utworach faktów historycznych z fikcją 
literacką. Pisarka z wielkim sukcesem zade-
biutowała w 2015 r. powieścią „Niebotyk 
warszawski”. W ciągu następnych sześciu lat 
wydała siedemnaście kolejnych tytułów. We 
wrześniu 2021 odbyła się premiera najnow-
szej powieści zatytułowanej „Za zasłoną 
chmur” wieńczącej obszerny cykl „Wiatr ze 
wschodu”. Podczas spotkania autorskiego 
pisarka zapowiedziała, że na kolejny utwór 
nie będziemy długo czekać. Rzeczywiście, 
27 października ukażą się „Cuda codzien-
ności” – lektura historyczna, ale jednocze-
śnie zimowa, bożonarodzeniowa, po prostu 
świąteczna. 

Zapraszamy wszystkich Czytelników do 
zapoznania się z dotychczasową twórczo-
ścią Marii Paszyńskiej, a także do śledzenia 
jej dalszej kariery pisarskiej. 

Od pomysłu do książki

IV liga 2021/2022, grupa: dolnośląska (wschód)
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. Lechia Dzierżoniów 10 30 10 0 0 34-5
2. Polonia-Stal Świdnica 10 25 8 1 1 21-10
3. Piast Nowa Ruda 10 18 5 3 2 16-14
4. Słowianin Wolibórz 10 17 5 2 3 25-15
5. Orzeł Ząbkowice Śląskie 10 16 5 1 4 20-14
6. Barycz Sułów 10 16 5 1 4 17-14
7. MKP Wołów 10 15 4 3 3 14-14
8. Polonia Trzebnica 10 15 4 3 3 14-14
9. Sokół Marcinkowice 10 12 3 3 4 24-21

10. Moto Jelcz Oława 10 10 3 1 6 9-16
11. Pogoń Oleśnica 10 10 3 1 6 17-30
12. Bielawianka Bielawa 10 10 3 1 6 15-20
13. AKS Strzegom 10 9 2 3 5 18-24
14. Piast Żerniki (Wrocław) 10 8 2 2 6 12-21
15. GKS Mirków/Długołęka 10 7 1 4 5 12-20
16. WKS Wierzbice 10 7 2 1 7 9-25
Kolejka 10 – 16-17 października / GKS Mirków/Długołęka 1-1 Piast Żerniki 
(Wrocław) / WKS Wierzbice 0-2 Orzeł Ząbkowice Śląskie / Barycz Sułów 0-1 
Słowianin Wolibórz / Lechia Dzierżoniów 3-0 Sokół Marcinkowice / AKS Strzegom 
8-1 Pogoń Oleśnica / Moto Jelcz Oława 1-2 Polonia-Stal Świdnica / MKP Wołów 0-2 
Bielawianka Bielawa / Polonia Trzebnica 0-0 Piast Nowa Ruda / Kolejka 11 – 23-
24 października / Piast Nowa Ruda – GKS Mirków/Długołęka 23 października, 
15:00/ Bielawianka Bielawa – Polonia Trzebnica 23 października, 15:00/ Polonia-Stal 
Świdnica – MKP Wołów 23 października, 13:00/ Pogoń Oleśnica – Moto Jelcz Oława 
23 października, 15:00/ Sokół Marcinkowice – AKS Strzegom 23 października, 
15:00 / Słowianin Wolibórz – Lechia Dzierżoniów 23 października, 15:00/ Orzeł 
Ząbkowice Śląskie – Barycz Sułów 23 października, 15:00/ Piast Żerniki (Wrocław) – 
WKS Wierzbice 23 października, 15:00/

Klasa okręgowa 2021/2022, grupa: Wrocław
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. Galakticos Solna 10 27 9 0 1 35-6
2. Orzeł Pawłowice (Wrocław) 10 25 8 1 1 25-9
3. Czarni Jelcz-Laskowice 10 20 6 2 2 31-26
4. Wiwa Goszcz 10 19 6 1 3 27-18
5. Orzeł Marszowice 10 19 6 1 3 20-21
6. GKS Kobierzyce 10 18 5 3 2 28-15
7. Polonia Środa Śląska 10 16 5 1 4 24-15
8. Odra Lubiąż 10 14 4 2 4 22-21
9. Polonia Bielany Wrocławskie 10 14 3 5 2 23-18

10. Błysk Kuźniczysko 10 12 3 3 4 28-22
11. KS Żórawina 10 10 2 4 4 18-24
12. Wratislavia Wrocław 10 9 2 3 5 26-26
13. Orzeł Prusice 10 9 3 0 7 18-40
14. Mechanik Brzezina 10 8 2 2 6 15-30
15. Zenit Międzybórz 10 6 2 0 8 13-20
16. Rapid Domaniów 10 0 0 0 10 2-44
Kolejka 10 – 16-17 października Orzeł Pawłowice (Wrocław) 2-1 Zenit 
Międzybórz /KS Żórawina 5-2 Orzeł Prusice /Odra Lubiąż 1-0 Polonia Środa 
Śląska /Rapid Domaniów 0-4 Galakticos Solna /Wratislavia Wrocław 3-3 Wiwa 
Goszcz /Błysk Kuźniczysko 6-1 Mechanik Brzezina /Polonia Bielany Wrocławskie 
2-3 Orzeł Marszowice /GKS Kobierzyce 3-3 Czarni Jelcz-Laskowice / Kolejka 11 
– 23-24 października Czarni Jelcz-Laskowice – Orzeł Pawłowice (Wrocław) 24 
października, 15:00/ Orzeł Marszowice – GKS Kobierzyce 24 października, 11:00/ 
Mechanik Brzezina – Polonia Bielany Wrocławskie 23 października, 15:00/ Wiwa 
Goszcz – Błysk Kuźniczysko 23 października, 15:00/ Galakticos Solna – Wratislavia 
Wrocław 23 października, 15:00/ Polonia Środa Śląska – Rapid Domaniów 23 
października, 15:00/ Orzeł Prusice – Odra Lubiąż 23 października, 17:30/ Zenit 
Międzybórz – KS Żórawina 23 października, 14:00

Klasa A 2021/2022, grupa: Wrocław II
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. Plon Gądkowice 9 27 9 0 0 34-9
2. Barycz Milicz 10 21 7 0 3 38-18
3. LZS Brzeźno 9 20 6 2 1 39-11
4. Victoria Zawonia 9 18 6 0 3 28-17
5. Orla Korzeńsko 10 17 5 2 3 32-24
6. Sparta Skarszyn 9 15 5 0 4 15-15
7. Dolpasz Skokowa 9 14 4 2 3 30-20
8. Lotnik Twardogóra 9 13 4 1 4 19-16
9. LKS Krzyżanowice (k. Wrocławia) 10 13 3 4 3 23-19

10. Sokół Kaszowo 9 10 3 1 5 12-21
11. Sokół II Wielka Lipa 10 9 2 3 5 15-31
12. Płomień Krośnice 9 9 2 3 4 13-17
13. Zorza Pęgów 9 9 2 3 4 13-18
14. Sparta Miłcz 10 4 1 1 8 9-40
15. KP Brzeg Dolny 9 0 0 0 9 9-53

Kolejka 10 – 16-17 października Pauza: Plon Gądkowice. / Barycz Milicz 4-0 Sokół 
Kaszowo /Lotnik Twardogóra 1-1 Dolpasz Skokowa /KP Brzeg Dolny 1-2 Zorza Pęgów 
/Płomień Krośnice 2-0 Victoria Zawonia /LZS Brzeźno 3-0 Sparta Skarszyn /LKS 
Krzyżanowice (k. Wrocławia) 3-3 Sokół II Wielka Lipa /Sparta Miłcz 1-4 Orla Korzeńsko 
Kolejka 11 – 23-24 października Pauza: LKS Krzyżanowice (k. Wrocławia). / Orla 
Korzeńsko – Barycz Milicz 23 października, 15:00/ Sokół II Wielka Lipa – Sparta Miłcz 
24 października, 11:00/ Sparta Skarszyn – Plon Gądkowice 24 października, 15:00/ 
Victoria Zawonia – LZS Brzeźno 23 października, 15:00/ Zorza Pęgów – Płomień 
Krośnice 24 października, 11:00/ Dolpasz Skokowa – KP Brzeg Dolny 23 października, 
15:00/ Sokół Kaszowo – Lotnik Twardogóra 24 października, 11:00

Klasa B 2021/2022, grupa: Wrocław II
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. Tomtex Widawa Wrocław 7 19 6 1 0 32-7
2. Sokół Ujeździec Mały 7 19 6 1 0 34-10
3. Sokół Ujeździec Wielki 8 17 5 2 1 19-12
4. Orzeł II Prusice 7 13 4 1 2 21-13
5. Płomień Wisznia Mała 8 13 4 1 3 22-23
6. Piorun Koniowo 6 11 3 2 1 19-11
7. Dąb Kuraszków 7 10 3 1 3 13-14
8. Avia Ozorowice 6 9 3 0 3 15-17
9. Błękitni Pawłów Trzebnicki 8 9 3 0 5 23-28

10. Masłovia Masłów 6 1 0 1 5 7-21
11. Sparta Będkowo 8 1 0 1 7 10-31
12. LKS Krościna Wielka 8 1 0 1 7 15-43

Pauza: Sokół Ujeździec Mały, Dąb Kuraszków. / Orzeł II Prusice 1-1 Piorun Koniowo /
Tomtex Widawa Wrocław 6-2 Masłovia Masłów / Płomień Wisznia Mała 5-3 Avia 
Ozorowice /Błękitni Pawłów Trzebnicki 7-0 Sparta Będkowo /LKS Krościna Wielka 1-2 
Sokół Ujeździec Wielki / Kolejka 9 – 23-24 października Pauza: Dąb Kuraszków, 
Błękitni Pawłów Trzebnicki. /Sokół Ujeździec Wielki – Orzeł II Prusice 24 października, 
11:00/ Sparta Będkowo – LKS Krościna Wielka 24 października, 11:00 / Avia Ozorowice – 
Sokół Ujeździec Mały 24 października, 11:00 / Masłovia Masłów – Płomień Wisznia Mała 24 
października, 14:00 / Piorun Koniowo – Tomtex Widawa Wrocław 24 października, 11:00/

Na meczu Ligi Młodzika (U13) 
nasi chłopcy grali z drugą drużyną 
Śląska. Na legendarnej hali "Kosy-
nierka" od początku meczu grali-
śmy bardzo dobrze, czego efek-
tem było wysokie prowadzenie, 
które utrzymaliśmy do końca me-
czu. WKS Śląsk II 39:79 GKS Gaudia 
(8:25, 10:17, 11:23, 10:14) Stelmasz-
czyk 20, Daniluk 18, Puchała 14, 
Krzysztofik a13, Rubaszewski 4, Ja-
skóła 2, Konopacki 2, Mędelewski 
2, Lew 2, Jędrzejewski 2, Tarczyń-
ski, Karczewski.

Od początku meczu młodzi-
ków I gospodarze z Milicza pró-
bowali zdominować spotkanie 
ale bardzo dobra gra Polonii unie-
możliwiła im to i wychodząc kilka 
razy spod wysokiego pressingu 
rywala, nasi zawodnicy tworzyli 
akcje pod bramką przeciwnika. 
Mecz był wyrównany ale to my 
stwarzaliśmy groźniejsze sytuacje 
pod bramką lidera ligi. W 1 poło-
wie strzeliliśmy bramkę po rzucie 
różnym. Dośrodkowanie Michała 
Szlenka na bramkę zamienił Fra-
nek Biernat i na przerwę schodzi-
liśmy prowadząc 0:1. W 2 połowie 
mieliśmy jeszcze kilka sytuacji 
na podwyższenie wyniku ale nie 
udało się ich wykorzystać a bar-
dzo dobra gra naszego zespołu w 
defensywie pozwoliła nam zacho-
wać czyste konto.

SP Milicz 0:1 Polonia Trzebnica 
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Dzień drzewa wymyślił w 1872 
roku w USA znawca i miłośnik 
przyrody Juliusz Morton. Od kil-
ku lat w dniu 10 października 
w Polsce obchodzony jest Dzień 
Drzewa, organizowany przez sto-
warzyszenia ekologiczne, szkoły 
i nadleśnictwa. Celem programu 
Święto Drzewa jest zainspirowa-
nie dzieci do podejmowania dzia-

łań proekologicznych dotyczących 
sadzenia i ochrony drzew. Dzieci 
z klasy 1a także obchodziły Święto 
Drzewa, zwłaszcza, że wiele drzew 
tworzy piękne otoczenie naszej 
szkoły. Obserwowały i omawiały 
wygląd drzew i liści. Rozmawiały 
na temat korzyści jakie dają drze-
wa oraz potrzebę ich ochrony. Po-
tem dzieci zbierały liście i pracując 
w grupach stworzyły w klasie pięk-
ne, jesienne drzewa. / Lidia D.

1 października obchodzony jest 
Międzynarodowy Dzień Kawy. 
Z tej okazji uczniowie klasy 7D 
przygotowali bardzo interesujące 
materiały nt. tego aromatyczne-
go napoju. Na zajęciach biologii 
poznaliśmy historię kawy, sposób 
i miejsca jej uprawy, właściwości 

zdrowotne, ciekawostki oraz mity 
na jej temat. Informacje zostały 
przekazane poprzez prezentacje 
multimedialne, plakaty, gazetkę 
klasową. Na przerwach uczennice 
klasy częstowały nauczycieli i pra-
cowników szkoły kawą i własno-
ręcznie upieczonym ciastem. To 
był naprawdę miły dzień!

W środę, 29.09.2021r. wybrani 
uczniowie z klas IV – VIII god-
nie reprezentowali naszą szkołę 
w biegach przełajowych, które od-
były się w Trzebnicy. Uczestnicy 
zawodów mieli m.in. do pokona-
nia trasę prowadzącą przez od-
cinek Lasu Bukowego. Tor biegu 
był wymagający, prowadził przez 
kręte, pagórkowate ścieżki leśne. 

Ukształtowanie terenu nie znie-
chęciło jednak naszych uczniów, 
wręcz przeciwnie, uruchomiło 
w nich ducha rywalizacji. Każdy 
z zawodników marzył o zwycię-
stwie. Wszyscy nasi reprezentanci 
dobiegli do mety, a ich zaangażo-
wanie i wysiłek został doceniony 
przez nauczycielkę wychowania 
fizycznego – p. Lidię Frąckowiak. 
Dziękujemy i gratulujemy naszym 
uczniom!

Ósmoklasiści z naszej szkoły po-
stanowili uczcić Dzień Chłopaka 
w sposób aktywny. Po przybyciu 
na miejsce szynobusem, czternasto-
latkowie wraz z wychowawczynią – 
Katarzyną Pawelec-Grodecką udali 
się do kina Cinema City na komedię 
familijną pt. Jak rozmawiać z psem. 
Film produkcji chińsko-amerykań-
sko-brytyjskiej przedstawiał historię 
dwunastoletniego Oliviera, będące-
go technologicznym geniuszem. Jego 
najlepszym przyjacielem był pies 
o imieniu Henry. Niestety, chłopiec 
nigdy nie wiedział, co kołacze się po 
głowie zwierzaka, gdy ten do nie-
go szczekał. Pewnego dnia Olivier 
przeprowadził tajemniczy ekspe-
ryment, w wyniku którego między 
czworonogiem a jego właścicielem 

nawiązała się telepatyczna więź. Od 
tej pory chłopiec słyszał myśli wła-
snego psa, dzięki czemu mogli ze 
sobą normalnie rozmawiać. Szybko 
okazało się, że ta dwójka ma ze sobą 
mnóstwo wspólnego. Za rogiem 
czyhało jednak niebezpieczeństwo 
– na trop chłopca i jego psa wpadli 
podejrzani ludzie, którym bardzo 
zależało na poznaniu tajników tele-
patycznego eksperymentu. Olivier 
i Henry ruszyli do akcji! Zaczęła się 
przygoda pełna humoru, zwrotów 
akcji i wielkiej przyjaźni. Na szczę-
ście historia chłopca i jego pupila 
zakończyła się pomyślnie. Po seansie 
filmowym był czas na odwiedzenie 
miejsc z gastronomią, aby posilić 
się przed dalszą wędrówką. Po kon-
sumpcji, uczniowie klasy VIII posta-
nowili wykorzystać konstruktywnie 
czas podczas zakupowych łowów. 

28 września przypada Światowy 
Dzień Jabłka, mający na celu spo-
pularyzowanie jedzenia tego naj-
bardziej znanego owocu na świecie. 
Również w naszym przedszkolu 

dzieci z grup Żabki, Pszczółki, 
Rybki, Sówki i Motylki włączyły 
się w jego obchody. Podczas zajęć 
dzieci wysłuchały prezentacji mul-
timedialnej, uczestniczyły w róż-
nych zabawach plastycznych, sen-
sorycznych oraz matematycznych, 

w których głównym narzędziem 
były jabłka. Na koniec każda z grup 
mogła posmakować tych pysznych 
owoców, np. w postaci samodziel-
nie przygotowanego soku, tym sa-
mym wzmacniając zdrowe nawyki 
żywieniowe. Przedszkolaki chęt-
nie oglądały ilustracje, na których 
widniały trzebnickie sady. Same 
opowiadały o wizycie na tegorocz-
nym Święcie Sadów. Dzieci chętnie 
brały udział w proponowanych ak-
tywnościach, a wszystkie działania 
związane ze Światowym Dniem 
Jabłka idealnie skomponowały 
się z projektem, w którym nasze 
przedszkole bierze udział „Zdro-
we Smyki” oraz Międzynarodowej 
Akcji „Migamy Jabłuszko”. Naj-
lepszym podsumowaniem Dnia 
Jabłka w naszym przedszkolu było 
stwierdzenie jednego z przedszko-
laków „Trzebnica z jabłek słynie, 
a my jesteśmy jej częścią”. Dzień 
Jabłka na pewno zagości w Nieza-
pominajce na kolejne lata. / Agata 
Pomorska

W piątek, 8 października, ucznio-
wie klas IV, V i VIII, Szkoły Pod-
stawowej im. Św. Jadwigi Śląskiej 
w Kuźniczysku, uczestniczyli 
w wycieczce do Jura Parku w Kra-
siejowie. Zwiedzanie rozpoczęli od 
Tunelu Czasu, który przeniósł ich 
w czasy początków naszej planety. 
Na pokładzie „kapsuły czasu” po-
znali kolejne etapy kształtowania 
się Ziemi. Po parku oprowadziła 
nas pani przewodnik, która po-
dzieliła się swoją wiedzą na temat 
dinozaurów, ich trybu życia i wa-
runków, w jakich bytowały. Pod-
czas wizyty uczniowie obejrzeli 
seans filmowy 5D, który wywarł 

ogromne wrażenie na dzieciach 
jak i na opiekunach. Prehistorycz-
ne Oceanarium pozwoliło dzie-
ciom stanąć „oko w oko” z gatun-
kami, które żyły na Ziemi tysiące 
lat temu. Co ciekawe, mogli je po-
dziwiać w ich naturalnej wielkości. 
Kolejną atrakcją był Park Nauki 
i Ewolucji Człowieka, w którym 
w cyfrowy sposób zostały przed-
stawione pradzieje człowieka oraz 
kolejne etapy jego ewolucji. Dzięki 
animacjom 3D dzieci poznały, jak 
człowiek zmieniał się na przestrze-
ni lat, nauczył się zdobywać poży-
wienie, tworzyć i korzystać z na-
rzędzi. Na zakończenie wycieczki 
dzieci spędziły czas na placu zabaw 
oraz w Parku Rozrywki.

Pasowanie na ucznia w Szkole 
Podstawowej im. Świętej Jadwigi 
Śląskiej jest stałą częścią obcho-
dów Święta Szkoły, które w tym 
roku odbyło się 15 października. 
Rano społeczność szkolna wzięła 
udział w uroczystej mszy świętej, 
potem nastąpił przemarsz do ka-
pliczki, gdzie u stóp Świętej Jadwi-
gi Śląskiej zostały zapalone znicze. 

O godzinie 10.30 rozpoczęła się 
uroczystość pasowania. Pierw-
szoklasiści przedstawili piękny 
program artystyczny, złożyli uro-
czyste ślubowanie, a następnie 
nastąpił akt pasowania na ucznia, 
którego dokonała pani Dyrektor 
Elżbieta Taraszczuk-Gaweł, Każdy 
pierwszak otrzymał swój pierwszy 
dokument tożsamości – legityma-
cję szkolną oraz mnóstwo miłych 
upominków. W roku szkolnym 

2021/2022 do BRACI UCZNIOW-
SKIEJ naszej szkoły zostali włącze-
ni: Antoni Borecki, Diana Frąc-
kowiak, Lena Grochowska, Karol 
Karyś, Julia Kokoszka, Gracjan 
Latański, Leon Masalski, Aleksan-
dra Pietrasik, Oliwia Sokołowska, 
Bartłomiej Sosnowski, Wojciech 
Surówka, Mikołaj Sztandera, Ja-
cek Tokarczyk, Helena Winkler, 
Zofia Wojtyna. Pierwszakom gra-
tuluję, a wszystkim zaangażowa-
nym w przygotowanie tej pięknej 
uroczystości serdecznie dziękuję. 
/ Wychowawczyni klasy I Bożena 
Pieniądz.

rośnie w siłę, w jej szeregi wstępują 
również osoby spoza obszaru na-
szej gminy, co jak podkreśla jeden 
z założycieli bardzo cieszy i stanowi 
jeszcze większy impuls do działa-
nia.
Częstotliwość wyjść w góry spra-
wiła, iż TGG ZAWRAT jest coraz bar-
dziej rozpoznawalna zarówno na 
szlakach jak i w schroniskach

W 2020 r. na terenie Gminy Trzebnica rozpoczęła 
swoją działalność Trzebnicka Grupa Górska ZAWRAT. 

Pomysłodawcy i założyciele stanowią grono przyjaciół 
od lat ceniących sobie aktywne formy rekreacji.

Dnia 1 października dzieci uczęsz-
czające na zajęcia Świetlicy Opiekuń-
czo-Wychowawczej przy Szkole Pod-
stawowej w Boleścinie brały udział 
w ognisku integracyjnym zorgani-

zowanym przez panie opiekunki. 
Ognisko to było połączone z Dniem 
Chłopaka. Dziewczynki w tym dniu 
złożyły życzenia swoim Kolegom 
i odśpiewały „Sto lat”. Wszyscy zjedli-
śmy pieczone kiełbaski oraz słodkie 
„upominki”. Bardzo Nam się podo-
bało. / Seweryna Janicka 

Klasa 2 w ramach ogólnopolskiego 
projektu edukacyjnego „Z ekologią 
na Ty” wzięła się ostro do pracy. 
W ramach tego projektu wyko-
naliśmy już kilka zadań. Pierwsze 
zadanie to napisanie „Kodeksu 
Ekologa” dzięki niemu dowiedzie-
liśmy się co oznacza słowo ekologia 
i jak dbać o nasze środowisko. Ko-

lejne zadanie sprawiło nam rów-
nież wiele radości, gdyż udało nam 
się samodzielnie stworzyć piękny 
„Las w słoiku” i w przyjemny spo-
sób poznać i zgłębić zasady funk-
cjonowania roślin w przyrodzie. 
Zabawy było przy tym co niemia-
ra. Kreatywne kompozycje zdobią 
wnętrze naszej klasy. Uczestniczy-
liśmy również w akcji „Sprzątanie 
świata” która w tym roku została 

opatrzona hasłem „Myślę, więc nie 
śmiecę”. Celem było promowanie 
nieśmiecenia, edukacja odpadowa 
oraz podejmowanie działań, dzięki 
którym zmniejszamy negatywny 
wpływ na środowisko. Posprząta-
liśmy teren wokół naszej szkoły, 
co sprawiło nam wielką radości. 
Mimo zmiennej pogody udało 
nam się również wyjechać na zaję-
cia edukacyjne do Kruczyny, gdzie 
mieliśmy okazję posłuchać cieka-
wych opowieści o zwierzętach żyją-
cych w lesie, roślinności i zasadach 
tam panujących. Otaczająca przy-
roda i wspaniałe krajobrazy wzbu-
dziły w nas zachwyt. Możliwość 
bezpośredniego kontaktu z naturą 
dostarczyła nam wielu wspania-
łych przeżyć i wzbudziła ogromną 
radość. Dzieci zadawały mnóstwo 
pytań, rozpoznawały znane gatun-
ki roślin, wsłuchiwały się w odgłosy 
lasu. Zajęcia te uświadomiły nam, 
że przyrodę należy kochać i szano-
wać jak przyjaciela oraz to, że każdy 
z nas jest za nią odpowiedzialny. 
/ Szkolny koordynator projektu: 
Małgorzata Radek

W dniu 1 października 2021 roku 
odbył się XI Światowy Dzień Tablicz-
ki Mnożenia. Celem przedsięwzięcia 
było utrwalenie i sprawdzenie zasad 
tabliczki mnożenia, przy okazji była 
to świetna możliwość do nadrobie-

nia zaległości. Wykonując plakaty 
i powtarzając tabliczkę mnożenia 
przygotowywaliśmy się do tej akcji. 
Znajomość tabliczki sprawdzana 
była podczas krótkiego testu. W ko-
misji egzaminacyjnej wraz z nauczy-
cielami matematyki zasiadły uczen-
nice klasy 7a: Zofia Ćwiertniak, 
Anita Gorazdowska oraz Malwina 

Kozłowska. Dziewczęta odwiedzały 
uczniów klas III-VIII z zestawami 
zadań odpowiednimi do poziomu 
nauczania. Czas na rozwiązanie 
zadań wynosił trzy minuty. Klasy 
III i IV otrzymały do rozwiązania 
tabliczkę mnożenia w zakresie 100, 
natomiast klasy V-VIII zmierzyły 
się z zadaniami o większym stopniu 
trudności. Uczennice odpowiedzial-
ne za przeprowadzenie egzaminu 
wywiązały się wzorowo z pełnionej 
funkcji. Laureatami konkursu zo-
stali: Jan Garliński (kl. 3a), Maja Rak 
(kl.4b), Maja Szymańska (kl. 4b), 
Zofia Samól (kl. 4b), Michał Caj-
der (kl. 4b), Patryk Gogacz (kl. 4b), 
Kornelia Miszczuk (kl. 5a), Konrad 
Samulski (kl. 5a), Radosław Lajcht 
(kl. 5a), Joanna Wojtkowska (kl. 5b). 
Wszystkim bardzo gratulujemy! 
Akcja uświadomiła całej społeczno-
ści szkolnej na jakim poziomie jest 
ich znajomość tabliczki mnożenia. 
W przyszłym roku postaramy się 
aby nasze wyniki były jeszcze lepsze.

Wszystkie dziewczynki w przedszko-
lu 30 września pamiętały o święcie 
chłopców. Swoim kolegom składały 
życzenia i wręczyły upominki. Na 
wszystkich przedszkolaków czekał 

też słodki poczęstunek przygoto-
wany przez rodziców. To był słodki 
dzień, pełen wrażeń i wspaniałych 
zabaw. Chłopcom życzyliśmy przede 
wszystkim dużo zdrowia, radości 
i uśmiechu oraz spełnienia marzeń. / 
B. Wyszyńska-Borys
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W Polsce Dzień Chłopaka zawsze 
obchodzi się 30 września. Jest to 
ostatni dzień tego miesiąca. W tym 
roku święto to uczczono w czwar-
tek. Dziewczynki z kl. 3 wraz z wy-
chowawczynią p. Danutą Paluch 
przygotowały nie lada niespodzian-
kę dla chłopców z okazji tego dnia. 
Zaprosiły ich na piknik. Były pre-
zenty i zabawy na świeżym powie-
trzu. Wydarzenie zakończyło się 
wizytą w sklepie i zakupem lodów 
dla ochłody. Gromadka dziewięcio-
latków bardzo aktywnie spędziła 30 
września. To był naprawdę wspa-
niały dzień, który na długo pozo-
stanie w naszej pamięci. / D.P.

nietuzinkowy dzień 
Sz. Podstawowa Masłów

W dniach 7-11 października w na-
szej szkole klasy ósme uczestni-
czyły w warsztatach z Doradcą 
Zawodowym panią Beatą Wyrzy-
kowską. Spotkanie miało na celu 
przybliżyć uczniom wybór kie-
runku kształcenia i zawodu. Po-
znali również typy środowisk 
pracy, które przyciągają konkretne 
typy osobowości. Uczniowie z za-
ciekawieniem słuchali doradczy-
ni i byli bardzo zaangażowani. / 
Anna Pacierz

15.10.2021r odbyła się Pielgrzym-
ka mieszkańców Trzebnicy i oko-
lic do grobu św. Jadwigi. Rozpo-
częła się o godz. 18:00 i wyruszyła 
z Rynku ulicami Trzebnicy. Po 
uroczystej Mszy Świętej w Sanktu-
arium św. Jadwigi Śląskiej przed-
stawiciele różnych stanów i zawo-
dów zawierzyli Patronce Miasta 
na nowo wszystkich mieszkań-
ców oraz związanych z Trzebni-
cą. Również nasza Szkoła, repre-
zentowana licznie przez uczniów 
różnych klas i nauczycieli, wzięła 
udział w tych uroczystościach. 
Dziękujemy wszystkim za udział!

predyspozycje zawodowe

na pieLgrzymce trzebniczan
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W piątek, 8 października 2021 roku 
uczniowie z klasy 0, III, IV wraz z wy-
chowawczyniami wybrali się na wy-
cieczkę do Trzebnicy. Głównym celem 
wyprawy było zwiedzanie Pocyster-
skiego Klasztoru Sióstr Boromeuszek 
oraz trzebnickiego Rynku. Klasztor 
trzebnicki to jeden z najpiękniejszych 
i najstarszych zabytków architekto-
nicznych Śląska. We wnętrzu budyn-
ku przywitała nas siostra Augustyna 
i zaprosiła do zwiedzania. Pod jej 
przewodnictwem udaliśmy się do 
przepięknie zdobionej kaplicy, w któ-
rej zakonnice codziennie uczestniczą 
w modlitwie. Później podziwialiśmy 
najróżniejsze eksponaty, znajdują-
ce się w Muzeum Zgromadzenia 
i przedstawiające historię Borome-
uszek. Największe wrażenie wywarła 
na dzieciach makieta klasztoru wy-

konana przez żołnierza francuskiego 
Maroni w 1799 roku. Byliśmy także 
w refektarzu, czyli jadalni sióstr za-
konnych. Zwiedziliśmy salę Karola 
Boromeusza, salę muzyczną, w któ-
rej odbywają się liczne koncerty oraz 
salę wystawową zwaną Immaculata, 
gdzie obecnie można podziwiać wy-
stawę krzyży rzeźbionych w gałęziach 
drzew. Na koniec naszego pobytu 
w tym miejscu, udaliśmy się do klasz-
tornej kawiarni, gdzie czekał na nas 
słodki poczęstunek. Po wyjściu z niej, 
pełni wrażeń poszliśmy na trzebnicki 
Rynek. Tu dzieci zobaczyły Ratusz, 
zabytkowe kamieniczki, pręgierz oraz 
słynną trzebnicką parę kotów – Ko-
ciogórka i Lubuszka. Naszą wyprawę 
zakończyliśmy pałaszując pyszną piz-
zę. Wycieczka była pouczająca i pełna 
wrażeń. Poznaliśmy historię miejsc, 
które są nam bliskie, należą do naszej 
„Małej Ojczyzny”. / J.C. 

Według słów Ludmiły Ulickiej: 
Mieć właściwego nauczyciela, to 
jakby drugi raz się urodzić. Zdanie 
to idealnie oddaje sens zawodu na-

uczyciela. Pedagodzy, wychowaw-
cy, przedmiotowcy każdego dnia 
dodają skrzydeł swoim uczniom, 
rozbudzają ich pasje i talenty, a tak-
że wspierają po porażkach. Krótko 
mówiąc – na zawsze zapisują się 

w pamięci swoich podopiecznych. 
Dzień Edukacji Narodowej, zwa-
ny też Dniem Nauczyciela, co roku 
obchodzony jest w Polsce w tym 
samym terminie, czyli 14 paździer-
nika. W naszej szkole także uczczo-
no go w sposób szczególny. Nie było 
lekcji, kartkówek, sprawdzianów 
i odpytywania! Dzieciom zapewnio-
no zajęcia opiekuńcze o różnorakiej 
tematyce: polonistycznej, językowej, 
matematycznej, religijnej itp. Moż-
na było obejrzeć film edukacyjny, 
zmierzyć się z kodowaniem, litero-
wym sudoku, grami ortograficzny-
mi, logicznymi, pamięciowymi itd. 
Z okazji Dnia KEN odbył się także 
apel przygotowany przez Samorząd 
Szkolny pod opieką p. Marzeny 
Frątczak. Uczniowie z klas III-VIII 
recytowali wiersze okolicznościowe 
i śpiewali piosenki. Na zakończenie 
uroczystości wręczono laurki z ży-
czeniami – pani dyrektor, nauczy-
cielom i pracownikom szkoły. 

Literatura jest na tyle wdzięczna, 
że można bawić się nią na rozma-
ite sposoby. Świetną formą na lek-
turowe igraszki jest zastosowanie 
podczas ich omawiania – elemen-
tów dramy. Uczniowie bardzo lu-

bią momenty, gdy mogą odegrać 
perypetie swoich ulubionych bo-
haterów literackich. Przekonali się 
o tym niedawno uczniowie klasy IV 
i V. Pierwsi, przygotowali scenki do 
utworu pt. Magiczne drzewo. Czer-
wone krzesło Andrzeja Maleszki. 
Drudzy, opracowali pantonimę do 

fragmentów Opowieści z Narnii 
cz. I C. S. Lewisa. Zarówno dziesię-
ciolatkowie jak i jedenastolatkowie 
odznaczyli się zaangażowaniem, 
wysiłkiem i kreatywnością. Oprócz 
strojów, rekwizytów, sposobu ode-
grania ról, ocenie podlegała także 
poprawność odbioru dzieła. Noty, 
jakie otrzymali oni za swoje in-
scenizacje były wysokie – piątki 
i szóstki. Oprócz ocen, ważniejsze 
było poświęcenie się sprawie, po-
nowne sięgnięcie po lekturę, wy-
szukanie odpowiedniego fragmen-
tu oraz umiejętność pracy w grupie. 
W każdym zespole istotną funkcję 
odegrał lider – osoba odpowiedzial-
na za rozdzielenie ról, czuwanie nad 
prawidłowym przebiegiem prób 
itp. Ostatecznie, wszyscy uczniowie 
chętnie uczestniczyli w tym przed-
sięwzięciu. Każdy z nich dał świa-
dectwo temu, że my jako ludzie od-
grywamy role nie tylko na deskach 
teatru, lecz także w codziennym 
życiu. / K. P.-G.

14 października to wyjątkowy dzień 
dla całej społeczności szkolnej. Z tej 

okazji przedstawiciele Samorzą-
du Uczniowskiego przygotowali 
uroczystą akademię. Uczniowie 
w zabawny sposób odegrali scenkę 
z życia uczniów i nauczycieli. Nie 
zabrakło piosenek, a także słów 
wdzięczności za codzienny trud 
pracy nauczyciela. Młodzi artyści 
wręczyli również wcześniej przy-
gotowane upominki. Następnie 
głos zabrała Pani Dyrektor, Anna 
Kurnicka, która podziękowała za 
dotychczasowe zaangażowanie 
i życzyła wielu sił i wytrwałości 
w wykonywaniu tego zawodu. Na 
zakończenie również głos zabrała 
Przewodnicząca Rady Rodziców, 
Pani Monika Zubek-Kaczmarek, 
która złożyła życzenia dla wszyst-
kich nauczycieli i pracowników 
szkoły. / D. Surma

14 października to wyjątkowy dzień 
dla całej społeczności szkolnej. 
Z tej okazji przedstawiciele Samo-
rządu Uczniowskiego przygotowa-
li uroczystą akademię. Uczniowie 
w zabawny sposób odegrali scenkę 
z życia uczniów i nauczycieli. Nie 
zabrakło piosenek, a także słów 
wdzięczności za codzienny trud pra-
cy nauczyciela. Młodzi artyści wrę-

czyli również wcześniej przygotowa-
ne upominki. Następnie głos zabrała 
Pani Dyrektor  Anna Kurnicka, któ-
ra podziękowała za dotychczasowe 
zaangażowanie i życzyła wielu sił 
i wytrwałości w wykonywaniu tego 
zawodu. Na zakończenie również 
głos zabrała Przewodnicząca Rady 
Rodziców, Pani Monika Zubek
-Kaczmarek, która złożyła życzenia 
dla wszystkich nauczycieli i pracow-
ników szkoły. / D. Surma

14 października klasa 5A udała się 
na wycieczkę integracyjną do Pa-
pugarnii “Kubuś&Endriu” w Ku-
raszkowie. Uczniowie przenieśli się 
w magiczny świat egzotycznych pta-
ków dosłownie na wyciągniecie ręki. 
Zobaczyliśmy tam wielu przedsta-
wicieli rożnych gatunków. Papugi 
okazały się bardzo towarzyskie i go-
ścinne, chętnie siadały na naszych 
ramionach, rękach, głowach i jadły 
nam z dłoni. Kolejną atrakcją była 
przejażdżka konna z instruktorem, 
która choć początkowo wywoływa-
ła u niektórych obawy i stres okazała 
się niezapomnianym przeżyciem. 

Wycieczka zakończyła się wspól-
nym biesiadowaniem przy ognisku 
i pieczeniu kiełbasek. / Justyna Kę-
dziora 

6 października klasa 8a wybrała się 

pod opieką s. Lilianny Wypiór 
i wychowawcy p. A.Skurjat na 
wycieczkę do Świeradowa Zdrój. 

W drodze do Świeradowa, pod 
okiem pana przewodnika, zwie-
dziliśmy Zamek Czocha położony 
w miejscowości Sucha. Zobaczy-
liśmy multimedialną salę tortur, 
stylowe komnaty, kryjące mrocz-
ne tajemnice zamku, tajne przej-
ścia oraz niezwykłe ekspozycje. 
Zabudowania Zamku Czocha zo-
stały wykorzystane przy kręceniu 
filmów: „Gdzie jest generał”, czy 
„Dolina Szczęścia”. Kolejnym eta-
pem była pizzeria, po której czekał 
nas niezwykły spacer w chmurach 
Sky walk. Wznosząca się nad mia-
stem wieża widokowa zrobiła na 
nas niemałe wrażenie, a widok roz-
taczający się z jej szczytu napraw-
dę nas zachwycił. Wycieczka była 
dla uczniów niezwykłą przygodą 
oraz interesującą lekcją historii. / 
A. Skurjat 

W tym roku szkolnym klasa 1 ze 

Szkoły Podstawowej w Boleścinie, 
uczestniczy w dwóch projektach 
edukacyjnych. Jesteśmy już po wy-

konaniu pierwszego zadania z każ-
dego z projektów. Zadanie pierwsze 
z projektu „Dzieci uczą rodziców” 
dotyczyło min.bezpieczeństwa z ru-
chu drogowym oraz na placu zabaw. 
Dzieci poznały zasady poruszania 
się po drogach i zasadność noszenia 
odblasków po zmroku. Zaznajomiły 
się ze znakami drogowymi i nume-
rami alarmowymi. W ramach po-
dziękowań otrzymaliśmy dyplom 
i kamizelki odblaskowe, które na 
pewno przydają się podczas szkol-
nych wycieczek. W ramach projek-
tu ”BohaterOn” uczniowie obejrzeli 
bardzo ciekawe przedstawienie, któ-
re przybliżyło im historię Powstania 
Warszawskiego. Dzieci wykonały 
plakaty dla Powstańców Warszawy 
i dowiedziały się, jak we współcze-
snych czasach zostać prawdziwym 
patriotą.

8 października klasa 5 b, a także 
5 c wybrały się na warsztaty edu-
kacyjne do młyna w Skokowej. 
Jest to studwudziestoletni, pra-
cujący do dzisiaj obiekt. Podczas 
tych zajęć uczniowie mieli okazję 
poznania starych urządzeń służą-
cych do zbioru zbóż i pozyskania 
z nich ziarna, oraz dowiedzieli się 
z jakich gatunków zbóż można 
przygotować mąkę w tym młynie. 
Najciekawszym punktem progra-

mu było własnoręczne wykonanie 
ciasta i upieczenie podpłomyków, 
według starego przepisu, który jest 
tajemnicą tego miejsca. Pieczenie 
wciągnęło wszystkich uczestni-
ków, a efekt tej pracy – przedziw-
ne zwierzaki, warkocze, obłoki 
i inne formy to pyszne, chrupiące 
chlebki. Jedną z atrakcji wycieczki 
było także ognisko z kiełbaskami. 
Mimo, iż był to bardzo zimny po-
ranek, atmosfera była bardzo gorą-
ca, a zabawa wspaniała. / Joanna 
Sobota

5 października wybraliśmy się na 
wycieczkę do Wrocławia. Zwiedzi-

liśmy Ogród Botaniczny i Muzeum 
Przyrodnicze. Obserwowaliśmy 
zmiany zachodzące w przyrodzie 
jesienią. Podziwialiśmy piękne 
kolory jesiennych kwiatów i liści 
zmieniających teraz swoje barwy. 
W Muzeum Przyrodniczym obej-
rzeliśmy cztery wystawy tworzące 
największą ekspozycję przyrod-
niczą w Polsce: „Świat zwierząt”, 
„Świat roślin”, „Układ kostny krę-
gowców”, „Owady i człowiek”. Wy-
cieczka nie tylko umożliwiła nam 
wzbogacenie wiedzy przyrodni-
czej, ale dostarczyła wiele radości. 
Sprzyjała nam wyjątkowo piękna 
pogoda i dobre humory. Znalazł się 
też czas na lody i lemoniadę w ka-
wiarence na terenie Ogrodu Bota-
nicznego. / R.Marczak R.Makles

wycieczka do młynaz wizytą u seniorów dzień tabLiczki mnożenia

w trzebnickim kLasztorze

dzień edukacji narodowej

eLementy dramy 

dzień edukacji 

apeL

wycieczka do papugarnii

wycieczka do wrocławia

wycieczka Świeradów

projekty edukacyjne
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Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

Sz. Podstawowa Boleścin

W ramach doradztwa zawodowe-
go w klasie 1 d odbyły się zajęcia 
z udziałem logopedy szkolnego, 
Pani Joanny Kuczmy. Podczas za-
jęć uczniowie dowiedzieli się czym 
zajmuje się logopeda, na czym po-
lega jego praca. Dzieci wykonywa-

ły także ćwiczenia motoryki na-
rządów artykulacyjnych. Okazało 
się, że zawód logopedy jest bardzo 
potrzebny, nie tylko małym dzie-
ciom, ale również artystom, polity-
kom, recytatorom, jak również lu-
dziom chorym (np. po wylewach), 
którzy muszą uczyć się mowy od 
nowa. / M. Strzykalska

doradztwo zawodowe
Szkoła Podstawowa nr 2

15 października przedszkolaki 
z grup "Biedronki" i "Żuczki" od-
wiedziły Seniorów z Gminnego 
Dziennego Domu Pobytu dla Osób 
Starszych "Senior Wigor". Zaniosły 
trzebnickim Seniorom radość oraz 

pyszną herbatę i kawę na chłodniej-
sze, jesienne dni. W podziękowaniu 
za to miłe spotkanie, otrzymaliśmy 
na ręce pani dyrektor Doroty Gra-
bowskiej piękny obrazek malowany 
na szkle z wizerunkiem Krasnala 
Halabały. Serdecznie dziękujemy 
i do zobaczenia :-) / Monika Falfura

11.10.2021 r w szkole w Masłowie 
obchodziliśmy „Dzień Tabliczki 
Mnożenia na Sportowo”. Mimo 
chłodniej pogody, uczniowie klasy 
4 i 5 na lekcji wychowania fizycz-
nego rywalizowali między sobą 
z wiedzy z tabliczki mnożenia oraz 
sprawności fizycznej, a ucznio-

wie klasy 8 wspierali nauczycieli 
w organizacji współzawodnictwa. 
Zwycięzcami byli wszyscy, ponie-
waż każdy kto brał udział musiał 
rozwiązać działanie matematyczne 
i zmierzyć się z torem przeszkód. 
Uczniowie otrzymali indywidu-
alne nagrody a klasy pamiątkowe 
dyplomy. 

Według słów Ludmiły Ulickiej: 
Mieć właściwego nauczyciela, to 
jakby drugi raz się urodzić. Zdanie 
to idealnie oddaje sens zawodu na-
uczyciela. Pedagodzy, wychowaw-
cy, przedmiotowcy każdego dnia 

dodają skrzydeł swoim uczniom, 
rozbudzają ich pasje i talenty, a tak-
że wspierają po porażkach. Krótko 
mówiąc – na zawsze zapisują się 
w pamięci swoich podopiecznych. 
Dzień Edukacji Narodowej, zwany 
też Dniem Nauczyciela, co roku 
obchodzony jest w Polsce w tym sa-

mym terminie, czyli 14 październi-
ka. W naszej szkole także uczczono 
go w sposób szczególny. Nie było 
lekcji, kartkówek, sprawdzianów 
i odpytywania! Dzieciom zapew-
niono zajęcia opiekuńcze o róż-
norakiej tematyce: polonistycznej, 
językowej, matematycznej, religij-
nej itp. Można było obejrzeć film 
edukacyjny, zmierzyć się z kodowa-
niem, literowym sudoku, grami or-
tograficznymi, logicznymi, pamię-
ciowymi itd. Z okazji Dnia KEN 
odbył się także apel przygotowany 
przez Samorząd Szkolny pod opie-
ką p. Marzeny Frątczak. Uczniowie 
z klas III-VIII recytowali wiersze 
okolicznościowe i śpiewali piosen-
ki. Na zakończenie uroczystości 
wręczono laurki z życzeniami – 
pani dyrektor, nauczycielom i pra-
cownikom szkoły. 

dzień edukacji narodowej
Sz. Podstawowa Masłów
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Osoby, które dostarczą rozwiąza-
ną krzyżówkę do Redakcji Pano-
ramy Trzebnickiej, ul. Prusicka 12, 
pok. 201 lub do skrzynki kore-
spondencyjnej przy wejściu do bu-
dynku, wezmą udział w losowaniu:

• 50 zł
ufundowane przez GCKiS,  

do odbioru: ul. Prusicka 12

Rozwiązanie z numeRu 14 (200)

1. Komisja wylosowała głównego zwycięzcę 

którym został (a) : Halina Sosowska
hasło: oRkiestRa kameRalna

wpisz: imię, nazwisko, telefon

KUPON KRZYŻÓWKOWY dwutygodnika NR 15 (201)
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Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie końcowe.

    

50 zł Trzebnica
ul. Prusicka 12

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

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

Oferta sekcji 
2021 / 2022

Zachęcamy 
do zapoznania się z ofertą zajęć 
w sezonie 2020/2021. 
Prosimy o zapoznanie się 
z regulaminem zajęć. 
Szczegóły na stronie 
gckis.trzebnica.pl i na plakatach

artKawiarnia
Miejsce dla Ciebie!

ul. Prusicka 12 
(wejście od ul. Jana Olszewskiego)  
Od września nowe godziny otwarcia!
pon-czw 12:00 – 20:00
pt-sob 12:00 – 22:00 
niedz. 12:00 - 20:00 

Zapraszamy na domowe ciasta, najlepszą 
kawę, chrupiące gofry oraz rzemieślnicze lody
tel. 669 886 997

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

BILETy ONLINE kinopolonia.bilety24.pl 
zachęcamy do zakupu biletów online

KASy KINA
Kasy kina czynne od piątku do wtorku 
w godz. 14:00 do 15 min. po rozpoczęciu
ostatniego seansu. 
tel. 71/312 09 47 wew. 221

22-26 

października 

2021

„Rodzina Addamsów 2” /PREMIERA/
6+/animowany, familijny/2D 
dubbing/1godz.33 min.

„Shang-Chi i Legenda Dziesięciu Pierścieni” 
13+/fantasy, akcja/2D napisy/2godz. 12min.”

„Wesele” 
15+/dramat, obyczajowy/2D PL/2godz. 13min.

29 października – 
2 listopada 2021 „Rodzina Addamsów 2”, „Fatima” 

BIBLIOTEKA Rynek Ratusz, parter / tel. 669 767 871 
poniedziałek 09:00 – 12:00 i 13.00 – 16.00 
wtorek 09:00 – 12:00 i 13.00 – 16.00 
środa prace wewnętrzne 
czwartek 10:00 – 12:00 i 13.00 – 17.00 
piątek 09:00 – 12:00 i 13.00 – 16.00
sobota 09:00 – 13:00 – pierwsza i trzecia sobo-
ta miesiąca

Kącik
wdzięczności

Nie ma nic cenniejszego
niż wdzięczność

PODZIĘKOWANIE

Mieszkańcy Taczowa 
Małego składają 

podziękowania dla 
Państwa Bożeny 

i Józefa Mazurów za 
ufundowanie Krzyża 

Wioskowego.
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Wybierając  
Kredyt Obrotowy
zyskujesz:

• łatwy sposób na utrzymanie 
płynności finansowej,

• możliwość uzyskania dodatkowego 
źródła finansowania bieżącej 
działalności,

• terminy spłaty uzależnione od cyklu 
obrotowego działalności, a okres 
kredytowania wynosi nawet 3 lata,

• możliwość indywidualnego ustalania 
zabezpieczenie spłaty kredytu

KREDYT 
OBROTOWY

Prowadzisz działalność 
gospodarczą lub rolniczą?

Skorzystaj z atrakcyjnej oferty 
kredytów obrotowych

■ Oprocentowanie od 4,99%
■ Okres kredytowania do 36 miesięcy
■ Brak konieczności rozliczania

Dbamy  o  rozwój  Twojej  działalności 

R E K L A M A

R E K L A M A

R E K L A M A
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LiNia  b Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

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

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

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

Rozkład SzynobuSów źródło: www.kolejedolnoslaskie.pl

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

PRZySTANKI
KURS

1
KURS

2
KURS

3
KURS

4
KURS

5
KURS

6

ważny od 16.12.2019r. POCZĄTEK TRASy
1 Trzebnica nr 23 6:10 7:15 10:05 16:02 17:06 18:02

2 Raszów skrzyżowanie 6:13 7:18 - 15:59 17:01 17:59

3 Raszów wieś - - 10:08 - - -

4 Taczów 6:16 7:21 10:12 15:56 16:58 17:56

5 Głuchów Górny 6:20 7:25 10:16 15:52 16:54 17:52

6 Skarszyn 6:24 7:29 10:20 15:48 16:50 17:48

7 Boleścin 6:27 7:32 10:23 15:45 16:47 17:45

8 Piersno 6:30 7:35 10:26 15:42 16:44 17:42

9 Boleścin 6:33 7:38 10:29 15:39 16:41 17:39

10 Skarszyn 6:36 7:41 10:32 15:36 16:38 17:36

11 Godzieszowa 6:39 7:44 10:35 15:33 16:35 17:33

12 Siedlec PKP 6:42 7:47 10:38 15:30 16:32 17:30
13 Godzieszowa 6:45 7:50 10:41 15:27 16:29 17:27

14 Skarszyn 6:48 7:53 10:44 15:24 16:26 17:24

15 Głuchów Górny 6:52 7:57 10:48 15:20 16:22 17:20

16 Taczów 6:56 8:01 10:52 15:16 16:18 17:16

17 Raszów skrzyż. - - 10:55 15:13 - 17:13

18 Raszów wieś 7:00 8:05 - - 16:14 -

19 Trzebnica nr 23 7:04 8:09 10:58 15:10 16:10 17:10
Obowiązuje w dni robocze
Trzebnica nr. 23 – oznacza przystanek na ul. W. Witosa POCZĄTEK TRASy

LiNia D Trzebnica – Kałowice –Trzebnica – Marcinowo – Trzebnica

P.T Przystanki Kurs 1 Kurs 2

1 Trzebnica nr 12 12:05 16:15

2 Księginice 1 12:08 16:17

3 Księginice 2 12:10 16:19

3 Ligota 12:13 16:20

4 Masłów 1 12:15 16:22

5 Masłów 2 12:17 16:24

6 Kałowice 12:19 16:26

7 Masłów 2 12:21 -

8 Masłów 1 12:23 -

9 Ligota 12:25 -

10 Księginice 2 12:27 -

11 Księginice 1 12:29 -

12 Trzebnica nr 18 12:32 16:37

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

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

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

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

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

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

iNFORMacje OGÓLNe
KIERUNEK GODZINA ODJAZDU PRZySTANKI

Trzebnica –Boleścin – Siedlec 
PKP – Trzebnica

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

ważny od 3.06.2020r.

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

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

Koniowo – Trzebnica 08:20 / 11:35 Koniowo

Trzebnica–Masłów –Kałowice– 
Trzebnica

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

Trzebnica – Marcinowo

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

– ul Daszyńskiego,
miejsce: Urząd Miejski.

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

Trzebnica– Ujeździec
Mały

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

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

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ul. Wrocławskiej

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 oraz art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz Uchwały nr XIII/159/20 Rady Miejskiej 
w Trzebnicy z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ul. Wrocławskiej, zawiada-
miam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektu wraz z prognozą oddziaływania na środo-
wisko w dniach od 02.11.2021 r. do 24.11.2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pl. Marszałka J. Piłsud-
skiego 1, 55-100 Trzebnica, Wydział Architektury i Urbanistyki, pok. 49 w godzinach pracy urzędu oraz 
na stronie www.bip.trzebnica.pl. 
Dyskusja publiczne nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24.11.2021 
r. w formie elektronicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość o godz. 12:00 .
Chęć udziału w dyskusji publicznej należy zgłosić z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem na 
adres e mail: planowanie.przestrzenne@um.trzebnica.pl
Link do dyskusji publicznej zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miej-
skiego w Trzebnicy w dniu dyskusji o godz. 10:00.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 i art. 18 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Trzebnica 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomo-
ści, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.12.2021 r.
Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (email: sekretariat@um.trzebnica.pl) lub 
elektronicznej skrzynki podawczej (adres PUAP: /1y3nd3qd5d/SkrytkaESP).

w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 oraz art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2021 poz. 247 ze zm.) 
zawiadamiam o udostępnieniu do publicznego wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko w/w projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i możliwości zapoznania 
się z nimi w terminie od 02.11.2021 r. do 24.11.2021 r. w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie www.
bip.trzebnica.pl. 
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu planu w zakresie ochrony 
środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest 
Burmistrz Gminy Trzebnica.
Zgodnie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej mogą wnosić uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Trzebnica z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.12.2021 r. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy 
uwagi mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.

KLAUZULA INFORMACyJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne roz-
porządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) ) oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), w związku 
z realizacją czynności, o których mowa w art. 17 pkt. 9 tejże ustawy, informuję, że: 
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Gminy Trzebnica, dane będą przetwarzane 

w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica,
2) z Inspektorem ochrony danych może się Pan/Pani skontaktować przez e-mail: iod@um.trzebnica.pl
3) dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego, będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

4) przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
5) dane będą przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa,
6) dane będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa,
7) ma Pan/Pani prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania;
b) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) podanie danych jest wymogiem ustawowym,
9) jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,

10) niepodanie danych uniemożliwi dalsze rozpatrywanie Pana/Pani uwagi,
11) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. 
U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), Burmistrz Gminy Trzebnica informuje również o ograniczeniu prawa dostępu do infor-
macji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów 
planistycznych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań 
dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g, RODO tj. PRAWO DOSTĘPU przysługuje, jeżeli nie 
wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów w rejonie ulic: Obornickiej, Przemysłowej, Sportowej, Zielonej i Spokojnej w Trzebnicy

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o pod-
jęciu przez Radę Miejską w Trzebnicy Uchwały nr XXVIII/324/21 z dnia 6 października 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
w rejonie ulic: Obornickiej, Przemysłowej, Sportowej, Zielonej i Spokojnej w Trzebnicy.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planów. 
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, Plac Marszałka J. Pił-
sudskiego 1, 55-100 Trzebnica, w terminie do dnia 18 listopada 2021 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki po-
dawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmio-
tów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 670 ze zm.):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
2) opatrzone podpisem zaufanym albo,
3) opatrzone podpisem osobistym.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy. 
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy Trzebnica.

KLAUZULA INFORMACyJNA
Na podstawie art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 13 Rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), 
w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) informuję, że: 
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Gminy Trzebnica, dane będą przetwarzane 

w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, 
2) z Inspektorem ochrony danych może się Pan/Pani skontaktować przez e-mail: iod@um.trzebnica.pl,
3) dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury planistycznej związanej ze sporządzeniem miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego / zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
4) przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 
5) dane będą przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa, 
6) dane będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa, 
7) ma Pan/Pani prawo do: 
a) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania; 
b) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
8) podanie danych jest wymogiem ustawowym, 
9) jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, 

10) niepodanie danych uniemożliwi działania związane z rozpatrzeniem Pana/Pani wniosku, 
11) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. 
U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), Burmistrz Gminy Trzebnica informuje również o ograniczeniu prawa dostępu do infor-
macji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów 
planistycznych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań 
dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g, RODO tj. PRAWO DOSTĘPU przysługuje, jeżeli nie wpły-
wa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA
GMINY TRZEBNICA

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica
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GABINET 
LEKARSKI

Anna Paleczek – Różewicz
• Medycyna Estetyczna
• Chirurgia
• Medycyna Rodzinna 
• Wizyty Domowe

Trzebnica Św. Jadwigi 27c 
w w w.lekar zdomow y.pl
w w w.gabinet .website

tel. 690 931 579

LOGOPEDA

Katarzyna Matyasik
SPECJALISTA NEUROLOGOPEDII 

I WCZESNEJ LOGOPEDII KLINICZNEJ
•	 Terapia	zaburzeń	mowy	u dzieci
•	 Wspomaganie	dzieci	z opóźnionym 

rozwojem mowy
•	 Korekcja	wad	wymowy
•	 Badanie	gotowości	szkolnej
•	 Diagnoza	i terapia dysleksji
•	 Trening	słuchowy	Metodą	Warnkego
•	 Terapia	Sensomotoryczna

tel. 605 606 882
w w w. lo go -sp ek trum. pl

logospektrum.trzebnica@gmail.com

ENDOKRyNOLOG
Paweł Wójtowiec
Specjalista Endokrynologii, 

Specjalista Chorób Wewnętrznych

Dorośli oraz młodzież od 16 r.ż
•	choroby	tarczycy,	USG	tarczycy	
•	choroby	nadnerczy,	przysadki	mózgowej,
•	choroby	jąder	 i jajników, zespół PCO, 

hipogonadyzm
•	otyłość,	insulinooporność 

Gminne Centrum Medyczne 
TRZEBNICA-ZDRÓJ, ul. Kościuszki 10

każdy wtorek od 13:00 do 18:00
REJESTRACJA 

tel. 713120510, 713120375

OKULISTA
i PRACOWNIA OPTYCZNA

lek. med. Maria Banaś-Wojtowicz
specjalista chorób oczu i optometrysta
Trzebnica ul. H. Pobożnego 15/XII
wejście od ulicy Milickiej
Rejestracja:
71 387 22 67 / 607 40 58 47
czynny: pon. – pt. w godz. 13-19

www.okulistatrzebnica.pl
pełen zakres badań okulistycznych

OCT – optyczna koherentna 
tomografia

komputerowe pole widzenia

GINEKOLOG

GABINET GINEKOLOGICZNY
Janina Aleksandra Miturska

ginekolog-położnik
ZAKRES: USG, cytologia, 
konsultacje w sprawie 
leczenia niepłodności

Trzebnica ul. Mickiewicza 1
tel. 71 312 05 60

GODZINY PRZYjęć GABINETU:
pon. – śr. – pt. 16 – 19

GINEKOLOG

j. Rakowska-Stefanidis
ginekolog-położnik

Trzebnica, ul. Kosmonautów 8

przyjmuje:

poniedziałek 13:00 – 18:00

środa 15:00 – 19:00

w innych dniach
po telefonicznym uzgodnieniu

tel. 71 312 19 71
604 474 755

LARyNGOLOG

praktyka
laryngologiczna

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

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

ul. KOŚCIUSZKI 10
Rejestracja

tel. 607 09 99 00

GABINET
PEDIATRyCZNO-

ALERGOLOGICZNy

Anna Puchała
specjalista pediatrii i alergologii

TRZEBNICA
ul. Św. jadwigi 27 A-B

w ProVicie
od godz. 16:00

po wcześniejszym umówieniu.

tel. 602 159 230

OKULISTA
w ZAKŁADZIE OPTYCZNYM

dr n. med. Anna Białek-Szymańska
specjalista chorób oczu

Trzebnica ul. Św. Jadwigi 1D
• korekcja wad wzroku
• pomiar ciśnienia ocznego
• badanie dna oka

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

REJESTRACJA
tel. 601 754 974

STOMATOLOG
lek. stom.

Adam Wesołowski
TRZEBNICA

ul. J. Korczaka 1E
(Osiedle Zdrój – wejście 

od ul. Armii Krajowej)
•	stomatologia	zachowawcza 

z endodoncją
•	stomatologia	dziecięca

tel. 519 580 771

HIRUDOTERAPIA
GABINET TERAPII NATURALNYCh

TERAPIA
PIJAWKĄ LEKARSKĄ

RÓŻNYCH SCHORZEń
Czy pijawki mogą Ci pomóc?

Zadzwoń Zapytaj!
rejestracja: wtorek i czwartek

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

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

chirurgia i MEDyCyNA 
estetyczna

Lek. med. Maciej Paruzel
Specjalista Chirurgii Ogólnej,

hirudologii, Medycyny
Estetycznej i Kosmetologii

• Chirurgia Ogólna
• Chirurgia Ręki
• Medycyna Estetyczna
• Kosmetologia

Centrum Medyczne PARMED
Trzebnica ul. Spokojna 11

tel. 601 773 229
www.parmed.eu

STOMATOLOG

LEKARZ DENTYSTA

Dagmara Zięba

Trzebnica
ul. Koscielna 11 

w przychodni REH4U

tel. 603 403 202

STOMATOLOG

MediPerfect
lek. dent. Ana 

Vidiun-Kurasiewicz 
Stomatologia 

i medycyna estetyczna
TRZEBNICA

ul. Kościelna 11
tel. 515 874 799

OKULISTA
Sebastian Floryn

zastępca ordynatora 
Oddziału Okulistycznego 

Szpitala Wojskowego 
we Wrocławiu

dobór okularów, diagnostyka, 
leczenie zaćmy, jaskry 

i chorób siatkówki

gabinet: Brzeg Dolny
ul. Kopernika 1

rejestracja tel. 730 10 10 60

INTERNISTA
KARDIOLOG

Gabinet Internistyczno-Kardiologiczny

Lekarz Krzysztof Włodarczyk
specjalista chorób

wewnętrznych i kardiologii

w poniedziałki 15:00-16:00
w czwartki 15:00-17:00

Trzebnica ul. Kościuszki 10
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica-ZDRÓJ
II piętro, pokój 206

wizyty domowe tel. 601 760 888

ONKOLOG

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

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

i tarczycy.
•	Dermatoskopia-badanie	znamion	

barwnikowych skóry
Konsultacje Onkologiczne

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

czwartki godz. 15-18
rejestracja tel. 606 456 454

ACS SŁUCHMED

•	APARATY SŁUCHOWE
•	karta	stałego	klienta
•	bezpłatne badanie słuchu
•	raty,	wypożyczenia
•	baterie,	akcesoria

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

tel. 71 387 12 76
gabinet czynny: pon. 8-16 / wt. 8-11

śr. nieczynne / czw. – pt. 8-16

NEO
CENTRUM SŁUCHU

• BEZPŁATNE
BADANIA SŁUCHU
• APARATY SŁUCHOWE

• DYPLOMOWANY
PROTETyK SŁUCHU
Z 20 -LETNIM
DOŚWIADCZENIEM

• Dobór aparatów słuchowych 
u dzieci i dorosłych

• Bezpłatne testowania 
i wypożyczenia

•	Konsultacje	profesorskie

•	Dofinansowania NFZ,
PCPR, raty

ul. Wincentego Witosa 2
TRZEBNICA

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

tel. 71 740 50 12

ACS SŁUCHMED

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

Oborniki Śląskie
ul. Dworcowa 36 h

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

tel. 789 218 803

PODOLOG

Gabinet Zdrowe Stopy
USŁUGI STACJONARNE

•	Zabiegi lecznicze i pielęgnacyjne stóp
•	Pedicure podologiczny
•	Usuwanie odcisków, modzeli, kurzajek
•	Obcięcie i opracowanie paznokci 

problematycznych, grzybiczych 
i wrastających

ul. h. Pobożnego 24a

tel. 516 309 502

PSyCHOLOG
P OZ Y T Y W - K a

Centrum Rozwoju i Wsparcia 
Psychologicznego

•	psycholodzy	dzieci	i młodzieży
•	psycholodzy	osób	dorosłych
•	konsultacje	online
•	psychoterapia	dzieci	i młodzieży
•	psychoterapia	osób	dorosłych
•	grupy	rozwojowo-terapeutyczne	dla	

dzieci i młodzieży
•	EEG	biofeedback
•	terapeuci	ręki

Trzebnica ul. Polna 33
rejestracja tel. 503 901 757

www.pozy ty w-ka.pl

PSyCHOLOG
PSyCHOTERAPEUTA

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

mgr Renata Wójcicka
tel. 608 485 186

psychologtrzebnica.pl

PSyCHOLOG
PSyCHOTERAPEUTA

mgr Nadia Niedbalska
konsultacje i psychoterapia

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

Centrum Zdrowia Emvit
ul. Głowackiego 7 Trzebnica

tel. 725 184 179
www.nadianiedbalska.pl
BY POCZUć SIę LEPIEj

PSyCHIATRA

lek. Agnieszka Dzioba-Musiał

TRZEBNICA
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica – ZDRÓJ
ul. Kościuszki 10
Przyjmuje we wtorki

w godz. 15.00 – 19.00

rejestracja telefoniczna

tel. 665 38 38 58

PSyCHOLOG
PSyCHOTERAPEUTA

mgr Anita Szlęzak
Psychoterapia i wsparcie psychologiczne 

osób dorosłych i młodzieży po 16 rż

•	zaburzenia	nastroju
•	depresja	i żałoba po stracie 
•	zaburzenia	lękowe	i nerwicowe
•	objawy	psychosomatyczne
•	kryzysy	życiowe	i nadmierny stres
•	nadużywanie	alkoholu	i uzależnienia

tel. 660 688 738
www.psychoterapia-trzebnica.pl

Trzebnica ul. Św. jadwigi 11a/1

PSyCHOLOG
PSyCHOTERAPEUTA

Gabinet Psychologiczno-Terapeutyczny

mgr Alicja Szajner
•	 psychoterapia	indywidualna,
•	 terapia	par,
•	 terapia	systemowa	rodzin,
•	 konsultacje	dla	rodziców,

PRACUję	GŁóWniE	
Z OSOBAMi	DOROSŁYMi

tel. 731 644 123
Trzebnica

ul. Jana Olszewskiego 8/16 (p. III)

TECHNIK
DENTySTyCZNy

Adrian Lenkcis
Pracownia Techniki Dentystycznej

Arodent
NAPRAWA PROTEz

zęBOWYCH
TRZEBNICA ul. Obornicka 41 G

Pracownia czynna
pon. – pt. 9:00 – 16:30

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

mIEJSCE
NA TWOJą
REKLAmę

tel. 66 50 86 997
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FIZJOTERAPIA

MP FIZjO

Magdalena Pietrykowska
– rehabilitacja neurologiczna
– rehabilitacja ortopedyczna
– masaże

z dojazdem do pacjenta
Możliwość terapii w ramach NFZ

tel. 697 628 276

GINEKOLOG
POŁOŻNIK

Dr n med Piotr hańczyc
USG, Cytologia, 

niepłodność, 
badanie piersi

ul. Wrocławska 4 A
Wisznia Mała

REJESTRACJA 

tel. 500 020 110

DERMATOLOG

Irena Dudek-Zaborowska
SPECJ. DERMATOLOG-WENEROLOG

Trzebnica, ul. Wiosenna 26
www.dermed-kosmetyka.pl
•	wizyty	lekarskie	na	nFZ,
tel. 71 387 06 03
•	prywatne	konsultacje	derma-

tologiczne, tel. 669 070 396
•	porady lekarskie, dermatosko-

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

Z AB I EG I
LECZNICZO-KOSMETyCZNE
mgr Anna Binek tel. 726 162 805

KOSMETOLOG, PODOLOG
• pedicure leczniczy, pielęgnacja 

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

UROLOG
lek. Waldemar BONCZAR

Specjalista Urolog FEBU
•	Choroby	nerek,	moczowodów,	

pęcherza, prostaty, jąder
•	Zaburzenia	potencji
•	niepłodność
•	nietrzymanie	moczu	u kobiet 

i mężczyzn
•	Przewlekłe	infekcje	układu	

moczowego
•	Kwalifikacje	i przygotowanie do 

zabiegów urologicznych.
•	USG	nerek,	pęcherza,	prostaty,	

jąder i prącia
•	TRUS	przezodbytnicze	USG	prostaty

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

ul. Daszyńskiego 67/16
T R Z E B N I C A

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

SKLEP mEDYCzNY
MEDICA

w Gminnym Centrum
Medycznym 

TRZEBNICA-ZDRÓJ
ul. Kościuszki 10
III piętro p.301

Oferujemy:
• wózki, balkoniki, chodziki
• ortezy, pasy brzuszne
• pieluchomajtki, podkłady
• materace przeciwodleżynowe
• kołnierze i inne

czynne:
poniedziałek – czwartek: 

8:00-16:00 
piątek: 8:00-15:00

tel. 511 056 459 
umowa

z Narodowym 
Funduszem Zdrowia

TERAPEUTA MANUALNy

mgr Paweł Stelmaszczyk
FIZJOTERAPIA
OSTEOPATIA

TRZEBNICA
ul. Solna 6 lok 2 i 3

rejestracja online
www.stepmed.pl oraz

tel. 503 195 870

FIZJOTERAPEUTA

GABINET FIZJOTERAPII

mgr Mateusz Marszycki
• Masaż Leczniczy
• Terapia Manualna
• Igłoterapia

TRZEBNICA
ul. Świętej Jadwigi 1/2

tel. 501 676 986

REHABILITACJA
WIZyTy DOMOWE

mgr Anna Zalewska
FIZjOTERAPIA
•	po	unieruchomieniu
•	po	pobycie	w szpitalu
•	po	przebytym	COViD19
•	po	operacjach
•	po	urazach

Trzebnica i okolice
rejestracja telefoniczna:

506 607 012

PRZyCHODNIA

SPECjALISTYCZNO-
REhABILITACYjNA

DLA DZIECI
Trzebnica ul. Św. Jadwigi 3a

rejestracja tel:
pon – pt 8:00 – 16:00

tel. 606 454 887

PORADNIA NEUROLOGICZNA
DLA DZIECI

lek. med. Marzena Ambicka – Ciba

REHABILITACJA DZIECI
Fizjoterapeuci

z certyfikatem metody Vojty
NDT – Bobath, PNF

KONSULTACJE LEKARSKIE

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

LOGO-SPEKTRUM
NOWOCZESNE CENTRUM
TERAPII I WSPOMAGANIA

ROZWOJU DZIECI
•	integracja	Sensoryczna
•	Terapia	Logopedyczna
•	Diagnoza	i terapia dysleksji
•	Trening	sensomotoryczny
•	Trening	umiejętności	społecz-

nych
•	Zajęcia	dla	dzieci	z Zespołem 

Aspergera
•	Przygotowanie	do	szkoły-
– Pierwszak na medal
•	Terapia	ręki
•	Muzykoterapia	
•	Zajęcia	z ortografii
•	Senso-zabawy	dla	niemowląt	

i małych dzieci
•	Diagnoza	gotowości	szkolnej.

TRZEBNICA
ul. Solna 6

www.logo-spektrum.pl

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

SPECJALISTA
FIZJOTERAPII

Hanna Stelmaszczyk
•	terapia	powięziowa
•	terapia	czaszkowo-krzyżowa

TRZEBNICA
ul. Solna 6 lok 2 i 3

rejestracja online:
www.stepmed.pl oraz

tel. 507 033 543

Gabinet USG

dr n. med. Tomasz Harań
specjalista radiolog

Godziny przyjęć:
poniedziałki 9:20-15:30

wtorki i środy 14:30-19:30 

TRZEBNICA ul.
Obornicka 41e

koło stadionu
REJESTRACJA

tel. 71 387 27 78
605 175 050

FIZJOTERAPIA

mgr Łukasz Łagoda
• akupunktura klasyczna
• terapia manualna
• chiropraktyka
• usg narządu ruchu
• konsultacje fizjoterapeutyczne

TRZEBNICA
ul. Św. Jadwigi 1/2

www.aktiv-rehabilitacja.pl
tel. 693 280 758

ŚRODOWISKOWE 
CENTRUM 

PSyCHIATRII 
I PSyCHOTERAPII

Zespół doświadczonych 
psychiatrów i psychologów – 

psychoterapeutów oferuje opiekę 
w zakresie:

•	konsultacje	psychiatryczne	dla	
osób dorosłych.

•	konsultacje	psychiatryczne	dla	
dzieci i młodzieży.

•	psychoterapia	indywidualna	osób	
dorosłych.

•	psychoterapia	i wsparcie psycholo-
giczne dla dzieci i młodzieży.

•	konsultacje	i terapia dla par, rodzin.
•	wizyty	domowe	psychiatry	

i psychologa (dla seniorów i osób 
z ograniczoną mobilnością).

Rejestracja telefoniczna: 

+48 694 723 900
TRZEBNICA

ul. Polna 27a/1

PRZyCHODNIA
WETERyNARyJNA

F E N I K S

lek. wet. Ewa
Okręglicka – Langner

TRZEBNICA

ul. Kolejowa 1b
rejestracja wizyt:

tel. 601 061 222

DERMATOLOG

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

dermatologii i wenerologii
• konsultacje i zabiegi dermatologiczne – usu-

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

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

zmarszczek, ust; mezoterapia igłowa, botox

POniEDZiAŁEK 15:00-19:00
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica-ZDRÓJ
ul. KOŚCIUSZKI 10

tel. 696 115 821
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PULMONOLOG
KARDIOLOG

DIETETyK
BADANIA USG

lek. med. Agata Kot
SPECjALiSTA	CHORóB	PŁUC

Chlamydia, mycoplasma, przewle-
kły kaszel, duszności, astma, ob-
turacyjna choroba płuc, zapalenia 
płuc i oskrzeli, zaburzenia oddy-
chania w czasie snu, nadmierne 
zmęczenie, nadmierna senność

dr n. med.
Agata Kaczmarzyk-Radka

SPECJALISTA KARDIOLOG
USG serca, zaburzenia rytmu, nad-
ciśnienie tętnicze, niewydolność 
serca, arytmia, kołatanie serca, 
wady serca, zawał serca

Wizyty domowe wraz z badaniem 
echokardiograficznym 

lek. med. 
Joanna Konieczyńska

SPECJALISTA CHORÓB WEW.
MEDYCYNA ŻYWIENIA 

Zaburzenia przewodu pokarmo-
wego, Wzdęcia/Zaparcia, Zespół 
jelita nadwrażliwego, SIBO (zespół 
przerostu flory jelita cienkiego), 
celiakia, wsparcie przy chorobach 
autoimmunologicznych (m in. 
choroba Hasimoto, RZS, łuszczyca), 
problemy skórne ( trądzik, AZS, egze-
my, wypadanie włosów), zaburzenia 
glikemii (insulinooporność, cukrzy-
ca), zaburzenia hormonalne (PCOS)

lek. med. Grzegorz Fast
SPECJALISTA RADIOLOG

Badania USG: jamy brzusznej dzie-
ci i dorosłych, układu moczowego, 
tkanek miękkich, tarczycy, ślinia-
nek, węzłów chłonnych, jąder, pier-
si, miednicy (prostaty), kolana

Oferujemy badania:
■ Zaburzeń oddychania w czasie snu 
■ USG serca / EKG / spirometria 
■ Holter EKG / Holter Ciśnieniowy 

Rejestracja telefoniczna:

tel. 505 686 165
Viltis Medica

ul. Wrocławska 8D 
TRZEBNICA

od 15.00 do 16.00

TERAPIE NATURALNE

BIOMEDICA Trzebnica
•	Diagnoza i terapia obciążeń 

organizmu
•	Usuwanie patogenów
•	Odkwaszanie i odchudzanie

TRZEBNICA
ul. Bochenka 53/6

tel. 786 852 113
www.naturo-patia.pl 

LOGOPEDA 
KLINICZNy

Neurologopeda kliniczny
Surdopedagog

•	terapia	aac	i c-eye
•	elektrostymulacja	obszaru	

ustno-twarzowego 
•	trening	słuchowy	johansena	
•	trening	słuchowo-głosowy	

przewodnictwa kostnego
•	kinesiotaping
•	masaż	Schantala
•	Monachijska	Funkcjonalna	

Diagnostyka
•	praca	z pacjentem z wadą 

genetyczna, uszkodzeniami 
neurologicznymi, niemowlę-
tami, korekcja wad wymowy

Agnieszka 
Franieczek-Madalińska

tel. 504 234 127
Trzebnica

ul. Daszyńskiego 67/11
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TRANSPORT GRATIS
tel. kom. 602 523 956 

tel.  71 388 91 91 

S P R Z E D A Ż

O PA ŁU
WĘGIEL / EKOGROSZEK  

 EKOgroszek   

                                           
    cena od 780 zł

PELLET 

PROMOCJA

R E K L A M A

SzAfKA(15) RTV w kolorze dąb sonoma o wy-
miarach: szerokość: 120 cm, wysokość: 55 cm, 
głębokość: 40 cm stan bardzo dobry, cena 50 
zł, odbiór w Trzebnicy, tel. 694 878 705.

ŁAWA(15) dębowa, Trzebnica, cena 50 zł, tel. 
603 283 075.

KOmPLET SKóRzANY(15) dwa fotele z ka-
napą, stan dobry, nie zniszczony, cena 600 zł tel 
608 041 645.

STOLIK(15) drewniany, ławę IKEA, cena 100 zł, 
tel. 603 283 075.

ŁAWA(15) masywna, dębowa, gruby marmur, 
stan bdb, cena 500 zł, tel. 608 041 645.

fOTEL(15) rozkładany jednoosobowy, cena 
150 zł, Trzebnica, tel. 603 283 075.

mEBLE(15) dla dziecka, Ikea, Mammut, szafa 
i komoda, używany, odbiór własny: Kryniczno, 
cena: 100 zł, tel. 606 610 955.

OgŁOSzENIA
DROBNE

NIERUCHOMOŚCI

SPR zE DAm

mIESzKANIE(13) 2-pokojowe z widokiem na 
las bukowy w Trzebnicy. Cena do negocjacji.
Tel. 609 110 868.
mIESzKANIE(13) w Trzebnicy, przy Obroń-
ców Pokoju, II piętro, winda, 52 mkw, w pełni 
wyposażone, do zamieszkania, nowe, cena 475 
tyś zł., tel. 537 707 777.
mIESzKANIE(11) w Trzebnicy, 3 pokojowe 
o powierzchni 79,25 mkw, okolice Bazyliki 
i Winnej Góry, cena 475 500 zł, (do negocjacji), 
tel. 608 407 057.
mIESzKANIE(11) dwupoziomowe 79 mkw, 
salon, 2 pokoje, kuchnia, 2 łazienki, osiedle mo-
nitorowane, miejsce parkingowe, Trzebnica, 
ul. H. Pobożnego, cena 516 000 zł, do negocja-
cji, tel. 691 270 060 , 785 082 839.
mIESzKANIE(11) 2 pokojowe, w Prusicach, 
o powierzchni 48,7 mkw, tel. 668 377 319.

DOm(14) oraz budynek gospodarczy, znaj-
dujący się na 34 arach, Piersno,
tel. 71 312 75 67, 725 160 354.
SAD(14) wiśniowy, około 1 ha, Brzyków, nr tel. 
661 851 943.
POLE(13) orne 2,5 ha w Piekarach, w połowie 
zalesione, świerki, dęby, brzozy, czereśnie, 
wiśnie, jabłonie, na środku staw i altana z do-
prowadzonym prądem, teren pagórkowaty, 
częściowo ogrodzone, oferta dla szukających 
ciszy i spokoju, tel. 502 379 351.
DOm(14) z zabudowaniami gospodarczymi 
i działkami budowlanymi z pozwoleniem 
na budowę, Masłowiec ponad 4 h, tel., 534 
067 322.
DOm(10) jednorodzinny w Wiszni Małej, na 
działce o pow. 21 arów, wygodny dojazd do 
Wrocławia, w pobliżu: szkoła, ośrodek zdrowia, 
infrastruktura sportowa, las, cena do uzgodnie-
nia, tel. 692 725 881.

gRUNT ROLNY(15) w gminie Wińsko, o pow. 
2,14 h, IV i V klasa, położny bezpośrednio przy 
lesie, blisko prąd i woda, cena 99 tyś zł do ne-
gocjacji, tel. 501 944 555.
DzIAŁKA(15) o powierzchni 3 tyś mkw, Mal-
czów, atrakcyjne miejsce i cena, tel. 501 944 
555.
DzIAŁKA(12) budowlana, Czeszów obok 
Młyna, 1300 m2, nieuzbrojona, ale w pobliżu 
jest gaz i woda. Cena 65 tys., tel. 732 244 683.
.

.

gRUNT ORNY(12) nr działki ewidencyjnej 
160/4, pow. 7,81 h, Obręb Kuraszków, gm. 
Oborniki Śl., Powiat trzebnica, cena 75 000 
zł / h, tel. 697 411 149, 713 101 420.
gRUNT ORNY(12) nr działki ewidencyjnej 
246/2, pow. 0,73 ara, Obręb Kuraszków, gm. 
Oborniki Śl., Powiat trzebnica, cena 75 000 zł 
/ h, tel. 697 411 149, 713 101 420.
gRUNT ORNY(12) nr działki ewidencyjnej 
160/2, pow. 3,53 h, Obręb Kuraszków, gm. 
Oborniki Śl., Powiat trzebnica, cena 75 000 
zł / h, tel. 697 411 149, 713 101 420.
DzIAŁKA(11) budowlana, atrakcyjna, w Trzeb-

Ogłoszenia drobne są bezpłatne.
Ich treść przyjmujemy i wycofujemy: 

osobiście w sekretariacie GCKiS
ul. Prusicka 12 lub telefonicznie

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

lub do momentu wycofania ich przez nadawcę.
Zgłoszenia do kolejnego numeru
należy dostarczyć do 2.11.2021 r. ność programowania, miejsce pracy: Zakład 

Metalowy „FERA” Trzebnica. Biuro@ferasc.pl, 
tel. 602 793 229.
POmOCNIK BUDOWLANY(12) firma de-
karska specjalizująca się w dachach płaskich 
zatrudni na stanowisku – pomocnik budow-
lany, tel. 500 266 161.
ELEKTRYK/ELEKTROmONTER(11) Fir-
ma o ugruntowanej pozycji w swojej bran-
ży zatrudni osobę na stanowisku: elektryk/
elektromonter, wymagane doświadczenie 
na w/w stanowisku, miejsce pracy: Trzebnica 
i okolice, tel. 691 594 820.
ELEKTRYK / HYDRAULIK(11) przyjmę pra-
cownika do prac instalacyjnych: elektryka, hy-
draulika, kanalizacja, atrakcyjne wynagrodze-
nie, możliwość przyuczenia, tel. 600 880 654.
DO zAJęć z DzIEćmI(11) poszukuję osób 
do prowadzenia zajęć rekreacyjnych z dziećmi 
na Bzylowej Polanie w Piotrkowiczkach, tel. 512 
740 255.
NA PŁATNY STAż(11) przyjmę na płatny staż 
osobę do prowadzenia zajęć rekreacyjnych 
z dziećmi w Zagrodzie Edukacyjnej w Piotrko-
wiczkach, tel. 512 740 255.

SZUKAM PRACy

OPIEKUNKA(11) zaopiekuje się osobami star-
szymi, Trzebnica, okolice, tel 503 957 070.
SPRząTANIE(11) solidnie posprzątam: domy, 
mieszkania i biura w rozsądnej cenie, tel. 798 
898 123.

KOREPETyCJE

mATEmATYKA(14) Jestem studentem Po-
litechniki Wrocławskiej, udzielę korepetycji 
dla uczniów szkoły podstawowej, a także 
szkół ponadpodstawowych przygotowują-
cych się do matury, tel. 792 429 119.

fOTOgRAfIA EvENTOWA (14) jestem ab-
solwentem UW kierunek fotograficzny. Mam 
wieloletnie doświadczenie w fotografii even-
towej oraz portretowej. Jeśli chcesz zacząć 
swoją przygodę albo poszerzyć swoje umie-
jętności, to zapraszam do kontaktu, tel.519 
448 421.
CHEmIA / mATEmATYKA(14) udzielę ko-
repetycji z chemii i matematyki na poziomie 
szkoły podstawowej, tel. 518 264 135.
mATEmATYKA, Jęz. ANgIELSKI(12) 
Korepetycje, przygotowanie do egzaminów, 
magister ekonomii z kilkuletnim doświad-
czeniem dydaktycznym, posiadający upraw-
nienia (kurs pedagogiczny), zapewniam 
indywidualne podejście, wspólne ustalanie 
celów pracy, konsekwencję i cierpliwość, 
specjalność: nadrabianie zaległości z czasów 
nauki zdalnej, korepetycje w Trzebnicy lub 
możliwość dojazdu (od godz. 17.00) do oko-
licznych miejscowości, tel. 731 645 077.
mATEmATYKA(10) chciałbym zaprosić na 
lekcje matematyki, jestem bardzo cierpliwym, 
życzliwym i spokojnym nauczycielem, za-
wsze staram się przede wszystkim zrozumieć 
potrzeby ucznia i do każdego indywidualnie 
dostosować tempo oraz sposób nauki, jestem 
Inżynierem Pożarnictwa oraz aktualnie kończę 
studia magisterskie, tel. 530 670 467.
NAUKA RYSUNKU(9) domowe lekcje ry-
sunku i malarstwa, profesjonalna nauka od 
podstaw, dla początkujących i zaawansowa-
nych w każdym wieku, w Trzebnicy, daria.bil-
ska.artist@gmail.com , tel. 783 012 716.
ANgIELSKI / NIEmIECKI(8) ukończyłam 
germanistykę na Uniwersytecie Wrocław-
skim i kursy z angielskiego. Udzielę korepe-
tycji z języka niemieckiego i angielskiego 
dzieciom w wieku szkolnym do 8 klasy pod-
stawówki, tel. 723 631 364.

MOTORyZACJA / rolnicze

SPR zE DAm

CITROëN(14) C2 automat – 1,4 HDI, rok 
produkcji – 2005, przebieg – 213 500 km, 
ubezpieczenie do 21.08.2022 r., przegląd do 
14.09.2022 r., stan – sprawny do jazdy, cena 
5600,00 zł, tel. 665 886 993.
POLONEz(14) Truck, 2001, stan bdb, 6000 zł 
do uzgodnienia, tel. 603 360 632.

CITROEN(14) Xsana, rok prod.2004, stan do-

nicy, 1600 mkw, decyzja o warunkach zabudo-
wy, media obok, tel. 798 283 228.

z AmIE NIę

mIESzKANIE(13) 89 mkw, dwupoziomowe, 
w Trzebnicy, przy ul. Obrońców Pokoju 41 – na 
mały dom lub połowę domu w Trzebnicy z do-
płatą, tel. 693 800 815.
mIESzKANIE(11) lokatorsko-własnościowe 
48,7mkw, 2 pokoje, duży balkon, wysoki parter 
w Prusicach na podobne lub mniejsze na par-
terze w Trzebnicy, tel. 71 371 99 66.

KUPIę

gARAż(15) w Trzebnicy, tel. 694 878 705.

DO WYNAJęCIA

mIEJSCE POSTOJOWE(15) w garażu pod-
ziemnym w centrum Trzebnicy (blisko rynku), 
cena 200 zł. Tel. 694 878 705
KAWALERKA(15) w Trzebnicy, przy ul. Ko-
ścielnej 25/12, 37 mkw, tel. 603 597 415.
KAWALERKA(15) Nowy Dwór, 26 mkw, 1400 
zł + opłaty + kaucja, tel. 605 380 463.
mIESzKANIE(14) 37 mkw, 2 pokoje , ła-
zienka , kuchnia, balkon, stan bardzo dobry, 
Trzebnica, Rynek, tel. 601 851 160.
mIEJSCE POSTOJOWE(14) na samochód 
w budynku mieszkalnym przy ul. Marcin-
kowskiej w Trzebnicy, tel. 533 533 288.
mIESzKANIE(14) w Trzebnicy, koło stadio-
nu, 50 mkw, odnowione, 2 pokoje z kuchnią 
i łazienką, wolne od zaraz, czynsz do nego-
cjacji, tel. 721 358 089.
POSzUKUJę POKóJU(13) w Trzebnicy lub 
okolicy, tel. 603 719 748. 
KAWALERKA(12) 38 mkw, w Księginicach, tel. 
796 671 055.
POWIERzCHNIE BIUROWE(12) usługowe, 
w centrum Trzebnicy, przy ul. Solnej 6, w bez-
pośrednim sąsiedztwie deptaka, w budynku 
znajdują się lokale o pow. 10 – 40 mkw, teren 
biurowca jest ogrodzony i posiada własny par-
king, tel. 663 844 847.

ODSTąPIę

ODSTąPIę DzIERżAWę(12) działka na Ko-
ciej Górze w Trzebnicy, 350 mkw z altanką drew-
nianą, jest użytkowana, rosną drzewa i krzewy 
owocowe, dobry dojazd, tel. 71 387 47 67.

DAM PRACĘ
fREzER, OPERATOR(15) CNC Firma SEN-
DEX zatrudni. Dogodne warunki pracy, 
stała umowa o pracę, Zainteresowanych 
prosimy o kontakt: sendex@sendex.com.pl 
, tel. 601 746 630.
PRACOWNIK fIzYCzNY(14) pomocnik, 
ślusarz, mechanik, do przyuczenia, przy 
sprzedaży, obsłudze maszyn budowlanych, 
atrakcyjne warunki, tel. 600 033 115.
mONTER(14) instalacji sanitarnych/ pomoc-
nik / pracownik budowlany, poszukujemy 
pracowników praca na miejscu oraz na wy-
jazdach, atrakcyjne wynagrodzenie, zapew-
niamy transport oraz dodatki, tel. 781 494 805.
POmOCNIK BUDOWLANY(14) Firma 
strzecharska zatrudni przy konstrukcjach 
drewnianych i dekarstwie trzcinowym, pra-
ca na miejscu (Szczytkowice) i u klienta, mile 
widziane prawo jazdy, tel. 609 088 871.
mAgAzYNIER(14) Firma SENDEX zatrud-
ni na stanowisko:MAGAZYNIER/OBSŁUGA 
TECHNICZNA, dogodne warunki pracy. Stała 
umowa o pracę, sendex@sendex.com.pl tel. 
601 746 630
HANDLOWIEC(13) Firma Rtip Energy poszu-
kuje osoby do pracy na stanowisko Handlow-
ca, praca w biurze w Trzebnicy w godzinach 
8-16. Dotyczy pozyskiwania klientów, oferto-
wanie, kontakt telefoniczny, umowa o pracę. 
Proszę o wysłanie CV na adres: joanna.radzie-
jowska.tripenergy@gmail.com
PRACOWNIK BUDOWLANY(12) Firma 
budowlana zatrudni pracownika do wykań-
czania wnętrz. Praca we Wrocławiu. Facho-
wiec 30 zł na godzinę. Pomocnik 20 zł na 
godzinę, tel. 508 623 596.
KONTROLER JAKOŚCI(12) pomiar goto-
wych detali (wysokościomierz elektroniczny 
TESA) i sporządzanie protokołów pomiaro-
wych, miejsce pracy: Zakład Metalowy „FERA” 
Trzebnica. Biuro@ferasc.pl, tel.602 793 229.
PROgRAmISTA/OPERATOR(12) frezarki 
CNC, wymagane doświadczenie i umiejęt-

biuro
nieruchomoŚci

ul. daszyńskiego 42 trzebnica

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

tel. 602 756 346

MIESZKANIA
DOMY
DZIAŁKI

bry, w ciągłej eksploatacji, ważne OC i bada-
nia techniczne, cena 2500 zł, tel. 693 602 615.
OPLEL(14) Mokka , autko zadbane, "zgrabne", 
sprawne, mega wygodne, posiada z tyłu ba-
gażnik na rower, na siedziskach można regu-
lować długość, od roku w kraju, jestem pierw-
szym właścicielem w Polsce, książka serwisowa, 
ksenony, podgrzewane fotele, klimatyzacja 
automatyczna dwustrefowa, nawigacja, czujni-
ki parkowania przód i tył, , menu w języku pol-
skim, system start-stop, przyciemniane szyby, 
podgrzewana kierownica, elektryczne szyby, 
elektrycznie regulowane i składane lusterka, 
światła przeciwmgłowe, napęd na 4 koła, od-
straszasz elektryczny na kuny, Trzebnica, cena 
52 000 tyś, tel. 570 400 107.

mERCEDES, NISSAN I SEAT(14) 3 szt: Mer-
cedes, Nissan K10 i Seat Ibiza Sport, tel. 534 
067 322.

OPONY(11) do Mazdy 3, alufelgi 15', opony 
rozmiar 195/65 r.15, cena 500 zł, tel. 697 120 620.

SIANO(15) mała kostka, dynie jadalne 
i ozdobne, ziemniaki jadalne i paszowe, tel. 
507 834 555.
DRzEWO(15) kominkowe: czereśniowe i 2 me-
try wiśniowego oraz 3 drewniane drabiny 5 – 
metrowe, cena do ustalenia, tel. 603 528 704.
KUźNIA(14) z lat 1900, wraz: 60 narzędzi 
ręcznych i mechanicznych, cena 8,5 tyś. zł, 
tel. 883 433 493.

KRóLIKI(14) do dalszego howu lub tuszki, 
tel. 693 602 615.
SIEWNIK(14) do zboża nodet , szerokość 
robocza 2,20, stan dobry, oraz rozsiewacz 
do nawozu 700 litrów, stan dobry, produkcji 
niemieckiej, tel. 693 602 615.
KOSIARKA(14) rotacyjna, czeska, tel. 693 
602 615.
SIEWKA DO NAWOzU(14) 350 L, stan bar-
dzo dobry, gotowy do pracy, oraz opryski-
wacz, – stan bardzo dobry, tel. 693 602 615.
PRzYCzEPA(14) skrzyniowa, Piława Górna, 
D 44, tel. 668 302 127.

BUDOWLANE / AGD, RTV

SPR zE DAm

WANNA(15) akrylowa, do wbudowania marki 
Riho i baterie do tej wanny, z prysznicem Kludi, 
w bardzo dobrym stanie, tel. 536 273 459.
SKRzYDŁO DRzWI(15) prawe, 80 cm firmy 
Porta, wraz z klamka, zamkiem, stan ich jest 
bardzo dobry pomimo że są używane, Trzeb-
nica, cena 100 zł, tel. 691 141 985.

DACHóWKę(13) ceramiczną, tanio, (dzwonić 
wieczorem), tel. 71 312 36 77.

zEgAREK(14) Samsung Galaxy Watch stan 
idealny, posiadam paragon z oryginalnym 
pudełkiem, gwarancja 2 lata, dodatkowo jest 
założone szkiełko ochronne, tel. 518 264 135.

TELEWIzOR(14) 10 zł, tel. 531 313 781.

WIESzACzKI(14) nadają się na min. na wi-
trynę do sklepu z torebkami, kapeluszami 
regulowana wysokość, cena 8 zł /szt, przy 
zakupie większej ilości cena do uzgodnie-
nia, Trzebnica, tel. 691 141 985.

ODKURzACz(14) Philipsa 3w1 z akcesoria-
mi, odkurzacz ma wadę, a mianowicie prze-
stał się kręcić wałek, nie chcę go naprawiać, 
gdyż dostałam w prezencie drugi, końcówki 
oraz dwie ściereczki z mikrofibry nie używa-
ne, uchwyty do mocowania, 2 szt. także nie 
używane, posiadam pudełko, może komuś 
potrzebny na części, cena 300 zł, ( Kupiony 
za 1.300 zł ) Do odbioru w Trzebnicy. Tel. 
691141985.

ODKURzACz(12) Philipsa 3w1 z akcesoriami, 
ma wadę, przestał się kręcić wałek, końcówki 
oraz dwie ściereczki z mikrofibry nie używane, 
uchwyty do mocowania, 2 szt. nie używane, 
może potrzebny na części, cena 300 zł, ( Ku-
piony za 1.300 zł ) Trzebnica, tel. 691 141 985.

ROWERy

SPR zE DAm

ROWER(14) stacjonarny, nowy, cena do 
uzgodnienia, Milicz, tel. 698 038 314.
ROWER(14) turystyczny, INDIANA Trakker D 
26, mało używany, rozmiar ramy 17 cal, licz-
ba biegów 21, rozmiar kół 26, cena 500 zł, tel. 
669 821 423.

mEBLE

SPR zE DAm

ŁózKO REHABILITACYJNE(15) + materac 
antyodleżynowy – nowy; łóżko bardzo krótko 
używane: w pełni sprawne, elektryczna regula-
cja wysokości, elektrycznie podnoszony zagłó-
wek, elektrycznie podnoszone leże pod noga-
mi pacjenta, wszystkie funkcje łóżka sterowane 
elektrycznie przy pomocy pilota, wykończenia 
boczków oraz barierki wykonane z drewna, 
kolor buk, drewniane barierki z obu stron łóż-
ka, leże z drewnianymi lamelkami odporne na 
działanie środków dezynfekujących, duże koła 
z możliwością blokady, wysięgnik z trójkątem 
do podciągania się, wymiary leża: 90 cm x 200 
cm; łóżko jest złożone do transportu, cena 1300 
zł za wszystko, Trzebnica, tel. 667 743 520.

Firma poszukuje pracowników 

DO PRODUKCJI STOLARKI PCV 
Umowa o pracę na czas nieokreślony. Bardzo dobre warunki płacowe. 

Możliwość przyuczenia. Mile widziane osoby z doświadczeniem.

tel. 603 605 244

WYPOCzYNEK(14) komplet wypoczynko-
wy, kolor turkusowy, dł. 2 0, szer. Po rozłoże-
niu 2,2 m. Czachowo, cena do uzgodnienia, 
tel. 888 409 049.

SzAfA(14) trzydrzwiowa, tel. 668 302 127.
SzAfKA(14) pod telewizor, czarna, ze szkla-
nymi drzwiami, w środku jedna półka zwykła, 
drugą na płyty CD, wys. 64 cm, dł. 87 cm, gł. 
53 cm, Trzebnica, cena 35 zł, tel. 691 141 985.

DLA DZIECI / RóŻNE

SPR zE DAm

HULAJNOgA(15) Oxelo, kupiona w De-
cathlon, stan dobry, cena 20 zł, odbiór w Trzeb-
nicy. Tel. 694 878 705.

KOSz(15) wiklinowy, do drewna, + zestaw ko-
minkowy, + mała siekiera w dobrym stanie, 
cena 40 zł, odbiór w Trzebnicy, tel. 694 878 704.

SUKNIA(15) ślubna, w rozmiarze 44-46, szyta na 
miarę, sukienka użyta tylko 1 raz podczas ślubu 
cywilnego i uroczystego obiadu, nie ma jakich-
kolwiek uszkodzeń, wymaga jedynie odświeże-
nia, Trzebnica, cena 750 zł, tel. 603 283 075.

WózEK(15) teuronia, komplet, plus fotelik sa-
mochodowy, cena 500 zł, tel. 795 323 110.

fOTELIK(14) samochodowy 70 zł, tel. 535 
091 637.

mASKOTKA(14) duża, 60 cm, Kubuś Pucha-
tek, Trzebnica, cena 30 zł, tel. 691 141 985.

zJEżDżALNIA(14) toot toot z autkiem 
(samo autko to koszt około 50 zł), autko 
i zjeżdżalnia wydają dźwięki, bez śladów 
użytkowania, zjeżdżalnia 70 cm wysokości 
i 1 metr długości, Trzebnica, cena 200 zl, Tel. 
691 141 985.

gARAż(14) komplet – komenda z autem 
policyjnym i strażą, cena za komplet 30 zł, 
bez śladów użytkowania, Trzebnica, Tel. 691 
141 985.

NOSIDEŁKO(14) angielskie, nowe, szelki Ti-
kamak, koloru czerwono-szarego, zalecane 
od urodzenia do 12 kg, cena 50 zł, Trzebnicy, 
tel. 691 141 985.

WózEK(14) Bebetto Torino 3w1. Stan bar-
dzo dobry, wszystko sprawne, kompletne, 
z oryginalnym pudełkiem, folia, moskitiera, 
uchwyt na kubek, plecaczek/ torebka, do-
rzucę adaptery do nosidełka, 2 prześciera-
dła do gondoli, kocyk i parę innych rzeczy. 
Do odebrania w Trzebnicy. Tel. 691 141 985. 
Cena 900 zł. Polecam.

PIŁKA(14) dla niemowlaka, Fischer Price, po-
rusza się, wydaje dźwięki, melodyjki są przy-
jemne, Trzebnica, cena 30 zł, tel. 691 141 985.

LAKTATOR(14) ręczny, Medela Harmony 
Pump & Feed Set, Innovation Calma, wszyst-
ko kompletne, nieużywany smoczek calma, 
butelki, laktator używany przeze mnie przy 
jednym dziecku, świetnie się sprawdzał, 
cena 70 zł, Trzebnica, tel. 691 141 985.

gRA(14) kapsle, piłka nożna z pudełkiem, in-
strukcja obsługi, niczego nie brakuje, Trzeb-
nica, cena 10 zł, tel. 691 141 985.

BUCIKI(14) niechodki ( wszystkie ze zdjęcia) 
od 0 do 12 miesięcy, granatowe w kropki su-
per prezentowały się na chrzcie, wszystkie 
oddam za dobrą parzona kawę ;) Trzebnica, 
tel. 691 141 985.

KUPIę /  ODDAm / PRzYJmę

KUPIę WYPOSAżENIE RESTAURACJI(13) 
krzesła, stoły drewniane, mogą być używane 
tel. 601 849 555.
KUPIę PRzYCzEPę(13) campingową tel. 
601198 984.
ODDAm ŚWIERK(13) na deski lub opał, za 
wycięcie drzewa na działce w Trzebnicy przy 
Grunwaldzie, jest zezwolenie, tel. 601 198 984.
KUPIę ImADŁA(12) kowadła i przekładnie, tel. 
692 466 363.

 

 

 

ZATRUDNI NA STANOWISKO: 
 

KUCHARZ  
 POMOC KUCHENNA 

 
więcej informacji pod numerem tel. 535 – 101 – 192 



38 39NR 15 / 201 / 22.10.2021NR 15 / 201 / 22.10.2021

DWUTyGODNIK SAMORZĄDOWy 
GMINy TRZEBNICA

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

ADRES REDAKCJI:
GCKiS ul. Prusicka 12
tel. 71 312 09 47

Szczytkowice 91
tel. 785 233 408

PON-PT 8-17 / SOBOTA 8-14

Nakład 10 000 egzemplarzy

NR 15 (201) / 2021

data wydania: 22.10.2021

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

ZESPóŁ REDAKCyJNy
Aleksandra Mac, Monika Wilga,
Aleksandra Podrygajło

OPRACOWANIE GRAFICZNE
Aleksandra Iwańska

KOREKTA TEKSTU 
Monika Wilga

REKLAMA 
Małgorzata Derecka
e-mail: reklama.panorama.trzebnicka@gmail.com
tel. 665 086 997

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

Z-ca redaktora naczelnego: Aleksandra Mac

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść i charakter 
reklam i ogłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tytu-
łów i adiustacji tekstów bez naruszenia głównej myśli autora.

Druk: Polska Press Sp. z o.o.,

Oddział Poligrafia, Drukarnia w Sosnowcu.

Firma TOMIK oferuje

PROFESJONALNE
CZYSZCZENIE

– DYWANÓW
– WYKŁADZIN
– TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ
– MEBLI TAPICEROWANYCH

Konkurencyjne ceny!

tel. 693 431 523

TAXI 1
TRZEBNICA
przewóz 6 osób

telefon
601 270 514

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

Firma świadczy usługi:

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

Pracujemy na maszynach i środkach firmy KARCHER

Firma

BIURO
RACHUNKOWE
• Pełna obsługa firm
• Możliwość odbioru 

dokumentów od klienta 
oraz współpraca zdalna

• gwarantujemy terminowość, 
profesjonalizm i dyskrecję

tel. 713 870 274
502 749 540
602 571 613

TYLKO U NAS
SZYBKO

TANIO
I SOLIDNIE

Wycena usługi bezpłatna
także u klienta

Powiat Trzebnicki
i okolice

694-057-540

zAprASzAMy Do wSpółprACy

Jakub
FhUSKUP ZŁOMU

METALI KOLOROWyCH MAKULATURy WyWóZ GRUZU BUDOWLANEGO

Tr z E b n I C A  ul.  Milicka 32  tel . 71 312 05 03
GODZINY OTWARCIA SKUPU

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

poDSTAwIAMy kontenery | transport grATIS | nAjwyżSzE CEny w MIEśCIE

Paweł Miklas
693 749 567

pmserwis90@gmail.com

czynne: pon – pt 9 – 17 Księginice, ul. Trzebnicka 67

serwis oleJowy
naprawa
sKrzyń biegów
auTomaTycznych i manualych

SPRZEDAŻ WĘGLA
P.H.U. "JAROS" WĘGIEL Z POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ

KoSTKA / orzECh / EKogroSzEK 
DrEwno rozpAłKowE

LuzeM Lub w work ach

TRzEBNICA ul. Chrobrego 26
NOWA LOKALIzACJA – dawny ARAJ

tel. 609 514 915 / 697 011 953

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

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

drewno beTonowe
www.drewno-betonowe.pl /  biuro@drewno-betonowe.pl

WĘGIEL
EKOGROSZEK

DREWNO KOMINKOWE 
i	OPAŁOWE

PoLSkI oPaŁ
Głuchów Górny 1
TARTAK przy krzyżówce

tel. 695 934 148 
663 693 820

PELLET
15 kg = 17,90 zł.
tel. 731 200 005 

UsłUgi
Lakiernicze
pranie tapicerki 

poLerowanie karoserii

zawonia
tel. 724 354 894

PRANIE 
DYWANóW 
NA WSKROŚ W PRALNI

21zł/m2
bezpłatny odbiór oraz

dowóz od 100 zł.

tel. 603 232 261
www.czyszczeniedywanow.pl

TAXI 3
Józef Domagała

• przewóz osób

• zakupy na telefon

tel. 601 586 739

ARCHITEKT 
WNęTRz

tel. 604 163 109

www.dagmaraczulek.com

REgULACJE 
NAPRAWA 

OKNA 
ROLETY

TeL. 530 250 070

SCHODY
100 % DREWNIANE

produkcja i montaż
DĄB JESION
BUK SOSNA

www.schodex.net
cena od 4,5 tys. zł.

tel. 602 728 266

BRUKARSTWO

Trzebnica
tel. 792 457 967

MARBRUK
Mariusz Kwak

USŁUGI
REMONTOWE
• płytki
• malowanie
• gładzenie
• kompleksowe wykończenia 

łazienek
• zabudowy GK
• wykończenia wnętrz
• wykończenia poddaszy
• docieplenia dachów

tel. 725 340 467

ELEKTRyK
WYKONAm

PRACE 
ELEKTRYCZNE 

I ELEKTRONICZNE 

tel. 513 986 986

oczyszczalnia
Ścieków

BEzPŁaTna
wycEna

ProfEsjonalnE
doradzTwo

Zbiorniki
na desZcZówkę

piwnicZki betonowe
odwodnienia

i drenaż

paweł madaliński
skarszyn 48 trZebnica

szamBa
betonowe
605 331 903

Gwarancja
na zBiornik

i monTaż

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

CHEmIA ImPORTOWANA
N A J W Y ż S z E J  J A K O Ś C I
DLA TWOjEGO DOMU
– zaopatrzenie firm, instytucji, hoteli 
oraz gastronomii w środki utrzymania czystości
– gwarancja LEPSZEj CENY niż u obecnego dostawcy
– kompleksowe sprzątanie i doczyszczanie budynków

Szczytkowice 70

tel. 693 476 703 

RAMZES ENERGY
FOTOWOLTAIKA
– Panele najwyższej jakości 

z 30-letnią gwarancją

– Szeroki wybór

– Panele dwustronne do 25% 
więcej energii

www.RamzesEnergy.pl

tel. 501 182 091

SKLEP
WęDKARSKO-zOOLOgICzNY 

TRzEBNICA 
ul. Solna 3 obok delikatesów SAM 

pon.-pt. 9:00-17:00 sob. 9:00-14:00 tel. 695 548 489 / 697 689 359 

sPawanie-ŚlusarsTwo
TOLL-SPAW 
Krzysztof Kawecki 

tel. 883 485 324
Trzebnica
ul. prusicka 39

■ spawanie
-aluminium
-stopów aluminiowych
-stali, stali nierdzewnej
-stali miękkich

■ meTaloPlasTyKa

swiatchemii.com / swiatchemii@wp.pl 

USŁUGi
REmONTOWO
BUDOWL ANE
REMOnTY	CAŁOśCiOWE

wewnątrz i z zewnątrz:
• szpachlowanie, tynkowanie
• malowanie, zabudowy
• gładzie, gres, terakota, panele
• podwieszanie sufitów
• docieplanie, ocieplanie

tel. 721 767 978
661 331 963 / 505 719 540

WAżNE TELEfONY
URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICy

71 312 06 11, 71 312 06 42, 71 312 01 45
BURMISTRZ PRZyJMUJE

w sprawach skarg i wniosków:
w każdą środę

w godz. od 16:00 – 16:15
w sprawach lokalowych:
w każdy pierwszy wtorek

miesiąca w godz. od 13:00 – 16:00

PRZEWODNICZąCY RADY MIEJSKIEJ
dyżur w każdą środę w godz. 13:00 – 

16:00 w sprawie skarg i wniosków
w każdą środę w godz. od 15:30 – 16:00

WyDZIAŁy URZĘDU MIEJSKIEGO

WYDZiAŁ	TECHniCZnO	–	inWESTYCYjnY
71 388 81 81, 71 312 06 11, wew. 281

WYDZiAŁ	GEODEZji
I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
71 388 81 54, 71 312 06 11, wew. 254

WYDZiAŁ	ARCHiTEKTURY	I URBANISTYKI
71 388 81 51, 71 312 06 11, wew. 251

WYDZiAŁ	ORGAniZACYjnY
71 388 81 42 wew 242 lub 243

WYDZiAŁ	ROLniCTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA

71 388 81 77, 71 312 06 11, wew. 277
WYDZiAŁ	FinAnSOWY

71 388 81 55, 71 312 06 11, wew. 255
DZiAŁALnOśĆ	GOSPODARCZA

71 388 81 86, 71 312 06 11, wew. 286
WYDZiAŁ	PROMOCji

71 388 81 13, 71 312 06 11, wew. 402

WYDZiAŁ	EGZEKUCji	I WINDYKACJI
71 388 81 79, 71 388 81 06

wew. 279 i 406
WYDZiAŁ	SPRAW	OBYWATELSKiCH

URZąD STANU CYWILNEGO
71 388 81 16 i 71 388 81 37

Ewidencja Ludności 71 388 81 99
Dowody Osobiste 71 388 81 87

Działalność Gospodarcza 71 388 81 86
ZAKŁAD	GOSPODARKi	MiESZKAniOWEj

71 387 15 92
OśRODEK	POMOCY	SPOŁECZnEj

71 312 05 27
GMINNY ZGK TRZEBNICA ERGO

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

71 388 81 14
GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU

785 922 332
BIBLIOTEKA MIEJSKA 669 767 871

HALA SPORTOWA 71 312 11 71

ZAKŁAD	UBEZPiECZEń	SPOŁECZnYCH
71 388 75 00, 71 388 75 80

SąD REJONOWY 71 312 12 13

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

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

GMINNE CENTRUM MEDYCZNE
TRZEBNICA–ZDRÓJ 71 387 28 38

POGOTOWIE WODNO-KAN.
71 310 12 16

KUPIę LAS
LUB GRUNT ROLNY

POD ZALESIENIE 

tel. 510 084 228
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