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Wielkie pieniądze dla Gminy Trzebnica
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Kolejne
inwestycje
Na terenie rekreacyjnym przy
ul. Czereśniowej pojawią się
m.in. tor wrotkarski, ścianki
wspinaczkowe czy wodny plac
zabaw.

więcej str. 10-11

Jubileusz
replantacji
Pół wieku temu dr Ryszard
Kocięba przyszył z sukcesem
pierwszą rękę w trzebnickim
szpitalu.
sz ko ł a
po d s tawowa

nowa
hala sportowa

więcej str. 12-14

Kinowe
spotkania

w Kuźniczysku

Więcej – str. 2-3
Burmistrz Marek Długozima pozyskał ponad 10 mln zł dofinansowania w ramach rządowego programu Polski Ład.
Pozwoli to na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 o nowe skrzydło wraz z budową podziemnego łącznika z nową
Gminną Halą Widowiskowo-Sportową. Drugą inwestycją współfinansowaną z tych środków będzie budowa hali
sportowej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku. – Te inwestycje będą spełnieniem obietnicy, którą dałem dzieciom
oraz ich rodzicom – podsumowuje burmistrz Marek Długozima.
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W środę 27 października
burmistrz zaprosił seniorów
na darmowy seans filmu
„Fatima”. W kolejnym dniu
w Kinie Polonia spotkać
można było Stanisława
Dzierniejko producenta
filmowego, który promując
swoją książkę przybliżył
zebranym świat kina.

więcej str. 16-17
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Ponad 10 mln zł dla Gminy Trzebnica
Mam dla Państwa świetną informację! 25 października w Urzędzie Miejskim z rąk Posła na Sejm
IX kadencji Pawła Hreniaka odebrałem symboliczny czek z dofinansowaniem w kwocie 10 219
520,89 zł na rozbudowę Szkoły
Podstawowej nr 2 wraz z budową
łącznika z Gminną Halą Widowiskowo-Sportową im. Dolnośląskich Olimpijczyków oraz na
budowę sali gimnastycznej wraz
z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku. To wielki
dzień na drodze dalszego rozwo-

ju Gminy Trzebnica. Pieniądze
pozyskane w ramach rządowego Polskiego Ładu pozwolą nam
przeprowadzić dwie tak potrzebne
inwestycje, które znacząco podniosą komfort uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr
2 i Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku. Pozyskane przeze mnie
dofinansowanie to także spełniona obietnica, którą dałem społeczności obu tych szkół, a także
dowód skuteczności mojego działania w dążeniu do zamierzonego
celu jakim jest stały rozwój zarów-

no miasta jak i gminy.
W Szkole Podstawowej nr 2 powstanie przestrzeń dla najmłodszych uczniów z klas 1-3 z 9 nowymi salami lekcyjnymi. Będzie
posiadał on osobne wejście i zapewni bezpieczeństwo potrzebne
najmłodszym. Podobnie jak mający powstać łącznik z nową halą
widowiskowo-sportową, która już
od początku obecnego roku szkolnego służy uczniom.
Podczas uroczystego otwarcia
nowej Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku w 2018 roku, złożyłem

dzieciom i ich rodzicom oraz pracownikom i dyrektor szkoły obietnicę, że kolejnym etapem rozwoju
placówki będzie nowoczesna hala
sportowa, która pozwoli rozwijać
się sportowo dzieciom uczęszczającym do szkoły. Dziś i ta obietnica nabiera realnych kształtów.
Nowa sala gimnastyczna będzie
uzupełnieniem dokonanej modernizacji i rozbudowy.
W tym miejscu chciałbym podziękować Premierowi RP Mateuszowi Morawieckiemu oraz całemu rządowi RP za dostrzeżenie

potrzeb samorządów, a także ujęcie ich w planach dotyczących rozwoju naszej Ojczyzny zawartych
w programie Polski Ład. Dziękuję
również posłom z terenu Dolnego
Śląska – Agnieszce Soin, Pawłowi
Hreniakowi oraz Przemysławowi
Czarneckiemu.

Marek Długozima

▶ Burmistrz wspólnie z dyrektor Szkoł y Podstawowej nr 2 Grażyną Kantecką

▶ Po d ko nie c s ie rp nia o f icj alnie ot war t a z ost a ł a n owa G m inna H al a Wi dow i -

▶ J e s zc ze w 2011 r o ku b u d y ne k , w k tó r y m o b e c nie z naj duj e s i ę Sz ko ł a

▶ W c i ągu k ilk u l at z mie ni ł się w nowo c z e s ną p l aców kę, k tó ra te ra z z ost anie

▶ Sz ko ł a Po d st awowa w Ku ź nic z ys ku p r ze d re m onte m . N a z dj . b u rmist r z

▶ W 2018 r o k u ot war t a na nowo p o m o de rni z acj i , s z ko ł a z mie ni ł a się

podczas jednego ze spotkań dotyczących rozbudow y szkoł y.

Burmistrz Gminy Trzebnica

Po d st awowa nr 2 w yg l ąd a ł t ak .

▶ Ponad 10 m ln z ł d l a G miny Tr ze b nic a!

▶ Sy m b o lic z ny c ze k b u rmist r z M ar e k D ł u goz im a o de b ra ł z rąk p os ł a Paw ł a

▶ Powst anie nowe s k r z yd ł o Sz ko ł y Po d st awowej nr 2 w raz z ł ąc z nik ie m

▶ Znaj d z ie się w nim d z iewię ć s al l e kc yj nyc h d l a k l as 1-3.

z nową G m inną H al ą Wi d ow is kowo -Sp or tową.

r oz b u dowana .

H re niak a .

M ar e k D ł u goz im a z d y r e k tor E l ż b ie t ą Taras zc z u k- G awe ł.
R

▶ W Ku ź nic z ys k u w y b u dowana zost anie hal a sp or towa na p ot r ze by s z ko ł y.

s kowo -Sp o r towa im . D o lnoś l ąs k ic h O lim p ij c z y ków. D z i ę k i p oz ys k ane mu
p r ze z b u rmist r z a do f inansowaniu m oż liwa b ę d z ie b u dowa b e z p ie c z ne go
ł ąc z nik a ze s z ko ł ą.

▶ O d by wać się w niej b ę d ą m o g ł y z aj ę c ia w yc howania f i z yc z ne go.
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Wy remontowane//lub wy budowane szkoły w Gminie Trzeb nica

Kolejna szkoła zmienia się na lepsze
Trwają prace związane z budową nowego placu
zabaw przy Szkole Podstawowej w Boleścinie.
Jak zapewnia burmistrz Marek Długozima, który
wizytował teren szkoły, to dopiero początek
gruntownych zmian i modernizacji, jakie czekają
w najbliższej przyszłości placówkę.
Nowy plac zabaw buduje firma Free Kids, a znajdą się na nim
m.in.: huśtawka typu bocianie
gniazdo, zjeżdżalnia, dwie łukowe

ścianki wspinaczkowe, przejście
tunelowe, zestaw sportowy z drabinkami do podciągania, karuzela, a także stół do piłkarzyków.

– Po budowie, remontach oraz
renowacji innych szkół z terenu
Gminy Trzebnica, przyszedł czas
na zmiany w Boleścinie. Zgodnie
z obietnicą daną przeze mnie rodzicom oraz uczniom rozpoczynamy proces, na który składać się
będzie kompletna termomodernizacja z wymianą pieca grzewczego, stolarki drzwiowej i okiennej,
kaloryferów, naprawa dachu wraz
z systemem rynien. W pierwszej
kolejności jednak wspólnie z Panią dyrektor ustaliliśmy, że dzieci

przedszkolne przeniesione zostaną
z piwnicy budynku na specjalną
zaaranżowaną przestrzeń na parterze. Wymieniony zostanie także
sprzęt komputerowy wraz z zakupem nowych mebli do sali komputerowej – powiedział burmistrz
Marek Długozima, a dyrektor
Anna Kurnicka dodała: – Bardzo
dziękujemy burmistrzowi, za rozpoczęcie procesu zmian na lepsze
w naszej szkole. To bardzo istotne
z punktu widzenia lokalnej społeczności, by szkoła nadgoniła

stracony dystans do innych placówek na terenie naszej gminy.
Dzięki temu stanie się także atrakcyjniejsza dla rodziców, którzy
nie decydują się obecnie posyłać
do nas swoich dzieci. Wierzę, że
wspólnymi siłami uda nam się
nadać szkole nowy blask – podsumowuje.
Obecnie trwać będą prace projektowe, a pierwsze roboty remontowe zaplanowano na najbliższe
wakacje.
[sh]

▶ Wc ze ś niej w y b u dowane , w y r e m o ntowane lu b o d now io ne z ost a ł y m . in .

▶ G minna Sz ko ł a M u z yc z na ot war t a w 2014 r o k u .

▶ N owe s k r z yd ł o Pr ze d s z ko l a nr 2 .

▶ H al a sp or towa oraz b ois ko w ie l o fu nkc yj ne p r z y Sz ko l e Po d st awowej nr 3.

Sz ko ł a Po d st awowa nr 2 ot war t a w 2013 r o k u .

▶ Te r e n b u dow y p l acu z abaw w i z y towa ł b u rmist r z M are k D ł u goz im a , na z dj .
z d y re k tor Anną Ku rnic k ą.

▶ W t y m miej scu p owst aj e now y p l ac z abaw. Jak z ap ew nia b u rmist r z to
p ie r ws z a z s ze re gu inwe st ycj i i z mian w Sz ko l e Po d st awowej w B o l e śc inie.

▶ W y konano

g ru ntow ny
Po d st awowej nr 1.

▶ W y m ie nio ny zost anie m . in . s p r z ę t w s ali komp u te r owej .
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▶ W y b u dowane zost a ł o nowe s k r z yd ł o w Sz ko l e Po d st awowej w Ku ź nic z ys k u .

▶ Bu d y ne k p r zej d z ie te ż te rm om o de rni z acj ę w raz z w y mianą p ie c a , sto l ark i
d r z wiowej i o k ie nnej oraz nap rawą d ac hu .
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miejsce
na Twoją
reklamę
tel. 665 086 997
▶ N owa sie d z iba Pr ze d s z ko l a nr 1 w raz z p owst anie m ż ł ob k a .

▶ W Uj e ź d ź cu Wie lk im w y ko nano ko m p l e t ną te rm o m o de rni z acj ę.
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remont dobiegł końca
Zakończył się remont i modernizacja toalet na
pierwszym i drugim piętrze Szkoły Podstawowej
nr 3. Zadanie wykonała trzebnicka firma –
Przedsiębiorstwo Instalacyjne „System Plus”
Mirosława Gajdy z Ujeźdźca Małego. Kwota
inwestycji wyniosła blisko 350 tys. zł.
– Tą inwestycją dotrzymałem
słowa danego dzieciom oraz ich
rodzicom. Wcześniej wykonaliśmy kompleksowy remont toalet
na parterze budynku, wraz z zakończeniem drugiego etapu zamykamy temat sanitariatów w Szkole
Podstawowej nr 3. Oprócz tego

wykonane zostały prace naprawcze
infrastruktury parku przy szkole,
gdzie interwencji wymagały schody i okalający teren murek. W dalszej kolejności planuję modernizację pomieszczeń po starej szatni
z przystosowaniem ich do potrzeb
świetlicowych najmłodszych dzieci

– podsumowuje remont burmistrz
Marek Długozima.
Przypomnijmy, że w ostatnim
czasie w Szkole Podstawowej nr
3 wykonano szereg remontów
i wielomilionowych inwestycji.
Powstała m.in.: pełnowymiarowa
hala sportowa wraz z remontem
małej hali gimnastycznej, boisko wielofunkcyjne obejmujące
dwa boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenisa i piłkę ręczną, nowa multimedialna sala do
nauki języków obcych, stołówka
z kuchnią oraz nowoczesny i spełniający najwyższe wymogi bez-

▶ Re m ont ł az ie ne k w y konany zost a ł na d ru g im i t r ze c im p ię t r ze b u d y nk u
Sz ko ł y Po d st awowej nr 3.

pieczeństwa nowy plac zabaw dla
dzieci. Do najważniejszych udogodnień należy zaliczyć również
windę usprawniającą przemieszczanie się pomiędzy piętrami nie
tylko osobom niepełnosprawnym,
ale również rodzicom z dziećmi.
Wcześniej wykonano gruntowny
remont polegający na wymianie
instalacji, wykonaniu nowych gładzi tynkowych, wymianie drzwi
i oświetlenia. Zakupione zostały
również nowe meble do klas zerowych, wyposażenie edukacyjne,
a także szafki uczniowskie.
– Ta inwestycja wraz ze wszyst-

kimi poprzednimi, daje nam już
naprawdę kompletny obraz nowoczesnej szkoły i za to bardzo dziękujemy burmistrzowi Markowi
Długozimie, który dostrzega nasze
potrzeby. Przed nami kolejne wyzwania, jak choćby dostosowanie
starych pomieszczeń szatni do
potrzeb dzieci ze świetlicy. Jestem
bardzo zadowolona z tego jak rozwija się nasza szkoła – skomentowała dyrektor Jadwiga Kalinowska.
[sh]

▶ Wc ze śniej w y re m ontowano s anit ariat y na p ar te r ze. N a z dj . Bu rmist r z
M are k D ł u g oz im a w ra z z d y r e k tor Jadwig ą Kalinows k ą.

R

▶ Tak w yg l ąd a ł y ł a z ie nk i p r z e d r e m onte m .

▶ W y ko nano rów nie ż r ob ot y nap rawc ze sc ho dów i mu rku o k al aj ące go park

▶ Ko l ej ny m p u nk te m z mian w s z ko l e b ę d z ie p r z ystosowanie st ar yc h

▶ Wc ze śniej w y ko nano s ze r e g r e m ontów w s z ko l e. Powst a ł a nowa hal a

p omie s zc ze ń s z at ni d o p ot r z e b d z ie c i z e ś w ie t lic y.

p r z y s z ko l e.

sp o r towa , b o is ko wie l o fu nkc yj ne , wind a
inte rak t y w na s al a do nau k i j ę z y ków ob c yc h .
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Nowa ścieżka wytyczona
Zarząd Województwa Dolnośląskiego
przychylił się do wniosku, pod którym podpisał
się burmistrz Marek Długozima wspólnie
z Wójt Zawoni Agnieszką Werstą, Wójtem
Dobroszyc Arturem Cioskiem i Burmistrzem
Twardogóry Pawłem Czulińskim. Wniosek
dotyczy włączenia do planów Dolnośląskiej
Cyklostrady ścieżki prowadzącej z Trzebnicy
przez Zawonię do Oleśnicy.
Początkowy projekt Cyklostrady Dolnośląskiej zawierał jedynie wnioskowane przez Gminę Trzebnica połączenie Gminy

Trzebnica ze ścieżką rowerową
wzdłuż byłej drogi krajowej nr
5 w Gminie Wisznia Mała oraz
ścieżek rowerowych w gmi-

nie Trzebnica (kończącej się
w Ujeźdźcu Wielkim) ze ścieżką rowerową w gminie Żmigród
(w miejscowości Książęca Wieś).
Gmina wnioskowała również
o połączenie rowerowe Trzebnicy
z Zawonią, ale w początkowym
projekcie Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego nie
uwzględnił zaplanowanego przez
nas odcinka do Zawoni.
– W związku z tym, na etapie
konsultacji społecznych, ogłoszonych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego i dotyczących
przebiegu Cyklostrady Dolnoślą-

skiej, połączyliśmy siły i złożyliśmy wspólny wniosek o uwzględnienie w projekcie Cyklostrady
Dolnośląskiej odcinka od Trzebnicy przez gminy: Zawonia, Twardogóra i Dobroszyce, do Oleśnicy
(trasa nr 705 na poniższej mapie).
Dzięki naszym staraniom Zarząd
Województwa
Dolnośląskiego
przychylił się do wniosku i za kilka lat powstanie bezpieczna ścieżka rowerowa nie tylko z Trzebnicy
przez Węgrzynów do Piotrkowiczek w Gminie Wisznia Mała oraz
z Ujeźdźca Wielkiego przez Koniowo, Koniówko do Książęcej

Wsi, ale również z Księginic przez
Jaszyce, Kałowice i Suchą Wielką do Zawoni i dalej do Oleśnicy – powiedział burmistrz i dodał: – Chciałbym podziękować za
współpracę Pani wójt Agnieszce
Werście, Panu wójtowi Arturowi Cioskowi i Panu burmistrzowi
Pawłowi Czulińskiemu, a także
Zarządowi Województwa Dolnośląskiego na czele z marszałkiem
Cezarym Przybylskim. Razem
możemy więcej! – podsumowuje
burmistrz.
[sh]
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Nowe inwestycje przy ul. Czereśniowej
Gmina Trzebnica rozpoczyna drugi etap
zagospodarowywania terenu rekreacyjnego
znajdującego się przy ul. Czereśniowej. Ścieżki
wrotkarskie, nowy pump-track dla starszych
dzieci i młodzieży, trampoliny posadzkowe,
ścianki wspinaczkowe dla dzieci, wodny plac
zabaw oraz oświetlenie terenu, to elementy
które w najbliższej przyszłości ubogacą ofertę
znajdujących się już tam boisk
rekreacyjnych i placu zabaw.
Burmistrz Marek Długozima
podpisał umowę z biurem projektowym Pracownia Architektoniczna Piotr Dominiczak z Ostrowa
Wielkopolskiego, które stworzyć
ma projekt zagospodarowania terenu oraz budowy obiektów rekreacyjno-sportowych.
– To kolejny krok w uczynieniu tego miejsca jeszcze przyjaźniejszym dla rodzin. Jak pokazuje jego dotychczasowa historia,

chętnie korzystają z niego ludzie
młodzi. Docierają do mnie pozytywne wrażenia i opinie, które tylko potwierdzają, że decyzja
o zagospodarowaniu tego terenu
była słuszna. Teraz zgodnie z daną
obietnicą zostanie on rozbudowany o nowe elementy, które jeszcze
bardziej go uatrakcyjnią, dając
nowe możliwości spędzania czasu wolnego. To spełnienie danej
przeze mnie mieszkańcom obiet-

▶ Pump-track dla starszych dzieci.

▶ Jedną z wyczekiwanych atrakcji jest wodny plac zabaw.

▶ Powstaną tak że nowe ścieżki wrotkarskie.

▶ Teren przy ul. Czereśniowej cieszy się już teraz dużą popularnością wśród

▶ Burmistrz Marek Długozima podpisał umowę z biurem projektowym Pracownia Architektoniczna Piotr Dominiczak z Ostrowa Wielkopolskiego, które stworzyć ma projekt drugiego etapu zagospodarowania terenu oraz budowy obiektów rekreacyjno-sportowych przy ul. Czereśniowej.

nicy. Podobnie jak w całej Gminie Trzebnica, tak i w tym rejonie
miasta bardzo szybko rozwija się
mieszkalnictwo. Wkrótce miesz-

kać będzie tu blisko 3 tys. osób
i taki teren rekreacyjny jest po
prostu potrzebny, dlatego z taką
troską podchodzę do jego rozwoju

– podsumował burmistrz Marek
Długozima.
Więcej szczegółów już wkrótce.
[sh]

mieszkańców. Odbył się tu m.in. finał Trzebnickich Dni Rodziny.

Mieszkańc y subiek t y wnie o ul. Czereśniowej

▶ Przy ul. Czereśniowej powstanie tak że nowy budynek Komendy Powiatowej Policji oraz stacja uzdatniania wody.

▶ Znajdzie się również miejsce dla ścianek wspinaczkowych oraz…

▶ …naziemnych trampolin.

przedruk z numeru 12/2020

Pani Anna Sowa:

Pani Małgorzata Mądry:

Pani Henryka Rainczuk:

Pan Wojciech Cz arsk i:

Pan Bartosz Brusiłowicz:

„Nowo powstały obiekt rekreacyjny bardzo przypadł do gustu
mi i mojemu synkowi. Na obszernym placu zabaw bywamy co najmniej trzy razy w tygodniu. Niewątpliwą zaletą jest wyposażenie
dedykowane dzieciom w różnym
wieku. Urozmaicona oferta, od
placu zabaw, poprzez boiska,
kończąc na siłowni plenerowej
sprzyja integracji mieszkańców
i integracji międzypokoleniowej.
Bardzo podoba mi się również
lokalizacja obiektu, w pobliżu
Lasu Bukowego, z dala od zgiełku
– okolica zdecydowanie obfituje
w spokój.”

„Jestem mieszkanką Trzebnicy od czterdziestu lat, obserwuję
jak miasto się zmienia i bardzo
podoba mi się zagospodarowanie
terenu przy ulicy Czereśniowej
i Malinowej. Plac zabaw, z którego korzystamy najczęściej optymalnie dostosowany jest do
maluszków, dając im poczucie
bezpieczeństwa, za co dziękuję
panu burmistrzowi. Położenie
w otoczeniu Lasu Bukowego jest
gwarantem świeżego powietrza.
Uważam, iż bardzo dobrą ideą
jest w najbliższej przyszłości posadzenie większej ilości drzew na
terenie samego obiektu zważywszy na wszystkich uczęszczających, a przede wszystkim na seniorów.”

„Nie kryję swojego zadowolenia w związku z pojawieniem się
nowej infrastruktury sportowo–
rekreacyjnej w tym miejscu. Często przychodzę tutaj z wnuczką.
Oferta sprzyja zmianie nawyków
i promocji zdrowego trybu życia.
W związku z tym, iż obiekt obfituje w liczne ścieżki, które zachęcają do spacerów i treningów biegowych uważam, iż większa ilość
zieleni, szczególnie latem dałaby
orzeźwienie. Podoba mi się również pomysł utworzenia toru rolkarskiego, szczególnie z myślą
o młodzieży.”

„Od momentu powstania obiektu rekreacyjnego, na którym się
znajdujemy korzystam regularnie
z dostępnej infrastruktury sportowej, najczęściej z boiska do koszykówki i siatkówki. Wraz z rodziną
przychodzimy również na plac zabaw oraz spacerujemy wzdłuż alejki
wytyczonej w ramach obiektu. Pomysł z zagospodarowaniem terenu
bardzo trafiony, kolejna pozytywna
inicjatywa wspierająca sport i zachęcająca do aktywności fizycznej. Dużym plusem jest również lokalizacja,
w otoczeniu przyrody, z dala od centrum. W moim odczuciu dobrym
pomysłem jest także utworzenie toru
rolkarskiego, pumptracka i wodnego placu zabaw, wówczas każdy od
juniora do seniora znajdzie coś dla
siebie. Warto rozważyć również poprawę jakości drogi dojazdowej oraz
budowę parkingu celem ograniczenia
ustawiania aut osób dojeżdżających
na obiekt z dalszych części miasta, na
terenach zielonych.”

"Bardzo podoba nam się nowo
powstały kompleks rekreacyjny.
Oko cieszą kolory, zróżnicowany
sprzęt, czystość. Otoczenie Lasu
Bukowego w połączeniu z lokalizacją oddaloną od zgiełku miasta
i ruchliwych ulic są gwarancją
ciszy i spokoju. Wraz z dziećmi
korzystamy z przyjemnością. Wyjątkowo przypadła nam do gustu
tyrolka znajdująca się na placu
zabaw. Mając na uwadze upalne
lata w mojej ocenie bardzo dobrym pomysłem jest stworzenie planowanego wodnego placu
zabaw. W kontekście wysokich
temperatur warto również pomyśleć o jakimś rodzaju zadaszenia.
Z dużym entuzjazmem odnosimy
się także do pomysłu utworzenia
toru rolkarskigo oraz większego
pumptracka, z którego chętnie będziemy korzystać wraz z rodziną.

rozmawiała Aleksandra Podrygajło
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Pół wieku od pionierskiej operacji
21 października minęło 50 lat od przyszycia
pierwszej ręki w trzebnickim szpitalu. Tego
niewyobrażalnego jak na tamte czasy wyczynu
dokonał dr Ryszard Kocięba, któremu 12 lat
temu, burmistrz Marek Długozima pośmiertnie
nadal tytuł Honorowego Obywatela Trzebnicy.
Statuetkę odebrała wówczas córka słynnego
trzebnickiego lekarza – Maja Kocięba.
Tym medycznym wyczynem sprzed 49 lat
rozpoczął się rozgłos związany z dokonaniami
trzebnickich lekarzy i pielęgniarek, który
przyniósł im, jak i miastu światową sławę oraz
niepodważalną renomę w zakresie replantacji
kończyn i mikrochirurgii.
50 lat po tym wydarzeniu,
w czwartek 21 października 2021
r. w klasztorze Sióstr Miłosierdzia im. św. Karola Boromeusza
w Trzebnicy, gdzie niegdyś mieścił
się szpital, odbyła się uroczystość,
upamiętniająca tamtą historyczną operację. Wyróżnieni zostali
członkowie zespołu operacyjnego, czyli dr n. med. Janusz Kaczmarzyk, siostra Teodozja Winnicka, siostra Natalia Marcinek,
Pani Klara Tkotz oraz Pani Maria
Krzyżanowska. Podczas wydarzenia za całokształt pracy zawodowej pielęgniarki z trzebnickiego
szpitala otrzymały odznaczenia
Bene Meritus (łac. „Słusznie zasłużony”) z rąk Pani Anny Szafran, Przewodniczącej Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych we Wrocławiu.

O historii t rzebnick iej
transplantologii opowiedzieli m.in.
dr n. med. Janusz Kaczmarzyk
oraz prof. dr hab. Jerzy Jabłecki,
dla którego było to już oficjalne
pożegnanie z funkcją kierownika
Pododdziału Replantacji Kończyn,
Chirurgii Ręki i Mikrochirurgii
Szpitala im. Świętej Jadwigi Śląskiej
w Trzebnicy. Od 1 października
zastąpił go na tym stanowisku dr
n. med. Ahmed Elsaftawy. W swoim wystąpieniu opowiedział on
o przyszłości oraz wyzwaniach, jakie stoją przed oddziałem pod jego
kierownictwem. Wspomnienia dr.
Janusza Kaczmarzyka zamieszczamy na kolejnych stronach gazety.
Wśród zaproszonych gości znalazł się również burmistrz Marek
Długozima: – Pięćdziesiąt lat temu
Trzebnica znalazła się na ustach

▶ 12 l at te mu , b u rmist r z M ar e k

D ł u goz im a p oś mie r t nie nad a ł
t y t u ł H onor owe go O by wate l a
Tr ze b nic y d r. R ys z ar dowi Ko c ię b ie. St at ue t kę o de b ra ł a wówc z as córk a – M aj a Ko c ię ba .

▶ Arc hiwalne z dj ę c ie z p ie r ws ze go z ab ie gu r e p l ant acj i

▶ D r R ys z ar d Ko c ię ba .

całego świata. Doktor Ryszard Kocięba wraz z zespołem, w którym
znajdowali się lek. med. Piotr Mozalewski, lek. med. Deodat Łapczyński, lek. med. Janusz Kaczmarzyk, lek. med. Mirosław Jacaszek,
lek med. Lidia Wilanowska-Kocięba, siostra Hilga Brzoska, siostra
Natalia Marcinek, siostra Teodozja
Winnicka, Pani Klara Tkotz oraz
Pani Maria Krzyżanowska, dokonał czegoś, co przed nim dokonały
tylko dwa zespoły chirurgów. Był
nie tylko Kolumbem replantacji
w Polsce, ale i w Europie. Podjął się zadania jak na tamte czasy,
prawie że niemożliwego. Jednak
wiara we własne możliwości, olbrzymi hart ducha i opieka patronki naszego miasta św. Jadwigi
Śl. sprawiły, że stał się prawdziwy

rurgów i Transplantologów z Powiatowego Szpitala im. Św. Jadwigi
Śląskiej, kontynuatorom dzieła nieżyjącego prof. Kocięby. Otrzymali
go: prof. dr hab. n. med. Jerzy Jabłecki, dr n. med. Adam Chełmoński, dr n.med. Adam Domanasiewicz, dr n.med. Ahmed Elsaftawy,
dr n. med. Janusz Kaczmarzyk,
lek. med. Leszek Kaczmarzyk, lek.
med. Paweł Orzechowski, lek. med.
Maciej Paruzel, dr Marcin Syrko
oraz mgr Aneta Arendarska-Maj.
W tym miejscu chciałbym złożyć
serdeczne gratulacje za lata owocnej pracy w kontynuowaniu dzieła
dr. Kocięby prof. dr. hab. Jerzemu
Jabłeckiemu oraz życzyć wszystkiego najlepszego dla jego następcy
dr. n. med. Ahmeda Elsaftawego –
podsumował. [sh]

ko ńc z y ny, k tó r y o d by ł się w Tr ze b nic y.

▶ W k l as z to r ze sióst r B or om e u s z e k o d by ł a s i ę u ro c z ystość u pamię t niaj ąc a
op e racj ę, k tóra r oz s ł aw i ł a t r ze b nic k i s z p it al .

▶ Te go d nia p o d z ię kowano t ak ż e p r o f. d r. hab. Je r ze mu Jab ł e c k ie mu ,

d l a k tór e go by ł o to ju ż o f icj alne p oż e g nanie z fu nkcj ą k ie r ow nik a
Po do d d z ia ł u Re p l ant acj i Koń c z y n , Chiru r g ii R ę k i i M ik r o c hiru r g ii Sz p it al a
im . Św ię tej Jadwig i Śl ąs k iej w Tr ze b nic y. O d 1 pa ź d z ie rnik a z ast ąp i ł go na
t y m st anow is k u d r n . m e d . Ahm e d E ls af t aw y.

medyczny cud. Udana replantacja
sprawiła, że Trzebnica na długie
lata stała się czołowym ośrodkiem
replantacyjnym w Polsce i Europie.
W uznaniu zasług dr. hab. Ryszarda Kocięby, na mój wniosek w 2009
roku został pośmiertnie nadany
mu tytuł Honorowego Obywatela
Trzebnicy – powiedział burmistrz
i dodał: – Również na mój wniosek,
w 2016 roku, tytuły Zasłużonych
dla Gminy Trzebnica zostały nadane – siostrze Teodozji Teresie Winnickiej, która uczestniczyła w pionierskiej operacji oraz pośmiertnie
śp. Piotrowi Mozalewskiemu, który
podobnie jak siostra Teodozja był
współtwórcą tego ogromnego medycznego przełomu, który dokonał
się w Trzebnicy. Tytuł ten został
przyznany także zespołowi Chi-

▶ Wsp ó lne z dj ę c ie p racow ników s z p it al a , sióst r oraz lu d z i z wiąz anyc h
z m e d yc z ny m p r ze ł om e m s p r ze d p ó ł wie ku .

▶ Po dc z as w yd ar ze nia z a c a ł o k s z t a ł t p rac y z awo dowej p ie l ę g niark i
z t r ze b nic k ie go s z p it al a
„ S ł u s z nie z as ł u ż ony ” ).

ot r z y m a ł y

o d z nac ze nia

B e ne

M e rit u s

(ł ac .

▶ Rów nie ż na w niose k b u rmist r z a w 2016 ro k u , t y t u ł y Z as ł u ż o nyc h d l a G m iny Tr z e b nic a z ost a ł y nad ane z e s p o ł ow i
Chiru r gów i Transp l anto l o gów z Pow iatowe go Sz p it al a im . Św. Jadw ig i Śl ąs k iej , kont y nu ator om d z ie ł a nie ż yj ące go
p r o f. Ko c ię by.

▶ Tytuł wręczono tak że siostrze Teodozji Teresie Winnickiej, która asystowała
w operacji oraz...

▶ . . . p oś m ie r t nie ś p. Piot row i M oz al ews k ie mu , k tó r y by ł ws p ó ł t wó rc ą
m e d yc z ne go p r z e ł o mu .

Wspomnienie doktora Janusza Kaczmarzyka o siostrze Hildze Brzosce (1921-2002)
Wspomnienia o osobach, z którymi miałem styczność dłuższy
czas są różne. Jednych zapamiętuje się na długo, innych chwilowo, jeszcze inni są zapominani.
Siostra Hilga (takie imię wybrała
w zakonie ss Boromeuszek) należy
do tych, którzy głęboko wryli się
w moją pamięć.
Po raz pierwszy spotkałem s.
Hilgę jesienią 1971 roku. Zgłosiłem się do Szpitala w Trzebnicy
celem złożenia oferty pracy. Przez
rok pracowałem w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu i w Klinice AM
we Wrocławiu. Wejście do obiektu
klasztornego, gdyż właśnie w nim
mieścił się szpital, było wielkim
przeżyciem. Olbrzymia, chłodna
kubatura nie pasowała do ciepłej
atmosfery. Ordynator Oddziału Chirurgii dr Ryszard Kocięba
przedstawił mnie szefowej bloku
operacyjnego, która wniosła do
gabinetu odliczoną ilość szklanek kawy. Skojarzyłem drobnej
budowy siostrę z żywym srebrem
(rtęcią) w habicie. Ruchy szybkie,
skoordynowane, szybka mowa
z charakterystycznym akcentem
i wtrętami, wydawane polecenia
w trybie rozkazującym, zachowująca dystans w odpowiednich
chwilach i otoczeniu.
Szefowa, bo tak była nazywana przez chirurgów na co dzień,

pełniła w Oddziale najróżniejsze
role. Głównym lokalem – miejscem przebywania przeważnie 24
godzinę na dobę – była... sala operacyjna! Pokoikiem było nieużywane wejście na schody, z drzwiami od strony sali przygotowań do
operacji. Mieścił się w nim stolik,
leżanka, za półki i siedzenia służyły stopnie schodów. Można tam
było wypić kawę, odpocząć, posłuchać opowieści nie tylko dotyczących chirurgii. Siostra Hilga
była chodzącą encyklopedią, znała
wszystkich trzebniczan z ich historiami z okresu powojennego
i współczesnego.
Większość ludzi z rejonu znała
Siostrę – szczególnie z okresu, gdy
byli w potrzebie.
Organizowała dla potrzebujących pomoc materialną. Wielokrotnie służyłem za kierowcę Siostry dowożąc tzw. dary materialne, a nawet
pranie, które sama za nieporadnych
wykonywała. Apogeum tego rodzaju działalności przypadło w okresie
stanu wojennego. Wraz z kolegami,
wożąc Siostrę z "paczkami" przez
punkty kontroli przeżywaliśmy
wielokrotnie komiczne, podszyte strachem sytuacje. Siostra Hilga
młodym żołnierzom w czasie kontroli wręczała zamiast dokumentów
obrazki święte, na tym kończyła się
kontrola.

Z należytym szacunkiem wspominam Siostrę jako osobę utrzymującą rodzinne stosunki wśród
personelu zarówno lekarskiego
jak i pielęgniarskiego. Szefowa
nam matkowała. Organizowała
święta, pieczenie pączków, urodziny, imieniny, kolacje z okazji
egzaminów
specjalizacyjnych.
Pamiętamy uroczystości imieninowe Siostry. Personel z niecierpliwością czekał na dzień 26 lipca.
Siostra Hilga imieniny obchodziła
jako Anna. W czytelni – największej sali Oddziału (przerobionej
z wjazdu konnego) do czekających
wkraczał klasztorny piekarz z olbrzymią tacą i koszem ze świeżymi, pachnącymi, ogromnymi bułami, za nim solenizantka z metką
i kawą w szklankach. Kawa i metka były sprowadzane znanymi
Siostrze kanałami z Niemiec. Były
to frykasy, którym nie dorównywały torty, łakocie ani żadne inne.
Jeśli chodzi o pracę zawodową
nie spotkałem się z podobną sytuacją. Siostra Hilga praktycznie
pełniła dyżur operacyjny przez
pełny rok – to znaczy lata pracy
zawodowej. Dostępna była jako
szefowa, instrumentariuszka, gipsiarz czy pielęgniarka non stop.
Kiedy spała – nikt nie wiedział.
Była skarbem zawodowym dla
młodych chirurgów. Mając wielo-

letnią praktykę z okresu przedwojennego, wojennego i wczesnego
powojennego potrafiła doradzić
jakimi prostymi środkami, nie
mając nowoczesnych, poradzić sobie w nietypowych, nieopisanych
przypadkach. Wiadomo było, że
spotykała się wcześniej z ranami
postrzałowymi, wybuchowymi,
kłutymi, oparzeniowymi, o których młody lekarz mógł najwyżej
przeczytać w podręcznikach.
Znana była z perfekcyjnego
pragmatyzmu. Na przykład kandydatki na panie salowe na końcu
procesu kwalifikacji były oceniane
m.in. po zdjęciu obuwia. Oczywiście, chodziło o czyste stopy.
Brudne dyskwalifikowały. Zdaniem Szefowej "właścicielki brudnych stóp nie uda się wyuczyć nawyków czystości".
Znana była z otwarcia na nowości. Pomimo upływającego
czasu zaciekawienie nowościami
chirurgii było godne naśladowania. Całe swoje życie zawodowe
traktowała jak przygodę, nigdy,
nawet w wieku podeszłym, nie
skarżyła się na zmęczenie. Imponujący był Jej powrót do normy po
ciężkiej chorobie. Nawet w okresie
gdy zawiódł wzrok, starała się do
tej ułomności nie przyznawać. Podobnie w okresie rekonwalescencji imponowała mi wytrwałością

▶ S . H il g a B r zos k a .
i kondycją w ćwiczeniach intelektualnych. Przekraczała zawsze zalecany czas ćwiczeń.
Odeszła na zawsze za wcześnie.
Siostra Hilga Brzoska – zasłużona pracownica służby zdrowia.
Pielęgniarka i instrumentariuszka bloku operacyjnego Szpitala
Powiatowego. Wzór wyjątkowej
ofiarności i poświęcenia dla dobra
i zdrowia człowieka. W 2000 roku
został jej nadany tytuł Honorowego Obywatela Trzebnicy.
dr n. med. Janusz Kaczmarzyk
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Wspomnienie dr. Janusza Kaczmarzyka dotyczące początków historii replantacji kończyn w Trzebnicy
"...jak bez ręki" to określenie
braku możliwości bywa często
nadużywane. Jedynie człowiek
pozbawiony kończyny (kończyn)
górnej może określić stopień ubytku funkcji ograniczającej możliwość pełnej egzystencji.
Najbardziej precyzyjnym organem chwytnym, dysponującym
VII stopniem swobody i czuciem
jest ludzka ręka. Dotychczas nie
stworzono instrumentu, który
mógłby w pełni zastąpić kończynę
górną .
Od zarania dziejów lekarze
i poszkodowani marzyli o odtworzeniu brakujących kończyn.
Świadczy o tym m.in. XVI-wieczny obraz z Ditzingen przedstawiający świętych Kosmę i Damiana
dokonujących cudu uzdrowienia
chorego, któremu po amputacji
nogi z powodu gangreny przeszczepiają zdrowe podudzie Maura.
Dopiero w XX wieku w 1962
roku Malt i McKahn w Bostonie
wykonali pierwszą w świecie replantację ramienia u 12-letniego
chłopca (tzw "ręka bostońska"),
w tym samym roku Zhong-wei
Chen w Szanghaju wykonał kolejną replantację reki.
Za tymi głośnymi wydarzeniami wykonano kolejne replantacje.
Wyniki przeżyć kończyn replantowanych na różnych wysokościach
amputacji były zaskakująco dobre,
funkcje różne.
Zabiegi w. w. poprzedziły ponad 60-letnie doświadczenia na
zwierzętach, największe doświadczenie zdobył profesor Łapczyński
w Rosji
21 października 1971 roku do
Oddziału Chirurgicznego Szpitala
Powiatowego w Trzebnicy, mieszczącego sie w pocysterskim klasztorze sióstr Boromeuszek dotarł
karetką pogotowia ratunkowego
21-letni pacjent, który w trakcie
cięcia drewna opałowego doznał
amputacji w 1/3 dalszej przedramienia. Zdesperowany pacjent,
wbrew decyzji personelu pogoto-
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Tadeusz Cepiel – Sołtys Brzykowa

wywiad z sołt ysem
Podczas ostatnich
Dożynek Gminnych został
Pan Sołtysem Roku.
Serdecznie gratulujemy
tego wyróżnienia. Jakie
było największe wyzwanie
Pana kadencji jako sołtysa
Brzykowa?

▶ Prof. dr hab. Jerzy Jabłecki oraz dr n. med. Janusz Kaczmarzyk opowiedzieli o historii replantacji kończyn w trzebnickim
szpitalu.

Mozalewski, Deodat Łapczyński, Janusz Kaczmarzyk, instrumentowała s. Teodozja w zespole
anestezjologów – Lidia Wilowska
-Kocięba, pielęgniarką anestezjologiczną była s. Natalia
Wynik replantacji był zaskakująco dobry. Zachęcał do kolejnych
tego typu operacji.
Do
Oddziału
Chirurgii
w Trzebnicy trafiało coraz więcej
pacjentów z amputacjami i rozległymi urazami rąk na różnych
wysokościach, początkowo z rejonu Dolnego Śląska a następnie
z odległych rejonów Polski. Oczywistym było, ze nie wszystkie amputacje kwalifikowano do replantacji.
W miarę zdobywania doświadczenia i rozwoju oprzyrządowania
mikrochirurgicznego rozszerzano wskazania do replantacji także
o mikroreplantacje. W 1973 roku
został powołany na bazie Oddziału Chirurgii Ogólnej w Trzebnicy pierwszy w Europie Ośrodek
Replantacji Kończyn udzielający
pomocy poszkodowanym z całego kraju. Opracowano zasady
postępowania i kwalifikacji do
zabiegów. Kolejne ośrodki powstały w Wiedniu i Hamburgu.
Największe ośrodki replantacyjne
powstały w Chinach, Japonii, USA

wia ratunkowego , przywiózł pod
pachą amputowana część oblepioną trocinami i zawiniętą w papierowy worek po cemencie prosząc
o "przyszycie" kończyny.
Ówczesny ordynator dr n. med.
Ryszard Kocięba, ujęty desperacją
pacjenta podjął sie próby replantacji. Większość personelu nie wierzyła w powodzenie tej operacji.
Nigdy przed tym wydarzeniem
nie wykonywano w Oddziale Chirurgicznym Szpitala w Trzebnicy
zabiegów naczyniowych na naczyniach kalibru naczyń przedramienia, nie rekonstruowano też
nerwów.
Oddział dysponował jedynie
instrumentarium do chirurgii
makronaczyniowej (poza zabiegami z zakresu chirurgii ogólnej
wykonywane były m. in. zabiegi
naczyniowe), ordynator doświadczenie w chirurgii naczyń zdobył
pracując wcześniej w Klinice Chirurgii Akademii Medycznej we
Wrocławiu pod kierunkiem Profesora Wiktora Brossa. Dysponując
czterema szwami naczyniowymi
(przywiezionymi z Holandii) wykonał z młodym zespołem udaną replantację reki. Była to ósma
w świecie i pierwsza w Europie replantacja kończyny górnej. Członkami zespołu chirurgów byli Piotr
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i Australii. Obecnie w Europie
większość krajów posiada ośrodki
wykonujące zabiegi replantacji.
W 1985 roku Profesor Ryszard Kocięba z zespołem wykonał replantację kończyny dolnej
u chłopca i kolejną replantację
obu kończyn dolnych u 3-letniej
dziewczynki. Wyniki były zaskakująco dobre.
Liczne publikacje naukowe
w prasie polskiej i zagranicznej oraz czynne uczestnictwo
w licznych sympozjach naukowych
wprowadziły trzebnicki ośrodek do
grona światowej czołówki ośrodków zajmujących się problemami
replantacji. Idea jednoczasowej
rekonstrukcji wszystkich przerwanych elementów anatomicznych
z wczesną rehabilitacją zyskała uznanie w świecie. Ordynator
uzyskał habilitację i tytuł profesora zwyczajnego, kilku asystentów
uzyskało stopnie naukowe, wielu
zdobyło specjalizacje.
Rozszerzano dodatkowo zakres
zabiegów chirurgii ogólnej i rekonstrukcyjnej ręki (w tym przenoszenie palców stopy w miejsce
brakujących palców rąk)
Poza całorocznym dyżurem
chirurgii ogólnej chirurdzy pełnili
permanentny dyżur replantacyjny
dla pacjentów z całej Polski. CzęM

A

stotliwość urazów amputacyjnych
była najwyższa w okresie letnim
(żniwa, prace polowe) i jesienią
(przygotowania drewna opałowego) Rocznie wykonywano kilkadziesiąt replantacji.
W 1993 roku Ośrodek Replantacji Kończyn i Oddział Chirurgii po katastrofie budowlanej
w klasztornym obiekcie w którym
się mieścił, przeniesiony został do
nowego obiektu, w którym znacznie poprawiły się warunki pracy
(nowe bloki operacyjne, wzbogacone instrumentarium).
Tzw. nieformalne dyżury gotowości replantacji (konsultacje
specjalistów i zabiegi) pełnione
są obecnie na zmianę przez kilka
ośrodków w kraju.
Replantacja stała sie przyjętą
medyczną procedurą.
Przełamanie bariery możliwości w chirurgii replantacyjnej
w świecie zawdzięczamy Maltowi
i McKahnowi, a w Polsce i Europie
– Ryszardowi Kociębie.
Jego uczniowie (od 2003 roku
pod kierownictwem prof. Jerzego
Jabłeckiego) podjęli pałeczkę sztafety postępu rozszerzając zakres
wskazań do replantacji, dokonując
transplantacji kończyn.
dr n. med. Janusz Kaczmarzyk

Moim największym wyzwaniem
był 2006 rok, kiedy decyzją mieszkańców Brzykowa zostałem wybrany na sołtysa sołectwa Brzyków. Wieś – jak większość innych
w tamtych latach była zaniedbana
i w nie najlepszej kondycji wizualnej i użytkowej. Wówczas nie było
zaszczytów Sołtysa Roku, ale wraz
z mieszkańcami Brzykowa liczącego około 250 mieszkańców, Panem
Burmistrzem Markiem Długozimą i jego współpracownikami
podjęliśmy kroki ku zmianom na
lepsze – moim zdaniem dużo lepsze. Bardzo dziękuję Panu Burmistrzowi, mieszkańcom Brzykowa,
Radom Sołeckim każdej kadencji,
mojej rodzinie, która przez lata
pełnienia funkcji wspierała mnie.
Dziękuję za docenienie mojego
zaangażowania i wkładu pracy
na rzecz lokalnej społeczności, to
duży zaszczyt i duża radość uzyskać tytuł Sołtysa Roku.
Co się zmieniło w Brzykowie
na przestrzeni lat?
W ciągu 15 lat w Brzykowie – naszej uroczej miejscowości bardzo
dużo się zmieniło. Diametralną
poprawę kondycji wioski rozpoczęliśmy od kapitalnego remontu
remizy strażackiej OSP i budowy
placu zabaw w jej otoczeniu, wykonaniu chodnika dla pieszych
z funkcją ścieżki rowerowej na całej długości miejscowości – 1200
m. Kolejno nastąpiła gruntowna
odbudowa świetlicy wiejskiej wraz
z bogatym wyposażeniem, przy
której z czasem powstał kolejny

plac zabaw i boisko wielofunkcyjne. Świetlica wraz z placem zabaw
i boiskiem wielofunkcyjnym stanowi zamknięty kompleks będący
naszą piękną wizytówką. Kolejnym przedsięwzięciem było wyczyszczenie, ogrodzenie i zagospodarowanie zbiornika ppoż. z dopływem bieżącej wody. Pełni on
funkcję ostoi dla dzikich ptaków,
ryb i płazów. W 2013 roku wraz
Gminą Trzebnica na czele z Panem
Burmistrzem i Gminnym Centrum Kultury i Sportu zorganizowaliśmy piękne dożynki gminne
na boisku sportowym, na którym
też została podłączona linia elektryczna i postawiony kontener –
szatnia, użytkowane przez lokalną
drużynę sportową „Płomień Brzyków”. Dożynki dotychczas pozostają miłym doświadczeniem dla
Nas jako gospodarzy, a także dobrze i miło wspominane w ocenie
przybyłych gości.
Jak rozwija się Brzyków
z Pana punktu widzenia?
W sołectwie powstały drogi asfaltowe – duże inwestycje, w które
włożyłem swoją cegiełkę. Drogi
łączące Brzyków ze Szczytkowicami oraz Brzyków z Komorówkiem – stanowią dla użytkujących
mieszkańców duże ułatwienie,
oszczędność czasu i kilometrów.
W związku z rozbudową Brzykowa
powstały nowe ulice – Motylowa,
Kwiatowa, Jeździecka, Sportowa,
Lawendowa. Dla bezpieczeństwa
mieszkańców planujemy wyposażyć je w oświetlenie uliczne.
Jakie zalety ma sołectwo
Brzyków? Jak by je Pan
zareklamował?
Brzyków to piękna, spokojna miejscowość położona w zasięgu 5 km
od Trzebnicy w kierunku północnym. Miejscowość połączo-

▶ W 2013 r o ku w Br z y kowie o d by ł y si ę D oż y nk i G m inne.

na ścieżkami rowerowymi Nowy
Dwór – Brzyków – Szczytkowice
– Pawłów Trzebnicki, cieszącymi
się częstym użytkowaniem przez
rowerzystów. Do sołectwa z biegiem czasu napływa dużo ludności. Przy ul. Kwiatowej powstało
osiedle domów jednorodzinnych
natomiast obecnie z każdej strony
Brzykowa powstają nowe budynki. W miejscowości funkcjonują
dwie stadniny konne ze szkółkami
jeździeckimi, w planach jest budowa kolejnej. W Brzykowie działa
również Zespół Ludowy „Brzykowianie”, zespół – w dużej mierze
rodzinny, zainteresowany historią
i kultywujący tradycje. Prężnie się
rozwija, koncertuje i posiada duży
potencjał.
Jakie ma Pan plany związane
z najbliższą przyszłością?
W najbliższym czasie planujemy
utwardzenie dróg polnych i przepustów ze środków funduszu sołeckiego. Są one coraz częściej
użytkowane, natomiast warunki
atmosferyczne często szybko przemieniają je w błotniste, nieprzejezdne trasy.
Jak układa się Pana
współpraca z mieszkańcami?
Mieszkańcy angażują się w życie
wsi w sposób zróżnicowany. Są
osoby, które są bardzo pomocne i czynnie biorą udział w życiu
naszej miejscowości – korzystając
z okazji serdecznie za to dziękuję. Rokrocznie wspólnie przygotowujemy się i uczestniczymy
w dożynkach gminnych. Dzięki
wspaniałym mieszkankom przygotowywany jest wieniec dożynkowy. Serdecznie przyjmujemy
też pielgrzymów z Zielonej Góry,
Głogowa, Góry maszerujących do
Częstochowy, którzy w Brzykowie
zawsze są przyjęci na dłuższy po-

stój z poczęstunkiem przygotowanym przez mieszkańców. Tradycją jest codzienne odprawianie „Majówek” przy odrestaurowanym krzyżu z kapliczką,
organizacja Dnia Dziecka często
połączonego z Powitaniem Lata,
Mikołajek dla dzieci i młodzieży,
a także dorosłych oraz seniorów,
których Mikołaj odwiedza z prezentem osobiście. W ten sposób
się integrujemy. Moja osoba, jest
zawsze otwarta na plany, pomysły
i potrzeby mieszkańców.
Jak ocenia Pan współpracę
z Panem burmistrzem
Markiem Długozimą?
Oceniam ją na 5+. Wszystkie planowane dotychczas przedsięwzięcia i inwestycje powstały i co najważniejsze służą mieszkańcom.
Pan Burmistrz zawsze dostrzega
potrzeby mieszkańców naszej
miejscowości, a pracownicy urzędu z wielką troską podchodzą do
zgłaszanych przeze mnie spraw.
Dziękuję też w tym miejscu wykonawcom, mieszkańcom Brzykowa,

▶ Tade u s z Ce p ie l

wsp ó lnie z so ł t yse m
M a ł u s z y na St anis ł awe m
K rawce m zost a ł
w y b rany So ł t yse m
Ro k u .

którzy włączają się we współpracę
i Radom Sołeckim na przestrzeni
kolejnych kadencji. Współpraca
z innymi sołectwami układa się
też bardzo dobrze. Często wymieniamy spostrzeżenia, uwagi,
wskazówki przy okazji spotkań
i rozmów telefonicznych. Wspólnie
cieszymy się coraz piękniejszymi,
zmodernizowanymi miejscowościami naszej gminy.
Czego mógłby Pan sobie
życzyć?
Kapitalnego remontu drogi powiatowej, która przebiega przez Brzyków w kierunku Trzebnicy i Domanowic, w ocenie mojej i mieszkańców – bardzo potrzebna inwestycja. A wszystkim mieszkańcom
należy życzyć zdrowia, beztroski
o lepsze jutro, zwiększenia integracyjności, więcej wyrozumiałości
względem siebie – abyśmy mogli
nazywać się jedną wielką rodziną.

▶ W c i ągu ost at nic h k ilk u l at w y konano w B r z y kow ie w ie l e inwe st ycj i , w t y m

m . in . re m ont ś w ie t lic y, b u dowę c ho d nik a , nowej d r o g i do Szc z y t kow ic c z y
w i do c z ne go na z dj . p l acu z abaw.
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SPOTKANIE AUTORSKIE ZE STANISŁAWEM DZIERNIEJKĄ
W progach Gminnego Centrum Kultury i Sztuki 28 października
gościł Stanisław Dzierniejko – politolog, dziennikarz, właściciel
firmy dystrybuującej filmy "Stajko Film". Przez 25 lat kierował
kinem "Dworcowe" we Wrocławiu. Pomysłodawca, dyrektor
i producent Festiwalu Reżyserii Filmowej. Pomysłodawca, dyrektor
i producent Festiwalu Aktorstwa Filmowego. Przewodniczący Rady
Kultury przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego.
Autor książki "Mój pierwszy seans filmowy".
mnienia o tym skąd wzięła się
u małego Stasia fascynacja kinem
i sposoby, które jako mały chłopiec wymyślał, żeby się do kina
dostać, wywoływały salwy śmiechu wśród publiczności. Było też
mnóstwo anegdot o znanych polskich aktorach (m.in. Bogusławie

Podczas dwugodzinnego spotkania, promującego książkę
"Mój pierwszy seans filmowy",
prowadzący rozmowę z autorem,
jego przyjaciel – Robert Gonera
– z wielkim wdziękiem przybliżył
widzom sylwetkę autora. Okraszone dużą dawką humoru wspo-

Lindzie, Katarzynie Figurze, Janie Nowickim), które znajdziemy
na kartach książki Pana Stanisława. W sympatycznej atmosferze,
pozwalając odrobinę zajrzeć za
kulisy obaj panowie wprowadzili
uczestników w magiczny i fascynujący świat kina.

▶ Stanisław Dzierniejko wspólnie z prowadzącym spotkanie Robertem

Za spotkanie w Kinie Polonia
podziękował burmistrz Marek
Długozima: – To wielka przyjemność gościć dziś Panów w Trzebnicy. Dziękujemy za przybliżenie
nam tzw. kuchni filmowej, dzięki czemu mogliśmy poczuć się
częścią polskiej sceny kinematografii. Z myślą o m.in. takich
spotkaniach gruntowny remont
przeszło Gminne Centrum Kultury i Sztuki wraz z Kinem Polonia 3D. Dziś trzebniczanie mogą
cieszyć się u siebie, na miejscu,
z wielkich premier kinowych.
Reaktywowaliśmy również Dyskusyjny Klub Filmowy, by przybliżać obrazy mniej znane, móc
dyskutować o kinie i rozwijać tę
pasję, którą dzieli wielu naszych

mieszkańców. To spotkanie jest
doskonałym uzupełnieniem działań związanych z promocją kultury. Zapewne przytoczone tu
przez Panów historie i anegdoty
to tylko mały fragment z bogatej
historii życia Pana Stanisława,
dlatego z wielką ciekawością czekam na lekturę książki i kolejne
spotkania w Trzebnicy – powiedział burmistrz, który otrzymał
również od autora książkę ze specjalną dedykacją.
Po zakończonym spotkania
w holu kina można było kupić
książkę, porozmawiać z autorem
i zrobić zdjęcie.
[kf]

▶ Zebrana publiczność z uwagą wysłuchała ciekawostek oraz anegdot z filmo-

Gonerą opowiedzieli trzebnickiej publiczności o polskiej kinemato grafii od kuchni.

wego świata.

Seans dla seniora
Na specjalne zaproszenie burmistrza
Marka Długozimy 27 października do
Kina Polonia przybyli seniorzy z terenu
Gminy Trzebnica. Tym razem na ekranie
mogli obejrzeć inspirowaną prawdziwymi
wydarzeniami, poruszającą opowieść
o objawieniach fatimskich, które dały siłę
milionom chrześcijan. Film FATIMA to
portugalsko-amerykańska koprodukcja
w reżyserii Marco Pontecorvo.
– Fatima to bardzo ważny film.
I choć jego akcja rozgrywa się
w roku 1917, kiedy to świat pogrążony był w I Wojnie Światowej,
to widzę, jak przesłanie filmu jest
nadal aktualne. Miłość i pokój.
Mocno wierzę, że w tym trudnym
czasie, kiedy Polaków dzieli tak
wiele spraw, te wartości mogą nas
uratować. Matka Boska objawiła
się trójce portugalskich dzieci, by
dać światu nadzieję. Dziś również
jej potrzebujemy. Cud w Fatimie
miał odmienić nie tylko życie
małych dzieci i ich rodzin, ale jak
pokazała historia – losy świata
i całego Kościoła. Do dziś tysiące
pielgrzymów wyrusza do Fatimy. Dla wielu z nas ta podróż jest
niemożliwa, ale tym bardziej się
cieszę, że mamy możliwość w naszym kinie wspólnie obejrzeć projekcję i choć w jakimś niewielkim
stopniu zbliżyć się do tajemnicy
R

▶ Burmistrz Marek Długozima podziękował gościom za wizytę, a tak że zaprosił
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tych cudownych objawień. Drodzy
Seniorzy, dziękuję, że tak serdecznie i licznie odpowiedzieliście na
moje zaproszenie i życzę dobrego czasu z filmem – skomentował
burmistrz.
Wyświetlony film, jak zawsze
w ramach ww. pokazów, wywarł
na widzach bardzo głębokie wrażenie. – Bardzo się cieszę, że burmistrz pamięta o nas i zaprasza
do kina byśmy mogli obejrzeć tak
ważne filmy jak ten, którego dziś
doświadczyliśmy – mówi pani
Kasia, a pani Grażyna dodaje: –
Piękne nowoczesne kino, mądry,
duchowo bogaty film, czego chcieć
więcej? Staram się sama również
chodzić do kina, ale bywa z tym
różnie. Takie akcje jak ta, gdzie
mamy jeszcze zapewniony transport, dodatkowo motywują seniorów do aktywności – podkreśla.
[sh]
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▶ Burmistrz Marek Długozima przywitał seniorów, a tak że zapraszając ich na seans przybliżył
fabułę filmu „Fatima”.

A

▶ Na zaproszenie burmistrza licznie odpowiedzieli seniorzy Gminy Trzebnica, którzy skorzystali

▶ Po części oficjalnej można było dokonać zakupu książki „Mój pierwszy seans

na kolejne spotkanie.

z darmowego transportu oraz seansu kinowego.

filmowy”, a tak że uzyskanie dedykacji od twórcy.
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Akcja spr zątania kirkutu
W nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku w całych Niemczech doszło do pogromu społeczności żydowskiej, znanej jako noc kryształowa. Te
tragiczne wydarzenia nie ominęły niestety ówczesnej Trzebnicy. Aby upamiętnić to wydarze-
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nie, zapraszam zainteresowanych mieszkańców
na akcję społeczną polegającą na przywróceniu
pamięci zapomnianego cmentarza żydowskiego przy ul. Obornickiej w Trzebnicy. Gmina
Trzebnica zapewni sprzęt niezbędny do upo-

Wspomnienie śp. Krystyny Surówki

rządkowania terenu byłego cmentarza. Akcja
zakończy się wkopaniem tablicy upamiętniającej dawny cmentarz żydowski w Trzebnicy.
Szczegóły na plakacie.

Marek Długozima

Burmistrz Gminy Trzebnica

22 .10. 2021 r. odbył się pogrzeb śp. K r yst yny Surówki
Z głębokim smutkiem i żalem przyjąłem wiadomość o śmierci śp. Krystyny Surówki,
którą znałem od pierwszego dnia jej pracy w Szkole Podstawowej w Kuźniczysku. Odeszła
od nas wspaniała osoba. Niezwykle dobra, serdeczna i oddana swojej pracy. Z ogromną
radością obserwowała wszelkie zmiany, które zachodziły w szkole – jej remont i rozbudowę. Kochała uczniów.
Droga Krysiu, będzie nam Ciebie bardzo brakować. Spoczywaj w Pokoju!
Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica
Poni ż ej publik ujemy mowę p oż egnalną dla śp. K r yst y ny Surówk i w yg ł oszoną w imieniu
dy rekcji, naucz ycieli ora z pracow ników obs ł ugi Szko ł y Po dstawowej w Ku ź nicz ysk u.

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania
jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić...
jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”
Nikt z nas nie przypuszczał, że spotkamy się z Tobą –
w tym miejscu, by towarzyszyć Ci w ostatniej drodze, na którą
wkroczyłaś zbyt wcześnie, zbyt szybko, nagle i niespodziewanie.
Żadne słowa nie są w stanie wyrazić tego, co czujemy. Tak
trudno uwierzyć, że Ciebie już nie ma, że nie obdarzysz nas
swoim łagodnym, delikatnym i spokojnym uśmiechem. Byłaś
osobą skromną, pełną taktu i wewnętrznego ciepła.
Nigdy nie odmawiałaś nam pomocy, często sama ją inicjowałaś.
Nie było w Tobie niczego sztucznego, nienaturalnego, fałszywego.
W piękny, szlachetny sposób byłaś sobą. Szanowałaś i ceniłaś
innych. Wydobywałaś z innych to, co dobre Angażowałaś się
w życie codzienne szkoły, z matczyną troską, wspomagałaś
nas wszystkich, zabiegałaś o sprawy drobne i ważne. Potrafiłaś
wesprzeć dobrym słowem, wysłuchać, być przy drugim
człowieku w smutku i radości. Nawet wtedy, kiedy borykałaś się
ze swoimi osobistymi problemami.
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Żyłaś skromnie, pięknie i w przyjaźni z innymi.
Śmierć przyszła niespodziewanie, niechciana, za wcześnie,
przekreślając Twoje plany i marzenia.
Dziękujemy za Twoją niewymuszoną obecność wśród nas.
Za każdy gest przychylności, koleżeństwa i życzliwości.
W ten październikowy dzień żegnamy Cię nasza droga
Krysiu. Będziesz żyła w naszej pamięci zawsze… Spoczywaj
w pokoju!!!
Pani Krystyna Surówka pracowała w Szkole Podstawowej
w Kuźniczysku jako sekretarka od 01.01.1989 roku.
Była wzorowym pracownikiem, zawsze dyspozycyjna, pełna
energii do działania i chęci niesienia pomocy innym.

A

„Umarł ych wieczność dotąd tr wa, dokąd pamięcią im się płaci”

okienko
z wierszem

Wisława Szymborska

Wyrazy głębokiego współczucia oraz otuchy z powodu śmierci

Mamy

śp. Katarzyny Mazij
dla
córki Beaty z rodziną oraz wszystkich bliskich
składa
Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima
wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego

Oto nowy wiersz
Kazimierza Nowaka,
aktywnego uczestnika
naszych spotkań
„warsztatowych” oraz
słuchacza UTW Tęcza.
Jest to urzekający liryk,
zawierający również
delikatne elementy
dydaktyczne.
Warsztaty literackie
są obecnie zawieszone
– o terminie
ich wznowienia
zawiadomimy. Prosimy
jednak o przesyłanie
nam utworów, które
będziemy publikować
w „Okienku z wierszem”
redagowanym przez
Annę Marię Musz
i Stefana Jurkowskiego.

K A ZIMIER Z NOWAK

Amen

Straciłem wiarę w pogoni za światem
widziałem tylko jego jasne strony
konflikty, biedę, upadek moralny
skutecznie kryły kłamstwa i neony
rozpal płomyczek proszę w sercu moim
a powędruję nawet na skraj świata
będę go chronił by nigdy już nie zgasł
pragnę odnaleźć skrzywdzonego brata
skrzywdzoną siostrę, zdradzonych przyjaciół
wszystkich co w życiu w pośpiechu mijałem
naprawić krzywdy które kiedykolwiek
z chciwości, pychy, w złości dokonałem
czuję że muszę i nie mam odwrotu
aby skutecznie moją duszę zbawić
by kiedy przyjdzie odejść z tego świata
ich miłość ponieść – łańcuchy zostawić
zapal mi świeczkę bym drogi nie zgubił
daj czasu tyle abym zdążył Panie
dotrzeć do celu – pragnienie wypełnić
błagam Cię zatem niechaj tak się stanie.

			

Dzierżoniów 04.2021
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Młodzicy z kompletem punktów

Mistrzostwa Sprawni Razem

W pierwszej połowie drużyna
Polonii starała się przejąć kontrolę
wysoko pressując przeciwników
którzy byli zmuszeni do gry długą piłką, co kilka razy skutkowało groźnymi zagraniami za plecy
obrońców którzy w odpowiednim
czasie zapobiegali zagrożeniu.
Do przerwy schodziliśmy z jedno-

Kolejny turniej rangi mistrzowskiej zagościł
w murach nowej Gminnej Hali WidowiskowoSportowej im. Dolnośląskich Olimpijczyków. Tym
razem rozegrany został Finał Mistrzostw Polski
Sprawni Razem w Piłce Ręcznej.
Po turniejach eliminacyjnych
wyłoniono cztery województwa,
których reprezentanci zmierzyli
się u nas w walce o złoto. Najlepsza okazała się ekipa Dolnego
Śląska, drugie miejsce przypadło
województwu mazowieckiemu,
trzecie pomorskiemu, a tuż za
podium znalazła się ekipa z Wielkopolski.
Otwierając turniej burmistrz
Marek Długozima pogratulował ekipom dotarcia do finału:
– Wykazaliście się wielką determinacją, siłą woli i hartem ducha
docierając tutaj. Dzisiejszy dzień
to nagroda za ciężką pracę i nieważne które miejsce ostatecznie
zajmiecie i tak możecie czuć się
zwycięzcami, bo pokonujecie
nie tylko przeciwników, ale tak-

że swoje słabości – powiedział
burmistrz i dodał: – Ta piękna
nowa hala budowana była właśnie z myślą o imprezach rangi
mistrzowskiej, dlatego tym bardziej miło nam, że możemy dzisiaj gościć najlepszych zawodników. Gratuluję Panu Zbigniewowi
Staranowiczowi, który współorganizuje wydarzenie z ramienia
Związku Stowarzyszeń Sportowych Sprawni Razem – podsumował burmistrz.
Po zakończeniu imprezy ogłoszona została również lista nazwisk zawodników, którzy trafili
do reprezentacji, która pojedzie
na Mistrzostwa Europy. – W poprzedniej edycji mistrzostw zdobyliśmy srebro. Liczę, że w tej
znów pokażemy się z bardzo do-

bramkowym prowadzeniem. Do
bramki rywala trafił Michał Szlenk
a asystował Filip Janusz.
2 połowa to lepsza gra naszego zespołu co przynosiło więcej
dogodnych sytuacji pod bramką
gości. Na uwagę zasługuje asysta
Filipa Janusza, który mijając 3 rywali podał piłkę pomiędzy noga-

mi obrońcy do Michała Białczyka
a ten założył "siatkę" bramkarzowi przyjezdnych. Drużyna gości
zdołała zdobyć bramkę po stałym
fragmencie gry. Końcowy wynik
meczu 5:1 dla Polonii.
POLONIA TRZEBNICA 5:1 UKS
LIDER BORÓW
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tabele
IV liga 2021/2022, grupa: dolnośląska (wschód)
M. Pkt. Z.
R.
P.
Bramki
12
36
12
0
0
40-6
12
31
10
1
1
27-10
12
22
7
1
4
23-16
12
20
6
2
4
29-20
12
18
5
3
4
17-19
12
18
5
3
4
16-17
12
18
5
3
4
18-19
12
18
5
3
4
31-26
12
16
5
1
6
20-18
12
13
4
1
7
22-34
12
13
4
1
7
19-25
12
13
3
4
5
16-20
12
11
3
2
7
16-27
12
10
3
1
8
12-23
12
9
2
3
7
24-32
12
7
2
1
9
10-28
Kolejka 12 - 30-31 października / GKS Mirków/Długołęka 1-0 WKS Wierzbice /
Barycz Sułów 5-2 Piast Żerniki (Wrocław) / Lechia Dzierżoniów 3-0 Orzeł Ząbkowice
Śląskie / AKS Strzegom 2-3 Słowianin Wolibórz / Moto Jelcz Oława 1-2 Sokół
Marcinkowice / MKP Wołów 2-0 Pogoń Oleśnica / Polonia Trzebnica 0-3 Polonia-Stal
Świdnica / Piast Nowa Ruda 1-2 Bielawianka Bielawa / Kolejka 13 - 6-7 listopada
/ Bielawianka Bielawa - GKS Mirków/Długołęka 6 listopada, 15:00/ PoloniaStal Świdnica - Piast Nowa Ruda 7 listopada, 13:00 / Pogoń Oleśnica - Polonia
Trzebnica 6 listopada, 14:00 / Sokół Marcinkowice - MKP Wołów 6 listopada, 15:00
/ Słowianin Wolibórz - Moto Jelcz Oława 6 listopada, 15:00 / Orzeł Ząbkowice
Śląskie - AKS Strzegom 6 listopada, 14:00 / Piast Żerniki (Wrocław) - Lechia
Dzierżoniów 6 listopada, 13:00 / WKS Wierzbice - Barycz Sułów 6 listopada, 15:00/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nazwa
Lechia Dzierżoniów
Polonia-Stal Świdnica
Barycz Sułów
Słowianin Wolibórz
Piast Nowa Ruda
MKP Wołów
Polonia Trzebnica
Sokół Marcinkowice
Orzeł Ząbkowice Śląskie
Pogoń Oleśnica
Bielawianka Bielawa
GKS Mirków/Długołęka
Piast Żerniki (Wrocław)
Moto Jelcz Oława
AKS Strzegom
WKS Wierzbice

Klasa okręgowa 2021/2022, grupa: Wrocław

▶ Wspólne zdjęcie uc zestników i organizatorów Mistrzost w Polsk i z burmistrzem Mark iem
D ługozimą.

brej strony. To był udany finał
rozgrywek w przepięknej nowej
trzebnickiej hali, która tylko dodała skrzydeł dziś rywalizującym
zawodnikom. Z tego miejsca
chciałem podziękować burmistrzowi Markowi Długozimie za
gościnność. W Trzebnicy jest

świetny klimat dla piłki ręcznej,
mam przekonanie, że potencjał
tego miejsca zostanie dobrze
wykorzystany. Burmistrza znam
jeszcze z boiska, gdzie graliśmy
w jednej drużynie w lidze. Bardzo dobrze wspominam te czasy
i wspólną rywalizację. Widzę, że

zapał do sportu i piłki ręcznej pozostał – mówi Zbigniew Staramowicz, współorganizator i trener
reprezentacji.
Wszyscy zwodnicy otrzymali pamiątkowe medale, puchary
i nagrody.
[sh]

Przegrywamy z wiceliderem
Polonia Trzebnica w meczu IV
ligi podejmowała u siebie wicelidera MKS Polonię-Stal Świdnica.
Imienniczka naszej drużyny, choć
nie rozegrała najlepszych zawodów, wygrała 3:0.
Pierwsza część gry zakończyła się bezbramkowym remisem.
Obie ekipy raziły niedokładnością
i miały problemy w przeprowadzaniu ofensywnych akcji, które

mogłyby zakończyć się golem. Po
zmianie stron delikatnie tempo
zwiększyli goście i to przyniosło
efekt. Sebastian Białasik dograł
z lewej strony boiska do Grzegorza Zygadło, który efektownie minął obrońcę i uderzył po krótkim
słupku na 1:0. Kwadrans później
było już 2:0. Faulowany w szesnastce był Patryk Salamon, sędzia
wskazał na wapno, a pewnym

egzekutorem okazał się Wojciech
Szuba. Gol ustalający wynik meczu padł w 90. Minucie. Mikołaj
Kotfas popisał się przytomnym,
prostopadłym dograniem do Roberta Myrty, który zwiódł bramkarza Polonii i trafił na 3:0.
Polonia po tym meczu plasuje
się na 7. miejscu w tabeli.

M. Pkt. Z.
R.
P.
Bramki
12
33
11
0
1
42-9
12
29
9
2
1
32-13
12
23
7
2
3
26-25
12
22
6
4
2
34-18
12
20
6
2
4
33-33
12
20
5
5
2
41-19
12
19
6
1
5
28-28
12
19
6
1
5
28-17
12
17
5
2
5
24-24
12
15
4
3
5
32-26
12
13
4
1
7
21-41
12
11
2
5
5
22-30
12
9
2
3
7
28-33
12
9
3
0
9
17-23
12
8
2
2
8
16-44
12
4
1
1
10
5-46
Kolejka 12 - 30-31 października / Orzeł Pawłowice (Wrocław) 3-3 KS Żórawina /
Odra Lubiąż 2-1 Zenit Międzybórz / Rapid Domaniów 1-1 Orzeł Prusice / Wratislavia
Wrocław 0-3 Polonia Środa Śląska / Błysk Kuźniczysko 1-3 Galakticos Solna /
Polonia Bielany Wrocławskie 7-0 Wiwa Goszcz / GKS Kobierzyce 3-0 Mechanik
Brzezina / (wo) na boisku 2-3/ Czarni Jelcz-Laskowice 1-3 Orzeł Marszowice
Kolejka 13 - 6-7 listopada / Orzeł Marszowice - Orzeł Pawłowice (Wrocław) 7
listopada, 11:00 / Mechanik Brzezina - Czarni Jelcz-Laskowice 6 listopada, 15:00 /
Wiwa Goszcz - GKS Kobierzyce 6 listopada, 15:00 / Galakticos Solna - Polonia Bielany
Wrocławskie 6 listopada, 13:00 / Polonia Środa Śląska - Błysk Kuźniczysko 6 listopada,
15:00 / Orzeł Prusice - Wratislavia Wrocław 6 listopada, 15:00 / Zenit Międzybórz - Rapid
Domaniów 6 listopada, 15:00 / KS Żórawina - Odra Lubiąż 6 listopada, 13:00/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nazwa
Galakticos Solna
Orzeł Pawłowice (Wrocław)
Orzeł Marszowice
GKS Kobierzyce
Czarni Jelcz-Laskowice
Polonia Bielany Wrocławskie
Wiwa Goszcz
Polonia Środa Śląska
Odra Lubiąż
Błysk Kuźniczysko
Orzeł Prusice
KS Żórawina
Wratislavia Wrocław
Zenit Międzybórz
Mechanik Brzezina
Rapid Domaniów

Klasa A 2021/2022, grupa: Wrocław II
Nazwa
M. Pkt. Z.
R.
P.
Bramki
Plon Gądkowice
11
31
10
1
0
39-13
Barycz Milicz
12
24
8
0
4
42-22
LZS Brzeźno
11
23
7
2
2
45-16
Victoria Zawonia
11
21
7
0
4
33-20
Dolpasz Skokowa
11
20
6
2
3
37-21
Orla Korzeńsko
12
20
6
2
4
41-29
Lotnik Twardogóra
11
19
6
1
4
25-18
LKS Krzyżanowice (k. Wrocławia)
11
16
4
4
3
24-19
Sparta Skarszyn
11
16
5
1
5
18-19
Sokół Kaszowo
11
13
4
1
6
14-25
Zorza Pęgów
11
12
3
3
5
19-25
Płomień Krośnice
11
9
2
3
6
16-24
Sokół II Wielka Lipa
12
9
2
3
7
20-42
Sparta Miłcz
11
7
2
1
8
13-43
KP Brzeg Dolny
11
0
0
0
11
9-59
Kolejka 12 - 30-31 października / Pauza: Sparta Miłcz / Barycz Milicz 1-2 Lotnik
Twardogóra / KP Brzeg Dolny 0-1 Sokół Kaszowo / Płomień Krośnice 1-2 Dolpasz
Skokowa / LZS Brzeźno 5-1 Zorza Pęgów / Plon Gądkowice 2-1 Victoria Zawonia /
LKS Krzyżanowice (k. Wrocławia) 1-0 Sparta Skarszyn / Orla Korzeńsko 7-2 Sokół II
Wielka Lipa / Kolejka 13 - 6-7 listopada / Pauza: Orla Korzeńsko / Sokół II
Wielka Lipa - Barycz Milicz 6 listopada, 15:00 / Sparta Skarszyn - Sparta Miłcz 7
listopada, 14:00 /Victoria Zawonia - LKS Krzyżanowice (k. Wrocławia) 7 listopada,
12:00 / Zorza Pęgów - Plon Gądkowice 7 listopada, 15:00 / Dolpasz Skokowa - LZS
Brzeźno 6 listopada, 15:00 / Sokół Kaszowo - Płomień Krośnice 7 listopada, 11:00 /
Lotnik Twardogóra - KP Brzeg Dolny 7 listopada, 14:00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

▶ Burmistrz z rąk współorganizatora Zbigniewa Staramowicza
otrzymał reprezentacyjną koszulkę.

▶ Zaciętą rywalizację wygrała reprezentacja Dolnego Śląska.

R

E

K

L

A

▶ Burmistrz wręczył puchary, medale oraz
specjalne upominki.

M

A

Gaudia w Lidze
23 października 52 zespoły
dwójek wzięły udział w Dolnośląskiej Lidze Minisiatkówki. Trzebnicę reprezentowało 5 zespołów.
Jeden zespół składający się z naszych doświadczonych siatkarek

GAUDII: Wiktorii i Weroniki zajął
bardzo wysokie miejsce (drugie
w swojej grupie) i awansował do
1 ligi. Pozostałe 4 zespoły to nasze debiutantki, które dopiero od
września rozpoczęły przygodę

z siatkówką. Dziewczynki przyjechały przede wszystkim po
doświadczenie, a okazało się, że
całkiem dobrze radzą sobie na
boisku. Przed nami dalsze treningi
i niedługo kolejne zawody.

Klasa B 2021/2022, grupa: Wrocław II
Nazwa
M. Pkt. Z.
R.
P.
Bramki
1. Tomtex Widawa Wrocław
9
25
8
1
0
43-9
2. Sokół Ujeździec Mały
9
25
8
1
0
41-13
3. Sokół Ujeździec Wielki
10
23
7
2
1
27-18
4. Płomień Wisznia Mała
10
19
6
1
3
37-26
5. Orzeł II Prusice
9
13
4
1
4
26-22
6. Dąb Kuraszków
8
13
4
1
3
20-14
7. Piorun Koniowo
8
11
3
2
3
22-26
8. Błękitni Pawłów Trzebnicki
8
9
3
0
5
23-28
9. Avia Ozorowice
8
9
3
0
5
17-29
10. Sparta Będkowo
10
4
1
1
8
21-37
11. Masłovia Masłów
8
1
0
1
7
8-29
12. LKS Krościna Wielka
9
1
0
1
8
17-51
Pauza: LKS Krościna Wielka, Błękitni Pawłów Trzebnicki / Orzeł II
Prusice 2-5 Tomtex Widawa Wrocław /Płomień Wisznia Mała 9-3 Piorun Koniowo /
Sokół Ujeździec Mały 2-1 Masłovia Masłów /Dąb Kuraszków 7-0 Avia Ozorowice /
(wo) przerwany w przerwie przy stanie 7-1 - drużyna gości zrezygnowała z dalszej
gry/ Sokół Ujeździec Wielki 4-3 Sparta Będkowo Kolejka 11 - 6-7 listopada
/ Pauza: LKS Krościna Wielka, Sokół Ujeździec Wielki / Sparta Będkowo - Orzeł II
Prusice 7 listopada, 11:00/ Avia Ozorowice - Błękitni Pawłów Trzebnicki 7 listopada,
11:00/ Masłovia Masłów - Dąb Kuraszków 7 listopada, 14:00/ Piorun Koniowo - Sokół
Ujeździec Mały 7 listopada, 11:00/ Tomtex Widawa Wrocław 3-0 Płomień Wisznia
Mała 3 października, 11:00/
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Jabłkobranie u Celmerów
W ostatni weekend października przy słonecznej pogodzie mogliśmy
uczestniczyć w „Jabłkobraniu u Celmerów”. Była to pierwsza edycja imprezy,
podczas której całe rodziny mogły zrelaksować się podczas zrywania jabłek.
Oprócz tego, skosztować i zakupić można było soki, z których
słynie rodzinne gospodarstwo
Celmerów. – Bardzo dziękujemy
wam za tak liczne odwiedziny

w naszym sadzie. Cieszymy się,
że mogliśmy zorganizować tak
fajną imprezę. Mamy nadzieję, że
jabłuszka wam smakują! Możemy obiecać, że w przyszłości rów-
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nież będziemy zapraszać was na
Jabłkobrania! Bardzo dziękujemy
Gminie Trzebnica za pomysł, reklamę i wsparcie. To było niezwykle miłe z waszej strony – mówią

KONKURS PLASTYCZNY „ŚW. JADWIGA – NASZA PATRONKA”
organizatorzy i dodają: – Wielkie dzięki dla Chomika, Damiana, Agnieszki, Moniki za pomoc
i wszystkim innym znajomym,
którzy nas odwiedzili! No i jeszcze dziękujemy naszym rodzicom,
bo zrobili mnóstwo roboty, choć
wcale nie muszą. Dodaliście nam
wszyscy mnóstwa energii, świeżości i chęci działania! A to nie-

zwykle ważne w tym całym jabłkowym szaleństwie. Zapraszamy
do nas, kiedy skończą się wam
zapasy. Jabłek i soków mamy pod
dostatkiem na pewno do wiosny!
– podsumowują.
Organizatorzy zapowiadają, że
już w przyszłym roku odbędzie się
kolejna edycja imprezy.
[red]

Miesiąc październik to czas kiedy przedszkolaki
poznają swoje miasto i jego historię oraz tradycje,
zwiedzają zabytki i pogłębiają świadomość
przynależności do swojej małej ojczyzny. W tym
roku dodatkowo każdy przedszkolak mógł
wziąć udział w konkursie plastycznym pt. „Św.
Jadwiga – nasza patronka”. Pomysłodawczynią
konkursu była siostra Augustyna Kończyńska,
która czuwała nad przebiegiem konkursu oraz
organizacją wystawy i wręczenia nagród.
Wśród wielu prac jakie wpłynęły na konkurs powołana komisja
wybrała 16 prac w 3 kategoriach
wiekowych. Laureaci konkursu:
KATEGORIA 3 latki: I MIEJSCE –
Tymon Bała (grupa Liski), II MIEJSCE – Aleksander Dawicki (grupa
Liski), III MIEJSCE – Nikodem Hliwa (grupa Zajączki). KATEGORIA
4 latki: I MIEJSCE – Maria Mirocha
(grupa Motylki), II MIEJSCE – Antonina Zakrocka (grupa Motylki)
III MIEJSCE – Martyna Hliwa
(grupa Misie). WYRÓŻNIENIA:
Aleksander Spaliński (grupa Motylki) Amelia Januchta (grupa Motylki) Zofia Pomorska (grupa Sówki).

▶ Rodzina Celmerów zaprasza już na przyszłoroczną edycję imprezy.

KATEGORIA 5 latki: I MIEJSCE –
Matylda Massalska (grupa Biedronki), II MIEJSCE – Amelia Obroca
(grupa Biedronki), III MIEJSCE
– Adam Walat (grupa Rybki). WYRÓŻNIENIA: Julia Woźniak (grupa Rybki), Szymon Kusiak (grupa
Myszki), Iga Spigiel (grupa Myszki), Grzegorz Nowakowski (grupa
Pszczółki).
Wystawa prac konkursowych
była dostępna przez 2 tygodnie
w trzebnickiej Bazylice.
Natomiast uroczyste wręczenie nagród odbyło się 28.10.2021r.
w Klasztorze. Wśród zaproszonych
gości byli: Pan Marek Długozima

▶ Bu rmist r z M ar e k D ł u goz im a wsp ó lnie z k s . p r ob os zc ze m Piot re m Fil ase m SDS oraz M at k ą
G e ne ralną Cl ar e t K r ó l w r ę c z y li nag r o d y w konk u r sie p l ast yc z ny m „Św. Jadw ig a – N as z ą
Pat r onk ą”.

Burmistrz Gminy Trzebnica, Ksiądz
proboszcz Piotr Filas oraz Matka
Generalna Claret Król.
Pani Dyrektor Katarzyna Stępień gorąco gratulowała dzieciom
i ich rodzicom pięknych prac oraz
wspólnie z zaproszonymi gośćmi
wręczyła nagrody laureatom. – Go-

rąco dziękujemy siostrze Augustynie za organizację konkursu, księdzu Proboszczowi za umożliwienie
organizacji wystawy w Bazylice oraz
Matce Generalnej za zaproszenie
w progi klasztoru. Dziękujemy również burmistrzowi Markowi Długozimie, który zawsze nas wspiera

i jest z nami w tych najważniejszych
momentach. Jeszcze raz serdecznie
gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu! – podsumowała dyrektor Katarzyna Stepień.(J.B.)
[jb]

▶ Podczas całego weekendu panowała rodzinna atmosfera pełna relaksu. Na licznie
przybył ych gości czekało wiele atrakcji.

▶ Uroczyste spotkanie odbyło się w trzebnickim klasztorze.

tydzień kultury zdrowotnej
Sz. Podstawowa Boleścin

W dniach 25-29 października
obchodziliśmy Tydzień Kultury
Zdrowotnej. Celem tego przedsięwzięcia była promocja zdrowego
stylu życia oraz propagowanie postaw prozdrowotnych. Uczniowie
z klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej
w Boleścinie bardzo zaangażowali

się w ten projekt. We wszystkich
klasach odbyły się pogadanki, na
których dzieci dowiedziały się
min. co to jest piramida żywieniowa, jakie produkty spożywcze należą do grupy „zdrowych”,
a jakich należy unikać. Jak ważna
jest dla naszego zdrowia codzienna, regularna aktywność fizyczna
oraz higiena osobista. Uczniowie

▶ Prace dzieci można było podziwiać podczas specjalnej
wystawy w trzebnickiej bazylice.

wykonali plakaty o tematyce zdrowotnej. W klasach zorganizowano
zajęcia kulinarne, podczas których
dzieci nauczyły się przygotowywać
smaczne i zdrowe posiłki. Jako
uroczyste zakończenie tygodnia
została zorganizowana dyskoteka,
na której bawili się uczniowie przebrani za ulubiony owoc i warzywo.
Uczniowie otrzymali pamiątkowe
dyplomy za aktywne uczestnictwo
w Tygodniu Kultury Zdrowotnej. /
(D. Surma, M. Radek, S. Siwik)

SZKOŁA PAMIĘTA
Sz. Podstawowa Kuźniczysko

Zbliżają się dni, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy znicze. Wspominamy zarówno
naszych bliskich, jak i tych, którzy
zapisali się w historii tej narodowej i lokalnej. Pamięć o nich jest
wyrazem szacunku dla ich życia
i dokonań. Dlatego też uczniowie
Szkoły Podstawowej w Masłowie
kolejny już raz włączyli się w narodową akcję „Szkoła pamięta”, którą
ogłosiło Ministerstwo Edukacji Narodowej. W ramach akcji uczniowie
z klasy 0 i III wraz z wychowawczyniami zorganizowali wyprawę do
zapomnianych grobów znajdujących się przy kościele w Masłowie.
Uczniowie uporządkowali groby.
Zapalili znicze (wcześniej zebrane
w szkole) na grobach osób związanych ze społecznością lokalną
jako symbol pamięci o tych, którzy

odeszli. Uczniowie wykonali także prace plastyczne nawiązujące do
polskiej tradycji świąt zadusznych.
W klasach zawisły gazetki tematyczne nawiązujące do Święta Zmarłych.
Udział w akcji „Szkoła pamięta” to
niezwykle cenna lekcja patriotyzmu
lokalnego.
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Głośno czytać każdy może!
Szkoła Podstawowa nr 2

Tradycyjnie w październiku, który
jest ogłoszony Międzynarodowym
Miesiącem Bibliotek Szkolnych, włączamy się w obchody Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania oraz
kontynuujemy akcję Cała Polska
Czyta Dzieciom. W związku z tym
biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy zaproponowała uczniom i nauczycielom
wspólny tydzień z lekturą. W dniach
13-20 października czytaliśmy głośno i tłumnie. W klasach młodszych
czytali głośno nauczyciele, w klasach
starszych czytała młodzież. Niby

niedługo, bo przez pierwsze 10 min
każdej lekcji, ale po całym dniu
uzbierała się minimum godzina
całkiem interesującej lektury. Psychologowie podkreślają, że dziecko,
któremu się czyta, uczy się słuchać,
rozwija też zdolność koncentracji,
chęć poznawania świata oraz zainteresowania. W związku z tym, że
hasłem przewodnim tegorocznego
Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek szkolnych są „Baśnie i legendy z całego świata”, czytaliśmy,
szczególnie w klasach młodszych,
niezwykle ciekawe baśnie hiszpańskie, irlandzkie, czy słowackie. Najbardziej podobała się legenda „Biały

Wycieczka do Kruczyny
Sz. Podstawowa Boleścin

Uczniowie klas 4-6 naszej szkoły
uczestniczyli w terenowych lekcjach
z przyrody i plastyki w Zagrodzie

Edukacyjnej „Kruczyna „ w Pęgowie. Podczas spaceru po lesie uczniowie zdobywali cenne informacje
o lesie i jego mieszkańcach. Zobaczyli gniazda ptaków, poroże jelenia

JESIENNY SPACER
Szkoła Podstawowa nr 3

Żółty, pomarańczowy, czerwony,
złoty. To właśnie jesienią natura

zmienia się, przechodząc z tonacji
żywej zieleni do cieplejszych, słonecznych barw, zanim liście spadną
na ziemię. Dziś, realizując w kl. III b

wilk i dziewczyna”. Dzieci z klasy 0B
wysłuchały Teatrzyku Kamishibai
pt.: „Dlaczego zwierzaki mieszkają
w bloku Maćka”, który porusza ważny temat dbania o naszą planetę.
Akcja przyniosła efekty natychmiastowe, uczniowie wypożyczali książki, których początek usłyszeli, bądź,
zaciekawieni, kolejne części z serii.
Jest to świetna metoda popularyzacji
czytelnictwa, dlatego… do poczytania za rok! / Joanna Sztyma
Psychologowie podkreślają,
że dziecko, któremu się czyta,
uczy się słuchać, rozwija też
zdolność koncentracji, chęć
poznawania świata oraz zainteresowania. Tak spędzony
czas wspólnie z dzieckiem procentuje w przyszłości, buduje
wzajemne zaufanie i pozwala
i czaszki dzików. Następnie poznali
zwierzęta zamieszkujące gospodarstwo: m.in: konie, osły, kozy, barany,
świnie, kury. Na koniec dowiedzieli
się czym jest glina i skąd pochodzi.
Każde dziecko samodzielnie na kole
garncarskim wykonało swoją miseczkę, która po wysuszeniu zostanie wypalona w specjalnym piecu.

temat : „Kolory jesieni”, wybraliśmy
się na spacer w okolice naszej szkoły,
by podziwiać to wyjątkowo widowiskowe zjawisko. Zabraliśmy ze sobą
aparat fotograficzny, by uwiecznić
mnóstwo kolorów i odcieni, którymi
obdarza nas jesień. / R. Marczak

wycieczka Zamek Książ
Sz. Podstawowa Boleścin

lepiej rozwiązywać problemy
wieku nastoletniego. Także nasza szkoła włączyła się do akcji.
W czwartek przez pierwsze 10
minut każdej lekcji młodzież
czytała głośno wybraną przez
siebie książkę. Akcja bardzo się

podobała i przebiegła z sukcesem. Jest to świetna metoda popularyzacji czytelnictwa, dlatego mam nadzieję, że wejdzie na
stałe do kanonu naszych imprez
czytelniczych. / Joanna Sztyma

Tydzień Kultury Zdrowotnej
Szkoła Podstawowa nr 3

Od poniedziałku w naszej szkole
trwa Tydzień Kultury Zdrowotnej.
W tym czasie uczniowie będą mieli
okazję poznać jakie działania wpływają na zdrowy styl życia człowieka.
Cykl zajęć promujących zdrowe nawyki i dobre samopoczucie rozpoczął się od spotkania uczniów klasy

Dnia 26 października dzieci z klas
1-3 Szkoły Podstawowej w Boleścinie

7 ze szkolną Panią Pielęgniarką.
Dzieciom zostały przypomniane
zasady przestrzegania higieny osobistej oraz zagrożenia wynikające
z niewłaściwego dbania o siebie. Jest
to szczególnie ważny temat w okresie dojrzewania młodzieży, a także
ze względu na obecnie panującą
światową pandemię. / A.Just

Szkoła z Marią Konopnicką
Sz. Podstawowa Ujeździec

15 października 2021r to wyjątkowy dzień w Ujeźdźcu Wielkim.
W tym dniu odbyła się uroczysta
akademia z okazji obchodów Święta Szkoły Podstawowej , której patronką jest sławna pisarka i poetka

Maria Konopnicka. Jako wielka
miłośniczka dzieci większość swojej twórczości poświęciła najmłodszym. Toteż i w dniu dzisiejszym
głównymi bohaterami uroczystości byli najmłodsi uczniowie –
pierwszoklasiści, którzy pasowani byli na prawowitych uczniów

Jesień w świetlicy

Święto Edukacji Narodowej

Szkoła Podstawowa nr 3

Sz. Podstawowa Ujeździec

Jesień wcale nie musi
być nudna. Przekonują do tego dzieci ze
świetlicy, które tworzą
piękne prace plastyczne. Tym razem były to
pejzaże „tańczących” ze
sobą barw. Wspólnymi
siłami powstały ciekawe historie obrazkowe
z jesiennego ogrodu
oraz drzewo – namalowane rękami artystów.
I życie od razu staje się
bardziej kolorowe:) / D.
Jakusek, M. Zych-Pelc

Jak co roku Święto Edukacji Narodowej w szkole w Ujeźdźcu Wielkim
obchodzone było w sposób huczny
i radosny. Kochani uczniowie i wychowankowie nie pozwolili swoim
„belfrom” zapomnieć o ich święcie
i w szczególny sposób docenili trud
pracy, wychowania i poświęcenia
nauczycieli, którzy , dobro i edukację uważają za priorytet dla swoich

podopiecznych. Zarówno starsi, jak
i młodsi uczniowie już od rana biegali z pięknymi upominkami i kwiatami w poszukiwaniu nauczycieli
i wychowawców. Klasa 7a zafundowała pracownikom szkoły pełen
serwis w postaci pysznej kawki, bezy
oraz owocowego deseru. Po tak długiej przerwie niezmiernie miło jest
wrócić znowu do tak pięknych tradycji szkolnych. / Adrianna Pieczykolan

Sz. Podstawowa Ujeździec

Dzień Drzewa

W ubiegły poniedziałek klasy 7 i 8
wzięły udział w żywej lekcji biologii,
fizyki, geografii i historii. Odwiedziliśmy ExploraPark – Park Na-

Szkoła Podstawowa nr 3

ułatwić uczniom identyfikację poszczególnych gatunków drzew na
I piętrze zaprezentowano wystawę
przedstawiającą najpopularniejsze

drzewa liściaste rosnące na terenie
Trzebnicy. W przygotowaniu wystawy pomagali uczniowie klasy VIc
i VIIIc. / Olga Gardiasz

w ramach wycieczki szkolnej odwiedziły Zamek Książ i Starą Kopalnie
w Wałbrzychu. Podczas zwiedzania
uczniowie dowiedzieli się wiele ciekawych informacji o historii Zamku
Książ i jego byłych właścicielach.
W czasie projekcji multimedialnej
Pani przewodnik pokazała wszystkim jak Zamek Książ rozbudowywał się na przestrzeni 700 lat. Dziś
jest on trzecim co do wielkości
zamkiem w Polsce. W czasie wizyty w Starej Kopalni w Wałbrzychu
uczniowie poznali pracę górników.
Dowiedzieli się co to jest marka, jak
wygląda szatnia górników i co potrzebują do pracy. W podziemiach
kopalni wykonywali także drobne
prace górnicze. Wycieczka była bardzo udana. Zmęczeni, ale bardzo
zadowoleni uczniowie, wrócili do
swoich domów. / (S.Siwik)
Szkoły w Ujeźdźcu Wielkim. Składając przysięgę dzieci zobowiązały
się do przestrzegania zasad moralnych godnych Małego Polaka.
Najmłodsi uczniowie pochwalili
się swoimi umiejętnościami artystycznymi śpiewając piosenki
i recytując wierszyki. Panie wychowawczynie – pani Małgorzata
Smakowska i pani Wioletta Skuza odebrały piękne upominki dla
swoich wychowanków. Całość akademii została nagrodzona gromkimi brawami, co świadczy tylko
o jej wysokim poziomie artyzmu.
Wśród gości mogliśmy przywitać
licznie przybyłych rodziców, dziekana – ks. Krzysztofa Dornę oraz
dyrektorów gminnych placówek
oświatowych. Coroczną tradycją
jest sadzenie „drzewka pierwszoklasistów”, które jest symbolem
wzrostu i rozwoju uczniów naszej
szkoły / Adrianna Pieczykolan

Szkoła Podstawowa nr 3

W ramach tego programu nauczyciele wychowania fizycznego
przeprowadzili liczne gry i zabawy
zarówno na powietrzu jak i w hali
sportowej. Prowadzili podgadani na temat zdrowego trybu życia
i zachęcali do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Pierwsze tygodnie nauki a my już
z głową w chmurach spacerujemy
po najwyższej platformie widokowej
w Polsce. W pierwszym dniu jesieni – uczniowie klasy 8B z Ujeźdźca
Wielkiego udali się autokarem do
Świeradowa Zdrój, aby z 62 metrów
podziwiać piękny krajobraz gór
Izerskich. Naszą wyprawę rozpoczęliśmy od poznania historii Świeradowa Zdrój. Miasta uzdrowiskowego
pełnego zabytkowej zabudowy –
charakterystycznej dla tego regionu oraz wód zdrojowych, których
lecznicze właściwości zostały potwierdzone przez wybitnych lekarzy
i fizyków. Młodzież naszej placówki
poznała również historię i legendę
Czarciego Młyna. Tutejsza przewodniczka w bardzo ciekawy sposób zaprezentowała pracę młynarza.
Dodatkową atrakcją była ekspozycja
tymczasowa „Szlakiem ginących zawodów”. Powyżej Czarciego Młyna,
na Izerskiej Łące w nowoczesnym
budynku edukacji ekologicznej
mieliśmy okazję spojrzeć w niebo
dzięki specjalnym projektorom na

suficie w sali multimedialnej. Po takiej dawce wiedzy, czas wyruszyć na
wieżę widokową. Podejście niezbyt
strome, choć niektórym uczestnikom wyprawy ciężko było maszerować. Jednak u podnóża wieży każdy
z nas nabrał sił i postanowił zdobyć
szczyt pokonując między innymi
lęk wysokości. Spacer po łagodnie wijącej się 850 metrowej kładce
okazał się bardzo przyjemny. Na
szczycie mogliśmy odpocząć na siatce w kształcie kropli oraz wejść na
szklaną platformę. Widoki ze szczytu zapierają dech w piersiach a przeżycia i emocje jakich doznaliśmy są
trudne do wyrażenia słowami. Czas
wspólnie spędzony, to nie tylko realizacja podstawy programowej, ale
przede wszystkim integracja zespołu
klasowego. Uczniowie swobodnie
wymieniali się swoimi spostrzeżeniami i z piosenką na ustach wracali
do domu. Dziękuję serdecznie Wam
drodzy uczestnicy za tak wspaniałą
postawę oraz składam podziękowania dla biura podróży „Aurora
Travel” za pomoc w realizacji wycieczki edukacyjnej. / Katarzyna
Kwiatkowska

Kreatywni i otwarci;
Co dzień jeszcze więcej warci.
W Wolnej Polsce, Dobrej Szkole;
Mamy wciąż do pracy wolę.

Wszystkiego najlepszego z okazji
Dnia Edukacji Narodowej
14 października 2021 r.
Mariusz Szkaradziński

Tydzień Kultury Zdrowotnej

Sz. Podstawowa Ujeździec

Dziękujemy Wam Kochani;
„Boś cie” są zaangażowani.
Każdy Swe Talenty ma;
I docenić wszystkie „trza”.

Kłaniam się, Dziękuję Wam;
Bo ja z Wami, a nie sam.

uki i Techniki w Wałbrzychu, gdzie
oprócz świetnej zabawy z najróżniejszymi grami logicznymi, czy wizyty
w labiryncie luster, dowiedzieliśmy
się także czym są fraktale – technologią przyszłości inspirowaną naturą. Następnie czekała nas wycieczka
po Kopalni Złota w Złotym Stoku.
Mieliśmy okazję poznać tajemnice
i historie tego starego wyrobiska,
mogliśmy także poczuć się jak górnicy jadąc podziemną kolejką. Na
koniec odwiedziliśmy pełną tajemnic, nauki i strachu Średniowieczną
Osadę Górniczą, gdzie sami mogliśmy przez chwilę stać się poszukiwaczami złota, czy poczuć grozę
odwiedzając salę średniowiecznych
tortur. / Katarzyna Żebrowska

Spacer w chmurach

Dzień Edukacji Narodowej
Dzisiaj Wszyscy Święto mamy;
Uroczyście spotykamy.
Kłaniam się z Szacunkiem Wielkim;
Przed Oświaty Gronem Wszelkim.

Każdy jest potrzebny, ważny;
Uzdolniony i odważny.
Chociaż czasem się różnimy;
Ale zawsze się lubimy.

Zdobywamy złote góry

W związku z obchodami Dnia
Drzewa uczniowie klas czwartych
uczestniczyli w zajęciach terenowych, których celem było opanowanie umiejętności rozpoznawania
najpospolitszych gatunków drzew
rosnących w okolicy szkoły. Podczas
lekcji przyrody czwartoklasiści omawiali znaczenie drzew w przyrodzie
a także podkreślali konieczność
ochrony zasobów leśnych. Ażeby
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Misje
Sz. Podstawowa Masłów

Poniżej przedstawiamy zdjęcia
z misji przeprowadzonych w naszej
szkole w dniach 18-20 października. Brali w nich udział uczniowie
klasy III oraz klas IV-VIII. Trzydniowy maraton misyjny rozpoczął się wykładami połączonymi

z warsztatami. Jego uwieńczeniem
była droga krzyżowa. Wydarzenie
to miało miejsce w Kościele pw.
MB Nieustającej Pomocy. Chętni
mogli także skorzystać ze spowiedzi św. Czas uczestnictwa w misjach był przede wszystkim lekcją
niezwykłej pokory i wyrozumiałości wobec bliźniego.
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DZIEŃ OWOCÓW I WARZYW
Gminne Przedszkole nr 2

W poniedziałek – 18 października

– w naszym przedszkolu obchodziliśmy ,,Dzień Owoców i Warzyw”
w ramach realizacji programu

,,Zdrowe Smyki”. W sposób szczególny tego dnia świętowaliśmy
,,Urodziny Marchewki”. Przedszkolaki ze wszystkich grup ubrały się
stosownie do tegoż święta – oczywiście w kolorze pomarańczowym! –

a w przedszkolnych salach radośnie
rozbrzmiewała piosenka ,,Urodziny
Marchewki”. Aby lepiej poznać i docenić to wyjątkowo smaczne i zdrowe warzywo nauczycielki przygotowały dla dzieci wiele aktywności.

Przedszkolaki rozwiązywały zagadki, odkrywały ,,Tajemniczy obraz”, obejrzały teatrzyki – pt. ,, Co
zdrowego jest w Marchewce?”oraz ,,
Smaczna Marchewka”. Dzieci brały
też udział w zabawach ruchowych
i sprawnościowych – rzecz jasna we
wszelkich działaniach prym wiodła marchewka!!! Przedszkolaki
– zwłaszcza z grupy Zajączków! –
mogły wykazać się doskonale rozwiniętymi zmysłami węchu, dotyku
i smaku w zabawach badawczych.
Pomysłów na liczne zabawy dydaktyczne z marchewką – również nie
brakowało. Dzieci wykonały różnorodne prace plastyczno – techniczne
tematycznie adekwatne do obchodzonego święta. Marchewki znalazły też dość nietypowe zastosowanie
jako ,, instrumenty muzyczne” – na
których wystukiwały podane rytmy, czy posłużyły jako narzędzie do
malowania! Oczywiście aktywność
i zaangażowanie przedszkolaków
zostały nagrodzone okolicznościowym medalem wręczonym uroczyście przez nauczycielki w grupach.
Na zakończenie dnia tak bogatego
w rozmaite doświadczenia i przeżycia oraz dla regeneracji sił – przedszkolaki miały przyjemność degustacji świeżo przygotowanych,
przepysznych soków oraz surówek
marchewkowych. Niejeden smakosz marchewki powtarzał przy tym
z przekonaniem: Hop, sa,sa, ram,
pam, pam Od marchewki siłę mam!
/ Ewa Łopąg

Baśniowe Trolle
Gminne Przedszkole nr 2

W poniedziałek – 18 października
– w naszym przedszkolu obchodziliśmy ,,Dzień Owoców i Warzyw” w ramach realizacji programu ,,Zdrowe Smyki”. W sposób
szczególny tego dnia świętowaliśmy ,,Urodziny Marchewki”.
Przedszkolaki ze wszystkich grup
ubrały się stosownie do tegoż święta – oczywiście w kolorze pomarańczowym! – a w przedszkolnych
salach radośnie rozbrzmiewała
piosenka ,,Urodziny Marchewki”. Aby lepiej poznać i docenić
to wyjątkowo smaczne i zdrowe
warzywo nauczycielki przygotowały dla dzieci wiele aktywności.
Przedszkolaki rozwiązywały za-

W dniu 15.10.2021, w słoneczny,
październikowy piątek, uczniowie
Szkoły Podstawowej w Boleścinie
uczęszczający do klas IV-VIII wraz
ze swoimi wychowawcami pojechali
na wycieczkę do Zamku w Mosznej, by wziąć udział w wyjątkowej
lekcji magii, przeplecionej z historią
tego wyjątkowego miejsca. Po przekroczeniu głównej bramy, Zamek
w Mosznej zamienił się w Szkołę
Magii i Czarów, do złudzenia przypominając Hogwart, rodem z ”Harry’ego Pottera”. Uczniów przywitała
nauczycielka – przewodniczka wraz
ze swoim asystentem, która nie tylko
oprowadzała naszych adeptów Szkoły Magii i Czarów po pięknie zdobionych komnatach i korytarzach, ale
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Uczniowie klasy 6a i 6b wybrali się
na wycieczkę do Kuraszkowa. Spę-

dziliśmy cudowne chwile z papugami, jeździliśmy konno i posililiśmy
się przepyszną kiełbaską z ogniska.
Pogoda nam dopisywała, zabawa
była wspaniała. / Uczniowie z wychowawcami.

gadki, odkrywały ,,Tajemniczy
obraz”, obejrzały teatrzyki – pt.
,, Co zdrowego jest w Marchewce?”oraz ,, Smaczna Marchewka”.
Dzieci brały też udział w zabawach
ruchowych i sprawnościowych
– rzecz jasna we wszelkich działaniach prym wiodła marchewka!!! Przedszkolaki – zwłaszcza
z grupy Zajączków! – mogły wykazać się doskonale rozwiniętymi
zmysłami węchu, dotyku i smaku
w zabawach badawczych. Pomysłów na liczne zabawy dydaktyczne z marchewką – również nie
brakowało. Dzieci wykonały różnorodne prace plastyczno – techniczne tematycznie adekwatne do
obchodzonego święta. Marchewki
znalazły też dość nietypowe zasto-

też zrealizowała lekcję czarów, ucząc
dzieci, jak wypowiadać zaklęcia i jak
używać tajemnej wiedzy z zakresu
magii. Uczniowie przygotowywali
więc mikstury ze sproszkowanych
skrzydeł nietoperza, poznając sekretne receptury szkoły i trenowali,
jak za pomocą różdżki z przygotowanych mieszanin wyczarować pożądane efekty. Przybycie do Szkoły
Magii i Czarów nie obyło się bez
uroczystości pasowania na adeptów
Polskiego Hogwartu. Każdy uczeń
musiał usiąść na krześle i poddać się
weryfikacji Tiary Przydziału, która
przydzielała dzieci do poszczególnych zespołów. Podczas uroczystego przyjęcia do szkoły, każdy uczeń
otrzymał togę szkolną i certyfikat
przynależności do grona adeptów
Szkoły Magii. Po opuszczeniu Zam-

EUROPEJSKI TYDZIEŃ KODOWANIA
Gminne Przedszkole nr 2

Europejski Tydzień Kodowania to
oddolna inicjatywa, w ramach której
świętujemy kreatywność, rozwiązywanie problemów i współpracę
poprzez programowanie i inne działanie związane z technologią. Główną ideą stojącą za wydarzeniem jest
promowanie programowania poprzez pokazywanie sposobów na
realizację pomysłów przy pomocy kodu, rozwiewanie wątpliwości
i mitów otaczających te umiejętności
oraz gromadzenie zmotywowanych
jednostek w celu wspólnej nauki.

Kodowanie uczy umiejętności analitycznego, logicznego i kreatywnego
myślenia. Jest ono dla każdego – nie
tylko dla tych, których swoją przyszłość wiążą z programowaniem.
Dlatego nawet dzieci przedszkolne mogą zacząć uczyć się kodować.
Kompetencja w postaci świadomości
własnej sprawności zostanie z nimi
już na zawsze i przełoży się również
na inne strefy życia. Nasze NIEZAPOMINAJKOWE PRZEDSZKOLE
również podjęło wyzwanie i dołączyło do Europejskiego Tygodnia
Kodowania! (M. L)

Wycieczka klasowa
Szkoła Podstawowa nr 3

czarodziejski flet
Szkoła Podstawowa nr 2

Projekt idealnego osiedla

Dnia 26 października 2021 r. uczniowie klasy 1 d ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Trzebnicy udali się do Teatru
Lalek we Wrocławiu na spektakl pt.
„Czarodziejski flet”. Przedstawienie powstało na podstawie jednej
z najsłynniejszych oper Wolfganga

Amadeusza Mozarta. Muzyczny
spektakl, który obejrzeliśmy był zabawny, z szybkim tempem i wieloma
odniesieniami do współczesności.
Mogliśmy podziwiać piękną scenografię oraz postaci w barokowych
perukach i kostiumach. Dzieciom
bardzo podobała się postać Mozarta, zawadiackiego przewodnika po
świecie muzycznym, który obja-

śniał widzom, co za chwilę nastąpi.
Mozart ubrany w strój z epoki klasycyzmu nosił conversy, żuł gumę,
a także grał na znanych dzieciom
instrumentach: dzwonkach, kontrabasie, perkusji, a nawet butelkach
z wodą. Spektakl ten to piękna, ponadczasowa opowieść o magicznej
sile muzyki, miłości, poszukiwaniu
szczęścia i harmonii, relacjach nocy
i dnia, a także doskonały początek
przygody dzieci z muzyką klasyczną.
/ M. Strzykalska

Szkoła Podstawowa nr 3

Podczas zajęć techniki
uczniowie klas szóstych
omawiali cechy funkcjonalnego osiedla. Następnie wcielili się w role architektów i stworzyli projekty
osiedli , które zaprezentowano na wystawie. Na
zdjęciach uczniowie klasy
VIa prezentują swoje prace. / Olga Gardiasz

sowanie jako ,, instrumenty muzyczne” – na których wystukiwały
podane rytmy, czy posłużyły jako
narzędzie do malowania! Oczywiście aktywność i zaangażowanie
przedszkolaków zostały nagrodzone okolicznościowym medalem

wręczonym uroczyście przez nauczycielki w grupach. Na zakończenie dnia tak bogatego w rozmaite doświadczenia i przeżycia
oraz dla regeneracji sił – przedszkolaki miały przyjemność degustacji świeżo przygotowanych,

przepysznych soków oraz surówek
marchewkowych. Niejeden smakosz marchewki powtarzał przy
tym z przekonaniem: Hop, sa,sa,
ram, pam, pam Od marchewki siłę
mam! / Ewa Łopąg

ku zrobiliśmy kilka wspólnych zdjęć
upamiętniających nasz niezwykły
pobyt w Mosznej. Dzieci miały możliwość zakupienia pamiątek i chwilę
na upust emocji po inspirujących
wykładach. Kolejnym punktem programu wycieczkowego było miasto
Opole. Po dotarciu na miejsce głodomorki z SP w Boleścinie posiliły
się domowym obiadem, aby nabrać

sił do przemierzania opolskich uliczek. Opole zachwyciło nas swoim
unikatowym urokiem pięknie odrestaurowanych uliczek i kolorowych
kamienic. Uczniowie mieli okazję
zobaczyć Amfiteatr Piosenki Opolskiej na żywo i zasiąść na krzesełkach dedykowanych widowni. Idąc
Aleją Gwiazd Polskiej Piosenki, dotarliśmy do opolskiej lodziarni ”So-

pelek” , w której wykupiliśmy chyba
cały zapas pysznych lodów jagodowo
– waniliowych. Tym słodkim akcentem zakończyliśmy naszą wycieczkę
po Opolu. Wieczorową porą wróciliśmy autokarem do swoich domów,
mając w głowie kalejdoskop żywych
wspomnień, uwiecznionych na niezliczonych fotografiach. / Joanna
Łoźnicka

Wycieczka do Zamku w Mosznej
Sz. Podstawowa Boleścin
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kolorowe k anapki
Przedszkole Integracyjne

W październiku podczas zajęć kulinarnych w Przedszkolu Integracyjnym grupa „Żuczki” i „Krasnoludki” przygotowywały zdrowe,
kolorowe kanapki. Wszystkie dzieci
z zaangażowaniem dobierały składniki, aby każda wykonana kanapka
wyglądała wyjątkowo. Na stole nie
zabrakło sera, twarożku, pomidorów, ogórków, papryki i innych
zdrowych składników. Kanapki

nie tylko były smaczne, zdrowe, ale
i pięknie ozdobione. Pamiętać należy, że najlepiej smakują potrawy
wykonane samodzielnie. Dlatego
dzieci chętnie zjadały swoje kanapki,
a i z najbliższymi też się podzieliły.
Głównym celem zajęć było poznanie kolejności działań przygotowania kanapki, kształcenie nawyków
odpowiedniego odżywiania oraz
rozwijanie kreatywności i doskonalenie samodzielności. / Pozdrawiam
A. Mandryga

„PRZERWA NA CZYTANIE”
Sz. Podstawowa Kuźniczysko

Dnia 28.10.2021 roku uczniowie,
nauczyciele i pracownicy Szkoły
Podstawowej w Kuźniczysku uczestniczyli w VI Ogólnopolskiej akcji

„Przerwa na czytanie – bicie rekordu
w czytaniu na przerwie”. Od samego
rana biblioteka oblegana była przez
wypożyczających książki. Czytano
w różnych miejscach: w gabinetach,
na korytarzach, w bibliotece, na pla-

cu zabaw oraz podwórku szkolnym.
Jest to dowód na to, że czytać może
każdy i czytać można wszędzie.
Żadna z wypożyczonych książek nie
wróciła do biblioteki, gdyż znalazła
swojego czytelnika. W akcji uczestniczyło 95 uczniów, 13 nauczycieli i 4
pracowników szkoły. Brawo – mamy
swój udział w biciu rekordu. / Koordynator akcji Marlena Surówka
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Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
Krępow związku zMarne
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozwały
porządzenieubranie
o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum
1 więźnia
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
Robin,
podanie danych
osobowych
uniemożliwi
udział
w
losowaniu
zwycięscy;
dane
będą przekazywaneDąbrotylko na podstawie przepisów prawa; dane będą przeCenne
banita
z numeru Panoramy: dane nie podlegają zautomatyzowanemu
wa lub podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
chowywanedrewno
przez okres do wydania
kolejnego
łukiem
przysługuje Pani/Panu prawo: wycofania
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność gaj
z prawem przetwarzania, którego dokonano
16 na podstawie zgody przed jej cofnięciem; żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przeTarapatwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia
danych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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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

5-9 listopada
2021
16
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5+/animowany, familijny/2D
dubbing/1godz.47 min.

„Eternals” PREMIERA
13+/fantasy, akcja/2D napisy/2godz. 37min.”

7

„Pszczółka Maja. Mały Wielki Skarb”

Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie końcowe.
2

Bilety online

„Ron Usterka”

Tarapaty,
kłopoty

12

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
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Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie końcowe.
1

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
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12-16 listopada

PREMIERA

2021

„Nędzarz i Madame” PREMIERA

A

„Eternals” PREMIERA

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 sobota miesiąca

Kącik

wdzięczności

Nie ma nic cenniejszego
niż wdzięczność
PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowania dla
Policjantów KPP Trzebnica
a w szczególności Pani
Aspirant Renacie Gołąb za
zaangażowanie w sprawie
wykrycia sprawców kradzieży
moich danych osobowych
i wyłudzenia kredytów na moją
szkodę.
Wielu sukcesów w życiu
zawodowym i osobistym.
Z podziękowaniem
Teresa Szczęśniak
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U wa g a !

R

POLICJA APELUJE

wa żne

UWAGA SENIORZY !!! TRZEBNICKA POLICJA APELUJE – NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
W trosce o bezpieczeństwo
seniorów z powiatu trzebnickiego Policja przekazuje informacje
dotyczące oszustw metodą „na
wnuczka”, „na policjanta”, których
ofiarami są osoby starsze. Apelujemy o wyjątkową ostrożność i otoczenie troską swoich bliskich oraz
osób samotnych z sąsiedztwa. Zadbajmy wspólnie o nasze bezpieczeństwo!
OSZUŚCI NADAL DZIAŁAJĄ !!!
W rozmowie telefonicznej podają się za bliskiego członka rodziny np. wnuczka, bratanka, kuzyna, siostrzeńca lub za członka
rodziny znajomych, sąsiadów czy
przyjaciół. Przedstawiają zmyśloną historię i proszą o pieniądze
np. na opłatę kosztów leczenia
szpitalnego, na okazyjny zakup samochodu lub mieszkania. Sprawcy również mogą podawać się za
funkcjonariusza policji, gdzie telefonicznie sugerują, że wymyślone poważne zdarzenie, może mieć
mniejsze konsekwencje w przypadku uiszczenia większej kwoty
pieniędzy. Gdy starsza osoba godzi
się na udzielenie pożyczki tłumaczą, że nie mogą osobiście odebrać

w przeświadczeniu, że pomagają
w rozbiciu szajki oszustów wykonują wszystkie polecenia płynące
ze słuchawki telefonu. Po zapewnieniu, że nie stracą ani grosza, bo
są stale obserwowani, a fałszywy
krewny zostanie ujęty w momencie przekazania pieniędzy, przekazują duże sumy pieniędzy.
Powyższe sytuacje mogą przydarzyć się naszym bliskim lub
sąsiadom. Dlatego niezbędne jest
pobudzenie czujności rodzinnej
oraz sąsiedzkiej w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób starszych, samotnych. Reagujmy,
kiedy widzimy lub mamy sygnały, że ktoś podejrzany „kręci” się
w pobliżu naszego krewnego, sąsiada albo miejsca jego zamieszkania. Zapamiętajmy jak najwięcej
szczegółów dotyczących wyglądu
i zachowania osoby, która wzbudza niepokój. Zapiszmy numer
rejestracyjny pojazdu, którym się
porusza.
W trosce o Państwa bezpieczeństwo apelujemy, aby nie przekazywać żadnych pieniędzy osobom, które telefonicznie podają
się za członków Waszej rodziny

pieniędzy i zrobi to za nich ktoś
zaufany. Cierpliwie czekają jeśli
gotówka ma być pobrana z banku.
Zwykle proszą, aby o tej rozmowie nikogo nie powiadamiać, gdyż
wstydzą się, że muszą pożyczyć
pieniądze. Po ich odbiór wysyłają
wspólnika, który w umówionym
miejscu i czasie odbiera pieniądze.
Okradziona osoba orientuje się,
że padła ofiarą złodziei dopiero
wówczas, gdy nawiązuje kontakt
z prawdziwym krewnym.
Oszuści
wymyślają
coraz
nowsze sposoby aby sprawnie
i w sposób wiarygodny dla pokrzywdzonych pozyskać pieniądze. W ostatnim czasie sprawcy
działają wg. następującego schematu. Dzwonią do rzekomego
krewnego na numer stacjonarny prosząc o wsparcie finansowe
z uwagi na nagłe zdarzenie losowe.
Chwilę później następuje kolejne
połączenie tym razem od fałszywego funkcjonariusza CBŚP. Podszywający się pod policjanta mężczyzna, prosi pokrzywdzonego
o współpracę w akcji wymierzonej
w oszustów działających metodą „na wnuczka”. Starsze osoby

R

E

K

L

A

lub proszą o przekazanie pieniędzy poprzez osoby pośredniczące.
Należy sprawdzić czy jest to prawdziwy krewny poprzez skontaktowanie się z innymi członkami
rodziny. Bliscy, z którymi utrzymywany jest codzienny kontakt
mogą pomóc potwierdzić, że jest
to ta osoba, za którą się podaje
oraz czy rzeczywiście potrzebuje
pomocy o jaką prosi. Pamiętajmy
także, aby nie udzielać żadnych
informacji przez telefon dotyczących danych personalnych, nume-

M

A

rów kont bankowych i haseł do
nich. Nie opowiadajmy nieznajomym o swoich planach życiowych
czy o członkach rodziny.
O wszystkich próbach wyłudzenia pieniędzy natychmiast
informujmy Policję korzystając
z numeru alarmowego 112. Nie
obawiajmy się, że alarm może
okazać się fałszywy.
KOMENDA POWIATOWA
POLICJI W TRZEBNICY
podkom. Piotr Dwojak
KPP w Trzebnicy
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA
GMINY TRZEBNICA
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla części terenu wsi Blizocin, Jaszyce i Ligota

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (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 środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Trzebnicy Uchwały Nr XXVIII/322/21 z dnia 6 października 2021r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla części terenu wsi Blizocin, Jaszyce i Ligota.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące Studium.
Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska albo
nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.12.2021 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
2) opatrzone podpisem zaufanym albo
3) opatrzone podpisem osobistym.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy Trzebnica.
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 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) oraz art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), w związku z realizacją czynności,
o których mowa w art. 11 pkt 1 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 wnioski w toku procedury sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica, będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.),
4) przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
5) dane będą przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa,
6) dane będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa,
7) ma Pan/Pani prawo do:
a. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania;
b. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) podanie danych jest wymogiem ustawowym,
9) jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
10) niepodanie danych uniemożliwi działania związane z rozpatrzeniem Pana/Pani wniosku bądź uwagi,
11) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu:
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Marcinowo

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 i art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz uchwał: nr V/52/15 Rady Miejskiej
w Trzebnicy z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Marcinowo, zmienionej Uchwałą nr XXVIII/317/17 Rady Miejskiej
w Trzebnicy z dnia 31 maja 2017 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Marcinowo wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko,
w dniach od 16 listopada 2021 r. do 07 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego pl. Marszałka J.
Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, Wydział Architektury i Urbanistyki pok. 49 w godzinach pracy urzędu oraz w postaci elektronicznej na stronach internetowych www.bip.trzebnica.pl, www.trzebnica.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 listopada 2021 r. w formie elektronicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość o godz.
13:00
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 Miejskiego w Trzebnicy w dniu dyskusji o godz. 10:00.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Trzebnica z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2021 r.
Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (e-mail: 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 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2021 poz. 247 ze zm.)
zawiadamiam o udostępnieniu do publicznego wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
i możliwości zapoznania się z nimi w terminie od w dniach od 16 listopada 2021 r. do 07 grudnia 2021
r. w siedzibie Urzędu Miejskiego pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, Wydział Architektury
i Urbanistyki pok. 49 w godzinach pracy urzędu oraz w postaci elektronicznej na stronach internetowych www.bip.trzebnica.pl, www.trzebnica.pl.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o śro-

dowisku 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 jest Burmistrz Gminy
Trzebnica.
Zgodnie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Trzebnica z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 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 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) oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), w związku z realizacja czynności,
o których mowa w art. 17 pkt. 9 tejże ustawy, informuję, że:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Gminy Trzebnica, dane będą przetwarzane
w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica,
2) z Inspektorem ochrony danych może się Pan/Pani skontaktować przez e-mail: iod@um.trzebnica.pl
3) dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.),
4) przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
5) dane będą przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa,
6) dane będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa,
7) ma Pan/Pani prawo do:
a. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania;
b. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) podanie danych jest wymogiem ustawowym,
9) jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
10) niepodanie danych uniemożliwi działania związane z rozpatrzeniem Pana/Pani wniosku bądź uwagi,

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

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

Dworce i przystanki

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

Kurs 1

Kurs 2

Kurs 3

Kurs 4

Kurs 5

Kurs 6

Kurs 7

Kurs 8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LINIA B
P.T

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

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

Kurs 9 Kurs 10 Kurs 11 Kurs 12 Kurs 13
13:07
13:09
13:11
13:13
13:15
13:17
13:19
13:23
13:25
13:27
13:28
13:29
13:30
13:32
13:34
13:36
13:38
13:41
13:43
13:45
13:47

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

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

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

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

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

Kurs 5

Kurs 6

Kurs 7

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

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

07:04
07:06
07:08

07:16

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

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

09:22
09:25

07:20
07:22

08:18
08:20

08:19
08:21

09:29
09:31

08:24

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

09:35

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

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

08:44
08:46
08:48

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

09:09
09:11
09:13

Rozkład Szynobusów

Kurs 9

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

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

14:27
14:30
14:40

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

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

10:00 – Cmentarz Obornicka

13:40 – Cmentarz Obornicka

14:50

15:36

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

Trzebnica – Kałowice –Trzebnica – Marcinowo – Trzebnica
Przystanki

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

LINIA C

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

13:45 – Bar Gwiazdka

10:07 – ul. Bochenka – UPT

13:47 – ul. Bochenka – UPT

ul. Daszyńskiego – U.M. 10:10
10:16
10:19
10:21
10:23

KURS
3

KURS
4

KURS
5

KURS
6

16:02
15:59
15:56
15:52
15:48
15:45
15:42
15:39
15:36
15:33
15:30
15:27
15:24
15:20
15:16
15:13
15:10

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

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

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

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

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

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

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

Trzebnica –Boleścin – Siedlec
PKP – Trzebnica

14:52
14:54

ul. Daszyńskiego – U.M. 13:50
13:50
13:53

KURS
2

POCZĄTEK TRASY

INFORMACJE OGÓLNE

13:43 – Inter marche

10:05 – Bar Gwiazdka

Kurs 2
16:15
16:17
16:19
16:20
16:22
16:24
16:26
16:37
16:44
16:50

KURS
1

ważny od 16.12.2019r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Kurs 1
12:05
12:08
12:10
12:13
12:15
12:17
12:19
12:21
12:23
12:25
12:27
12:29
12:32
12:41 (W T+PT)
12:47 (W T+PT)

Trzebnica – Głuchów Górny – Piersno – Siedlec Trzebnicki – Trzebnica
PRZYSTANKI

kierunek
10:03 – Inter marche

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

Kurs 8

P.T

14:57
15:01 / 15:15
15:18
15:20
15:22
15:25

13:55
13:57
13:59

źródło: www.kolejedolnoslaskie.pl

godzina odjazdu
6:10 / 7:15/ 10:05 / 15:15 /
16:15 / 17:15
ważny od 3.06.2020r.

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

Trzebnica– Koniowo

15:35

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

Koniowo – Trzebnica

08:20 / 11:35

Koniowo

Trzebnica–Masłów –Kałowice–
12:05 / 16:15
Trzebnica
12:32
kursuje wtorek i piątek
Trzebnica – Marcinowo

Trzebnica– Ujeździec
Mały

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

15:15 A

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

Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy
A – w ferie zimowe i wakacje letnie kursuje tylko do Ujeźdźca Wielkiego
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chirurgia i Medycyna
estetyczna
Lek. med. Maciej Paruzel
Specjalista Chirurgii Ogólnej,
Hirudologii, Medycyny
Estetycznej i Kosmetologii
• Chirurgia Ogólna
• Chirurgia Ręki
• Medycyna Estetyczna
• Kosmetologia
Centrum Medyczne PARMED
Trzebnica ul. Spokojna 11
tel. 601 773 229
www.parmed.eu

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

Podolog
Gabinet Zdrowe Stopy

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

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

OKULISTA
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

Ginekolog
Położnik
Dr n med Piotr Hańczyc
USG, Cytologia,
niepłodność,
badanie piersi

ul. Wrocławska 4 A
Wisznia Mała
Rejestracja

309 502

/////

INTERNISTA
KARDIOLOG

praktyka
laryngologiczna

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

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
PEDIATRYCZNOALERGOLOGICZNY

ACS SŁUCHMED
•
•
•
•
•

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

Sebastian Floryn

zastępca ordynatora
Oddziału Okulistycznego
Szpitala Wojskowego
we Wrocławiu

specjalista chorób oczu i optometrysta

Trzebnica ul. H. Pobożnego 15/XII
wejście o d ulic y Milick iej
Rejes tracja:

tel. 71

•
•
•
•
•

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

GINEKOLOG

GINEKOLOG

LOGOPEDA

gabinet ginekologiczny

J. Rakowska-Stefanidis

rejestracja tel. 730 10 10 60

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:

czynny: pon. – pt. w godz. 13-19
www.okulistatrzebnica.pl

pełen zakres badań okulistycznych
OCT-optyczna koherentna tomografia

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

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

pon. – śr. – pt. 16 – 19

604 474 755

Psycholog
Psychoterapeuta

STOMATOLOG

STOMATOLOG

STOMATOLOG

Dzieci Młodzież Dorośli

Lekarz dentysta

MediPerfect

lek. stom.

Dagmara Zięba

Ana
Vidiun-Kurasiewicz

Trzebnica

Stomatologia
i medycyna estetyczna

020 110

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
P OZ Y T Y W- Ka

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
w w w.poz y t y w-ka.pl

ul. Koscielna 11

4

w przychodni Reh u
tel.

603 403 202

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

lek. dent.

Trzebnica
ul. Kościelna 11
tel. 515 874 799
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

Adam Wesołowski
Trzebnica

tel. 71 740 50 12

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, niemowlętami, korekcja wad wymowy

Agnieszka
Franieczek-Madalińska
tel.

• stomatologia zachowawcza
z endodoncją
• stomatologia dziecięca

tel.

519 580 771

Anita Szlęzak

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

Trzebnica ul. Św. Jadwigi 11a/1

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

TRZEBNICA

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

DERMATOLOG
Irena Dudek-Zaborowska
specj. dermatolog-wenerolog
www.dermed-kosmetyka.pl
• wizyty lekarskie na NFZ,
tel. 71 387 06 03
• prywatne konsultacje dermatologiczne, tel. 669 070 396
• porady lekarskie, dermatoskopia, światłolecznictwo (AZS,
łuszczyca) usuwanie brodawek
i włókniaków (kriochirurgia)
elektrokoagulacja.

Z abiegi
leczniczo-kosmetyczne
mgr Anna Binek tel. 726 162 805
kosmetolog, podolog

Pracownia Techniki Dentystycznej

Arodent
naprawa protez
zębowych
TRZEBNICA ul. Obornicka 41 G
Pracownia czynna
pon. – pt. 9:00 – 16:30
tel. 602 880 583

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 psychologiczne dla dzieci i młodzieży.
• konsultacje i terapia dla par, rodzin.
• wizyty domowe psychiatry
i psychologa (dla seniorów i osób
z ograniczoną mobilnością).

poniedziałek 15:00-19:00

ul. Kościuszki 10
tel. 696 115 821

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:

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

TRZEBNICA

ul. Św. Jadwigi 1/2

Gabinet Fizjoterapii
mgr

Mateusz Marszycki

• Masaż Leczniczy
• Terapia Manualna
• Igłoterapia

Trzebnica
ul. Bochenka 53/6
tel. 786 852 113

mgr Alicja Szajner

Godziny przyjęć:

lek. wet. Ewa
Okręglicka – Langner

tel. 731 644 123
Trzebnica

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

rejestracja

71 387 27 78
605 175 050

tel.

Badania USG: jamy brzusznej dzieci i dorosłych, układu moczowego,
tkanek miękkich, tarczycy, ślinianek, węzłów chłonnych, jąder, piersi, 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
ul. Kolejowa

1b
rejestracja wizyt:
tel. 601

061 222
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LOGO-SPEKTRUM
NOWOCZESNE CENTRUM
TERAPII I WSPOMAGANIA
ROZWOJU DZIECI
• Integracja Sensoryczna
• Terapia Logopedyczna
• Diagnoza i terapia dysleksji
• Trening sensomotoryczny
• Trening umiejętności społecznych
• 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.

Onkolog
dr n. med.

Mariusz Krawczyk

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

Konsultacje Onkologiczne
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica-ZDRÓJ
czwartki godz. 15-18

rejestracja tel.

606 456 454

Trzebnica

ul. Solna 6
www.logo-spektrum.pl

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

miejsce
na Twoją
reklamę

TERAPEUTA MANUALNY
mgr Paweł Stelmaszczyk

fizjoterapia
osteopatia
Trzebnica
ul. Solna 6 lok 2 i 3

tel.

66 50 86 997

rejestracja online
www.stepmed.pl oraz
tel.

503 195 870

PRZYCHODNIA
SPECJALISTYCZNOREHABILITACYJNA
DLA DZIECI
Trzebnica ul. Św. Jadwigi 3a
rejestracja tel:
pon – pt 8:00 – 16:00
tel. 606 454 887
Poradnia neurologiczna

TRZEBNICA

dla dzieci
lek. med. Marzena Ambicka – Ciba

SKLEP MEDYCZNY
MEDICA

w Gminnym Centrum
Medycznym
TRZEBNICA-ZDRÓJ

organizmu
• Usuwanie patogenów
• Odkwaszanie i odchudzanie

Gabinet Psychologiczno-Terapeutyczny

koło stadionu

lek. med. Grzegorz Fast
specjalista radiolog

• Diagnoza i terapia obciążeń

Przychodnia
Weterynaryjna
FENIKS

Obornicka 41e

Zaburzenia przewodu pokarmowego, 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, egzemy, wypadanie włosów), zaburzenia
glikemii (insulinooporność, cukrzyca), zaburzenia hormonalne (PCOS)

BIOMEDICA Trzebnica

Gabinet USG
dr n. med. Tomasz Harań

Pracuję głównie 
z osobami dorosłymi

SPECJALISTA CHORÓB WEW.
MEDYCYNA ŻYWIENIA

TERAPIE NATURALNE

Psycholog
Psychoterapeuta

poniedziałki 9:20-15:30
wtorki i środy 14:30-19:30
Trzebnica ul.

lek. med.

tel. 501 676 986

www.naturo-patia.pl

psychoterapia indywidualna,
terapia par,
terapia systemowa rodzin,
konsultacje dla rodziców,

USG serca, zaburzenia rytmu, nadciśnienie tętnicze, niewydolność
serca, arytmia, kołatanie serca,
wady serca, zawał serca

ul. Świętej Jadwigi 1/2

506 607 012

•
•
•
•

specjalista kardiolog

TRZEBNICA

www.arodent.net.pl

specjalista radiolog

dr n. med.

Agata Kaczmarzyk-Radka

Joanna Konieczyńska

FIZJOTERAPEUTA

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

Chlamydia, mycoplasma, przewlekły kaszel, duszności, astma, obturacyjna choroba płuc, zapalenia
płuc i oskrzeli, zaburzenia oddychania w czasie snu, nadmierne
zmęczenie, nadmierna senność

Trzebnica
ul. Polna 27a/1

+48 694 723 900

DERMATOLOG

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

lek. med. Agata Kot
specjalista chorób płuc

Wizyty domowe wraz z badaniem
echokardiograficznym

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

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

PULMONOLOG
KARDIOLOG
DIETETYK
BADANIA USG

Rejestracja telefoniczna:

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

504 234 127

TECHNIK
DENTYSTYCZNY
Adrian Lenkcis

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

Środowiskowe
Centrum
Psychiatrii
i Psychoterapii

Trzebnica, ul. Wiosenna 26

ul. Daszyńskiego 67/11

Psycholog
Psychoterapeuta
mgr
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

lek. Waldemar BONCZAR

Trzebnica

ul. J. Korczaka 1E
(Osiedle Zdrój – wejście
od ul. Armii Krajowej)

UROLOG

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

606 882

w w w. l o g o -sp e k tr um . p l
logospektrum.trzebnica@gmail.com

tel. 500

ul. Wincentego Witosa 2

ACS SŁUCHMED

komputerowe pole widzenia

ul. Kopernika 1

71 387 22 67 / 607 40 58 47

• Dofinansowania NFZ,
PCPR, raty

387 12 76

gabinet czynny: pon. 8-16 / wt. 8-11
śr. nieczynne / czw. – pt. 8-16

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

dobór okularów, diagnostyka,
leczenie zaćmy, jaskry
i chorób siatkówki
gabinet: Brzeg Dolny

• Dobór aparatów słuchowych
u dzieci i dorosłych
• Bezpłatne testowania
i wypożyczenia
• Konsultacje profesorskie

(wejście od ul. Milickiej)

159 230

i PRACOWNIA OPTYCZNA
lek. med. Maria Banaś-Wojtowicz

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

• BEZPŁATNE
BADANIA SŁUCHU
• APARATY SŁUCHOWE
• DYPLOMOWANY
PROTETYK SŁUCHU
Z 20 -LETNIM
DOŚWIADCZENIEM

Trzebnica ul. H. Pobożnego 13

po wcześniejszym umówieniu.

tel. 602

NEO
CENTRUM SŁUCHU

LARYNGOLOG

OKULISTA

OKULISTA

w ZAKŁADZIE OPTYCZNYM
dr n. med. Anna Białek-Szymańska

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

HIRUDOTERAPIA

Gabinet
Lekarski

•
•
•
•
•
•
•
•
•

/////
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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

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

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

SPECJALISTA
FIZJOTERAPII

Fizjoterapia

Hanna Stelmaszczyk

MP Fizjo

• terapia powięziowa
• terapia czaszkowo-krzyżowa

Magdalena Pietrykowska

TRZEBNICA
ul. Solna 6 lok 2 i 3
rejestracja online:
www.stepmed.pl oraz
tel.

507 033 543

– rehabilitacja neurologiczna
– rehabilitacja ortopedyczna
– masaże
z dojazdem do pacjenta
Możliwość terapii w ramach NFZ

tel. 697

628 276
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ogłoszenia
drobne
Ogłoszenia drobne są bezpłatne.
Ich treść przyjmujemy i wycofujemy:
osobiście w sekretariacie GCKiS
ul. Prusicka 12 lub telefonicznie
tel. 785 922 332 oraz przez e-mail:
reklama.panorama.trzebnicka@gmail.com
Ogłoszenia publikowane są: przez ok. 2 emisje
lub do momentu wycofania ich przez nadawcę.
Zgłoszenia do kolejnego numeru
należy dostarczyć do 16.11.2021 r.

NIERUCHOMOŚCI
Spr ze dam
mieszkanie (16) 2 pokojowe 34 mkw, bez
czynszu + komórka, Kowale gm. Oborniki
Śląskie, tel. 607 848 197.
mieszkanie (13) 2-pokojowe z widokiem na
las bukowy w Trzebnicy. Cena do negocjacji.
Tel. 609 110 868.
mieszkanie (13) w Trzebnicy, przy Obrońców 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 monitorowane, miejsce parkingowe, Trzebnica,
ul. H. Pobożnego, cena 516 000 zł, do negocjacji, 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, znajdujący 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 doprowadzonym 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 uzgodnienia, tel. 692 725 881.
Działka(16) o pow. 1000 mkw. położona
przy rzece i lesie w miejscowości Masłowiec,
do sprzedania 5 działek z wydanymi warunkami zabudowy, bezpośrednio przy drodze
asfaltowej, media w drodze przy działkach,
tel. 663 844 847.
Działka(16) siedliskowa, o pow. 1,18 ha,
położona przy rzece i lesie w miejscowości
Masłowiec, działka uzbrojona w prąd, woda
w drodze, działka przy drodze asfaltowej, tel.
663 844 847.
Działka(16) budowlana, Księginice, 1500
mkw, uzbrojona, woda + prąd + kanalizacja,
atrakcyjna lokalizacja, cena 283 tyś. zł, tel.
693 037 294.
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 negocjacji, tel. 501 944 555.
działka(15) o powierzchni 3 tyś mkw,
Malczów, 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 Trzebnicy, 1600 mkw, decyzja o warunkach zabudowy, media obok, tel. 798 283 228.

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

kupię
dom (16) w okolicy Trzebnicy/Obornik Śląskich/Wiszni, nieduży max 150 mkw, maksymalny czas dojazdu do Trzebnicy to 15 min,
najlepiej od strony Wrocławia, lub Obornik
Śląskich, wolnostojący, ale rozważę także
zabudowę szeregową i bliźniaczą, tel. 570
027 290.
mieszkanie (16) w okolicy Trzebnicy, maksymalnie 15 min od Trzebnicy, minimum 70
metrów 3 pokoje, z dostępem do ogrodu,
tel. 570 027 290.
garaż(15) w Trzebnicy, tel. 694 878 705.

do wynajęcia
poszukuję mieszkaniA(16) w Trzebnicy, lub okolicy (maksymalnie 15 min. samochodem od Trzebnicy), minimum 70 mkw, najlepiej
z dostępem do ogrodu, tel. 570 027 290.
mieszkanie (16) 2 pokoje, w centrum
Trzebnicy, tel. 662 016 519.
pokój(16) wynajmę pokój, spokojnej osobie, w centrum Trzebnicy, z dostępem do
kuchni i łazienki (wspólne), cena do uzgodnienia, tel. 661 139 043.
miejsce postojowe (15) w garażu podziemnym w centrum Trzebnicy (blisko rynku),
cena 200 zł. Tel. 694 878 705
kawalerka(15) w Trzebnicy, przy ul. Kościelnej 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 , łazienka , kuchnia, balkon, stan bardzo dobry,
Trzebnica, Rynek, tel. 601 851 160.
miejsce postojowe (14) na samochód
w budynku mieszkalnym przy ul. Marcinkowskiej w Trzebnicy, tel. 533 533 288.
mieszkanie (14) w Trzebnicy, koło stadionu, 50 mkw, odnowione, 2 pokoje z kuchnią
i łazienką, wolne od zaraz, czynsz do negocjacji, 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 bezpośrednim sąsiedztwie deptaka, w budynku
znajdują się lokale o pow. 10 – 40 mkw, teren
biurowca jest ogrodzony i posiada własny parking, tel. 663 844 847.

odstąpię
odstąpię dzierżawę(12) działka na Kociej Górze w Trzebnicy, 350 mkw z altanką drewnianą, jest użytkowana, rosną drzewa i krzewy
owocowe, dobry dojazd, tel. 71 387 47 67.

DAM PRACĘ
.

BIURO

NIERUCHOMOŚCI
MIESZKANIA
DOMY
DZIAŁKI
biuro@dtr-invest.pl

www.dtr-invest.pl
tel. 602

756 346

ul. Daszyńskiego 42 Trzebnica

przedstawiciel handlowy(16) TRIP
ENERGY poszukuje przedstawiciela handlowego, praca w biurze od 8-16, atrakcyjne zarobki, do dyspozycji auto służbowe, telefon,
proszę o cv na adres joanna.radziejowska.
tripenergy@gmail.com, tel. 724 933 777.
FREZER, OPERATOR(15) CNC Firma SENDEX 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/ pomocnik / pracownik budowlany, poszukujemy
pracowników praca na miejscu oraz na wyjazdach, atrakcyjne wynagrodzenie, zapewniamy transport oraz dodatki, tel. 781 494 805.
Pomocnik budowlany(14) Firma
strzecharska zatrudni przy konstrukcjach
drewnianych i dekarstwie trzcinowym, praca na miejscu (Szczytkowice) i u klienta, mile
widziane prawo jazdy, tel. 609 088 871.
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MAGAZYNIER(14) Firma SENDEX zatrudni na stanowisko:MAGAZYNIER/OBSŁUGA
TECHNICZNA, dogodne warunki pracy. Stała
umowa o pracę, sendex@sendex.com.pl tel.
601 746 630
Pracownik budowlany(12) Firma
budowlana zatrudni pracownika do wykańczania wnętrz. Praca we Wrocławiu. Fachowiec 30 zł na godzinę. Pomocnik 20 zł na
godzinę, tel. 508 623 596.
KONTROLER JAKOŚCI (12) pomiar gotowych detali (wysokościomierz elektroniczny
TESA) i sporządzanie protokołów pomiarowych, miejsce pracy: Zakład Metalowy „FERA”
Trzebnica. Biuro@ferasc.pl, tel.602 793 229.
PROGRAMISTA/OPERATOR (12) frezarki
CNC, wymagane doświadczenie i umiejętność programowania, miejsce pracy: Zakład
Metalowy „FERA” Trzebnica. Biuro@ferasc.pl,
tel. 602 793 229.
pomocnik budowlany(12) firma dekarska specjalizująca się w dachach płaskich
zatrudni na stanowisku – pomocnik budowlany, tel. 500 266 161.
elektryk/elektromonter(11)
Firma o ugruntowanej pozycji w swojej branży 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 pracownika do prac instalacyjnych: elektryka, hydraulika, kanalizacja, atrakcyjne wynagrodzenie, 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.

SZUKAM PRACY
Opieka nad starszymi (16) zajmuję się
starszymi osobami, Trzebnica, tel. 780 091
144.
opiekunka(11) zaopiekuje się osobami starszymi, 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 Politechniki Wrocławskiej, udzielę korepetycji
dla uczniów szkoły podstawowej, a także
szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do matury, tel. 792 429 119.
fotografia eventowa (14) jestem absolwentem UW kierunek fotograficzny. Mam
wieloletnie doświadczenie w fotografii eventowej oraz portretowej. Jeśli chcesz zacząć
swoją przygodę albo poszerzyć swoje umiejętności, to zapraszam do kontaktu, tel.519
448 421.
chemia / matematyka(14) udzielę korepetycji z chemii i matematyki na poziomie
szkoły podstawowej, tel. 518 264 135.
MATEMATYKA, JĘZ. ANGIELSKI (12)
Korepetycje, przygotowanie do egzaminów,
magister ekonomii z kilkuletnim doświadczeniem dydaktycznym, posiadający uprawnienia (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 okolicznych miejscowości, tel. 731 645 077.
matematyka(10) chciałbym zaprosić na
lekcje matematyki, jestem bardzo cierpliwym,
życzliwym i spokojnym nauczycielem, zawsze 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 rysunku i malarstwa, profesjonalna nauka od
podstaw, dla początkujących i zaawansowanych w każdym wieku, w Trzebnicy, daria.bilska.artist@gmail.com , tel. 783 012 716.

Polonez(14) Truck, 2001, stan bdb, 6000 zł
do uzgodnienia, tel. 603 360 632.

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

wieża(16) technics, w bardzo dobrym stanie, tel.531 303 316.

tel. 604 94 89 81
Stowarzyszenie
Zakochaj się w Polsce
Citroen (16) Xsana, rok prod. 2004, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, ważne OC i badania techniczne, tel. 693 602 615.

łóżeczko(16) drewniane, IKEA, z materacem i osłonką - używane cena 100 zł, tel. 607
938 067.
lampy(16) sufitowe (plafony) dwie sztuki,
cena- 90 zł za 2 szt, Trzebnica, tel. 530 619
436.

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

wspomaganie elektryczne (16) do
kierownicy T25, do rosyjskiego małego ciągnika, tel. 723 538 228.
drzewo(16) czereśniowe, nadaje się do kominka, pieca, tel. 603 528 704.
drabiny(16) trzy sztuki, drewniane 5-metrowe, tel. 603 528 704.
marchew(16) jadalna, dla królików, cena
80 gr/kg, tel. 601 708 438.
opryskiwacz spalinowy(16) nowy,
plecakowy, tel. 723 538 228.
Kultywator(16) z wałkiem, tel. 693 602 615.
Pług (16) trzy-skibowy oraz dwu-skibowy,
tel. 693 602 615.
opryskiwacz(16) 400 L, tel. 693 602 615.
Brony(16) ciężkie, tel. 693 602 615.
rozsiewacz(16) nawozu, Leji 300 L, tel.
693 602 615.
przyczepa(16) drewnianka oraz zielona,
tel. 693 602 615.
Rozrzutnik(16) obornika , tel. 693 602 615.
Traktor(16) C-360 oraz Dwu kołówka, tel.
693 602 615.
rozsiewacz(16) do nawozu, czerwony z
deską diadem, tel. 693 602 615.
siano(15) mała kostka, dynie jadalne
i ozdobne, ziemniaki jadalne i paszowe, tel.
507 834 555.
drzewo(15) kominkowe: czereśniowe i 2 metry 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.

Odkurzacz(16) z funkcją prania, mycia
szyb i podłóg WELMAX EXCLUSIVE, dodatkowo drugi wąż ssący – cena 500 zł, tel. 660
440 377.
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, Trzebnica, cena 100 zł, tel. 691 141 985.

wypoczynek (14) komplet wypoczynkowy, kolor turkusowy, dł. 2 0, szer. Po rozłożeniu 2,2 m. Czachowo, cena do uzgodnienia,
tel. 888 409 049.

króliki (16) do dalszego howu lub tuszki,
tel. 693 602 615.
siewnik (16) do zboża nodet , szerokość robocza 2,20, stan dobry, tel. 693 602 615.
kosiarka(16) rotacyjna, czeska, tel. 693
602 615.
siewka do nawozu(16) 350 L, stan bardzo dobry, gotowy do pracy, oraz opryskiwacz, – stan bardzo dobry, tel. 693 602 615.

ROWERY

BUDOWLANE / agd, rtv

Spr ze dam

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, liczba biegów 21, rozmiar kół 26, cena 500 zł, tel.
669 821 423.

z „zakochaj się w polsce”
• wyjątkowe obiekty i miejsca, mało znane atrakcje
• niepowtarzalne trasy, różnorodne szlaki tematyczne
• niezapomniana atmosfera, kameralna grupa
• licencjonowani przewodnicy, zamiłowani w swojej pracy krajoznawcy
• rozwój zainteresowań i pasji uczestników
Zapraszamy tych z Państwa, którzy chcą odkrywać piękno i historię
Polski, chcą wiedzieć więcej o naszym kraju, poszukujących nieznanych miejsc, ciekawych tajemnic przeszłości, otwartych na poznawanie atrakcji kulturowych, zabytków architektury, obiektów dziedzictwa techniki i walorów przyrodniczych Polski.

Wózek (15) teuronia, komplet, plus fotelik samochodowy, cena 500 zł, tel. 795 323 110.

Komplet skórzany(15) dwa fotele z kanapą, stan dobry, nie zniszczony, cena 600 zł tel
608 041 645.

szafa(14) trzydrzwiowa, tel. 668 302 127.
szafka(14) pod telewizor, czarna, ze szklanymi 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.

2. Wrocławski węzeł wodny – prezentacja
multimedialna w Odra Centrum – jedynym
centrum edukacyjno-kulturalnym na wodzie 15.11
3. Wycieczka – Nieznane miejsca okolic
Wrocławia – część południowa 21.11

DLA DZIECI / różne
Spr ze dam

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

4. Tematyczne spacery po Wrocławiu – na bieżąco
Szczegółowe informacje, rezerwacje miejsce tydzień przed
wydarzeniem, w przypadku wycieczki na bieżąco – kolejność zgłoszeń.
wózek (16) TAKO Exceptional wielofunkcyjny, tel. 607 938 067.

stolik (15) drewniany, ławę IKEA, cena 100 zł,
tel. 603 283 075.
nosidełko(14) angielskie, nowe, szelki Tikamak, koloru czerwono-szarego, zalecane
od urodzenia do 12 kg, cena 50 zł, Trzebnicy,
tel. 691 141 985.
zjeżdżalnia(16) używana, stan dobry
cena 50 zł, tel. 607 938 067.

Kupię / ODDAM / przyjmę
oddam telewizor(16) Panasonic 32c
ale, starej generacji, bez pilota, nie używany,
tel. 607 938 067.

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

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

Spr ze dam

Ford(16) Grand C-Max, pojemność 998
cm,74kW, TURBO, rok 2013, zadbany, dodatkowo komplet opon zimowych, przegląd i
ubezpieczenie ważne do czerwca 2022 r,
cena 28 tyś, tel. 693 790 106.

ZWIEDZAJ i POZNAWAJ POLSKĘ

Wydarzenia listopad 2021

MEBLE

Spr ze dam

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

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

auto(16) elektryczne BMW X 6, używane,
sprawne, nowy akumulator 250 zł, tel. 607
938 067.

Piec(16) nadmuchowy firmy ARAJ PGA-150
do ogrzewania obiektów takich jak: budynki inwentarskie, suszarnie do ziarna, tunele
foliowe, szklarnie, hale, suszarnie przemysłowe i inne, piec był używany do ogrzania hali
produkcyjnej, regenerowany palnik, instalacja elektryczna wymieniona, piec jest wyposażony w palnik Riello, cena: 9.000 zł. (do
uzgodnienia). Wysokość : 190 cm, szerokość
: 165 x 86, nakładka kierowania powietrza –
wysokość 30 cm, wylot spalin Ø 200 mm,
Trzebnica, ul. Chrobrego 26, tel. 609 514 915.

www.zakochajsiewpolsce.org
facebook.com/zakochajsiewpolsce.org

1. Aeroklub Wrocławski – Lotnisko Szymanów –
pokaz floty 11-14.11

biurko(16) białe, dla dziecka, używane, szerokość 130 cm, głębokość 50 cm, wysokość
bez nadstawki 75 cm, z nadstawką 135 cm,
odbiór osobisty w Szczytkowicach, tel. 503
032 094.

MOTORYZACJA / rolnicze

Łóżko(16) sosnowe 180/ 200 cm, masywne,
regulowane stelażem + materace – cena
500 zł, tel. 660 440 377.
wersalka(16) bardzo dobra jakość, mało
używana, cena do uzgodnienia, odbiór własny Trzebnica, tel. 697 607 049.
meble (16) młodzieżowe (biurko, szafa, regał) cena 380 zł, Trzebnica, tel. 530 619 436.

R

E

K

L

A

SPRZEDAŻ

R AT IS
T R A N S P O RT G
karnisz(16) metalowy, srebrny, pojedynczy, długość 2,3 cena 25 zł, tel. 693 790 106.

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.

torba(16) męska, zakładana przez ramię, wymiary 25 x 20 x10. Cena 20 zł, tel. 666 451 684.

EKOgroszek

Kupię wyposażenie restauracji(13)
krzesła, stoły drewniane, mogą być używane
tel. 601 849 555.
kupię przyczepę(13) campingową tel.
601198 984.
M

OPAŁU
WĘGIEL / EKOGROSZEK

PELLET

A

23 956
1
tel. 71 388 91 9

tel. kom. 602 5
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PELLET
15 kg = 17,90 zł.
tel.

731 200 005

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

ARCHITEKT
WNĘTRZ
tel. 604 163 109

USŁUGI
REMONTOWE

• płytki
• malowanie
• gładzenie
• kompleksowe wykończenia
łazienek
• zabudowy gk
• wykończenia wnętrz
• wykończenia poddaszy
• docieplenia dachów
tel. 725 340 467

REGULACJE
NAPRAWA

elektryk
wykonam
prace

Okna
Rolety

elektryczne
i elektroniczne

tel. 530 250 070

tel. 513

oczyszczalnia

Ścieków
Gwar anc ja
na zbiornik
i montaż

www.dagmaraczulek.com
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986 986

polerowanie karoserii

Zawonia
tel. 724 354 894

betonowe

605 331 903

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

cena od 4,5 tys. zł.
tel.

602 728 266

MARBRUK
Mariusz Kwak
Trzebnica
tel. 792 457 967

DLA TWOJEGO DOMU

476 703

– zaopatrzenie firm, instytucji, hoteli
oraz gastronomii w środki utrzymania czystości
– gwarancja lepszej ceny niż u obecnego dostawcy
– kompleksowe sprzątanie i doczyszczanie budynków

Szczytkowice 70

REMONTOWO
BUDOWLANE

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

URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICY
71 312 06 11, 71 312 06 42, 71 312 01 45

NAJW Y ŻSZEJ JAKO Ś CI

tel. 693

usług i

ważne telefony

CHEMIA IMPORTOWANA

produkcja i montaż
DĄB JESION
BUK SOSNA
www.schodex.net

BRUKARSTWO

Trzebnica / Będków
tel. 602 523 956
71 388 91 91

100 % DREWNIANE

szamba

paweł madaliński
sk arsz yn 48 trzebnica

pranie tapicerki

PELLET

SCHODY

BEZPŁ ATNA
w ycena
profesjonalne
dor adztwo

Zbiorniki
na deszczówkę
piwniczki betonowe
odwodnienia
i drena ż

Usługi
Lakiernicze

swiatchemii.com / swiatchemii@wp.pl

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

SPAWANIE-ŚLUSARSTWO

SKLEP

WĘDKARSKO-ZOOLOGICZNY
Trzebnica
ul. Solna 3 obok delikatesów SAM

PROFESJONALNE

CZYSZCZENIE
– DYWANÓW
– WYKŁADZIN
– TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ
– MEBLI TAPICEROWANYCH

Konkurencyjne ceny!
tel. 693 431 523

Pranie

dywanów
na wskroś w pralni

21zł/m2

bezpłatny odbiór oraz
dowóz od 100 zł.
tel.

603 232 261

www.czyszczeniedywanow.pl

WĘGIEL
EKOGROSZEK
DREWNO KOMINKOWE
I OPAŁOWE

POLSKI OPAŁ

Głuchów Górny 1
tartak przy krzyżówce
tel. 695 934 148

663 693 820

883 38 03 96

Firma

Firma świadczy usługi:

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

Pracujemy na maszynach i środkach firmy karcher

TAXI 1 TAXI 3
TRZEBNICA

przewóz 6 osób

telefon

601 270 514

Józef Domagała

• przewóz osób
• zakupy na telefon

tel. 601 586 739

Krzysztof Kawecki

tel.

883 485 324

Tr zebnic a
ul. Prusicka
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KAWA
pyszne ciasto, przytulne miejsce

ul. Żołnierzy Września 2A
Trzebnica obok salonu Plus

Sprzedaż Węgla

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

Kostka / Orzech / Ekogroszek
drewno rozpałkowe, Pellet
Luzem lub w workach

trzebnica ul. Chrobrego 26

automatycznych i manualych

nowa lokalizacja – dawny araj
tel. 609

Paweł Miklas

serwis olejowy
naprawa
skrzyń biegów

tel. 697 011 953
609 514 915

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

Trzebnica ul. Chrobrego 26

Skup złomu

Jakub

pmserwis90@gmail.com

tel.

Tr ze b n ica ul. Milicka 32 tel. 71 312 05 03
godziny otwarcia skupu
poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00
sobota 8:00 – 13:00

Powiat Trzebnicki
i okolice

694-057-540

785 233 408

pon-Pt 8-17 / SOBOTA 8-14

SERWIS OPON

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

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

TYLKO U NAS
SZYBKO
TANIO
I SOLIDNIE

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

DWUTYGODNIK SAMORZĄDOWY
GMINY TRZEBNICA
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GCKiS ul. Prusicka 12

Reklama
Małgorzata Derecka

tel. 71 312 09 47

e-mail: reklama.panorama.trzebnicka@gmail.com

FHU

podstawiamy kontenery | transport gratis | najwyższe ceny w mieście

także u klienta

Szczytkowice 91

metali kolorowych makulatury wywóz gruzu budowlanego

zapraszamy do współpracy

693 749 567

Wycena usługi bezpłatna

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

514 915 / 697 011 953

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

e-mail: firmablyskmn@wp.pl

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

TOLL-SPAW

drewno betonowe

Maciej Nowak

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

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

■ METALOPLASTYKA

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

■ SPAWANIE

czynne:
pon.-sob.
10:00-17:00

tel. 665 086 997

Druk: Polska Press Sp. z o.o.,
Oddział Poligrafia, Drukarnia w Sosnowcu.
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