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R E K L A M A

ZaprasZamy na świątecZny Jarmark

więcej – str. 5/12/14/15
– Zapraszam Państwa na Jarmark Bożonarodzeniowy na Trzebnickim Rynku. Piękne dekoracje, prace lokalnych artystów 
i rękodzielników wprowadzą nas w klimat zbliżających się świąt. Najmłodszych przywita sam Święty Mikołaj! W pierwszej 
połowie grudnia czekają nas także kolejne wielkie wydarzenia. Spotkamy się podczas otwarcia Galerii Trzebnickiej, nowego 
miejsca na kulturalnej mapie Dolnego Śląska. Wysłuchamy koncertu najpiękniejszych polskich kolęd oraz uroczyście 
odsłonimy popiersie bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. W swoich przemówieniach i modlitwach prymas 
wielokrotnie wspominał św. Jadwigę Śl. i nawiązywał do jej życia pełnego dzieł miłosierdzia. Teraz w sposób szczególny 
możemy oddać mu hołd i uczcić jego pamięć – mówi burmistrz Marek Długozima zapraszając na nadchodzące wydarzenia. 

Kolejny KroK 
w stronę 

uzdrowisKa

Burmistrz Marek Długozima 
zdecydował o skorzystaniu 

z prawa pierwokupu 
zabytkowego budynku przy 

ulicy Stawowej w Trzebnicy, 
którego właścicielkami 

były Siostry Boromeuszki. 
Planowane jest wykorzystanie 

go na cele uzdrowiskowe.

Więcej str. 2

Turniej 
charyTaTywny 

Trzebnicka Gaudia zagrała dla 
swojej byłej zawodniczki Kingi 

Dziubczyńskiej, która choruje 
na stwardnienie rozsiane. Akcję 
swoim patronatem honorowym 

objął burmistrz Marek 
Długozima.

Więcej str. 16-17
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Jednym z niepodważalnych 
filarów bogatej historii nasze-
go miasta jest jego uzdrowi-
skowa przeszłość. Od wielu lat 
czynię starania mające na celu 
przywrócenie Trzebnicy statusu 
uzdrowiska. 

Data – 29 listopada 2021 roku 
zapisze się na kartach historii 
Trzebnicy. Wszystko za sprawą 
podjętej przeze mnie decyzji 
o skorzystaniu z prawa pierwo-
kupu zabytkowego budynku 
przy ulicy Stawowej w Trzebni-
cy, którego właścicielkami były 
Siostry Boromeuszki. 

W tym miejscu chciałbym ser-
decznie podziękować wszyst-
kim radnym mojego klubu 
KWW Marka Długozimy, którzy 
poparli mój pomysł zakupu tej 
nieruchomości, pozwalając, by 
gminny zasób nieruchomości 
wzbogacił się o tę niebywałą 
ponad 100-letnią „perełkę”. 

Budynek przy ul. Stawowej za-
wsze pełnił funkcję użyteczno-
ści publicznej – była w nim m.in. 
szkoła dla dziewcząt prowadzona 
przez Boromeuszki, pełnił on też 
rolę budynku uzdrowiskowego, 
był także częścią szpitala. W ostat-
nich latach był siedzibą szkoły 
integracyjnej prowadzonej przez 
panią Agnieszkę Mandrygę. Po 
przeniesieniu szkoły na ulicę Wro-
cławską, budynek stał opuszczony 
i pomału niszczał.

Dzięki rządowej subwencji bu-
dżetowej otrzymanej przez gmi-
nę, podjąłem decyzję o zakupie 
budynku w drodze pierwokupu 
za kwotę ponad 7 mln złotych. 
Niezmiernie się cieszę, że nasze 
dziedzictwo kulturowe będzie 
zachowane i jako kolejne poko-
lenie trzebniczan, będziemy mo-

gli przywrócić temu budynkowi 
oraz miastu dawną uzdrowiskową 
świetność. 

Budynek ma znakomite poło-
żenie, jeśli chodzi o jego funkcje 
użytkowe w kontekście przyszłego 
uzdrowiska. Planujemy zasilić go, 
wraz z innym historycznym bu-
dynkiem po dawnym Przedszkolu 
nr 1, wodami termalnymi znajdu-
jącymi się w pobliżu Willi Zamek 
w Lesie Bukowym. Obecnie przy-
gotowujemy w tym celu stosowną 
dokumentację. W budynku bę-
dziemy chcieli przywrócić funkcje 
lecznicze, ale również noclegowe. 
Piękna kaplica posłuży za klima-
tyczną salę koncertową. 

Najważniejszym z mojego 
punktu widzenia aspektem zaku-
pu budynku jest przede wszystkim 
pozostawienie go we własności 
mieszkańców. Jest on nierozerwal-
nie związany z historią Trzebnicy. 
Niemniej ważnym aspektem jest 
też w mojej opinii fakt, że pienią-
dze za zakup i tak zostaną ponie-
kąd w Trzebnicy, ponieważ siostry 
Boromeuszki zdecydowały się na 
bardzo duży i konieczny projekt 
remontu naszego największego 
dziedzictwa pocysterskiego klasz-
toru, który trwa już kilka lat i wy-
maga ogromnych nakładów finan-
sowych. 

Od kiedy jestem burmistrzem, 
wielokrotnie wspierałem prowa-
dzony remont i doskonale zdaję 
sobie sprawę, jak kosztowny i duży 
jest to projekt. Tym bardziej cieszę 
się, że pieniądze z zakupu budyn-
ku przy ul. Stawowej będą mogły 
w znaczący sposób wesprzeć po 
raz kolejny prowadzony remont 
klasztoru, a gmina będzie miała 
kolejny budynek, który zostanie 
włączony do wielkiego i długofa-
lowego projektu powrotu uzdro-

wiska do Trzebnicy – zgodnie 
z konsekwentnie realizowanym 
przeze mnie i moich radnych pro-
gramem wyborczym.

29 października podpisałem 
również akt notarialny, a tym sa-
mym wspomniana nieruchomość 
została zakupiona przez gminę 
i oficjalnie wpisana do długofalo-
wych planów związanych z roz-
wojem projektu Trzebnicy-Zdrój. 
Niech mieszkańcy trzymają kciu-
ki, a ja mogę obiecać, że zrobię 
wszystko, by ten budynek wrócił 
do świetności i pełnił taką rolę 
jaką pełnił przez wiele lat.

Kolejny KroK w stronę uzdrowisKa!

Marek Długozima 

Burmistrz Gminy Trzebnica 

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a s kor z yst a ł  z  prawa pie r wokup u bu dy nku p os anator yjne go 
pr z y ul .  St awowej .  Wraz z p l anowany m p owst anie m u z drowis k a zost anie on w y kor z yst any 
jako dom z drojow y.

▶ Um owę kupna nie ruc hom ośc i  burmist r z M are k D ł u goz im a 
p o dpis a ł  w k ance lari i  not arialnej  w ob e c nośc i  e konom k i 
ge ne ralnej Sióst r  B orom e u s ze k – s .  K r z ys z tof y Ku baj oraz 
sk arb nik Barbar y K rokowsk iej .

szkoła Podstwowa nr 2

R E K L A M A

▶ W ygl ąd histor yc z ny nie ruc hom ośc i .

▶ Funkcjonowała tu prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Boromeuszek pry-
watna szkoła gospodarcza dla dziewcząt.

▶ C h a r a k t e r y s t y c z n a  k l a t k a  s c h o d o w a .  B u d y n e k  m a  s w ó j  n i e z a p r z e -
c z a l n y  k l i m a t ,  k t ó r y  p o w r ó c i  w r a z  z  p r a c a m i  z w i ą z a n y m i  z  j e g o 
o d r e s t a u r o w a n i e m .

▶ Burmist r z p o d z ię kowa ł radny m R ady M iejs k iej  ze s woje go komite t u 
w y b orc ze go K W W Sku te c z ni dl a Roz woju M ark a D ł u goz imy z a p oparc ie 
p omys ł u dot yc z ące go w y kupie nia z aby t kowe go bu dy nku .

▶ W śro dku z naj duje s ię m . in .  pr ze st ronna k ap lic a .  M oże ona zost ać w y ko -
r z yst ana na p ot r ze by k am e ralnyc h konce r tów.

▶ H istor yc z ny w ygl ąd je dne go z p o koi.  N owe pr ze z nac ze nie z ak ł ad a p owst a -
nie t u domu z drojowe go.

▶ Po ł oże nie b u dy nku w zgl ę de m innyc h t r ze b nic k ic h inwe st ycj i .

budynek Pouzdrowiskowy

hala widowiskowo-sPortowa
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▶ N a z dj . :  E konom k a G e ne ralna Sióst r  B orom e u s ze k – s .  K r z ys z tofa Ku baj ,  Pr ze ł ożona 
G e ne ralna Sióst r  B orom e u s ze k s .  M aria Cl are t K ró l ,  Burmist r z G miny Tr ze b nic a M are k 
D ł u goz im a oraz Pre ze s Fund acji  dl a R atowania K l as z toru ś w. Jadwigi  Śl ąs k iej  „ B y s ł u ż yć ” 
K r yst y na K l amińs k a .

PostęP Prac remontowych 
W trzebnickim klasztorze trwają prace 

remontowe w skrzydle wschodnim. Jest to już 
dziewiąty etap renowacji. Wymienione zostaną 

zdegradowane podłogi na poddaszu, świetliki, 
wykonane będą prace zabezpieczające oraz 

odtworzone zostaną czapy komina.

Na zaproszenie Przełożonej 
Generalnej Sióstr Boromeuszek 
s. Marii Claret Król oraz Krysty-
ny Klamińskiej, pełniącej funkcję 
prezesa Fundacji dla Ratowania 
Klasztoru św. Jadwigi Śląskiej 
„By służyć”, burmistrz Marek 
Długozima odwiedził teren inwe-
stycji. 

– Na remont dachu przeka-
załem 60 tys. zł dofinansowania, 
które pozwoli zachować w do-
brym stanie jeden z najcenniej-
szych budynków w Trzebnicy. 
Przypomnę, że klasztor jest wpi-
sany do rejestru zabytków, podob-
nie jak trzebnicka bazylika, a oba 
budynki od 2014 roku uznane są 
za Pomniki Historii. Moim obo-
wiązkiem jako burmistrza jest 

dbać o nasze dziedzictwo, tak by 
kolejne pokolenia mogły czerpać 
z naszej historii i tradycji. Nie mo-
żemy też zapominać, że te obiekty 
generują ruch turystyczny, będąc 
perełką Gminy Trzebnica. Stąd to 
kolejne już dofinansowanie i natu-
ralna troska o los naszych zabyt-
ków – podkreślił burmistrz. 

W tym miejscu warto dodać, 
że wsparcie otrzymały również 
inne zabytki sakralne z terenu 
naszej gminy, w tym: Kościółek 
Leśny pw. Czternastu Świętych 
Wspomożycieli, kościół parafialny 
w Koczurkach oraz trzebnicka ba-
zylika. Łącznie kwota dofinanso-
wania wyniosła 260 tys. zł.

[sh]

▶ Tr w a r e m o n t d a c h u we w s c h o d n i m s k r z yd l e k l a s z t o r u . ▶ Burmist r z wspar ł  prace re m ontowe pr ze k az ując na te n ce l  dof inansowanie 
w k wo c ie 6 0 t ys .  z ł .

▶ Z a r ów n o t r z e b n i c k a b a z y l i k a j a k i  b u d y n e k 
k l a s z t o r u o d 2 014 r o k u z n aj d u j ą s i ę  n a  
l i ś c i e  Po m n i ków H i s t o r i i .
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ważny remont rozPoczęty zielone światło dla bezPieczeństwa dzieci

Początek remontu skomento-
wał burmistrz Marek Długozi-
ma: – Dzięki mojej determina-
cji dokończony zostanie remont 

tej bardzo ważnej drogi łączącej 
Gminę Trzebnica z powiatem 
milickim. Na ten remont prze-
kazałem 2 mln 286 tys. zł, co po-

zwoliło powiatowi trzebnickiemu 
pozyskać dofinansowanie z Rzą-
dowego Funduszu Dróg Samo-
rządowych w wysokości blisko 
5 mln zł. Firma Tarczyński S.A. 
do remontu dołożyła 400 tys. zł. 
Całość inwestycji to blisko 10 
mln zł. – skomentował burmistrz 
i dodał: – W ten sposób, zgodnie 
z obietnicą daną mieszkańcom, 
finalizujemy to co rozpoczęliśmy 

w poprzedniej kadencji, gdy za-
rząd powiatu trzebnickiego sta-
nowili radni z mojego komitetu 
KWW Skuteczni dla Rozwoju 
oraz radni PiS na czele z panem 
starostą Waldemarem Wysockim. 
Ta inwestycja była dla mnie prio-
rytetowa ze względu na ilość osób 
korzystających na co dzień z tej 
drogi. To również ważna trasa na 
mapie turystycznej Gminy Trzeb-

nica, łączy nas z Miliczem, a za 
sprawą powstającego połączenia 
Ujeźdźca Małego z Koniowem, 
bezpiecznie dostaniemy się do 
otwartej w ostatnim czasie trasy 
rowerowej znajdującej się na tere-
nie Gminy Trzebnica pomiędzy 
Gruszeczką a Książęcą Wsią pro-
wadzącą po śladzie dawnej kolei 
wąskotorowej – podsumowuje. 

[sh]

Rozpoczęła się gruntowna przebudowa drogi 
powiatowej nr 1400 D na trasie Biedaszków 

Mały – Ujeździec Wielki – Gruszeczka, 
o długości blisko 8 600 m. 

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

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

▶ R e m o n t  r o z p o c z ą ł  s i ę  o d  s t r o ny  g r a n i c y  z  p o w i a t e m  m i l i c k i m . ▶ D ro g a je st g ł ów ny m c iągie m komunik ac yj ny m do je dne go z najwię k s z yc h 
z ak ł adów pro dukc yjnyc h w G minie Tr ze b nic a – f irmy TARC Z YŃSK I S . A .

R E K L A M A

Karty mają zapewnić bezpiecz-
ny dostęp do szkoły uczniom oraz 
kontrolę wejść na jej teren. Do-
datkowo system wyposażony jest 
w domofon z kamerą. – To pionier-
ska instalacja w szkołach na terenie 
Gminy Trzebnica, jednak już dziś 

widać oczywiste korzyści wynika-
jące z jego wprowadzenia. O jego 
instalację wnioskowała jeszcze po-
przednia dyrektor Grażyna Kan-
tecka, a wprowadzeniem zajęła się 
dyrektor Lidia Piotrowska. Warto 
dodać, że pozytywnie zaopiniowała 

tę zmianę także rada rodziców – po-
wiedział burmistrz i dodał: – Będę 
nakłaniał pozostałych dyrektorów 
do zainstalowania podobnych sys-
temów, a także wesprę takie roz-
wiązania finansowo. Dziękuję za 
przyznanie mi specjalnej honorowej 
karty. Bezpieczeństwo dzieci i mło-
dzieży to dla mnie zawsze priory-
tet, dlatego bez wahania zgodziłem 
się na wdrożenie systemu w Szkole 
Podstawowej nr 2. Gratuluję Pani 
dyrektor wraz z współpracownika-
mi podjętej inicjatywy – zakończył 
burmistrz.

Pani dyrektor Lidia Piotrowska 

wręczając burmistrzowi podzię-
kowania podkreśliła, że system 
wystartował dopiero w momencie, 
w którym wszystko zostało dopra-
cowane tak, by działało bez więk-
szych zastrzeżeń: – Oczywiście bę-
dziemy reagować na wszelkie uwagi 
rodziców, jednak mam nadzieję, że 
z każdym dniem będziemy lepiej 
funkcjonować w obrębie wprowa-
dzonych zmian. Dziękujemy za 
wsparcie tego pomysłu burmistrzo-
wi Markowi Długozimie, a także 
rodzicom i uczniom – podsumo-
wuje dyrektor. Z wprowadzonych 
zmian cieszą się także najmłodsi 

– Oskar i Weronika, którzy brali 
udział w uruchomieniu systemu: – 
Nie tylko zapala się zielone świateł-
ko, ale także jest sygnał dźwiękowy, 
wszystko sprawnie i czytelnie. Dzia-
ła to super – mówią zgodnie. 

Przypomnijmy, że Szkoła Pod-
stawowa nr 2 zostanie wkrótce roz-
budowana o nowe skrzydło, gdzie 
znajdzie się 9 dodatkowych klas 
lekcyjnych. Wybudowany zostanie 
także podziemny łącznik z Gminną 
Halą Widowiskowo-Sportową im. 
Dolnośląskich Olimpijczyków. 

[sh]

W środę 1 grudnia wystartował system kontroli 
dostępu w Szkole Podstawowej nr 2. Dzięki 

wprowadzeniu kart, zwiększy się bezpieczeństwo 
uczniów placówki. Pierwszą, imienną kartę 

odebrał z rąk dyrektor Lidii Piotrowskiej 
burmistrz Marek Długozima.

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a 
ot r z y m a ł s woj ą k ar tę imie nną.

▶ N a z dj .  wice dy re k tor Luc y na Sob c z ak ,  wice dy re k tor Re nat a G óre c k a ,  
dy re k tor Lidia Piot rowsk a ,  burmist r z M are k D ł u goz im a oraz pr ze d st awi -
c ie le uc z niów Os k ar i  We ronik a .

remontowana droga tarczyński s.a.
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Za każdym razem jest to samo 
– gdy tylko pojawia się informacja 
o kolejnym sukcesie związanym 
z moją działalnością i rozwojem 
gminy, część osób z lokalnej sfery 
publicznej nie jest w stanie wyjść 
ze swojej retorycznej „bańki” 
i za wszelką cenę próbuje kryty-
kować i umniejszać moim działa-
niom. Nie inaczej jest oczywiście 
w przypadku zakupu od Sióstr 
Boromeuszek posanatoryjnego 
budynku przy ul. Stawowej, który 
zdecydowałem się kupić korzysta-
jąc z prawa pierwokupu.

Wąska grupa ludzi, zamiast po 
prostu ucieszyć się z tego, że zasób 
gminnych nieruchomości powięk-
szył się o zabytkowy i związany 
z uzdrowiskową historią miasta 
budynek, który pozostanie w rę-
kach mieszkańców, woli znów do-
szukiwać się w sprawie drugiego 
dna i tajemniczych działań. 

Nie pomagają żadne argumenty, 
nawet te, że wydane na zakup pie-
niądze nie trafią w ręce osób trze-
cich tylko i tak pozostaną w Trzeb-
nicy. Wesprą Siostry Boromeuszki, 
które podjęły się bardzo trudnego 

przedsięwzięcia – remontu naszej 
wspólnej architektonicznej per-
ły i naszej największej spuścizny 
– pocysterskiego klasztoru. Nie 
dociera również argument, że bu-
dynek idealnie wpisuje się w na-
szą strategię powrotu do tradycji 
uzdrowiskowych, z których nie-
gdyś słynęła Trzebnica.

Podczas zwołanej przeze mnie 
sesji nadzwyczajnej, za zmianą 
w budżecie pozwalającą na zakup 
nieruchomości nie zagłosowa-
li: Mirosław Marzec, Krzysztof 
Śmiertka i Paweł Wolski. Temat 
podważenia zasadności zakupu za 
wspomnianymi radnymi oczywi-
ście od razu podjął redaktor Dłu-
gosz i radny powiatowy Robert 
Adach. Ten ostatni jak zwykle zna 
już wycenę remontu i wie najle-
piej, co dla Trzebnicy będzie do-
bre a co nie. 

Mam dla radnego Adacha do-
brą radę – skoro wszędzie widzi 
„układ”, „ustawki” i brak transpa-
rentności w działaniach to może 
niech w końcu przestanie mierzyć 
wszystkich swoją miarą i skupi się 
na swojej pracy w Urzędzie Gmi-
ny w Prusicach, gdzie zajmuje się 
sprzedażą nieruchomości? 

Ja nie mam sobie nic do zarzu-
cenia. Wszystkie moje działania 
podejmuję z myślą o przyszłości 
gminy, a swoją służbę pojmuję 

jako misję, którą powierzyli mi 
do realizacji mieszkańcy i to oni 
mnie z niej rozliczą. Wielokrotnie 
to podkreślałem i konsekwentnie 
trzymam się obranego kierunku. 
Tymczasem radny Adach – wybra-
ny głosami części trzebniczan jako 
jedyny radny powiatowy z Trzeb-
nicy głosował na sesji rady powia-
tu za odebraniem Gminie Trzebni-
ca działki przy ulicy Milickiej za 
marketem „Dino”. 

Panie Adach – może już czas 
zainteresować się sprawami 
związanymi z Pana aktualnym 
miejscem zamieszkania, bo do-
chodzą do mnie głosy, że ponoć 
porzucił Pan Trzebnicę na rzecz 
rozpoczęcia nowego życiowego 
epizodu w Żmigrodzie? Zdaje 
się, że coraz ciężej będzie Panu 
ukrywać ten fakt przed opinią 
publiczną, w końcu jest Pan oso-
bą publiczną i przewodniczącym 
Rady Powiatu…

Mam do Pana jeszcze jedną 
prośbę – niech Pan się w końcu 
zdecyduje, czy Pan popiera działa-
nia sióstr Boromeuszek czy może 
jest przeciwny rozpoczętemu przez 
siostry remontowi klasztoru? Do 
organizacji wydarzeń w klaszto-
rze i fotografowania się z siostrami 
jest Pan pierwszy, pięknie przema-
wiając w swej złotoustej retoryce 
o wielkim dziedzictwie, jakim jest 
bazylika i klasztor. Lecz gdy tylko 

ja podejmuję ruchy strategiczne, 
które przy okazji wesprą wspo-
mniane Boromeuszki, zaczyna Pan 
się dopatrywać układu i niejasnych 
interesów, poniekąd naruszając 
również dobre imię zgromadzenia 
Sióstr Boromeuszek. 

Mam wrażenie, że chciałby 
Pan „mieć ciastko i zjeść ciast-
ko”. A może to zwyczajny objaw 
zazdrości, że to znów nie Pan tyl-
ko ja zrobiłem coś skutecznego 
i prorozwojowego dla gminy, a Pan 
wciąż nie może wyjść poza obszar 
pięknej mowy i pustych obietnic? 
Z drugiej jednak strony taka stra-
tegia pozwala Panu trzymać się 
w grupie pozostałych, którzy za-
miast budować, chcą jedynie bu-
rzyć i donosić oraz robią wszyst-
ko, by burmistrzowi Długozimie 
w końcu coś nie wyszło. 

Wszelkie koszty pokrywa NFZ. 
Jeżeli rodzic wyrazi zgodę na ba-
danie stomatologiczne u swojego 
dziecka, w umówionym terminie 
i miejscu przy przedszkolu lub szko-
le, lekarz stomatolog dokona w den-
tobusie zbadania stanu uzębienia 
i błon śluzowych, określi potrze-
by leczenia zachowawczego, oceni 
wady zgryzu i wskaże ewentualne 
potrzeby konsultacji specjalistycz-
nych (np. ortodontycznej). Rodzic 
pozyska informację o diagnozie 
stomatologicznej poprzez kartę pa-
cjenta wydaną przez lekarza stoma-
tologa dentobusu. Będzie mógł kon-
tynuować leczenie stomatologiczne 
w dentobusie, towarzysząc dziecku 
osobiście lub w każdym innym 
specjalistycznym gabinecie według 
swoich potrzeb. 

Wzięcie udziału w przeglądzie 
jest dobrowolne i nie narzuca w ża-
den sposób kontynuacji, wyboru 
lekarza czy też metod i finansowa-
nia leczenia. Organizacja przeglądu 
będzie wspomagana przez dyrekcję 
i nauczycieli placówek oświatowych. 

Pierwsze kontrole rozpoczną się na 
początku 2022 roku.

– Temat zdrowego uzębienia 
u dzieci jest bardzo ważny w kon-
tekście ich rozwoju. Często bywa 
bagatelizowany, a do specjalisty, 
młodzi pacjenci udają się nie na 
kontrolę, a już w celu leczenia ubyt-
ków. Wychodząc naprzeciw temu 
problemowi, nawiązujemy współ-
pracę z firmą DirectMedic w celu 
odpowiedniej profilaktyki i budo-
wania zdrowych nawyków doty-
czących badań profilaktycznych 
u uczniów oraz rodziców – skomen-
tował burmistrz Marek Długozima. 

W Dentobusie wdrożony jest 
program BEZPIECZNEJ przy-
chodni mobilnej. Specjaliści przyj-
mą pacjentów w pełnych środkach 
ochrony osobistej, przy pracującej 
przepływowej lampie UVC, z za-
stosowaniem środków dezynfekcji 
powierzchniowej, dezynfekcji ust 
pacjenta i zminimalizowanym cza-
sem ekspozycji.

[red]

dentobus – w trosce o zdrowie
25 listopada burmistrz Marek Długozima podpisał 

porozumienie z firmą DirectMedic reprezentowaną 
przez pana Przemysława Pydzińskiego, w zakresie 

udzielania świadczeń opieki stomatologicznej dla 
dzieci i uczniów naszych gminnych przedszkoli 

i szkół podstawowych w dentobusie tj. mobilnym 
gabinecie stomatologicznym.

▶ Burmist r z p o dp is a ł  um owę na ś wiadc ze nie opie k i  stom ato lo gic z nej dl a d z ie c i  z  gminnyc h 
p l acówe k oś wiatow yc h z Pr ze mys ł awe m P yd z ińs k im z f irmy D ire c t M e dic .  N a z dj . 
z  z astę p c ą burmist r z a K r yst y ną H a ł ad aj . 

▶ Pr z y k ł adow y de ntob u s .

R E K L A M A

R E K L A M A

▶ M are k D ł u goz im a – 
Burmist r z G miny Tr ze b nic a

Subiektywnym okiem burmistrza

Marek Długozima 

Burmistrz Gminy Trzebnica

R E K L A M A

uderz w stół, a nożyce się odezwą…

▶ Zr z u t e k ranu p o c ho d z ąc y z Face b o o k a Rob e r t a Ad ac ha .
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Zaledwie kilka kilometrów na 
wschód od Trzebnicy, przy mu-
rach kościoła parafialnego w Cere-
kwicy spoczywa w bezimiennym 
grobie hrabia Johann Baptist von 
Ballestrem (1866 – 1929), drugi syn 
Franza von Ballestrema. Ojciec Jo-
hanna – Franz był wieloletnim pre-
zydentem Reichstagu w Berlinie, 
tajnym radcą cesarza Wilhelma 
II, przemysłowcem i głową jednej 
z najbogatszych rodzin w ówcze-
snych Niemczech (we Wrocławiu 
przy ul Włodkowica 4-6 możemy 

podziwiać odnowiony niedawno 
pałac Ballestemów). Dla swojego 
syna Johanna Baptista nabył on 
w 1900 roku od miejscowej rodziny 
szlacheckiej von Debschütz majątek 
w Cerekwicy. Johann Baptist von 
Ballestrem po przybyciu do Cere-
kwicy bardzo szybko zaskarbił sobie 
szacunek lokalnej społeczności. Po-
dobnie jak jego ojciec Franz na Gór-
nym Śląsku, tak Johann Baptista 
w Cerekwicy i Trzebnicy był znany 
ze swojej działalności filantropijnej 
i społecznej. Dla kościoła katolic-

kiego w Cerekwicy ufundował on 
wieżę kościelną i dom parafialny. 
Współfinansował on również budo-
wę szkoły katolickiej w Cerekwicy. 
Jan Baptysta był także założycielem 
ochotniczej straży pożarnej w Ce-
rekwicy oraz towarzystwa elektry-
fikacji wsi, które również finansowo 
wspierał. Przez ponad 20 lat pełnił 
funkcję przewodniczącego Partii 
Centrum w Powiecie Trzebnickim, 
był również wieloletnim człon-
kiem przedwojennej Rady Powiatu 
Trzebnickiego, honorowym prze-

wodniczącym Związku Kombatan-
tów oraz klubu strzeleckiego w Ce-
rekwicy. Hrabia znany był z tego, 
ze bardzo dobrze traktował swoich 
pracowników, był prekursorem 
śląskiego budownictwa socjalnego 
dla pracowników swojego majątku. 
Wybudowane przez niego dla swo-
ich pracowników mieszkania, stoją 
w Cerekwicy do dzisiaj. Hrabia Jo-
hann Baptist był honorowym ryce-
rzem Zakonu Maltańskiego, który 
to zakon prowadził m.in. w trzeb-
nickim klasztorze swój szpital. Hra-
bia Johann Baptist von Ballestrem 
przyczynił się również do wybu-
dowania przez śląskich Kawalerów 
Maltańskich nowego szpitala przy 
ówczesnej Wallstrasse w Trzebnicy. 
Szpital ten dysponował 80 łóżka-
mi, i specjalizował się w chirurgii 
i chorobach wewnętrznych. Budy-
nek tego szpitala przetrwał wojnę, 
obecnie znajdują się w nim miesz-
kania (ul. Żołnierzy Września 19). 
Johann Baptist zmarł wieczorem 
27 lipca 1929 roku po długiej i cięż-
kiej chorobie. Spoczął on w kaplicy 
rodowej, stojącej po dziś dzień za 
kościołem w Cerekwicy. Niestety 

Przedwojenna Trzebnica i okolica

Daniel Buczak
sekretarz Gminy Trzebnica,
Radny Rady Powiatu Trzebnickiego,
prywatnie pasjonat historii
przedwojennej Trzebnicy,
którą chce się z Państwem
podzielić na łamach tej rubryki.

▶ Dawny szpital Joannitów w Trzebnic y.

▶ Widokówka z Cerek wic y: pałac , kośció ł, 
szko ła, sk lep i  pomnik poleg ł ych w I Wojnie 
Światowej.

▶ Hrabia Johann Baptist von Ballestrem wraz 
ze s łużbą na schodach przed pałacem w Ce -
rek wic y.

▶ Pałac w Cerek wic y. ▶ Pamiątkowa chrzcielni-
ca w kościele parafial-
nym w Cerek wic y.

▶ Obecne miejsce spoc z ynku 
hrabiego Johanna Baptista 
von Ballestrema.

Ku pamięci zasłużonego dla Cerekwicy i Trzebnicy Johanna Baptista von Ballestrema

w styczniu 1945 roku sowieccy żoł-
nierze sprofanowali jego grobowiec, 
wywlekając z trumny jego szczątki. 
Pozostali w Cerekwicy pracownicy 
przymusowi, Polacy wiedząc o jego 
zasługach przenieśli podziurawio-
ną od kul trumnę Johanna Baptista 
do innego grobu, tuż przy murach 
kościoła, w której spoczywa on do 
dzisiaj. Jedną z nielicznych pamią-
tek po Ballestremach w Cerekwicy 
jest znajdująca się w cerekwickim 
kościele marmurowa chrzcielnica, 
ufundowana przez żonę Johanna 
Baptista von Ballestrema. Z tyłu 
chrzcielnicy znajduje się pamiąt-
kowa dedykacja po niemiecku: "Na 
pamiątkę chrztu Franza – Georga 
hrabiego von Ballestrem, 5 paź-
dziernika 1901, ufundowane przez 
jego matkę."

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

Wyrazy głębokiego współczucia oraz otuchy z powodu śmierci

Taty

śp. Andrzeja Kalinowskiego
dla

córki Agnieszki Sulikowskiej – sołtys Koniowa oraz całej rodziny i bliskich

składa
Burmistrz Gminy Trzebnica

Marek Długozima
wraz z Sołtysami 

wspomnienie śp. ireny bromirskiej 

Urodziłam się 7 listopada 1933 r. w Rawiczu w rodzi-
nie Józefy i Walentego Wierzbickich. Ojciec pochodził 
z miejscowości Pogorzela powiat Krotoszyn. Mama Jó-
zefa Witczak pochodziła z wioski Walentynów powiat 
Krotoszyn. Pobrali się w 1932 r.

Do 1943 roku mieszkaliśmy w Rawiczu przy ul. Ratu-
szowej 17. W czasie okupacji niemieckiej przyszli do na-
szego domu ludzie z żandarmerii niemieckiej i wywieźli 
ojca na przymusowe roboty do Niemiec. Ojciec stamtąd 
uciekł, ponieważ mama była w szpitalu, a ja w wieku 10 
lat zostałam sama w domu. (…) Po jakimś czasie dowie-
dzieliśmy się, że ojciec jest w Trebnitz (Trzebnicy) i pra-
cuje w zakładach zbożowych. W 1944 r. ojciec zabrał nas 
wraz z całym dobytkiem i meblami do Trzebnicy. (…) 

Do szkoły, która mieściła się obok bazyliki św. Jadwi-
gi (obecnie Plac Pielgrzymkowy), chodziłam tylko trzy 
miesiące, bo byłam prześladowana przez nauczycieli 
oraz uczniów niemieckich – bili mnie, popychali i wy-
zywali od „polskich świń”. Po pewnym czasie przenieśli-
śmy się do lepszego mieszkania do Świątnik.

(…) W styczniu 1945 roku przechodził tędy front. Ro-
sjanie wkroczyli do wioski późnym popołudniem, a na 
horyzoncie trwały walki. Niemców już nie było, ludność 
cywilną Niemcy ewakuowali do Niemiec. Gdy pierwsza 
grupa żołnierzy rosyjskich wpadła do wioski, baliśmy się 
bardzo, zgrupowaliśmy się razem, ale niestety wydarzy-
ła się tragedia, pięciu pijanych ruskich wpadło do domu, 
porwali dwie młode dziewczyny do pokoju, a rano zna-
leźliśmy je martwe – zamęczyli je na śmierć. Rodzice 
zdecydowali, byśmy przenieśli się do Sycowa. We wsi po-
zostało bardzo dużo bydła powiązanego na łańcuchach, 
które się męczyło. Następnego dnia, gdy przyjechali do-
wódcy, nakazano nam zająć się bydłem – wypuścić i na-
karmić. Gdy pędziliśmy to bydło drogą ze Świątnik do 
szosy głównej prowadzącej do Oleśnicy, zwierzęta wpa-
dały do głębokich rowów zasp, bo była to zima śnieżna 
i mroźna. Mieliśmy jednego konia, który ciągnął wóz 
z naszym dobytkiem i z przerażeniem przyglądałam się 
jak samoloty ostrzeliwały szosę.

(...) Po paru dniach i krótkich odpoczynkach zmordo-
wani i wykończeni dotarliśmy do Sycowa. Tu zatrzyma-
li nas rosyjscy żołnierze, zabrali wszystkie dokumenty, 
kazali się zakwaterować i czekać. Po paru tygodniach 
komendę wojskową zlikwidowano, żołnierze rosyjscy 
wyjechali, a dokumenty przepadły. Z tego powodu mie-
liśmy bardzo dużo kłopotów w Trzebnicy, by po skoń-
czonej wojnie załatwiać wszelkie formalności.

Z Sycowa wróciliśmy do Świątnik. Osadnicy, którzy 

przybyli do Świątnik z kieleckiego i zamieszkali w tym 
samym domu co my, oskarżyli ojca, że jest Niemcem 
(miał skórzaną kurtkę) – chcieli się nas pozbyć i zająć 
cały dom. Ojca tak brutalnie przesłuchiwali w UB (nie 
miał dokumentów, które przepadły w Sycowie), że wybili 
mu prawie wszystkie zęby, w śledztwie siedział dwa lata 
w więzieniu.

W 1947 r. przenieśliśmy się do Trzebnicy. Po zapro-
wadzeniu administracji polskiej zaczęłam chodzić do 
Szkoły Podstawowej w Trzebnicy przy ul. Żymierskiego. 
Po ukończeniu jej w trybie przyspieszonym, uczęszcza-
łam przez rok do Szkoły Zawodowej Przysposobienia 
Zawodowego mieszczącej się przy ul. Samarytańskiej.

Część młodzieży była nastawiona buntowniczo do ko-
munistycznych władz państwowych i Związku Radziec-
kiego – niszczyli portrety komunistów, darli wycinki 
z gazet. Zawiązała się radykalna grupa, która spotyka-
ła się na tajnych zebraniach w lesie bukowym. Organi-
zatorem tej grupy był Rysiek (nazwiska nie pamiętam) 
z Kryniczna, który organizował spotkania w Trzebnicy 
i w Miliczu. Do tej organizacji należałam m.in. ja i kole-
żanka z mojej klasy – Mirosława Sawicka. Z LO należeli: 
Józef Czuchnowski z Wysokiego Kościoła i Henryk Ga-
recki z Piotrkowiczek. Mieliśmy maszynę do pisania, na 
której pisaliśmy antykomunistyczne ulotki, które sami 
redagowaliśmy i rozwieszaliśmy, gdzie się dało.

(…) W sierpniu 1950 r. zorientowaliśmy się, że UB 
depcze nam po piętach. Gdy wracałyśmy wraz z kole-
żanką – Mirosławą Sawicką z tego kursu, przy dworcu 
kolejki wąskotorowej we Wrocławiu zostałyśmy aresz-
towane. (…) Okazało się, że zatrzymano nas pod zarzu-
tem przynależności do nielegalnej organizacji. 21 paź-
dziernika 1950 r. przeciwko mnie – Irenie Wierzbickiej, 
Józefowi Czuchnowskiemu i Mirosławie Sawickiej spo-
rządzono akt oskarżenia, przy czym mnie i Sawickiej 
zarzucono, że: w czasie od kwietnia 1950 roku do dnia 
11 sierpnia 1950 roku na terenie Trzebnicy wraz z inny-
mi należałam do nielegalnej organizacji <<Wyzwoleńcy 
Ojczyzny>>, mającej na celu usunięcie przemocą ustano-
wione organa władzy zwierzchniej Narodu i zagarnięcia 
ich władzy oraz zmienienie przemocą ustroju Państwa 
Polskiego, w ramach której brałam udział w zebraniach 
organizacyjnych, redagowaniu ulotek antypaństwowych 
i anonimów z pogróżkami. Józefowi Czuchnowskie-
mu zarzucono ponadto czyn polegający na znieważe-
niu i uszkodzeniu przed świętem 1 Maja wystawionych 
publicznie portretów Marszałka Polski Konstantego 
Rokossowskiego oraz Józefa Stalina. (…) Wydarzenia 

te były bezpośrednią przy-
czyną zlikwidowana Szkoły 
Zawodowej w Trzebnicy. 
Roman Gajosiński – dyrek-
tor został dyscyplinarnie 
zwolniony i już nie mógł 
znaleźć pracy jako pra-
cownik oświaty. Po trzech miesiącach traumatycznych 
przeżyć wywieziono nas w kajdankach do więzienia na 
ul. Sądową we Wrocławiu. 29 listopada 1950 r. otrzyma-
łam wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocła-
wiu: 5 lat więzienia, utrata praw publicznych i obywa-
telskich praw honorowych na 2 lata i przepadek mienia. 
Za przynależność do tej organizacji pozostali otrzyma-
li następujące wyroki: Mirosława Sawicka – 7 lat, Jó-
zef Czuchnowski – 10 lat, Henryk Garecki – 10 lat. (…) 
W ramach amnestii zmniejszono karę do 2 lat i 6 miesię-
cy pozbawienia wolności.

Dnia 21 lutego 1953 r. zostałam zwolniona z więzienia 
w Grudziądzu. Wróciłam z ciężką nerwicą i zaawanso-
waną gruźlicą, której skutki odczuwam do dzisiaj. (…) 
Po przystosowaniu się do nowych warunków życia mu-
siałam szukać pracy, pomogli mi znajomi i przyjaciele. 
Pierwszą moją pracą była praca w PSS w Trzebnicy. Na-
stępnie zostałam zatrudniona PZGS w Trzebnicy, gdzie 
przepracowałam 28 lat na różnych stanowiskach: m. in. 
w dziale handlowymi w księgowości.

W 1955 r. wyszłam za mąż. Mąż był wieloletnim pra-
cownikiem kolejki wąskotorowej w Trzebnicy na stano-
wisku kolejarza, a potem głównego majstra warsztatów 
i parowozowni. Po likwidacji parowozowni, mąż prze-
szedł na emeryturę. Zmarł po ciężkiej chorobie w 2010 
roku. Przeżyliśmy razem 55 lat. Mieliśmy jednego syna, 
syn zmarł w wieku 52 lat w 2006 roku. Zostawił trójkę 
dzieci, które wraz z mężem wychowaliśmy do okresu 
pełnoletniości.

Po przejściu na emeryturę w 1980 r. zatrudniłam się 
w Trzebnickim Domu Kultury na pół etatu jako starsza 
księgowa – kasjer. Pracę tę wspominam z sentymentem 
– pracowałam w miłej, koleżeńskiej atmosferze i z do-
brym kierownictwem. Niestety miałam nieszczęśliwy 
wypadek i musiałam zakończyć pracę w Domu Kultury. 
Obecnie mieszkam sama, jestem na zasłużonej emerytu-
rze i proszę Boga o zdrowie, dobrych przyjaciół i o pa-
mięć.

*Wywiad przeprowadził Antoni Godycki-Ćwirko, kolega 
szkolny śp. Ireny Bromirskiej członek TMZT.

▶ O b c ho dy D nia Pionie ra 2018 , w k tór yc h u d z ia ł  b ra ł a śp.  I re na Bromir s k a .

Z ogromnym smutkiem przyjąłem informację o śmierci śp.  Ireny Bromirskiej,  Pionierki  Ziemi Trzebnickiej.  Jej  historia 
życia,  w k tórej t ragiczne wydarzenia,  splatały się z chwilami radosnymi,  była dla mnie zawsze dowodem na to,  jak wiele 
przeciwności mogą pokonać ludzie,  k tórzy mają wielkie serce.  Pani Irena, znana i  lubiana przez kolejne pokolenia 
t rzebniczan, na zawsze zapisała się w historii  naszej Małej Ojczyzny.  Niech Spoczywa w Pokoju!

Marek Długozima 
Burmistrz Gminy Trzebnica

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

Ewangelia wg św. Jana 11,25-26

Wyrazy głębokiego współczucia oraz otuchy z powodu śmierci

śp. Ireny Bromirskiej
dla

Rodziny oraz wszystkich bliskich

składa
Burmistrz Gminy Trzebnica

Marek Długozima

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”…
ks. Jan Twardowski

Wyrazy głębokiego współczucia oraz otuchy z powodu śmierci

śp. Dariusza Kotapki
dla

Doroty Pietrzak sołtys Rzepotowic oraz wszystkich bliskich

składa
Burmistrz Gminy Trzebnica

Marek Długozima
wraz z Sołtysami

„Wszystko umiera, tylko pamięć dobrych uczynków nie ginie”. 
Napoleon I

Wyrazy głębokiego współczucia oraz otuchy z powodu śmierci

Taty
śp. Henryka Nity

dla
syna Romana z rodziną oraz wszystkich bliskich

składa
Burmistrz Gminy Trzebnica

Marek Długozima
wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego
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Mija powoli kolejny rok 
i wyczekujemy balu sylwe-
strowego, który pewnie, dla 
niejednej z Pań, będzie okazją 
do założenia sukienki bardzo 
śmiałej w kroju, stylu i kolo-
rze a także pełnej blasku. Bal 
sylwestrowy rządzi się swo-
imi prawami i kreacje nie tyl-
ko mogą – ale nawet powinny 
być bardzo mocno błyszczące 
z głębokimi dekoltami na ple-
cach oraz w przodzie sukni, 
a rozporki w spódnicach mogą 
być wysoko wycięte... bo jeśli 
nie w sylwestra, to kiedy?

Patrząc na trendy w modzie 
na jesień 2021 roku kilka hitów 
możemy śmiało wykorzystać 
szykując się na bal np. cekiny, 
brokat i połysk – ten zestaw to 
przepis na udaną zabawę, ce-
kinowy top połączony z rów-
nie błyszczącym dołem i do 
tego zarzucona na ramiona, 
błyszcząca marynarka z satyny 
w mocnym kolorze np. różu to 
look wprost z wybiegów mody. 
Garnitur damski – oczywiście 
to nie nowość w damskiej gar-

derobie, ale w tym roku mod-
ne jest założenie marynarki na 
gołe ciało, w modnym kolorze 
czerni ze zmysłowej, lejącej się 
satyny, która subtelnie odbija 
przyciemnione światło noc-
nej zabawy. Pod marynarkę 
możemy założyć modną rów-
nież koronkową braletkę. Bie-
liźniany styl lat 90. to bardzo 
silny trend, który inspiruje się 
stylem ikony modelingu Kate 
Moss i jej znakiem rozpoznaw-
czym – sukienki tuby na cien-
kich ramiączkach z głębokim, 
seksownym dekoltem na ple-
cach. Zwróćcie Panie również 
uwagę na sukienki z kwadra-
towym dekoltem, opadającymi 
ramiączkami oraz odsłonięty-
mi ramionami...

Najodważniejszy trend – to 
tak zwane NAKED DRESS 
– błyszczące, bardzo prze-
źroczyste sukienki, mogą być 
o długości maxi z długimi 
rękawami i głębokim dekol-
tem, mieniące się przy naj-
mniejszym ruchu. Wykonane 
z metalicznej tkaniny, siatecz-

ki, brokatowego tiulu – po to 
by pięknie odbijać światło. 
Pod spodem – uwaga – mini-
malna cielista bielizna, choć ta 
propozycja jest dla bardzo od-
ważnych kobiet. Zachwycające 
suknie w tym stylu zobaczyli-
śmy na Met Gala 2021, prezen-
towane przez modelkę Kendall 
Jenner – suknia Givenchy oraz 
aktorkę Zoe Kravitz – suknia 
z domu mody Yves Saint Lau-
rent.

Osobiście polecam cztery 
sprawdzone zasady: podkre-
ślamy makijażem oczy i usta 
czerwoną szminką, zakłada-
my błyszczącą biżuterię, znie-
walającą sukienkę i zabieramy 
na zabawę butelkę szampana, 
żeby przypieczętować marze-
nia o nowym, lepszym roku 
2022.

zdjęcia: Jakub Majewski
modelka: Anastasiia Krasko

suknia: 
Mala Ramus Suknie Ślubne

No c sylwestrowa – apetyt na błyskotki

p r z e d staw i a my
o s iąg n i ę c ia
tr z e b n i c z a nKąciK MODOWY

Anna Bogdanienko

absolwentka ASP oraz Wydziału 
Prawa i Zarządzania w sektorze 
mody na Uczelni Łazarskiego, 
projektantka ubioru i właścicielka 
Atelier Mala Ramus w Trzebnicy, 
stylistka, kostiumograf, zakochana 
w stylu gwiazd kina Audrey 
Hepburn i Grace Kelly.

R E K L A M A



14 15NR 18 / 204 / 2.12.2021NR 18 / 204 / 2.12.2021



16 17NR 18 / 204 / 2.12.2021NR 18 / 204 / 2.12.2021

graliśmy dla Kingi

Podczas imprezy udało się ze-
brać kwotę 18 727,71 zł i 60 Euro, 
która w całości zostanie przezna-
czona na rehabilitację i wsparcie 
Kingi w walce z chorobą. Otwie-
rając turniej burmistrz Marek 
Długozima podkreślił, na jak 
wielkie wsparcie może liczyć bo-
haterka imprezy: – Patrzę dziś na 
ilość drużyn, kibiców, ale przede 
wszystkim ludzi wielkiego ser-
ca, którzy są tu, bo jesteś dla nich 
ważna i wiem, że organizowanie 
takich turniejów ma sens. Nie dzi-
wię się, że łzy wzruszenia cisną 
się do oczu, bo widząc to wielkie 
zaangażowanie znajomych i przy-
jaciół, którzy chcą nieść Ci pomoc 
sam czuję się poruszony – powie-
dział burmistrz i dodał: – Kiedy 
przedstawiciele Gaudii zgłosili 
się do mnie z pomysłem organi-
zacji turnieju, od razu się zgodzi-
łem. W końcu, dlatego powstała 

ta hala, byśmy mogli przeżywać 
razem wielkie emocje, ale także 
by służyła ona ludziom. Pokona-
łem wiele przeszkód, by móc się 
tu razem spotykać, by hala została 
otwarta, ale takie dni i wydarze-
nia jak to dzisiejsze pokazują mi, 
że było warto. Serdeczne podzię-
kowania dla wszystkich zaanga-
żowanych, w tym całej drużyny 
Gaudii z trenerkami Joanną Pilip, 
Lidią Rojewską i Cecylią Paw-
lik-Kądziołką na czele. Dziękuję 
również prowadzącym wydarze-
nie Wojciechowi Kabatowi oraz 
prezes Annie Kresali. Chciałbym 
podziękować także siostrom Ka-
rolinie i Martynie Kuc, które zgło-
siły się do mnie razem z przedsta-
wicielami Gaudii. Razem możemy 
więcej i takimi wydarzeniami po-
kazujemy jak potrafimy się jedno-
czyć, by czynić dobro – podsumo-
wał burmistrz. 

Prowadzący imprezę Wojciech 
Kabat przekazał wszystkim po-
dziękowania w imieniu wzruszo-
nej Kingi. Wymienił także part-
nerów wydarzenia. – Dziękujemy 
wszystkim partnerom tego tur-
nieju. Za dostęp do hali sportowej 
i objęcie patronatem honorowym 
imprezy dziękujemy Panu Marko-
wi Długozimie. Za pyszną kawę 
i herbatę Pani Dominice Ociepce. 
Za soki i napoje, a także za ciasto 
wszystkim, którzy je przynieśli. 
Dziękujemy drużynom za spor-
towe rozgrywki. Karolinie Kuc 
i Martynie Kuc oraz Pani Kasi 

Kuczmie za całą organizację i po-
moc w zbieraniu voucherów oraz 
obsługę stoisk na kiermaszu. Panu 
Prezesowi Dolnośląskiej Siatków-
ki Wojciechowi Rozdolskiemu za 
przekazanie koszulki z autogra-
fami gwiazd siatkówki, Klubowi 
Volley Wrocław za przekazanie 
koszulki z autografami zawod-
niczek. Dziękujemy również za 
owoce Doliny Baryczy od Pani 
Małgosi Czyż, firmie BUŁKING 
i Pani Dorotce ze sklepu w No-
wym Dworze, Salonowi sukien 
ślubnych Atelier Mala Ramus. 
Podziękowania należą się również 

za pyszny bigos od Swojska Sza-
ma i vouchery od Ciekawe Smaki, 
pyszny żurek od Pani Marty Maj-
cher i wszystkim ludziom dobrego 
serca, za wielką hojność! Kinga, 
Gaudia Trzebnica gra z Tobą ten 
najważniejszy mecz – podsumo-
wał Wojciech Kabat. 

W turnieju udział wzięli: Skar-
szyn, Ogień Żmigród, LO Trzeb-
nica, VolleyTeam DTR, Czarne 
Konie Malczów, DTR Moto, Old-
boye 373, Toxic Team, Gaudia 
Trzebnica.

[sh]

W minioną sobotę 27 listopada odbył się 
siatkarski turniej charytatywny, podczas 

którego zbierane były środki dla chorującej na 
stwardnienie rozsiane Kingi Dziubczyńskiej. 

Za organizację turnieju odpowiedzialny był 
Gminny Klub Sportowy Gaudia Trzebnica, 
którego starania wsparł burmistrz Marek 

Długozima – udostępnił Gminną Halę 
Widowiskowo-Sportową oraz objął wydarzenie 

swoim patronatem honorowym.

R E K L A M A

▶ W r y wali z acj i  u d z ia ł  w z ię ł o 9 dru ż y n . ▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a wsp ó lnie z K ing ą D z iu b c z y ńs k ą.  W yc howank a 
G au dii  Tr ze b nic a c ie rpi  na st war dnie nie roz siane.  Ze b rane p ie niąd ze 
zost aną pr ze k az ane na le c ze nie i  re hab il it ację.

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a of icjalnie ot wor z y ł  t urniej  c har y t at y w ny, p o d z ię kowa ł 
ws z yst k im z aang ażowany m w je go org ani z ację,  a t ak że z w ró c i ł  s ię ze s ł owe m wsparc ia do 
b ohate rk i  t urnieju – K ingi Dz iub c z y ńsk iej .

▶ Burmist r z wsp ó lnie z inicjatork ami t urnieju Karo liną i  M ar t y ną Kuc .

▶ Po dc z as t urnieju m oż na by ł o napić s ię k aw y z pal arni  E l  G ato.

▶ Do kupie nia by ł y te ż róż noro dne c iast a .

▶ Pre ze s G K S G au dia Tr ze b nic a Anna K re s ali  p r ze k az a ł a na l ic y t ację 
kos z ulkę Vo lley Wro c ł aw. Kupić m oż na by ł o t ak że inne c ie k awe 
pr ze dmiot y.

▶ Wsp ó lne z dję c ie uc ze st ników t urnieju .  Po dc z as 
je go t r wania u d a ł o się ze b rać b l is ko 19 t ys .  z ł .
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szKolenia Var w trzebnicy

Trzebnicki obiekt już po raz dru-
gi gościł czołówkę sędziów piłkar-
skich. Podczas dwóch dni warszta-
tów sędziowie w asyście 6 kamer 
oraz wozów transmisyjnych treno-
wali korzystanie z najnowszej tech-

nologii Video Assistant Referee 
(VAR), która na meczach polskiej 
ekstraklasy oraz 1 ligi wspiera sę-
dziów w podejmowaniu prawidło-
wych decyzji na boisku. W trakcie 
treningów młodzieżowe drużyny 

m.in. ekstraklasowego Śląska Wro-
cław, ale też naszej Polonii Trzebni-
ca rozgrywały między sobą krótkie 
mecze sparingowe oraz odgrywały 
na potrzebę projektu symulacje 
różnych trudnych sytuacji w po-
lach karnych. O wyborze naszego 
obiektu zdecydował bardzo dobry 
stan boiska nie odbiegający pozio-
mem przygotowania murawy naj-
lepszym boiskom ekstraklasowym. 
Szkolenie prowadził były sędzia 

międzynarodowy a obecnie In-
struktor UEFA Pan Paweł Gil, który 
był pod wrażeniem naszego obiek-
tu jak i miasta. W szkoleniu uczest-
niczyło 10 sędziów, którzy praco-
wali na boisku jak i w wozie VAR. 
Jednym z uczestników był również 
nasz trzebnicki sędzia szczebla 
centralnego Sebastian Tarnowski. 
W trakcie treningu wielokrotnie 
mogliśmy się przekonać, że de-
cyzje podejmowane na boisku 

wymagają wsparcia sędziów VAR, 
ponieważ to co sędzia widzi na 
boisku może się drastycznie różnić 
od tego jak naprawdę wygląda sy-
tuacja po obejrzeniu z kilku kamer 
i w trakcie powtórek. Mamy na-
dzieję, że wizyta na naszym pięk-
nym stadionie oraz doświadczenie 
wyniesione ze szkolenia będą po-
mocne w kolejnych meczach sę-
dziów na poziomie najwyższych lig 
w kraju.

[sh]

W dniach 9-10 listopada na stadionie Fair Play 
Arena w Trzebnicy odbyły się warsztaty VAR dla 

sędziów piłkarskich Fortuna I liga i E-winner 2 liga 
zorganizowane przez Polski Związek Piłki Nożnej. 

artur szPilKa z wizytą u Pięściarzy 

Podczas spotkania obecny był 
także burmistrz Marek Długozima, 
który z Arturem Szpilką poroz-
mawiał o zawodowym boksie 
i planach na dalszą karierę. Po-
dziękował także za odwiedziny 
i ponownie zaprosił do Trzebnicy. 
– Cieszę się, że powołana przeze 
mnie sekcja boksu tak wspaniale 
się rozwija – skomentował bur-

mistrz. Przypomnijmy, że podczas 
memoriału Artura i Zbigniewa 
Olechów, legendarnych pięściarzy 
wrocławskiej Gwardii, jeden z pod-
opiecznych gminnej sekcji boksu 
– Jakub Wolf wygrał w kategorii 
kadet 80 kg+ z zawodnikiem Odry 
Opole. Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów!

[sh]

Na zaproszenie trenera Tomasza Olszewskiego 
sekcję bokserską Gminnego Klubu Sportowego Gaudia 

Trzebnica odwiedził Artur Szpilka. Uznany polski 
bokser poprowadził trening dla młodych adeptów 

pięściarstwa. Było to niewątpliwie duże przeżycie 
dla wszystkich zawodników, a także bardzo cenne 
doświadczenie, które zaprocentuje w przyszłości.

▶ D l a m ł o dyc h z awo dników by ł a to dos kona ł a inspiracja do d als zej  c ię ż k iej 
prac y.

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a pr z y wit a ł  Ar t ura Sz pilkę w Tr ze b nic y,  w rę c z ył  drob ny 
up omine k oraz p oroz m awia ł  z  b o k se re m .

▶ Znany b o k se r p oprowad z i ł  t re ning.

▶ Na trzebnickim stadionie zagościł system ekstraklasowej oceny sytuacji VAR.▶ Sp e cjalny sp r zę t p oz wo li ł  o ce nić b ois kowe s y t u acje.
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Przez Polonię do Ekstraklasy 

Udany start 

W dniu 25 listopada na Stadio-
nie Miejskim we Wrocławiu na 
zaproszenie WKS Śląsk Wrocław 
odbyło się spotkanie klubów part-
nerskich. O godzinie 11:00 otworzył 
je Dyrektor ds. Rozwoju Sportowe-
go Krzysztof Paluszek gdzie przez 
kilka godzin przedstawiano i oma-
wiano dalsze działania w kierunku 
współpracy i rozwoju. Na spotka-
niu obecny był zarząd GKS Polonii 
Trzebnica, jedynego klubu w po-
wiecie trzebnickim, który ma pod-
pisaną umowę partnerską z WKS 
Śląsk Wrocław.

Drużyna futsalu Gminnego Klu-
bu Sportowego Polonia Trzebnica 
zaliczyła udany start w pierwszej 
kolejce i swoim debiucie na par-
kiecie III ligi. Licznie zgromadze-
ni kibice mogli obejrzeć bardzo 
ciekawe dynamiczne spotkanie. 
Mecz obfitował w dużą ilość kom-
binacyjnych akcji, cała nasza dru-
żyna zasługuje na brawa za walkę 
i zaangażowanie. MVP meczu nie-
wątpliwie został Krystian Jajko, wy-
różnić również trzeba bramkarza 
drużyny gości, który kilkukrotnie 
uratował swój zespół przed stratą 
bramki. GKS Polonia Trzebnica – 
Madness Chocianów 4:4 (3:3)

turniej badmintona o Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica

Wszyscy grający w turnieju 
uhonorowani zostali pamiąt-
kowym medalem, a zwycięzcy 
nagrodami i statuetkami. Dzię-
ki sponsorom imprezy wśród 
uczestników rozlosowane zo-
stały nagrody rzeczowe.

Wsparli nas: Gmina Trzeb-
nica, Gminne Centrum Sportu 

Trzebnica-Zdrój, Kino Polonia 
3D, Elmed Sport – gabinet tle-
noterapii i f izjoterapii, salon 
Orange Trzebnica, Konkret 
PPOŻ i BHP – Grzegorz Kłęb-
czyk, sklep budowlany Mrów-
ka Trzebnica, Beast's Cave– 
Jakub Krawiec, Grota Solna 
Trzebnica, Masaż Relaksacyjny 

– Dagmara Wolska, Pizzeria On 
The Way oraz Sady Celmerów. 
O pyszną kawę, herbatę, smo-
othie i ciacho zadbała na miej-
scu trzebnicka artKawiarnia. 
Sponsorom i wspierającym nas 
firmom serdecznie dziękujemy.

Rywalizacja na kortach była 
bardzo zacięta i emocjonująca, 
lecz przede wszystkim liczy-
ła się dobra zabawa, a całemu 
wydarzeniu towarzyszyła wy-
jątkowa, rodzinna atmosfera. 
Rozgrywki trwały do późnego 
wieczora i trzymały w napię-
ciu zarówno samych graczy jak 
i zgromadzonych kibiców.

Wyniki poszczególnych 
kategorii: 

Radosny amator kobiet: 
I Małgorzata Zając, II Sylwia 
Bałuszyńska, III Kornelia 
Wasiewicz.

Radosny amator mężczyzn: 
I Marcin Zuber, II Tymon 
Gancarz, III Marta Radzka.

Open mężczyzn: 
I Norbert Kałwiński, II Adam 
Bugno, III Grzegorz Kłębczyk.

Mężczyźni plus 40: 
I Łukasz Nowakowski, II Piotr 
Łaszkiewicz, II Artur Nowak.

Gra podwójna open: 
I Adam Bugno i Justin 

Pham, II Łukasz Nowakowski 
i Piotr Łaszkiewicz, III Paweł 
Łaszkiewicz i Norbert 
Kałwiński.

– Za wsparcie i przyjęcie 
patronatu nad imprezą dzię-
kujemy Burmistrzowi Gminy 
Trzebnica Markowi Długozi-
mie, a za wielkie zaangażowa-
nie w przygotowanie wydarze-
nia – trenerowi naszej sekcji 
badmintona – Łukaszowi No-
wakowskiemu – mówią organi-
zatorzy.

[red]

W sobotę 20 listopada w Hali Sportowej 
Młodzieżowego Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica-

Zdrój przy ul. Kościelnej zgromadzili się zawodnicy, 
miłośnicy badmintona z Trzebnicy i całego Dolnego 
Śląska tocząc swoje zmagania w pięciu kategoriach.

R E K L A M A

▶ Janusz Pancerz dyr. MCS, Łukasz 
Nowakowski – prowadzący sek-
cję badmintona.

▶ Uczestnicy, zawodnicy turnieju

▶ Mężczyźni plus 40: I Łukasz Nowakowski, II Piotr 
Łaszkiewicz, III Artur Nowak

▶ Radosny amator kobiet: I Małgorzata Zając, II Sylwia 
Bałuszyńska, III Kornelia Wasiewicz

▶ Radosny amator mężczyzn: I Marcin Zuber, 
II Tymon Gancarz, III Marta Radzka

▶ Na boisku trwała zacięta walka o każdy punkt.

Serdecznie zapraszamy do udziału 
w Biegu Nadziei Terry Fox Run, który 
poświęcony będzie małemu Franiowi.

Franio urodził się w lipcu 2019 r. i już 
od pierwszych minut życie kazało być 
mu silnym i dzielnym. Straszna choroba 
sprawiła, że cierpi każdego dnia, każdej 
godziny od pierwszych minut życia.

Na dzieci takie jak Franio mówi się 
dzieci motyle, bo mają skórę delikatną 
jak skrzydła motyli... mówi się też dzieci 
Hioba, bo cierpią przez całe życie...

Na pęcherzowe oddzielanie się na-
skórka nie udało się dotychczas znaleźć 
skutecznego lekarstwa, pozostaje tylko 
leczenie objawowe. Rehabilitacje, kon-

sultacje ze specjalistami i sama pielęgna-
cja są natomiast bardzo drogie. Mimo 
refundacji opatrunków są produkty, 
których świadczenie nie obejmuje. Spe-
cjalistyczne maści, kremy, żele, produk-
ty do jamy ustnej, dermokosmetyki, 
niektóre z tych produktów są dostępne 
tylko poza granicami Polski.

Graliśmy dla Frania podczas Turnieju 
Charytatywnego Piłki Siatkowej, zbiera-
liśmy środki pieniężne podczas Mikołaja 
na Rynku trzebnickim – teraz pobie-
gniemy w Biegu Nadziei!

Spotykamy się 5 grudnia o godzi-
nie 11.00 na parkingu przy Karczmie 
Leśnej w Trzebnicy!

Zapraszam do udz iał u!

Marek D ł ugoz ima 

Burmistr z Gminy Tr zebnica 

TErry Fox run – Bieg dla Frania
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▶ O f icjalne ot warc ie ś wie t l ic y mia ł o miejsce w wak acje b ie ż ące go roku .▶ O l a i  Zu z ia ze ś wie t l ic y w Sk ar s z y nie z aprosi ł y 
burmist r z a na wsp ó lne de korowanie c hoink i .

W październiku i listopadzie, na 
lekcjach historii, w Szkole Podsta-
wowej nr 3 w Trzebnicy odbywały 
się zajęcia związane z ogólnopol-
ską kampanią „BohaterON – włącz 
historię” prezentującą tematykę 
dotyczącą Powstania Warszaw-
skiego. Akcja organizowana jest 

przez Fundację Rosa i Fundację 
Sensoria. Współorganizatorem 
tegorocznej edycji akcji jest także 
Fundacja Pokolenia Kolumbów. 
Swoim patronatem objął projekt 
Minister Edukacji i Nauki. Naro-
dowej. Przedsięwzięcie ma na celu 
upamiętnienie i uhonorowanie 
uczestników tego zrywu narodo-
wego oraz promocję historii Polski 

XX wieku. Bazując na historiach 
Powstańców, wzmacnia poczucie 
tożsamości narodowej, promuje 
postawy patriotyczne oraz wraż-
liwość społeczną. W tym roku, 
zadaniem nauczycieli było prze-
prowadzenie lekcji na podstawie 
otrzymanego pakietu materiałów 
edukacyjnych – konspektów za-
jęć dot. Powstania Warszawskiego 
i edukacji patriotycznej wraz ze 
specjalnymi materiałami dodatko-
wymi audio i wideo. Po zapozna-
niu się z materiałami audio klasy 
IV-VI na ich podstawie tworzyły 
oś czasu ukazującą wydarzenia 
tam prezentowane. Natomiast kla-
sy VII i VIII obejrzały film opo-
wiadający o przebiegu Powstania 
Warszawskiego i przygotowywały, 
w grupach, infografiki opowiada-
jące o wybranych zagadnieniach 
związanych z Powstaniem. Prace 
te zostały zaprezentowane przez 
grupy na forum klasy. Uczniowie 
naszej Szkoły są niezwykle dumni, 
że mogli wziąć udział w tej pięknej 
lekcji patriotyzmu i historii naszej 
Ojczyzny. / J. Sobota

Nominację w ogólnopolskim ple-
biscycie „Nauczyciel na medal” or-
ganizowanym przez Gazetę Wro-
cławską otrzymała nauczycielka 
naszej szkoły pani Ewa Pasek. / 
Gratulujemy.

20 listopada to szczególna data, 
która powinna zwracać naszą uwa-

gę na dzieci i ich prawa. W 1989 
roku Organizacja Narodów Zjed-
noczonych przyjęła uniwersalny 
dokument – Konwencję o Prawach 

Dziecka – gwarantujący wszyst-
kim dzieciom na świecie ich pra-
wa. Chronią one dzieci, ale i wspie-
rają je w prawidłowym rozwoju. 
Uczniowie kl 3a uczcili ten dzień 
22 i 23 listopada podczas zajęć sze-
regiem zabaw, prezentacji i filmów 
o życiu dzieci na całym świecie. 
Zapoznali się szczegółowo z pra-
wami dzieci , ilustrując je , two-
rząc tarczę obronną z wybranym 
prawem . Odbyła się też ciekawa 
lekcja z pedagogiem szkolnym – 
Panią Martą Sadowską . Podczas 
zajęć rozwijających uczniowie 
poznali postać Janusza Korczaka 
– wybitnego pedagoga , lekarza 
i publicysty. To on przed laty pi-
sał „ Dziecko ma prawo być sobą. 
Ma prawo do popełniania błędów. 
Ma prawo do posiadania własnego 
zdania. Ma prawo do szacunku. 
Nie ma dzieci – są ludzie.” Życzy-
my wszystkim naszym uczniom, 
aby ich prawa, zarówno w murach 
szkoły jak i poza nimi, były prze-
strzegane, szanowane i chronione 
Renata Makles

W dniu 9. 11. 2021 r. z inicjaty-
wy Pani Anny Łopatki odbyła się 

wycieczka do Wrocławia. Pro-
gram wyjazdu obejmował koncert 
w Narodowym Forum Muzyki 
oraz zwiedzanie Afrykarium we 

wrocławskim Zoo. W wycieczce 
uczestniczyły dzieci z klas I-III 
cyklu sześcioletniego. O godzinie 
11:30 nasi milusińscy zasiedli w fo-
telach Narodowego Forum Muzy-
ki, żeby wysłuchać suity baleto-
wej Igora Strawińskiego. Koncert 
nosił tytuł „Pulcinella i łobuziaki 
z orkiestry” i opowiadał o przy-
godach neapolitańskiego hulaki, 
które były obrazowane utworami 
z XVIII wieku. Dzieci miały okazję 
zobaczyć i wysłuchać instrumenty, 
z którymi jeszcze nie miały kon-
taktu np. kontrabasem, obojem czy 
rożkiem angielskim. Po artystycz-
nej części wycieczki uczniowie 
odwiedzili wrocławskie Afryka-
rium, gdzie po wspólnym obiedzie 
czekało ich mnóstwo atrakcji. 
Trudno było się zdecydować, które 
zwierzęta są najciekawsze, a które 
najsympatyczniejsze. Zimowa wi-
zyta we wrocławskich tropikach 
zakończyła się dla wielu uczniów 
zakupem pamiątki. Wszystkim 
uczestnikom wycieczki towarzy-
szyły wspaniałe humory. Był to 
dzień pełen pozytywnych wrażeń 
i emocji. Może w przyszłym seme-
strze pojedziemy do opery?

W dniu 11 listopada 2021 roku 
w MCK w Mieroszowie odbył się 
uroczysty Konkurs Piosenki Pa-
triotycznej „Gwiazdy Jesieni” z oka-
zji obchodów Narodowego Święta 
Niepodległości. W wydarzeniu tym 
zaprezentował się nasz szkolny ze-
spół wokalny „Trzebnickie Kajdasz-
ki” oraz soliści (Zuzanna Tass i Jan 
Czarnik). Wykonawcy zostali przy-
gotowani przez dr Monikę Grusz-
czyńską. Jury usłyszało w ich wyko-
naniu następujące utwory: „Święta 
miłości kochanej ojczyzny”, „Przą-
śniczka” oraz „Pieśń wieczorna”. 
Przy instrumencie klawiszowym 
zasiadła Pani Liliya Tarasenko. 
Z racji tej, że w tym roku do zespołu 
zapisało się sporo nowych uczniów 
– pierwszoklasistów, była to dosko-
nała okazja do zaprezentowania 

się przed publicznością – pierwszy 
raz! Każdy uczestnik konkursu 
prezentował jeden utwór o treści 
patriotycznej. W przeglądzie wzię-
ło udział 15 uczestników – soliści 
i zespoły wokalne. Regulamin kon-
kursu przewidywał trzy kategorie 
wiekowe. Nasi muzyczni trzebnicza-
nie uzyskali satysfakcjonujące noty 
i zostali docenieni. I miejsce w kat. 
I (najmłodszej) otrzymał solista Jan 
Czarnik wyróżnienie w kat. II – Ze-
spół Wokalny „Trzebnickie Kajdasz-
ki” wyróżnienie w kat. II otrzymała 
solistka Zuzanna Tass. To był dla 
dzieci bardzo emocjonalny występ 
i długo będą go wspominać. Organi-
zatorzy zapewnili syty poczęstunek 
i gościnną atmosferę. Dzieci wróci-
ły zmęczone ale szczęśliwe bo god-
nie i w sposób muzyczny uczciły to 
piękne, polskie święto.

aKcja bohaterON nauczyciel na medal

dzień Praw dziecKa

wycieczKa do wrocławia

KonKurs PiosenKi Patriotycznej 

Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

Gminna Szkoła Muzyczna

Gminna Szkoła Muzyczna

„Miś pluszowy – mój przyjaciel,
Zawsze blisko przy mnie jest,
Czy się śmieję, czy też płaczę,
On przytulać lubi się!”
N. Kostrzewska
Pluszowy miś od 119 lat jest wier-
nym przyjacielem dzieci na ca-
łym świecie. Towarzyszy dzieciom 
w codziennym życiu dzieląc z nimi 
chwile radości, jest również powier-
nikiem ich lęków i smutków. Miś 
stał się jednym z ulubionych boha-
terów dziecięcej literatury i na stałe 
zagościł w świecie bajek. W dniu 25 
listopada 2021 r. uczniowie kl. 1b 
ze Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu 
Wielkim uczestniczyli w obcho-
dach Światowego Dnia Pluszowego 

Misia. Tego dnia każdy uczeń przy-
szedł do szkoły ze swoim małym 
przyjacielem – Misiem. Wszystkie 
przyniesione misie były bardzo wy-
jątkowe. Uczniowie wykonali opa-
ski z wizerunkiem misia. Obejrzeli 
prezentację multimedialną, podczas 
której poznali historię święta, różne 
gatunki niedźwiedzi, cechy charak-
terystyczne budowy oraz ich zwy-
czaje. Słuchali wierszy i opowiadań 
o misiach. Oglądali również bajki, 
których bohaterem był miś. Koszto-
wali „małe co nieco”, czyli przysmak 
misia – miód. Na koniec dzieci wzię-
ły udział w zabawach i konkursach 
sprawnościowych z misiem. Dzień 
Pluszowego Misia w klasie 1b był 
pełen uśmiechu i świetnej zabawy. / 
Wioletta Skuza

dzieci lubią misie 
Sz. Podstawowa Ujeździec

zaProszenie na Pasowanie 
Przedstawiciele klas pierwszych ze 

Szkoły Podstawowej w Boleścinie wraz 
z wychowawcami i dyrektor Anną Kurnicką 
odwiedzili  w Urzędzie Miejskim burmistrza 

Marka Długozimę, by zaprosić na oficjalne 
pasowanie na ucznia. 

– Z wielką przyjemnością przy-
jąłem zaproszenie i będę uczestni-
czył w tym bardzo ważnym wy-
darzeniu, tym bardziej, że będzie 
to też okazja do otwarcia nowego 
placu zabaw – powiedział bur-
mistrz Marek Długozima i dodał: 
– Po budowie, remontach oraz 
renowacji innych szkół z terenu 
Gminy Trzebnica, przyszedł czas 
na zmiany w Boleścinie. Zgod-
nie z obietnicą daną przeze mnie 
rodzicom oraz uczniom rozpo-
czynamy proces, na który skła-
dać się będzie kompletna termo-
modernizacja z wymianą pieca 

grzewczego, stolarki drzwiowej 
i okiennej, kaloryferów, a także 
naprawa dachu wraz z systemem 
rynien. W pierwszej kolejności 
jednak wspólnie z Panią dyrektor 
ustaliliśmy, że dzieci przedszkol-
ne przeniesione zostaną z piwnicy 
budynku na specjalnie zaaranżo-
waną przestrzeń na parterze. Wy-
mieniony zostanie także sprzęt 
komputerowy wraz z zakupem no-
wych mebli do sali komputerowej 
– podsumowuje burmistrz. 

Obecnie trwają też prace zwią-
zane z poprawą uszkodzonych ry-
nien dachowych. [sh]

miKołaj odwiedzi świetlicę w Skarszynie
– Bardzo cieszę się, że 

otwarty w wakacje obiekt tak 
dobrze służy dzieciom podczas 
zajęć świetlicowych. Z wielką 

przyjemnością wezmę w nich 
udział i wspólnie będziemy 
mogli wejść w klimat zbliżają-
cych się świąt. Jeszcze raz dzię-

kuję dzieciom, rodzicom oraz 
pani opiekunce Annie Danilej-
ko-Sobieraj – powiedział bur-
mistrz Marek Długozima. [sh]

W Urzędzie Miejskim burmistrz Marek Długozima gościł 
dzieci – Olę i Zuzię, które uczęszczają na zajęcia w świetlicy 
wiejskiej w Skarszynie. Przekazały one na ręce burmistrza 

zaproszenie do wspólnego ubierania choinki. 

▶ Uro c z ystość b ę d z ie te ż o k azją do ot warc ia nowe go p l acu z abaw. ▶ Pr z y bu dy nku t r wają rów nie ż prace z wiąz ane z p oprawą r y nie n 
d ac how yc h . Po dc z as wak acj i  pr ze prowad zony zost anie gruntow ny re m ont 
ob ie k t u .

▶ D z ie c i  ze Sz ko ł y Po d st awowej w Bo le śc inie pr ze k az a ł y na rę ce burmist r z a M ark a 
D ł u goz imy z ap ros ze nie na pasowanie.
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9 listopada odbyła się II runda 
Mundialu przedszkolaków o Pu-
char Burmistrza Gminy Trzebnica. 
Nasza drużyna zaprezentowała się 
z bardzo dobrej strony. Mali piłkarze 
wygrali dwa mecze, a trzeci zremiso-
wali. Nie zabrakło sportowej rywa-

lizacji oraz wielu emocji. To jeszcze 
nie koniec sportowych zamierzeń 
– intensywnie przygotowujemy się 
do kolejnych rund. Naszym Nieza-
pominajkowym piłkarzom życzymy 
powodzenia w dalszych rozgryw-
kach oraz jak najlepszych wyników. 
(D. Czternastek)

Tak niedawno cieszyliśmy się przy-
znaniem naszej szkole Krajowej Od-
znaki Jakości za projekt „And so this 
is Xmas” realizowany w klasie 0b 
w roku 2020/2021, a tu, ku naszej ol-
brzymiej radości, został on ponow-
nie doceniony przez odznaczenie 
go European Quality Label. Jest to 
ogromny zaszczyt – jesteśmy bar-
dzo dumni, że nasza wspólna, ciężka 
praca została zauważona i po raz ko-
lejny wyróżniona. Nasz projekt zo-

stanie pokazany w specjalnym miej-
scu na Europejskim Portalu: www.
etwinning.net.

Wraz z początkiem nowego roku 
szkolnego, w Szkole Podstawowej nr 
2 w Trzebnicy podejmowany jest sze-
reg działań mających na celu zwięk-
szenia bezpieczeństwa uczniów 
w drodze do szkoły. W ramach tych 
czynności we wrześniu i paździer-
niku zapoznajemy najmłodszych 
uczniów z zasadami bezpiecznego 
poruszania się po drogach: omawia-

my podstawowe przepisy ruchu dro-
gowego, zwracając uwagę na znajdu-
jące się przy szkole znaki drogowe, 
zachęcamy do noszenia elementów 
odblaskowych, uczymy bezpieczne-
go korzystania z przejść dla pieszych. 
W tym roku uznaliśmy za konieczne 
przypomnienie również starszym 
dzieciom i młodzieży, jakich zasad 
należy przestrzegać, by bezpiecznie 
dotrzeć do szkoły, do domu oraz… 
na lekcje wychowania fizycznego. 

Obecnie regularnie korzystamy 
z hali widowiskowo-sportowej usy-
tuowanej po przeciwnej stronie uli-
cy. Na boiskach obiektu odbywają 
się wszystkie lekcje wychowania fi-
zycznego w klasach 1-8, dlatego ko-
nieczne było ustalenie zasad, które 
usprawnią i zabezpieczą przemiesz-
czanie się uczniów i nauczycieli po-
między budynkami. Na przełomie 
października i listopada zorganizo-
waliśmy cykl zajęć prewencyjnych 
dla wszystkich uczniów. Działania 
pedagogów dodatkowo wsparli 
funkcjonariusze Straży Miejskiej 
w Trzebnicy, którzy przypomnieli 
zasady prawa o ruchu drogowym, 
które obowiązują pieszych. W spo-
sób szczególny zwracali uwagę na 
poruszanie się zorganizowanych 
grup pieszych w formie kolumny 
oraz na prawidłowe przechodzenie 
przez pasy. Propagowanie zasad bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym jest 
ważnym elementem edukacji dzieci 
i młodzieży. Omówienie podsta-
wowych zasad kodeksu drogowego 
i porady praktyczne z pewnością 
przyczynią się do ukształtowania 
u dzieci właściwych nawyków. Ko-
ordynatorzy: Jolanta Rainczuk, Re-
nata Marszałek 

W poniedziałek 22 listopada klasa 
IV c i II c podczas katechezy obcho-
dziły Światowy Dzień Życzliwości 
i Pozdrowień, który przypada 21 
listopada. Tego dnia wszystkich 
obowiązywał uśmiech, przyja-
zne nastawienie do innych, ciepłe 
spojrzenia a także serdeczne i miłe 
gesty. Po rozmowie jak być miłym 
i życzliwym dla innych, uczniowie 
obejrzeli prezentację, w której po-
głębili wiedzę jak być życzliwym 
dla innych. Matka Teresa z Kalkuty 
zachęca: ,,Życzliwe słowa przyjaciół 
mogą być krótkie i łatwe do wy-
powiedzenia, ale ich działanie jest 

naprawdę wielkie”. Dlatego z ra-
dością uczniowie wykonali ,,kartki 
życzliwości” z miłymi słowami oraz 
pozdrowieniami dla koleżanki lub 
kolegi z klasy. Z okazji Dnia Życz-
liwości składamy wszystkim najser-
deczniejsze życzenia słowami św. 
Franciszka z Asyżu: Życzę Ci…abyś 
kochał tam, gdzie się nienawidzi; 
przebaczał tam, gdzie się znieważa; 
jednoczył tam, gdzie kłótnia; mówił 
prawdę tam, gdzie błądzą; przynosił 
wiarę tam, gdzie grozi zwątpienie; 
budził nadzieję tam, gdzie dręczy 
rozpacz; zapalił światło tam, gdzie 
panuje ciemność; obdarzał rado-
ścią tam, gdzie mieszka troska. / 
Agnieszka Barełkowska-Goraś

15 listopada Zielony Patrol we współ-
pracy z Samorządem Uczniowskim 
przeprowadził Szkolny Turniej Se-
gregowania Odpadów. Uczestni-
czyły w nim 3-osobowe drużyny 
reprezentujące swoje klasy. Zada-
niem zespołów było posortowanie 
odpadów na cztery sekcje: papier, 

plastik i metal, szkło i odpady zmie-
szane. Uczniowie mogli też wykazać 
się dodatkową wiedzą, zgniatając 
pudełka czy butelki lub odkręcając 
nakrętki. Punkty uzyskane za pra-
widłowo przydzielone odpady oraz 
czas, w jakim uczniowie tego doko-
nali, pozwoliły na przyznanie miejsc 
w poszczególnych grupach wieko-
wych.

Uczniowie klasy III wzięli udział 
w klasowym konkursie recytator-
skim „JESIEŃ W POEZJI”. Dzie-
ci recytowały wiersze związane 
z jesienną porą roku, zaczerpnięte 
z poezji dziecięcej. Trzecioklasiści 
zachwycili komisję konkursową 

piękną recytacją, prezencją, a także 
zdolnością zapamiętania długich 
wierszy. Jury miało bardzo trudny 
wybór, gdyż każdy uczestnik był 
wspaniale przygotowany. Wyniki 
konkursu: I miejsce: Julia Malarz, II 
miejsce: Tomasz Malarz, III miejsce: 
Krzysztof Witkowski. Wszystkim 
serdecznie gratulujemy!!! / D. Surma

W dniu 5 listopada 2021 r. w Gmin-
nym Centrum Kultury i Sztuki 
w Trzebnicy odbył się Dolnośląski 
Konkurs „Bezpieczny KRUSnal” – 
organizowany przez Placówkę Te-
renową KRUS w Trzebnicy. W tym 
specyficznym konkursie wiedzy 
o zasadach bezpiecznej pracy 
w gospodarstwie rolnym Szkołę 

Podstawową w Kuźniczysku im. 
Świętej Jadwigi Śląskiej reprezen-
towali uczniowie klasy piątej: Ni-
kola Adamczyk, Patryk Jagusz oraz 
Michał Majewski. Z tej wspaniałej 
drużyny obaj chłopcy zakwalifiko-
wali się do etapu wojewódzkiego. 
Wszystkim uczestnikom gratulu-
jemy, a Patrykowi i Michałowi ży-
czymy sukcesów w dalszych kon-
kursowych zmaganiach. / Opiekun 
– B. Pieniądz 

Narodowe Forum Muzyki im. Wi-
tolda Lutosławskiego we Wrocła-
wiu cieszy miłośników muzyki od 
2015 roku. Trudno przejść obojęt-
nie obok tego ogromnego postmo-
dernistycznego budynku na placu 
Wolności, więc uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Kuźniczysku kolej-

ny już raz postanowili wsłuchać się 
w to, co w duszy gra artystom, któ-
rzy zachwycają od lat swym talen-
tem nie tylko w tym niezwykłym 
miejscu, ale na całym świecie. I tak 
10 listopada 2021 r. uczniowie klas 
5 i 6 wraz z wychowawczyniami za-
siedli na nowoczesnej widowni, aby 
wysłuchać zainspirowanego scena-
riuszami komedii dell’arte koncertu 

edukacyjnego z cyklu „Filharmonia 
dla młodych”. Pulcinella i łobuzia-
ki z orkiestry, czyli Suita z baletu 
Pulcinella Igora Strawińskiego do-
starczyła nam wielu pozytywnych 
emocji. Narrator Jakub Grębski 
przeniósł nas na ulice Neapolu i za-
powiedział tym samym dobrą zaba-
wę – perypetie miłosne tytułowego 
bohatera. Orkiestrą dyrygował 
Laureat Nagrody Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego dla 
studentów uczelni artystycznych za 
wybitne osiągnięcia w twórczości 
artystycznej Norbert Twórczyński. 
Po koncercie wybraliśmy się na 
niecodzienny obiad w restauracji 
Ban Thai, gdzie nie tylko mogliśmy 
posmakować oryginalnych potraw 
tajskich, ale też obserwować przy 
pracy kucharzy, rodowitych Taj-
landczyków. Szef Sathit Khotchan 
przygotował też dla nas zdrową 
krewetkową wersję chipsów, a pan 
Jarosław Błandziński przekazał 
wiele ciekawostek o kuchni tajskiej 
i samej Tajlandii. Dziękujemy za 
ciepłe przyjęcie, gościnność i miłą 
atmosferę. / Uczniowie klas 5 i 6 
wraz z wychowawcami ze Szkoły 
Podstawowej w Kuźniczysku.

Możemy cieszyć się wolnością – 
wstać rano w bezpiecznym, ciepłym 
domu; pożegnać się, tylko na kilka 
godzin, zabrać plecak z podręczni-
kami w języku polskim, w tym te, 
z których uczymy się prawdziwej 

historii naszej Ojczyzny. Potem 
spotkanie z przyjaciółmi w szko-
le, w której każda klasa tego dnia 
jest biało – czerwona. Wszyscy 
odświętnie ubrani czekamy na te 
wyjątkowe chwile, kiedy kolejny 
już raz w murach naszej pięknej 
nowej szkoły zaśpiewamy bez lęku, 

a z dumą „Mazurka Dąbrowskiego”, 
bo z dumą bierzemy udział w ogól-
nopolskiej akcji „Szkoła do hym-
nu”. Dnia 10.11.2021 r. uczniowie 
klasy siódmej i ósmej są wyjątkowo 
skupieni. Powtarzają jeszcze przed 
występem słowa patriotycznych 
pieśni i wierszy, bo to oni przygo-
towali uroczystość z okazji Święta 
Niepodległości. O godzinie ósmej 
zaczyna się prowadzona przez nich 
lekcja historii, w której każdy z nas 
bierze udział, bo wielu z tych pieśni 
legionowych uczymy się bez obaw 
o życie nasze i naszych bliskich. Za-
palamy znicze przy Dębie Pamię-
ci, który rośnie przy naszej szkole. 
Przy nim jest kamień a na nim na-
pis płk Władysław Adamus, zamor-
dowany w Charkowie w 1941 roku.
Kiedy codziennie przechodzimy 
obok tego miejsca, nie zawsze za-
stanawiamy się, co zawdzięczamy 
Takim jak On Bohaterom. / SU SP 
Kuźniczysko

10 listopada uczniowie klas czwar-
tych i piątych naszej szkoły zostali 
oficjalnie przyjęci w poczet uczniów 
klas starszych. Jednak zanim to na-
stąpiło, zostali oni poddani otrzę-
sinom. Zwyczaj ten wywodzi się ze 
średniowiecza i polega na poddawa-
niu kandydata na żaka żartobliwym 
próbom. Nasi żacy na początku mu-
sieli odpowiedzieć na liczne pytania 
odnośnie wiedzy na temat naszej 

szkoły. Kolejne próby to tor prze-
szkód i inne zabawy. Uczniowie po-
myślnie przeszli wszystkie zadania, 
złożyli przyrzeczenie i zostali przy-
jęci w poczet żaków naszej wspa-
niałej szkoły. Na koniec, uczniowie 
pracując zespołowo, narysowali wy-
jątkowe portrety swoich wychowaw-
czyń. Wszystkim uczniom życzymy 
samych sukcesów w szkole. Dzięku-
jemy za wspaniałą zabawę klasie VI, 
która wspólnie z Panią Seweryną Ja-
nicką przygotowała ten wyjątkowy 
dzień. / Anna K., Seweryna J.

Naród, który nie szanuje swojej 
przeszłości, nie zasługuje na szacu-
nek teraźniejszości. Józef Piłsudski 
Narodowe Święto Niepodległości 
obchodzone 11 listopada to waż-
ne i piękne święto – święto każde-
go Polaka. W trosce o pamięć dla 
tego historycznego wydarzenia, 16 
listopada odbył się w naszej szkole 
uroczysty apel. Uczniowie z klas 

IV – VIII pod kierunkiem pani 
Jadwigi Cierpiał i pani Beaty Ka-
walec-Górki przygotowali mon-
taż słowno – muzyczny dotyczący 
bohaterstwa Polaków walczących 
o niepodległość Polski. Uczniowie 
przypomnieli o datach i wydarze-
niach sprzed 103 lat, uświadamiając 
wszystkim, jaka długa była polska 
droga do niepodległości. Recytowa-
li wiersze mówiące o tym, czym jest 
patriotyzm, bohaterstwo i poświę-

cenie, wprowadzając jednocześnie 
nastrój zadumy i powagi. Młodsi 
słuchacze dowiedzieli się o 123 la-
tach niewoli, zaborach, powsta-
niach, I wojnie światowej i istotnej 
roli Józefa Piłsudskiego. Wielu 
wzruszeń dostarczyły pięknie wy-
konane pieśni, min.: „Pierwsza bry-
gada”, „Piechota”, „Rozkwitają pąki 
białych róż”. Występ zakończyło 
wspólne przejmujące odśpiewanie 
„Roty”. Uczniowie spisali się bardzo 
dobrze, po raz kolejny przybliżając 
społeczności szkolnej karty historii 
naszej Ojczyzny. / J. Cierpiał
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W dniach 15-19 listopada w naszej 
szkole odbywały się wydarzenia 
związane z Tygodniem Edukacji 
Globalnej. Ponieważ hasłem tego-
rocznego Tygodnia było “Działajmy 
RAZEM! To nasz wspólny świat!”, 
postawiliśmy na współpracę mię-

dzy placówkami i organizacjami. 
W poniedziałek Zielony Patrol i Sa-
morząd Uczniowski przeprowadziły 
Szkolny Turniej Sortowania Od-
padów. W kolejnych dniach klasy 
ósme wzięły udział w warsztatach 
prowadzonych przez licealistki i li-
cealistów z Liceum Ogólnokształcą-
cego w Trzebnicy. Zajęcia były po-

święcone zagadnieniom globalnym: 
zmianom klimatycznym, migra-
cjom i sprawiedliwemu handlowi. 
Nasi uczniowie zostali zaangażo-
wani w gry dydaktyczne, poznawali 
trudności, z jakimi borykają się np. 
producenci kakao czy uchodźcy kli-
matyczni. Dziękujemy bardzo ma-
turzystom oraz pani wicedyrektor 
Monice Komisarczyk za przygoto-
wanie i przeprowadzenie tych cieka-
wych, angażujących i zmuszających 
do przemyśleń zajęć.

tydzień eduKacji globalnej
Szkoła Podstawowa nr 3

„Jeśli chcesz aby Twoje dzieci były inteli-
gentne – czytaj im bajki.
Jeśli chcesz aby były bardziej inteligent-
ne – czytaj im więcej bajek”

(Albert Einstein) 

W dniach 22 – 25 listopada – w przed-

szkolu im. Polskiej Niezapominajki 
gościliśmy Panią Alicję Falandys 
będącą pracownikiem Biblioteki Pu-
blicznej w Trzebnicy. Nasze przed-
szkole przystąpiło do Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa, 
który to uchwalono przez Radę Mi-
nistrów w celu poprawy stanu czytel-

nictwa w Polsce. Pani bibliotekarka 
odwiedziła każdą grupę w naszym 
przedszkolu. W związku z obcho-
dzonym ,,Światowym Dniem Pluszo-
wego Misia” – Pani Alicja przyniosła 
przedszkolakom książki z ,,misiowy-
mi bohaterami”. Pani bibliotekar-
ka przeczytała dzieciom książeczki 
o ciekawych przygodach rozmaitych 
misiów. Następnie przedszkolaki 
z dużym zainteresowaniem oglądały 
samodzielnie książeczki z pięknymi 
ilustracjami i różnorodnymi faktura-
mi – które dostarczały także dotyko-
wych wrażeń. Pani Alicja zachęcała 
przedszkolaki – podczas spotkania 
– aby zostały czytelnikami Bibliote-
ki Miejskiej. Pokazała też dzieciom 
jak wygląda karta biblioteczna i opo-
wiedziała o zasadach wypożyczania 
książek. Na zakończenie tak miłej 
wizyty każdy przedszkolak otrzy-
mał pamiątkowe naklejki. Jesteśmy 
przekonani, że codzienne spotkania 
z książką – zarówno w przedszkolu 
jak i w domu – pomogą w kształtowa-
niu wspaniałych umysłów oraz cha-
rakterów naszych przedszkolaków. / 
Ewa Łopąg

zainteresowania czytelnicze
Gminne Przedszkole nr 2
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4 listopada 2021 r. gościliśmy pana 
Łukasza Dinorta z Fundacji Cen-
taurus. Przedstawicielki szkolnego 
Zielonego Patrolu 5a przekazały 
mu cztery ciężkie puszki z pie-
niędzmi zebranymi w trakcie kil-
kutygodniowej zbiórki i usłyszały 
w imieniu wszystkich uczennic 
i uczniów naszej szkoły bardzo 
wiele miłych słów. Była to już trze-
cia zbiórka na rzecz Fundacji prze-
prowadzona w naszej szkole. Dzię-

ki naszym uczniom, wrażliwym 
na los zwierząt pokrzywdzonych 
przez innych ludzi, znowu zakoń-
czona sukcesem. Uzbieraliśmy 
2017 zł 51 gr czyli o 500 zł więcej 
niż w zeszłym roku! W tym miej-
scu chciałam serdecznie podzięko-
wać za wsparcie i zaangażowanie 
wszystkim uczniom i nauczycie-
lom naszej szkoły, ekipie Zielonego 
Patrolu oraz współorganizatorce 
całego przedsięwzięcia – pani An-
nie Cibie. / Paulina Kolińska

Dzień Jeża jest dobrą okazją do tego, 
by dowiedzieć się jak pomóc tym 
sympatycznym zwierzakom. Celem 

obchodów tego dnia w naszej szko-
le było przypomnienie dzieciom, iż 
jeże to zwierzęta chronione. Dzię-
ki wolontariuszce Stowarzyszenia 
Ochrony Zwierząt z EKOSTRAŻY 

Pani Annie Szostak, uczniowie klas 
1-3 mieli okazję poszerzyć wiado-
mości dotyczące środowiska natu-
ralnego jeży, ich wyglądu, sposobu 
poruszania się, odżywiania oraz 
tego, w jaki sposób przygotowują 
się do zimy. Dzieci dowiedziały się 
również na jak długo jeże zapadają 
w sen zimowy. W czasie tego spo-
tkania pani wolontariuszka opowia-
dała również uczniom na czym po-
lega jej praca i w jaki sposób dzieci 
mogą pomóc tym zwierzętom prze-
trwać zimę. Tego dnia uczniowie 
na zajęciach plastycznych wykonali 
ciekawe prace plastyczne, które zo-
stały zaprezentowane na korytarzu 
szkolnym. Dziękujemy wszystkim 
UCZNIOM I RODZICOM za za-
angażowanie się w zbiórkę karmy 
dla zwierząt, która została przeka-
zana dla Stowarzyszenia Ochrony 
Zwierzą – EKOSTRAŻ. Zachęcamy 
wszystkich do opieki nad jeżami. / 
Małgorzata Radek

„Śniadanie to najważniejszy posi-
łek dnia. Dzięki niemu dzieci mają 

energię do nauki, lepiej koncentru-
ją się podczas lekcji i mają siłę do 
zabawy. To najlepszy start w nowy 
dzień.” Tradycyjnie jak co roku 

w listopadzie, przeprowadzona zo-
stała w naszej szkole akcja DZIEŃ 
ZDROWEGO ŚNIADANIA. Wzię-
li w niej udział uczniowie z klas 0-3. 
Polegała ona na zorganizowaniu 
w klasie wspólnego, zdrowego śnia-
dania. W większości klas uczniowie 
tworzyli kolorowe kanapki z przy-
niesionych z domu produktów, któ-
re przygotowali im rodzice. Pod-
czas przygotowania posiłku dzieci 
zwracały szczególną uwagę na hi-
gienę. Powstałe kanapki były zdro-
we, smaczne i pożywne, a swoim 
wyglądem przypominały kolorowe 
buźki, myszki czy statki. Podczas 
spożywania wspólnego śniadania, 
w każdej klasie zwracano uwagę nie 
tylko na wartości odżywcze, ale i na 
kulturę jedzenia. Dziękuję Wycho-
wawcom oraz Rodzicom dzieci za 
wspólne zaangażowanie się w reali-
zację tego projektu. / Koordynator 
Jadwiga Michalak

U Kotków w Przedszkolu Integra-
cyjnym podwójne święto. Świętu-

jemy z okazji Dnia wszystkich plu-
szowych misiów i z okazji urodzin 
naszej koleżanki z grupy – Micha-
linki (czyli Misi), urodzonej w tym 
wyjątkowym dniu. MG

Dnia 10.11.2021r. w Gminnym 
Przedszkolu im. Polskiej Niezapo-
minajki w Trzebnicy, dzieci gru-
py z Jeżyków obchodziły „Dzień 
Jeża’. Z tej okazji, dzieci nauczyły 
się wiersza i piosenki o jeżu, któ-
rego spotkaly na spacerku. Przed-
szkolaki wiedzą, że jeże zapadają 
w sen zimowy, biegają w środku 
nocy i uwielbiają brać kąpiel. Dzie-
ci z „Jeżyków” postawiły w przed-

szkolnym ogrodzie domek dla je-
żyków, aby w czasie zimy mogły się 
schronić. W ramach obchodu Dnia 
Jeża, dzieci zrobiły jeże z plasteliny 
i ziaren słonecznika. W sali zorga-
nizowały „jeżykowy kącik”. W tym 
dniu dzieci dostały od dzieci z gru-
py „Pszczółek” słodki prezent – 
biszkoptowe jeże i wesołe życzenia. 
„Mały Jeż to jest ktoś, Jeżyk nigdy 
nie ma dość, śpiewu, tańca, ryso-
wania, zabaw, książek, malowania” 
(M. Piekarska, M. Cichosz)

19 listopada uczniowie klas Va, Vb 
i IVa wraz z wychowawcami na za-
proszenie Fundacji z Naszego Ło-
wiska odwiedzili Ośrodek Leczenia 
i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt 

w Złotówku. Na początek Gospo-
darz Ośrodka opowiedział jak wy-
gląda opieka nad zwierzętami, które 
w wyniku niefortunnych zdarzeń, 
chorób lub wypadków trafiły do 
placówki. Dzieci dowiedziały się 
jak ważne jest aby w trakcie lecze-
nia zwierzęta nie uzależniły się od 
człowieka i miały szansę na powrót 
do swojego naturalnego środowi-
ska. Miały też okazję poznać kilku 
podopiecznych ośrodka. Kolejnym 
punktem wycieczki była wizyta 
Pana Sokolnika, który przybliżył 
uczniom początki polowań człowie-
ka z ptakami drapieżnymi oraz ich 
niezwykłe cechy i zwyczaje. Przed-
stawił zagrożenia jakie niosą dla nich 
zmiany w środowisku powodowane 
przez ludzi i wysiłki, które podej-
muje się aby jastrzębie, sokoły, pu-
stułki i orły pozostały częścią naszej 
ekosfery. W trakcie trzeciej części 
wycieczka przeniosła się do domku 

myśliwskiego, gdzie na dzieci cze-
kał Ratownik Medyczny. Dziewczę-
ta i chłopcy przypomnieli sobie jak 
działa system powiadamiania awa-
ryjnego, uczyli się udzielać pierwszej 
pomocy oraz poznali zasady działa-
nia automatycznego defibrylatora. 
Na koniec szkolenia każdy z uczest-
ników przeszedł egzamin z uzyska-
nej wiedzy i umiejętności. Wszyscy 
zdali celująco, a nagrodą były gorące 
kiełbaski z ogniska. Mogłoby się wy-
dawać, że to aż nadmiar atrakcji na 
tak krótką wycieczkę, ale po posiłku 
okazało się, że na zewnątrz czeka 
jeszcze jedna. Do ośrodka przy-
jechał specjalny wóz ratownictwa 
medycznego, który właśnie wrócił 
z rajdu z Afryki. Dzieci zapoznały 
się z możliwościami i wyposażeniem 
tego terenowego auta, które niesie 
pomoc w szczególnie wymagających 
warunkach. Choć dzień był chłod-
ny, ciepła herbata, gorące kiełbaski, 
a przede wszystkim wspaniała at-
mosfera sprawiły, że wszyscy bawili 
się doskonale. / Marzena Zaremba

„Klawy do zabawy, zwyczajny z wy-
stawy pogodny i wesoły niesforny 

mały miś, radosny i kochany ma-
luchom oddany odważny i wesoły 
nieduży śmieszny miś...” 25 listopada 
wszystkie pluszowe misie obchodzą 
swoje święto. Tego dnia dzieci z od-
działów przedszkolnych 0a, 0b, 0c za-
bawę rozpoczęły od prezentacji swo-
jego przyjaciela – misia. Opowiadały 
o kochanych pluszakach, podawały 
ich imiona. Dzieci poznały historię 
święta, wspólnie śpiewały i bawiły 
się w rytm znanych piosenek o mi-
siach: „ Jadą, jadą misie”, „ Pluszowy 
miś”, Jedna łapka, druga łapka”. Były 
zabawy z chustą animacyjną, przed-
szkolaki wykonały piękne prace pla-
styczne z misiem w roli głównej. Nie 
zabrakło degustacji misiowego przy-
smaku – miodku. Dzień Pluszowego 
Misia był pełen uśmiechu i wesołej 
zabawy. V.R,B.J,M.Z

Andrzejki to dzień jedyny w swoim 
rodzaju. Wtedy to zgodnie z trady-
cją – św. Andrzej uchyla rąbka ta-
jemnicy i za sprawą znaków i wróżb 
podpowiada nam, co nas będzie 
czekać w przyszłości. W tym roku 
szkolne andrzejki klas I-III odbyły 
się 24.11 troszkę inaczej niż zwykle. 
Wychowawczynie poszczególnych 
klas wspólnie ze swoimi uczniami 
przygotowały wróżby andrzejkowe 
i bawiły się w swoich klasach. . Naj-
młodsi wykazali się kreatywnością 
przychodząc do szkoły przebrani 
za postacie z bajek, wróżki i czaro-
dziejów. Najpierw dzieci obejrza-
ły prezentację, która wprowadziła 

w historię obrzędów. Następnie 
nadszedł czas na wróżby. W nie-
zwykle magicznym nastroju prze-
powiadano przyszłość z kart czy 
magicznych serc. Katalog wróżb był 
obszerny i bogaty, a każdy pragnął 
wywróżyć sobie coś wyjątkowego. 
Wiele śmiechu i radości dostarczały 
dzieciom przepowiednie. Wszyscy 
gorączkowo czekali na to, by np. 
dowiedzieć się, kto jako pierwszy 
z klasy zmieni stan cywilny. Dzieci 
wykonywały kodowanki andrzej-
kowe i kolorowały obrazki nawią-
zujące do tematu. Na zakończenie 
odbyła się zabawa andrzejkowa. 
Wszyscy bawili się w rytm prezen-
towanej muzyki. To był miło spę-
dzony czas. / Małgorzata Radek

Miejska i Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Trzebnicy rozstrzygnęła 
konkurs na „MISIOWĄ ZAKŁAD-
KĘ” Do konkursu zgłoszono 57 za-
kładek. Podczas oceniania prac jury 
brało pod uwagę następujące kry-
teria: technikę wykonanej pracy, 
oryginalność, pomysłowość, este-
tykę, trwałość oraz samodzielność 
przy wykonaniu pracy. Wszystkie 
prace wykonane przez uczniów na-
szej szkoły były piękne, kolorowe 
i wykonane bardzo różnymi tech-
nikami. Komisja konkursowa wy-

brała i nagrodziła prace w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych. 
Uczniowie klas I – III wykazali się 
dużą kreatywnością i zdobyli na-
stępujące miejsca: Klasa I – 2 miej-
sce: Hanna Miziniak, Wyróżnie-
nie: Kinga Kruszona, Klasa II – 1 
miejsce: Jan Witkowski, 2 miejsce: 
Lila Zaparty, 3miejsce: Darek Ma-
daliński, Wyróżnienie: Gabriela 
Kowalczyk, Klasa III – 2 miejsce: 
Krzysztof Witkowski. Dziękujemy 
i gratulujemy wszystkim uczestni-
kom konkursu. / Wychowawczynie 
klas I-III

Przedszkolaki z naszej szkoły, były 
inicjatorami akcji charytatywnej 
chce_MI_SIE_Pomagac, która sta-
wia za cel ocieplenie wizerunku 
oddziałów dziecięcych i pediatrii. 

Z zebranych pluszaków stworzone 
zostaną „poszycia” na kroplówki 
dla dzieci z wrocławskich szpitali. 
Oto efekty naszej wspólnej inicjaty-
wy. Dziękujemy wszystkim zaanga-
żowanym! Sara Al-Kebsi, Andżeli-
na Grzyb

Uczniowie naszej szkoły z klasy 
„0” i III wzięli udział w obchodach 
Międzynarodowego Dnia Praw 

Dziecka organizowanego przez 
UNICEF. Z tej okazji obejrzeli pre-
zentację multimedialną, z której 
dowiedzieli się, że mają prawo do 
radości, uśmiechu, zabawy, spokoj-

nej nauki i ciekawego poznawania 
otaczającego nas świata. Dzieci słu-
chały piosenek o prawach dziecka, 
a także przy nich tańczyły z balo-
nami w kolorze niebieskim. Niebie-
ski to kolor symbolizujący jedność 
z dziećmi na całym świecie. Na ko-
niec wypełniały malowanki przed-
stawiające prawa dziecka przygo-
towane przez UNICEF. Taki dzień 
jest także okazją do tego, abyśmy 
My dorośli nigdy o tym nie zapo-
minali. Dobrze ugruntowana, już 
od lat najmłodszych, wiedza dziec-
ka, poczucie jego własnej wartości 
oraz świadomość swoich praw da 
dzieciom dobre podstawy do bycia 
w przyszłości wspaniałym czło-
wiekiem, rodzicem i obywatelem. 
J. Cierpiał

,,Wszyscy mnie lubią! To rzecz wspa-
niała. Chyba się jednak dobrze stara-
łam. Chciałam, by lubić zaczął mnie 
ktoś, więc byłam miła, mówiłam 
wciąż: proszę, przepraszam, bardzo 
dziękuję, uśmiechem wszystkich ob-
darowuję. Teraz mnie lubią wszyscy 

– więc w górę! Skaczę z radości do sa-
mych chmurek! Jak co roku w przed-
szkolu im. Polskiej Niezapominajki 
obchodziliśmy ,,Dzień życzliwości”. 
Wdrażanie naszych wychowanków 
w świat wartości – jest dla nas na-
uczycieli – niezwykle ważnym za-
daniem. Wspaniałą sposobnością do 
tego jest właśnie ten niezwykle miły 

dzień przypadający na 21 listopada. 
W każdej z grup, ”Dzień Życzliwości„ 
pełen był ciekawych zajęć i zabaw. 
Dzieci słuchały piosenek o ,,Cza-
rodziejskich słowach”, poznawały 
wiersze i opowiadania o uprzejmości, 
dobroci w stosunku do innych. Oglą-
dały też bajki i rozwiązywały zagadki 
na temat właściwego zachowania się 
w różnych sytuacjach. Nie zabrakło 
też naszego ulubionego teatrzyku, 
pt. ,,Królewna Gburka”. Na podsta-
wie tejże inscenizacji mali widzowie 
mogli przekonać się, jakie mogą być 
skutki nieuprzejmego zachowania 
w stosunku do innych ludzi. Pod-
sumowaniem zajęć w każdej grupie 
było złożenie obietnicy, że wszyscy 
będziemy używać magicznych słów: 
proszę, dziękuję, przepraszam, bę-
dziemy dla siebie mili i życzliwi, za-
wsze uśmiechnięci i będziemy sobie 
pomagać nawzajem. Wykonaliśmy 
też plakat – kodeks przedszkolaka – 
pod którym każde dziecko odcisnęło 
swoją dłoń. / Ewa Łopąg

Przedszkolaki doskonale wiedzą, że 
źródłem witamin są głównie owoce 
i warzywa. Codziennie spożywają 
na drugie śniadanie, przyniesione 
przez siebie owoce, a tylko raz w ty-
godniu pozwalamy sobie na słodką 
przekąskę. W ostatni tydzień paź-
dziernika wdrożyliśmy różnorodne 

działania na rzecz naszego zdrowia. 
Smakowaliśmy soczystych owoców, 
sprawdzaliśmy zapach warzyw 
z jesiennego ogrodu, stworzyliśmy 
marchewkolinę, a także wypiliśmy 
własnoręcznie przygotowany sok. 
Zdrowy tydzień w przedszkolu to 
wspaniała akcja, nie tylko dla na-
szych brzuszków. / Sara Al-Kebsi, 
Andżelina Grzyb 

25 listopada swoje święto obcho-

dzi najmilsza zabawka, najlepszy 
przyjaciel dzieci i niezastąpiona 
przytulanka przy zasypianiu – 

Pluszowy Miś. Z tej okazji ucznio-
wie klasy II i III na lekcjach po-
znali historię misia, rozmawiali 
o książkach oraz bajkach, w któ-
rych bohaterem jest miś. I choć 
dzieci nie mogły przynieść swo-
jego ukochanego pluszaka by za-
prezentować go swoim kolegom, 
nie stanęło to na przeszkodzie 
aby klasy w tym dniu zamieniły 
się w Krainę Pluszowych Misiów. 
Dzieci wykonały bardzo cieka-
we prace plastyczno – techniczne 
wydzieranki, wyklejanki, ręczni-
kowe misie, zakładki. Wszystkie 
wykonane prace były piękne, cie-
kawie i pomysłowe. To był bardzo 
miły dzień. / Małgorzata Radek

Finał zbiórKi międzynarodowy dzień jeża

dzień zdrowego śniadania

dzień misia

dzień jeża

wycieczKa – złotóweK

dzień Pluszowego misia 

andrzejKi

KonKurs misiowa zaKładKa

PrzedszKolaKi Pomagają

dzień Praw dziecKa

dzień życzliwości 

zdrowe warzywa i owoce

dzień misia

Szkoła Podstawowa nr 3 Sz. Podstawowa Boleścin

Szkoła Podstawowa nr 2

Przedszkole Integracyjne

Gminne Przedszkole nr 2

Sz. Podstawowa Ujeździec

Szkoła Podstawowa nr 3

Sz. Podstawowa Boleścin

Sz. Podstawowa Boleścin

Sz. Podstawowa Boleścin

Sz. Podstawowa Masłów

Gminne Przedszkole nr 2

Sz. Podstawowa Boleścin

Sz. Podstawowa Boleścin
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Jak ocenia Pan zmiany, 
jakie zaszły w sołectwie od 
początku sprawowania przez 
Pana funkcji sołtysa?

Na to pytanie najlepiej odpowie-
dzieliby mieszkańcy Domanowic. 
Od momentu, kiedy zostałem 
sołtysem tj. od 2015 r. staram się 
działać na ich rzecz i to oni naj-
lepiej potrafią ocenić moją pracę 
dotyczącą rozwoju wsi. Na kolej-
ną kadencję wybrany zostałem 
bez głosu sprzeciwu, co świadczy 
o tym, że oceniają mnie raczej po-
zytywnie. Co do zmian pod katem 
infrastruktury, to na pewno zaszły, 
może nie na taką skalę jakiej ocze-
kiwałem, ale cały czas idziemy do 
przodu. Pojawiła się m.in. nowa 
nawierzchnia asfaltowa na drodze 
gminnej wewnątrz Domanowic 
o długości 600 m, droga ta zosta-
ła również doświetlona nowymi 
lampami. Doświetlono też pozo-
stałą część wsi – łącznie 13 lamp. 
W roku 2017 braliśmy udział w Bu-
dżecie Obywatelskim, który nasze 
sołectwo wygrało, dzięki czemu 
w 2018 roku otworzyliśmy nowo-
czesne boisko piłkarskie. Uważam, 
że w chwili obecnej mamy jedno 
z najładniejszych boisk w Gminie 
Trzebnica. Jest ono ogrodzone, po-
siada boisko do piłki nożnej, do ko-
sza oraz siatkówki. Organizowane 
są na nim różnego rodzaju imprezy 
dla najmłodszych i dorosłych typu: 
Dzień Dziecka czy rozgrywki wio-
skowe w piłce nożnej. Zatrudnia-
my trenera w sezonie wakacyjnym 
dla dzieci. Taki stan jest możliwy 
dzięki zaangażowaniu mieszkań-
ców, za co bardzo serdecznie im 
dziękuję.

W roku 2019 roku, po wielu latach 
starań, udało się doprowadzić do 
porozumienia pomiędzy Gminą 
Trzebnica, a Powiatem Trzebnic-
kim, czego efektem było wybudo-
wanie pierwszego etapu chodnika. 

Ma to duży wpływ na bezpieczeń-
stwo mieszkańców, a w szczegól-
ności tych najmłodszych i senio-
rów. Mam ogromną nadzieję, że 
dzięki wsparciu burmistrza Marka 
Długozimy, w tej kadencji uda się 
nam doprowadzić do wybudowa-
nia drugiego etapu chodnika. Jest 
to moim priorytetem.

Jakie wymieniłby Pan 
najważniejsze imprezy, 
wydarzenia z życia sołectwa?

Do czasu wystąpienia pandemii 
nasze sołectwo tętniło życiem. 
Odbywały się imprezy z udziałem 
dzieci tj. Dzień Dziecka, Jasełka, 
Mikołaj, Dzień Babci i Dziadka. 
Z udziałem dorosłych to głównie 
Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzny, 
Dzień Sołtysa. Zorganizowaliśmy 
łącznie 16 zabaw dla dorosłych 
tj. Karnawałowe, Andrzejkowe, 
Dożynkowe, a także Sylwestra. 
Wszystkie te imprezy uważam za 
ważne z tego względu, że miesz-
kańcy się integrują i pokazują, jak 
można nie tylko dobrze się bawić, 
ale i pomagać nawzajem.

Kolejną ważną kategorią są wyda-
rzenia, w których mogliśmy god-
nie reprezentować nasze sołectwo, 
ale i naszą gminę. Wzięliśmy m.in. 
udział w Stołach Wielkanocnych 
na Ziemi Kłodzkiej, gdzie prezen-
towaliśmy stoły i Palmy Wielka-
nocne. Nasza palma zdobyła tam 
wyróżnienie, a w kolejnym roku 
drugie miejsce. Byliśmy również 
obecni w Obornikach Śląskich, 
gdzie raz zdobyliśmy wyróżnie-
nie, a dwa razy zajęliśmy pierwsze 
miejsce. W Żmigrodzie braliśmy 
udział w Konkursie Palm Wielka-
nocnych, gdzie zajęliśmy pierwsze 
miejsce. Ponadto braliśmy udział 
w stołach bożonarodzeniowych 
we Wrocławiu. W Konkursach na 
Najpiękniejszy Wieniec Dożynko-
wy również mamy czym się po-
chwalić. Udało nam się wygrać, 

raz zajęliśmy drugie miejsce i dwa 
razy trzecie. Podczas ostatnich do-
żynek gminnych zdobyliśmy wy-
różnienie. Jak widać sołectwo Do-
manowice, bardzo mocno angażu-
je się w kulturę i promocję regionu.

Jakie plany na przyszłość?

Główne plany na przyszłość, to 
stała poprawa infrastruktury wsi, 
a mianowicie: budowa drugie-
go etapu chodnika, dokończenie 
oświetlenia wsi, przebudowa ko-
lejnych dróg gminnych, na które 
częściowo posiadamy projekty 
wykonane z funduszu sołeckiego. 
Gmina Trzebnica jest w trakcie 
realizacji wykupu działki o pow. 
0,5 ha, która przylega do istnieją-
cego boiska sportowego, aby w ten 
sposób móc powiększyć teren bo-
iska do 1 ha. Dzięki temu możli-
wym będzie wybudowanie nowe-
go placu zabaw, aby był to jeden 
kompleks sportowo-zabawowy. 
Kolejna inwestycja jaka powinna 
powstać to remont drogi powia-
towej nr 1329D od miejscowości 
Nowy Dwór przez Brzyków, Do-
manowice – Kaszyce Wielkie oraz 
droga Domanowice – Przyborów – 
Ujeździec Wielki nr 1331D, której 
remont należy dokończyć. 

Co najbardziej cieszy Pana 
w miejscowości Domanowice?

Najbardziej mnie cieszą miesz-
kańcy i ich zaangażowanie w spra-
wy wsi oraz pomoc jaką od nich 
otrzymuję. Życzyłbym innym 
sołtysom, aby mieli taką pomoc 
jak ja. Przytoczę tu jeden z przy-
kładów. W roku 2018, kiedy było 
przebudowywane boisko sporto-
we, wzdłuż tego boiska istniał rów, 
którego istnienie utrudniało bu-
dowę. Należało zasypać wcześniej 
zdrenowany rów o długości 100 m 
i głębokości 3,5 m, a w jego koronie 
szerokość wynosiła około 5m. Nasi 
mieszkańcy przez 3 soboty potra-

fili to zasypać, 
wykorzystując do 
tego własny sprzęt, pali-
wo i czas. Uważam, że wartość tej 
usługi oscylowałaby w granicach 
50-60 tyś. zł, tymczasem oni wy-
konali to absolutnie za darmo. Co 
można powiedzieć więcej. Należą 
im się wielkie słowa podzięko-
wania. To właśnie mieszkańcy są 
głównym motorem napędowym, 
to oni dają mi siłę do dalszej pra-
cy. Ponadto cieszy mnie krajobraz 
w samych Domanowicach i wokół 
Domanowic. Mamy tu piękne wi-
doki, jest także osiem stawów.

Jak się prezentuje Pana 
wioska na tle innych sołectw?

Uważam, że na tle innych sołectw 
wypadamy bardzo dobrze. Po-
wiem nawet nieskromnie, że może 
i najlepiej. Proszę wrócić do mojej 
wcześniejszej wypowiedzi, któ-
re sołectwo w Gminie Trzebnica 
w tak krótkim czasie brało udział 
w tylu konkursach na terenie 
gminy, powiatu czy województwa 
i w dodatku osiągnęło takie wy-
niki? Proszę zwrócić też uwagę 
jak nasze sołectwo prezentuje się 

choćby na Dożynkach Gminy 
Trzebnica. Posiadamy piękne stro-
je, na które otrzymaliśmy dofi-
nansowanie od Pana Burmistrza, 
który bardzo nas wspiera w każdy 
możliwy sposób. Część wypraco-
waliśmy sami. Zapomniałem do-
dać, że w 2018 roku powołaliśmy 
do życia Koło Gospodyń Wiej-
skich liczące 30 osób. Te wszystkie 
nasze działania i cała aktywność 
obrazują życie sołectwa. Jesteśmy 
zmotywowani i zaangażowani 
w promocję naszego sołectwa, ale 
i Gminy Trzebnica. 

Czego Panu i mieszkańcom 
życzyć?

Mieszkańcom przede wszystkim 
zdrowia, uśmiechu na twarzy, a mi 
wytrwałości w tym co robię i aby 
mieszkańcy dalej mnie wspierali. 
Serdecznie pozdrawiam.

Dziękujemy za rozmowę

wywiad z sołtysem
zenobiusz modliborsKi – sołtys domanowic

▶ Podczas Dożynek 
w Kuźniczysku, sołtys 
Zenobiusz Modliborski 
odebrał z rąk burmistrza 
nagrodę za zajęcie II 
miejsca w Konkursie na 
Najpiękniejszy Wieniec.

▶ Po dc z as o d b ioru je dne go z now yc h o dc inków dro gi w Dom anowic ac h . ▶ W 2018 ro ku of icjalnie ot war te zost a ł o b ois ko sp or towe, k tóre go proje k t 
w ygra ł  w Bu d że c ie O by wate ls k im G miny Tr ze b nic a 2017.
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Osoby, które dostarczą rozwiąza-
ną krzyżówkę do Redakcji Pano-
ramy Trzebnickiej, ul. Prusicka 12, 
pok. 201 lub do skrzynki kore-
spondencyjnej przy wejściu do bu-
dynku, wezmą udział w losowaniu:

• 50 zł
ufundowane przez GCKiS,  

do odbioru: ul. Prusicka 12

Rozwiązanie z numeRu 17 (203)

1. Komisja wylosowała głównego zwycięzcę 

którym został (a) : 

Dariusz Antoniszyn
hasło: Kamienie na szaniec

wpisz: imię, nazwisko, telefon

KUPON KRZYŻÓWKOWY dwutygodnika NR 18 (204)
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Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie końcowe.

    

50 zł Trzebnica
ul. Prusicka 12

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

i n f o r m a t o r
GminneGo Centrum Kultury i  Sz tuKi

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

Oferta sekcji 
2021 / 2022

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą zajęć w sezonie 
2021/2022. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem zajęć. 
Szczegóły na stronie gckis.trzebnica.pl i na plakatach

artkawiarnia
Miejsce dla Ciebie!

ul. Prusicka 12 (wejście od ul. Jana Olszewskie-
go) 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

Wtorki / 10:30 Zajęcia muzyczne dla dzieci 0-3 lata, 
zapisy i informacje tel. 888 213 760

Środy / 15:00 – 17:00 Zagraj w ArtKawairni – spotkania 
z planszówkami. Wstęp bezpłatny

8 grudnia / 18:00 Świąteczne karaoke WStęP beZPłatny

10 grudnia / 18:00 Gramy dla Blażeja! / Charytatywny Koncert 
Mikołajkowy

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

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

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

3-7 grudnia 2021

GWIAZDKA KLARY MUU bez ograniczeń / 
świąteczna animacja dla dzieci / 2D dubbing 
/1godz.6 min.
CLIFFORD. WIELKI CZERWONY PIES /
PREMIERA/ 6+ / familijny, komedia / 2D 
dubbing / 1godz. 36 min.”
BO WE MNIE JEST SEKS 15+/ biograficzny, 
obyczajowy /2D PL/ 2godz. 45min.

10-14 grudnia 2021 CLIFFORD. WIELKI CZERWONY PIES, DIUNA

mikoŁajki w kinie Polonia
6 grudnia / 14:00 Gwiazdka Klary Muu / cena biletu – 5 zł

9 grudnia / 17:00 Renifer Niko ratuje Święta / spektakl dla 
dzieci / cena biletu – 5 zł

11 grudnia / 17:00 Pokaz Magii i Iluzji – Bartosz Lewandowski / 
cena biletu – 40 zł/50 zł

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 / śro-
da 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

10 grudnia / 17.30 Rynek-Ratusz / Sala spotkań 
spotkanie autorskie z Arkadiuszem Bazakiem
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LINIA  b Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

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

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

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

Rozkład SzynobuSów źródło: www.kolejedolnoslaskie.pl

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

PRZYSTANKI
KURS

1
KURS

2
KURS

3
KURS

4
KURS

5
KURS

6

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

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

3 Raszów wieś - - 10:08 - - -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18 Raszów wieś 7:00 8:05 - - 16:14 -

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

LINIA D Trzebnica – Kałowice –Trzebnica – Marcinowo – Trzebnica

P.T Przystanki Kurs 1 Kurs 2

1 Trzebnica nr 12 12:05 16:15

2 Księginice 1 12:08 16:17

3 Księginice 2 12:10 16:19

3 Ligota 12:13 16:20

4 Masłów 1 12:15 16:22

5 Masłów 2 12:17 16:24

6 Kałowice 12:19 16:26

7 Masłów 2 12:21 -

8 Masłów 1 12:23 -

9 Ligota 12:25 -

10 Księginice 2 12:27 -

11 Księginice 1 12:29 -

12 Trzebnica nr 18 12:32 16:37

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

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

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

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

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

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

INFORMACJE OGÓLNE
KIERUNEK GODZINA ODJAZDU PRZYSTANKI

Trzebnica –Boleścin – Siedlec 
PKP – Trzebnica

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

ważny od 3.06.2020r.

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

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

Koniowo – Trzebnica 08:20 / 11:35 Koniowo

Trzebnica–Masłów –Kałowice– 
Trzebnica

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

Trzebnica – Marcinowo

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

– ul Daszyńskiego,
miejsce: Urząd Miejski.

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

Trzebnica– Ujeździec
Mały

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

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

R E K L A M A

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla części terenu we wsi 

Będkowo

Na podstawie art. 11 pkt 7, 8 i art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz uchwały nr XI/125/19 Rady 
Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmia-
ny Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla 
części terenu we wsi Będkowo, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projek-
tu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10.12.2021 r. do 03.01.2022 r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, Wydział 
Architektury i Urbanistyki, pok. 49 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie www.bip.
trzebnica.pl. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 20.12.2021 r., o godz. 11:00 w formie elektronicznej za pomocą środków porozumiewania 
się na odległość. 
Chęć udziału w dyskusji publicznej należy zgłosić z co najmniej jednodniowym wyprze-
dzeniem 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. 11 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium.
Uwagi należy składać do Burmistrza Gminy Trzebnica z podaniem imienia i nazwiska albo 
nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.01.2022 r. Zgodnie z art. 8c w/w ustawy 
uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (email: sekretariat@
um.trzebnica.pl) lub elektronicznej skrzynki podawczej (adres ePuap: /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 społe-
czeństwa 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 strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko i możliwości zapoznania się z nimi w dniach od 10.12.2021 r. do 03.01.2022 r. 
w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie www.bip.trzebnica.pl. 
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu 
zmiany Studium w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag 
i wniosków złożonych do projektu zmiany Studium jest Burmistrz Gminy Trzebnica.

Zgodnie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddzia-
ływania na środowisko w związku z art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do 
Burmistrza Gminy Trzebnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 25.01.2022 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 kwalifiko-
wanym 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) oraz art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), w związku z realizacją 
czynności, o których mowa w art. 11 pkt. 7 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 studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego, będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych wyni-
kających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
4) przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
5) dane będą przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa,
6) dane będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa,
7) ma Pan/Pani prawo do:
a. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania;
b. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) podanie danych jest wymogiem ustawowym,
9) jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
10) niepodanie danych uniemożliwi dalsze rozpatrywanie Pana/Pani uwagi,
11) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

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

OGŁOSZENIE BURMISTRZA
GMINY TRZEBNICA

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica
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GABINET 
LEKARSKI

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

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

tel. 690 931 579

LOGOPEDA

Katarzyna Matyasik
SPECJALISTA NEUROLOGOPEDII 

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

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

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

logospektrum.trzebnica@gmail.com

ENDOKRYNOLOG

Paweł Wójtowiec
Specjalista Endokrynologii, 

Specjalista Chorób Wewnętrznych

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

hipogonadyzm
•	 otyłość,	insulinooporność 

Gminne Centrum Medyczne 
TRZEBNICA-ZDRÓJ, ul. Kościuszki 10

każdy wtorek od 13:00 do 18:00
REJESTRACJA 

tel. 713120510, 713120375

OKULISTA
i PRACOWNIA OPTYCZNA

lek. med. Maria Banaś-Wojtowicz
specjalista chorób oczu i optometrysta

Trzebnica ul. H. Pobożnego 15/XII
wejście od ul ic y Mil ick iej

Rejestracja:
71 387 22 67 / 607 40 58 47
czynny: pon. – pt. w godz. 13-19

www.okulistatrzebnica.pl
pełen zakres badań okulistycznych
OCT-optyczna koherentna tomografia

komputerowe pole widzenia

GINEKOLOG

GABINET GINEKOLOGICZNy
Janina Aleksandra Miturska

ginekolog-położnik

ZAKRES: USG, cytologia, 
konsultacje w sprawie 
leczenia niepłodności

Trzebnica ul. Mickiewicza 1
tel. 71 312 05 60

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

GINEKOLOG

J. Rakowska-Stefanidis
ginekolog-położnik

Trzebnica, ul. kosmonautów 8

przyjmuje:

poniedziałek 13:00 – 18:00

środa 15:00 – 19:00

w innych dniach
po telefonicznym uzgodnieniu

tel. 71 312 19 71
604 474 755

LARYNGOLOG

praktyka
laryngologiczna

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

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

ul. KOŚCIUSZKI 10
Rejestracja

tel. 607 09 99 00

GABINET
PEDIATRYCZNO-

ALERGOLOGICZNY

Anna Puchała
specjalista pediatrii i alergologii

TRZEBNICA
ul. Św. Jadwigi 27 A-B

w proVicie
od godz. 16:00

po wcześniejszym umówieniu.

tel. 602 159 230

OKULISTA
w ZAKŁADZIE OPTYCZNYM

dr n. med. Anna Białek-Szymańska
specjalista chorób oczu
Trzebnica ul. Św. Jadwigi 1D
• korekcja wad wzroku
• pomiar ciśnienia ocznego
• badanie dna oka
optyk czynny: pon. – pt. 10 – 18
dr przyjmuje: soboty 10 – 14

REJESTRACJA
tel. 601 754 974

STOMATOLOG

lek. stom.

Adam Wesołowski
TRZEBNICA

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

od ul. Armii Krajowej)
•	stomatologia	zachowawcza 

z endodoncją

•	stomatologia	dziecięca

tel. 519 580 771

HIRUDOTERAPIA
GABINET TERApII NATURAlNYCh

TERAPIA
PIJAWKĄ LEKARSKĄ

RÓŻNyCH SCHORZEń
Czy pijawki mogą Ci pomóc?

Zadzwoń Zapytaj!
rejestracja: wtorek i czwartek

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

PARMED www.parmed.pl

Tarnowiec 96 55-106 Zawonia

chirurgia i MEDYCYNA 
estetyczna

Lek. med. Maciej Paruzel
Specjalista Chirurgii Ogólnej,

hirudologii, Medycyny
Estetycznej i Kosmetologii

•	Chirurgia Ogólna
•	Chirurgia Ręki
•	Medycyna Estetyczna
•	Kosmetologia

Centrum Medyczne PARMED
Trzebnica ul. Spokojna 11

tel. 601 773 229
www.parmed.eu

STOMATOLOG

LEKARZ DENTySTA

Dagmara Zięba

Trzebnica
ul. Koscielna 11 

w przychodni REH4U

tel. 603 403 202

STOMATOLOG

MediPerfect
lek. dent. Ana 

Vidiun-Kurasiewicz 
Stomatologia 

i medycyna estetyczna

TRZEBNICA
ul. Kościelna 11

tel. 515 874 799

OKULISTA

Sebastian Floryn
zastępca ordynatora 

Oddziału Okulistycznego 
Szpitala Wojskowego 

we Wrocławiu
dobór okularów, diagnostyka, 

leczenie zaćmy, jaskry 
i chorób siatkówki

gabinet: Brzeg Dolny
ul. Kopernika 1

rejestracja tel. 730 10 10 60

INTERNISTA
KARDIOLOG

Gabinet Internistyczno-Kardiologiczny

lekarz Krzysztof Włodarczyk
specjalista chorób

wewnętrznych i kardiologii

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

Trzebnica ul. Kościuszki 10
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica-ZDRÓJ
II piętro, pokój 206

wizyty domowe tel. 601 760 888

ONKOLOG

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

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

i tarczycy.
•	 Dermatoskopia-badanie	znamion	

barwnikowych skóry
Konsultacje Onkologiczne

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

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

ACS SŁUCHMED

•	aParaTY sŁUcHowe
•	 karta	stałego	klienta
•	bezpłatne badanie słuchu
•	 raty,	wypożyczenia
•	 baterie,	akcesoria

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

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

śr. nieczynne / czw. – pt. 8-16

NEO
CENTRUM SŁUCHU

•	BEZPŁATNE
 BADANIA SŁUCHU
•	APARATY	SŁUCHOWE

•	DYPLOMOWANY
 PROTETYK SŁUCHU
 Z 20 -LETNIM
 DOŚWIADCZENIEM

• Dobór aparatów słuchowych 
u dzieci i dorosłych

• Bezpłatne testowania 
i wypożyczenia

•	Konsultacje	profesorskie

•	Dofinansowania NFZ,
PCPR, raty

ul. Wincentego Witosa 2
TRZEBNICA

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

tel. 71 740 50 12

ACS SŁUCHMED

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

Oborniki Śląskie
ul. Dworcowa 36 h

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

tel. 789 218 803

PODOLOG

Gabinet Zdrowe Stopy
• Zabiegi lecznicze i pielęgnacyjne stóp

• Pedicure podologiczny

• Usuwanie odcisków, modzeli, kurzajek

• Obcięcie i opracowanie paznokci 
problematycznych, grzybiczych 
i wrastających

ul. Obrońców pokoju 43/4 

tel. 516 309 502

PSYCHOLOG
P OZ Y T Y W - K a

Centrum Rozwoju i Wsparcia 
psychologicznego

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

dzieci i młodzieży
•	 EEG	biofeedback
•	 terapeuci	ręki

Trzebnica ul. Polna 33
rejestracja tel. 503 901 757

www.pozy ty w-ka.pl

PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPEUTA

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

mgr Renata Wójcicka
tel. 608 485 186

psychologtrzebnica.pl

PSYCHIATRA

lek. Agnieszka Dzioba-Musiał

TRZEBNICA
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica – ZDRÓJ

ul. Kościuszki 10
Przyjmuje we wtorki

w godz. 15.00 – 19.00

rejestracja telefoniczna

tel. 665 38 38 58

PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPEUTA

mgr Anita Szlęzak
Psychoterapia i wsparcie psychologiczne 

osób dorosłych i młodzieży po 16 rż

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

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

Trzebnica ul. Św. Jadwigi 11a/1

PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPEUTA

Gabinet Psychologiczno-Terapeutyczny

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

PRACUJĘ GŁÓWNIE 
Z OSOBAMI DOROSŁyMI

tel. 731 644 123
Trzebnica

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

TECHNIK
DENTYSTYCZNY

Adrian Lenkcis
Pracownia Techniki Dentystycznej

Arodent
naPrawa ProTez

zębowYcH
TRZEBNICA ul. Obornicka 41 G

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

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

Dr n med piotr hańczyc
USG, Cytologia, 

niepłodność, 
badanie piersi

ul. Wrocławska 4 A
Wisznia Mała

REJESTRACJA 

tel. 500 020 110

DERMATOLOG
Irena Dudek-Zaborowska

SPECJ. DERMATOLOG-WENEROLOG

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

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

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

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

KOSMETOLOG, PODOLOG
• pedicure leczniczy, pielęgnacja 

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

UROLOG

lek. Waldemar BONCZAR
Specjalista Urolog FEBU

•	 Choroby	nerek,	moczowodów,	
pęcherza, prostaty, jąder

•	 Zaburzenia	potencji
•	Niepłodność
•	Nietrzymanie	moczu	u kobiet 

i mężczyzn
•	 Przewlekłe	infekcje	układu	

moczowego
•	 Kwalifikacje	i przygotowanie do 

zabiegów urologicznych.
•	USG	nerek,	pęcherza,	prostaty,	

jąder i prącia
•	 TRUS	przezodbytnicze	USG	prostaty

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

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

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

skleP meDYcznY
MEDICA

w Gminnym Centrum
Medycznym 

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

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

czynne:
poniedziałek – czwartek: 

8:00-16:00 
piątek: 8:00-15:00

tel. 511 056 459 
umowa

z Narodowym 
Funduszem Zdrowia

TERAPEUTA MANUALNY

mgr Paweł Stelmaszczyk

FIZJOTERAPIA
OSTEOPATIA

TRZEBNICA
ul. Solna 6 lok 2 i 3

rejestracja online
www.stepmed.pl oraz

tel. 503 195 870

FIZJOTERAPEUTA

GABINET FIZJOTERAPII

mgr Mateusz Marszycki
•	Masaż	Leczniczy
•	Terapia	Manualna
•	 Igłoterapia

TRZEBNICA
ul. Świętej Jadwigi 1/2

tel. 501 676 986

REHABILITACJA
WIZYTY DOMOWE

mgr Anna Zalewska
FIZJOTERApIA
•	 po	unieruchomieniu
•	 po	pobycie	w szpitalu
•	 po	przebytym	COVID19
•	 po	operacjach
•	 po	urazach

Trzebnica i okolice
rejestracja telefoniczna:

506 607 012

PRZYCHODNIA

SpECJAlISTYCZNO-
REhABIlITACYJNA

DlA DZIECI
Trzebnica ul. Św. Jadwigi 3a

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

tel. 606 454 887

PORADNIA NEUROLOGICZNA
DLA DZIECI

lek. med. Marzena Ambicka – Ciba

REHABILITACJA DZIECI

Fizjoterapeuci
z certyfikatem metody Vojty

NDT – Bobath, PNF

KONSULTACJE LEKARSKIE

◆ pediatra ◆ neonatolog

◆ ortopeda ◆ nefrolog
◆ wykonujemy badanie
USG u dzieci

LOGO-SPEKTRUM
NOWOCZESNE CENTRUM

TERAPII I WSPOMAGANIA

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

nych
•	Zajęcia	dla	dzieci	z Zespołem 

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

i małych dzieci
•	Diagnoza	gotowości	szkolnej.

TRZEBNICA
ul. Solna 6

www.logo-spektrum.pl

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

SPECJALISTA
FIZJOTERAPII

Hanna Stelmaszczyk
• terapia powięziowa
• terapia czaszkowo-krzyżowa

TRZEBNICA
ul. Solna 6 lok 2 i 3

rejestracja online:
www.stepmed.pl oraz

tel. 507 033 543

GABINET USG

dr n. med. Tomasz Harań
specjalista radiolog

Godziny przyjęć:

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

TRZEBNICA ul.
Obornicka 41e

koło stadionu
REJESTRACJA

tel. 71 387 27 78
605 175 050

FIZJOTERAPIA

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

TRZEBNICA
ul. Św. Jadwigi 1/2

www.aktiv-rehabilitacja.pl

tel. 693 280 758

ŚRODOWISKOWE 
CENTRUM 

PSYCHIATRII 
I PSYCHOTERAPII

Zespół doświadczonych 
psychiatrów i psychologów – 

psychoterapeutów oferuje opiekę 
w zakresie:

•	 konsultacje	psychiatryczne	dla	
osób dorosłych.

•	 konsultacje	psychiatryczne	dla	
dzieci i młodzieży.

•	 psychoterapia	indywidualna	osób	
dorosłych.

•	 psychoterapia	i wsparcie psycho-
logiczne dla dzieci i młodzieży.

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

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

Rejestracja telefoniczna: 

+48 694 723 900
TRZEBNICA

ul. polna 27a/1

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA

F E N I K S

lek. wet. Ewa
Okręglicka – Langner

TRZEBNICA

ul. Kolejowa 1b
rejestracja wizyt:

tel. 601 061 222

DERMATOLOG

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

dermatologii i wenerologii
• konsultacje i zabiegi dermatologiczne – 

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

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

zmarszczek, ust; mezoterapia igłowa, botox

PONIEDZIAŁEK 15:00-19:00
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica-ZDRÓJ
ul. KOŚCIUSZKI 10

tel. 696 115 821
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PULMONOLOG
KARDIOLOG

DIETETYK
BADANIA USG

lek. med. Agata Kot
SPECJALISTA CHORÓB PŁUC

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

dr n. med.
Agata Kaczmarzyk-Radka

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

Wizyty domowe wraz z badaniem 
echokardiograficznym 

lek. med. 
Joanna Konieczyńska

SPECJALISTA CHORÓB WEW.
MEDyCyNA ŻyWIENIA 

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

lek. med. Grzegorz Fast
SPECJALISTA RADIOLOG

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

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

Rejestracja telefoniczna:

tel. 505 686 165
Viltis Medica

ul. Wrocławska 8D 
TRZEBNICA

od 15.00 do 16.00

TERAPIE NATURALNE

BIOMEDICA Trzebnica
•	Diagnoza i terapia obciążeń 

organizmu

•	Usuwanie patogenów

•	Odkwaszanie i odchudzanie

TRZEBNICA
ul. Bochenka 53/6

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

LOGOPEDA 
KLINICZNY

Neurologopeda kliniczny
Surdopedagog

•	terapia	aac	i c-eye
•	elektrostymulacja	obszaru	

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

przewodnictwa kostnego
•	kinesiotaping
•	masaż	Schantala
•	Monachijska	Funkcjonalna	

Diagnostyka
•	praca	z pacjentem z wadą 

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

Agnieszka 
Franieczek-Madalińska

tel. 504 234 127
Trzebnica

ul. Daszyńskiego 67/11

ważne 
TelefonY
URZĄD MIEJSKI 

W TRZEBNICY
71 312 06 11, 71 312 06 42, 

71 312 01 45

BURMISTRZ PRZYJMUJE
w sprawach skarg i wniosków:

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

miesiąca w godz. od 13:00 – 16:00

PRZEWODNICZąCy RADy MIEJSKIEJ
dyżur w każdą środę w godz. 13:00 – 

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

WYDZIAŁY URZęDU MIEJSKIEGO

WyDZIAŁ TECHNICZNO – INWESTyCyJNy
71 388 81 81, 71 312 06 11, wew. 281

WyDZIAŁ GEODEZJI
I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
71 388 81 54, 71 312 06 11, wew. 254

WyDZIAŁ ARCHITEKTURy I URBANISTyKI
71 388 81 51, 71 312 06 11, wew. 251

WyDZIAŁ ORGANIZACyJNy
71 388 81 42 wew 242 lub 243

WyDZIAŁ ROLNICTWA
I OCHRONy ŚRODOWISKA

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

WyDZIAŁ FINANSOWy
71 388 81 55, 71 312 06 11, wew. 255

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
71 388 81 86, 71 312 06 11, wew. 286

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

WyDZIAŁ EGZEKUCJI I WINDyKACJI
71 388 81 79, 71 388 81 06

wew. 279 i 406

WyDZIAŁ SPRAW OByWATELSKICH
URZąD STANU CyWILNEGO

71 388 81 16 i 71 388 81 37
Ewidencja Ludności 71 388 81 99

Dowody Osobiste 71 388 81 87
Działalność Gospodarcza 71 388 81 86

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
71 387 15 92

OŚRODEK POMOCy SPOŁECZNEJ
71 312 05 27

GMINNy ZGK TRZEBNICA ERGO
71 310 99 56, 71 310 99 92

STRAŻ MIEJSKA W TRZEBNICy
71 388 81 14

GMINNE CENTRUM KULTURy I SPORTU
785 922 332

BIBLIOTEKA MIEJSKA 669 767 871

HALA SPORTOWA 71 312 11 71

ZAKŁAD UBEZPIECZEń SPOŁECZNyCH
71 388 75 00, 71 388 75 80

SąD REJONOWy 71 312 12 13

POWIATOWy URZąD PRACy
71 312 11 54 , 71 387 11 38

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

GMINNE CENTRUM MEDyCZNE
TRZEBNICA–ZDRÓJ 71 387 28 38

POGOTOWIE WODNO-KAN.
71 310 12 16
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R E K L A M A

szafa(17) drewniana, z lat 70-tych, tel. 668 
302 127.
foTel ikea(17) używany, Poang, w bardzo 
dobrym stanie, cena 200 zł. Tel. 694 878 705.

biUrko(17) czarne o wym.: szerokość 70 
cm, wysokość 76 cm, długość 120 cm, stan 
bardzo dobry, cena do uzgodnienia, Trzeb-
nica, nr tel. 697 607 049.
Łóżeczko(16) drewniane, IKEA, z matera-
cem i osłonką – używane cena 100 zł, tel. 
607 938 067.

ogŁoszenia
Drobne

NIERUCHOMOŚCI

sPr ze Dam

mieszkanie(18) dwupoziomowe 79 mkw, 
tel. 691 270 060, 785 082 839.
mieszkanie(16) 2 pokojowe 34 mkw, bez 
czynszu + komórka, Kowale gm. Oborniki 
Śląskie, tel. 607 848 197.

Dom(17) bliźniak cały lub połowa, parter 
i poddasze 2 x 82 mkw, działka 2 x 585 mkw, 
stan surowy zamknięty, rok budowy 2015, 
dobra cena, tel. 667 362 909, 697 260 316.
Dom(17) do remontu, dwukondygnacyj-
ny, położony na działce, o pow. 1667 mkw 
w miejscowości Malczów gm. Trzebnica, po-
wierzchnia domu: 211 mkw ( w tym garaż 27 
mkw), pow. strychu 54 mkw, cena 395 000 zł, 
tel. 71 369 69 11.

DziaŁki(17) budowlane w okolicach Prusic, 
tel. 530 976 838.
DziaŁka(17) budowlana, w Trzebnicy, na 
obrzeżach miasta, 1400 mkw., media w po-
bliżu, cena 315 tys. zł, do negocjacji, tel. 791 
377 070, 663 572 490.
DziaŁka(17) budowlana, z lasem, o pow. 
6800 mkw, Biedaszków Mały, cena 250 tyś.
zł, tel. 692 473 622.
DziaŁka(16) o pow. 1000 mkw. położona 
przy rzece i lesie w miejscowości Masłowiec, 
do sprzedania 5 działek z wydanymi warun-
kami 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 ne-
gocjacji, tel. 501 944 555.
DziaŁka(17) budowlana, Czeszów obok 
Młyna, 1300 m2, nieuzbrojona, ale w pobliżu 
jest gaz i woda. Cena 65 tys., tel. 732 244 683.
.

.

DziaŁka(18) budowlana, atrakcyjna, w Trzeb-
nicy, 1600 mkw, decyzja o warunkach zabudo-
wy, media obok, tel. 798 283 228.

kUPię

Dom(16) w okolicy Trzebnicy/Obornik Ślą-
skich/Wiszni, nieduży max 150 mkw, maksy-
malny czas dojazdu do Trzebnicy to 15 min, 
najlepiej od strony Wrocławia, lub Obornik 
Śląskich, wolno stojący, ale rozważę także 
zabudowę szeregową i bliźniaczą, tel. 570 
027 290.
mieszkanie(16) w okolicy Trzebnicy, mak-

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 19.12.2021 r.

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.
ciTroen(16) Xsana, rok prod. 2004, stan do-
bry, w ciągłej eksploatacji, ważne OC i bada-
nia techniczne, tel. 693 602 615.

skrzYnia biegów(18) tanio, oraz tarcze 
hamulcowe kół przednich, Renault Clio 
i Thalia, Oborniki Śląskie, tel. 605 365 312.
alUfelgi(17) do Mazdy 3, cena 500 zł kom-
plet, opony zimowe 195 x 65 x 15 komplet, 
cena 120 zł, koła na oponach zimowych i fe-
lgi stalowe 4 sztuki. 185 x 65 x 15 komplet do 
Daci, stan dobry, cena 500 zł, ceny do nego-
cjacji, tel. 697 120 620.
wsPomaganie elekTrYczne(16) do 
kierownicy T25, do rosyjskiego małego cią-
gnika, tel. 723 538 228.

ProsięTa(18) tel. 691 207 336.
gęsi(18) i małe koguty z małego stada, Ko-
niów, tel. 601 304 371.
rYbY(17) na święta – świeże – karp, lin, amur, 
tołpyga, karaś; wędzone – karp, amur, tołpy-
ga, ceny rynkowe, tel. 604 231 515.
bUraki(17) pastewne, cena 45 groszy za 1 
kg, tel. 665 404 671.
PrzYczePa(17) rolnicza, tel. 668 302 127.
ciągnik(17) ZETOR 7211, części do ciągni-
ka ( nowe i używane), narzędzia, przyczepa 
skrzyniowa, tokarki do metalu, części do to-
karek i frezarek , dwa wiertła, noże tokarskie, 
tel. 500 326 862.
Drzewo(16) czereśniowe, nadaje się do ko-
minka, pieca, tel. 603 528 704.
DrabinY(16) trzy sztuki, drewniane 5-me-
trowe, 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 me-
try wiśniowego oraz 3 drewniane drabiny 5 – 
metrowe, cena do ustalenia, tel. 603 528 704.
kUźnia(18) z lat 1900, wraz: 60 narzędzi 
ręcznych i mechanicznych, cena 8,5 tyś. zł, 
tel. 883 433 493.

króliki(16) do dalszego howu lub tuszki, 
tel. 693 602 615.
siewnik(16) do zboża nodet , szerokość ro-
bocza 2,20, stan dobry, tel. 693 602 615.
kosiarka(16) rotacyjna, czeska, tel. 693 
602 615.
siewka Do nawozU(16) 350 L, stan bar-
dzo dobry, gotowy do pracy, oraz opryski-
wacz, – stan bardzo dobry, tel. 693 602 615.

BUDOWLANE / AGD, RTV

sPr ze Dam

Piec(18) Junkers WRDP 11-2 B 23 (zasilany 
baterią), w pełni sprawny – użytkowany do 
lipca 2021 r., gdy został zdemontowany, tel. 
602 411 873.
lUsTra(18) do przedpokoju, w różnych roz-
miarach, cena do uzgodnienia, tel. 601 764 525.
PaleTa lUsTer(18) odpady w różnych 
rozmiarach, cena do uzgodnienia, tel. 601 
764 525.
gŁoŚniki(18) kolumnowe. Tel. 798 263 003.
zlewozmYwak(17) jednokomorowy, tel 
600 593 216.
brama(17) drewniana, z furtką, tel 600 593 216.
sTelaż Do Łóżka(17) – 2 sztuki, tel. 721 
900 693.

symalnie 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

mieszkanie(18) 3-pokojowe, 80 mkw 
w Trzebnicy, okolice Bazyliki, Cena do 
uzgodnienia, Tel.691 270 060 ,785 082 839.
mieszkanie(17) w Prusicach, pow. 75 mkw, 
garaż, ogród, komórka, tel. 530 976 838.
PowierzcHnia UsŁUgowa(17) po skle-
pie, razem z wyposażeniem, SKARSZYN, bu-
dynek wolnostojący 50 mkw, cena 6zł / 1mkw, 
tel. 667 362 909 , 697 260 316.
miejsca noclegowe(17) 3-4 miejsca 
noclegowe dla pracowników w Trzebnicy, 
tel. 511 119 139.
miejsce PosTojowe(17) w garażu pod-
ziemnym w centrum Trzebnicy blisko rynku. 
Tel. 694 878 705.
PoszUkUję mieszkania(16) w Trzebni-
cy, lub okolicy (maksymalnie 15 min. samocho-
dem 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 oso-
bie, w centrum Trzebnicy, z dostępem do 
kuchni i łazienki (wspólne), cena do uzgod-
nienia, tel. 661 139 043.
kawalerka(15) w Trzebnicy, przy ul. Ko-
ścielnej 25/12, 37 mkw, tel. 603 597 415.
PowierzcHnie biUrowe(17) usługowe, 
w centrum Trzebnicy, przy ul. Solnej 6, w bez-
pośrednim sąsiedztwie deptaka, w budynku 
znajdują się lokale o pow. 10 – 40 mkw, teren 
biurowca jest ogrodzony i posiada własny par-
king, tel. 663 844 847.

DAM PRACę
ŚlUsarz, mecHanik(18) pracownik fi-
zyczny, przy sprzedaży obsłudze maszyn 
budowlanych (ślusarz, mechanik, pomoc-
nik. itp). Wysokie zarobki, tel. 600 033 115.
PrzeDsTawiciel HanDlowY(16) TRIP 
ENERGY poszukuje przedstawiciela handlo-
wego, praca w biurze od 8-16, atrakcyjne za-
robki, do dyspozycji auto służbowe, telefon, 
proszę o cv na adres joanna.radziejowska.
tripenergy@gmail.com, tel. 724 933 777.
Pracownik fizYcznY(14) pomocnik, 
ślusarz, mechanik, do przyuczenia, przy 
sprzedaży, obsłudze maszyn budowlanych, 
atrakcyjne warunki, tel. 600 033 115.
monTer(14) instalacji sanitarnych / pomoc-
nik / pracownik budowlany, poszukujemy 
pracowników praca na miejscu oraz na wy-
jazdach, atrakcyjne wynagrodzenie, zapew-
niamy transport oraz dodatki, tel. 781 494 805.
Pomocnik bUDowlanY(14) Firma 
strzecharska zatrudni przy konstrukcjach 
drewnianych i dekarstwie trzcinowym, pra-
ca na miejscu (Szczytkowice) i u klienta, mile 
widziane prawo jazdy, tel. 609 088 871.
frezer(18) Firma SENDEX zatrudni, dogod-
ne warunki pracy. Stała umowa o pracę, sen-
dex@sendex.com.pl tel. 601 746 630.

SZUKAM PRACY

oPieka naD sTarszYmi(16) zajmuję się 
starszymi osobami, Trzebnica, tel. 780 091 144.

KOREPETYCJE

maTemaTYka(17) Jestem studentem Po-
litechniki Wrocławskiej, udzielę korepetycji 
dla uczniów szkoły podstawowej, a także 
szkół ponadpodstawowych przygotowują-
cych się do matury, tel. 792 429 119.

foTografia(18) jestem absolwentem 
UWr kierunek fotograficzny. Mam wielolet-
nie doświadczenie w fotografii eventowej 
oraz portretowej, jeśli chcesz zacząć swoją 
przygodę albo poszerzyć swoje umiejętno-
ści, to zapraszam, tel. 519 448 421.
foTografia evenTowa(14) jestem ab-
solwentem UW kierunek fotograficzny. Mam 
wieloletnie doświadczenie w fotografii even-
towej oraz portretowej. Jeśli chcesz zacząć 
swoją przygodę albo poszerzyć swoje umie-
jętności, to zapraszam do kontaktu, tel.519 
448 421.
cHemia / maTemaTYka(14) udzielę ko-
repetycji z chemii i matematyki na poziomie 
szkoły podstawowej, tel. 518 264 135.

MOTORYZACJA / rolnicze

sPr ze Dam

nissan(17) mercedes, seat, tel. 534 067 322.
forD(17) Fiesta, rok produkcji 2003, pojem-
ność 1300, benzyna, w ciągłej eksploatacji, 
ważne OC i badania techniczne do maja 2022, 
cena do negocjacji – 3200 zł, tel. 607 050 773.
forD(16) Grand C-Max, pojemność 998 
cm,74kW, TURBO, rok 2013, zadbany, dodat-
kowo komplet opon zimowych, przegląd 
i ubezpieczenie ważne do czerwca 2022 r, 
cena 28 tyś, tel. 693 790 106.

biuro
nieruchomości

ul. daszyńskiego 42 trzebnica

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

tel. 602 756 346

MIESZKANIA
DOMY
DZIAŁKI

okna(18) jednoskrzydłowe, kolor biały 3 szt 
/ 2 szt są nowe nie montowane, 1 szt była 
tylko osadzona lekko pianką i zaraz wymon-
towana/ wymiary 90 cm x 144 H, cena – 300 
zł / szt, tel. 601 764 525.

Telewizor(17) Samsung LE40D55, uży-
wany, w bardzo dobrym stanie, w zestawie 
oryginalna podstawa, oraz pilot, cena 500 zł, 
zł, tel. 694 878 705.

magiel(17) elektryczny 220 WOLT, tel 600 
593 216.
loDówka(17) Beko, kolor biały, stan bdb, 
tel. 721 900 693.
Piec(16) nadmuchowy firmy ARAJ PGA-150 
do ogrzewania obiektów takich jak: budyn-
ki inwentarskie, suszarnie do ziarna, tunele 
foliowe, szklarnie, hale, suszarnie przemysło-
we i inne, piec był używany do ogrzania hali 
produkcyjnej, regenerowany palnik, instala-
cja elektryczna wymieniona, piec jest wy-
posażony 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.

karnisz(16) metalowy, srebrny, pojedyn-
czy, długość 2,3 cena 25 zł, tel. 693 790 106.

wieża(16) technics, w bardzo dobrym sta-
nie, tel.531 303 316.

lamPY(16) sufitowe (plafony) dwie sztuki, 
cena – 90 zł za 2 szt, Trzebnica, tel. 530 619 436.

oDkUrzacz(16) z funkcją prania, mycia 
szyb i podłóg WELMAX EXCLUSIVE, dodat-
kowo 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, Trzeb-
nica, cena 100 zł, tel. 691 141 985.

ROWERY

sPr ze Dam

rower(17) używany w stanie bardzo do-
brym, tel. 600 593 216.
rower(17) B'Twin Rockrider 500, czerwono-
czarny, zakupiony w Decathlon, na kołach 
24 cale, osprzęt Shimano, manetki obrotowe 
SRAM Grip 18 przełożeń, do roweru jest lam-
pa, torebka pod-siodłowa, nóżka, dzwonek 
oraz osłona na tylną przerzutkę, w bardzo 
dobrym stanie, cena 350 zł, tel. 694 878 705.

sTojak rowerowY(17) na tylne koło do 
regulacji itp. stan bardzo dobry, regulowany, 
cena 20 zł, tel. 694 878 705.

meble

sPr ze Dam

wYPoczYnek(18) komplet wypoczynko-
wy, kolor turkusowy, dł. 2 0, szer. Po rozłoże-
niu 2,2 m. Czachowo, cena do uzgodnienia, 
tel. 888 409 049.

sofa(18) z funkcją spania – kolor bordowy 
oraz komodę – 4 szuflady, stan bardzo do-
bry, cena za komplet 1200 zł, tel. 791 181 454.
biUrko(16) białe, dla dziecka, używane, sze-
rokość 130 cm, głębokość 50 cm, wysokość 
bez nadstawki 75 cm, z nadstawką 135 cm, 
odbiór osobisty w Szczytkowicach, tel. 503 
032 094.

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 wła-
sny Trzebnica, tel. 697 607 049.
meble(18) młodzieżowe (biurko, szafa, re-
gał) cena 190 zł, Trzebnica, tel. 530 619 436.

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

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

DLA DZIECI / RóŻNE

sPr ze Dam

wózek(18) gondola Nawington Caravel, 
głęboki, doskonały w prowadzeniu, przed-
nie koła skrętne z możliwością blokady, 
wentylacja w środku wózka, możliwość 
ustawienia do pozycji siedzącej, metalowy 
duży kosz z rozwijana siatka, wszyta w gon-
dolę czarna moskitiera, możliwość składa-
nia gondoli na płasko, wygodny uchwyt 

w budzie gondoli, oryginalna torba obszyta 
skóra, skórzana rączka, bardzo duża i szero-
ka gondola, miękkie zawieszenie, delikatne 
bujanie, proste składanie, trzy prześcieradła, 
pokrowce na koła, folia przeciwdeszczowa, 
osłona przeciwsłoneczna. Wózek komplet-
ny, bez uszkodzeń, sprawny, wyprany, stan 
użytkowy i wizualny jest bez zrzutu, Trzeb-
nica, cena 450 zł do małej negocjacji, tel. 662 
985 912.

ŚPiworek(18) do wózka dziecięcy , w do-
brym stanie , cena 70 zł, tel. 601 764 525.

wkŁaDY weTerYnarYjne(17) nowe, 
duże 90 cm x 60 cm, o najwyższej chłonno-
ści – grube( 1750 ml) 60 szt, były zakupione 
w OM sklep, cena 40 zł, tel. 694 878 705.

Torba(16) męska, zakładana przez ramię, wy-
miary 25 x 20 x10. Cena 20 zł, tel. 666 451 684.

kUPię /  oDDam / PrzYjmę

oDDam Ubranka(18) dla chłopca 0-3 lat, 
buciki oraz akcesoria, okolice Trzebnicy, tel. 
733 751 409.
oDDam wózek(16) TAKO Exceptional wie-
lofunkcyjny, tel. 607 938 067.

Firma poszukuje pracowników 

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

Możliwość przyuczenia. Mile widziane osoby z doświadczeniem.

tel. 603 605 244
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Firma TOMIK oferuje

PROFESJONALNE
CZYSZCZENIE

– DYWANÓW
– WYKŁADZIN
– TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ
– MEBLI TAPICEROWANYCH

Konkurencyjne ceny!

tel. 693 431 523

TAXI 1
TRZEBNICA
przewóz 6 osób

telefon
601 270 514

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

Firma świadczy usługi:

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE, DOCZYSZCZANIE
domów-mieszkań-biur-budów, mycie okien
CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki meblowej, samochodowej, żaluzji pionowych
OBSZYWANIE wykładzin i chodników
PIELęGNACJA, SPRZĄTANIE NAGROBKóW usługa całoroczna i jednorazowa
PIASKOWANIE elewacji i fasad, czyszczenie strumieniowo-ścierne, mycie elewacji
CZYSZCZENIE PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
ODŚNIEŻANIE dachów, posesji prywatnych – pielęgnacja terenów zielonych

Pracujemy na maszynach i środkach firmy karcHer

Firma
BIURO

RACHUNKOWE
• Pełna obsługa firm
• Możliwość odbioru 

dokumentów od klienta 
oraz współpraca zdalna

•	gwarantujemy terminowość, 
profesjonalizm i dyskrecję

tel. 713 870 274
502 749 540
602 571 613

TYLKO U NAS
SZYBKO

TANIO
I SOLIDNIE

Wycena usługi bezpłatna
także u klienta

Powiat Trzebnicki
i okolice

694-057-540

zAprASzAMy Do wSpółprACy

Jakub
FhUSKUP ZŁOMU

METALI KOLOROWYCH MAKULATURY WYWóZ GRUZU BUDOWLANEGO

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

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

poDSTAwIAMy kontenery | transport grATIS | nAjwyżSzE CEny w MIEśCIE

Paweł Miklas
693 749 567

pmserwis90@gmail.com

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

serwis oleJowy
naprawa
sKrzyń biegów
auTomaTycznych i manualych

SPRZEDAŻ WęGLA
P.H.U. "JAROS" WĘGIEL Z POLSKIEJ GRUPy GÓRNICZEJ

KoSTKA / orzECh / EKogroSzEK 
DrEwno rozpAłKowE, pEllET

LuzeM	Lub	w	workach

Trzebnica ul. chrobrego 26
nowa lokalizacja – dawny araj

tel. 609 514 915 / 697 011 953

wyroby betonowe imitujące drewno 
deski tarasowe, palisady, obrzeża, schody i inne elementy niezbędne 
do aranżacji ogrodów. W produkcji naszych wyrobów wykorzystujemy 
beton najwyższej jakości. Produkty są zbrojone włóknami cyrkonowymi 
co pozwala na stworzenie mocnej i odpornej struktury. Realizujemy 
zamówienia w bezpośrednim kontakcie z klientem gdyż nasze możliwości 
są nieograniczone. Możliwość wyboru dowolnej kolorystyki.

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

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

WęGIEL
EKOGROSZEK

DREWNO KOMINKOWE 
I OPAŁOWE

PoLSkI	oPaŁ
Głuchów Górny 1
TARTAK przy krzyżówce

tel. 695 934 148 
663 693 820

więźbY 
DacHowe
tel. 731 200 005

miejsce
na Twoją
reklamę

tel. 665 086 997

PELLET 
TRZEBNICA / BĘDKÓW

tel. 602 523 956
71 388 91 91

UsłUgi
Lakiernicze
pranie tapicerki 

poLerowanie karoserii

zawonia
tel. 724 354 894

Pranie 
DYwanów 
NA WSKROŚ W PRALNI

21zł/m2
tel. 603 232 261
www.czyszczeniedywanow.pl

TAXI 3
Józef Domagała

• przewóz osób

• zakupy na telefon

tel. 601 586 739

regUlacje 
naPrawa 

okna 
roleTY

TeL.	530 250 070

scHoDY
100 % Drewniane

produkcja i montaż
DĄB JESION
BUK SOSNA

www.schodex.net
cena od 4,5 tys. zł.

tel. 602 728 266

BRUKARSTWO

Trzebnica
tel. 792 457 967

MARBRUK
Mariusz Kwak

USŁUGI
REMONTOWE
• płytki
• malowanie
•	gładzenie
•	kompleksowe	wykończenia	

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

tel. 725 340 467

ELEKTRYK
wYkonam

Prace 
ElEKTRYCZNE 

I ElEKTRONICZNE 

tel. 513 986 986

oczyszczalnia
Ścieków

BEzPŁaTna
wycEna

ProfEsjonalnE
doradzTwo

Zbiorniki
na desZcZówkę

piwnicZki betonowe
odwodnienia

i drenaż

paweł madaliński
skarszyn 48 trZebnica

szamBa
betonowe
605 331 903

Gwarancja
na zBiornik

i monTaż

www.ocz yszcz aln i e - sz amba .com . pl szczytkowice 70
tel. 693 476 703 

Złota rączka 
POGOTOWIE NAPRAWCZE

SPRAWNIE I RZETELNIE
– usuwanie awarii domowych
– montaż i skręcanie mebli
– drobne remonty i naprawy
– malowanie, układanie paneli
– usługi hydrauliczne 
 i elektryczne

Tel. 505 016 400

to dobra

KAWA
pyszne ciasto, przytulne miejsce

ul. Żołnierzy Września 2A
Trzebnica obok salonu Plus

czynne:
pon.-sob. 

10:00-17:00

sPawanie-ŚlusarsTwo
TOLL-SPAW 
Krzysztof Kawecki 

tel. 883 485 324
Trzebnica
ul. prusicka 39

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

■ meTaloPlasTyKa

swiatchemii.com / swiatchemii@wp.pl 

US ŁU G I
remonTowo
bUDowl ane
REMONTy CAŁOŚCIOWE

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

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

MINI
KOPARKA

USŁUGI 
WYNAJEM

tel. 883 388 601

APARATY 
TLENOWE 

dla osób chorych
wynajem, sprzedaż, 

serwis
tel. 728 945 874

www.tlenoterapia-domowa.pl
Biedaszków Wielki 

ul. Pogodna 7

cHemia imPorTowana
naJwyŻszeJ JaKoŚci

DLA TWOJEGO DOMU

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

Więcej informacji 
znajdziesz zawsze 

w SOCIAL MEDIA

/trzebnica

/trzebnica

/gminatrzebnica

/gminatrzebnica
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miejsce
na Twoją
reklamę

tel.  665 086 997 


