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puchar polski w gimnastyce
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Trzebnica
enklawą
patriotyzmu
Nasze miasto stanie się nową
siedzibą Zarządu Światowego
Związku Żołnierzy
Armii Krajowej.

str. 7

Przedszkole
gotowe
na przyjęcie
dzieci
Były budynek Przedszkola
nr 1 został odświeżony
i odremontowany
w oczekiwaniu na przyjazd
dzieci z Ukrainy.

str. 14

więcej str. 27
W dniach od 25 do 27 marca w Gminnej Hali Widowiskowo-Sportowej im. Dolnośląskich Olimpijczyków odbędzie
się Puchar Polski w Gimnastyce Artystycznej, którego Gmina Trzebnica jest współorganizatorem. Znajduje się on
w kalendarzu najważniejszych imprez sportowych Polskiego Związku Gimnastycznego. Planowany jest udział 120
zawodniczek. Zmagania będą otwarte dla publiczności, wstęp na nie bezpłatny, a dodatkowo zrealizowana zostanie
transmisja online. – To, że jako miasto jesteśmy gospodarzem tak wielkiego wydarzenia, to efekt porozumienia zawartego
przeze mnie z prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Kopernik z Wrocławia Krystyną Leśkiewicz-Lewińską –
dolnośląską olimpijką z Atlanty. Zapraszam wszystkich na trybuny – powiedział burmistrz Marek Długozima.
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Parada Palm
Serdecznie zapraszamy
wszystkich mieszkańców
Gminy Trzebnica do wzięcia
udziału w uroczystościach
Niedzieli Palmowej.

str. 17

2

NR 5 / 210 / 25.03.2022

NR 5 / 210 / 25.03.2022

Przygotowania do rewitalizacji
Rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem
terenu Winnej „Kociej” Góry do budowy dużej pętli
spacerowej. Rozszerzy ona możliwości spacerowe,
a także odsłoni dla odwiedzających panoramę
Trzebnicy. Inwestycję wykona firma EKOLAS II
z Przygodzic wraz z firmą BRUKPOL
ze Strzelec Wielkich.

Pierwsza z firm wykona oświetlenie i monitoring, a druga zajmie
się budową ścieżki, przystanków
i placów wraz z zagospodarowaniem zieleni. Łączny koszt inwestycji to ponad półtora miliona
złotych. Obecnie na terenie inwe-

stycji wycinane są trawy i krzewy.
– Każdy, kto jest związany
z Trzebnicą wie, jak ważnym
punktem na jej mapie jest Winna „Kocia” Góra, która nie tylko wrysowała się w jej pejzaż, ale
i historię. Odkrycie sprzed ponad
ćwierć wieku, tylko potwierdza

szczególny charakter tego miejsca, dlatego też i moje działania
w sprawie rewitalizacji od samego
początku były staranne i przemyślane. Tak by, nie utworzyć na jej
terenie kolejnego parku rozrywki, lecz miejsce, gdzie mieszkańcy i turyści z uwagą i w sposób
ciekawy dowiedzą się o historii
skrywanej przez lata w cieniu naszej góry. Stąd liczne konsultacje
i porozumienie o współpracy podpisane z rektorem Uniwersytetu
Wrocławskiego prof. dr. hab. Adamem Jezierskim oraz odkrywcą
śladów Homo Erectusa prof. dr.
hab. Janem Burdukiewiczem – po-

▶ Tr wa p r z ygotowanie te r e nu na Winnej „ Ko c iej ” G ór ze p o d b u dowę d ru g iej
p ę t li śc ie ż k i e du k ac yj nej .

wiedział burmistrz Marek Długozima i dodał: – Kolejna obietnica
złożona mieszkańcom staje się
faktem. Można śmiało powiedzieć, że obok zrewitalizowanego
terenu trzebnickich stawów, Winna „Kocia” Góra stała się drugim
ulubionym spacerowym punktem trzebniczan. Teraz przyszedł
czas, by ten teren rozszerzyć, co da
więcej możliwości do eksploracji
tego bogatego historycznie terenu.
W kolejnych etapach planowane
jest m.in. powstanie wieży widokowej i kawiarni ulokowanej na
szczycie naszej góry – zakończył
burmistrz.

Na powstałej w pierwszym etapie ponad półkilometrowej ścieżce
znajdują się m.in. punkty odpoczynku, a także tablice dydaktyczne, które pomagają przyswoić wiedzę o tym ważnym dla historii
człowieka miejscu. Przypomnijmy, że prof. dr hab. Jan Burdukiewicz w latach 1988-1992, odkrył
na Winnej Górze ślady bytowania
Homo Erectusa sprzed 500 tys.
lat, które okazały się najstarszym
obozowiskiem w Polsce i jednym
z najdalej wysuniętych na północ
Europy.
[sh]

▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a w 2017 r o ku p o d p is a ł p or oz u mie nie

o wsp ó ł p rac y z re k tor e m Uniwe r s y te t u Wr o c ł aws k ie go p r o f. d r. hab.
Ad am e m Je z ie r s k im oraz o d k r y wc ą ś l adów H om o E r e c t u s a p r o f. d r. hab.
Jane m Bu r du k iewic ze m . M ia ł o ono na ce lu w y p racowanie sp osob u na
o d p owie d nie u k az anie te go wa ż ne go d l a historii c z ł owie k a miejsc a .
R

▶ Wido k na te r e n e du k ac yj no - r e k r e ac yj ny na Winnej G ó r ze w raz z wid o k ie m na miasto.
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Dofinansowanie w trosce o zabytki

Współpraca naukowa

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Ochrona
zabytków" ogłosił wyniki naboru, w których Gmina Trzebnica otrzymała
57 000 zł na prace konserwatorskie, budowlane i restauratorskie związane
z odbudową Źródła Marii Karoliny w Lesie Bukowym.

Burmistrz Marek Długozima podpisał umowę
współpracy z Dziekanem Wydziału Nauk
Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu
Wrocławskiego prof. dr. hab. Arturem
Błażejewskim. Na jej mocy strony zobowiązały
się do współpracy w zakresie prowadzenia
wspólnych przedsięwzięć badawczorozwojowych popularyzujących wiedzę oraz
zajęć dydaktycznych.
rzyści zarówno dla Gminy Trzebnica, jak i dla Państwa wydziału.
Ta umowa pozwoli nam nie tylko poszerzać horyzonty dzieci
w przedszkolu, ale także wraz z jej
rozwojem objąć tym programem
uczniów z klas podstawowych.
Co więcej podpisana dziś umowa to dopiero wstęp i korzystając
z Państwa bogatego doświadczenia, będziemy mogli wspólnie angażować się w takie projekty jak
duża ścieżka edukacyjna na Winnej „Kociej” Górze kontynuując
pracę prof. Jana Burdukiewicza
czy wydanie monografii Trzebnicy
– powiedział burmistrz i dodał: –
W tym miejscu dziękuję również
dyrektor Dorocie Grabowskiej

Dzięki podpisanemu porozumieniu możliwym będzie, by
studenci UWR mogli odbywać
staże i praktyki w gminnych jednostkach. Na początek współpracą objęte będzie Przedszkole nr 1
co pozwoli na organizację wielu
ciekawych zajęć dodatkowych dla
przedszkolaków, w tym m.in. zajęć archeologicznych, muzykologii
czy spotkania z logopedą. – Dziękuję panu dziekanowi dr. hab.
Arturowi Błażejewskiemu oraz
prodziekanowi ds. dydaktyki niestacjonarnej i kontaktów z pracodawcami prof. dr. hab. Jarosławowi Syrnykowi za zainteresowanie
tematem współpracy, która jak
mam nadzieję przyniesie wiele ko-

Dodatkowo 633 000 zł dofinansowania przeznaczone będzie na remont i ustabilizowanie
konstrukcji dachu oraz wymianę
pokrycia dachowego wschodniej

ok. 1890 roku źródło znajdujące się
w Lesie Bukowym, tuż obok Willi
Zamek. Cieszę się także, że należyte wsparcie otrzymał również
klasztor sióstr boromeuszek, który

części skrzydła południowego
trzebnickiego klasztoru sióstr Boromeuszek.
– Pozyskane dofinansowanie
pozwoli odrestaurować powstałe

z Przedszkola nr 1 za nawiązanie kontaktu z przedstawicielem
UWR oraz pracującej w dziekanacie Pani Oldze Urszyc, której
córka uczęszcza do naszej placówki. Cieszę się, że Gmina Trzebnica zyskuje kolejnego partnera na
drodze swojego dynamicznego
rozwoju – podsumował burmistrz
Marek Długozima.
Również dziekan dr hab. Ar-

▶ Um owę paraf owali b u rmist r z M ar e k D ł u goz im a i d z ie k an p r o f. d r hab.
Ar t u r B ł a żej ews k i.
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dla którego obecnie sporządzana
jest dokumentacja projektowa.
W tym miejscu dziękuję za pomoc i wsparcie Poseł na Sejm RP
Agnieszce Soin – podsumował
burmistrz.
Nie należy również zapominać
o posanatoryjnym budynku przy
ul. Stawowej, który burmistrz zamierza odrestaurować i wykorzystać do celów uzdrowiskowych.
[sh}

g i c z nyc h U n i we r s y t e t u Wr o c ł aw s k i e g o.

tur Błażejewski nie krył swojego
zadowolenia: – Trzebnica to bardzo dynamicznie rozwijające się
miasto, dobrze skomunikowane
z Wrocławiem, o wspaniałej, bogatej historii i wielkim potencjale
ludzkim i inwestycyjnym. Mam
nadzieję na owocną współpracę,
dzięki której nasi studenci będą
mogli się dzielić wiedzą i zarażać
pasją dzieci i uczniów z Gminy

Trzebnica, a my w swych połączonych działaniach skupimy się na
jak najciekawszym pokazaniu tej
wspaniałej historii, która skrywa
się w cieniu Winnej Góry. Dziękuję Panu burmistrzowi za zainteresowanie naszą współpracą i mam
nadzieję na wspaniałe efekty –
podsumował.
[sh]

▶ Z aby t kow y m miejsce m p r ze z nac z o ny m do re nowacj i j e st ▶ War to p r z y p omnie ć , ż e z ar ów no k l as z tor j ak i t r ze b nic k a B az y lik a s ą u z nane z a
p omnik i historii. Ty t u ł te n zost a ł nad any w 2014 r o k u p r ze z Pr e z yde nt a R P.

▶ W M iniste r st wie Ku l t u r y, D z ie d z ic t wa N ar o dowe go i Sp or t u b u rmist r z

E

wspólnie z bazyliką św. Jadwigi jest
uznany za Pomnik Historii. To bez
wątpienia nasze dziedzictwo, o które trzeba dbać i zawartą w tych
murach historię i tradycję przekazać kolejnym pokoleniom. W ubiegłym roku przekazałem także na
ten cel 60 tys. zł dofinansowania
– powiedział burmistrz Marek
Długozima i dodał: – Staramy się
również o dofinansowanie związane z odrestaurowaniem poewangelickiego kościoła w Kuźniczysku,

▶ M o m e n t p o d p i s a n i a u m ow y o w s p ó ł p r a c y z W yd z i a ł e m N a u k H i s t o r yc z nyc h i Pe d a g o -

ź r ó d ł o M arii Kar o liny z naj duj ące się w Le sie Bu kow y m ob o k
Willi Z am e k .

R
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▶ W sp ot k aniu u d z ia ł w z ię li: p racow nik d z ie k anat u O l g a Ur s z yc , d y r e k tor
Pr ze d s z ko l a nr 1 D or ot a G rab ows k a , d z ie k an p r o f. d r hab. Ar t u r
B ł ażejews k i , b u rm ist r z M ar e k D ł u goz im a ora z p r o d z ie k an d s . d yd ak t y k i
nie st acj onarnej i kont ak tów z p raco d awc ami p r o f. d r hab. Jar os ł aw
Sy rny k .
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M ar e k D ł u goz im a ws p ó lnie z p ose ł Ag nie s z k ą S o in roz m aw ia ł
o p l anowanyc h r ewit ali z acj ac h z aby t ków z te re nu G miny Tr ze b nic a .
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Trzebnica enklawą patriotyzmu
Ogromnie się cieszę, że Trzebnica, która od lat
wyrasta na enklawę patriotyzmu, stanie się nową
siedzibą Zarządu Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej – powiedział na spotkaniu
burmistrz Marek Długozima witając Leopolda
Gomułkiewicza prezesa Zarządu Światowego
Związku Żołnierzy AK Okręgu III Obszaru
Lwowskiego im. "Orląt Lwowskich", któremu
towarzyszyli: jego brat Marian Gomułkiewicz,
inicjator spotkania Krzysztof Biernacki oraz
major rezerwy Damian „Matka” Matkowski –
weteran Jednostki Wojskowej Komandosów.
Inicjator spotkania Krzysztof
Biernacki podkreślił, że impulsem
do podjęcia działań i nawiązania
współpracy z Gminą Trzebnica,
było dostrzeżenie, jak wiele się tu
dzieje, by wartości patriotyczne
przekazać najmłodszym pokoleniom. Dodał również: – Widzę,
jak w rzeczywistości wygląda
maksyma pana burmistrza „Liczą się czyny, nie słowa” zarówno
w zakresie działań patriotycznych,
jak i wszelkich zmian, które zaszły w ostatnich latach na terenie

Trzebnicy. Nasz projekt ma tu
szansę powodzenia i to mnie przekonało, by zainicjować współpracę
między gminą a związkiem.
– Bardzo dziękuję wszystkim
za obecność i wybranie naszego
miasta do współpracy. Wiem, jak
ważna jest troska o pamięć i historię – podkreślił burmistrz i dodał:
– W naszej gminie przywiązuję
ogromną rolę do tego, by młodzież
i dzieci wychowywać w duchu poszanowania tradycji. Stąd, w ostatnich latach tak wiele patriotycz-

nych inicjatyw. Poza tym wierzę,
że przerzucając międzypokoleniowy most, wzmacniamy naszą narodową dumę, poczucie wspólnotowości, ale co dziś szczególnie
ważne w kontekście wojny na
Ukrainie – uczymy się odpowiedzialności za losy naszej Ojczyzny.
W spotkaniu uczestniczyły również: zastępca burmistrza
Krystyna Haładaj oraz wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
im. Leopolda Okulickiego ps.
„Niedźwiadek” Lucyna Sobczak,
która zaprezentowała działalność
patriotyczną szkoły należącej do
Dolnośląskiej Rodziny Szkół Armii Krajowej. Ponadto, o swoich
doświadczeniach i rodzinnej historii opowiedział radny Rady
Miejskiej w Trzebnicy Mateusz
Kempa, który na przykładzie działalności patriotycznej prowadzonej przez lata u boku dziadka kpt.
Adama Kempy, dostrzega potrzebę wychowania i kształcenia młodzieży w tym temacie.
Uczestnicy spotkania podkreślali, że zmiana warty międzypokoleniowej w organizacjach takich

jak Światowy Związek Armii Krajowej, wymaga podjęcia nowych
działań. Spadkobiercami kultywowania tradycji i podtrzymywania historii są weterani jednostek
specjalnych i oddziałów bojowych,
którzy w naturalny sposób stają
się autorytetem wśród najmłodszych pokoleń.
– Musimy uczuć w naszych
szkołach nowoczesnego patriotyzmu. Mamy świetnych specjalistów, ogromną wiedzę, której zazdrości nam świat i powinniśmy,
na wzór Stanów Zjednoczonych,
nauczyć się być dumnymi z naszych sukcesów, z naszego kraju,
z symboli narodowych i uczynić
te sprawy świętymi – mówił mjr
rezerwy Damian „Matka” Matkowski, zastępca prezesa Zarządu
Światowego Związku Żołnierzy
AK Okręgu III Obszaru Lwowskiego im. "Orląt Lwowskich".
Do niedawna Oficer Pionu
Szkolenia Jednostki Wojskowej
Komandosów, współtwórca firmy
Targets Creators, żołnierz oddany
rodakom, wierny mąż i kochający
ojciec. Wielokrotne odznaczany

i nagradzany za dowodzenie (zarządzanie) zadaniowymi elementami bojowymi w realnej walce
z terroryzmem, w tym m.in. zatrzymywanie i neutralizacje osób
z tzw. listy JPEL czyli poszukiwanych, szczególnie niebezpiecznych, międzynarodowych terrorystów. Za schwytanie w 2012
roku najwyżej notowanego celu
osobowego w historii polskiej armii (Top Level Target) został wyróżniony przez Prezydenta RP
Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego (najwyższe oznaczenie w czasie pokoju
nr. 041).
Zarząd Światowego Związku
Żołnierzy AK Okręgu III Obszaru Lwowskiego im. "Orląt Lwowskich" będzie miał swoją siedzibę
w Ratuszu. Podczas spotkania
podkreślano również, jak ważne
jest kultywowanie tradycji związku również ze względu na fakt, że
tak wielu trzebniczan przybyłych
po 45 roku do Trzebnicy z rejonu
Czyszek i Vynnik znajdujących się
właśnie koło Lwowa.
[red]

▶ Ws z y s t k i c h z e b r a nyc h n a s p e c j a l ny m s p o t k a n i u d o t yc z ą c y m p r z e n i e s i e -

▶ W s p ot k aniu u d z ia ł w z i ę li: M arian G o mu ł k iew ic z , Le o p o l d G o mu ł k iew ic z

▶ W s p ot k aniu u d z ia ł w z ię li t ak że – inicj ato r w yd ar z e nia K r z ys z to f B ie rnac-

▶ Uc z e st nic y z go d nie p o d k re ś lili , ż e im p u lse m do naw i ąz ania ws p ó ł p rac y

n i a Z a r z ą d u Św i a t owe g o Zw i ą z k u Ż o ł n i e r z y A K O k r ę g u Lw ow s k i e g o d o
Tr z e b n i c y p r z y w i t a ł b u r m i s t r z M a r e k D ł u g o z i m a .

k i , z astę p c a b u rmist r z a K r yst y na H a ł ad aj , w ice d y re k tor Sz ko ł y Po d st awo wej nr 2 Luc y na Sob c z ak , R ad ny R ad y M iej s k iej M ate u s z Ke mpa i p racownik W yd z ia ł u Pr om o cj i Ewe lina G ł ad ys z .

p re ze s z ar z ądu Św iatowe go Zw i ąz k u Żo ł nie r z y AK O k r ę gu I I I O bs z aru
Lwows k ie go im . " O rl ąt Lwows k ic h", b u rmist r z M are k D ł u goz im a oraz
m aj or re ze r w y Damian „ M at k a” M at kows k i – we te ran Je d nost k i Woj s kowej
Ko m an dosów.

z G m iną Tr z e b nic a , by ł o dost r z e ż e nie j ak w ie l e s i ę t u d z iej e , by war toś c i
pat riot yc z ne p r z e k a z y wać naj m ł o d s z e mu p o ko l e niu .
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Dofinansowanie do żłobków
Dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku
– najważniejsze informacje

• 1 stycznia br. wszedł w życie rodzinny kapitał opiekuńczy – zupełnie
nowe świadczenie dla rodzin z małymi dziećmi. To 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. Miesiąca życia do ukończenia 35.
miesiąca życia.
• Dla tych dzieci, które nie zostaną objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym – np. pierwszych lub jedynych w rodzinie, a także tych, które nie spełniają kryterium wieku, rząd przygotował inne rozwiązanie.
• To dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub
u dziennego opiekuna. Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie
400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji.
▶ Przykładowo, jeśli rodzic płaci za żłobek 300 zł, to dofinansowanie
również wyniesie 300 zł. Pieniądze będą przekazywane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu instytucję opieki, nie rodzicom.
• Rozwiązanie wejdzie w życie 1 kwietnia br. z wyrównaniem od
1 stycznia 2022 r.
Wniosek o dofinansowanie
• Aby otrzymać dofinansowanie, rodzic lub opiekun będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek.
• Wniosek będzie można składać od 1 kwietnia 2022 r. wyłącznie przez
Internet za pośrednictwem:
▶ portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
▶ Platformy Usług Elektronicznych ZUS
▶ bankowości elektronicznej.
• Celem tego rozwiązania jest wsparcie rodzin oraz pomoc w godzeniu
życia rodzinnego z pracą. Dzięki dofinansowaniu rodzice zapłacą mniej
za opiekę w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Więcej informacji na: www: https://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-pobytu-w-zlobku
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Charytatywny Rajd Rowerowy dla Błażeja
W sobotę 19 marca około godziny 12.00, pod Urzędem Miejskim odbyło
się spotkanie z Jackiem Jakielaszkiem, który podjął się przejechania trasy
z Wrocławia do Koszalina w ciągu 6 dni, w ramach charytatywnej akcji
zbierania środków finansowych na leczenie i rehabilitację 19-letniego
trzebniczanina Błażeja Basiaka. Współorganizatorem akcji jest Fundacja
Szlachetne Kamienie, a Burmistrz Gminy Trzebnica objął wydarzenie
swoim patronatem honorowym.
Pod Urzędem Miejskim na
pana Jacka czekał już burmistrz
oraz przedstawiciel fundacji – pan
Andrzej Borek, sponsorzy i rodzina Błażeja.
– Serdecznie dziękuję wszystkim za zaangażowanie, chęć pomocy i wielkie serce okazane Błażejowi. Podziwiam pana Jacka za

Andrzej Borek przybliżył zakres działań fundacji Szlachetne
Kamienie oraz rowerowy plan
podróży stojący przed Jackiem
Jakielaszkiem, który z kolei podziękował za wsparcie w realizacji
wyprawy oraz wyraził podziw dla
Błażeja, dzielnie znoszącego trudy
rehabilitacji. Powiedział także, że

cel, jaki chce zrealizować. To imponujący wyczyn, okupiony wielkim wysiłkiem i jeszcze większą
wolą walki chęcią przekazywania
dobra. Szanowni Państwo, dobro
wraca, warto pomagać. Wesprzyjmy Błażeja w jego walce o zdrowie – powiedział burmistrz Marek
Długozima.

▶ W sob otę 19 m arc a sp o d Ur z ę du M iej s k ie go w y ru s z y ł c har y t at y w ny raj d

r owe r ow y d l a B ł a ż ej a B asiak a , k tór y w u b ie g ł y m r o ku u l e g ł nie s zc z ę ś liwe mu
w y p adkowi. Powo d z e nia j e g o u c z e st nikom ż yc z y ł b u rmist r z M are k
D ł u g oz im a .
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wykonuje tę akcję z potrzeby serca i chęci niesienia pomocy. Ciocia
Błażeja – pani Iwona Stęporek –
opowiedziała nieco o planie rehabilitacji młodego trzebniczanina
oraz dalszych potrzebach, by ten
plan zrealizować. Wyraziła także
ogromny podziw dla rowerzysty –
Jacka Jakielaszka i jego niemal samotnej wyprawy przez Polskę.
Przypomnijmy, Błażej uległ
nieszczęśliwemu
wypadkowi,
przeszedł skomplikowaną operację kręgosłupa. Konsekwencją
wypadku jest paraliż kończyn
dolnych. Błażej walczy o powrót
do sprawności i samodzielności,
przebywa w ośrodku rehabilitacyjnym. Dzięki motywacji i woli
walki widać już rezultaty ćwiczeń

i ciężkiej pracy. Potrzebuje jednak
regularnej i intensywnej rehabilitacji, stąd potrzeba wsparcia finansowego.
W Gminie Trzebnica zorganizowano już kilka akcji charytatywnych na rzecz Błażeja, absolwenta Szkoły Podstawowej nr 1
w Trzebnicy, w tym tą największą
– 37. Uliczny Bieg Sylwestrowy
w Trzebnicy.
Zachęcamy mieszkańców naszej gminy do wsparcia Błażeja
w jego walce o zdrowie. Środki
można wpłacać na konto Fundacji
Moc Pomocy – 16 1020 5226 0000
6602 0635 0765 (z dopiskiem Błażej Basiak). Można także przekazać 1% podatku na rzecz Błażeja
– KRS 0000769935. [kas]

badania kontrolne dbaj o siebie
Dzięki nawiązanej przeze mnie współpracy z Wicemarszałkiem Województwa
Dolnośląskiego Marcinem Krzyżanowskim
Gmina Trzebnica dołącza do programu
profilaktycznego wczesnego wykrywania
raka szyjki macicy. Już 9 kwietnia od godz.
9:00 na parkingu przed Gminnym Centrum
Kultury i Sztuki zaparkowany będzie Cytobus, gdzie każda chętna kobieta będzie
mogła bezpłatnie wykonać zabieg cytologii.
Badania poprzedza rejestracja, szczegóły na
plakacie.
Realizatorem projektu jest „marszałkowski” szpital – Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. Według
statystyk NFZ w 2018 roku na nowotwór
złośliwy szyjki macicy zachorowało 177 kobiet w województwie dolnośląskim, z czego
zmarły 143. Zgłaszalność na cytologię wciąż
jest niska, a jest to podstawowe badanie,
które pozwala wykryć zmiany prowadzące

do nowotworu. Mając na uwadze zdrowie
kobiet z Gminy Trzebnica, zdecydowałem
o dołączeniu do tej ważnej inicjatywy, podobnie jak wcześniej dołączyliśmy do profilaktyki raka jelita grubego.
Ważne jest, by każda z Pań była szybko
zdiagnozowana i leczona w pobliżu swojego
miejsca zamieszkania. Dlatego w momencie otrzymania nieprawidłowego wyniku,
pacjentka będzie o tym informowana telefonicznie, a następnie kierowana na dalsze
badania – w tym wypadku wystandaryzowaną kolposkopię.
W tym miejscu zachęcam do zarejestrowania się i wzięcia udziału w programie
profilaktycznym, jest on w pełni bezpłatny,
a samo pobranie próbki bezbolesne i przebiega w komfortowych warunkach specjalnie do tego przystosowanego cytobusu.
Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

▶ W r owe r ową p o d r óż p o Po lsce w y ru s z y ł p r e ze s fu nd acj i Sz l ac he t ne Kamie nie
Jace k Jak ie l as ze k .
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Nadawanie numeru PESEL oraz profilu zaufanego
Надання номеру PESEL та Довіреного профілю profil zaufany

Nadawanie numeru PESEL oraz
profilu zaufanego
• Wszystkie osoby, które przekroczyły
granicę polsko-ukraińską po 24 lutego 2022 r., mogą wystąpić z wnioskiem
o nadanie numer PESEL w związku
z konfliktem na Ukrainie.
• Wniosek można złożyć w gminie Trzebnica, w Urzędzie Miejskim, pl. J.Piłsudskiego 1, pokój 19, poziom – 1.

ul. Ks. W. Bochenka 11.
Jak wyrobić numer PESEL dla
dziecka?
• W imieniu dziecka wniosek może złożyć jego rodzic, opiekun tymczasowy
lub osoba sprawująca nad nim faktyczną
pieczę.
• Od osób, które skończyły 12. rok życia,
zostaną pobierane odciski palców.
• Potrzebne jest 1 zdjęcie.

Jak złożyć wniosek o nadanie
numeru PESEL?
• Wniosek w wersji papierowej można
pobrać ze strony: https://mc.bip.
gov.pl /og łoszenia /w zorwniosku-o-nadanie-numerupesel-w-zwiazku-z-konfliktemna-ukrainie.html
lub na miejscu w Urzędzie Miejskim
w Trzebnicy, pl. J.Piłsudskiego 1, pokój
19, poziom – 1.
• Wniosek należy złożyć osobiście.
• Wniosek jest bezpłatny.
• Wniosek wypełnia osoba, która ubiega
się o PESEL.
• Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami w alfabecie łacińskim i czytelnie podpisać.
• Należy mieć ze sobą dokument, na podstawie którego uchodźca przekroczył
granicę.
• Podczas składania wniosku zostaną pobierane odciski palców. Nie dotyczy to
dzieci poniżej 12. roku życia oraz osób,
od których pobranie odcisków palców
jest fizycznie niemożliwe.
• Do wniosku należy dołączyć 1 zdjęcie.
Istnieje możliwość refundacji kosztów
wykonania zdjęcia przez Gminę Trzebnica. W tym celu należy w Urzędzie
Miejskim pobrać formularz i udać się
z nim do Zakładu Fotograficznego, przy

Profil zaufany
• Osoby powyżej 18 roku życia mogą uzyskać Profil Zaufany. W tym celu podczas
składania wniosku o PESEL należy podać swój adres mailowy i numer telefonu
oraz wyrazić zgodę na założenie profilu
zaufanego.
• Profil zaufany to bezpłatne narzędzie,
dzięki któremu można załatwiać, określone sprawy urzędowe online, w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu.
• Profil zaufany jest konieczny, m.in. do
złożenia wniosku o 500+.
• Profil zaufany umożliwia skorzystanie
z e-usług publicznych takich jak np.
e-recepta.
• Więcej informacji: https://www.gov.pl/
web/mobywatel/ua
• Posiadanie tego numeru umożliwi skorzystanie m.in. z opieki zdrowotnej,
pomocy społecznej czy założenie firmy
w Polsce. Jednocześnie możesz uzyskać
profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez
Internet.
Pesel daje możliwość:
• korzystania ze służby zdrowia oraz edukacji
• podjęcia pracy oraz prowadzenia działalności gospodarczej
• prawo do licznych świadczeń.

Надання номеру PESEL та
Довіреного профілю

( Profil zaufany).

• Усі особи, які перетнули кордон після
24 лютого 2022 року, можуть подати
заяву на отримання номеру PESEL у
зв’язку з конфліктом в Україні.
• За яву можна подати у Гміні
Тшебниця, в Уженді, за адресою пл,
Яна Пілсудського 1, кабінет 19, поверх – 1.
Як подати заяву на номер PESEL?
• Паперову версію програми
можна завантажити на сайті: https://
mc.bip.gov.pl/ogłoszenia/wzorwniosku-o-nadanie-numerupesel-w-zwiazku-z-konfliktemna-ukrainie.html
, або в Уженді міста Тшебниця, за
адресою пл. Яна Пілсудського 1.
• Заяву необхідно подати особисто.
• Процедура безкоштовна.
• Кожен особисто заповнює заяву на
отримання номеру PESEL .
• Заява має бути заповнена друкованими латинськими літерами, і з розбірливим підписом.
• З собою необхідно мати документ, на
підставі якого ви перетнули кордон.
• Під час подачі заяви у вас буде знято
відбитки пальців. Ця процедура не
стосується дітей віком до 12 років і
людей, в яких знятии відбитки пальців фізично неможливо.
• До заяви необхідно додати 1 фото.
Існує можливість відшкодування
коштів фотозйомки Гміною Тшебниця. Для цього потрібно взяти
бланк в Уженді міста Тшебниця, і
йти з ним до фотографа, за адресою
вул. Bochenka 11.

pomoc dla pomagających ukrainie
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Wzór wniosku o świadczenie
pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym
na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w związku z działaniami
wojennymi.
Rodziny z terenu Gminy Trzebnica, które przyjęły mieszkańców
Ukrainy pod swój dach, już mogą
składać w Urzędzie Miejskim
w Trzebnicy „Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym

na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w związku z działaniami
wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.”
Wniosek można pobrać tutaj:

https://tiny.pl/9nfnd
Wypełnione wnioski prosimy
składać w Biurze Obsługi Klienta znajdującym się w holu Urzędu
Miejskiego w Trzebnicy. W przypadku braku możliwości wydrukowania wniosku we własnym
zakresie, istnieje możliwość pobrania druku w siedzibie urzędu.

Як отримати PESEL для дитини?
• Від імені дитини заяву можуть подати батьки, опікуни дитини, або особи, які тимчасово доглядають за дитиною.
• Всім особам, які досягли 12 річного
віку будуть знімати відбитки пальців.
Буде потрібно 1 фото.
Довірений профіль ( profil zaufany)
• Люди, старші 18 років можуть отримати довірений профіль. Для цього
під час подачі заяви для отримання номеру PESEL Ви повинні подати
свою адресу електронної пошти і номер телефону, а також погодитися на
створення довіреного профілю.
• Довірений профіль – це безкоштовний додаток, який дає змогу вирішувати певні офіційні справи в режимі
он-лайн на офіційних веб-сайтах державних установ, не виходячи з дому.
• Також створення довіреного профілю
ж необхідним для подачі заяви 500+
• Довірений профіль надає доступ до
електронних рецептів від лікаря.
• Більше інформації : HTTPS://www.
giv.pl/web/mobywatel/ua
• Наявність номеру PESEL надає можливість користуватися послугами
медичних закладів, закладів соціального захисту, а також можливість
розпочати свій бізнес в Польщі. Разом
з тим,Ви можете отримати довірений
профіль, який дає можливість вирішувати багато справ через Інтернет.
PESEL дає Вам можливість:
• ; послуги медичних закладів
• ; послуги закладів освіти
• ; знайти роботу, або розпочати свій
бізнес
• ; численні пільги.
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Przedszkole przygotowane na przyjęcie dzieci
W ostatnich kilku dniach wykonaliśmy szereg prac remontowych i porządkowych, a także wyposażaliśmy sale w meble,
materace, łóżka i inne niezbędne
elementy. Ze swojej strony, jako
burmistrz mogę zadeklarować, że
stworzyliśmy bezpieczne i komfortowe warunki na przyjęcie
dzieci. Budynek byłego Przed-

szkola nr 1 w Trzebnicy jest już
gotowy na przyjęcie sierot — najmłodszych mieszkańców Ukrainy,
które szukają schronienia przed
okrucieństwem wojny. Jeszcze raz
dziękuję wszystkim wolontariuszom, dzięki którym udało się zakupić poszczególne rzeczy, a także tym, którzy pomogli nam na
miejscu, wykonując kolejne prace
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remontowe, w sposób szczególny panu Markowi Jurkowskiemu
z firmy Mat-Mar oraz Nikoli Letman, odpowiedzialnej za zbiórkę
i zakup rzeczy.
Dziękuję za Wasze zaangażowanie i wspaniałe, wrażliwe serca.
Jednocześnie informuję, że spełniając kolejne wymogi formalne,
skierowałem również pismo do

Jarosława Obremskiego Wojewody Dolnośląskiego, deklarując ponownie naszą gotowość do
przyjęcia dzieci z domów dziecka na Ukrainie. Ze swojej strony,
jako burmistrz mogę zapewnić, że
stworzyliśmy bezpieczne i komfortowe warunki na przyjęcie
dzieci.
Osobiście jestem poruszony

Wsparcie dla seniorów
losem tysiąca dzieci, które poza
swoimi dotychczasowymi traumami będą musiały zmierzyć się
z nową – wojenną rzeczywistością.
Nie sposób wyobrazić sobie skali
cierpienia i strachu, który im towarzyszy.
#SolidarniZUkrainą
Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

Wszystkich seniorów z terenu
Gminy Trzebnica, którzy mają
problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na zły stan zdrowia zachęcam
do zgłaszania się do Trzebnickiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
który bierze udział w programie
„Korpus Wsparcia Seniorów” na
rok 2022. Polega on na zapewnieniu dostępu do świadczenia usługi na odległość przy użyciu tzw.
„opasek bezpieczeństwa" wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:
• przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,

dyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję
o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.
"Opieka na odległość" jest nowoczesną formą sprawowania
opieki nad osobami starszymi,
chorymi, po przebytych zabiegach
medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują
usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuń-

• detektor upadku,
• czujnik zdjęcia opaski,
• lokalizator GPS,
• funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi
i opiekunami,
• funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls
i saturacja).
Opaska bezpieczeństwa będzie
połączona z całodobowym centrum monitoringu. W przypadku
trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika
alarmowego, znajdującego się na
opasce, umożliwia połączenie się
z dyspozytorem (ratownik me-

czych czy specjalistycznych usług
opiekuńczych, jak i tych objętych
wsparciem w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych
usług opiekuńczych, u których
zmiany stanu zdrowia są na tyle
nieprzewidywalne, że konieczne
jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych w celu
jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie jak najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej,
w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków
publicznych.
Usługa „opieki na odległość”

realizowana w ramach programu
będzie BEZPŁATNA dla mieszkańców Gminy Trzebnica w 2022
roku.
Proszę o zgłaszanie chęci
uczestnictwa w programie.
KONTAKT: email:
ops@ops.trzebnica.pl
Tel.: 71 312 05 27
Więcej informacji:
https://w w w.gov.pl/web/uw
- mazow ie cki/p ro gram - korpus-wsparcia-seniorow-na2022-rok
Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

Wizyta seniorów w Galerii Trzebnickiej

▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a o dw ie d z i ł b u d y ne k p r ze d s z ko l a , g d z ie t r wa ł y
ost at nie p race z w i ąz ane z p r z ygotowaniami na p r z yj ę c ie d z ie c i.

▶ Sk r ę c ane by ł y m . in . m e b l e z aku p ione w s k l e p ie I K E A z akcji p r ze p r owad zonej

W piątek 18 marca w progi nowej przestrzeni
Galerii Trzebnickiej zawitali trzebniccy Seniorzy.
Dokładnie o godz. 11 rozpoczęło się spotkanie
zorganizowane specjalnie dla pensjonariuszy
Dziennego Domu Pobytu dla Osób Starszych
„Senior + ”.

p r ze z mie s z k ankę Sk ar s z y na N iko l ę Le t m an .

Seniorów powitała współautorka bieżącej wystawy p. Dominika Ociepka wraz z wicedyrektorem miejscowego Ośrodka
Pomocy Społecznej Waldemarem
Wysockim, częstując ich kawą
z własnej palarni kawy „El Gato”.
W ramach wizyty p. Dominika
Ociepka opowiedziała gościom
o swoim zamiłowaniu do podróżowania, jak również przybliżyła
historie związane ze zdjęciami kobiet uwiecznionych na zdjęciach.

Podkreśliła, że kobiety łącznie z 5
kontynentów świata, uchwycono
w różnych sytuacjach, począwszy
od ciężkiej pracy, po odpoczynek
czy ważne momenty życiowe, takie jak sesja ślubna. A pomysł, aby
z wybranych, skatalogowanych już
zdjęć stworzyć wystawę dla szerszej publiczności, to dodatkowa
atrakcja towarzysząca procesowi
powstawania książki o podróży
dookoła świata rodziny państwa
Ociepków. Zdjęcia wzbudziły nieR

▶ S al e s ą ju ż gotowe d l a m a ł yc h gośc i z Uk rainy.

▶ Sz af y, ł óz k a , sto lik i , a p r ze de ws z yst k im o d nowione , p r z y t u lne s al e , to

▶ W by ł y m b u d y nk u p r ze d s z ko l a z naj duj ą się r ów nie ż ł az ie nk i dostosowane

▶ Jak m ówi b u rmist r z M ar e k D ł u goz im a , w b u d y nku p owst a ł a b e z p ie c z na

do p ot r ze b d z ie c i.

e fe k t p rac y wie lu z aang a ż owanyc h lu d z i.

p r ze st r ze ń d l a d z ie c i uc ie k aj ąc yc h p r ze d woj ną.

E

skrywany podziw, a zdecydowanie
najżywszą reakcję zwiedzających
wywołało zdjęcie ponad stuletniej,
wietnamskiej staruszki. Dla przypomnienia – Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych „Senior + ”,
o którego postanie zabiegał burK

L

A

mistrz Marek Długozima, został
oficjalnie otwarty 30 stycznia 2017
roku. W powyższej placówce podopieczni mają od poniedziałku do
piątku zapewnioną opiekę i wyżywienie, a co najważniejsze – także
zajęcia edukacyjne oraz rekreacyjM

A

ne. Zaplanowanie wizyty w Galerii Trzebnickiej idealnie wpisało
się zatem w kulturalną ofertę ww.
placówki dla najstarszych mieszkańców Trzebnicy.
[ksz]
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Doceniony Trud pracy
W niedzielę 13 marca, w sali Retro Gminnego
Centrum Kultury i Sztuki, na zaproszenie
burmistrza Marka Długozimy, Poseł na Sejm
Agnieszki Soin oraz Marszałka Sejmu RP
Elżbiety Witek odbyło się spotkanie z sołtysami
zorganizowane z okazji Dnia Sołtysa.
Wszystkich zebranych przywitał burmistrz Marek Długozima,
który podziękował za frekwencję,
miniony rok, dobrą współpracę
oraz służbę wykonywaną na rzecz
lokalnych społeczności. Uroczystość rozpoczęła się minutą ciszy
za wszystkie ofiary agresji rosyjskiej na Ukrainie. W swoim przemówieniu burmistrz podkreślił,
jak ważny jest patriotyzm w chwilach próby. – Chcę by Trzebnica
była enklawą patriotyzmu, stąd
szczególne podejście do czczenia
pamięci wszystkich tych, którzy
przyczynili się do tego, że dziś żyjemy w wolnym, niepodległym
państwie. To ta pamięć będzie budować silny naród w przyszłych
pokoleniach. Patriotyzmem jest
również troska o nasze miasto,
o rozwój naszych sołectw. Tę misję
staram się wypełniać najlepiej jak
umiem, właśnie w porozumieniu

z Państwem, to właśnie Wy – sołtysi Gminy Trzebnica jesteście
tym głosem mieszkańców, który
do mnie dociera, dzięki któremu
wspólnie możemy zrobić wiele
dobrego. W tym miejscu dziękuję także, za Wasze i mieszkańców
zaangażowanie w czynienie dobra
jakim jest nawet najdrobniejsza
pomoc skierowana w stronę walczącej Ukrainy i ludzi, którzy muszą uciekać przed terrorem wojny,
zostawiając za sobą całe swoje dotychczasowe życie – powiedział
burmistrz Marek Długozima i dodał: – Jeszcze raz gratuluję wszystkim sołtysom udanych przedsięwzięć. Rozwój terenów wiejskich
jest bardzo ważnym elementem
obranej przeze mnie strategii zrównoważonego rozwoju całej gminy,
dlatego inwestycje na tych obszarach będą kontynuowane. Wykonujemy i remontujemy kolejne

▶ Ws z yst k ic h ze b ranyc h p r z y wit a ł b u rmist r z M ar e k D ł u goz im a oraz Pose ł na Sej m Ag nie s z k a
So in w towar z yst wie d y re k to r G minne go Ce nt ru m Ku l t u r y i Sz t u k i B arbar y Sm aś .

drogi, budujemy świetlice, place zabaw, chodniki. Cieszy mnie każda
dobra współpraca z państwem, dlatego sobie i państwu życzę, by nadal układała się tak dobrze i lepiej
– podsumował burmistrz życząc
wszystkiego najlepszego wszystkim
sołtysom oraz prosząc o zabranie
głosu Poseł Agnieszkę Soin, która
również wyraziła swój podziw dla
wszystkich tych, którzy nie czekając na prośby, sami włączyli się
w pomaganie uchodźcom. – To

spotkanie, w tak trudnym czasie
jest potrzebne, byśmy mogli umacniać nasze więzi, pomagać sobie
wzajemnie. Budować kontakty i relacje, które będą służyły w jak najlepszym rozwoju i wykorzystaniu
potencjału Państwa sołectw. Kilka
razy do roku organizuję specjalne
spotkania, w których zbieram ekspertów z różnych okołorolniczych
dziedzin, można uzyskać tam wiele
pożytecznych informacji dotyczących wsparcia, dofinansowań i do-

płat – powiedziała poseł Agnieszka
Soin, która odczytała także specjalny list skierowany do sołtysów
przez Marszałek Sejmu RP Elżbietę
Witek.
Podczas spotkania omówiono
także przygotowanie do świątecznej parady palm, a burmistrz ogłosił, że tegoroczne dożynki odbędą
się w Małuszynie. Po części oficjalnej dla wszystkich zgromadzonych zagrała kapela Brzykowianie
z Brzykowa. [sh]

▶ W sp ot k aniu uc ze st nic z y li so ł t ys i w ra z z rad ami so ł e c k imi.

▶ O o p rawę mu z yc z ną z ad ba ł ze s p ó ł lu dow y Br z y kowianie z B r z y kowa .

▶ List o d M ar s z a ł e k Sej mu R ze c z y p osp o litej Po ls k iej E l ż b ie t y Wite k zost a ł
o d c z y t any p r ze z Pose ł Ag nie s z kę Soin .

▶ Po c zę śc i o f icjalnej p r z ys ze d ł c z as na lu ź ne r oz m ow y ora z w y mianę
d oś wiad c ze ń .
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Małgorzata Tronina – Sołtys PiersnA

wywiad z sołt ysem
jest coś do zrobienia, zawsze pojawiają się nowe potrzeby, dlatego
funkcja sołtysa to duże wyzwanie.
W większych sołectwach zawsze
łatwiej zmobilizować mieszkańców do wspólnego działania, natomiast w mniejszych sołectwach,
takich jak Piersno, zazwyczaj angażują się te same osoby.
Czym wioska może się już dziś
pochwalić. Jakie wymieniłaby
Pani najważniejsze imprezy,
wydarzenia z życia sołectwa?
Jako sołectwo staramy się stale uczestniczyć w wydarzeniach
organizowanych w Trzebnicy.
Uczestniczymy w dożynkach
gminnych oraz Niedzieli Palmowej, organizując kramy dożynkowe oraz wielkanocne. Przy okazji
takich imprez prezentujemy odpowiednio wieniec dożynkowy
oraz palmę wielkanocną. Podczas dożynek Gminy Trzebnica
Kuźniczysko 2019 w Konkursie
na Najpiękniejszy Wieniec sołectwo Piersno stanęło na podium,
zajmując 3 miejsce na 32 oceniane wieńce, to wielka nagroda za
trud pracy. Staramy się godnie reprezentować nasze sołectwo oraz
prężnie działamy na rzecz promocji Gminy Trzebnica. Z cyklicznych imprez organizowanych na
terenie sołectwa wymienić można
Dzień Dziecka, który organizowany jest na terenie Piersna na
świeżym powietrzu – z animacjami oraz dmuchańcami. Jako sołectwo uczestniczymy także w dożynkach parafialnych.

▶ Podczas dożynek gminnych w Kuźniczysku sołectwo Piersno

zajęło trzecie miejsce w Konkursie na Najpiękniejszy Wieniec.
Na zdj. sołtys Małgorzata Tronina odbierająca nagrodę z rąk
burmistrza Marka Długozimy.

Już od jakiegoś czasu pełni
Pani funkcję sołtysa, jak
ocenia Pani ten czas?

Funkcję sołtysa pełnię pierwszą
kadencję. Piersno to małe sołectwo, ale niezależnie od tego zawsze

Plany na przyszłość –
najbliższe i dalekosiężne?
Priorytetem są kwestie dotyczące
na pewno bezpieczeństwa, związane z infrastrukturą drogową,
która wymaga modernizacji.
Stan nawierzchni drogi powiatowej a zawłaszcza pobocza wymaga generalnego remontu. Budowa chodnika byłaby idealnym
rozwiązaniem, aby mieszkańcy
w szczególności dzieci, mogli bezpiecznie się przemieszczać wzdłuż
drogi, która charakteryzuje się

▶ Przedstawicieli Piersna nie zabrakło również na ubiegłorocznych dożynkach.
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dużym natężeniem pojazdów,
zwłaszcza pojazdów ciężkich.
Mam nadzieję, że udam się w najbliższym czasie uregulować kwestie formalne dotyczące działki
gminnej, na terenie której ma powstać nowy plac zabaw. Będzie to
na pewno największa inwestycja
w najbliższym czasie na terenie
sołectwa. Czekamy na realizację
inwestycji związanej z rozbudową oświetlania ulicznego, które
na pewno wpłynie pozytywnie na
poprawę bezpieczeństwa i komfort mieszkańców. W najbliższym
czasie konieczne jest także utwardzenie dróg gminnych, które stanowią drogi dojazdowe do posesji
a użytkowane przez ciężki sprzęt
rolniczy ulegają zniszczeniu.
Czy obecnie Piersno jest
w realizacji jakiegoś zadania?
Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji zadania związanego z rozbudową oświetlenia ulicznego, a także regulacji dotyczących działki
gminnej, na terenie której ma
powstać nowy plac zabaw. I mam
nadzieję, że oba zadania znajdą
finał w tym roku. Jako co roku realizujemy mniejsze inwestycje ze
środków funduszu sołeckiego.
Co może Pani powiedzieć na
temat współpracy z gminą,
z burmistrzem oraz innymi
sołectwami?
Jak już wspomniałam pełnię
funkcję sołtysa pierwszą kadencję, dlatego współpraca z burmistrzem oraz gminą, szczególnie na
pierwszym etapie, była ważnym
elementem mojej działalności.
Pan Burmistrz Marek Długozima
wykorzystując swoje wieloletnie
doświadczenie okazuje wparcie
oraz pomoc, wspiera działania
i rozumie potrzeby mieszkańców.
W tym miejscu chciałabym podziękować Burmistrzowi Gminy
Trzebnica Panu Markowi Długozimie za okazane wsparcie
i zainteresowanie problemami
mieszkańców Piersna. Cennym
elementem w pracy sołtysa jest

M
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także możliwość korzystania
z wiedzy i doświadczenia innych
sołtysów, którzy służą radą i pomocą. Bardzo często mamy podobne problemy a możliwość wymiany doświadczeń i spostrzeżeń
ułatwia podejmowanie decyzji
i dalsze działanie. Dlatego współpraca z sąsiadującymi sołectwami
wpływa pozytywnie na rozwój
danego regionu. Pamiętam, jak
na początku kadencji mogłam liczyć na pomoc ówczesnego sołtysa Skarszyna, a zarazem radnego
Kamila Ankiera. Jako doświadczony sołtys i obecnie radny służy pomocą i cennymi uwagami.
Dlatego podsumowując kwestie
współpracy z gminą, z burmistrzem oraz innymi sołectwami
uważam, że dobrym pomysłem
są spotkania organizowane z sołtysami. Doceniam tu ostatnią inicjatywę, gdzie na zaproszenie
Pana burmistrza spotkaliśmy się
wraz z naszymi radami sołeckimi
w sali Retro Gminnego Centrum
Kultury i Sztuki z okazji Dnia Sołtysa.
Z jakimi problemami aktualnie
boryka się wieś? Co w Piersnie
obecnie jest najpilniejsze do
wykonania?
Obecnie mieszkańcy monitują
o poprawę stanu drogi powiatowej wraz z poboczem, a przede
wszystkim budowę chodnika co
poprawiłoby znacznie bezpieczeństwo. Niestety wzmożony
ruch pojazdów i nieprzestrzeganie znaków drogowych przez kierowców powoduje, że przemieszczenie się pieszo jest dość niebezpieczne. Podejmuję wszelkie
dziania w tych kwestiach.
Czego Pani i mieszkańcom
życzyć?
Zdrowia oraz uśmiechu na twarzy. Wytrwałości i siły w dalszym
działaniu, a także wzajemnego
zrozumienia dla wszystkich. Aby
wszystkie plany były możliwe do
realizacji.
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kącik naukowy

Uzdrowisko Trzebnica-Zdrój
W związku z pozyskaniem przeze mnie wielomilionowego dofinansowania
na poszukiwanie wód geotermalnych, pragniemy przedstawić cykl artykułów
dotyczących Trzebnicy-Zdrój. W kolejnych wydaniach Panoramy przybliżymy
temat tego, jak na przestrzeni lat kształtowała się historia naszego miasta
uzdrowiskowego. Wierzę, że podjęte działania już wkrótce sprawią, że powrócimy

do źródeł, stając się jedynym miastem uzdrowiskowym na północ od Wrocławia.
Zarówno poniższy, jak i kolejne artykuły mają na celu ukazanie bogactwa naszej
przeszłości i potencjału, jaki drzemie w Trzebnicy w kontekście miasta zdrojowego.
Zapraszam do lektury.
Marek Długozima – Burmistrz Gminy Trzebnica

Uzdrowisko w Trzebnicy-Zdroju
Ciąg dalszy artykułu z poprzedniego wydania Panoramy Trzebnickiej…

Podstawową
infrastrukturę
trzebnickiego uzdrowiska stanowiły hotel „Hedwigsbad” (obecny
budynek Starostwa Powiatowego
przy ul. Leśnej) oraz Dom Zdrojowy (obecna Szkoła Muzyczna).
Według "Przewodnika po śląskich zdrojach i uzdrowiskach"
(wydanego we Wrocławiu w 1928
roku) hotel zdrojowy otwarty
był cały rok i oferował centralne
ogrzewanie, najlepsze wyżywienie, duży ogród, garaże dla aut,
wypożyczalnię samochodów, wypożyczalnię sprzętu sportowego.
Zasadniczy sezon trwał od 1 maja
do 1 października. Trzebnickie
uzdrowisko oferowało ponadto
koncerty w parku zdrojowym,
wieczory taneczne, kino, bibliotekę, boiska sportowe i kort tenisowy, przejażdżki samochodowe.
W trzebnickim uzdrowisku leczono m.in. reumatyzm, podagrę,
stany pourazowe i pooperacyjne, neuralgie, choroby kobiece,
anemię, choroby serca i wątroby.
Personel lekarski trzebnickiego

sanatorium stanowili wówczas:
dr Conrad, dr Fricke, dr Hering,
dr Winkler, dr Zimmer, dr Steininger (zmarł w trzebnickim
klasztorze w ostatnich dniach II
Wojny Światowej i został pochowany w ogrodzie klasztornym).
Z kolei dom zdrojowy (budynek
obecnej Szkoły Muzycznej) oferował 50 pokoi z werandami, pokój
spotkań, pełne wyżywienie z dietami poleconymi przez lekarzy,
własną Szwajcarkę i duży park.
Trzebnickie uzdrowisko w okresie swojej świetności przyjmowało
około 6-7 tysięcy kuracjuszy rocznie. Oprócz tej imponującej liczby
kuracjuszy, do Trzebnicy przyjeżdżała jeszcze liczniejsza grupa
turystów na pobyty jednodniowe
lub weekendowe. Dzięki temu
w przedwojennej Trzebnicy bardzo dobrze rozwinęły się usługi
noclegowe (funkcjonowało wówczas kilkanaście hoteli, pensjonatów i zajazdów) i gastronomiczne,
stając się jednym z ważniejszych
źródeł bogactwa swoich miesz-

komunikacyjną miasta. Wielu
spośród kuracjuszy (szczególnie
z Wrocławia) zechciało pozostać
w Bad Trebnitz na stałe. Dzięki
temu liczba mieszkańców miasta

stale rosła, powstawały nowe osiedla domków jednorodzinnych,
okazałe wille i kamienice. Trzebnica rozkwitała.
Daniel Buczak

„Ja jestem zmart wychwstaniem 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

Taty

p r o m u j e m y o s i ą g n ię c i a t r z e b n i c z a n

Nowotwór a epigenetyka
Nowotwory to jedna z najczęstszych przyczyn śmierci we
współczesnym
społeczeństwie.
W samym 2018 roku nowotwór
spowodował śmierć 9,6 miliona osób na całym świecie (WHO
| Cancer, 2019). Mimo wciąż
wzrastającej świadomości społeczeństwa na temat prewencji
i wczesnego wykrywania zmian
nowotworowych, problem z tym
spektrum chorób nadal jest duży
i naglący. Mówi się nawet o „epidemii nowotworów”. Nie dziwi
więc fakt, że obecnie prowadzonych jest wiele badań nad opracowaniem skutecznych metod ich

leczenia. Tradycyjne terapie – jak
chemio – i radioterapia – mają
zwykle poważne efekty uboczne
i nie zawsze wykazują skuteczność, dlatego coraz częściej się od
nich odchodzi na rzecz bardziej
nowatorskich rozwiązań, lub stosuje się leczenie kombinowane
– zawierające zarówno metody
klasyczne, jak i nowoczesne. Naukowcy starają się opracować jak
najskuteczniejsze i jak najmniej
inwazyjne metody leczenia. Przyszłością mogą okazać się terapie
wykorzystujące wiedzę z zakresu
epigenetyki.
Epigenetyka jest nauką zajmu-

▶ Karczma Leśna.
kańców. Stały napływ kuracjuszy i turystów stanowił wówczas
główny impuls rozwojowy miasta.
Aby obsłużyć narastający ruch turystyczny, rozbudowywano sieć
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▶ Dom Zdrojowy w trzebnickim uzdrowisku.

śp. Lucjana Urbańczyka
dla
syna Norberta z rodziną oraz wszystkich bliskich
składa
Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima
wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego

▶ Restauracja „Waldhaus Waldfrieden”.

▶ Wieża widokowa w Parku
Zdrojowym.
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jącą się dziedzicznymi mechanizmami ekspresji genów, które nie
są zależne od zmian w sekwencji
DNA. Żeby to lepiej zobrazować
możemy posłużyć się porównaniem do komputera, w którym,
jak wiadomo, mamy twarde oprogramowanie – hardware. To niejako niezmienna część oprogramowania. Tak właśnie jak hardware,
niezmienny jest nasz kod DNA.
Każdy z nas ma właściwie identyczny kod. Ale to, czy pojawi się
ekspresja tych, czy innych genów,
czy będzie większa, czy mniejsza,
zależy od epigenetyki, która jest
naszym software. Ten software
decyduje, jak myślimy, trawimy,
jaką mamy odporność, w jaki
sposób wydzielamy hormony.
A więc każdy z nas ma w zasadzie
to samo DNA, ale każdy z nas jest
inny, między innymi dlatego, że
na różnym etapie następuje różna
ekspresja tych genów w naszych
komórkach.
Modyfikacje
epigenetyczne
komórek nowotworowych są odmiennie w stosunku do komórek zdrowych. Powoduje to duże
zmiany w ich funkcjonowaniu,
np.: blokując geny supresorowe lub
zwiększając ekspresję onkogenów.
Jest to jedna z głównych przyczyn
transformacji nowotworowej. MoA
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dyfikacje epigenetyczne są jednak
stosunkowo łatwo odwracalne,
w porównaniu do zmian genetycznych. Czy to znaczy, że możliwe jest naprawienie epigenomu
i przywrócenie sprawności naturalnym mechanizmom kontroli
komórkowej?
Obecnie opracowywane są leki
dające właśnie taką możliwość.
Terapie nowej generacji pozwalają m.in.: na odblokowanie genów
odpowiedzialnych za apoptozę,
dzięki czemu komórki nowotworowe przestają być nieśmiertelne.
Wpływają także pozytywnie na
zatrzymanie wzrostu komórek,
oraz promują różnicowanie komórek. Przy ich tworzeniu, naukowcy
opierają się na wiedzy o zmianach
epigenetycznych
zachodzących
w komórkach i enzymach odpowiedzialnych za nie. Umożliwia
im to dobranie takich substancji,
które przywrócą naturalny porządek markerów epigenetycznych,
a co za tym idzie odpowiednią
ekspresję genów w komórkach
nowotworowych, prowadzącą do
ich kontrolowanej śmierci, tak jak
w fizjologicznym przypadku dzieje się z uszkodzonymi i nie mogącymi ulec naprawie, komórkami.
Obecnie niektóre z tego typu
farmaceutyków są już stosowane
E

R

dr inż. Sylwia Baluta
Katedra Inżynierii i Modelowania
Materiałów Zaawansowanych
Wydział Chemiczny
Politechnika Wrocławska
– W swojej działalności naukowej
skupia się na opracowywaniu
nowych technik analitycznych,
będących alternatywą dla
klasycznych metod badań.
Skupiła się na zgłębianiu
interdyscyplinarnej, wielce
wymagającej dziedziny łączącej
w sobie zagadnienia z zakresu
biochemii, biotechnologii, chemii
fizycznej, inżynierii materiałowej
czy elektroniki – nauki
o biosensorach.

w regularnej terapii, jednak cały
czas istnieje konieczność udoskonalania ich. Jednakże czekam niecierpliwe na to, co pokaże przyszłość w tym zakresie – być może
już niedługo będziemy w stanie
wyleczyć nowotwór już na poziomie naszego DNA.
Opracowanie
we współpracy
z mgr Anną Grembowską
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Strażacy
Strażacy OSP Szczytkowice,
Domanowice, Skoroszów i Ujeździec Wielki kilka razy wyjeżdżali
do gaszenia pożarów podpalanych traw. Ponieważ jest bardzo
sucho pożary te szybko się rozprzestrzeniają. W miejscowości
Kobylice spaleniu uległo 5 arów
traw, w miejscowości Biedaszków
Wielki spalonych zostało 15 arów
traw, a w Koniówku 30 arów suchych traw. Łącznie w działaniach
ratowniczych brało odział 6 zastępów OSP i 21 ratowników. Ponadto w działaniach brali udział strażacy PSP w Trzebnicy tj. 3 zastępy
i 12 strażaków. W miejscowości
Ligota zapaliła się sadza w kominie. Zastosowano oddymianie
pomieszczeń. W działaniach ra-

POLICJA bliżej obywateli

U waga !
ważne

towniczych brał udział 1 zastęp
OSP Szczytkowice i 4 ratowników
i jeden zastęp PSP w Trzebnicy i 4
ratowników.
Przypominamy, że wypalanie
jest zabronione i nie powoduje to
bujniejszego odrastania traw i nie
użyźnia gleby – wręcz przeciwnie.
Zakaz wypalania traw określony został w Ustawie o ochronie
przyrody oraz w Ustawie o lasach
a kodeks wykroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu lub
grzywny, której wysokość może
wynieść od 5 tys. do 20 tys. zł. Jeżeli w wyniku podpalenia trawy
dojdzie do pożaru sprawca takiego
czynu podlega karze pozbawienia
wolności do 10 lat.

Nie musisz osobiście przychodzić na komisariat

STRAŻ POŻARNA

Krajowa
Mapa
Zagrożeń
Bezpieczeństwa to nowoczesna
platforma wymiany informacji
pomiędzy społeczeństwem a Policją. Sposób zgłoszenia lokalnego
problemu związanego z bezpieczeństwem jeszcze nigdy nie był
taki prosty. Aby skorzystać z tego
udogodnienia wystarczy dowolne
urządzenie wyposażone w przeglądarkę www i dostęp do Internetu. Wykonanie kilku kliknięć
umożliwi zgłoszenie problemu
niewłaściwego parkowania, aktów
wandalizmu, niszczenia zieleni,
przekraczania prędkości, złej infrastruktury oraz wielu innych.
W dobie panującej epidemii, lepiej
pozostać w domu i zgłoszenie wysłać przez KMZB.
Dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa kontakt
z Policją został maksymalnie

uproszczony. Wystarczy dowolne
urządzenie wyposażone w przeglądarkę i dostęp do Internetu.
Może to być smartfon, tablet,
komputer. Nie trzeba zakładać
konta, ani nigdzie się logować.
Zgłoszenie można wysłać anonimowo i bardzo szybko.
Jak nanieść zgłoszenie?
Wystarczy wejść na stronę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Po jej załadowaniu naszym
oczom ukaże się mapa Polski. Musimy tylko kliknąć w plus widoczny w prawym dolnym rogu ekranu i wyświetlony zostanie katalog
spraw, które można zgłaszać za
pomocą platformy. Należą do nich
między innymi: akty wandalizmu,
dzikie wysypiska śmieci, nieprawidłowe parkowanie, niewłaściwa
infrastruktura drogowa, przekraczanie dozwolonej prędkości, gruR

E

powanie się małoletnich oraz inne
kategorie (łącznie 26). Można dodać samo zgłoszenie, ale policjanci
zachęcają do tego, aby opisać krótko występujący problem. Taki opis
może pomóc w rozpoznaniu sprawy. Kolejną z opcji jest również
możliwość załączenia pliku w postaci zdjęcia lub krótkiego filmu.
Co później dzieje się z moim
zgłoszeniem?
Policjanci weryfikują przesłane
zgłoszenie. Trafia ono do jednego
z piętnastu komisariatów funkcjonujących w ramach Komendy
Miejskiej Policji we Wrocławiu.
Sprawą zajmą się policjanci z jednostki, właściwej terytorialnie dla
konkretnego zgłoszenia. To miejscowi funkcjonariusze najlepiej
znają teren i bolączki konkretnych
osiedli, dzielnic i miejscowości.
Zgłoszenie sprawdzą mundurowi
służby patrolowej albo dzielnicowi. Na miejscu zweryfikują zgłoszenie i jeśli potwierdzą występowanie zagrożenia – zmienią jego
status na „potwierdzone”. Wówczas kolor naszego zgłoszenia na

Dzięki krajowej mapie zagrożeń
bezpieczeństwa kontakt z policją jest
maksymalnie uproszczony. Nie musisz
osobiście przychodzić na komisariat

tel. 71 / 312 07 88

R
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mapie zmieni się na czerwony. Od
tego momentu policjanci rozpoczną czynności, które będą zmierzały do jego wyeliminowania.
Podjęte działania będą zależeć od
konkretnej sytuacji. Jeśli na przykład mamy do czynienia z przekraczaniem prędkości, na miejscu
pojawiają się policjanci wrocławskiej drogówki z miernikami
prędkości. Będą dyscyplinować
kierujących, którzy w tym miejscu
nie stosują się do obowiązujących
M

A

ograniczeń. Sam widok patrolu
działa na większość kierujących
prewencyjnie i auta wyraźnie
zwalniają. Funkcjonariusze mogą
też wdrożyć działania polegające na zawnioskowaniu o zmianę
oznakowania lub o instalację progów zwalniających. Wszystkie decyzje poparte są doświadczeniem
mundurowych i podejmowane po
dokładnym zweryfikowaniu danego problemu.
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Charytatywnie dla Ukrainy

Wi o s na, wi o s na
Jak co roku na zaproszenie burmistrza Marka
Długozimy, dzieci z przedszkoli i klas zerowych
radośnie powitały Wiosnę. Barwnym krokiem,
kolorowo przebrane, z pięknymi Marzannami
przemaszerowały deptakiem na trzebnicki
Rynek, by pożegnać Panią Zimę i śpiewająco
powitać Panią Wiosnę.
Podczas przejścia korowodu,
prowadzonego przez szczudlarzy,
wybrzmiewał wiosenny hymn „Maszeruje Wiosna”. Nie mogło zabraknąć również okrzyków: „Czekamy
na ciebie wiosno”, „Żegnaj zimo!”,
„Witaj wiosno!” oraz kolorowych
kwiatów i transparentów. Gdy
wszyscy już dotarli na rynek, rozpoczęła się część artystyczna prowadzona przez aktorów i szczudlarzy.
Dzieci chętnie tańczyły, śpiewały,

odpowiadały na pytania konkursowe i przeganiały Panią Zimę.
Ostatecznie, po wielu namowach, Zima posłuchała i odeszła,
a nawoływanie Pani Wiosny okazało się równie skuteczne. Pojawiła się
nagle na schodach ratusza, otoczona
śpiewem ptaków i w towarzystwie
kolorowych flar dymnych, trzymanych przez szczudlarzy, przywitała
wszystkie dzieci. Zapewniła również, że zostanie z nami na dłużej.

▶ Ce nt ralny m p u nk te m ob c ho dów D nia Wiosny by ł t r ze b nic k i R y ne k .
Zima, żegnając się z dziećmi, obiecała jednocześnie, że powróci pod
koniec roku.
Pożegnanie zimy nie byłoby
udane, gdyby nie symboliczne „topienie” Marzann, które znalazły
swoje miejsce w ogromnym wiklinowym koszu i zapadły w sen,
aż do kolejnej zimy. Każda grupa

▶ Ko l or ow y p o c hó d p r ze mie r z y ł u lice Tr ze b nic y.

przedszkolna otrzymała słodki poczęstunek i dyplom za udział w Powitaniu Wiosny.
W wydarzeniu wzięły udział
gminne przedszkola i szkoły, w których są klasy zerowe oraz prywatne
oddziały przedszkolne. To radosne
świętowanie przyjścia wiosny już
na stałe wpisało się w kalendarz im-

prez dedykowanych najmłodszym
mieszkańcom naszej gminy.
Przedszkolaki należycie pożegnały zimę, a my możemy cieszyć
się słońcem i ładną pogodą.
Do zobaczenia za rok!
[kk]

12 marca w Gminnej Hali WidowiskowoSportowej im. Dolnośląskich Olimpijczyków,
odbył się Charytatywny Turniej Piłki Siatkowej,
podczas którego drużyny zagrały dla Ukrainy.
W turnieju udział zdeklarowali: Czarne Konie,
Volley Team DTR, SMS Wysoka – Trzebnica, Siła
Doświadczenia – Wrocław, Mamrot – Żurawina,
Metaloplastyka Bajewski, Nietykalni, Jerzmanka,
VB Strzeleczki. Turniej poprowadzili: Małgorzata
Lenart i Czarek Chrobot, którzy również wzięli
udział w zmaganiach.
Wydarzenie oficjalnie otworzył
burmistrz Marek Długozima: –
Dziś takie gesty solidarności z naszymi braćmi z Ukrainy są bardzo
ważne. Pokazują one, że nie akceptujemy tyranii i dążymy do tego by
pokazać jak wolny świat przeciwstawia się złu poprzez pomoc wszystkim tym, którzy uciekają przed
horrorem wojny. Dziękuję Pani
Brygidzie Afet-Lenart, że już po raz
kolejny zmobilizowała trzebnicki
siatkarski świat do pomocy poprzez
zdrową sportową rywalizację. To
właśnie tu powinni w XXI wieku
mierzyć się ze sobą ludzie – na arenach sportowych, nie na poligonie
wojny – powiedział burmistrz Marek Długozima i życzył powodzenia.

Poza ciekawymi rozgrywkami,
na miejscu zawodnicy mogli napić
się gorącej kawy ufundowanej przez
burmistrza Marka Długozimę,
przyrządzonej przez Palarnię Kawy
EL GATO w Trzebnicy. Dodatkowo
była możliwość poczęstowania się
pysznymi rogalikami, które przygotowała niezastąpiona Pani Marta Dymińska, spróbować słodkich
smakołyków od FIT Szarlotki oraz
kabanosów, które zasponsorowała firma Tarczyński S.A. – Bardzo
dziękuję Panu burmistrzowi za
pomoc i wsparcie podczas przygotowań, po raz kolejny mogliśmy
skorzystać z hali i zebrać pieniądze
na szczytny cel. Dziękuję Pani Ewie
Dudek z Caritasu, Oliwii Ociepce,

▶ Tu rniej ot wor z y ł b u rmist r z M are k D ł u goz im a w towar z yst w ie inicj ato rk i w yd ar z e nia
B r yg i d y Afe t- Le nar t , p re z e s G m inne go Ce nt ru m Sp o r t u M ag d al e ny Cie s ie ls k iej -Woj d y,
M onik i Wil g i z Ur z ę du M iej s k ie go o ra z p rowad z ąc yc h M a ł go r z at y Le nar t i C z ark a Chr ob ot a .

która przyrządzała kawę i wszystkim osobom, które zaangażowały
się w organizację turnieju – powiedziała Brygida Afet-Lenart i dodała – Dzięki wpłatom dokonanym
przez zawodników zebraliśmy 4 tys.
złotych, co jest niesamowitą sumą,
jednakże zbiórka dalej trwa. Zbieramy datki do puszek Caritasu, za
które kupimy niezbędne rzeczy dla
osób z Ukrainy przebywających
w Trzebnicy – podsumowała.
[mw]

▶ D ru ż y ny b iorące u d z ia ł w t u rnieju ze b ra ł y 4 t ys . z ł.

▶ D z ie c i z ł oż y ł y sp e cj alnie p r z ygotowane M ar z anny do kos z a , a t y m s amy m
p oż e g na ł y z im ę.

Pierwszy Dzień Wiosny w Galerii Trzebnickiej
Każdego roku dzień 21 marca jako kalendarzowy „pierwszy dzień wiosny”
to okazja do odejścia od rutyny zajęć i zorganizowania lekcji w ciekawy
sposób. W bieżącym roku na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy oraz
autorów wystawy zdjęć pt. „Kobiety świata”, dla klas 5 i 6 SP nr 2 im. Leopolda
Okulickiego zaproponowano niecodzienną wizytę w Galerii Trzebnickiej.
Najpierw uczniów i towarzyszących im opiekunów powitał burmistrz Marek Długozima, podkreślając radość z faktu, że może ich
gościć w nowej Galerii i to właśnie

w tak radosnym dniu – gdy rozpoczyna się kalendarzowa wiosna.
Burmistrz życzył wszystkim samych sukcesów w szkole i ciekawych podróży, a następnie rozpo-
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częto przygotowaną dla uczniów
przez Państwa Dominikę i Michała
Ociepków specjalną prezentację,
złożoną ze zdjęć i filmów ich autorstwa. W trakcie pokazu auto-

▶ W G al e rii Tr ze b nic k iej o d by ł y się l e kcj e d l a d z ie c i ze s z kó ł p o d st awow yc h ,

p o dc z as k tór yc h r o d z ina Państ wa O c ie p ków p r z y b li ż y ł a historię s woj ej
p o d r óż y do o ko ł a ś w iat a .

rzy dopowiadali historie związane
z konkretnymi krajami, które mieli
możliwość zwiedzić podczas swojej rocznej podróży dookoła świata. Uczniowie bardzo aktywnie
włączali się w dyskusję, dopytując
o rozmaite sytuacje podczas pobytu w Ameryce Południowej czy
w krajach Azji. Zdecydowanie największe wrażenie wywołał wśród
nich film dokumentujący nurkowanie p. Michała Ociepki wśród
rekinów. Pomysł na wyjście klas do

Galerii Trzebnickiej okazał się zatem „strzałem w dziesiątkę”, który
na długo zapadnie uczniom w pamięć, a może i w przyszłości zaowocuje śmielszymi planami co do
kierunków podróży obecnych na
spotkaniu. Większość z nich zadeklarowała bowiem chęć zwiedzania świata tak jak autorzy wystawy,
a oni sami zachęcali ich do spełniania tych planów, mówiąc: „nigdy
nie rezygnujcie ze swoich marzeń”.
[ksz]

▶ M ic ha ł a i D ominikę O c ie p ków, a t ak ż e ws z yst k ie d z ie c i p r z y wit a ł b u rmist r z
M are k D ł u g oz im a .

▶ Wsp ó lne z dj ę c ie ws z yst k ic h uc ze st ników t u rnieju .

▶ M e t a l o p l a s t y k a B a j e w s k i z d o b y ł a p i e r w s z e ▶ D ru g a na p o d iu m z nal az ł a się d ru ż y na M amr ot
miejsce.

Żu raw ina .

▶ Jako trzecia uplasowała się Jerzmanka.
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harmonogram
program zawodów:

PIĄTEK 25 marca
PRÓBY PLANSZY:
11:20 – 12:00

UKS KOPERNIK WROCŁAW

SOBOTA 26 marca
10:15

Oficjalne otwarcie zawodów
10:30 – 12:30

juniorki młodsze (3 przybory)
12:40 – 13:55

I rzut junior silver
(29 zawodniczek)
13:55 – 14:45

przerwa obiadowa
14:45 – 16:00

II rzut junior silver
(28 zawodniczek)
16:00 – 16:10 przerwa
16:10 – 17:25

III rzut junior. silver
(28 zawodniczek)
17:25 – 17:35 przerwa
17:35 – 18:55

junior gold (16 zawodniczek)
18:55 – 19:05 przerwa
19:05 – 19:45

senior gold (8 zawodniczek)
19:45 – 19:55 przerwa
19:55 – 21:00

kat. senior silver
(26 zawodniczek)

NIEDZIELA 27 marca
09:30 – 10:10

juniorki młodsze
10:10 – 10:20 przerwa
10:20 – 11:30

III rzut junior silver
(28 zawodniczek)
11:30 – 11:40 przerwa
11:40 – 12:55

I rzut junior silver
(29 zawodniczek)
12:55 – 13:05 przerwa
13:05 – 14:20

II rzut junior silver
(28 zawodniczek)
14:20 – 14:50

przerwa obiadowa
14:50 – 16:10

junior gold (16 zawodniczek)
16:10 – 16:20 przerwa
16:20 – 17:00

senior gold (8 zawodniczek)
17:00 – 17:10 przerwa
17:10 – 18:15

senior silver (26 zawodniczek)
18:30

ogłoszenie wyników oraz
oficjalne zakończenie zawodów
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Rekrutacja do Gminnego Żłobka i Gminnych Klubów Dziecięcych
w Gminie Trzebnica na rok szkolny 2022/2023
Już niedługo, bo w miesiącu
kwietniu rozpoczynamy rekrutację do Gminnego Żłobka im.
Krasnala Hałabały w Trzebnicy
i Gminnych Klubach Dziecięcych
w Księginicach, Ligocie i Kuźni-

czysku wchodzących w skład Zespołu placówek Żłobka i Klubów
Dziecięcych Gminy Trzebnica
na wolne miejsca, na kolejny rok
szkolny 2022/2023. Nabór będzie
przebiegać według ogłoszonego

lp.

przez Burmistrza Gminy Trzebnica harmonogramu rekrutacji.
Opieka w tych placówkach jest
sprawowana nad dziećmi od 1
roku życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3

rok życia. Szczegółowe warunki
rekrutacji określa statut Zespołu placówek Żłobka i Klubów
Dziecięcych Gminy Trzebnica
dostępny na stronie internetowej
Zespołu.

Zadanie

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na przyszły rok szkolny przyjęte zostały następujące terminy:

Termin

1

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do Gminnego Żłobka / Gminnego Klubu Dziecięcego w Gminie Trzebnica wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych

11.04 – 15.05.2022 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków wymienionych w pkt 1 i dokumentów potwierdzających spełnianie przez
dziecko dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych

16.05 – 19.05.2022 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną imiennej listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci
niezakwalifikowanych

20.05.2022 r.

4

Potwierdzenie przez rodzica dziecka woli przyjęcia do Żłobka Gminnego w postaci pisemnego oświadczenia

20.05 – 27.05.2022 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych

31.05.2022 r.

6

Podpisanie umów z rodzicami

do 24.06.2022 r.

Wnioski o przyjęcie dziecka do
Gminnego Żłobka lub Gminnego Klubu Dziecięcego w Gminie
Trzebnica można pobrać w siedzibie żłobka i klubu dziecięcego

lub pobrać ze strony internetowej:
http://zlobek1.edupage.org/, a następnie złożyć w danej placówce
w określonym terminie, bezpośrednio w godzinach jej pracy, za

pośrednictwem poczty tradycyjnej
lub poczty elektronicznej: rekrutacja.zlobektrzebnica@gmail.com
. Istnieje też możliwość złożenia
wniosku w formie elektronicznej.

Wniosek elektroniczny znajduje
się na stronie internetowej placówki w zakładce rekrutacja w formie
linku.

Dzień Kobiet w przedszkolu

Bal karnawałowy

Sz. Podstawowa Boleścin

Sz. Podstawowa Masłów

8 marca w naszym przedszkolu,
mali dżentelmeni stanęli na wysokości zadania. Przepięknie odśpiewali piosenkę dla dziewczynek,
a potem wręczyli personalizowa-

ne kwiatuszki. Na koniec wspólnie uczestniczyliśmy w słodkim
poczęstunku. To był dzień pełen
serdecznych życzeń, ciepłych uścisków i tylko dobrych emocji. / Sara
Al-Kebsi, Andżelina Grzyb

Czwartoklasiści zatęsknili za zabawą i tańcem, dlatego też 25.02.2022
r. zorganizowali własny, klasowy bal karnawałowy (z niewielką pomocą wychowawcy). Dzieci
zadbały o wystrój sali. Było dużo
balonów, serpentyn, łańcuchów,
confetti. Muzyka zachęcała do tańca, a podniebienie uraczyły pizza

i przekąski. Na dzieci czekały też
gry i zabawy. Bal był fantastycz-

Bal karnawałowy w przedszkolu
Sz. Podstawowa Masłów

ROBOTY WIELOFUNKCYJNE
Szkoła Podstawowa nr 3

Uczniowie z kl. IIIb na zajęciach
technicznych wykonywali roboty
wielofunkcyjne. To zadanie uruchomiło niezwykłą kreatywność
dzieci i stworzyło możliwość wykorzystania zróżnicowanych materiałów. Dzieci pracowały z dużym
zaangażowaniem i entuzjazmem.
Powstały interesujące prace, które
można podziwiać na klasowej wystawce. / R. Marczak

W piątek, 25 lutego w oddziałach
przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Masłowie odbył się bal
karnawałowy. Zaraz po śniadaniu,
dziewczynki zamieniły się w cudne księżniczki, wróżki, kotki, syrenki, a chłopcy w superbohaterów, zwierzątka i różne postacie
z bajek. Niektóre dzieci trudno
było poznać. Panie nauczycielki
starały się wprowadzić wychowanków w radosny nastrój i magię
karnawału, dekorując pięknie salę
balową. Przebierańcy świetnie się
bawili, uczestnicząc we wspólnych
zabawach i konkursach, a skoczna
i rytmiczna muzyka zachęcała do
tańca. Wszystkim zabawom towarzyszyła radość, uśmiech i spontaniczna aktywność dzieci, a cały bal
karnawałowy przebiegł w miłej,
serdecznej atmosferze i dostarczył
niezapomnianych wrażeń. Po udanej zabawie w jadalni czekał na
dzieci słodki poczęstunek, towarzyszył im także wspaniały humor.

nym zakończeniem pracowitego
tygodnia.
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DZIEŃ KOBIET W KLASIE IV C
Szkoła Podstawowa nr 2

Dzień Kobiet w klasie IV c był
dniem wyjątkowym i pełnym
emocji. Wszystko to za sprawą
przygotowanej przez chłopców
niespodzianki. Klasowe obchody
Dnia Kobiet rozpoczęły się oczywiście od tradycyjnych życzeń,
które chłopcy złożyli swoim koleżankom, a następnie dziewczynki zostały zaproszone do wzięcia
udziału w kilku konkurencjach
tematycznych, które miały na
celu wyłonić „Super Dziewczynę”
w naszej klasie. Dziewczęta miały
okazję wykazać się w trzech kon-

kurencjach. Pierwszą z nich było
nazwanie i określenie, do czego
służą losowo wybrane typowo
męskie przedmioty takie jak np.
klucz nasadowy czy woda kolońska. Kolejnym zadaniem było
rozpoznawanie różnego rodzaju
przypraw i ziół jedynie po zapachu lub krótkim opisie. Najwięcej emocji jednak wzbudziła we
wszystkich ostatnia konkurencja.
Została ona przygotowana z myślą
o wszystkich Paniach, których odwiecznym problemem jest wyszykowaniem się do wyjścia na czas.
Zadaniem dziewcząt było wykonanie ciekawej fryzury oraz dobranie
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odpowiednich dodatków do pozostałej części garderoby. Wszystko
oczywiście w określonym czasie.
W rolę modelek, a raczej modeli
wcielili się sami chłopcy, co dodatkowo miało utrudnić zadanie
dziewczynkom. Jednakże naszym
konkurentkom niestraszny okazał
się pośpiech i dodatkowe utrudnienia. Swoje zadanie wykonały
znakomicie, a sama konkurencja
rozbawiła wszystkich. Na koniec
naszej zabawy chłopcy wręczyli dziewczynkom przygotowane
upominki i jednogłośnie uznali,
że Wszystkie koleżanki zasłużyły
na tytuł „SuperDziewczyny”. Był
to dzień pełen radości, śmiechu
i dobrej zabawy. / Małgorzata Merczyńska

Wsparcie dla Ukrainy

Wiosennie, zdrowo i kolorowo

Sz. Podstawowa Boleścin

Szkoła Podstawowa nr 3

Wydawać by się mogło, że jeszcze
niewiele rozumieją, że temat wojny
jest im obcy – nic bardziej mylnego. Nasze dzieci wiedzą więcej niż
nam się wydaje. Chcą dzielić się
zabawkami, książeczkami i swo-

imi własnymi kocykami. Wiedza,
że niedaleko stąd są dzieci, które
teraz się boją i cierpią. Wysyłają
więc im na odległość swoje dobre
myśli wierząc, że ten okropny czas
wkrótce się zakończy / Sara Al
-Kebsi, Andżelina Grzyb

W klasie I b wyraźnie czuć zapach
nadchodzącej wiosny. Uczniowie wraz z wychowawcą podjęli
pierwsze próby samodzielnego

wykonania wiosennych kanapek.
Na szkolnych ławkach znalazły się
ściereczki kuchenne, deski do krojenia i wszystkie warzywa potrzebne do kulinarnej uczty. Zapach
produktów odpowiednio przygo-

Świętowanie Dnia Kobiet
Wycieczka do muzeum
Szkoła Podstawowa nr 3

16 marca klasy Vb i Vc z naszej
Szkoły pojechały na wycieczkę do
Wrocławia i uczestniczyły w lekcjach muzealnych w Panoramie
Racławickiej i Muzeum Narodowym. Spotkanie z żywą historią
i sztuką było dla uczniów dużym
przeżyciem. Ogromne wrażenie na
oglądających wywarła Panorama,

monumentalne dzieło malarskie
dające bardzo realistyczny obraz
wydarzeń z bitwy pod Racławicami. Muzeum Narodowe, z kolei,
nieustająco zachwyca wielką liczbą
dzieł malarskich, rzeźby i przedmiotów codziennego użytku, które
mówią, jak żyli ludzie w minionych
wiekach. Wycieczka była udana
i już planujemy następną.

Sz. Podstawowa Masłów

Dzień Kobiet to wyjątkowy czas
dla wszystkich dziewczynek i pań.
W naszej szkole uczczono ten
dzień w sposób szczególny. W oddziałach przedszkolnych odbyła
się miła uroczystość. Radosna atmosfera panowała już od samego
rana. W tym wyjątkowym dniu
wszystkie dziewczynki i panie
otrzymały serdeczne życzenia
oraz upominki. Nie zabrakło także kwiatów. Chłopcy tradycyjnie

zaśpiewali koleżankom uroczyste
„100 lat”. Ze szczególnym zaangażowaniem starali się, aby 8 marca
uczynić wyjątkowo miłym. Następnie zostały wręczone piękne
podarki i słodkości. Wiele radości
sprawiły dzieciom przygotowane z tej okazji zajęcia i zabawy.
Uśmiechnięte buzie przedszkolaków świadczyły o miło spędzonym
czasie. Starsi uczniowie także celebrowali Dzień Kobiet. Trzecioklasistki, czwartoklasistki oraz piątoklasistki otrzymały w tym dniu

towanych w domach i przyniesionych do szkoły roznosił się po całej
klasie. Mali kucharze w fartuchach
z zapałem przystąpili do pracy.
Efektem były smaczne, zdrowe
i śmieszne kanapki. Przysmaki
wykonane przez dzieci znikały
podczas degustacji w mgnieniu
oka. / A. Lew

od chłopców podarunki wraz z powinszowaniami. Na twarzach płci
pięknej dało się zauważyć zachwyt
i wdzięczność za pamięć i życzenia. Natomiast społeczność z klas
VII-VIII uświetniła ten dzień wyjazdem do kina Cinema City w CH
„Wroclavia” we Wrocławiu. Film
pt. „Spiderman. Bez drogi do
domu” niejednokrotnie wywołał
u dziewcząt łzy wzruszenia. Seans
był wspaniałą niespodzianką, która zapewne pozostanie w ich pamięci na długo. Wszyscy spędzili 8
marca we wspaniałym gronie i niemalże rodzinnej atmosferze. Oby
więcej takich cudownych chwil.

Powiatowa Mistrzyni Geografii

Grono czytelników jeszcze większe

Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

9 marca odbył się II Powiatowy
Konkurs Wiedzy o Krajach i Kontynentach “Podróż przez … Azję”.
W Szkole Podstawowej w Osolinie
spotkało się trzynaścioro znawców
geografii największego kontynentu. Najpierw uczniowie i uczennice rozwiązywali pisemny test
wiedzy, wykazując się znajomością
środowiska przyrodniczego oraz
sytuacji gospodarczej i społecznej
wybranych państw azjatyckich.
Następnie rozwiązywali pomysłowe quizy sprawdzające m.in.
znajomość atrakcji turystycznych.
Liczyła się nie tylko wiedza, ale też
umiejętność szybkiego podejmo-

W piątek bibliotekę szkolną zaszczyciła swoją obecnością klasa
1b. Dzieci przyszły wraz z wychowawczynią – p. Anną Lew, aby poznać zasady funkcjonowania tego

Chwile w teatrze

Konkurs Dookoła Świata

Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

W czwartek, 10 września w Domu
Kultury gościł Narodowy Teatr
Edukacji im. Adama Mickiewicza.
Ma on swoją siedzibę we Wrocławiu. Uczniowie z klas IV, V i VI
obejrzeli spektakl pt. „Mikołajek”,
natomiast klasy VII i VIII przypomniały sobie tematykę „Opowieści
wigilijnej”. Oba przedstawienia zachwyciły publiczność, zwłaszcza,

że było to pierwsze wyjście od czasów epidemii. „Mikołajek” – rozbawił do łez, „Opowieść wigilijna”
– wzruszyła i skłoniła do refleksji.
Po „Opowieści wigilijnej” aktorzy
rozmawiali z uczniami na temat
twórczości Dickensa, przesłania
utworu. Wyjaśnili również, czym
charakteryzuje się moralitet, co to
jest retrospekcja i jak się ją ukazuje
w filmie i teatrze. / Agnieszka Drohomirecka

Opowieść wigilijna
Sz. Podstawowa Ujeździec

10 marca uczniowie klas 7 i 6 wy-

W dniach 11-15 marca obchodziliśmy w klasach 4-8 “Dni Matematyki”. Na szkolnych korytarzach
pojawiły się cytaty sławiące królową nauk. Uczniowie przygotowali
plakaty i mapy myśli przedstawiające pojęcia matematyczne. W kla-

sach 4-6 podczas lekcji rozwiązywane były przygotowane przez
nauczycieli zadania, łamigłówki
i układanki matematyczne. Klasy 7-8 odkrywały tajniki liczby π.
Uczniowie pracowali z zaangażowaniem i po raz kolejny mogli poznać różne praktyczne zastosowania matematyki.

SOLIDARNI Z UKRAINĄ
W ubiegły piątek zakończyła się

Lekcja historii w kinie!!
Szkoła Podstawowa nr 3

16 marca uczniowie klas ósmych
udali się do Kina Polonia 3D
w Trzebnicy na lekcję historii.
Dotyczyła ona wydarzeń i postaw
ludzkich z czasów II wojny światowej. Film „Mistrz” Macieja Bar-

czewskiego przedstawia opartą
na faktach historię Tadeusza Pietrzykowskiego, polskiego boksera – dżentelmena, znanego z walk
w obozach koncentracyjnych. Jest
to opowieść o niezwykłej woli życia, o harcie ducha i nadziei, któ-

brali się do Trzebnicy, aby spotkać
się z aktorami Narodowego Teatru
Edukacji, którzy zaprezentowali

Dni matematyki
Szkoła Podstawowa nr 3

teki i czytelni. Pierwszoklasiści
z oddziału „b” dowiedzieli się,
gdzie w bibliotece stoją książki odpowiednie dla ich grupy wiekowej.
Finałem spotkania było wręczenie
dzieciom zakładek oraz – tradycyjnie – pamiątkowe zdjęcie! Mamy
nadzieję, że od teraz książka stanie
się dla nowych czytelników prawdziwym przyjacielem!!! / Agnieszka Drohomirecka

wania decyzji i ryzykowania. Po
podliczeniu wszystkich zdobytych
punktów okazało się, że I miejsce
zajęła uczennica naszej szkoły,
Marcelina Kopyś z 8c. Gratulacje!

Sz. Podstawowa Ujeździec

ra rodzi się pośród grozy i okrucieństwa Auschwitz. I o sile, jaką
czerpać można z walki za innych.
Jest to kino mocne i trudne, ale też
pełne nadziei, która w cenie jest zawsze – niezależnie od czasów i okoliczności. Film wzbudził u uczniów
wiele emocji i wywarł silne wrażenie czego wyrazem były brawa dla
tytułowego mistrza na koniec seansu. / Justyna Kędziora

miejsca oraz dołączyć do grona
naszych czytelników. Na początku zostały zapoznane ze zbiorami
gromadzonymi w bibliotece, następnie wzięły udział w dyskusji
dotyczącej korzyści płynących
z czytania i korzystania z biblio-
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w naszej szkole dwutygodniowa
akcja charytatywna, podczas której zbieraliśmy dary dla uchodź-

15.03.2022 r. odbył się szkolny
etap Konkursu Dookoła Świata.
Uczestniczyli w nim uczniowie
klas drugich, którzy pracowali w
dwuosobowych drużynach. Konkurs dotyczył jedynego z kontynentów. Składał się z kilku części,
m. in. pracy z mapą, rozwiązywania matematycznych zadań tekstowych, dyktanda bieganego. Miejsce pierwsze zdobyła kl. 2c - Lila
Fajks i Dawid Mackiewicz. Miejsce drugie - kl.2b - Michał Sagan
i Filip Malewicz. Miejsce trzecie kl.2a - Hania Federowicz i Mikołaj
Razik. Gratulujemy uczestnikom.
Laureaci pierwszego miejsca będą
reprezentować naszą szkołę w etapie gminnym. / R. Makles, R. Marczak
spektakl osnuty na kanwie utworu
Karola Dickensa „Opowieść wigilijna”. Przedstawienie, zdaniem
uczniów, było bardzo ciekawe.
Chociaż obsada liczyła tylko pięcioro aktorów, zostały przedstawione najważniejsze wątki. Przebieg akcji okraszony był efektami
specjalnymi zarówno wizualnymi
jak i dźwiękowymi. Wszystkiego
dopełniały również piosenki. Spektakl został nagrodzony gromkimi brawami. Dodatkową atrakcją
był suplement w postaci rozmowy
aktorów z widownią na temat retrospekcji w filmie i teatrze. Obejrzenie tego przedstawienia było
szczególnie cenne dla uczniów klas
siódmych, ponieważ jest to lektura
obowiązkowa.

ców z Ukrainy. Odzew na nasz
apel był wspaniały. Potrzebne rzeczy i produkty przynosiły dzieci,
a także rodzice. Udało się nam
zgromadzić naprawdę pokaźną
ilość darów (co można zobaczyć na
załączonych zdjęciach). Były wśród
nich pojedyncze kostki mydła, ale
również rzeczy wielkogabarytowe
jak materac. W przenoszeniu i sortowaniu darów brali udział uczniowie z klasy 7c oraz wielu nauczycieli. Cieszymy się z takiego dowodu
empatii. Wszystkie produkty będą
przeznaczone dla ukraińskich
rodzin, które zamieszkały w obwodzie naszej szkoły. Serdecznie
dziękujemy wszystkim rodzicom,
uczniom i nauczycielom, którzy
zaangażowali się w tak licznej
zbiórce darów. / Barbara Szymacha
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Chciałbym być kucharzem
Gminne Przedszkole nr 2

W lutym dzieci z gminnego przedszkola im. „Polskiej Niezapominajki” odwiedziły przedszkolną
kuchnię, aby poznać jej sekrety
i zagadki oraz dowiedzieć się jak
wygląda praca kucharza. Panie
kucharki miło powitały naszych
wychowanków oraz z radością pokazały, jak wyglądają ich codzienne obowiązki. Dzieci dowiedziały
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słodki poczęstunek. Tak też było
u nas, gdy odbył się nasz wyczekiwany bal. Dzieci z klas: 2a, 2b
i 2d przebrane były za, wróżki,
królewny, motylki, kotki, rycerzy,
kowbojów, policjantów, nie sposób
zliczyć i wymienić tych wszystkich
postaci. Wystrój sali wprowadził

w radosny nastrój oraz zachęcał
wszystkich do wesołej zabawy.
Dzieci świetnie się bawiły a wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wychowankom. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za
przygotowanie strojów balowych
oraz słodki poczęstunek. Do zobaczenia już za rok, na BALU KARNAWAŁOWYM!!! / M. Marycz,
A. Drzewiecka

mom złożyli życzenia oraz wręczyli kwiatki i piękne upominki.
Chłopcy z klas drugich to prawdziwi dżentelmeni, pamiętali również
o innych kobietach – również tych

nieco starszych. Mali mężczyźni
zaprosili na słodki poczęstunek,
za który dziękujemy wszystkim
rodzicom, którzy pomogli w przygotowaniu niespodzianki. Wszystkim dopisywał znakomity humor.
Wszystkie kobietki małe i duże
dziękują chłopcom z klasy 2a, 2d
za fantastyczną niespodziankę.
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się na czym polega praca pań kucharek, jakich zasad bezpieczeństwa i higieny muszą przestrzegać w pracy, jak wyposażona jest
profesjonalna kuchnia, nazywały
znajdujące się tam urządzenia i akcesoria kuchenne oraz zgadywały
jakie potrawy się w niej przyrządza
i dla kogo. Ogromną frajdą okazało
się oglądanie ogromnych garnków,
misek i patelni – dzieci porównywały wielkość przyrządów, który-

mi kucharz posługuje się w pracy,
z tymi, które znajdują się w kuchni domowej. Szefowa kuchni Pani
Celinka przypomniała także dzieciom zasady zdrowego odżywiania
i zachęcała do spożywania dużej
ilości warzyw i owoców. Wszystkim przedszkolakom bardzo przypadł do gustu zawód kucharza
i wielu z nich już dziś stwierdziło,
że w przyszłości z pewnością nim
zostaną. Przedszkolaki serdecznie
dziękują paniom kucharkom za
poświęcony czas i interesujące zajęcia. (A. Chomin)

dzień kobiet
Gminne Przedszkole nr 1

Dzień Kobiet to święto, które obchodzone jest 8 marca. Obchodzone jest na świecie od ponad wieku.
Jest to święto zarówno tych dużych
kobiet jak i tych małych kobietek. Tego dnia wszyscy chłopcy są
dżentelmenami i swoim paniom
oraz koleżankom sprawiają radość.
Dzień Kobiet w Gminnym Przedszkolu nr 1 im. Krasnala Hałabały
w Trzebnicy jak zawsze nie przeszedł bez echa. Aby uświetnić ten
dzień wszystkie Panie dostały od
Rady Rodziców cudowne prymul-

ki. Od rodziców i dzieci – kwiaty,
słodkości i miłe słowa. W każdej
grupie mali panowie stanęli na
wysokości zadania i z wielką elegancją złożyli swoim koleżankom
najserdeczniejsze życzenia i wręczyli drobne upominki. Dzień minął wszystkim bardzo przyjemnie.
Na dziewczęcych buziach uśmiech
gościł przez cały dzień, a chłopcy
okazali się niezwykle szarmanccy i uczynni. Jak miło, że wszyscy „mężczyźni” z przedszkola
pamiętali o swoich koleżankach.
Panowie! Spisaliście się na medal!!
Dziękujemy / Elżbieta Zawada

Zwycięska drużyna

Bal Karnawałowy

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 2

SP1 Trzebnica wygrywa Turniej Powiatowy, „Z Podwórka na Stadion

o Puchar Tymbarku”, w kategorii
U-10. Uzyskuje również awans do
etapu wojewódzkiego.

„Jak co roku w karnawale, wszyscy
uczniowie bawią się wspaniale…!”
Karnawał…to czas bardzo wyczekiwany przez dzieci, to chwile,
przepełnione muzyką i najlepszą
zabawą. Karnawał to…czas na

Dzień Kobiet
Szkoła Podstawowa nr 2

współpraca międzynarodowa
Szkoła Podstawowa nr 1

W anglojęzycznym dwumiesięczniku The Teacher ukazał się artykuł pt.: Content and Language Integrated Learning (CLIL) Module
supported by the implementation
of an eTwinning project, którego
współautorką jest p. Joanna Dybała – nauczycielka języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej w naszej szkole.
Autorki artykułu: p. Joanna Dybała – SP1 Trzebnica, p. Agnieszka Czekajło – Przedszkole Układanka w Świętej Katarzynie i p.
dr Barbara Muszyńska – adiunkt,
kierownik Pracowni Kształcenia
Językowego w DSW, opisują w nim
aktualnie realizowany w grupach
zerowych międzynarodowy projekt „I love HOLIDAY”. Tworząc
projekt autorki skupiły się na międzyprzedmiotowym
podejściu
CLIL w nauczaniu języków obcych

dzieci w edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej, a projektowanie procesu kształcenia backward
design oparły na Taxonomii Bloom’a . Artykuł skupia się na potrzebach dzieci – podczas planowania
projektu autorki wzięły przede
wszystkim pod uwagę proces projektowania doświadczeń przez
dzieci i przyswajanie przez nie języka obcego (language acquisition)
w sposób naturalny. Artykuł upowszechnia wypracowane przez
autorki rozwiązania programowe
i umożliwia dostęp do wszystkich
etapów projektu i stworzonych do
niego materiałów edukacyjnych
innym nauczycielom. Wszystkie
kroki podjęte przez autorki służą
wymianie wiedzy i doświadczeń
między nauczycielami oraz podnoszeniu jakości kształcenia, ale
i statusu zawodu nauczyciela. Bardzo ważna w tym procesie była
i jest współpraca szkoły i uczelni.

Męskie pogaduchy przy oranżadzie
Sz. Podstawowa Boleścin

Dzień Kobiet to doskonała okazja
do okazania PANIOM, ile znaczą
w życiu każdego mężczyzny. Choć
niekiedy trudno im się do tego
przyznać, to jednak zdają sobie
sprawę, że świat bez Kobiet byłby
smutny, nudny i nijaki. Co roku
w naszej szkole Święto Pań obchodzi się z rozmachem. Tak też było
tym razem. Najpierw w klasach

chłopcy wręczyli kwiaty i upominki swoim wychowawczyniom
i koleżankom. Następnie uczniowie klas VII i VIII pod kierunkiem
pana Pawła Troniny, Księdza Daniela Nowakowskiego oraz pana
Abdula Al Kebsi przygotowali program artystyczny będący ukłonem
w stronę wszystkich pań. Najpierw
na scenie pojawili się chłopcy, którzy w rozmowie między sobą uka-

Konkurs recytatorski

8 marca – Międzynarodowy
Dzień Kobiet na stałe wpisał się do
szkolnego kalendarza. To święto,
o którym nie wypada zapomnieć.
Pamiętali o nim również chłopcy
z klasy 1d Szkoły Podstawowej nr 2

w Trzebnicy, którzy złożyli swoim
koleżankom życzenia, odśpiewali tradycyjne „Sto lat” . Chłopcy
wręczyli dziewczynkom laurki
oraz upominki – piękne kubeczki z imionami. Dziewczynki były
nimi zachwycone! / M. Strzykalska

Szkoła Podstawowa nr 1

Jak podkreślają autorki, wymiana
wiedzy i doświadczeń odgrywała
w procesie powstawania projektu
istotną rolę. Dla p. Joanny Dybały
zaś, jak sama mówi, był to bardzo
ważny aspekt doskonalenia zawodowego i profesjonalizacji tego,
czym zajmuje się na co dzień oraz
połączenia głębszego rozumienia
teorii i praktyki. Jeden egzemplarz
magazynu znajduje się w naszej
szkolnej bibliotece. Zapraszamy.
zali jak trudno zrozumieć kobietę.
Później w scence kabaretowej pokazali ciekawe relacje między mężem i żoną. Wszystko z zacięciem
satyrycznym, z dużą dawką humoru i w asyście tańczących dziewcząt z klasy VII. Następnie panowie złożyli wszystkim paniom
piękne życzenia i wręczyli kwiaty
oraz słodkości zakupione przez
Radę Rodziców, za co serdecznie
dziękujemy. Uwieńczeniem uroczystości było przemówienie Pani
Dyrektor Anny Kurnickiej. / Anna
Leszczyńska-Janik

9 marca w Szkole Podstawowej im.
Małego Księcia w Wiszni Małej
odbył się VI Powiatowy Konkurs
Recytatorski “Wszystko jest poezją” dla klas IV. Naszą szkołę reprezentowała Nina K. z klasy IVc.
Uczennica zaprezentowała dwa
utwory – wiersz i fragment prozy
inspirowane myślą Jonasza Kofty “Naprawdę jaka jesteś, nie wie
nikt”. Gratulujemy wystąpienia
i dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły w eliminacjach powiatowych.

Tuż po feriach przenieśliśmy się
do magicznego świata podwodnego, aby zakończyć czas karnawału.
Każde dziecko przywdziało wymarzony strój i obowiązkowo –
uśmiech i dobry nastrój. We wspól-

Szkoła Podstawowa nr 2

We wtorek 8 marca, chłopcy z klasy 2a, 2b i 2d mile zaskoczyli swoje
koleżanki z klasy. Klasowym da-

W dniu 14 marca klasa 5a wybrała
się na pieszą wycieczkę do Gminnego Parku Wodnego Trzebnica-ZDRÓJ, miejscem docelowym
była kręgielnia. Wycieczka miała
charakter integracyjny jak także celebrujący święta z ubiegłego
tygodnia tj. Dzień Kobiet i naszych młodych Mężczyzn :) plan
wycieczki obejmował „potyczki” w zespołach na kręgielni oraz
wspólny posiłek – pizza oraz lody.
Uczniowie zgodnie uznali dzień
za udany co zdradzały uśmiechy
na ich twarzach. Opiekunami wycieczki była Pani Justyna Kędziora
oraz Katarzyna Nogaj.

Wycieczka 5a

Bal karnawałowy
Sz. Podstawowa Boleścin

Dzień Kobiet

nej zabawie towarzyszyły nam
kolorowe morskie stwory. Była
ulubiona muzyka, tańce, zabawy
ruchowe i oczywiście słodki poczęstunek. Ten dzień jeszcze na długo
pozostanie w naszych myślach.
Sara Al-Kebsi, Andżelina Grzyb

Kiermasz Rzeczy Używanych
Szkoła Podstawowa nr 3

W czwartek zakończył się Kiermasz Rzeczy Używanych, organizowany przez Zielony Patrol pod
opieką pani Pauliny Kolińskiej
i pani Anny Ciby. Kiermasz był
okazją do pozbycia się z domu
przedmiotów, które nie są nam
potrzebne, a mogą przydać się innym. Z drugiej strony – można
na nim było znaleźć rzeczy, które będą dla nas przydatne. Wielu
uczniów przyniosło książki, gry

Szkoła Podstawowa nr 3

planszowe, pluszaki, układanki
i inne zabawki, a nawet ubrania.
Większość rzeczy znalazła nowych
właścicieli, pozostałe przedmioty
trafią do biblioteki, świetlicy lub
na zbiórkę dla uchodźców. Zarobiliśmy 227,50 zł, które dołożymy do
kwoty zbieranej w tym tygodniu
do puszki. Planujemy zorganizować kolejny kiermasz pod koniec
roku szkolnego, może już bez konieczności zachowania reżimu sanitarnego.

Olimpiada Promocji Zdrowia
Szkoła Podstawowa nr 1

14 stycznia bieżącego roku, 13
uczniów z klas 7 naszej szkoły,
brało udział w XXIX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji
Zdrowego Stylu Życia, organizowanej przez Polski Czerwony
Krzyż. Był to etap szkolny. Pierwsze miejsce zajęła Tola M. z klasy
7a, drugie miejsce zajął Jakub S.
z klasy 7b, a trzecie miejsce zajęła
Oliwia O. z klasy 7a. Jakub i Oliwia otrzymali za swoje osiągnięcia

nagrody od PCK. Natomiast Tola
zakwalifikowała się do drugiego, rejonowego etapu konkursu.
Tola reprezentowała naszą szkołę w zawodach rejonowych, które
odbyły się 9 marca w Oddziale Rejonowym PCK w Miliczu. Z przyjemnością informujemy, że nasza
uczennica zdobyła najwyższą liczbę punktów i zajęła I miejsce, za co
otrzymała nagrodę od PCK. I właśnie Tola będzie reprezentować
rejon w trzecim etapie konkursu
– okręgowym, który odbędzie się

we Wrocławiu. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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28 marca / 18:00

Podczas spotkania wykonasz wielkanocne
jajo dekorowane techniką mix media pod
okiem instruktora! Cena: 20 zł/os.

artKawiarnia

ul. Prusicka 12 (wejście od ul. Jana Olszewskiego)
pon-czw 12:00 – 20:00
pt-sob 12:00 – 22:00
niedz. 12:00 – 20:00

Miejsce dla Ciebie!

1/10
wieku

tel. 669 886 997

13

Rusałka
leśna

Część
Wyścigu
Pokoju

4

17

7

Małe
Daewoo
Brązowi
batona

18

18

Zebranie w
pracy

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

Zbiornik
wodny

Daje
stały
dochód

10

KINO POLONIA

12

Oznaka
żaka

Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie końcowe.
4

artKawiarnia, zapisy: zapisy@gckis.
trzebnica.pl

Zapraszamy na domowe ciasta, najlepszą
kawę, chrupiące gofry oraz rzemieślnicze
lody

Zły znak

metalu

3

9

Nadana nazwa

Atak
szału w
tropiku

Zwód
Odblask boksera
pożaru

Daje
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
Rusałka
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływustały
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozleśna
porządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informujemy, że: dochód
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum
10
18
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
Zebra- krzyżówki do Redakcji Panoramy Trzebnickiej i udziału w losowaniu zwycięscy; nie
podanie danych osobowych uniemożliwi udział w losowaniu nie
zwycięscy;
dane będą przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa; dane będą przew
chowywane przez okres do wydania kolejnego numeru Panoramy:
dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
4 prawo: wycofania zgody
7 w dowolnympracy
przysługuje Pani/Panu
momencie bez wpływu na zgodność z 17
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgodyMałe
przed jej cofnięciem; żądania od administratora dostępu do moich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przeZłącze
twarzania; Daewoo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych; wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
na

2

2

Władysław,
generał

żaka

1

16

22-27 marca / 10:0018:00

Wystawa pająków i skorpionów, GCKiS,
Sala Retro
Bilety: normalny: 18 zł, ulgowy: 12 zł,
wycieczki szkolne: 10 zł, rodzinny: 50 zł (2
dorosłych + 2 dzieci)
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1.
Komisja wylosowała głównego zwycięzcę
Posła-

Cześnika

kaktusa
• 50
zł

z numeru 4

15

Duma żyrafy

5

Nauka o
dźwięku

1

auta

6

Zaliczka Dokręna
cana
poczet żabką

Dekolt
sukni

Zdobi 5 (210)
KUPON
KRZYŻÓWKOWY dwutygodnika NR
Nauka o
koło
dźwięku

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

POTWORNA RODZINKA 2”

17
Złącze
na
metalu

25-29 marca 2022

1

E

K

L

2

3

A

4

5

6

M

7

8

9

10

11

6+/ animacja, komedia, przygodowy / 2D
dubbing /1godz. 44 min.

„MÓJ SYN”

15+ / kryminał / 2D napisy / 2 godz. 36 min.”

Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie końcowe.
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12

13

14

15

16

17

18

1-5 kwietnia 2022

A

22 kwietnia / 18:00

UPS 2! BUNT NA ARCE
INNI LUDZIE
Koncert Trzech Tenorów Show
bilety 50zł
Rynek Ratusz, parter / tel. 669 767 871
poniedziałek 09:00 – 12:00 i 13.00 – 16.00
wtorek 09:00 – 12:00 i 13.00 – 16.00
środa prace wewnętrzne
czwartek 10:00 – 12:00 i 13.00 – 17.00
piątek 09:00 – 12:00 i 13.00 – 16.00
sobota 09:00 – 13:00 – pierwsza i trzecia sobota miesiąca

Więcej informacji
znajdziesz zawsze
w SOCIAL MEDIA
/trzebnica

/trzebnica

/gminatrzebnica

/gminatrzebnica
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Lokalne wsparcie
i dobra współpraca
W dniu 17 marca w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy odbyło się
spotkanie burmistrza Marka Długozimy z właścicielem firmy
Ekspres Bus Panem Krzysztofem Borodyczem.
Spotkanie miało na celu omówienie ważnych zagadnień dotyczących transportu
publicznego m.in. rozwiązania problemów
komunikacyjnych ludności z mniejszych
miejscowości gminy, wsparcia ze strony lokalnych władz w utrzymaniu połączeń Ekspres Bus na określonych trasach.
Odpowiadając na potrzeby mieszkańców
liczących na szybkie rozwiązanie problemów komunikacyjnych oraz stały i regularny
transport pasażerski, Pan burmistrz zapewnił
iż czynnie włączy się w działania usprawnia-

jące komunikację łączącą małe miejscowości
z Trzebnicą oraz wesprze funkcjonowanie
obecnych linii Ekspres Bus m.in. linii komunikacyjnych Trzebnica – Żmigród przez Kaszyce Wielkie, Trzebnica – Żmigród przez
Prusice.
Burmistrz Marek Długozima jest również
otwarty na rozmowy z przedstawicielami
miasta i powiatu milickiego związane z przywróceniem linii komunikacyjnej Ekspres Bus
relacji Trzebnica – Sułów przez Milicz.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA
GMINY TRZEBNICA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
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 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz uchwały nr XI/125/19 Rady Miejskiej
w Trzebnicy z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla części terenu
we wsi Będkowo, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 04.04.2022 r. do 27.04.2022 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 25.04.2022 r., o godz. 12:00 w formie elektronicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
Chęć udziału w dyskusji publicznej należy zgłosić z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem na adres e mail: planowanie.przestrzenne@um.trzebnica.pl
Link do dyskusji publicznej zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy w dniu dyskusji o godz. 11:00.
Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej mogą wnosić uwagi do projektu 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 20.05.2022 r. Zgodnie z art. 8c w/w ustawy
uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków
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 społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2021 poz.
2373 ze zm.) zawiadamiam o udostępnieniu do publicznego wglądu w ramach strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i możliwości zapoznania się z nimi w dniach od 04.04.2022 r. do 27.04.2022 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 informacji
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 środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko w związku z art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające

osobowości prawnej mogą wnosić uwagi. 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 20.05.2022 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 kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) oraz art. 11a ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503), 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 kierunków zagospodarowania przestrzennego, będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
4) przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
5) dane będą przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa,
6) dane będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa,
7) ma Pan/Pani prawo do:
a. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania;
b. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) podanie danych jest wymogiem ustawowym,
9) jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
10) niepodanie danych uniemożliwi 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 2022 r., poz. 503) Burmistrz Gminy Trzebnica informuje również o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku

prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa
w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo, o którym mowa w art. 15
ust. 1 lit. g, RODO tj. PRAWO DOSTĘPU przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

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

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

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

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

OKULISTA
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

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

ul. Wrocławska 4 A
Wisznia Mała
Rejestracja

INTERNISTA
KARDIOLOG

LARYNGOLOG
praktyka
laryngologiczna

Gabinet Internistyczno-Kardiologiczny

Lekarz Krzysztof Włodarczyk
specjalista chorób
wewnętrznych i kardiologii
w poniedziałki 15:00-16:00
w czwartki 15:00-17:00

Trzebnica ul. Kościuszki 10

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ
II piętro, pokój 206
wizyty domowe tel. 601 760 888

Dr nauk med. Piotr Pastuszek

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

ul. KOŚCIUSZKI 10
Rejestracja
tel. 607 09 99 00

GABINET
PEDIATRYCZNOALERGOLOGICZNY

miejsce
na Twoją
reklamę

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

tel.

po wcześniejszym umówieniu.

tel. 602

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

i PRACOWNIA OPTYCZNA
lek. med. Maria Banaś-Wojtowicz
specjalista chorób oczu i optometrysta
• pełen zakres badań okulistycznych
• OCT-optyczna koherentna tomografia
• komputerowe pole widzenia

Godziny przyjęć gabinetu:

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

71 387 22 67 / 607 40 58 47

J. Rakowska-Stefanidis

konsultacje w sprawie
leczenia niepłodności
Trzebnica ul. Mickiewicza 1
tel. 71 312 05 60

•
•
•
•
•

(wejście od ulicy Milickiej)

gabinet ginekologiczny
ginekolog-położnik
zakres: USG, cytologia,

ACS SŁUCHMED

www.okulistatrzebnica.pl
pon. śr. czw. pt. 13:00-19:00
wt. 13:00-17:00

GINEKOLOG
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

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

pon. – śr. – pt. 16 – 19

604 474 755

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

Gabinet USG
dr n. med. Tomasz Harań

STOMATOLOG

STOMATOLOG

STOMATOLOG

specjalista radiolog

Lekarz dentysta

MediPerfect

lek. stom.

Godziny przyjęć:

Dagmara Zięba

Ana
Vidiun-Kurasiewicz

Trzebnica

Stomatologia
i medycyna estetyczna

tel. 500

020 110

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

Obornicka 41e
koło stadionu

rejestracja

71 387 27 78
605 175 050

tel.

PSYCHOLOG
P OZ Y T Y W- Ka

Centrum Rozwoju i Wsparcia
Psychologicznego
•
•
•
•
•
•

psycholodzy dzieci i młodzieży
psycholodzy osób dorosłych
konsultacje online
psychoterapia dzieci i młodzieży
psychoterapia osób dorosłych
grupy rozwojowo-terapeutyczne dla
dzieci i młodzieży
• EEG biofeedback
• terapeuci ręki

Trzebnica ul. Polna 33
rejestracja tel. 503 901 757
w w w.poz y t y w-ka.pl

ul. Koscielna 11

4

w przychodni Reh u
tel.

603 403 202
PSYCHIATRA

lek. Agnieszka Dzioba-Musiał

TRZEBNICA
Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica – ZDRÓJ
ul. Kościuszki 10
Przyjmuje we wtorki
w godz. 15.00 – 19.00

rejestracja telefoniczna
tel. 665

38 38 58

Adam Wesołowski
Trzebnica

lek. dent.

Trzebnica
ul. Kościelna 11
tel. 515 874 799

ul. J. Korczaka 1E
(Osiedle Zdrój – wejście
od ul. Armii Krajowej)
• stomatologia zachowawcza
z endodoncją
• stomatologia dziecięca

tel.

Anita Szlęzak

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

Trzebnica ul. Św. Jadwigi 11a/1

• 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

519 580 771

Logopeda
kliniczny
Neurologopeda kliniczny
Surdopedagog
• terapia aac i c-eye
• elektrostymulacja obszaru
ustno-twarzowego
• trening słuchowy Johansena
• trening słuchowo-głosowy
przewodnictwa kostnego
• kinesiotaping
• masaż Schantala
• Monachijska Funkcjonalna
Diagnostyka
• praca z pacjentem z wadą
genetyczna, uszkodzeniami
neurologicznymi, niemowlętami, korekcja wad wymowy

Agnieszka
Franieczek-Madalińska
tel.

504 234 127
Trzebnica

ul. Daszyńskiego 67/11

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

Psycholog
Psychoterapeuta

P S YC H E D E I
PSYCHOLOG

Gabinet Psychologiczno-Terapeutyczny

mgr Anita Warchlewska

Psycholog
Psychoterapeuta
mgr
Psychoterapia i wsparcie psychologiczne
osób dorosłych i młodzieży po 16 rż
• zaburzenia nastroju
• depresja i żałoba po stracie
• zaburzenia lękowe i nerwicowe
• objawy psychosomatyczne
• kryzysy życiowe i nadmierny stres
• nadużywanie alkoholu i uzależnienia

NEO
CENTRUM SŁUCHU

tel. 71 740 50 12

Trzebnica ul. H. Pobożnego 15/XII

GINEKOLOG
Janina Aleksandra Miturska

665 086 997

159 230

OKULISTA

OKULISTA

w ZAKŁADZIE OPTYCZNYM

G ABINE T Y LEK AR SK IE

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)

Wsparcie psychologiczne dla osób
dorosłych, młodzieży i dzieci
• depresja i zaburzenia nastroju
• dorośli, młodzież i dzieci
• diagnoza spektrum autyzmu
• zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży
• terapia par z problemami niepłodności

tel.

530 015 274

psycholog.psychedei@gmail.com

Trzebnica
ul. Oleśnicka 19 D / 6

Onkolog

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

TRZEBNICA

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

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 dermatologiczne, tel. 669 070 396
• porady lekarskie, dermatoskopia, światłolecznictwo (AZS,
łuszczyca) usuwanie brodawek
i włókniaków (kriochirurgia)
elektrokoagulacja.

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

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

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

dr n. med.

Mariusz Krawczyk

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

Konsultacje Onkologiczne
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica-ZDRÓJ
czwartki godz. 15-18

rejestracja tel. 606 456 454

Przychodnia
Weterynaryjna
FENIKS
lek. wet. Ewa
Okręglicka – Langner

Trzebnica
ul. Kolejowa

1b
rejestracja wizyt:
tel. 601

061 222

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

FIZJOTERAPEUTA
Gabinet Fizjoterapii
mgr

Mateusz Marszycki

• Masaż Leczniczy
• Terapia Manualna
• Igłoterapia

wizyty domowe
TRZEBNICA

ul. Świętej Jadwigi 1/2
tel. 501 676 986

DERMATOLOG

ENDOKRYNOLOG

lek.med. Barbara

Paweł Wójtowiec

Idzińska-Michel
• Przyjęcia NFZ
wolne
• Zabiegi
miejsca
• Wizyty prywatne

Milicz

ul. Kasztanowa 16

Rejestracja: 605

195 194

SPECJALISTA
FIZJOTERAPII
Hanna Stelmaszczyk

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

TERAPEUTA MANUALNY
mgr Paweł Stelmaszczyk

• terapia powięziowa
• terapia czaszkowo-krzyżowa

fizjoterapia
osteopatia

TRZEBNICA
ul. Solna 6 lok 2 i 3

Trzebnica
ul. Solna 6 lok 2 i 3

rejestracja online:
www.stepmed.pl oraz

rejestracja online
www.stepmed.pl oraz

tel.

507 033 543

tel.

503 195 870

PULMONOLOG
KARDIOLOG
DIETETYK
BADANIA USG
lek. med. Agata Kot
specjalista chorób płuc
Chlamydia, mycoplasma, przewlekły kaszel, duszności, astma, obturacyjna choroba płuc, zapalenia
płuc i oskrzeli, zaburzenia oddychania w czasie snu, nadmierne
zmęczenie, nadmierna senność

dr n. med.

Agata Kaczmarzyk-Radka
specjalista kardiolog
USG serca, zaburzenia rytmu, nadciśnienie tętnicze, niewydolność
serca, arytmia, kołatanie serca,
wady serca, zawał serca

LOGO-SPEKTRUM
NOWOCZESNE CENTRUM
TERAPII I WSPOMAGANIA
ROZWOJU DZIECI
• Integracja Sensoryczna
• Terapia Logopedyczna
• Diagnoza i terapia dysleksji
• Trening sensomotoryczny
• Trening umiejętności społecznych
• Zajęcia dla dzieci z Zespołem
Aspergera
• Przygotowanie do szkoły– Pierwszak na medal
• Terapia ręki
• Muzykoterapia
• Zajęcia z ortografii
• Senso-zabawy dla niemowląt
i małych dzieci
• Diagnoza gotowości szkolnej.

Trzebnica

Wizyty domowe wraz z badaniem
echokardiograficznym

lek. med.

SPECJALISTA CHORÓB WEW.
MEDYCYNA ŻYWIENIA
Zaburzenia przewodu pokarmowego, Wzdęcia/Zaparcia, Zespół
jelita nadwrażliwego, SIBO (zespół
przerostu flory jelita cienkiego),
celiakia, wsparcie przy chorobach
autoimmunologicznych (m in.
choroba Hasimoto, RZS, łuszczyca),
problemy skórne ( trądzik, AZS, egzemy, wypadanie włosów), zaburzenia
glikemii (insulinooporność, cukrzyca), zaburzenia hormonalne (PCOS)

ważne telefony

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

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

REHABILITACJA
WIZYTY DOMOWE

SKLEP MEDYCZNY
MEDICA

w Gminnym Centrum
Medycznym
TRZEBNICA-ZDRÓJ

Zalewska

FIZJOTERAPIA

neurorozwojowa dzieci
i niemowląt
Certyfikowany Terapeuta
NDT Bobath
• zaburzone napięcie
mięśniowe
• asymetria ciała
• problemy ruchowe
• zespoły neurologiczne
i genetyczne

FIZJOTERAPIA
dorosłych
• po operacjach
• po urazach
• po unieruchomieniu
• po pobycie w szpitalu
• terapia McKenzie

Trzebnica i okolice
tel. 506 607 012

ul. Kościuszki 10
III piętro p.301
•
•
•
•
•

Rejestracja telefoniczna:

PRZYCHODNIA

Trzebnica ul. Św. Jadwigi 3a
rejestracja tel:
pon – pt 8:00 – 16:00
tel. 606 454 887

Badania USG: jamy brzusznej dzieci i dorosłych, układu moczowego,
tkanek miękkich, tarczycy, ślinianek, węzłów chłonnych, jąder, piersi, miednicy (prostaty), kolana

Zespół doświadczonych
psychiatrów i psychologów –
psychoterapeutów oferuje opiekę
w zakresie:
• konsultacje psychiatryczne dla
osób dorosłych.
• konsultacje psychiatryczne dla
dzieci i młodzieży.
• psychoterapia indywidualna osób
dorosłych.
• psychoterapia i wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży.
• konsultacje i terapia dla par, rodzin.
• wizyty domowe psychiatry
i psychologa (dla seniorów i osób
z ograniczoną mobilnością).

+48 694 723 900

SPECJALISTYCZNOREHABILITACYJNA
DLA DZIECI

lek. med. Grzegorz Fast
specjalista radiolog

Środowiskowe
Centrum
Psychiatrii
i Psychoterapii

ul. Solna 6
www.logo-spektrum.pl

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

Joanna Konieczyńska

mgr Anna
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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

Trzebnica
ul. Polna 27a/1

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 Sztuki
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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ogłoszenia
drobne
LINIA D

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

Dworce i przystanki

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

Kurs 1

Kurs 2

Kurs 3

Kurs 4

Kurs 5

Kurs 6

Kurs 7

Kurs 8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LINIA B
P.T

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

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

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

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

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

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

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

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

Kurs 5

Kurs 6

Kurs 7

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

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

07:04
07:06
07:08

07:16

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

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

09:22
09:25

07:20
07:22

08:18
08:20

08:19
08:21

09:29
09:31

08:24

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

09:35

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

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

Kurs 8

Kurs 9

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

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

14:27
14:30
14:40

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

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

10:00 – Cmentarz Obornicka

13:40 – Cmentarz Obornicka

10:03 – Inter marche

13:43 – Inter marche

14:50

15:36

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

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

LINIA C

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

08:44
08:46
08:48

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

09:09
09:11
09:13

Rozkład Szynobusów

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

13:45 – Bar Gwiazdka

10:07 – ul. Bochenka – UPT

13:47 – ul. Bochenka – UPT

ul. Daszyńskiego – U.M. 10:10

ul. Daszyńskiego – U.M. 13:50

10:16
10:19
10:21
10:23

13:50
13:53

Kurs 2

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

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

KURS
1

ważny od 16.12.2019r.

Ogłoszenia publikowane są: przez ok. 2 emisje
lub do momentu wycofania ich przez nadawcę.
Zgłoszenia do kolejnego numeru
należy dostarczyć do 8.04.2022 r.

NIERUCHOMOŚCI
Spr zedam

KURS
2

KURS
3

KURS
4

KURS
5

KURS
6

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

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

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

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

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

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

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

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

POCZĄTEK TRASY

mieszkanie (4) 80 mkw ,dwupoziomowe
w centrum Trzebnicy, 2 sypialnie,salon ,2
łazienki ,kuchnia, osiedle z parkingiem,monitorowane, cena 515000 zł, do negocjacji,
tel.695 153 641.
mieszkanie (3) 2-pokojowe z widokiem
na las bukowy w Trzebnicy, cena do negocjacji, tel. 609 110 868.
mieszkanie (3) 2 pokoje + kuchnia + balkon i łazienka, czwarte piętro, do remontu,
pow. 44.6 mkw, cena 310 tysięcy, Trzebnica,
tel. 514 236 027.
dom (5) w zabudowie bliźniaczej, 67 mkw,
dodatkowo dwa garaże, nowy dach, ogrzewanie gazowe, podpiwniczony, na działce
o powierzchni 1,046 mkw, tel. 724 121 082.
DOM (2) bliźniak – cały lub połowa, parter
i poddasze 2 x 82 mkw, działka 2 x 585 mkw,
stan surowy zamknięty, rok budowy 2015,
cena połówki 280 tys. zł, całość 500 tys. zł, tel.
667 362 909, 697 260 316.
bliźniaki (1) z działką o powierzchni 570
mkw w Szczytkowicach, nowy budynek,
stan deweloperski, wysoki standard wykończenia. Pow. domu 108 mkw, gabinet, 3 sypialnie, 2 łazienki, salon z aneksem, garderoba, koniec budowy III kw. 2022, bez podatku
PCC. Pomagamy w uzyskaniu kredytu, tel.
512 174 493.

INFORMACJE OGÓLNE
kierunek
Trzebnica –Boleścin – Siedlec
PKP – Trzebnica

10:05 – Bar Gwiazdka

Kurs 1

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ogłoszenia drobne są bezpłatne.
Ich treść przyjmujemy i wycofujemy:
osobiście w sekretariacie GCKiS
ul. Prusicka 12 lub telefonicznie
tel. 785 922 332 oraz przez e-mail:
reklama.panorama.trzebnicka@gmail.com

Trzebnica – Kałowice –Trzebnica – Marcinowo – Trzebnica
Przystanki

14:52
14:54
14:57
15:01 / 15:15
15:18
15:20
15:22
15:25

13:55
13:57
13:59

źródło: www.kolejedolnoslaskie.pl

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

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

Trzebnica– Koniowo

15:35

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

Koniowo – Trzebnica

08:20 / 11:35

Koniowo

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

Trzebnica– Ujeździec
Mały

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

15:15 A

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

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

dom (1) do remontu, dwukondygnacyjny, położony na działce, o pow. 1667 mkw
w miejscowości Malczów gm. Trzebnica, powierzchnia domu: 211 mkw (w tym garaż 27
mkw), pow. strychu 54 mkw, cena 39 000 zł,
tel. 71 369 69 11.
odstąpię działkę(3) na ROD Tulipan,
ul. Węgrzynowska; 8a; drzewa owocowe,
tel. 664 725 289.
działka(3) sprzedam-odstąpię działkę
ogrodową należącą do ROD "Tulipan" na
ul. Obornickiej w Trzebnicy, powierzchnia
działki: 360 mkw z altaną, ogrodzona, drzewa i krzewy owocowe, cena 4000 zł, tel. 791
181 454.
działka(3) budowlana o pow. 10,86 ar.
Świeżo wydane pozwolenie na budowę,
przy drodze gminnej, uzbrojona w prąd
i wodę, posadzony żywopłot, Kałowice, 6 km
od Trzebnicy, cena 135 000, tel. 667 277 994.

BIURO

NIERUCHOMOŚCI
MIESZKANIA
DOMY
DZIAŁKI
biuro@dtr-invest.pl

www.dtr-invest.pl
tel. 602

756 346

ul. Daszyńskiego 42 Trzebnica

K

L

A

M

A

NR 5 / 210 / 25.03.2022

43

DZIAŁKA(2) BUDOWLANA, PRUSICE 11a,
działka mieszkalno-usługowa z pozwoleniem
na budowę bliźniaka, dostępne w sumie 4
sąsiednie działki na sprzedaż, tel 667362 909 ,
697 260 316.

z amie nię
mieszkanie (5) lokatorsko-własnościowe
48,7 mkw, 2 pokoje, duży balkon, na wysokim parterze w Prusicach – na podobne lub
mniejsze w Trzebnicy, te. 71 371 99 66.
mieszkanie (4) 63 mkw, 3 pokoje w centrum Trzebnicy na mniejsze mieszkanie do 40
mkw w centrum Trzebnicy, tel. 723 396 335.
Mieszkanie (3) 69 mkw, trzy pokoje
w centrum Trzebnicy na mniejsze do 35
mkw w Trzebnicy, tel 609 207 573.
mieszkanie (2) lokatorsko-własnościowe
48,7 mkw, 2 pokoje, duży balkon, na wysokim parterze, w Prusicach – na podobne lub
mniejsze, również na parterze w Trzebnicy,
tel. 713 719 966.

ERGO Trzebnica zatrudni pracowników na stanowiska:

ładowacz / sorter
pracownik w dziale:

oczyszczanie
miasta i zieleni: nasadzenie, pielęgnacja terenów zielonych

kupię
garaż(1) w Trzebnicy tel. 694 878 705.
dom (16) w okolicy Trzebnicy/Obornik Śląskich/Wiszni, nieduży max 150 mkw, maksymalny czas dojazdu do Trzebnicy to 15 min,
najlepiej od strony Wrocławia, lub Obornik
Śląskich, wolno stojący, ale rozważę także
zabudowę szeregową i bliźniaczą, tel. 570
027 290.
mieszkanie (16) w okolicy Trzebnicy, maksymalnie 15 min od Trzebnicy, minimum 70
metrów 3 pokoje, z dostępem do ogrodu,
tel. 570 027 290.

do wynajęcia
mieszkanie (5) w centrum Trzebnicy, cena
1200 zł + energia i gaz, umeblowane, tel. 698
559 447.
garaż(4) w Trzebnicy przy ul. Witosa, cena
100 zł / m-c, , tel. 698 559 447.
mieszkanie (5) w Trzebnicy, 2 pokoje, przy
ul. Słonecznej, cena 1100 zł + opłaty, tel. 898
559 447.
kawalerka(5) w Trzebnicy, 30 mkw, tel.
603 485 603.
lokal(4) użytkowy, pow. 25 mkw,, przy ul.
Solnej 5, Trzebnica, na biuro, usługi lub handel, tel. 601 060 945.
mieszkanie (3) 3 pokojowe, 75 mkw, w Prusicach, piwnica, ogród garaż, tel. 602 105 675.
Mieszkanie (5) apartament 30 mkw,
NOWE, pierwszy wynajem, pełne wyposażenie, wysoki standard, klimatyzacja, meble,
kuchnia, AGD, RTV, światłowód, duży taras,
lokalizacja: Trzebnica – Bukowe Osiedle ul.
Oleśnicka, cena 1800 zł / miesiąc + opłaty,
tomek@alfatom.pl, tel. 603 953 707.
kawalerka (2) Księginice, 30 mkw, cena
do uzgodnienia, tel. 796 671 055.
miejsce noclegowe (1) do wynajęcia
4 miejsca noclegowe dla pracowników od
zaraz, tel. 511 139 119.
miejsce postojowe (1) w Trzebnicy,
przy rogu ul. Obrońców Pokoju i Kościelnej,
tel. 609 124 929.
Powierzchnia usługowa(17) po sklepie, razem z wyposażeniem, SKARSZYN, budynek wolnostojący 50 mkw, cena 6zł / 1mkw,
tel. 667 362 909 , 697 260 316.
Powierzchnie biurowe (17) usługowe,
w centrum Trzebnicy, przy ul. Solnej 6, w bezpośrednim sąsiedztwie deptaka, w budynku
znajdują się lokale o pow. 10 – 40 mkw, teren
biurowca jest ogrodzony i posiada własny parking, tel. 663 844 847.

DAM PRACĘ
odstąpię DZIAŁKĘ (2) REKREACYJNĄ
ROD STORCZYK (ul. Milicka/Hilgi Brzoski)
dobra lokalizacja, blisko targ miejski, sklep
Mrówka, parking, na działce altanka, orzech,
drzewa owocowe i krzewy, tuje, huśtawka,
tel. 725 395 562.
działka(2) rolna, siedliskowa, 9 tyś mkw,
tel. 601 304 371.
działka(2) rolna, 10 tyś mkw, 12 km od
Trzebnicy, tel. 601 304 371.

E

Praca dla mężczyzny z samochodem (5) Trzebnica: trzeba przewieźć
rozkręcony regał i łóżko na Milicką, potrzebny mężczyzna z autem, najdłuższe elementy
łóżka dł. 200 cm, tel. 795 278 017.
pracownik wsparcia produkcji (5) Poszukujemy pracowników wsparcia
produkcji od zaraz, nowoczesny zakład, tel.
512 264 545.
mechanik samochodowy(3) poszukuję mechanika samochodowego do pracy w Stacji Kontroli Pojazdów w Trzebnicy,
atrakcyjne warunki pracy, tel. 601 899 294.
budowlaniec(3) przyjmę pracowników
do prac remontowo-budowlanych, tel. 533
607 907.
Pani do pomocy w domu(2) Kobylice,
praca stała, sprzątanie, gotowanie, sporadyczna opieka nad dziećmi, tel. 508 998 886.
Pralnia dywanów(1) poszukuje do
współpracy sklep lub inny działający punkt
na terenie Trzebnicy, w celu utworzenia
stacjonarnego punktu odbioru dywanów,
atrakcyjna prowizja, tel. 603 232 261.
Grafik / przedstawiciel handlowy / MONTER / ELEKTROMONTER(5)
ciągle rozwijająca się firma TRIP ENERGY
zatrudni instalatora paneli fotowoltaicznych, atrakcyjne zarobki, elastyczny czas
pracy, adres e mail: rekrutacja@tripenergy.
pl, tel. 724 933 777.

ślusarz, mechanik (18) pracownik fizyczny, przy sprzedaży obsłudze maszyn
budowlanych (ślusarz, mechanik, pomocnik. itp). Wysokie zarobki, tel. 600 033 115.
Pracownik fizyczny(14) pomocnik,
ślusarz, mechanik, do przyuczenia, przy
sprzedaży, obsłudze maszyn budowlanych,
atrakcyjne warunki, tel. 600 033 115.
Monter(14) instalacji sanitarnych / pomocnik / pracownik budowlany, poszukujemy
pracowników praca na miejscu oraz na wyjazdach, atrakcyjne wynagrodzenie, zapewniamy transport oraz dodatki, tel. 781 494 805.

Kierowca
w dziale oczyszczanie miasta i zieleni

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
telefoniczny 71/310 99 56
lub osobiście wstawić się w siedzibie spółki:
ul. Milicka 23 Trzebnica.
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Usługi
Krawieckie

ekspresowe
Poniedziałek – Piątek 12:00-16:00

tel. 505 942 445
ul. Sienkiewicza 3A

na rogu ul. Daszyńskiego
poprzednio przy ul. Milickiej
FREZER, TOKARZ, MONTER(1) Firma
SENDEX zatrudni na stanowisko: TOKARZ, dogodne warunki pracy, stała umowa o pracę,
Zainteresowanych prosimy o kontakt: sendex@sendex.com.pl, Tel. 601 746 630.

SZUKAM PRACY
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MOTORYZACJA / rolnicze

BUDOWLANE / agd, rtv

Spr zedam

Spr zedam

Mercedes(1) C250 esprit kombi, 2500cm 6
td 1997r, 150 KM, ASR, ESP, BAS, 4 elektryczne
szyby, 2 komplety kół (letnie i zimowe) zarejestrowany, ubezpieczony, w ciągłej eksploatacji, cena 4800 zł, tel. 697 730 903.
fiat(1) Ducato Max, poj. 2,8 TDI Diesel. Rok
1999, Trzebnica , tel. 661 816 161.
BMW(1) czarne, rok 2003, diesel, pojemność
2 tyś, bardzo zadbane, zużytkowane przez
starszych ludzi, tel. 792 409 540.

krzesła(5) różne, Trzebnica, tel. 661 747
292.
kobyłki (5) budowlane + blaty, Trzebnica,
tel. 661 747 292.

opona(4) "16" ,1 sztuka, do ciągnika tel. 668
302 127.
opony(4) "23/5", 2 sztuki, do prasy SIMPA,
do snopków, tel. 668 302 127.
KOŁA(1) do Renault Twingo, 6 sztuk, cena 50
zł za sztukę, nr tel. 734 302 552.
opony(19) komplet opon, zimowych, DĘBICA 155/70 R13, użytkowane tylko jeden sezon, cena 200 zł, tel. 502 433 986.

ROWERY
Spr zedam
rower(1) B'Twin Rockrider 500, czerwonoczarny, zakupiony w Decathlon, na kołach
24 cale, osprzęt Shimano, manetki obrotowe
SRAM Grip 18 przełożeń, do roweru jest lampa, torebka pod-siodłowa, nóżka, dzwonek
oraz osłona na tylną przerzutkę. w bardzo
dobrym stanie, cena 350 zł tel. 694 878 705..

fotel obrotowy(5) Ikea czarny, regulowana wysokość, w pełni sprawny, cena
70 zł, odbiór Trzebnica/Oborniki Śląskie tel.
732 244 683.
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kanapa(3) czarna, skórzana, w dobrym
stanie, Trzebnica, tel. 724 423 151.
Biurko(3) kolor jak na zdjęciu , nowe ,robione na zmówienie, wymiary 140 cm x 100
cm, cena 399 zł, tel. 601 764 525..
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Półka/wieszak (3) 120 x 25 x 19, cena
270 zł, tel. 694 057 540.

kurki (5) + kogut, liliputki schabo, 100 zł za
parę, oraz koguty silki, 50 zł, tel. 692 942 363.

ziemniaki (4) sadzeniaki, Lord, 1,30/ kg,
ziemniaki paszowe 0,35 zł/kg, Raszów nr tel.
785 724 406.
JĘCZMIEŃ OZIMY(4) 6 TON, Raszowice,
cena 1150 zł/t, tel. 790 827 880.
wspomaganie (3) do rosyjskiego ciągnika, tel. 723 538 228.
kombajn (2) Bizon, rok produkcji 1987,
z rozdrabniaczem słony – w dobrym stanie
tel. 798 468 098.
ziemniaki (2) sadzeniaki 1,50 zł / 1 kg, Raszów, tel. 536 834 954, 785 724 406.
Ciągnik (3) ZETOR 7211, MAJOR, części do
ciągnika ( nowe i używane), narzędzia, przyczepa skrzyniowa, tokarki do metalu, części
do tokarek i frezarek , dwa wiertła, noże tokarskie, tel. 500 326 862.
kurczaki (1) chowu ekologicznego na rosół, tel 797 450 275.
pług (3) dwuskibowy i trzyskibowy, tel. 693
602 615, 723 270 982.
kultywator(3) z wałkiem, szerokość robocza 2,10 m, tel. 693 602 615, 723 270 982.
kultywator(3) z wałkiem produkcji niemieckiej, szerokość robocza 2,50 m, tel. 693
602 615, 723 270 982.
siewnik (3) zbożowy produkcji niemieckiej
marki NODET, szerokość robocza 3 m, tel.
693 602 615, 723 270 982.
przyczepa(3) drewnianka w cenie złomu,
tel. 693 602 615, 723 270 982.
rozrzutnik (3) obornika, dwuosiowy,
stan dobry oraz rozsiewacz nawozu produkcji niemieckiej DIADEM, kosz zasypowy 600
kg, tel. 693 602 615, 723 270 982.
opryskiwacz(3) 400 L, lance 12 m, tel.
693 602 615, 723 270 982.
traktorek (3) kosiarka, maska do C-360,
tel. 693 602 615, 723 270 982.
brony ciężkie (3) siewka do nawozu produkcji Polskiej typu LEJEK, tel. 693 602 615,
723 270 982.
przyczepka(1) jednoosiowa do przewozu zwierząt, tel. 693 602 615, 723 270 982.
Kuźnia(3) z lat 1900, wraz: 60 narzędzi
ręcznych i mechanicznych, cena 8,5 tyś. zł,
tel. 883 433 493.

Spr zedam
Suknia ślubna(4) zakupiona z firmy:
„AURELIA Niemodlin”, tylko raz użyta, roz. 38,
długość z szelkami 150 cm, Trzebnica, cena
do uzgodnienia, tel. 506 993 904.

– usuwanie awarii domowych
– montaż i skręcanie mebli
– drobne remonty i naprawy
– malowanie, układanie paneli
– usługi hydrauliczne
i elektryczne
Tel. 505 016 400

lampa(5) ogrodowa, Trzebnica, tel. 661 747
292.

kinkiet(5) ścienny, Trzebnica, tel. 661 747
292.

nosidełko/fotelik (4) do samochodu,
dziecięce, 0-13 kg, cena 30 zł, tel. 511 944 197.

pralka(19) ELEKTOR-LUX, pilnie sprzedam
z powodu wyjazdu, w bardzo dobrym stanie,
cena 500 zł, tel. 791 181 454.
telewizor(19) Samsung 40', z zestawem
kina domowego Samsung, cena 500 zł, do
negocjacji, tel. 601 622 473.
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 rozmiarach, cena do uzgodnienia, tel. 601 764 525.
Piec(4) nadmuchowy firmy ARAJ PGA-150
do ogrzewania obiektów takich jak: budynki inwentarskie, suszarnie do ziarna, tunele
foliowe, szklarnie, hale, suszarnie przemysłowe i inne, piec był używany do ogrzania hali
produkcyjnej, regenerowany palnik, instalacja elektryczna wymieniona, piec jest wyposażony w palnik Riello, cena: 9.000 zł. (do
uzgodnienia). Wysokość : 190 cm, szerokość:
165 x 86, nakładka kierowania powietrza –
wysokość 30 cm, wylot spalin Ø 200 mm,
Trzebnica, ul. Chrobrego 26, tel. 609 514 915.

stoły(5) do restauracji, kolor ciemny, 10
sztuk, 90 x 90 cm, stan bardzo dobry, odbiór
w Szymanowie, cena za zestaw 2500 zł do
negocjacji, tel. 601 849 555.
sofy(5) tanio! Dwie sofy, dwu i trzy osobowa
i dwie pufy, tel. 697 060 991.

fotel(4) biurowy, czarny, używany, w stanie dobrym, cena 40 zł, odbiór Trzebnica tel.
511 944 197.
łóżko(4) do sypialni z materacem, wy. 160
cm x 210 cm, cena 500 zł, Trzebnica, tel. 605
475 438.
wyposażenie domu(4) szafa, łózko,
komoda, szafki nocne; pianino; szafa do zabudowy; salon: komplet wypoczynkowy,
komoda, stolik, ława, stół, dywany, narożnik,
szafa sosnowa, witryny do jadalni, biblioteczka, regały, półki; lodówka, zmywarka, gazówka; rowery dla dorosłych; atrakcyjne ceny, do
uzgodnienia, Trzebnica, tel. 661 747 292.

żyrandol(3) z wiatrakiem , używane ,
sprawny, cena 150 zł, tel. 601 764 525.

wersalka(3) jasne obicie, stan bardzo dobry, cena 500 zł, tel. 724 121 082.
SOFA(2) OKEY, rozkładana, szerokość 90 cm,
długość 200 cm, w środku znajduje się pojemnik na pościel, dodatkowo na wyposażeniu
jest poduszka, stan wizualny i techniczny bardzo dobry – dostępne 2 szt, tel. 534 666 552..

neseser(4) męski, granatowy, tanio, tel.
502 244 871.

Wózek (2) spacerowy MAXI-COSI NOVA
4 kolor GRAPHITE. Wóz, obrotowe przednie koła z możliwością blokady, koła łatwo
zdejmowane, tylne same się składają, regulowana rączka z ekoskóry, przekładane
siedzisko, zdejmowana tapicerka, obszerna
budka, możliwość zamontowania fotelika
na adapterach, regulacja podnóżka i siedziska, zdejmowany pałąk obszyty ekoskóra,
pasy z regulacją. Specjalnie wyprofilowana
wkładka dla dziecka od 6 miesiąca. Sklada
się na płasko. Rewelacyjny system składania
wózka, Stan wizualny i użytkowy bez zarzutu,
wszystko działa sprawnie. Dodatkowo w zestawie nieużywane adaptery, mocowanie fo
parasolki, moskitiera i uchwyt na kubek. Cena
650 zł malej negocjacji. Możliwość wysyłki
kurierem lub odbiór osobisty w Trzebnicy, tel.
662 985 912.

wózek (4) dziecięcy, ABC Design, gondola+spacerówka, – 3 kołowy, zwrotny. lekki
cena 320 zł, tel. 511 944 197.

Okucia(5) do okiennic, Trzebnica, tel. 661
747 292.
fotel(1) używany, IKEA Poang , w bardzo
dobrym stanie, cena 200 zł. Tel. 694 878 705.

MEBLE
deska(5) ogrodzeniowa, dł. 98 cm, szer 12
cm, grubość 2 cm, 12 sztuk, Trzebnica, tel.
661 747 292.

Spr zedam
chodnik (5) dł.10.5 m, szer 0.66 m, Trzebnica, tel.661 747 292.

Kupię / ODDAM / przyjmę

bujak (3) dla dziecka, kolor czerwony, można wykorzystać w domu jak również na podwórku, stabilny bez wad, cena 20 zł, tel. 601
764 525.

E

Złota rączka
pogotowie naprawcze
sprawnie i rzetelnie

DLA DZIECI / różne

parkiet(5) dębowy, 12 m, 30 dł., 5,5 szer.,
2.2; Trzebnica, tel. 661 747 292.

R
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telewizor(1) Samsung LE40D55 używany, w bardzo dobrym stanie, . W zestawie
oryginalna podstawa oraz pilot, cena 500zł.
Tel. 694 878 705.

KOREPETYCJE

j. Angielski (4) Absolwentka Instytutu
Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i doświadczona korepetytorka
oferuje profesjonalne korepetycje z języka
angielskiego uczniom klas 5-8 oraz liceum,
zajęcia odbywają się w Trzebnicy (w domu
korepetytora) lub on-line, od poniedziałku
do piątku, w godz. 14-18, tel. 574 049 180.
matematyka(3) doświadczony nauczyciel oferuje korepetycje z matematyki: szkoła podstawowa, przygotowanie do egzaminu 8-klasisty, przygotowanie do matury na
poziomie podstawowym, proszę o kontakt
e-mail: eduks.katarzyna.sobota@gmail.com
fotografia(18) jestem absolwentem
UWr kierunek fotograficzny. Mam wieloletnie doświadczenie w fotografii eventowej
oraz portretowej, jeśli chcesz zacząć swoją
przygodę albo poszerzyć swoje umiejętności, to zapraszam, tel. 519 448 421.
fotografia eventowa(14) jestem
absolwentem UW kierunek fotograficzny.
Mam wieloletnie doświadczenie w fotografii
eventowej oraz portretowej. Jeśli chcesz zacząć swoją przygodę albo poszerzyć swoje
umiejętności, to zapraszam do kontaktu, tel.
519 448 421.
chemia / matematyka(14) udzielę korepetycji z chemii i matematyki na poziomie
szkoły podstawowej, tel. 518 264 135.

Piec(5) na ekogroszek, Heitztechnik, 17kw, obrotowa retorta,termostat pogodowy,dodatkowy ruszt do palenia drzewem,podajnik można
montować z obu stron, tel. 609 936 972.
Piec(5) na ekogroszek z podajnikiem, Trzebnica, tel. 513 918 288.
PIEC(3) Junkers WRDP 11-2 B 23 (zasilany baterią), piec w pełni sprawny – użytkowany
do lipca 2021 r., gdy został zdemontowany,
tel. 602 411 873.
blacha(3) trapezowa, 9 mkw, nowa, kolor
wiśniowy, Prusice, tel. 530 430 767.
stojak (1) rowerowy na tylne koło, do regulacji itp. stan bardzo dobry, cena 20 zł. Tel.
694 878 705..

E

ławo-stół(3) używana, w bardzo dobrym stanie, cena 150 zł, wymiary 120 x 60,
po rozłożeniu 120 x 120, tel. 601 764 525.

pomoc w sprzątaniu(3) tel. 609 580 742.
opiekunka(3) pomoc dla osoby starszej,
nie obłożenie chorej, tel. 605 418 827.
praca dorywcza(1) w szczególności
sprzątanie domów i mieszkań, tel. 605
590 086.
Opieka nad starszymi (16) zajmuję się
starszymi osobami, Trzebnica, tel. 780 091 144.

matematyka (2) Jestem studentem Politechniki Wrocławskiej, udzielę korepetycji
dla uczniów szkoły podstawowej, a także
szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do matury, tel. 792 429 119.
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spotkania(2) Domowe spotkania chrześcijańskie, tel. 781 154 238.
oddam działkę(1) przy ulicy Węgrzynowskiej, 8 arów, altanka, drzewa owocowe,
tel. 697 120 620.
kupię imadła(3) kowadła i motoreduktory. 692 466 363.
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czynne:
pon.-niedz.
10:00-17:00

to dobr a

KAWA
pyszne ciasto, przytulne miejsce

Poszukuję

Gwar anc ja
na zbiornik
i montaż

– cięcie drzew, krzewów ozdobnych i owocowych
– prace porządkowe w ogrodzie
– koszenie kosą spalinową
– nawożenie

Zapraszam do współpracy

Chcesz sprzedać zadzwoń: 883 377 617

tel. 663 051 385

Mogę dojechać do Ciebie

oczyszczalnia
Ścieków

Usługi Ogrodnicze

Gospodarstw – Gruntów
Domów – Działek

ul. Żołnierzy Września 2A
Trzebnica obok salonu Plus

Zbiorniki
na deszczówkę
piwniczki betonowe
odwodnienia
i drena ż
paweł madaliński
sk arsz yn 48 trzebnica

czyszczenie stali
aluminium
drewna

tel. 782 112 237
Firma TOMIK oferuje

PROFESJONALNE

CZYSZCZENIE
– DYWANÓW
– WYKŁADZIN
– TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ
– MEBLI TAPICEROWANYCH

Konkurencyjne ceny!
tel. 693 431 523

Auto

DETAILING

spa dla Twojego samochodu

czyszczenie skóry / polerowanie
lakieru / odświeżanie i zabezpieczanie lakieru / odświeżanie
i zabezpieczanie plastików / polerowanie reflektorów / czyszczenie aut do sprzedaży / usuwanie
naklejek reklamowych
/ pranie tapicerki samochodowej

600 588 484

Księginice, ul. Łabędzia 30

szamba
605 331 903

tel. 731 200 005

www.schodex.net

cena od 4,5 tys. zł.

602 728 266

PELLET

tel. 693

476 703

Szczytkowice 70

tel. 609

Szczytkowice 91 tel. 785 233 408
GODZINY PRACY:

poniedziałek – piątek 8 – 17

WYROBY BETONOWE imitujące drewno

Trzebnica ul. Chrobrego 26

sobota 8 – 14

883 38 03 96

Firma

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

TAXI 1 TAXI 3
TRZEBNICA

przewóz 6 osób

telefon

601 270 514

Józef Domagała

• przewóz osób
• zakupy na telefon

tel. 601 586 739

w tym
odgrzybianie
układu

SERWIS KLIMATYZACJI
SAMOCHODOWEJ już od 249zł

Maciej Nowak

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

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

■ METALOPLASTYKA

Paweł Miklas

693 749 567

skrzyń biegów

automatycznych i manualnych

pmserwis90@gmail.com

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

Jakub

Skup złomu
metali kolorowych

makulatury

0zł!!!

dla osób chorych

wynajem, sprzedaż,
serwis
tel. 728 945 874

www.tlenoterapia-domowa.pl

Biedaszków Wielki
ul. Pogodna 7

za

tel.

SERWIS OPON

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

wywóz gruzu budowlanego

Tr ze b n ica ul. Milicka 32 tel. 71 312 05 03

zapraszamy do współpracy

godziny otwarcia skupu

poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00
sobota 8:00 – 13:00

TOLL-SPAW
Krzysztof Kawecki

tel.

883 485 324

Tr zebnic a
ul. Prusicka

39

Nakład 10 000 egzemplarzy

NR 5 (210) / 2022
data w ydania: 25.03. 2022

TYLKO U NAS
SZYBKO
TANIO
I SOLIDNIE

– płytki, panele
– malowanie,
– gładź i zabudowa GK
– tapetowanie
– montaż drzwi
– docieplenie poddasz
fachowe doradztwo

darmowa wycena

tel. 781 953 010

Biuro

Rachunkowe

785 233 408

pon-Pt 8-17 / SOBOTA 8-14

FHU

podstawiamy kontenery | transport gratis | najwyższe ceny w mieście

986 986

Aparaty Remont y
Tlenowe i wykończenia wnętrz

Szczytkowice 91

naprawa

tel. 513

!

usługi
wynajem
tel. 883 388 601

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

tel. 697 011 953
609 514 915

dla pomp
komputerów
oświetlenia
lodówek...

Mini
koparka

drewno betonowe

21zł/m2

■ SPAWANIE

swiatchemii.com / swiatchemii@wp.pl

514 915 / 697 011 953

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.

zasilanie
awaryjne

SPAWANIE-ŚLUSARSTWO

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

dawny ARAJ

663 693 820

Trzebnica
tel. 792 457 967

DLA TWOJEGO DOMU

trzebnica ul. Chrobrego 26

tartak przy krzyżówce
tel. 695 934 148

Mariusz Kwak

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Luzem lub w workach

Głuchów Górny 1

MARBRUK

CHEMIA IMPORTOWANA

Kostka / Orzech / Ekogroszek
drewno rozpałkowe, Pellet

POLSKI OPAŁ

BRUKARSTWO

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

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

DREWNO KOMINKOWE
I OPAŁOWE

na wskroś w pralni

www.czyszczeniedywanow.pl

produkcja i montaż
DĄB JESION
BUK SOSNA

Sprzedaż Węgla

WĘGIEL
EKOGROSZEK

dywanów
603 232 261

100 % DREWNIANE

tel.

DACHOWE

betonowe

Pranie

tel.

SCHODY

WIĘŹBY

BEZPŁ ATNA
w ycena
profesjonalne
dor adztwo

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

J&J
Piaskowanie
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Wycena usługi bezpłatna

także u klienta

Powiat Trzebnicki
i okolice

694-057-540

• 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

DWUTYGODNIK SAMORZĄDOWY
GMINY TRZEBNICA
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