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Rozmowy o Małej Obwodnicy

Ruszyła rozbudowa

W Urzędzie Miejskim burmistrz Marek
Długozima spotkał się z projektantem Markiem
Bacałą z firmy BamarBP, która prowadzi prace
projektowe związane z powstaniem Małej
Obwodnicy Trzebnicy.
Podczas spotkania omawiane było skomunikowanie terenów
przyległych z mającą powstać obwodnicą. Obecnie kontynuowane są prace projektowe, związane
z różnymi wariantami jej przebiegu. W kolejnym etapie planowane
są konsultacje z mieszkańcami.
– Przez wiele lat zabiegałem
o powstanie tej drogi, teraz z każdym kolejnym ruchem, przetargiem czy spotkaniem zbliżamy
się do celu jakim jest polepszenie
komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców. To było bardzo owocne

Rozpoczęły się prace związane z rozbudową
Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z budową
łącznika z nową Halą Widowiskowo-Sportową
im. Dolnośląskich Olimpijczyków. Inwestycję
wykonuje firma AKBiK Sp. z o.o. z Wrocławia.

spotkanie, podczas którego przedyskutowaliśmy różne warianty tej
kluczowej inwestycji. W tym miejscu za wsparcie w tym oraz innych
wspólnych projektach dziękuję dyrektor GDDKiA odział Wrocław
Lidii Markowskiej – powiedział
burmistrz Marek Długozima.
W ramach zadania zaplanowano budowę 1,5-kilometrowej obwodnicy Trzebnicy, która będzie
przebiegać na północ od miasta.
Inwestycja obejmuje również budowę ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę / budowę skrzyżowania,

▶ B urmistr z M arek D ług ozima spo t k a ł s ię z p roje kta nte m Ma r k ie m Ba c a łą , któr y p ra cu je
nad wstępną ko ncepcją pro jek tu Ma łe j Obwodnic y. W s p otk a niu u cze s tnicz yli Na cze lnik
Wyd ziału TI Z big niew Z ar zeczny o ra z p ra cownik w ydzia łu J u lia nna Dop ie ra ła .

budowę oświetlenia, ekranów akustycznych, a także przebudowę sieci kolidujących z inwestycją, w tym
między innymi magistrali wodo-

ciągowej i linii energetycznych oraz
budowę dróg serwisowych i dojazdowych. Obwodnica będzie stanowić łącznik pomiędzy drogą kra-

jową nr 15 a dawną drogą krajową
nr 5, ułatwiając tym samym dojazd
do drogi ekspresowej S5 – do węzła
Trzebnica. [sh]

Zdemontowany został stary
plac zabaw, który po blisko dziesięciu latach eksploatacji wymagał gruntownej naprawy. Nowy
zostanie zlokalizowany na tyłach
szkoły. Wykonane zostały również
pierwsze prace ziemne.
– Powstanie nowego skrzydła
będzie spełnieniem obietnicy danej dzieciom, rodzicom oraz nauczycielom. Pojawi się przestrzeń
dla najmłodszych uczniów z klas
1-3. Budynek będzie posiadał
osobne wejście i zapewni bezpieczeństwo potrzebne najmłodszym.
Podobnie jak mający powstać
łącznik z nową Halą Widowiskowo-Sportową im. Dolnośląskich
Olimpijczyków. Po ukończeniu
prac będziemy mówić o prawdziwym kompleksie edukacyjnym
z doskonałymi warunkami do
rozwoju naukowego i sportowego

b
ż
n
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– podsumowuje burmistrz Marek
Długozima.
Sama dyrektor Lidia Piotrowska również docenia zrealizowaną obietnicę: – To dla nas bardzo
ważny dzień, nasza szkoła z roku
na rok staje się coraz bardziej popularna, zwiększa się także ilość
mieszkańców tego rejonu Trzebnicy, a co za tym idzie, przybywa też
dzieci. Dzięki spełnionej obietnicy
Pana burmistrza zyskamy nową
przestrzeń rozwoju oraz bezpieczne połączenie ze wspaniałą halą
sportową. To wszystko rysuje
przed nami świetlaną przyszłość
i kolejne lata sukcesów na polu
edukacyjnym i wychowawczym.
Cieszy też obietnica powstania
nowego placu zabaw. Za wszystkie zmiany jesteśmy szczególnie
wdzięczni – podsumowuje.

▶ Te re n budow y burm i s tr z Ma re k D ługoz i m a w i z ytowa ł ws pó l n i e z dyre k to r L i di ą Pi o trows k ą o ra z s e k re ta r ze m D a n i e l e m B uc z a k i e m .

[sh]

▶ Wi z ua l i z a c j a roz budow y w ra z z budową łą c z n i k a .
▶ Tak pr ze bi e g a ć m a M ał a O bwod n i c a Tr zeb n i c y.
R

▶ Jed na z pier wsz ych wizu a liza cji obwodnic y i wę zła łą czą ce go ją ze s ta rą
piątk ą.
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▶ Now y p la c za b aw p ows ta nie w za ci e n i o nym m i e j s c u z a s z ko łą .

▶ Nowe s k r z ydło bę dz i e po s i a da ło 9 s a l l e kc yj nyc h dl a uc z n i ów z k l a s 1 - 3 .

▶ Pows ta nie b e zp ie czny p odzie mny łą c z n i k z H a l ą Wi dow i s kowo - S po r tową i m . D o l n o ś l ą s k i c h O l i m pi j c z yków.
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witamy dzieci z domu dziecka
Drodzy Mieszkańcy,
W piątek 8 kwietnia o 21:30
w atmosferze niezwykłego wzruszenia przywitałem grupę dzieci,
które przybyły na moje zaproszenie do Trzebnicy. Dzieci uciekły
wraz z opiekunami przed okrutną wojną na Ukrainie. Pochodzą
z dwóch domów dziecka i znalazły schronienie w przygotowanym przez nas budynku po byłym
Przedszkolu nr 1 w Trzebnicy.
Przyjechały do nas z okolic Nikipola i Krzywego Rogu – miejscowości, w której urodził się
prezydent Ukrainy Wołodymyr
Zełenski i gdzie miały miejsce
naloty rakietowe. Odebraliśmy
całą grupę z miejscowości Stalowa
Wola w Polsce.
Najmłodsza dziewczynka ma
3 lata. Przyznam, że to jedne
z bardziej poruszających chwil
w moim życiu. Jednocześnie, widząc uśmiech dzieci, czuję ogromną nadzieję i siłę dobra, dzięki
któremu możemy przetrwać te
straszne chwile. Dzieciom na ten
moment niczego nie brakuje. Udało nam się zapewnić wyposażenie
w salach, ale także zaopatrzenie
w żywność i inne środki.

Wierzę, że od dziś Trzebnica
dla tych dzieci jest ich nowym domem i ze swojej strony obiecuję, że
zrobię wszystko, co w mojej mocy,
by czuły się u nas dobrze i mimo
wielu przeciwności losu, z którymi
mierzą się już w dzieciństwie, odnalazły u nas spokój i radość.
Dane dotyczące sytuacji dzieci są przerażające. Unicef podaje,
że od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęły dziesiątki ukraińskich dzieci. Tysiące
musiały uciekać z domów, które
przestały być dla nich bezpiecznym schronieniem, a niemal co
sekundę ukraińskie dziecko staje
się uchodźcą.
Dotychczas ponad 1,5 mln
dzieci musiało opuścić Ukrainę. Tym bardziej czuję ogromną
wdzięczność, że możemy pomóc.
Jeśli jednak mają Państwo możliwość i taką wolę zakupić ławy,
stoły, pergolę, które mogłyby posłużyć całej grupie podczas spędzania wolnego czasu na podwórku, to z pewnością byłoby dla nich
dużym ułatwieniem. Dostałem
wspaniałą informację od firmy
Free Kids, że na podwórku stanie
plac zabaw, za co bardzo serdecznie dziękuję.
Dziś przy powitaniu usłysze-

▶ N a p r z y j a z d d z i e c i b u d y n e k z o s t a ł t a k ż e s p e c j a l n i e u d e ko r o w a ny.

▶ Ko l o rowe s a l e po m o gły n a j m ło ds z ym z a po m n i e ć o truda c h po pr ze dn i c h

▶ Pr ze s tronne cie p łe p okoje, w ygo dn e łóż k a , to o d pi ątk u n owa r ze c z y w i -

▶ B urm i s tr z Ma re k D ługoz i m a , ws pó l n i e z Pa n e m Ka di re m Ta s de l e n e m

▶ Powitanie d zieci z uk raińsk ieg o domu dzie ck a w Tr ze b nic y. Z a mie s zk a ją one wra z
z o piek unami w by ły m bud y nk u Pr ze ds zkola nr 1.

liśmy od opiekunki grupy, Pani
Tamary podziękowania za to, co
zastali w byłym budynku przedszkola, z jaką dobrocią spotkali się
po dniach niepewności. Wdzięczność wypisana na ich twarzach to
największa nagroda za ciężką pracę wykonaną przy przygotowaniu
obiektu. Z tego miejsca chciałbym
podziękować wszystkim ludziom
dobrej woli którzy w jakikolwiek

sposób przyczynili się do przygotowania tego miejsca, w tym
Komendant Straży Miejskiej Pani
Annie Cisak oraz Pani Ewelinie
Gładysz z Wydziału Promocji.
Słowa podziękowania za wsparcie
kieruję do Pani Poseł Agnieszki
Soin. Dziękuję również Dyrektor Gminnego Centrum Kultury
i Sztuki Pani Barbarze Smaś, która
wspólnie z naszą zaprzyjaźnioną

tłumaczką Panią Olgą Lewczuk
udały się po zaproszoną przeze
mnie grupę, a także firmie transportowej Aurora na czele z Panem
Jackiem Białasem za bezpieczne
dowiezienie dzieci do Trzebnicy.
W zespole siła. Mam nadzieję, że
dzieci odnajdą u nas tak potrzebny w ostatnich dniach spokój.
Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

s toś ć dzie ci, które mu s ia ły u cie k ać pr ze d wo j n ą .

R

▶ W pi ąte k 8 k wi e t n i a o g od z . 2 1 : 3 0 p o w i e lo g o d zinnej po d róż y auto k ar
tr zebn i c k i e j fi rmy Au rora d ow i óz ł g r u p ę d o naszeg o miasta.

▶ Zmęc zo n e

po dróż ą d z i ec i n i eś m i ał o
wc ho dzi ł y do n owo p r z yg otowan ej p r ze st r ze ni .

dn i .

▶ Wsz ystk ich pr z y wita ł b u r mis tr z Ma re k D łu gozima .

▶ Pozo stawiły plec ak i i po szły zaznajo mić
się z now y m miejscem.

▶ B urm is tr z Ma re k D łu gozima op rowa dził goś ci p o w yre montowanych p r ze s tr ze nia ch.

- pr ze ds taw i c i e l e m a m e r yk a ń s k i e j f un da c j i G ra n d Ci rc l e Fo un dati o n ,
pr ze k a z a ł dz i e c i o m s pe c j a l n i e pr z ygo towa n e pa c z k i .
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Schronienie w Kuźniczysku
skomentował burmistrz Marek
Długozima, który wraz z sekretarzem Danielem Buczakiem, komendant Straży Miejskiej Anną
Cisak oraz tłumaczką Olgą Leszczuk odwiedził świetlicę w Kuźniczysku, przywożąc niezbędne
rzeczy pierwszej potrzeby, w tym
brakującą pralkę automatyczną.
Przebywająca w świetlicy grupa
ma także zapewnione obiady. –
Podczas chwili rozmowy podziękowali nam oni za życzliwość,
która spotyka ich od momentu

Wojewoda Dolnośląski pan Jarosław Obremski
skierował do Gminy Trzebnica rodziny z dziećmi
– 27 osób – w tym 12 dzieci, które zostały
przyjęte w świetlicy w Kuźniczysku.
Kolejne osoby mogą zostać
skierowane do Gminy Trzebnica
w najbliższym czasie. – Dla drugiej grupy osób przygotowaliśmy
świetlicę w Skarszynie, która jak
wszystkie wyznaczone przez nas
miejsca, jest w stałej gotowości.

Świetlice muszą być dostępne
o każdej porze, również w godzinach nocnych. One muszą być
w gotowości, ponieważ w każdej
chwili wojewoda właśnie do nich
może skierować potrzebujących,
o czym świadczą jego decyzje –

przyjazdu do sołectwa. Sołtys
Marcin Pietrasik wraz z mieszkańcami otacza naszych gości
wspaniałą opieką, za co bardzo
serdecznie dziękuję mu oraz całej społeczności Kuźniczyska.
Wszyscy mamy na uwadze zaistniałą sytuację i potrzeby, z jakimi
przyszło nam się mierzyć. W tych
dniach musimy być szczególnie
solidarni i działać wspólnie na
rzecz pomocy tym, którzy uciekają przed rosyjskim terrorem. Dlatego warto brać przykład z sołtysa

▶ J edny m z o bi e k tów p r z ys tos owanyc h d o ▶ W piątek 1 k wietnia zag o ściło w niej 27 o só b.

▶ Burm i st r z Ma re k D ł u g oz i m a ws p ól n i e z s ek retar ze m D a n i e l e m B u c z a k i e m
o ra z ko m e n d a n t S t ra ż y M i e j s k i e j A n n ą C i s a k o d w i e d z i ł g o ś c i w ś w i e t l i c y,
p r z y wo ż ą c i m n i e z b ę d n e r z e c z y p i e r ws z e j p o t r z e b y.
E
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Oświadczenie burmistrza Marka Długozimy
i społeczności Kuźniczyska, która
zjednoczyła się, niosąc pomoc potrzebującym – podsumowuje burmistrz.
Łącznie na naszym terenie
znajduje się już ponad 800 uciekających przed wojną uchodźców.
Wszystkim ludziom o wielkich
sercach, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w akcję pomocową, raz jeszcze serdecznie dziękujemy.
[sh]

▶ Wś ród nich zna la zło s ię dwa na ś cioro

p r z yj ę c i a u c ho dźców j es t ś w i et l i c a w i ej sk a w Ku źn i c z ysk u.
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▶ B ard zo zaang ażowa ni w p omoc u chodźcom s ą równie ż mie s zk a ńc y Ku źnicz ysk a na czele z s ołt ys e m Ma rcine m Pie tra s ik ie m.
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W związku z pojawiającymi
się w mediach nieprawdziwymi
i zmanipulowanymi informacjami dotyczącymi zakwaterowania
uchodźców z Ukrainy na terenie
Gminy Trzebnica, chcę przedstawić związane z tym fakty.
Od pierwszych godzin zbrojnej
agresji Rosji na Ukrainę, podjęliśmy szereg działań, których celem
była pomoc naszym przyjaciołom zza wschodniej granicy. Moją
pierwszą decyzją było utworzenie
roboczego zespołu ds. koordynacji
pomocy mieszkańcom Ukrainy.
Dzięki temu udało nam się skoordynować udzielanie pomocy, którą w potrzebie serca deklarowali
i podejmowali mieszkańcy naszej
oraz sąsiednich gmin, głównie
w zakresie licznych zgłoszeń dotyczących chęci zakwaterowania
uchodźców z Ukrainy.
I powtórzę w tym miejscu to,
co już powtarzałem wiele razy
– z ogromną wdzięcznością i szacunkiem myślę o tym, co wydarzyło się w Trzebnicy w ostatnich
tygodniach. Hojność i współczucie
przyświecały naszym mieszkańcom na każdym kroku. Otwierali
swoje domy, ale i serca. Magazyn
zapełniał się darami z dnia na
dzień. I do dziś korzystają z niego

osoby z Ukrainy, które przebywają na terenie Trzebnicy. Mogą pobrać tam odzież, żywność, a także
środki higieniczne. Zaangażowaliśmy w to wszystkie nasze siły i do
dziś ciężko pracujemy oraz koordynujemy różne formy pomocy
wraz z licznymi wolontariuszami.
Wielką hojnością serca okazali
się trzebniczanie, którzy w swoich
domach goszczą w tej chwili około
800 osób. Wielu ludzi dobrej woli
przyjęło pod swój dach uchodźców uciekających przed dramatem
wojny. Ale wszyscy dobrze wiemy, że ta pomoc nie jest pomocą
bezterminową, dlatego tak ważny
jest kolejny etap pomagania. I na
ten etap się przygotowujemy, ponieważ zaczynają do nas docierać
pierwsze sygnały od rodzin, które
przyjęły uchodźców, że w niedługim czasie będą one potrzebowały
wsparcia w zakresie zakwaterowania. Ich możliwości ugoszczenia
po prostu z różnych względów się
kończą.
Jako Gmina Trzebnica chcemy
pomagać rozważnie. Uważamy, że
kryzys uchodźczy będzie problemem długofalowym. Ktoś mądrze
powiedział: nie bierzemy udziału
w sprincie, a w maratonie. W tej
chwili po pierwsze przygotowu-

jemy się na pomoc mieszkańcom,
którzy nie są w stanie – naprawdę
z przeróżnych powodów, gościć
już u siebie mieszkańców Ukrainy.
Poza tym przygotowujemy się na
drugą falę uchodźców. W związku
z rosnącą ciągle liczbą mieszkańców Ukrainy, wojewoda dolnośląski zobligował mnie do wyznaczenia w gminie miejsc, które będzie
można przeznaczyć na noclegi
dla uchodźców. W tej chwili zgłoszone są trzy miejsca: świetlica
w Skarszynie, w Kuźniczysku
i budynek w Ujeźdźcu Wielkim.
Ponadto zgłosiliśmy do wojewody „Dom Wycieczkowy ZDRÓJ”
– gdzie już przebywają uchodźcy,
hotel „Nowy Dwór” oraz „Wzgórze 107” w Machnicach na 130
osób. Do zbiorowego zakwaterowania z naszych zasobów zgłosiliśmy Halę Sportową przy ul. Kościelnej oraz Halę Sportową przy
Szkole Podstawowej nr 3. W tym
celu – na polecenie Pana Wojewody – zakupiliśmy również wymagane wyposażenie. Obiekty po
drobnych modyfikacjach nadają się do ugoszczenia w godnych
warunkach ludzi szukających pomocy i schronienia. Obiekty te –
z uwagi na ich bliskość do szkół,
będą umożliwiały bezproblemowe

dotarcie do placówek edukacyjnych dzieciom z Ukrainy.
One muszą być w gotowości,
ponieważ w każdej chwili wojewoda właśnie do nich może skierować potrzebujących.
To, że w niektórych gminnych placówkach nie ma jeszcze
uchodźców, wcale nie świadczy
o tym, że ich nie chcemy przyjąć – jest to fałszywe twierdzenie.
Po prostu bardzo pozytywnie zaskoczyło mnie, z jak wielkim odzewem spotkaliśmy się ze strony
mieszkańców, którzy zdecydowali
się przyjąć naszych ukraińskich
przyjaciół pod swój dach – jeszcze
raz powtórzę – gościmy ich obecnie na naszym terenie ok. 800. Jestem niezwykle dumny z postawy
trzebniczan.
Nie możemy zapominać również o naszych przyjaciołach
z miasta partnerskiego Winniki koło Lwowa. Jesteśmy z nimi
w ciągłym kontakcie i jesteśmy
gotowi, by w każdej chwili udzielić
im schronienia.
Poza tym przygotowaliśmy
dawny budynek przedszkola nr 1,
gdzie od piątku 8 kwietnia przebywa grupa dzieci z ukraińskiego
domu dziecka.
Wykonaliśmy tam 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
ich przyjęcie. Jeszcze raz dziękuję
wszystkim wolontariuszom, dzięki
którym udało się zakupić poszczególne rzeczy.
Robimy co w naszej mocy, by
pomóc i otoczyć opieką uchodźców, którzy tak licznie przybyli
do naszego kraju. Jako Burmistrz
Gminy Trzebnica jestem z racji
pełnionej funkcji zwierzchnikiem realizowanych przez gminę
inwestycji i utworzonych obiektów. Szerzenie dezinformacji
wprowadza tylko nikomu niepotrzebną atmosferę nieufności
i obawiam się mocno o to, by nie
osłabiło chęci niesienia pomocy
przez mieszkańców gminy Trzebnica, do których apeluję z całego
serca, byśmy nie ulegali fałszywym osądom i nadal robili to, co
w ostatnich tygodniach przyniosło
tyle dobra i konkretnych, wymiernych efektów.
Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

▶ Od p oczątku wojny na Uk ra in i e, Tr ze bn i c a ws pi e ra n a pły wa j ą c yc h

▶ W G m i n nym Ce ntrum Kul tur y i S z tuk i pows ta ł s pe c j a l ny pun k t po m o c y,

▶ Świe tlice wie js k ie ora z inne ob ie k t y ws k a z a n e pr ze z burm i s tr z a zo s ta ły

▶ Po m o gl i ś my w i e l u ro dz i n o m , m . i n . ro dz i n i e Pa ń s t wa Żukows k i c h pr z yby-

u chodźców. Na zdj. je dna z p ie r ws z yc h ro dz i n ugo s zc zo nyc h w n a s z ym
mie ś cie.

gdz i e m oż n a było pr z y woz i ć da r y n a r ze c z uc h o dźców.

A

p r z ygotowa ne na p r z yję cie u chod źców. Na zdj. ś w i e tl i c a w Sk a rs z yn i e.

łyc h do n a s z m i a s ta pa r tn e rs k i e go Wi n n i k i . Có rk a , uta l e ntowa n a gi m n a s t yc z k a Wi k to ra , w ys tą pi ła j uż w o rga n i zowa nym w Tr ze bn i c y Puc h a r ze
Po l s k i . Na zdj. z po s ła n k ą Agn i e s z k ą S o i n a k t y w n i e w łą c z a j ą c ą s i ę w po m o c uc h o dźco m .
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Wielkanocna Parada Palm
10 kwietnia, po
pandemicznej przerwie,
Trzebnica znów była
pełna świątecznych
akcentów, wszystko za
sprawą powracającego
po dwóch latach
Kiermaszu połączonego
z Paradą Palm
Wielkanocnych. Już
tradycyjnie miał on
miejsce w Niedzielę
Palmową na
trzebnickim deptaku.

W tym roku 17 sołectw przygotowało specjalne palmy, a na
odwiedzających czekało 12 kramików, na których znalazły się
m.in. pisanki, świąteczne stroiki,
kurczaczki, króliczki, tradycyjna
babka, makowiec oraz artystyczne
rękodzieło. Wszystkich zebranych
przywitał burmistrz Marek Długozima: – Dziękuję, że Państwo

▶ W b a z ylice ws z ys tk ich ze b ra nych pr z y w i ta ł k s. pro bo s zc z Pi o tr Fi l a s S D S ,

▶ O bc h o dy

▶ Urocz ys tą ms zę ś w. konce le b rowa ł k s. pro bo s zc z Pi o tr Fi l a s.

▶ Wn ę tr ze ba z yl i k i pr z yozdo bi ły ko l o rowe pa l my.

któr y p oś wię cił p a lmy.

Ni e dz i e l i
Pa l m owe j
roz po c z yn a j ą
o k re s
pr z ygo towa n i a
duc h owe go do ś w i ąt, bę dą ce go w yc i s ze n i e m , s k upi e n i e m i pr ze ż y wa n i e m
m ę k i C h r ys tus a .

▶ Ws p ól n e zd j ę cie wsz ystk ich uczestników Parad y Palm Wielk ano cnych s ta ło s ię ju ż tra dycją .
tak licznie odpowiedzieli na moje
zaproszenie, chyba wszyscy tęskniliśmy już za tym tradycyjnym
i barwnym sposobem obchodzenia Palmowej Niedzieli. Symbolizuje ona tryumfalny wjazd Jezusa
Chrystusa wraz z Apostołami do
Jerozolimy. Ten dzień ma głęboki wymiar, bo dzisiaj wszyscy
wołamy „Hosanna”, a za nieca-

▶ Burmi st r z Ma re k D ł u g oz i m a p r z y w i t ał wsz ystk ich na
tr zebni c k i m de pt a ku. Pop ros i ł rów n i eż o u c zczenie minutą
c isz y wsz yst k i c h pol eg ł yc h w k at as t rof i e s m o leńsk iej.

▶ Nie b ra kowa ł o ko l orow yc h p al m , któr yc h w t y m ro k u by ło 17.

ły tydzień będziemy krzyczeć
„Ukrzyżuj Go!”. Ale czeka nas
Triduum Paschalne zakończone Zmartwychwstaniem, czego
jako chrześcijanie mamy świadomość. Dziękuję ks. proboszczowi
Piotrowi Filasowi SDS za koncelebrowanie dzisiejszej mszy św.
– powiedział burmistrz Marek
Długozima. Jako że uroczysto-

ści Niedzieli Palmowej przypadały na dzień 10 kwietnia, a więc
w rocznicę katastrofy smoleńskiej
burmistrz zaproponował uczczenie pamięci ofiar minutą ciszy: –
Chciałbym abyśmy uczcili minutą ciszy wszystkie ofiary tragedii
smoleńskiej. Powinniśmy zawsze
pamiętać o tych Polakach, którzy
zginęli w tej strasznej tragedii –

podsumował burmistrz. Parada
Palm przeszła przez centrum miasta do sanktuarium św. Jadwigi
Śląskiej, gdzie powitał ją oraz poświecił palmy ks. proboszcz Piotr
Filas SDS. Następnie wszyscy udali się na mszę świętą.
[sh]

▶ O g o d z. 10: 30 pr zemarsz w y rusz y ł w s tronę Ba z ylik i ś w. Ja dwigi Śl.
▶ Palmy przygotowały sołectwa: Domanowice,…

▶ Pr zemaszerowaliśmy równie ż koło b u dynku Ur zę du M ie js k ie go.

▶ …Br z yków,…

▶ … Ko n i owo, …

▶ … Ko m o rów ko, …

▶ … B i e da s z ków Ma ły, …

▶ … Pi e rs n o, …

▶ … Ce re k w i c a , …

▶ … S zc z ytkow i ce, …

10
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▶ … B r z y kowianie, …

▶ …M ałusz y n, …

▶ …Głu chów G ór ny,…

▶ S ołt ys Lidia Wa r ja n z Komorówk a pre ze ntuj e burm i s tr zow i pr z ys m a k i ze

▶ Ma łus z yn ta k że po s ta n ow i ł z a pre ze ntowa ć s wo j e ś w i ąte c z n e w yro by. Na

▶ Koło G os p odyń Wie js k ich ze Szcz y tkow i c.

▶ Na k i e rm a s z u n i e m o gło z a bra k n ą ć rę ko dz i e l n i ków z Tr ze bn i c y.

▶Koło G os p odyń Wie js k ich Lip ówk a z R a s zowa .

▶ G łuc h ów G ó rny w ra z ze s wo i m s o łt ys e m Ka m i l e m C h o r zę pą .

s woje go s ołe c t wa .

▶ …B ol e śc i n,…

▶ … M asłowiec, …

▶ …B ro cho cin, …

▶ …L ig o t a i …

▶ … R a szów.

▶ C zas umilał zespó ł Br z ykowia nie z Br z ykowa ora z Moza ik a ze Sk a r s z yna .

▶ …Ja ź winy,…

R

▶ Swoj e sto i sko m i ał a Sz koł a Pod s t awowa w B o leścinie.

11

NR 6 / 211 / 12.04.2022

▶ Wspó lne zd jęcie b u r mis tr za Ma r k a D łu gozimy z s ołt ys B ole ś cina
Ag nieszk ą Z ag wo jsk ą ora z dyre ktor s zkoły Anną Ku r nick ą .

E

K

L

A

M

zdj. z s o łt ys e m Sta n i s ławe m Krawce m .

A

R

E

K

L

A

M

A
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Pogrzeb dzieci nienarodzonych

Rozmowa z Agnieszką Soin
pos ł an k ą PiS na Se jm VIII i IX k adenc ji
Red: Często odwiedza Pani Gminę Trzebnica, czy jest ona dla Pani
ważna, jeśli tak to w jaki sposób?
AS: Tak, rzeczywiście Trzebnica jest bliska mojemu sercu i jeśli
tylko mam okazję, chętnie ją odwiedzam. Tuż przed rozpoczęciem
roku szkolnego uczestniczyłam
w otwarciu Gminnej Hali Widowiskowo – Sportowej, której budowa
to zasługa wielu zaangażowanych
osób, wśród których wyróżnia się
Pan Burmistrz Marek Długizima.
Chylę czoła przed Panem Burmistrzem, który wykazał się ogromną
determinacją w działaniu i gospodarnością. Jako że pracuję w Sejmowej Komisji Kultury i Środków
Przekazu staram się wspierać Pana
Burmistrza w renowacji zabytków.
Wszyscy wiemy jak ważna jest
dbałość o nasze dziedzictwo, tak
by kolejne pokolenia mogły czerpać z naszej historii i tradycji. Jedna z ostatnio podpisanych w tym
zakresie umów dotyczy odbudowy
zabytkowego
poewangelickiego
kościoła w miejscowości Kuźniczysko, w gminie Trzebnica.
Red: W grudniu ubiegłego roku
uczestniczyła Pani w odsłonięciu popiersia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Trzebnicy,
później w swoim przemówieniu
sejmowym wspomniała Pani to
wydarzenie i nazwała Trzebnicę
enklawą patriotyzmu. Czy jesteśmy pod tym względem miastem
wyjątkowym?
AS: Myślę, że w Polsce jest wiele
miejsc, gdzie kultywuje się tradycję patriotyczną. Niewątpliwie
Trzebnica kultywuje pamięć o bohaterach, którym zawdzięczamy
suwerenną i wolną Polskę. Trzeb-
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nicę wyróżnia też to, że znalazła się
na szlaku licznych podróży błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Była jednym z pierwszych miejsc, które odwiedził kardynał Stefan Wyszyński po objęciu
urzędu Prymasa Polski, a zatem
jest miejscem naznaczonym Jego
obecnością i umiłowaniem ojczyzny, które rozumiał jako życie we
wspólnocie.

25 marca przy trzebnickim cmentarzu parafialnym w Trzebnicy odbył
się po raz pierwszy oficjalny pochówek dzieci nienarodzonych, który
zorganizowała Gmina Trzebnica. Szczątki ponad 200
dzieci złożono do specjalnego grobowca.

Red: Jest Pani znana z tego, że łatwo i chętnie nawiązuje kontakt
z ludźmi, pomaga i rozwiązuje
problemy. Czy to właśnie jest najważniejsze w pracy posła?

▶ W g ru d niu p ose ł Ag nie s z k a Soin w raz z b u rmist r ze m M ark ie m D ł u goz im ą o dwie d z i ł a
Tr ze b nic k i D o m Se nio r+, by z ł oż yć je go p o dop ie c z ny m naj l e ps ze ż yc ze nia na ś wię t a .

AS: Traktuję swoją pracę przede
wszystkim jako zobowiązanie
i służbę drugiemu człowiekowi.
Z natury jestem bardzo otwarta na
ludzi, co rzeczywiście pomaga mi
w pracy poselskiej. Ostatnio zorganizowałam z Panem Burmistrzem
Markiem Długozimą spotkanie
z sołtysami z całej gminy Trzebnica
z okazji Dnia Sołtysa. Uroczystość
ta była przede wszystkim szansą
do wymiany doświadczeń na temat pomocy uchodźcom w związku z trwającą brutalną napaścią
Rosji na Ukrainę. Podkreślałam
wówczas jak bardzo ważna jest
wzajemna pomoc i wsparcie, które
łatwiej nieść, jeśli miedzy ludźmi
jest poczucie wspólnoty i więzi. Jestem pod ogromnym wrażeniem,
że pomoc uchodźcom zorganizowano tak skutecznie. Uważam, że
w mojej pracy najcenniejsze jest
rozpoznawanie potrzeb ludzi i niesienie im realnej pomocy.

▶ Wsp ó lnie z b u rmist r ze m ,

p ose ł zo r g ani zowa ł a równie ż sp ot k anie z so ł t ys ami.

Uroczystość rozpoczęła się
Mszą św. w kaplicy cmentarnej.
Przewodniczył jej proboszcz parafii św. Bartłomieja Ap. i św. Jadwigi Śl. ks. Piotr Filas, który również
wygłosił kazanie. W koncelebrze:
ks. Jerzy Morański SDS, ks. Bogdan Grabowski, ks. Jacek Olszewski.
Jak stwierdził, to smutna, ale
i piękna uroczystość, ponieważ
wierzymy, że nienarodzone dzieci są już u Pana Boga. Podkreślił
również, jak ważna jest inicjatywa
powstania grobowca w Trzebnicy.
– Dzisiaj tak naprawdę trzeba przemówić sercem, bo tylko
w ten sposób można podejść do
tych trudnych chwil. Dziękujemy
Panu Bogu za to, że w Trzebnicy
powstał taki grobowiec. Dziękujemy za ludzi, którzy przyczynili
się do tego. Panu burmistrzowi
Markowi Długozima, różnym instytucjom i wielu wolontariuszom.
Dzisiaj po raz pierwszy oficjalnie

w sposób godny możemy pochować tych, którzy mogli być z nami,
a niestety nie są. Rodzą się trudne
pytania, przychodzi coś, czego po
ludzku nie da się słowami opisać –
mówił w homilii ks. Filas.
Rocznie w trzebnickim szpitalu, jak podają statystyki jeszcze
przed narodzeniem umiera ponad
setka dzieci. O tym, jak ważna to
inicjatywa, mówi również burmistrz Marek Długozima:
– Wspólnie z Panią Małgorzatą
Grabowską oraz Panią Anną Bajak podjęliśmy inicjatywę, by na
Cmentarzu Parafialnym powstał
Grobowiec Dzieci Nienarodzonych. Już kilka lat temu taką potrzebę sygnalizowała ówczesna
wiceburmistrz pani Jadwiga Janiszewska. To szczególne miejsce,
w którym rodzice mogą oddać
hołd pamięci swoim dzieciom. Ma
ono także wymiar symboliczny
dla wszystkich rodziców, którzy
zmagali się z traumą tej niewy-

obrażalnej straty. Do tej pory takie
pogrzeby odbywały się na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu,
teraz rodziny dzieci utraconych
zyskały taką możliwość w Trzebnicy.
Doświadczenie przedwczesnej
śmierci dziecka jest dla rodziców zawsze bardzo trudne. Próba poradzenia sobie z tą stratą to
ogromne wyzwanie dla całych rodzin. Rodzice mają prawo godnie
pożegnać swoje potomstwo. Powinniśmy pamiętać, że w takich
chwilach muszą nie tylko mierzyć
się ze swoim bólem, ale również
z wieloma formalnościami związanymi z pochówkiem. Ten projekt pozwala nam okazać solidarność z tymi, którzy cierpią.
Chciałbym również wyrazić
wdzięczność wielu ludziom, którzy zaangażowali się w powstanie
pomnika, wspomnianym już tu
paniom: Annie Bajak i Małgorzacie Grabowskiej, siostrze Ewie

▶ G r ob ow ie c D z ie c k a N ie nar o d zone go.
Jędrzejak – prezes Fundacji
„Evangelium Vitae”, ks. Piotrowi
Filasowi oraz Waldemarowi Wysockiemu zastępcy dyr. Ośrodka
Pomocy Społecznej, koordynatorowi z mojego ramienia nad
sprawnym działaniem wszelkich
procedur pani Krystynie Haładaj – zastępcy Burmistrza Gminy
Trzebnica, przedstawicielom Parafialnego Zespołu Caritas, Szpi-

talowi im. św. Jadwigi Śląskiej
w Trzebnicy, oraz pracownikom
GZGK ERGO i Gminnego Zakładu Pogrzebowego.
W planach gmina ma organizację tego rodzaju pochówków dwa
razy w roku: w Dzień Świętości
Życia (25 marca) i Dzień Dziecka
Utraconego (15 października).
[red]

AS: Na ten piękny świąteczny czas
chciałabym życzyć: miłości, która
zawsze zwycięża; radości, która koi
wszelkie smutki, a przede wszystkim pokoju, który jest tak bardzo
potrzebny naszym sąsiadom. Mam
nadzieję, że Święta Wielkiej Nocy
i zmartwychwstanie Chrystusa
tchną w nas wszystkich nadzieję
na lepszy świat.

Red: Zbliżają się Święta Wielkanocne, czego chciałaby Pani życzyć naszym Czytelnikom?

Red: Dziękujemy za rozmowę.

▶ U r o c z y s t e o d s ł o n i ę c i e p o m n i k a k a r d . St e f a n a W y s z y ń s k i e g o.

R

E

K

L

A

M

A

▶ W u r o c z ystośc i b ra ł y u d z ia ł r o d z i -

ny, d l a k tór yc h by ł to s zc ze gó lny
m o m e nt , p o dc z as k tó re go m o gli
w go d ny s p osó b p oż e g nać s woj e
nie nar o d zone d z ie c i.

▶ Bu rmist r z M ar e k D ł u goz im a p o dc z as u ro c z ystośc i z ł oż y ł w ie nie c o ra z uc z c i ł

▶ M s z ę ś w. ko nce l e b rowa ł k s . p ro b os z c z

▶ M s z a ś w. o d by ł a się w k ap lic y na c m e nt ar z u paraf ialny m .

▶ W g ru d niu w Ur z ę d z ie M iej s k im o d by ł o s i ę s p ot k anie dot yc z ące p r z e k a z ania

p amię ć d z ie c i nie nar o d zonyc h .

Piot r Fil as SDS .

p r o ce du r z wi ąz anyc h z p o g r ze b e m d z ie c i nie nar o d zonyc h .
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Najzdolniejsi

nagrodzeni

16 lat temu burmistrz Marek Długozima
zainicjował program stypendialny, który do tej
pory wsparł blisko 170 uczniów z terenu Gminy
Trzebnica. Uczniowie zostali w nim docenieni za
bardzo dobre wyniki w nauce i ponadprzeciętne
zaangażowanie w szkolne i pozaszkolne
przedsięwzięcia. 29 marca w sali kinowej
Gminnego Centrum Kultury i Sztuki odbyła się
gala, podczas której do tego zaszczytnego grona
dołączyło kolejnych 13 najzdolniejszych uczniów
z gminnych placówek oświatowych.
Wśród stypendystów im. Jana
Pawła II znaleźli się: Patrycja
Reptak, Zuzanna Janicka, Martyna Sobolewska, Kryspin Falfura,
Martyna Florczak, Daniel Bujny.
Stypendium Burmistrza Gminy
Trzebnica otrzymali: Teresa Olejniczak, Wiktoria Kuszaj, Patrycja
Melkowska, Nadia Cichy, Julia
Kręgulewska, Joanna Pałka, Karolina Karbownik.
Wszyscy stypendyści wraz
z rodzicami proszeni byli kolejno
na środek sceny, gdzie burmistrz
Marek Długozima w towarzystwie
przewodniczącego Rady Miejskiej
Mateusza Stanisza oraz Radnego
Rady Miejskiej Lecha Taraszczuka
wręczał dyplomy, listy gratulacyjne dla rodziców i drobne upominki na pamiątkę.
Po wręczeniu stypendiów na
scenę poproszony został dziekan
Krzysztof Dorna, który pogratulował wszystkim nagrodzonym.

– Młody człowiek jest wrażliwy
na prawdę, sprawiedliwość, piękno, na inne wartości duchowe.
Młody człowiek pragnie odnaleźć
siebie samego, dlatego szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych
wartości i ceni tych ludzi, którzy
ich nauczają i według nich żyją –
mówił Jan Paweł II. Wy te wartości odnaleźliście, odnaleźliście też
ludzi, którzy zarazili was pasją nauki, macie wspaniałych rodziców,
którzy stworzyli wam warunki do
sukcesu. Życzę wam byście podtrzymywali w sobie ten rozpalony
żar i zarażali nim innych – zwrócił się do młodych dziekan.
O podsumowanie gali poproszony został burmistrz Marek
Długozima: – Gratuluję tak wspaniałych wyników, które pozwoliły wam być tu dziś i odbierać tę
nagrodę za ciężka pracę. Ale wielu z Was oprócz pracy wkładanej
w naukę, na co dzień zaangażo-

▶ Zespó ł perkusyjny w ykonał " Billie Jean" - Michaela Jack sona.

▶ Bu rmist r z M are k D ł u g oz im a w raz ze st y p e nd yst ami.

Patrycja Reptak

– uczennica Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim.
wanych jest również w pomaganie.
Macie otwarte serca na potrzeby
drugiego człowieka. To bardzo
ważne w tych czasach, gdzie dzieje się tyle zła, by oprócz własnego
ja, widzieć też potrzeby innych,
by pomagać. Ważne, by pamiętać
o wychowaniu w duchu patriotyzmu, by nasze wartości mogły
przetrwać, by kolejne pokolenia
kultywowały pamięć tych którzy
o naszą wolność walczyli i byśmy

tej wolności nie stracili. Bo jak
mówił św. Jan Paweł II wolność
nie jest dana raz na zawsze. Trzeba ją stale zdobywać na nowo.
Wolność została nam dana, ale
i zadana. Trzebnica w ostatnich
latach stała się prawdziwą enklawą
patriotyzmu i to zadanie wychowania przyszłych pokoleń w tym
duchu realizujemy – powiedział
burmistrz i dodał: – Dzisiejszego
sukcesu uczniów nie byłoby, gdy-

by nie zaangażowanie ich rodziców oraz nauczycieli, także wam
gratuluję osiągnięć waszych podopiecznych. Na koniec dziękuję
wszystkim zaangażowanym w organizację dzisiejszego wydarzenia.
O oprawę muzyczną gali zadbali uczniowie Gminnej Szkoły Muzycznej. Galę poprowadziła Ewelina Gładysz z Wydziału Promocji
Urzędu Miejskiego.
[sh]

Pochodzi z rodziny wielodzietnej, w której podstawowymi
wartościami są: szacunek, zrozumienie i wzajemna pomoc. Stara
się je wcielać w codzienne życie klasy i szkoły. Jest osobą bardzo
ambitną i zaangażowaną w życie zespołu. Zawsze przygotowana,
pomocna, chętnie angażuje się w wykonywanie zadań dodatkowych. Jej praca i systematyczność są wynagradzane dobrymi
wynikami w nauce. Jest lubiana, uśmiechnięta i pełna energii. Nigdy nie odmawia
pomocy, a w sytuacjach trudnych nie poddaje się. Nie boi się trudnych wyzwań,
co ułatwia jej osiągnięcie zaplanowanych celów. Aktywna harcerka, lubi taniec nowoczesny i śpiew. Jej pasją jest nagrywanie filmów i umieszczanie ich na Tik Toku.
Czas wolny spędza jeżdżąc na rolkach lub przygotowując pyszne słodkości. Aktywnie
działa na rzecz zbiórek charytatywnych – obecnie bierze udział w zbiórce darów dla
uchodźców z Ukrainy.

– uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy

oraz wspania ł yc h os i ąg ni ę ć , a t y m s amy m z d o by te g o
st y p e nd iu m . Z ł oż y ł t ak ż e g rat u l acj e r o d z icom oraz
nauc z yc ie l o m .

Cechuje ją serdeczność, wewnętrzny spokój. Lubi otaczać się
ludźmi, współpracować z nimi oraz podejmować różne akcje, których to myślą przewodnią jest niesienie bezinteresownej pomocy.
Jest osobą wrażliwą, o wielkim sercu. Niesie pomoc w ciszy, bez
rozgłosu. Od wielu lat jest wolontariuszką Szkolnego Koła Caritas, gdzie z wielkim zaangażowaniem uczestniczy w akcjach:
Wigilijny Stół, Wielkanocny Stół, Akcja Palma, współpracując z Parafialnym Zespołem Caritas, ale sama jest też inicjatorką wielu akcji charytatywnych. Od 2017 roku
czynnie udziela się podczas organizacji ,,XX Dnia Papieskiego’’ – „Dzieło Nowego
Tysiąclecia”, ,,Światowych Dni Chorych’’, ,,Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.
Była również zaangażowana w pracę Fundacji Studio Wschód i TVP Polonia, podczas
której zbierano znicze na polskie cmentarze na wschodzie.

▶ N ag ro d zo ny m k ib icowali p r z yjac ie l e ora z r o d z iny.

Jac k " – ze sp o ł u Pe rc y M ay f ie l d .

▶ O op rawę mu z yc z ną z ad ba ł a G minna Sz ko ł a M u z yc z na . N a sce nie z ap re ze ntowa ł się

Kryspin Falfura
– uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy
To wzorowy uczeń, który uzyskuje bardzo wysokie wyniki
w nauce. Wyróżnia się dociekliwością, zdolnością do samodzielnego myślenia i kreatywnością. Lubi wyzwania. Sumienność,
rzetelność i odpowiedzialność to cechy, które pomagają Kryspinowi aktywnie rozwijać jego pasje i zainteresowania. Wykorzystuje swój potencjał i umiejętności, aby z sukcesami brać udział w wielu konkursach
i olimpiadach przedmiotowych. Dba o dobre imię szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. Aktywnie działa na rzecz środowiska lokalnego. W swojej klasie Kryspin jest
uważany za wspaniałego i życzliwego kolegę. Wykazuje się wysoką kulturą osobistą,
kolegom i nauczycielom okazuje należyty szacunek. Godne podkreślenia jest to, że
zawsze można na nim polegać. Jego postawa i zaangażowanie mogą być przykładem
dla wszystkich uczniów.

Martyna Florczak

– uczennica Szkoły Podstawowej w Boleścinie
Na co dzień wzorowo wypełnia obowiązki szkolne. Niezwykle
otwarta, pomocna i empatyczna. Jest uczennicą o wysokiej kulturze osobistej i wzorowej postawie społecznej. Zawsze przygotowana do lekcji, dba o dobrą frekwencję i osiąga wysokie stopnie
w nauce. Jest dumą dla bliskich – w VII klasie, pomimo trudnych
warunków związanych z pandemią, osiągnęła wysoką średnią
i otrzymała świadectwo z wyróżnieniem. Z chęcią angażuje się w działalność szkolną i charytatywną. Godnie reprezentuje szkołę na konkursach i aktywnie włącza się
w życie szkoły i klasy. Martyna jest koleżeńska i opiekuńcza. Bezspornie może być
wzorem do naśladowania dla innych kolegów i koleżanek.

Daniel Bujny

– uczeń Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku

Martyna Sobolewska

– uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy

m . in . s z ko lny c hó r „Cantor e s M inor e s ”.

▶ Ze sp ó ł g it ar ow y w y kona ł " I m ag ine" - Jo hna Le nnona oraz " H it t he Road

Stypendia im. Jana Pawła II

Zuzanna Janicka

▶ W s woim p r ze m ów ie niu b u rmist r z p o g rat u l owa ł wie d z y
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▶ Dzieciom pogratulował również ▶ G al ę
k s. dziekan Krzysztof Dorna SDS.

p op r owad z i ł a Ewe lina
G ł ad ys z z W yd z ia ł u Pr om o cji
Ur z ę du M iej s k ie go.

Dała się poznać jako osoba, która zawsze wzorowo wypełnia
obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły. W klasie siódmej miała średnią 5,36 i wzorowe zachowanie. Aktywnie uczestniczy
w pracach na rzecz szkoły, klasy, środowiska. Chętnie angażuje
się w życie placówki i działa w Samorządzie Uczniowskim. Godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz. Jest wszechstronnie uzdolniona, ambitna, sumienna i pracowita. Bierze udział w akcjach charytatywnych, m.
in. zbieranie nakrętek, „Góra Grosza” czy „Znicz dla zapomnianych zmarłych”. Systematycznie włącza się w zbiórki żywności w ramach akcji Caritas. Służy pomocą kolegom, szanuje poglądy innych, dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych.
Jest osobą o wysokiej kulturze osobistej, odpowiedzialną za powierzone zadania. Nie
boi się wyzwań, gdyż pracowitość i wytrwałość pozwalają jej osiągać zamierzone cele.

Jest przewodniczącym klasy i warto dodać, że pełni tę funkcję
od klasy szóstej, co świadczy o zaufaniu kolegów i koleżanek do
jego pracy w samorządzie klasowym. Jest inicjatorem i wykonawcą wielu akcji na rzecz klasy, szkoły i środowiska. Jest wolontariuszem WOŚP-u.
Osiąga wysokie wyniki w nauce i zachowaniu, co z pewnością
zawdzięcza sumiennej pracy i dyscyplinie, którą sam sobie narzuca. Klasę siódmą
ukończył z wyróżnieniem – średnia 4,93 i wzorowym zachowaniem. Swoją wiedzą
dzieli się z rówieśnikami. Chętnie uczestniczy w szkolnych i powiatowych konkursach. Interesuje się historią Polski i Japonii. Daniel jest uzdolniony plastycznie, dlatego często uczestniczy w konkursach plastycznych. W roku szkolnym 2020/2021
dwukrotnie został laureatem Konkursu Plastycznego Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Trzebnicy "Zostań rodziną zastępczą – podaruj miłość".
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Pomagamy dzieciom

Stypendia Burmistrza Gminy Trzebnica

Teresa Olejniczak

– uczennica Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim
Jest zdolną i pracowitą uczennicą, o czym świadczą wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Jest przewodniczącą klasy oraz
zastępcą przewodniczącej szkoły. Postrzegana jest jako empatyczna
i wrażliwa dziewczyna, która nigdy nie odmówi pomocy. Zaangażowaniem, pracowitością i ambicją mobilizuje innych do działania.
Należą do nich: zbiórka odzieży i przyborów szkolnych dla Domu
Dziecka, zbiórka na Schronisko dla zwierząt Oleśnickie Bidy, Dzień Chłopca, czy szkolne mikołajki. Jest uzdolniona plastycznie, muzycznie i sportowo. Często angażuje się
w wykonywanie dekoracji szkolnych, gra na gitarze. Jako członek pocztu sztandarowego reprezentuje placówkę podczas uroczystości gminnych. Jako zastępca przewodniczącej szkoły aktywnie uczestniczy w przygotowaniu apeli i akademii. Wykazuje się
ogromną aktywnością: po lekcjach pomaga w świetlicy szkolnej, a od 4 lat należy do
drużyny harcerskiej 222 WDH Wypłosze, udziela się w uroczystościach kościelnych,
pomaga w porządkowaniu opuszczonych grobów we wsi Koczurki. Wraz z księdzem
odwiedzała chorych w naszej parafii.

Wiktoria Kuszaj

– uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy
Jest aktywną działaczką Samorządu Uczniowskiego. Współorganizowała wiele szkolnych akcji poświęconych działaniom charytatywnym. Wielokrotnie reprezentowała szkołę w inicjatywach
międzynarodowych – projekcie wspierającym sierociniec w Ugandzie „Face to face with the world”. Współorganizowała w szkole akcje pod patronatem Unicefu. Była również uczestniczką międzynarodowego konkursu
twórczego rozwiązywania problemów Odyseja Umysłu. Wiktoria od lat uzyskuje wyróżniające wyniki w nauce. Jest koleżeńska, odpowiedzialna, dobrze zorganizowana
i bardzo pomocna. Jej postawę wobec innych wzorowo oceniają zarówno nauczyciele
jak i rówieśnicy. Wiktoria jest osobą niezwykle pozytywną i otwartą. Jest pełna empatii
i zawsze nastawiona na bezinteresowną pomoc innym.

Patrycja Melkowska

– uczennica Szkoły Podstawowej w Boleścinie
Należy do osób rzetelnych i ambitnych, które wytrwale dążą
do celu. Doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że sukces znajduje się przed wysiłkiem wyłącznie w słowniku, dlatego też ciężko
pracuje każdego dnia na swoje osiągniecia i wspaniałe wyniki na
polu nauki. Wzorowo podchodzi do realizacji obowiązków szkolnych. W VII klasie zdobyła świadectwo z wyróżnieniem, a rodzice
z dumą przyjęli list gratulacyjny. Patrycja to osoba niosąca pozytywną energię, zawsze
uśmiechnięta i pogodna. Jest koleżeńska, empatyczna, zawsze można liczyć na jej pomoc. Zaangażowana w życie szkoły i klasy. Cechuje ją talent aktorski, który prezentuje przy różnych okazjach, biorąc udział w przedstawieniach szkolnych i godnie reprezentując szkołę na zewnątrz. Patrycja bez wątpienia zasługuje na docenienie jej osoby
i czerpanie inspiracji z jej postawy życiowej i podejścia do edukacji.

Nadia Cichy

Julia Kręgulewska

– uczennica Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku
Jest miłą, pogodną uczennicą lubiana przez rówieśników i grono nauczycielskie. Można na niej polegać. Jest odpowiedzialna
i wywiązuje się z każdego podjętego zadania. Od dwóch lat z wielkim zaangażowaniem pełni funkcję przewodniczącej Samorządu
Uczniowskiego. Jest również wolontariuszką WOŚP. Osiąga wysokie wyniki w nauce i zachowaniu. Każdy rok szkolny kończyła
świadectwem z wyróżnieniem – w klasie 7 uzyskała średnią 4,93 i wzorowe zachowanie. Rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia, systematycznie wzbogaca swoją
wiedzę. Pasją Julii są szachy. Wielokrotnie reprezentowała szkołę w turniejach szachowych. Chętnie bierze udział w konkursach – szkolnych, gminnych i powiatowych.
Jej największym osiągnięciem było zdobycie tytułu Najwspanialszej Gminy Trzebnica w 2019 roku w ramach Samorządowego Konkursu ,,Ośmiu Wspaniałych Gminy
Trzebnica”.

Joanna Pałka

– uczennica Szkoły Podstawowej w Masłowie
W kl. VII osiągnęła średnią ocen 5,14 oraz wzorowe zachowanie. Jest osobą sumienną, obowiązkową, skromną oraz koleżeńską. Z pasją oddaje się rysowaniu. Zawsze też bezinteresownie pomaga innym w nauce. Chętnie angażuje się w różne zbiórki i akcje
charytatywne. Aktywnie uczestniczy w pracy na rzecz Wolontariatu i Ligii Ochrony Przyrody: w akcji „Sprzątanie świata”, „Góra
Grosza”, „Marzycielska Poczta”. Zbiera także plastikowe nakrętki dla chorych – podopiecznych Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Brała udział w zajęciach
dotyczących wolontariatu zagranicznego, praw i obowiązków wolontariusza medycznego, pracy wolontariusza z dziećmi oraz ze zwierzętami za granicą. Z chęcią reprezentowała szkołę w tegorocznym Narodowym Czytaniu w kinie „Polonia”, a także
brała udział w licznych uroczystościach szkolnych.

Burmistrz Marek Długozima wspólnie
z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty Romanem
Kowalczykiem oraz Pełnomocnikiem Wojewody
Piotrem Pissem odwiedzili gminne szkoły, gdzie
wręczyli ukraińskim uczniom plecaki, w których
znalazły się przybory szkolne, higieniczne,
zabawki oraz napoje.
Dolnośląski Urząd Wojewódzki otrzymał 6 palet darów, w tym
plecaki z wyprawką z Niemiec.
Dary zebrał Kościół Nowoapostolski w Essen. Logistyką i kosztami
wysyłki zajęła się firma Normfest
GmbH. W Polsce była odpowiedzialna za to firma Normfest Polska Sp. z o.o.
Przekazano ponad 200 plecaków, które trafiły do: Szkoły
Podstawowej w Borowie (powiat
strzeliński), Szkoły Podstawowej
nr 74 we Wrocławiu oraz do szkół
w gminie Trzebnica.
Łącznie do gminnych szkół
uczęszcza już blisko 100 uczniów
uciekających przed wojną. – Chcemy, żebyście u nas mogli poczuć
się bezpiecznie na tyle, ile jest to
możliwe. By zdjąć z was wielki ciężar tego, co zostawiliście na Ukra-

inie i byście u nas mogli jak najlepiej uczyć się i rozwijać do czasu,
kiedy będziecie mogli i chcieli
wrócić do Ojczyzny – powiedział
burmistrz Marek Długozima i dodał: – W tym miejscu serdecznie
dziękuję za tę niespodziankę i dzisiejszą wizytę Panu kuratorowi
Romanowi Kowalczykowi oraz
Pełnomocnikowi Wojewody Dolnośląskiego Panu Piotrowi Pissowi. Dziękuję także Panu Wojewodzie Jarosławowi Obremskiemu
oraz wszystkim mieszkańcom niemieckiego Essen, którzy włączyli
się w akcję przekazania darów.
Dzięki wam na ustach dzieci mógł
zagościć uśmiech – podsumował
burmistrz.
Kurator Roman Kowalczyk
przywitał każdego z uczniów
uściskiem dłoni. – Jako kurator

▶ Dolnośląski Kurator Oświat y Roman Kowalcz yk wraz z pe ł nomocnikiem wojewody
Piotrem Pissem oraz burmistrzem Markiem Długozimą i zastępcą burmistrza Krystyną
Haładaj przekazali ukraińskim dzieciom specjalnie przygotowane plecaki.

chciałbym zapewnić was o wsparciu i o tym, że otoczymy was
życzliwością i opieką, a w imieniu
władz oświatowych Rzeczypospolitej, że podzielimy się wszystkim,
co mamy i będziemy pomagać
wam zarówno tutaj, jak i na Ukrainie — powiedział.
Gmina Trzebnica od początku
wojny na Ukrainie przyjęła już
ponad 800 uchodźców. Burmistrz
Marek Długozima w pierwszych

dniach konfliktu powołał specjalny sztab kryzysowy, w Gminnym
Centrum Kultury i Sztuki powstało miejsce zbiórki, a powołani koordynatorzy nadzorowali pomoc
wolontariuszy, którzy zgłaszali
chęć przyjęcia uchodźców lub też
przywozili potrzebne dary. Co
więcej, wyznaczone zostały również miejsca w gminnych obiektach, tj. m.in. świetlica w Kuźniczysku, gdzie od piątku 1 kwietnia

Karolina Karbownik

– uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy
Od pierwszych dni w szkole dała się poznać jako osoba wyjątkowo aktywna, angażująca się w życie klasy i szkoły oraz zawsze
świetnie przygotowana do lekcji. Osiąga bardzo wysokie wyniki
w nauce, co poświadcza średnia 5,79 uzyskana na koniec 7 klasy
oraz 100% frekwencja. Uczestniczy w konkursach osiągając wysokie wyniki. W Konkursie Powiatowym „Znam Jana Pawła II” zajęła V miejsce. Uczestniczyła również w Konkursie Wojewódzkim „Papież Franciszek
widziany oczami dzieci i młodzieży”. Służy pomocą, szanuje poglądy innych, dba
o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. Godnie, kulturalnie zachowuje
się w szkole i poza nią. Cechuje ją wysoka wrażliwość, cierpliwość, odpowiedzialność
i punktualność. Angażuje się w akcje charytatywne na terenie szkoły, gminy i województwa. Jest wolontariuszką wrocławskiej Kliniki „Przylądek Nadziei”. Uwielbia
konie, którymi opiekuje się w jednej z pobliskich stajni, a także bierze udział w akcjach „Ratowania koni z rzeźni”. Jest osobą o wysokiej kulturze osobistej, odpowiedzialną za powierzone zadania, jest przykładem wzorowego traktowania obowiązków
szkolnych.

▶ Sz ko ł a Po d st awowa nr 1.

▶ Sz ko ł a Po d st awowa nr 3.

▶ Sz ko ł a Po d st awowa w Uj e ź d ź cu Wie lk im .

▶ Sz ko ł a Po d st awowa nr 2 .

– uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy
Należy do najlepszych uczniów szkoły. Wzorowo wypełnia
wszystkie obowiązki. Wyróżnia się sumiennością, pilnością i systematycznością w nauce. Wzbogaca swoją wiedzę, rozwija zainteresowania i talenty, szczególnie w zakresie nauk humanistycznych.
Osiąga liczne sukcesy podczas konkursów gminnych, powiatowych,
a także ogólnopolskich oraz w zawodach sportowych. Można na
niej zawsze polegać, ponieważ jest bardzo odpowiedzialna. To także świetna organizatorka. Wywiązuje się terminowo ze wszystkich podjętych przez siebie przedsięwzięć.
Na co dzień prezentuje wysoką kulturę osobistą. Jest uczennicą sympatyczną i bardzo koleżeńską, wyjątkowo lubianą, zarówno przez rówieśników, jak i grono nauczycielskie. Zawsze uśmiechnięta, pomocna i zaangażowana w życie klasy. Nadia jest dla
wszystkich uczniów wzorem do naśladowania
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przebywa grupa uchodźców. Wyremontowany został budynek
dawnego Przedszkola nr 1, gdzie
ulokowana zostanie grupa dzieci
z ukraińskich domów dziecka. –
Jestem pod wielkim wrażeniem
dobra ludzkich serc, z którym spotykam się od początku tej wojny.
Dziękuję wszystkim zaangażowanym w pomoc – komentuje burmistrz Marek Długozima.
[sh]
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Wernisaż w Galerii Trzebnickiej SZKŁO MŁODYCH
W piątek 1 kwietnia w Galerii Trzebnickiej
zebrani goście byli świadkami otwarcia
nowej wystawy. Kolejny, a dokładniej
trzeci już wernisaż od momentu otwarcia
ww. obiektu, tym razem nie dotyczył prac
mieszkańców Gminy Trzebnica. Stanowił
bowiem przegląd najnowszych artystycznych
działań studentów, doktorantów i młodych
absolwentów kierunku Sztuka i Wzornictwo
Szkła Akademii Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
Ekspozycja to przykład sztuki
współczesnej, a zaprezentowane eksponaty to efekt poszukiwań twórczych młodych artystów
szkła, dla których praktycznie
jedynym ograniczeniem jest ich
własna wyobraźnia. Wystawa pt.
„Szkło młodych – reaktywacja”
odznacza się wysokim poziomem
artystycznym, choć obok twórców
o już uznanej renomie część autorów to tegoroczni absolwenci ASP,
dopiero przekraczający próg kariery zawodowej.
Zebranych gości powitał Burmistrz Marek Długozima, dziękując wszystkim za niezwykle
liczne przybycie. – Kiedy dyrektor
GCKiS – Barbara Smaś zwróciła
się do mnie z prośbą o możliwość

udostępnienia w przyszłości Galerii Trzebnickiej studentom i pracownikom naukowym Akademii
Sztuk Pięknych we Wrocławiu,
bez chwili wahania przystałem na
taką możliwość. Cieszę się bardzo
z podjętej współpracy, która wskutek podpisania w dzisiejszym dniu
listu intencyjnego z Dziekan Wydziału Ceramiki i Szkła Akademii
Sztuk Pięknych im. Eugeniusza
Gepperta we Wrocławiu dr Marzeną Krzemińską-Baluch, otwiera przed nami zupełnie nowy
wymiar wspólnych działań. Zarówno dla Akademii Sztuk Pięknych, która zyskała możliwość
prezentowania swoich unikalnych
prac w naszej Galerii Trzebnickiej,
jak i mieszkańców Gminy Trzeb-

nica i okolic, którzy będą mogli
zapoznać się z najnowszymi trendami w sztuce i rozwijać kulturalnie. A właśnie ten cel – rozwój
kulturalny i umożliwienie mieszkańcom obcowania w świecie kultury, to obok promowania Gminy
Trzebnica główny kierunek działań, związanych z powstaniem
przy Urzędzie Miejskim nowej
galerii sztuki – powiedział burmistrz.
Następnie przekazał głos dr
Dagmarze Bieleckiej, która jako
prowadząca Pracownię Działań
Przestrzennych i Technik Eksperymentalnych objęła opieką artystyczną całą wystawę pełniąc
rolę kuratorki wydarzenia. Pani
Dagmara Bielecka w pierwszej
kolejności podziękowała za możliwość współpracy i udostępnienie
wnętrz wystawienniczych burmistrzowi Markowi Długozimie,
podkreślając zaangażowanie gospodarza Gminy Trzebnica nie
tylko względem wyrażenia woli
w liście intencyjnym, aby w przyszłości pogłębiać współpracę pomiędzy jednostkami, ale także
w ramach skonkretyzowanej dotacji finansowej na katalog powystawowy. Serdeczne podziękowania
powędrowały także do Dziekan
Wydziału Ceramiki i Szkła dr
Marzeny
Krzemińskiej-Baluch
za wszelkie wsparcie w tym wy-
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jątkowym przedsięwzięciu. Jak
również do osób, bez których nie
udałoby się zamontować nowej
ekspozycji, tj. kuratorek wystawy
z ramienia ASP: Urszuli Gołdasz,
Darii Jakubczyk, Joanny Bujak
i Marii Pawłowicz oraz pracowników Galerii Trzebnickiej: Karoliny
Samborskiej-Zaleskiej i Kamila
Leszczyńskiego. Osobiste podziękowanie otrzymał też szef Katedry
Szkła prof. Ryszard Więckowski,
bez którego wsparcia i wykorzystania robionych na indywidualne
zlecenie stelaży nie udałoby się zaaranżować tak pięknej przestrzeni
wystawienniczej. Odnośnie wystawy nadmieniła, iż pod koniec
lat 80. we Wrocławiu narodziła się
tradycja cyklicznego organizowania wystaw szkła, które na pewien
okres zarzucono, gdyż zmieniły
się sposoby myślenia o tworzywie
i dostępna infrastruktura. Jednak fakt, iż Organizacja Narodów
Zjednoczonych ogłosiła rok 2022
„Rokiem Szkła”, stanowił przyczynek do przywrócenia konceptu,
aby znów móc prezentować szkło
szerszemu kręgowi odbiorców.
Oczywiste było także, iż nowa wystawa będzie mieć oficjalnie tytuł:
„Szkło młodych – Reaktywacja.
Przegląd młodej sztuki szkła.”.
Nazwiska wszystkich autorów
prac, biorących udział w wystawie,
przytoczyła jedna z kuratorek Ur-

szula Gołdasz, która przedstawiła
także kwartet fletowy z Akademii
Muzycznej im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu w składzie: Gabriela Irzyk, Dominika Czausz, Anna
Gąciarz, Barbara Głogowska, który wzbogacił wernisaż minikoncertem.
Wernisaż cieszył się wielkim zainteresowaniem, nie tylko
wśród samych artystów i ich znajomych, ale także samych mieszkańców. Po części oficjalnej, na
osobiste zaproszenie Dziekan
Wydziału Ceramiki i Szkła, aby
śmiało podziwiać wystawę, goście
zapoznawali się zarówno z eksponatami, jak i ich opisami, bez
których współczesna sztuka jest
niekompletna i mniej zrozumiała dla odbiorców. Wszyscy obecni podkreślili jednomyślnie, że
wystawa robi wielkie wrażenie,
a warunki wystawiennicze w Galerii Trzebnickiej są wprost wymarzone do prezentowania szkła
i wyeksponowania jego walorów
artystycznych. Wystawa potrwa
do 10 maja 2022 roku, a następnie
prezentowana będzie w Centrum
Dziedzictwa Szkła w Krośnie,
Muzeum Miejskim – Arsenale we
Wrocławiu, na Zamku Sieleckim
w Sosnowcu oraz w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze.
[ksz]

▶ D r Dag m ara B ie l e c k a
▶ Ws z yst k ic h ze b ranyc h p r z y w it a ł b u rmist r z M are k D ł u g oz im a .

▶ G ośc ie o d p owie d z ie li na z ap r os ze nie do z w ie d z ania w yst aw y, k tóra st a ł a
się p r e te k ste m do r oz m ów na te m at ar t yst yc z nej f ormy s z k ł a .

obj ę ł a op ie k ą ar t yst yc z ną c a ł ą w yst a wę p e ł ni ąc r o l ę ku ra to rk i w yd ar ze nia

▶ Tr ze b nic z anie p r z y by li lic z nie na
we rnis a ż .

▶ We rnis a ż u ś wie t ni ł k war te t f l e tow y z Ak ade mii M u z yc z nej im . K ar o l a
Lip ińs k ie g o we Wro c ł awiu .
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▶ N a w yst awie m oż na ob ej r ze ć bar d zo c ie k awe d z ie ł a
m ł o d yc h ar t ystów.

▶ W yst awę p op r ze d z i ł o p o d p is anie list u inte nc yj ne go o d als z ej ws p ó ł p rac y p o m i ę d z y b u rm ist r z e m
M ark ie m D ł u goz im ą a d z ie k an W yd z ia ł u Ce ramik i i Sz k ł a Ak ade mii Sz t u k Pię k nyc h im . Eu ge niu s z a
G e p p e r t a we Wr o c ł aw iu d r M ar ze ną K r ze mi ńs k ą - B aluc h .

▶ W yst awa p ot r wa do 10 m aj a 2022 r o k u , a nastę p nie p re ze ntowana b ę d z ie w Ce nt ru m D z ie d z ic t wa Sz k ł a w K r oś nie , M u ze u m M iej s k im – Ar se nal e we
Wr o c ł awiu , na Z am ku Sie l e c k im w S os nowcu o ra z w M u z e u m Karko nos k im w Je l e niej G ó r z e.
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Niecodzienny Jubileusz
3 kwietnia w kościele w Małuszynie obchodzona
była 101. rocznica urodzin Ireny Janikowskiej,
mieszkanki gminy, która w 1945 roku osiedliła
się na ziemiach trzebnickich. Uroczystą mszę
świętą z udziałem rodziny, bliskich, mieszkańców
Małuszyna, sołtysa Stanisława Krawca i rady
sołeckiej uświetnił swoją obecnością także
burmistrz Marek Długozima.

W niedzielę poprzedzającą jubileusz narodzin pani Ireny Janikowskiej w kościele w Małuszynie
odbyła się uroczysta msza święta
w intencji jubilatki i jej najbliższych. Uśmiechnięta, we wspaniałej formie pani Irena Janikowska odbierała gratulacje, życzenia
i prezenty. Słowa uznania dla życiorysu bohaterki dnia wyraził
także burmistrz Marek Długozima, ciesząc się jednocześnie
udziałem w tak wyjątkowym jubileuszu.
– Jest mi niezmiernie miło móc
z Państwem dziś świętować. Pani

Ireno, każdy z młodszego pokolenia powinien wyrażać wdzięczność wobec Pani postawy i ja dziś,
w imieniu tych pokoleń, które za
sprawą takich osób jak Pani, za
sprawą pionierów tych ziem, mogą
funkcjonować w rzeczywistości,
której jesteśmy częścią, składam
najszczersze podziękowania. Koleje losu raczą nas różnymi chwilami, trudne wojenne doświadczenia, ale i niełatwy przecież
w Polsce czas powojenny, które
były Pani udziałem, a także prywatne, często bolesne doświadczenia składają się jednak na piękny

▶ M s z ę ś w. sp rawowa ł k s . B o g d an
G ie m z a SDS .

▶ Bu r m i s t r z M a r e k D ł u g o z i m a p o gratulował jubilatce i życzył dalszych długich lat życia.

▶ Życ ze nia z ł oż y ł r ów nie ż so ł t ys St anis ł aw K rawie c w raz
z R ad ą So ł e c k ą.

jubileusz 101 lat historii Pani życia. Historii, która, jestem przekonany, jest dobrą, piękną i wyjątkową historią. Wiara, uśmiech i siła
pozwalają przejść swoją drogę tak,
jak Pani się to udało. Życzę siły
ducha, wsparcia najbliższych na
każdy dzień, uśmiechu i kolejnych
100 lat życia – powiedział burmistrz Marek Długozima wręczając prezent i pisemne gratulacje na
ręce pani Ireny Janikowskiej.
Kolejne
życzenia
złożyli przedstawiciele rady sołeckiej
i mieszkańców, a wszyscy zgodnie podkreślali pogodne nastawienie i dobroć pani Ireny. Mszę
św. sprawował ks. prof. Bogdan
Giemza SDS.
Pani Irena Janikowska urodziła się 4 kwietnia 1921 roku w Leśnicy (gmina Małogoszcz), jako
najstarsza z ośmiorga dzieci Jana
i Franciszki. W 1928 roku zaczęła
uczęszczać do Szkoły Podstawowej w Małogoszczu, którą ukończyła w 1935 roku. Rodzice Ireny
posiadali gospodarstwo rolne, na

którym praca była bardzo trudna. Kiedy pani Irena miała 18 lat,
wybuchła II wojna światowa, bardzo trudny okres dla wszystkich
Polaków. W okolicznych lasach
Małogoszcza prężnie działał ruch
oporu. Jako młoda dziewczyna,
wraz z młodszym rodzeństwem
i innymi mieszkańcami w miarę swoich możliwości wspierała
partyzantów, mimo świadomości
grożących represji ze strony okupanta. W 1943 roku Niemcy aresztowali we wsi około 20 mężczyzn,
między innymi narzeczonego
pani Ireny – Zygmunta Janikowskiego i jego ojca, Wincentego.
W tym czasie pani Irena i pozostali mieszkańcy byli zmuszani do
pracy przy kopaniu okopów przeciwpancernych.
Koniec wojny zastał pana Zygmunta w obozie koncentracyjnym
w Dachau wyzwolonym przez
wojska amerykańskie w kwietniu
1945 roku. Kiedy wrócił do domu,
wraz z panią Ireną postanowili założyć rodzinę i osiedlić się na zie-

▶ Wr ę c z y ł t ak ż e b u k ie t r óż , d y p l om oraz
d ro b ny u p o mine k .

▶ Pani I re na c ie s z y się dob r y m z d r owie m , a p oz y t y wną e ne r g i ą z ara ż a innyc h lu d z i.

miach odzyskanych.
Tak trafili na ziemie trzebnickie, jesienią 1945 roku. Zajęli
jedno z gospodarstw w okolicy
miasta. W grudniu wzięli ślub
w kościele w Małogoszczu i zamieszkali w Małuszynie, jako jedna z trzech polskich rodzin we wsi.
Wkrótce na świat przyszli trzej
synowie Ireny: w 1946 roku Bogusław, w 1947 Leszek i w 1950
Edward. Małżeństwo wspólnie
z dziećmi prowadziło gospodarstwo rolne.
Dziś, po 77 latach od przyjazdu do Małuszyna, nadal mieszka w tym samym domu, uprawia
niewielki ogródek z warzywami
i rabatami kwiatowymi, hoduje
kury. Doczekała się trojga wnucząt i sześciorga prawnucząt. Jako
ciekawostkę należy dodać, że Pani
Irena jako pierwsza mieszkanka Gminy Trzebnica w ubiegłym
roku przyjęła szczepionkę przeciw
COVID.
[sh]

▶ Siost ra

Jana , p r ze ł oż ona
domu B or om e u s ze k z M a ł u s z y na .

▶ Wraz z w nu k ie m M ariu s ze m Janikows k im ,
k tór y
by ł
g ł ów ny m
u r o c z ystośc i.

or g ani z ator e m

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

PANI
IRENA JANIKOWSKA
W Y WIAD
Gdzie zaczęła się Pani życiowa
droga ?
Urodziłam się w Leśnicy,
w gminie Małogoszcz, w powiecie
jędrzejowskim, w województwie
kieleckim.
Co wpisywało się w pierwsze lata
Pani życia?
Byłam najstarsza z rodzeństwa,
łącznie było nas ośmioro. Moim
obowiązkiem była opieka nad
młodszym rodzeństwem, wypasanie zwierząt: krów, gęsi, praca
na roli. Niekiedy udawało mi się
spędzić odrobinę czasu z koleżankami.
Jak wyglądała Pani edukacja ?
W Leśnicy nie było szkoły,
najbliższa znajdowała się w oddalonym o 1,5 km Małogoszczu.
Uczęszczałam do niej do 1939
roku, udało mi się ukończyć trzy
klasy i zdać do czwartej, lecz potem nauczyciele powyjeżdżali
w związku z wybuchem wojny
i miałam sześcioletnią przerwę.
Jak weszła Pani w dorosłość,
w niełatwej rzeczywistości ogarniętej wojną ?
Nie było łatwo… Musieliśmy
uciekać w nocy, gdyż Niemcy łapali i wywozili do pracy. Ja dostałam kwitek i zostałam zaangażowana do kopania okopów
i zostałam na miejscu, ale był
strach, wiele nieprzespanych nocy.
Z mężem daliśmy na zapowiedzi
w sobotę, a w poniedziałek zabrali go Niemcy do obozu. Dwa lata
był w obozie. Z Oświęcimia został przewieziony do Gross Rosen,
a kolejno do Dachau i tam został

oswobodzony. Obóz opuścił ważąc 40 kg.
Jak potoczyły się Pani losy po
wojnie ?
Wspólnie z mężem prowadziłam w Małuszynie niewielkie,
skromne gospodarstwo. Mąż zajmował się uprawą pola, a ja inwentarzem i wychowywaniem
dzieci. Urodziło nam się trzech
synów. Najstarszy z nich Bogdan
wyprowadził się do Trzebnicy
i tam też podjął pracę. Kolejny
syn Leszek zajmował się hydrauliką, a następnie pracą na gospodarstwie, niestety przegrał walkę
z chorobą i odszedł. Był jeszcze
Edziu, który zawodowo zajmował się księgowością, on również
niestety zginął w wypadku samochodowym. Doczekałam się
również wnucząt – jednego wnuka i czterech wnuczek, prawnucząt, a nawet praprawnuczka. Mąż
zmarł w 1994 roku.
Czy jakieś wydarzenie szczególnie wspomina Pani z czasów
zasłużonej emerytury?
Przez większą część życia byłam blisko domu, pilnowałam inwentarza, gospodarstwa, nigdzie
nie wyjeżdżałam. Dwa lata po
śmierci męża siostra przekonała
mnie do wyjazdu nad morze i tym
sposobem w wieku niespełna 80
lat po raz pierwszy zobaczyłam
morze.
Jaki jest przepis na tak imponujący staż życiowy ?
Unikać nerwów, złości, nie
przepracowywać się, zdrowo się
odżywiać – mleko, zalewajka i gotowe!

23

24

NR 6 / 211 / 12.04.2022

R

E

K

L

A

M

25

NR 6 / 211 / 12.04.2022

A

pr ze d stawiamy
o s iąg n i ę c ia
tr ze b n i czan

Kącik MODOWY
WIOSNO, ACH TO TY!
Na wybiegach mody, tak, jak
w przyrodzie, wszystko rozkwita
ferią soczystych barw. Po zimowym
sezonie, wszyscy jesteśmy spragnie-

tę kwestię powinny rozstrzygać nasze upodobania i charakter pracy.
Garsonki powinny być obowiązkową pozycją w damskiej garderobie,
ponieważ łatwo można zmieniać ich
styl dobierając efektowne dodatki
takie jak: szale, chusty, biżuteria czy
nakrycia głowy. Do garsonek idealnie pasują bluzki z wiązaniem pod
szyją i jedwabne gładkie topy. Żakiet i spódnicę możemy nosić osobno, co daje nam mnóstwo kolejnych
stylizacji, dobierając do żakietu
spodnie a do spódniczki od garsonki bluzki, sweterki lub topy. Dobrze
jest mieć na początek garsonkę
z gładkiej tkaniny w klasycznym
kolorze czerni, bieli lub pastelowym,
ponieważ wtedy będzie nam łatwo
dopasowywać kolejne elementy
we wzory np. wspomniane bluzki,
topy, apaszki itp. Z wielu trendów
na wiosnę polecam również gładkie
marynarki w rozmiarze XXL, nawiązujące do lat 80’ lub garnitury
damskie w nasyconych kolorach np.
limonki, indygo. Lansowane przez
projektantów spódniczki mini,
spodnie biodrówki, krótkie topy
i sweterki odsłaniające talię i dekoracyjne braletki noszone na wierz-

ni ożywczych kolorów limonki,
żółci, fioletu, różu, fuksji i pomarańczu czy indygo. W wymienionych kolorach nasza garderoba będzie najmodniejsza
tej wiosny. Królują
gładkie
tkaniny,
które
miksujemy
umiarkowanie
ze
wzorami
pasków
i kratek – a szczególnie kratki vichy,
które powracają do
nas w pastelowych
kolorach oraz wyrazistych, kontrastowych połączeniach
bieli i czerni oraz
bieli z nasyconymi,
mocnymi i kontrastującymi kolorami.
Wzór kratki vichy
idealnie prezentuje
się w garsonkach,
które światowi projektanci mocno lansują w tym sezonie,
co prawda w komplecie ze spódniczką
o długości mini, ale

▶ Pr oj e k t g ar sonk i Ate lie r M al a R amu s

w Tr ze b nic y ins p ir owany st y l e m do mu
m o d y Chane l .
R

E

K

L
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chu jak topy – zostawiłabym w garderobie nastolatki. Dla eleganckich
kobiet, projektanci zaprojektowali
oprócz wspomnianych garsonek,
piękne i funkcjonalne na wiosnę
trencze. Klasyczny fason płaszcza
uzupełniony w kroju pelerynką –
jak w płaszczu Sherlocka Holmesa
w stonowanych kolorach beżu, jasnego écru, gołębiej szarości idealnie sprawdzi się na wiosenne dni.
Jeżeli pogoda nam pozwoli zamieniamy trencze na luźną i długą marynarkę zapinaną dwurzędowo. To
również świetna baza do wielu stylizacji. Do marynarki XXL zakładamy dżinsy, spodnie o rozszerzanych
nogawkach tzw. dzwony lub spódniczkę. W stylizacji casual świetnie
sprawdzi się również dzianinowy,
ażurowy sweterek w jasnych, pastelowych kolorach lub mocnych
cukierkowych np. różowym lub
pomarańczowym. Jeśli chodzi o dodatki, to zostawiamy złote łańcuchy
z poprzedniego sezonu, bo wciąż są
modne. Mogą być masywne, nosimy je nawet po kilka naraz np. do
eleganckiej garsonki, tweedowego
żakietu lub oversizowej marynarki.
Dopełnieniem będą buty na platfor-

M

A

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

mie i duże torby XXL. Zwróćcie Panie uwagę na kolor pomarańczowy,
który pięknie łączy się z fioletem,
turkusem, żółtym i zielenią. Ten
kolor nie jest zbyt uniwersalny, ale
doda nam mnóstwo energii i wyróżni naszą stylizację. Jest jeszcze
jeden modny kolor, o którym nie
wspomniałam – a mianowicie ponadczasowa, elegancka i szykowna
biel, którą możemy nosić „od stóp
do głów” w tzw. total look. Jeżeli
boimy się monotonności takiej stylizacji w jednym kolorze, możemy
pokusić się o dopasowanie różnych
struktur tkanin np. ażurowe, haftowane i prześwitujące koronki. Dobra, sprawdzona klasyka nidy nie
wychodzi z mody i za każdym razem robi efekt wow!
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W trosce o profilaktykę

Koncert wielkopostny Pu s t y n i a

Cytobus to komfortowy mobilny gabinet ginekologiczny.
Wykonano w nim bezpłatnie, bez
skierowania i bez kolejki badanie,
które jak mówiły same Panie było
przeprowadzone w pełni profesjonalnie w komfortowych warunkach i bezboleśnie.
– Program skierowany jest do
kobiet w wieku 25-59 lat, które
w ciągu ostatnich 3 lat nie korzystały z profilaktycznej cytologii
sfinansowanej przez NFZ. To kolejny wspólny program gminy

W trosce o zdrowie mieszkanek Gminy
Trzebnica burmistrz Marek Długozima
wspólnie z Wicemarszałkiem Województwa
Dolnośląskiego Marcinem Krzyżanowskim
zaprosił je do udziału w badaniu
profilaktycznym. 9 kwietnia pod Gminnym
Centrum Kultury i Sztuki zaparkował Cytobus.
Z zaproszenia skorzystało 40 kobiet.

30 marca w Gminnym Centrum Kultury i Sztuki
odbył się wielkopostny koncert „Pustynia”, na
który wszystkich seniorów z terenu Gminy
Trzebnica zaprosił burmistrz Marek Długozima.
Autorem muzyki i koncepcji
koncertu jest pochodzący z naszej
gminy Paweł Klin, który na scenie występuje wraz z żoną Joanną.
Trzebnicka publiczność miała już
okazję przekonać się o skali talentu pochodzących z naszej gminy artystów podczas koncertów
„Święty czas świętej nocy” organizowanych w grudniu w GCKiS
oraz jako wydarzenie towarzyszące odsłonięciu popiersia kard. Stefana Wyszyńskiego.
Jak czytamy w materiałach promujących to wydarzenie – koncert „Pustynia” jest opowieścią
o czasie wyjścia na pustynię w poszukiwaniu Boga. Na pustyni, zawieszeni między niebem i ziemią
będziemy poszukiwać tego pokoju
serca, którego możemy doświadczyć tylko wtedy, kiedy będąc
prawdziwie sobą, nawiążemy rela-

cję z Bogiem. Momentem, do którego doprowadza nas to poszukiwanie – punktem kulminacyjnym
jest Pasja Chrystusa.
– Dziękuję Państwu, że tak
licznie odpowiedzieliście na moje
zaproszenie i razem mogliśmy
dziś przeżywać ten szczególny
wielkopostny czas. Zawsze z wielką troską myślę o Was seniorach
Gminy Trzebnica. Chcę Was zapewnić, że jesteście ważni dla
mnie i wszystkich mieszkańców
Gminy Trzebnica. Przed nami
Wielki Tydzień. Pamiętajmy, by
w tym okresie na chwilę zwolnić, oddać się refleksji i zadumie
nad tajemnicą zmartwychwstania
Pańskiego. Niech ten czas, w tak
trudnym okresie wojny i niepokoju umocni nas w wierze, a zmartwychwstały Jezus przyniesie nadzieję na zwycięstwo życia nad

śmiercią. Już teraz życzę Wam,
by czas świąt był dla Was czasem
przeżytym wśród bliskich i życzliwych osób, by nikt nie był w tym
czasie sam – powiedział burmistrz

Marek Długozima i dodał: – Jestem pod ogromnym wrażeniem
i serdecznie gratuluję artystom.
Autorem muzyki i koncepcji koncertu jest pochodzący z naszej

pacjentek – podsumował.
Rak szyjki macicy to jeden
z tych nowotworów, którego wczesne wykrycie daje niemalże 100%
szanse na wyleczenie. Jeśli wynik
cytologii będzie nieprawidłowy,
Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii
(DCOPiH) będzie o tym informować telefonicznie i kierować Panie
na dalsze pogłębione badania diagnostyczne i ewentualne leczenie.
[sh]

gminy Paweł Klin, który wystąpił
na scenie wraz z żoną Joanną –
podsumował.
[mw]

D ł u goz im a w ra z z p r e ze s G minne go Ce nt ru m M e d yc z ne go Tr z e b nic a -Z D RÓJ
K at ar z y ną Żmu d ą -Ad ams k ą ora z o bs ł u g ą c y to b u s a .
R

▶ N a z ap r os ze nie b u rmist r z a o d p ow ie d z ia ł o wie l e se nior ów z te re nu G miny
Tr ze b nic a .

E

z Urzędem Marszałkowskim Województwa. Wcześniej nawiązaliśmy współpracę mającą na celu
szybkie wykrywanie raka jelita
grubego, teraz zadbaliśmy o przebadanie kobiet pod kontem wczesnego wykrycia raka szyjki macicy – powiedział burmistrz Marek
Długozima i dodał: – Dziękuję za
dobrą współpracę Panu Wicemarszałkowi Marcinowi Krzyżanowskiemu, który pilotuje cały projekt, a także personelowi cytobusa
za sprawną i komfortową obsługę

▶ Wsp ó lne z dj ę c ie b u rmist r z a M ark a D ł u goz imy z ar t yst ami.

▶ Cy tob u s z awit a ł do Tr ze b nic y 9 k wie t nia . N a z dj . m . in . b u rmist r z M are k

R
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▶ N a sce nie w yst ąp ili Pawe ł i J oanna K linowie.
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▶ Wn ę t r ze c y tob u s a . Pacj e nt k i m o g ł y się w nim p o c z uć ko m f o r towo.
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Marek Paszkot – Sołtys Nowego Dworu

Strażacy

Wyrazy głębokiego współczucia oraz otuchy z powodu śmierci
śp. Władysława Kocaja dla Rodziny oraz wszystkich bliskich
składa Marek Długozima Burmistrz Gminy Trzebnica

R

E

OSP Domanowice pożegnało
swojego założyciela, druha
Władysława Kocaja, który zmarł
30 marca 2022 przeżywszy 95 lat.
W pogrzebie uczestniczyły jednostki
OSP z terenu powiatu trzebnickiego.
Druh Władysław w 1945 roku
zakładał OSP w Domanowicach
i był wieloletnim gospodarzem
strażnicy. Odznaczony w 1977 r.
srebrnym medalem za zasługi dla
pożarnictwa, a w 1982 r. złotym
medalem.
W roku 1995 odznaczony przez
Prezydenta RP brązowym krzyżem
zasługi. Zostanie w naszych sercach
na zawsze. Cześć Twej pamięci.
K

L

A

W dalszym ciągu druhowie z OSP
zmagają się z podpalanymi suchymi
trawami, nieużytkami lub łąkami.
OSP z Marcinowa gasiło 20 arów nieużytków. Nocna pora nie sprzyjała
działaniom ratowniczym. W akacji uczestniczył 1 zastęp i 3 druhów
OSP oraz strażacy z PSP w Trzebnicy. Druhowie z OSP Cerekwica gasili
pożar, który powstał w trakcie montowania instalacji, na farmie fotowoltaicznej. Spaleniu uległa częściowo
instalacja fotowoltaiczna.
Niebezpieczne zdarzenie miało
miejscy na drodze powiatowej DW
340 Trzebnica – Cerekwica, gdzie
doszło do rozlania oleju samochodowego. Neutralizacją plamy zajęła
się jednostka OSP Cerekwica i PSP
w Trzebnicy. Do neutralizacji plamy
zastosowano sorbent.
M

Doszło również do zapalania sadzy w kominie. Tym razem miało to
miejsce w domu wielorodzinnym, na
miejscu byli obecni druhowie z OSP
Cerekwicy i strażacy z PSP w Trzebnicy. Na czas działań ratowniczych,
mieszkańcy domu, musieli opuścić
swoje miejsce zamieszkania. W działaniach brały udział 2 wozy strażackie PSP w Trzebnicy, jeden wóz z OSP
Cerekwica z 5 druhami.
Druhowie z OSP Marcinowo
byli wzywani do nagłych zasłabnięć
i zatrzymania akcji serca. W jednym
przypadku nie udało się uratować osoby, a w drugim zdarzeniu osoba została uratowana.

wywiad z sołt ysem
rowe boisko do piłki nożnej, następnie powstał przepiękny plac
zabaw, który co roku wzbogacamy
nowymi atrakcjami. W sąsiedztwie wybudowaliśmy boisko do
piłki plażowej. W czynie społecznym z pieniędzy z imprez i dożynek wykonaliśmy infrastrukturę
wokół i do tych obiektów. Powstały – chodniki, parking na wózki
dla dzieci oraz opaski z kostki betonowej. Następnie dzięki wsparciu burmistrza Marka Długozimy
została wybudowana wspaniała
wiata wraz z drogą dojazdową
do niej, której zazdroszczą nam
chyba wszyscy mieszkańcy pozostałych wiosek. Powstała również
siłownia plenerowa a w jej pobliżu
zjazd linowy dla dzieci. Nie możemy zapominać, że gościliśmy
również dożynki gminne w 2018
roku. Było to bardzo duże wyzwanie dla naszego sołectwa.
Sołectwo aktywnie bierze
udział w różnych imprezach?
Tak. Bierzemy udział w dożynkach gminnych, organizujemy
Dzień Dziecka, Dzień Kobiet,
mikołajki, imprezy czy zabawy,
mecze o puchar sołtysa. Jednak
najważniejsze były wspomniane
wyżej dożynki gminne.
Jakie plany na przyszłość
i rozwój?

STRAŻ POŻARNA
tel. 71 / 312 07 88

A

▶ Podczas dożynek gminnych w Nowym Dworze
Marek Paszkot zdobył tytuł Sołtysa Roku.

Jak Pan ocenia czas spędzony
na pełnieniu funkcji sołtysa
wsi Nowy Dwór?
Sołtysem jestem już trzecią kadencję te wszystkie lata odmieniły
moje życie a nawet przewróciły je
do góry nogami. Ten cały czas był
i jest bardzo intensywny. Kiedyś
praca sołtysa była lżejsza i przyjemniejsza, człowiek miał więcej
czasu na spotkania z ludźmi i lepszą integrację. Po wprowadzeniu
R

E

K
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Funduszu Sołeckiego obowiązków
znacznie przybyło. Dzięki pomocy dobrych i oddanych sołectwu
mieszkańców, dajemy radę.
Co się przez te lata działo
w sołectwie?
Na początku chęć była wielka,
ponieważ w naszej miejscowości
było bardzo dużo do zrobienia.
W jednym kawałku posiadamy
prawie 3 ha gminnej działki, na
której powstało już pełnowymia-

A

▶ Nowy Dwór to aktywne sołectwo, które pojawia się ze swoim kramikiem na większości gminnych

Oczywiście budowa świetlicy
wiejskiej, zgazyfikowanie całej
miejscowości, dalsze zagospodarowanie terenu wokół boisk, wyremontowanie drogi dojazdowej
wraz z kanalizacją i remont krzyża przydrożnego przy drodze krajowej. Poczyniłem również starania w celu wybudowania przejścia
dla pieszych na tej drodze a na
drodze powiatowej progów zwalniających. Największym moim
pragnieniem jest, aby powstała
jak najszybciej Mała Obwodnica
Trzebnicy, która w znaczący sposób przyczyni się do poprawy naszego życia, a w szczególności bezpieczeństwa. Dzięki inicjatywie
Pana burmistrza doczekaliśmy
się rozpoczęcia procesu inwestycyjnego związanego z tą bardzo
ważną dla nas drogą. Mamy duże
plany i mam nadzieję, że wszystkie da się zrealizować.
Ostatnie dwa lata bardzo wyhamowały nie tylko nasze plany, ale
i wszystkich miejscowości. Obecnie dostałem decyzje na wybudowanie progów zwalniających
i podjąłem działania w celu przejęcia działki pod budowę świetlicy od KOWRU. I oczywiście cały
czas monitoruje wykonanie projektu wspomnianej Małej Obwodnicy.
Nowy Dwór to jakby
przedmieście Trzebnicy. Czy
taka lokalizacja wam służy?
Z jednej strony bliskość miasta służy naszym mieszkańcom, ponieważ mamy nieograniczony dostęp
do infrastruktury Trzebnicy. Komunikacja miejska jest wspaniałym pomysłem Pana burmistrza
w szczególności dla osób starszych,
których nam nie brakuje. Z drugiej
strony wielu mieszkańców Trzebnicy szuka u nas ciszy i spokoju.
Szczególnie na naszych obiektach
rekreacyjnych, zwłaszcza ze swoimi czworonogami.
Jakie największe osiągnięcie
mógłby Pan wymienić?
Cieszy mnie bardzo jak udało się
przez te wszystkie lata zmienić

imprez.
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Nowy Dwór z typowej miejscowości popegeerowskiej w miejsce do
dobrego i spokojnego życia. Mam
nadzieję, że mieszkańcy podzielają tę opinię.
Czy chciałby Pan coś zmienić?
Nie wiem co bym chciał jeszcze
zmienić, cały czas coś zmieniamy
i udoskonalamy – słucham i czekam na propozycje mieszkańców,
jeśli się takie pojawiają, to próbuje
to zrobić dla naszego wspólnego
dobra.
Czy Nowy Dwór to dobrze
zintegrowane sołectwo?
Na początku, kiedy zaczynałem
był wielki głód zmian i w końcu
robienia czegoś w Nowym Dworze. Chętnych było dość dużo.
Naprawdę bylem tym mile zaskoczony. Po tłustych latach przyszła
pandemia, która bardzo wpłynęła
na naszą integrację, zaniechanie
imprez, spotkań czy zwykłych
kontaktów. Mam jednak nadzieję,
że wkrótce wrócimy do dawnego
życia chociaż z małą obawą, że nie
będzie już ono takie samo.
Jak układa się współpraca
z gminą oraz innymi
sołectwami?
Współpraca z gminą i sołectwami
układa się bardzo dobrze, kontakt
z Panem burmistrzem również,
jako sołtys i Radny Rady Miejskiej
rozumiem doskonale problemy
całej gminy i wiem, że nie można
mieć wszystkiego od razu, czasem
trzeba poczekać. Jednak doceniam to co już mamy i mam nadzieję, że przy dobrej współpracy
zrealizujemy kolejne ambitne cele.
Czego Panu życzyć?
Zdrowia i wytrwałości w tych ciężkich czasach życzę sobie i wszystkim mieszkańcom Nowego Dworu. Korzystając z okazji chciałbym
podziękować serdecznie wszystkim, którzy pomagali mi przez te
wszystkie lata i zaprosić nowe osoby do współpracy na rzecz rozwoju
naszej małej ojczyzny.
Dziękujemy za rozmowę.
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Puchar Polski w Gimnastyce Artystycznej

▶ Swój goś c inny w ystę p z ap r e ze ntowa ł a Wik to ria Żu kows k a , k tó ra w ra z z
m am ą i siost rą uc ie k ł a p r ze d woj ną z Uk rainy.

▶ W ystę p u p o g rat u l owa ł Wik to rii b u rm ist r z M are k D ł u goz im a .

▶ Ł ąc z nie w M ist r zost wac h Po ls k i u d z ia ł w z ię ł o p onad 150 z awo d nic ze k .

W dniach 25-27 marca w Gminnej Hali
Widowiskowo-Sportowej im. Dolnośląskich
Olimpijczyków w Trzebnicy odbył się Puchar
Polski w Gimnastyce Artystycznej. Imprezę
swoim Patronatem Honorowym objął
burmistrz Marek Długozima.
Współorganizacja
Pucharu
Polski przez Gminę Trzebnica
to efekt porozumienia podpisanego przez burmistrza z prezes
Uczniowskiego Klubu Sportowego
Kopernik z Wrocławia Krystyną
Leśkiewicz-Lewińską, byłą polską
olimpijką z Atlanty.
Zawody znalazły się w kalendarzu najważniejszych imprez sportowych Polskiego Związku Gimnastycznego. Wzięło w nich udział
150 zawodniczek. Zmagania były
otwarte dla publiczności, a dodatkowo realizowana była transmisja
online. Klub Sportowy UKS Kopernik, to drugi największy klub
w Polsce, który może pochwalić
się obecnością pięciu swoich zawodniczek w kadrze narodowej na
2021 rok.
– Ogromnie się cieszę, że ten
Puchar Polski ma miejsce w naszej nowoczesnej Gminnej Hali
widowiskowo-Sportowej im. Dolnośląskich Olimpijczyków. Mam
nadzieję, że zagości tu już na stałe.

W tym miejscu dziękuję Krystynie Leśkiewicz-Lewińskiej, która
przyszła do mnie z taką inicjatywą, a dodatkowo zaproponowałem, by w Trzebnicy uruchomić
sekcję gimnastyki artystycznej,
nad czym intensywnie pracujemy.
Wielkie gratulacje dla wszystkich
zawodniczek, za wspaniałe występy – powiedział burmistrz Marek
Długozima, który wspólnie z Krystyną Leśkiewicz-Lewińską otworzył zawody.
Główna sędzina zawodów Karolina Komarnicka podkreśla, że
zawodniczki, które zawitały do
Trzebnicy to najlepsze zawodniczki w całym kraju, w tym również
na co dzień reprezentujące Polskę
na arenach międzynarodowych.
Ocenie podlegał przede wszystkim artyzm i czystość wykonania.
Łącznie zawody sędziowało 19
osób.
Na macie mogliśmy zobaczyć
zawodniczki m.in. UKS Kopernik
z Wrocławia, RGA Warszawa, UKS

▶ N a m ac ie z ap r e ze ntowa ł a s ię ▶ Po d c z a s z awo d ów n i e b r a kow a - ▶ Wik toria Żu kows k a w raz z m am ą i siost rą
r ów nie ż r e p r e ze nt ant k a K ad r y
N ar o dowej J u nior G o l d Lilianna
Lewińs k a .

▶ Z awo d y roz p o c zę ł y się o d p re ze nt acji ze s p o ł ów.
Syrena Warszawa, PTG „Sokół”
Kraków. – To jeden z ładniejszych
obiektów w jakim występowałam,
a jeżdżę z kadrą narodową na różne zawody – mówi przedstawicielka Kadry Narodowej Junior Gold
Lilianna Lewińska, która podczas
weekendu zdobyła pięć pierwszych
miejsc – w wieloboju, obręczy, piłce, maczugach i wstążce.
Podczas Pucharu Polski wystąpiła także Wiktoria Żukowska.
Uciekająca przed wojną zawodniczka, wraz z rodziną schroniła się w Trzebnicy. Dziewczynka
ma 13 lat, urodziła się w naszym
mieście partnerskim – Winnikach i jest zawodniczką w Klubie

▶ Bu rmist r z M ar e k D ł u goz im a o f icj alnie ot wor z y ł mist r zost wa wsp ó lnie z

p re ze s U K S Ko p e rnik K r yst y ną Le ś k iew ic z- Lewińs k ą o raz sę d z iną g ł ów ną
z awo dów Kar o liną Kom arnic k ą.

Sportowym Bagira we Lwowie.
Gimnastykę artystyczną uprawia
od ponad 7 lat. Szkoli ją wybitna
trenerka – Sorokovskaya Kateryna Petrovna. 1 stycznia 2022 roku
Wiktoria otrzymała tytuł kandydatki na mistrzynię Ukrainy. Miała okazję wystąpić na międzynarodowych mistrzostwach Ukrainy
i Europy.
– Nasze partnerstwo to już nie
tylko budowanie wzajemnych relacji, wymiana między szkołami,
poznawanie swojej kultury, dziś
to realna pomoc, opiekowanie się
konkretnymi ludźmi, takimi jak
Wiktoria. Cieszę się, że organizatorzy Pucharu Polski znaleźli czas

p o d z i ę kowa ł a b u rm ist r z ow i z a oto c z e nie ic h
op ie k ą.
R

i miejsce, dając możliwość zaprezentowania swojego talentu Wiktorii. Ta postawa i ten występ pokazują, jak sport potrafi wspaniale
łączyć. Dziękuję za tę postawę Fair
Play i mam nadzieję, że Wiktoria
będzie mogła już wkrótce znów
reprezentować swój wolny od rosyjskich najeźdźców kraj – skomentował burmistrz Marek Długozima.
Wszystkie zawodniczki zostały
wyróżnione medalami i pucharami przez organizatorów – Polski
Związek Gimnastyczny, UKS Kopernik Wrocław i Gminę Trzebnica.
[sh]

▶ Z awo d y o d by ł y się w nowo c ze s nej G minnej H ali Widowis kowo -Sp or towej
im . D o lnoś l ąs k ic h O limp ijc z y ków.

ł o c i e k aw yc h u k ł a d ów i c h o r e o grafii.

▶ H al a zost a ł a p o d z ie l ona , a w j e d nej z j ej c z ę ś c i w y z nac z o no o bs z ar
t r e ningow y.

▶ N a z am k nię c ie z awo dów b u rmist r z M are k D ł u goz im a p o d z i ę kowa ł p re z e s

U K S Kop e rnik K r yst y nie Le ś k iewic z- Lew i ńs k iej oraz p re ze s D o lnoś l ąs k ie go
Związ ku G imnast yc z ne go Ag nie s z ce R au k- Ku bac k iej . N a z dj . z p re z e s
G minne go Ce nt ru m Sp or t u Tr ze b nic a -Z D RÓJ M ag d al e ną Cie sie ls k ą -Woj d a .
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▶ Bu rm ist r z M are k D ł u goz im a w r ę c z y ł p uc har y d l a z w yc ię zców.
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Kącik Kul turalny

Trzebnickie Mażoretki
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wzajemną zależność natury ludzkiej i kultury, istnienie pewnych
trwałych elementów naturalnych,
ale dopuszczające też ich modyfikację poprzez wpływy kulturowe.
Tak na przykład, wszelkie działania kulturalne podejmowane przez
władze naszego miasta służą paradoksalnie nie tylko potrzebą duchowym, ale także materialnym!
Uczestnictwo w kulturowych projektach wzbogaca kapitał kulturowy jego uczestników, a to przekłada się na ich materialne aspiracje
– nowe domy, nowe dobra luksusowe, nowe miejsca pracy.

Zawody pełnią funkcję eliminacji do Mistrzostw Polski, które
odbędą się w maju. Grupa seniorek zaprezentowała się w dwóch
układach grupowych w kategorii baton classic oraz w kategorii
mix. W pierwszej z nich zdobyły tytuł I Wicemistrza Okręgu
i srebrny medal. W kategorii mix
dziewczyny stanęły na pierwszym
miejscu podium zdobywając złoty medal. Kolejnym osiągnięciem
jest debiutancki występ grupy
seniorek w kategorii miniformacja baton seniorki i wywalczenie
brązowego medalu. Kolejną grupą
reprezentującą Gminę Trzebnica
są „Trzebnickie Mamuśki”, które
swoim układem w kategorii show
zajęły 1 miejsce. „Trzebnickie Mamuśki” to grupa trenująca już 3
rok. Są to mamy, które postanowiły iść w ślady swoich zdolnych
córek Mażoretek. Nie tylko im
dopingują, ale także pokazują, że
pracą i determinacją można osiągnąć wiele. Trzebnickie Mamuśki
po raz drugi będą reprezentować
Gminę Trzebnica na Mistrzostwach Polski. Szczególne gratulacje należą się również naszym
solistkom Milenie Katrze, Alicji
Kubackiej oraz Mai Kleszcz, które zaprezentowały się w kategorii
solo baton. W kategorii solo flaga
nasza tancerka Maja Kleszcz wy-

▶ K l as yc z ne

walczyła srebro i tytuł I Wicemistrzyni Okręgu.
Na otwartym treningu Mażoretek obecny był burmistrz Marek
Długozima, który przekazał na
ręce opiekunów zespołu komplet
nowych strojów. – Cieszę się, że
zespół trzebnickich Mażoretek
stale się rozwija. Jesteście piękną wizytówką naszego miasta,
a swoimi występami uświetniacie
wiele imprez sportowo-kulturalnych w gminie i nie tylko. Mam
nadzieję, że te nowe stroje pomogą Wam wywrzeć jeszcze większe
wrażenie na mieszkańcach, a stałe
postępy, które czynicie pozwolą
Wam rywalizować z najlepszymi.
Życzę wam dalszej wytrwałości
w doskonaleniu swoich umiejętności i trzymam kciuki za kolejne występy! Dziękuję również za
zaangażowanie i wkład, trenerkom, wszystkim rodzicom, na
czele z kierownikiem ds. Obiektów Sportowych w Młodzieżowym Centrum Sportu i Rekreacji
Trzebnica-ZDRÓJ
Małgorzatą
Moskwą, która pełni też funkcję
opiekuna zespołu – powiedział
burmistrz Marek Długozima.
Serdecznie gratulujemy zawodniczkom i życzymy kolejnych sukcesów na Mistrzostwach.
[mm]

▶ Wsp ó lne z dj ę c ie ws z yst k ic h g ru p w raz z b u rm ist r z e m M ark ie m D ł u goz im ą p o dc z as j e d ne go
z t re ningów. Bu rm ist r z na r ę ce o p ie k u na g ru py M a ł go r z at y M os k w y p r z e k a z a ł nowe st roj e
dla zespołu.

▶ M ini Fo rm acj a

▶ Alicj a Ku bac k a So l o ▶ M il e na Kat ra So l o
fot. Krystian Mszyca

fot. Krystian Mszyca

A

dr socjologii
socjolog kultury
Ponad dwudziestoletni
wykładowca Uniwersytetu
Wrocławskiego.

fot. Krystian Mszyca

M

Wydaje się też, że przesłanki,
leżące u podstaw trzeciego rodzaju podejścia, najpełniej wyjaśniają
naturę ludzką, ukazują bowiem
człowieka nie jako zwierzę i nie
tylko jako czystego ducha, ale jako
pewnego rodzaju psychofizyczną
całość, w której sfera materialna
i duchowa są ze sobą ściśle związane i wzajemnie się uzupełniają
i warunkują (podejście to bliskie
jest antropologii proponowanej
przez tak zwaną filozofię klasyczną, a więc filozofię czerpiącą z dorobku Arystotelesa i św. Tomasza).
Podejście umiarkowane, przyjmuje

Krz ysz tof Sztalt

▶ M aj a K l e s z c z S o l o B ato n ▶ M aj a K l e s zc z So l o Fl ag a
fot. Krystian Mszyca

fot. Krystian Mszyca

A

Podejście umiarkowane na
pierwszy rzut oka grzeszy banalnością, ma jednak nie tylko tę
zaletę, że wydaje się zgodne z faktami – pokazują one bowiem, że
w pewnych sferach sfera ducha
zależna jest od sfery biologicznej,
ale też sfera czysto materialnych
ludzkich zachowań podatna jest
na bodźce płynące ze sfery ducha.
Vide – nasze potrzeby fizjologiczne to czysta natura, ludzkie zaspokajanie ich – czysta kultura.

fot. Krystian Mszyca

biologistyczne

kształtowania sfery materialnej.

fot. Krystian Mszyca

Podejście

(2) Podejście kulturalistyczne
uznające zdecydowany prymat
kultury nad naszą biologiczną na-

turą, do tego stopnia, że przyjmuje
się możliwość wpływania zjawisk
kulturowych na biologiczne. Zjawiska biologiczne zostają tu sprowadzone do kulturowych konstrukcji (moje wakacje w Cascais,
w Portugalii, a przy plaży toalety
dla…52 płci – sic!).
(3) Podejście umiarkowane głoszące zależność kultury od natury,
a zarazem jej względną autonomię
wynikającą z tego, że ewolucja
biologiczna dokonuje się w innym
czasie, w innej sferze i przy udziale innych czynników niż ewolucja
kulturowa.
Mając do dyspozycji te trzy podejścia, możemy sobie zadać pytanie, które z nich jest właściwe ?
Wróćmy do zaprezentowanych
tu trzech podejść, do relacji natura
-kultura. Dwa pierwsze podejścia,
co nietrudno zauważyć, mają charakter prostych, jednoznacznych
determinizmów. W pierwszym
wypadku sfera materii (tutaj: materii ożywionej) miałaby całkowicie determinować sferę ducha,
w drugim wypadku owa sfera duchowa miałaby pełną możliwość

fot. Krystian Mszyca

(1)

uznające, że wszelka działalność
człowieka jest w ostatniej instancji
determinowana przez jego biologiczną naturę, a więc wszelkie zjawiska kulturowe, takie jak sztuka
czy religia, da się ostatecznie wytłumaczyć procesami biologicznymi potrzebami czy kwestiami
związanymi z adaptacją do warunków środowiskowych.

W ubiegłą niedzielę, 3 kwietnia Trzebnickie
Mażoretki brały udział w Mistrzostwach Okręgu
Północno-Zachodniego organizowanych przez
Związek Sportowy Mażoretek.

fot. Krystian Mszyca

Kiedy słyszę słowo kultura … Kultura versus Natura
Kluczowy problem kultury,
dotyczy relacji między kulturą
a naturą, a więc między sferą zjawisk będących efektem działania
ludzkiego ducha, a sferą zjawisk
biologicznych. Pojęcie natury
odnosimy do tego, co wrodzone
i spontaniczne. Natomiast pojęcie kultury do tego, co wyuczone
i dyktowane przez wartości i społeczną normę. W zasadzie istnieją
tu trzy podstawowe podejścia:
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fot. Krystian Mszyca
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▶ M amu ś k i

▶ Mix
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Zasłużona emerytura
28 marca 2022 r. odbyła się wyjątkowa
uroczystość – podziękowanie dla odchodzącej
na emeryturę długoletniej Dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 3 pani Jadwigi Kalinowskiej.
W uroczystości wzięli udział
wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły. Przybyli także znamienici goście: Burmistrz Marek
Długozima, proboszcz Parafii
Świętych Apostołów Piotra i Pawła ksiądz Bogdan Grabowski, kierownik Zespołu Administracyjnych Placówek Oświatowych pan
Jerzy Trela, Dyrektorzy gminnych
szkół i przedszkoli, przedstawiciele Rady Rodziców wraz z panią
Przewodniczącą Martą Zając-Sobczak oraz wicedyrektorzy, którzy
współpracowali z panią dyrektor
podczas jej kadencji: pani Małgorzata Kolińska, pani Aleksandra

Wojtaśkiewicz, pani Stanisława
Zalewska, pani Małgorzata Gadawska, pani Jowita Pietrzykowska-Dziwak oraz pani Agata Zych.
Uczniowie, Pracownicy i Rodzice oraz przybyli goście z panem
Burmistrzem Markiem Długozimą oraz Dyrektor Szkoły Anetą
Herner na czele podziękowali pani
Dyrektor Jadwidze Kalinowskiej
za dwadzieścia dziewięć lat owocnego kierowania Szkołą Podstawową nr 3 w Trzebnicy, opowiedzieli o dorobku zawodowym pani
Dyrektor, która dzięki swej pracy,
kreatywności i zaangażowaniu dla
wielu pokoleń trzebniczan stała

się symbolem szkoły, a jej długoletnia kadencja bogata była w sukcesy i działania, które sprawiły, że
„Trójka” zaistniała na oświatowej
mapie regionu, kraju, a nawet Europy i świata.
– Z mojej strony mogę tylko
podziękować za te lata owocnej
współpracy, podczas której zmieniliśmy Szkołę Podstawową nr
3 na lepsze. Zawsze mogłem liczyć na Panią i Pani zawsze mogła i wciąż może liczyć na mnie.
W ciągu tych lat wybudowana
została ta wspaniała hala sportowa, w której się dziś znajdujemy,
powstały boiska wielofunkcyjne,
winda, nowe klasy multimedialne. Ostatnio udało się nam odnowić wszystkie sanitariaty. Do
tego należy dodać liczne sukcesy
uczniów oraz ich wyniki naukowe. Cieszę się, że mogliśmy razem budować lata świetności tej
szkoły. Z całego serca życzę Pani

Dyrektor niezawodnego zdrowia
i czasu na realizację własnych pasji
i marzeń, aktywnego odpoczynku
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym – powiedział burmistrz, który także udzielił wsparcia i dał zapewnienie, że nowa
dyrektor Aneta Herner może liczyć na jego pomoc.
– W dniu przejścia na emeryturę życzyliśmy pani Dyrektor,
aby zrealizowała wszystkie swoje
projekty i marzenia i pamiętała, że
jak mówi piosenka „ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy”. Nasza Szkoła zawsze będzie
witała panią Dyrektor Jadwigę
Kalinowską z radością, dlatego nie
żegnamy się, ale mówimy „do zobaczenia” – mówiła dyrektor Aneta Herner. Wzruszona Jadwiga Kalinowska dziękowała wszystkim za
lata współpracy, ze szczególnym
apelem zwracając się do uczniów,
którzy zawsze byli dla niej najważ-

niejsi i o których bezpieczeństwo
i rozwój zawsze najbardziej się
troszczyła. Przypomniała dzieciom i młodzieży, że to oni tworzą historię szkoły i powinni robić
wszystko co w ich mocy, by stać
się dobrymi i mądrymi trzebniczanami i Polakami. Swoje słowa
uznania zwróciła również do burmistrza Marka Długozimy, dziękując mu za wieloletnią współpracę, wsparcie i okazaną życzliwość.
Na zakończenie uroczystości
uczniowie z Zielonego Patrolu
wręczyli pani Dyrektor sadzonkę dębu, który zasadziła ona
w szkolnym parku. – Dziękujemy
serdecznie panu Burmistrzowi
Markowi Długozimie za aktywną
współpracę i pomoc w organizacji
pięknej oprawy naszej uroczystości oraz wszystkim, którzy przyczynili się do jej przygotowania –
dodała dyrektor Aneta Herner.
[red]

Wystawa fotograficzna

Pomagamy Ukrainie

Szkoła Podstawowa nr 3

Sz. Podstawowa Kuźniczysko

Uczniowie klasy 8d wybrali się do
galerii w Trzebnicy na wystawę fotograficzną państwa Ociepków pt:
„Kobiety świata”. Mieliśmy możliwość wysłuchania ciekawych hi-

storii związanych z życiem kobiet
w różnych częściach świata. Mogliśmy zobaczyć piękne fotografie,
a przy okazji rozwiązywaliśmy zadania geograficzne i polonistyczne.
/ E. P

Człowiek tyle jest wart, ile może dać
drugiemu człowiekowi” – św. Jan
Paweł II. Przez cały tydzień w Szkole
Podstawowej w Kuźniczysku trwała
zbiórka zabawek. Uczniowie przynosili m.in. książki, puzzle, gry, ma-

skotki, które były w dobrym stanie,
ale się im już znudziły. Czwartek,
24 marca 2022 był dniem dziecięcej
radości, ponieważ zorganizowany
został „Kiermasz zabawek” i każdy
mógł znaleźć, coś dla siebie, a było
w czym wybierać. Całkowity dochód z kiermaszu przekazany zo-

Pierwszy Dzień Wiosny
Sz. Podstawowa Kuźniczysko

Pierwszy Dzień Wiosny świętowali
wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku z podziałem
na grupy wiekowe. Dzieci z edukacji
wczesnoszkolnej najpierw samodzielnie przygotowywały w swoich
klasach śniadanko (w postaci wiosennych sałatek, lub kanapek), a następnie z barwnymi papierowymi
kwiatami i wiosennymi piosenkami
na ustach wyruszyły spacerkiem na
kreatywny plac zabaw przy Starym

Młynie. Po intensywnych i nietypowych zabawach dzieci z apetytem
pałaszowały upieczone w ognisku
kiełbaski. Po długiej i intensywnej
zabawie wszyscy wrócili do szkoły radośni, ale też trochę zmęczeni.
Bardzo dziękujemy rodzicom: paniom – Ewie i Małgosi oraz panom
– Rafałowi i Łukaszowi za pomoc
w przy organizacji ogniska, a państwu Ewelinie i Mariuszowi za udostępnienie tego wspaniałego miejsca. Opiekun Małego Samorządu
– B. Pieniądz

Szkoła Podstawowa nr 3

▶ Bu rm ist r z M ar e k D ł u g oz im a z ł oż y ł

Jadw i d ze K alinows k iej se r d e c z ne
g rat u l acj e z a l at a p rac y na st ano wis k u d y r e k to ra .

▶ G r a t u l a cj e i n aj l e p s z e ż yc z e n i a p r z e -

kazała też obecna dyrektor Aneta
H e r n e r.

▶ D z ie c i w y kona ł y sp e cj alną l au rkę w k s z t a ł c ie se rc a .

▶ Przedstawiciele nauczycieli wręczyli kosz k wiatów oraz drobny
upominek.

▶ Po c zę śc i o f icjalnej o d by ł o s ię s p ot k anie o dc ho d z ącej na e m e r y t u r ę

Jadwig i Kalinows k iej z b u rmist r ze m M ark ie m D ł u goz im ą ora z ws z yst k imi
d y re k to rami p l acówe k oś wiatow yc h z te r e nu G miny Tr ze b nic a .

Kryspin Falfura z klasy 8b Szkoły
Podstawowej nr 3 w Trzebnicy to
wzorowy uczeń, który niezmiennie
od początku swojej szkolnej kariery uzyskuje bardzo wysokie wyniki
w nauce. Wyróżnia się dociekliwością, zdolnością do samodzielnego
myślenia i kreatywnością. Jak mówi,
zdobywanie wiedzy i umiejętności
sprawia mu przyjemność. Sumienność, rzetelność i odpowiedzialność
to cechy, które pomagają Kryspinowi wykorzystywać swój potencjał
i umiejętności, aby z sukcesami brać
udział w wielu konkursach i olimpiadach przedmiotowych. W marcu
2019 r. zajął drugie miejsce w Powiatowym Konkursie Biblijnym “Triduum Paschalne”. W listopadzie 2019 r.
wygrał Powiatowy Konkurs “Ścieżkami życia św. Jadwigi Śląskiej”.
Szczególnie ciekawi go geografia
społeczno-ekonomiczna. Ta pasja
dała Kryspinowi największy jak
dotąd sukces – w marcu tego roku
został Laureatem Dolnośląskiego
Konkursu Geograficznego zDolny
Ślązak. W swojej klasie Kryspin jest
uważany za kolegę życzliwego i z poczuciem humoru. Nie jest duszą towarzystwa, ale zawsze można na

nim polegać. Wykazuje się wysoką
kulturą osobistą, lubiany jest przez
rówieśników i nauczycieli. W czasie wolnym chętnie jeździ na rowerze, gra w gry komputerowe i piłkę
nożną. Lubi też “chodzić” po Google
Street View i podziwiać inne kraje,
poznawać ich architekturę i krajobrazy. Kryspin jeszcze nie wie, do
którego liceum pójdzie – dzięki sukcesowi w zDolnym Ślązaku każda
szkoła przyjmie go z otwartymi ramionami. Myśli o profilu informatycznym, ale też geografii. Jego marzeniem jest wycieczka do Norwegii
i Nowej Zelandii, a w przyszłości
– wyjazd na stałe za granicę. Życzę
Kryspinowi, by w nowej szkole trafił
na nauczycieli, którzy pomogą mu
w rozwoju, realizacji planów i spełnianiu marzeń. / A. Ciba

stanie na pomoc poszkodowanym
podczas wojny. Kiermasz nie był
jedyną akcją, w którą zaangażowała się społeczność naszej szkoły.
W pierwszych dniach wojny zbieraliśmy żywność, artykuły higieny
osobistej, koce, pościel, przybory
szkolne itp. Prawie 2 pełne Busy
darów przekazaliśmy do punktu
zbiórki w Gminnym Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy. Pierwszy
Dzień Wiosny również upłynął pod
hasłem POMOC DLA UKRAINY.
Dochód ze zorganizowanego w tym
dniu pikniku, także zostanie przekazany potrzebującym, których
coraz więcej w naszym środowisku lokalnym. Wszystkim, którzy
otworzyli serca i zechcieli wesprzeć
akcje charytatywne prowadzone na
terenie szkoły, bardzo serdecznie
dziękujemy. „Być człowiekiem znaczy współdoznawać i współcierpieć
z innymi”. Albert Schweitzer / Koordynator akcji na terenie szkoły –
B. Pieniądz

WIOSNA
Szkoła Podstawowa nr 3

W poniedziałek 21 marca dzieci z kl. I a świętowały Pierwszy
Dzień Wiosny. Wysłuchały ciekawego opowiadania o budowaniu
gniazd przez ptaki. Miały okazję
wykazać się znajomością i wie-

dzą o nadchodzącej porze roku
poprzez rozwiązywanie zagadek.
Poznały także tradycje i zwyczaje
związane z powitaniem Wiosny.
Jednak najbardziej oczekiwaną
częścią dnia było wykonanie wiosennych kanapek. / L.D.

Mistrzostwa w siatkówce
Szkoła Podstawowa nr 2

Laureat z geografii
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No backpack day
Szkoła Podstawowa nr 3

Dnia 25.03.2022 w naszej szkole

odbył się ,,No backpack day’’, czyli dzień bez plecaka. Uczniowie
mieli za zadanie przynieść książki

W dniu 21 marca obchodziliśmy
Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Dlaczego akurat tego
dnia? Ponieważ Zespół Downa
cechuje się dodatkowym – 3cim
chromosomem w 21 pierwszej parze. W wsparcie akcji włączyli się
uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły zakładając
skarpetki nie do pary. Kolorowe

w przedmiocie innym niż plecak
np. worek, pudełko, garnek, i tym
podobne. Każdy spisał się na medal
oraz wykazał szczególną kreatywnością. / Paweł Wolski i Dominika
Twardowska

mózgów gromadząc konkretne pomysły i rozwiązania wspierające naszą wyjątkową uczennicę z klasy IV.

szkoły
Sz. Podstawowa Masłów

W środę 30 marca zostały rozegrane Mistrzostwa Powiatowe Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w Siatkówce
Chłopców w Obornikach Śląskich.
Do rywalizacji przystąpiło 7 drużyn
z naszego Powiatu. Po dobrej grze
chłopcy ze Szkoły Podstawowej nr
2 w Trzebnicy zdobyli 3 miejsce pokonując w decydującym meczu 2-0,
zespół ze Szkoły w Psarach. Szkołę
reprezentowali – Marcin Nowak,
Jan Buczek, Tymon Gancarz, Wiktor Pęciak, Tymon Stelmaszczyk,
Jakub Świderski, Kajetan Czapla,
Oliwier Czarnik i Tymon Lorek.

skarpetki były wyrazem radości,
zrozumienia i solidarności z osobami z zespołem Downa. Tego dnia
odbyła się również prelekcja o tym
jak można wspierać osoby z zespołem Downa, jak lepiej rozumieć te
osoby i pomagać im w życiu codziennym. W spotkaniu wzięli
udział uczniowie wszystkich klas
SP w Masłowie. Podczas spotkania
psycholog szkolna wraz z uczniami
przeprowadzili wyjątkową burzę
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SUKCES ÓSMOKLASISTY
Szkoła Podstawowa nr 2

Z radością informujemy, że Jakub
Świderski – uczeń kl. 8B został podwójnym laureatem konkursu Zdolny Ślązak! 9 marca odbył się Finał
Dolnośląskiego Konkursu Matematycznego. Kuba rozwiązał zadania
konkursowe bezbłędnie, uzyskując
maksymalną liczbę punktów i tym
otrzymał tytuł laureata. 12 marca
odbył się kolejny finał konkursu
z udziałem naszego ucznia. Tym razem Kuba postanowił zmierzyć się
z Chemią. W tej dziedzinie również
poradził sobie wyśmienicie, uzysku-

jąc kolejny tytuł laureata konkursu
Zdolny Ślązak z Chemii. Zdobycie
tytułu laureata jest równoznaczne ze
zwolnieniem ucznia z danej części
egzaminu ósmoklasisty. Otrzymuje
on za daną część maksymalną liczbę punktów. Kolejnym przywilejem
jest przyjęcie ucznia w pierwszej
kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej. Kuba swój sukces
zawdzięcza przede wszystkim swojej
ciężkiej pracy. Setki, a nawet tysiące
rozwiązanych zadań! Teraz, tak jak
mówi, może już odetchnąć: „Czuję
się jakbym miał wakacje!”. Egzamin ósmoklasisty to będzie już tyl-

Turniej Baśniowy
Szkoła Podstawowa nr 3

30 marca 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy odbył się dzie-

więtnasty już Powiatowy Turniej Baśniowy dla uczniów klas czwartych.
Dzieci biorące udział w konkursie
wykazały się bardzo dużą wiedzą

Zbiórk a Żywności
Szkoła Podstawowa nr 2

MISTRZ RACHUNKU
Szkoła Podstawowa nr 3

ko formalność, a wymarzona szkoła średnia już czeka. Jednak znając
naszego ucznia to tylko chwilowy
oddech. Zapewne do końca roku nie
odpuści i nadal pełny zapału, będzie
poszerzał swoją wiedzę w kolejnych
dziedzinach. Dziękujemy za godne
reprezentowanie naszej szkoły! Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. / Patrycja
Hładun, Małgorzata Seyda
z zakresu baśniowej tematyki, rozwiązując naprawdę trudny i szczegółowy test. Laureatami konkursu
zostali: 1 miejsce: Janina Skraburska
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy (opiekun: Bożena Sadownik); 2
miejsce (ex aequo): Małgorzata Penar ze Szkoły Podstawowej w Psarach (opiekun: Katarzyna Garyga)
i Jan Markiewicz ze Szkoły Podstawowej w Powidzku (opiekun: Violetta Niemiec – Karlik); 3 miejsce
(ex aequo): Klara Lemierz ze Szkoły
Podstawowej w Masłowie (opiekun:
Anita Szymczak – Falkowska) i Alicja Babel ze Szkoły Podstawowej nr
2 w Trzebnicy; Wszystkim uczestnikom konkursu i przygotowującym
ich nauczycielom składamy serdeczne gratulacje. / Organizatorzy: Edyta
Kozicka i Małgorzata Gadawska
Wolontariusze Szkolnego Koła
Caritas z SP nr 2, po raz kolejny
włączyli się w Ogólnopolską Akcję Caritas ,,Tak Pomagam”. We
współpracy z Parafialnym Zespołem Caritas z parafii św. Bartłomieja i św. Jadwigi w Trzebnicy,
zbieraliśmy żywność długoterminową w sklepie ,,Biedronka”. Dzięki
Wam,potrzebujący, otrzymają pomoc na święta wielkanocne. Dziękujemy za Wasze piękne i dobre
serca, za Wasz poświęcony czas, dla
drugiego człowieka. W akcji wzięło
udział – 22 wolontariuszy. Opiekun
SKC – Ewa Dudek

29 marca 2022 r. odbył się Szkolny
Konkurs Matematyczny „Mistrz
Rachunku”. Głównym celem konkursu jest doskonalenie umiejętności szybkiego liczenia w pamięci. Uczestnicy wykonali obliczenia
w oparciu o cztery działania (dodawanie, odejmowanie, mnożenie

i dzielenie). Ważna była znajomość
kolejności wykonywania działań.
I miejsce – Julia Dominiak, II miejsce – Zofia Świderska, III miejsce
– Joanna Chołodecka. Laureatka
I miejsca Julia Dominiak z 3a będzie
reprezentowała szkołę w Powiatowym Konkursie „Mistrz Rachunku” w Żmigrodzie, który odbędzie
się 7 kwietnia.

Dzień Wody
Sz. Podstawowa Boleścin

Co roku, 22 marca na świecie obchodzony jest Dzień Wody. Celebrujemy
go także my, wspólnie z tysiącami placówek edukacyjnych w Polsce, podnosząc świadomość nt. globalnych
wyzwań wodnych. W akcji uczestniczyła grupa przedszkolna, klasa 1, 2,
3 i „zerówka”. Na początku uczniowie obejrzeli nową animację „Woda
nie tylko w kranie”, która zaprasza
dzieci do tego, aby spojrzały na kwestię wody na świecie z mniej oczywistej perspektywy. Wszystko, co
wytwarza człowiek, potrzebuje wody.
Najwięcej jej zużywamy nie w kranie, ale kupując rzeczy, do produkcji

których była użyta. Starsi uczniowie
obejrzeli animację „Oszczędzanie
wody to za mało”. Celem akcji było
zaangażowanie jak największej liczby
osób i szerzenie świadomości o tym,
że: • dostęp do czystej wody to prawo
człowieka, • na świecie 785 milionów
ludzi nie ma dostęp do bezpiecznej
wody pitnej, • jesteśmy za to współodpowiedzialni/e, • oszczędzanie
wody to za mało. Akcję urozmaiciliśmy wierszem o wodzie, wodnym
quizem, doświadczeniami oraz piosenką. Uczniowie przygotowali również plakaty promujące akcję w szkole. Dziękuję za pomoc: Wojtkowi,
Kamilowi, Wiki, Patrycji, Jakubowi,
Kubie, Ani. / Agnieszka Nurek

W sieci Armii Krajowej

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

W roku szkolnym 2021\22 działania wynikające z przynależności do
Dolnośląskiej Rodziny Armii Krajowej i Jej Bohaterów obejmowały
projekt ph. „Rozkodować Armię
Krajową”. Podsumowaniem pierwszego etapu projektu była wystawa
pod hasłem „W sieci Armii Krajowej”. Celem wystawy jak zawsze
jest propagowanie wiedzy o Armii
Krajowej i Polskim Państwie Podziemnym. W tym roku tematyka
pracy zakładała wykonanie projektu strony internetowej o Armii
Krajowej w formie pracy plastycznej. Strona internetowa powinna
dotyczyć Armii Krajowej zgodnie
z mottem projektu edukacyjnego
„Rozkaz I – Rozkodować AK”. Na
pracy powinno się znaleźć logo
szkoły. Inauguracja wystawy i prezentacja działań miała miejsce na
platformie Microsoft Teams 3 marca 2022 r. Wydarzenie rozpoczął
wykład naczelnika Oddziałowego
Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN we Wrocławiu, pana
Wojciecha Trębacza. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy
VIII d – Marcin Idzik oraz Filip
Skulimowski, którzy opowiedzie-

21 marca to wyjątkowa data w kalendarzu roku szkolnego. Uczniowie klas 0-I pożegnali zimę i przywitali wiosnę. Czekali na ten dzień
z niecierpliwością, gdyż w tradycji naszej szkoły Pierwszy Dzień
Wiosny obchodzi się w niecodzienny sposób. W tym roku klasy
li o zajęciach przeprowadzonych
przez panią wicedyrektor, Lucynę
Sobczak w ramach realizacji rozkazów. Zaprezentowaliśmy także
projekt strony internetowej o Armii Krajowej. Symbolikę pracy, jej
przesłanie oraz treści ukryte pod
postacią znaków omówiła pani Jowita Jezioro-Wolska. Nad przebiegiem wystąpienia naszych uczniów
czuwała pani Krystyna Janowska.
Spotkanie upłynęło w miłej, rodzinnej atmosferze. Mogliśmy się
przekonać, że etos Armii Krajowej
jest wciąż żywy, a szkoły należące
do Dolnośląskiej Rodziny Szkół
im. AK i Jej Bohaterów mimo trudnych pandemicznych warunków są
w stanie realizować zadania wynikające ze statutu Rodziny. / Krystyna Janowska

Wiosennie, kolorowo, kreatywnie
i z uśmiechem przywitano wiosnę
w naszej szkole. Na sali gimnastycznej odbyły się zabawy sportowe, które dostarczyły niezwykłych

25 marca br. w naszej szkole gościła asp. Daria Szydłowska z Zespołu
ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy. Funkcjonariuszka spotkała
się z uczniami klas VII-VIII oraz

Dnia 25.03.2022 r. klasa I c oraz I d

Sz. Podstawowa Boleścin

W piątek – 1 kwietnia 2022 roku,
z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego obchodziliśmy w naszej
szkole DZIEŃ BEZ PLECAKA.
Uczniowie zamienili plecaki na
inne „nosidła” – kosze, wózki,
kartony, walizki, siatki itd. Tego

dnia było bardzo wesoło w szkole. Każdy chodził z uśmiechem
na twarzy. Uczniowie wykazali się
dużą kreatywnością co można zobaczyć na załączonych zdjęciach.
Każdy uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom. Opiekunki Samorządu
Uczniowskiego

Szkoła Podstawowa nr 3

Gminne Przedszkole nr 2

Między nami kobietk ami
Szkoła Podstawowa nr 3

przemocy. Jak się okazało, czasem
wystarczy niewiele, aby znaleźć
się w kartotece policyjnej, dlatego
bardzo ważne jest prowadzenie
profilaktyki ukierunkowanej na
bezpieczeństwo dzieci w wirtualnym świecie, ale nie tylko. W końcowej części wydarzenia zadawano
pytania p. Darii Szydłowskiej, na
które prowadząca chętnie odpowiadała. Podsumowując, masłowscy uczniowie mieli możliwość
poszerzyć swoją wiedzę o nowe
informacje. Oby ta nauka zaowocowała w ich życiu codziennym.
Dziękujemy.

ze Szkoły Podstawowej nr 2 wybrały się do GCKi S w Trzebnicy na egzotyczną wystawę pająków i skorpionów. Wystawa miała charakter
edukacyjny. Uczniowie mogli zobaczyć z bliska ponad 35 żywych
zwierząt pochodzących z różnych
kontynentów. Wśród nich m. inn.:
czarną wdowę – jednego z najbardziej jadowitych pająków czy też
Theraphosa stirmi – jednego z największych ptaszników na świecie.
Chętne dzieci mogły pogłaskać
łagodnego ptasznika i zrobić sobie
z nim pamiątkowe zdjęcie. Wystawa była niecodzienną i bardzo ciekawą lekcją biologii. / M. Strzykalska, D. Sikora

Finał konkursu

KONKURS PLASTYCZNY

Dlaczego nie warto ?
Sz. Podstawowa Masłów

Szkoła Podstawowa nr 2

nakryciach głowy. Każda z klas
przygotowywała wiosenne hasło.
Dzieci wspólnie zaśpiewały piosenki o wiośnie. Uczniowie wzięli
także udział w licznych konkurencjach grupowych: odgadywali
zagadki związane z wiosną , odgadywali przyrodnicze zagadki słuchowe, wymieniały oznaki wiosny.
Ze wszystkimi zadaniami dzieci
poradziły sobie wspaniale. Uczniowie uczestniczyli także w turnieju
sportowym, gdzie m.in. nadmuchiwali balony, podawali w rzędach
piłki i woreczki. Dzieci wykazały się dużą sprawnością fizyczną,
umiejętnością współpracy i podporządkowaniu się regułom w zabawach sportowych. Na zakończenie
imprezy za aktywny udział w turnieju każda klasa otrzymała słodkie nagrody. Ten wyjątkowy dzień
upłynął w bardzo miłej, wiosennej
i serdecznej atmosferze, sprawił
ogromną frajdę nie tylko uczniom,
ale również nauczycielom. / D. Sikora, M.Strzykalska

W czwartek 17 marca 2022 roku
we Wrocławiu odbył się finał V
Konkursu Recytatorskiego Poezji
Sybirackiej. Naszą szkołę reprezentowały siostry Cichy i Janusiewicz.
III miejsce w województwie zajęła
Lenka Cichy. Gratulujemy serdecznie naszym wspaniałym uczennicom. / Poloniści

wrażeń, wybrano najpiękniejszą
wiosenną parę i napisano zabawne wierszyki o wiośnie. Były tańce
i nagrody. Dziękujemy klasie 7a za
przygotowanie tego wydarzenia!
/ Opiekun Samorządu Szkolnego
Karolina Grobelna

IV-V. W trakcie spotkania omówiona została przede wszystkim
odpowiedzialność prawna nieletnich. Policjantka opowiedziała
o czynach karalnych, które najczęściej popełniają młodzi ludzi.
Poruszona została również kwestia
hejtu w internecie i problem cyber-

wystawa pająków

DZIEŃ BEZ PLECAKA

Wiosennie, kolorowo
Szkoła Podstawowa nr 1

0-I uczestniczyły w Wiosennym
Turnieju w Gminnej Hali Widowiskowo-Sportowej. Każda klasa zaangażowała się w pełni, aby zaprezentować się jak najlepiej. Wiosenną
imprezę rozpoczęliśmy tanecznym
korowodem przy utworze Antonio
Vivaldiego „Wiosna” z cyklu „Cztery pory roku ”. Dzieci zaprezentowały się w kolorowych, wiosennych
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Dookoła Świata
Szkoła Podstawowa nr 3

24 marca odbył się w III Powiatowy Konkurs „Dookoła świata” dla
uczniów klas drugich. Organizatorem konkursu była SP nr 1w Trzebnicy. Naszą szkołę reprezentowali:
Liliana Fajks i Dawid Mackiewicz –
uczniowie z klasy II c. Tematyką tegorocznego konkursu była Japonia.
Uczniowie pracowali w zespołach
i do wykonania mieli 5 zadań. Nasi
uczniowie – Lila i Dawid wykazali
się dużą wiedzą i zajęli II miejsce.
Gratulujemy! / A.Woźna

21 marca br. dziewczynki z klas VI
i VII wzięły udział w programie
profilaktycznym „Między nami
kobietkami”. Spotkanie przeprowadziła wykwalifikowana prelegentka działu profilaktyki i edukacji.
Tematem prelekcji były problemy
okresu dojrzewania, pierwsze tajniki dorosłości i praktyczne wska-

zówki, jak sobie radzić w trudnych
dla kobiet sytuacjach. Program
„Między nami kobietkami” stworzono przy współpracy recenzentów Ministerstwa Edukacji Narodowej, ginekologów i psychologów
i jest on wpisany w realizację ścieżki „Wychowania do życia w rodzinie”. Spotkanie cieszyło się dużym
zainteresowaniem uczennic, a jego
uczestniczki otrzymały specjalne
zestawy edukacyjne. / Anna Pacierz

W Przedszkolu Polskiej Niezapominajki został zorganizowany
konkurs plastyczny ,,Ekologia na
co dzień”. Celem konkursu było
propagowanie zasad prawidłowej
segregacji odpadów i recyklingu.
Koordynatorkami tego przedsięwzięcia były nauczycielki – Barbara Rudnicka i Ewa Łopąg. Na
konkurs wpłynęło 34 wspaniałe

prace plastyczne wykonane różnorodnymi technikami: rysowanie,
malowanie, wyklejanie, wydzieranie, techniki łączone. Jury miało wyjątkowo trudne zadanie aby
wybrać prace zwycięskie – mając
na uwadze zarówno walory artystyczne i oryginalność jak również zgodność z tematem i jakość
wykonania pracy. Decyzją Komisji Konkursowej, która odbyła się
22.03 2022 – wyłoniono następują-

cych laureatów: 1 miejsce: Matylda
Massalska, 2 miejsce: Tymon Krawicz, Kornelia Kęska, Szymon Małys, Hanna Grabowska, 3 miejsce:
Jan Krzyżanowski, Oliwier Sierpowski, Hanna Krężołek, Amelia
Obroca, Amelia Januchta, Wyróżnienie, Milena Sielowska, Mikołaj
Myśliwiec. Laureatom serdecznie
gratulujemy! Serdeczne podziękowania kierujemy do Rodziców
wszystkich uczestników konkursu
za zaangażowanie i motywowanie
naszych małych artystów do rozwijania swoich talentów. / (Ewa
Łopąg)
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DZIEŃ BEZ PLECAKA
Sz. Podstawowa Ujeździec

24 Marca w naszej szkole po raz
pierwszy odbyła się akcja „dzień
bez plecaka”. Jej inicjatorkami były
uczennice klasy 7c Julia Mierzwa
i Martyna Izydorczyk. Zainteresowanie konkursem było ogrom-

ne. Wszyscy z ekscytacją czekali
na ten dzień i na to, na jakie oryginalne pomysły wpadną koledzy
i koleżanki. Na długiej przerwie
wszyscy zainteresowani uczniowie
zgromadzili się w sali gimnastycznej. Gromada uczniów z ciekawy-

Dzień Kolorowej Sk arpetki
Szkoła Podstawowa nr 2

To był kolorowy dzień w Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy,
a wszystko za sprawą kolorowych
skarpet nie do pary. 21 marca to
nie tylko pierwszy dzień wiosny,
ale także Światowy Dzień Osób
z Zespołem Downa, który nazywany jest również Dniem Kolorowej
Skarpetki. Jest to święto niezwykłe,
a jego głównym celem jest zwiększenie świadomości społecznej
dotyczącej życia i funkcjonowania

osób z zespołem Downa oraz integracja z nimi. W ramach obchodów
tego święta uczniowie oraz nauczyciele przyszli w tym dniu do szkoły
w kolorowych skarpetkach nie do
pary, po to, aby wyrazić swoją solidarność z osobami cierpiącymi na
to zaburzenie. W klasach odbywały
się pogadanki mające na celu przybliżenie problemu osób chorych
na Zespół Downa. W czasie zajęć
uczniowie klas młodszych tworzyli papierowe, kolorowe skarpetki,
a klasy starsze wykonały zdjęcia

Konkurs „Dookoła świata”
Szkoła Podstawowa nr 1

24 marca w naszej szkole odbył się
III Powiatowy Konkurs „Dookoła
świata” dla uczniów klas II. W tym
roku tematyka dotyczyła Japonii. W pierwszej części spotkania
uczestnikom zaprezentowany został materiał o „Kraju Kwitnącej
Wiśni” – symbolika flagi, herbu,
zwyczaje, tradycje, stroje, potrawy
oraz nowoczesne środki komunikacji. Dużym zainteresowaniem

cieszyła się historia słynnego psa
Hachiko, który stał się symbolem
wierności i lojalności. Jego pomnik
znajduje się na stacji w dzielnicy
Shibuya w Tokio. W drugiej części 14 uczniów z 7 szkół podstawowych z naszego powiatu przystąpiło do rozwiązywania zadań
konkursowych. / Laureatami konkursu zostali: I miejsce – Szkoła
Podstawowa nr 1 w Trzebnicy, II
miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3
w Trzebnicy, III miejsce – ex aequo
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mi pomysłami liczyła ponad 70
osób. Jury miało nie lada problem
z wyłonieniem tych najbardziej
oryginalnych pomysłów. Odbyło
się więc kilka eliminacji. W końcu
udało się wyłonić najbardziej pomysłowe propozycje. III. miejsca
Wiktor Kuriata – sklepowy metalowy wózek na kółkach, Gracjan
Czerniak – łopata do śniegu, Błażej
Frankowski – mikrofala. II. miejsca Alicja Amanowicz – poduszka
Magdalena Szczęśniak – traktor
zabawka. I. miejsca Oliwia Rak
– konewka, Aleksandra Maziarz
– opona. Te i inne szalone pomysły można zobaczyć w szkolnym
albumie. Akcja udowodniła, że
faktycznie mamy grono niezwykle
kreatywnych uczniów. A ponieważ warto takie cechy rozwijać,
na pewno akcja na stałe wpisze się
w kalendarz wydarzeń naszej podstawówki. / Barbara Szymacha
swoich skarpetek z których utworzona została wystawa w holu szkoły. Nasza wspólna inicjatywa miała
zachęcić wszystkich do rozmowy
na temat tolerancji, akceptacji oraz
różnorodności. Mamy nadzieję, że
nasz cel został osiągnięty. Życzymy
wszystkim osobom, które w tym
dniu obchodziły swoje święto wiele radości oraz wspaniałych ludzi
i przyjaciół wokół siebie. Uczniom
i nauczycielom, którzy przyłączyli się do szkolnej akcji serdecznie
dziękujemy. Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu M. Ciosek,
M.Strzykalska, M. Merczyńska /
oraz C. Pietroń

Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach Śląskich, Szkoła Podstawowa
w Pęgowie. Naszą szkołę reprezentowały uczennice Agnieszka K.
z klasy 2a i Julia J. z klasy klasy 2c.
Dziewczynki do konkursu przygotowywały nauczycielki: pani
Elżbieta Kowalczyk i pani Natalia
Rupocińska. Wszystkim laureatom
serdecznie gratulujemy, a naszym
koleżankom z pracy życzymy dalszych sukcesów. Serdeczne podziękowania dla „małych japońskich
pomocniczek” z klasy 0b – Ady W.
i Emilii F. / DO ZOBACZENIA ZA
ROK :)

KONKURS BIBLIJNY
Szkoła Podstawowa nr 1

25 marca w Szkole Podstawowej
nr 3 w Trzebnicy odbył się XVII
Powiatowy Konkurs Biblijny ,,Triduum Paschalne” dla klas IV – VI.
Naszą szkołę reprezentowali: Jan
Z. z IVc i Felks L. z IVb, którzy byli
najlepsi w eliminacjach szkolnych
tego konkursu. Test konkursowy
w tym roku był z Ewangelii wg św.

Jana i składał się z pytań zamkniętych, otwartych, uzupełnienia
zdań ,cytatów, wyjaśniania pojęć
oraz krzyżówki. Samo dostanie się
do konkursu powiatowego było już
dużym sukcesem dla chłopców.
Jednak ogromny sukces odniósł
nasz uczeń Jan Z. , który zajął II
MIEJSCE w powiecie trzebnickim.
Serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.

Rekolekcje wielkopostne
Sz. Podstawowa Masłów

W dniach 21-23 marca br. w naszej szkole odbyły się rekolekcje
wielkopostne. Przeprowadził je
ks. Grzegorz Michalski, proboszcz
parafii św. Anny w Miliczu, wraz
z ks. proboszczem Jackiem Olszewskim. Rekolekcje odbywały
się w dwóch grupach wiekowych.
Swoje spotkania miały dzieci
z klas III – V i młodzież z klasy
VII i VIII. W pierwszym dniu rekolekcji ks. Grzegorz mówił o potrzebie odkrycia prawdy, o tym,
że Pan Bóg stworzył nas z miłości,
pomaga nam i akceptuje nasze życie oraz nas samych bez stawiania

warunków. W rozważaniach dotyczących tego, że warto ufać i dać
się prowadzić Jezusowi przez życie
pomogła młodszym słuchaczom
wyświetlona opowieść „O orle,
który myślał, że jest kogutem.
Drugi dzień dotyczył refleksji na
temat grzechu i warunków dobrej
spowiedzi. Uczniowie mogli zrobić
rachunek sumienia i zastanowić
się, jaka jest naprawdę ich wiara.
Otrzymali też do pokolorowania
obrazki przedstawiające poszczególne stacje drogi krzyżowej. Starsi uczniowie natomiast rozważali
przypowieść o talentach z Ewangelii św. Mateusza. Ostatniego dnia
rekolekcji odbyła się droga krzyżo-

Moja ulubiona książk a
Sz. Podstawowa Ujeździec

Happening patriotyczny
Szkoła Podstawowa nr 2

20 marca obchodziliśmy 80. rocznicę powstania Znaku Polski Walczącej. Dla Szkoły Podstawowej nr 2 to
ważne, bowiem Znak PW wpisany
jest w logo Rodziny Szkół, do której
należymy już od 15 lat. Dlaczego 20
marca obchodzone są „urodziny”
Znaku Polski Walczącej? 20 marca
1942 r. harcmistrz Aleksy Dawidowski „Alek” namalował po raz
pierwszy symbol Polskiego Państwa Podziemnego. Umieścił go na
balustradzie werandy popularnej
warszawskiej kawiarni. Symbol polskiego oporu wobec niemieckiego
okupanta powstał z połączenia litery
P i W oznaczających „Polskę Walczącą”, wpisanych w znak kotwicy.
Jego autorstwo przypisuje się Annie Smoleńskiej, ps. „Hania”. Szkoła
Podstawowa nr 2 postanowiła zadbać o uroczystą oprawę „urodzin”
znaku Polski Walczącej. Uczniowie klas czwartych na wewnętrznym dziedzińcu szkoły ustawili się
w taki sposób, że stworzyli kształt
powstańczej kotwicy, pamiętając
przy tym o otoczeniu Znaku Polski
Walczącej czcią i szacunkiem. Do

tego niezwykłego wydarzenia swoich wychowanków przygotowały
wychowawczynie klas czwartych,
panie: Małgorzata Merczyńska,
Anna Niełacna, Dorota Kustra oraz
Urszula Dufrat. Ten patriotyczny
hapenning został udokumentowany w postaci zdjęć oraz krótkiego
reportażu. Materiały z tego niecodziennego wydarzenia zostaną
umieszczone na stronach wrocławskiego Oddziału Instytutu Pamięci
Narodowej. / Krystyna Janowska

Wybieram dobro
Szkoła Podstawowa nr 2

,,Staraj się podjąć decyzję mądrą,
odrzuć zło, wybieraj dobro’’. Ks. Jakub Bartczak Uczniowie klasy II c
na lekcji katechezy, wykonywali
rysunki do przypowieści ,,O dwóch
synach w winnicy’’. Uczniowie

w formie otwieranych okienek rysowali, jedną zapamiętaną scenkę
z przypowieści. Przypowieści są nadal aktualne i mogą być inspiracją
nie tylko dla uczniów do twórczej
pracy, ale przede wszystkim powinny inspirować nas do lepszego
życia. / Ewa Dudek

24 marca 2022 r w Bibliotece
Szkolnej zostały ogłoszone wyniki
Szkolnego Konkursu Plastycznego,
na podstawie przeczytanej książki
przez uczniów klas trzecich i klasy
drugiej. Konkurs promujący literaturę dziecięcą i przedstawiają-

cy wyobraźnię twórczą uczniów,
zachęcił do udziału sporą część
wykonawców. Uczniowie klasy drugiej wykonali ilustrację na
podstawie książki Waldemara Cichonia pt.: „Cukierku ty łobuzie”.
Natomiast uczniowie klas trzecich
wykonali prace do wybranej przez
siebie książki. Do konkursu zo-

Powitanie Wiosny
Sz. Podstawowa Boleścin

Dnia 22 marca dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Pszczółka
„ przy SP w Boleścinie powitały
WIOSNĘ. Ze względu na sprzyjające warunki pogodowe czas ten

spędziliśmy na wspólnych grach
i zabawach na świeżym powietrzu.
Najfajniejszą atrakcją w tym dniu
było pieczenie kiełbasek i grzanek
na ognisku. Chętnie powtórzymy
„taki dzień” przy najbliższej możliwej okazji. Opiekunki świetlicy. /
Seweryna Janicka

wa, która została odprawiona wokół naszej szkoły. Przebieg wszystkich spotkań uświetniał śpiew
uczniów z akompaniamentem ks.
Jacka, który grał na gitarze. Na
zakończenie rekolekcji uczniowie
podziękowali księżom za piękny
czas spotkania i pogłębiania relacji
stały zgłoszone 34 prace plastyczne, na podstawie których Komisja
wyłoniła zwycięzców. W klasie
drugiej laureatami zostali: Miejsce
I – Marcin Ptak; Lena Murmyło;
Zofia Kędziora, Miejsce II – Zuzanna Dąbek; Szymon Czajkowski;
Lena Cajder, Miejsce III – Błażej
Cichosz; Miłosz Spaliński, W klasie trzeciej zwycięzcami zostali:
Miejsce I – Wiktoria Smakowska;
Julia Łukaszewska; Maciej Nowak;
Zuzanna Wysota; Filip Kalinowski, Miejsce II – Mikołaj Jarmużek; Oliwia Danielak; Wojciech
Maziarz; Julia Świnoga, Miejsce III
– Filip Wawro; Julia Szymańska;
Ignacy Kozłowski. Wszyscy laureaci otrzymali Dyplomy i nagrodę
książkową. Dziękując wszystkim
uczestnikom, gratuluję zwycięzcom Konkursu, który miał również za zadanie zachęcić uczniów
do czytania literatury dziecięcej
oraz częstego odwiedzania biblioteki szkolnej i korzystania z jej
zbiorów. / Beata Zasada

pierwszy dzień wiosny
Sz. Podstawowa Ujeździec

„Maszeruje Wiosna, a ptaki w około lecą i świergocą, głośno i wesoło.
Maszeruje Wiosna, w ręku trzyma
kwiat, gdy go w górę wznosi zielenieje świat...”. 21 marca Przedszkolaki
świętowały Pierwszy Dzień Wiosny.
Uroczystość powitania Wiosny rozpoczęła się od przygotowania Marzanny – zimowej panny, kolorowych

opasek na głowę oraz wiosennych
kwiatów. Dzieci dowiedziały się o starym zwyczaju topienia Marzanny.
Następnie wyruszyły na wiosenny
spacer w poszukiwaniu Wiosny.
Uśmiechnięte Przedszkolaki radośnie zaśpiewały piosenkę o Wiośnie,
by pożegnać Panią Zimę. Jesteśmy
przekonani, że za sprawą naszych
Przedszkolaków, Wiosna zagości
u nas na dobre. / Justyna Sudoł

przegląd talentów
Szkoła Podstawowa nr 2

W pierwszym tygodniu wiosny
w klasie 4c odbył się Klasowy Przegląd Talentów. Był to nasz pomysł
na to, aby uczcić nadchodzącą wiosnę Chętni uczniowie mieli okazję
zaprezentować swoje talenty wokalne, plastyczne, a także wyjątkowe
umiejętności gry na instrumentach takich jak klarnet czy gitara
klasyczna. W klasie mogliśmy zobaczyć także pokaz sztuk walki
Taekwondo oraz podziwiać pamiąt-

kowe medale zdobyte przez jednego
z uczniów. Było to dla wszystkich
duże wydarzenie, a celem samego
przeglądu było odkrywanie, rozwijanie i promowanie talentów wśród
dzieci. Wszystkie występy zostały
nagrodzone gromkimi brawami
oraz podziwem koleżanek i kolegów. Mam nadzieje, że kiedyś, za
kilka lat, wszystkie przedstawione
przez dzieci zdolności rozwiną się
i przyniosą radość i dumę nie tylko
im samym, ale także innym. / Małgorzata Merczyńska

PRZYGODA Z ZAJĄCEM MAXEM
Sz. Podstawowa Boleścin

Już od kilku tygodni uczniowie
klas I – III omawiają na zajęciach
tematy związane z wiosną i Wielkanocą. Dzieci wykonują wiele

prac plastycznych, a także poznają
tradycje wielkanocne. W tej przedświątecznej atmosferze udaliśmy się
do kina Cinema City, aby obejrzeć
film pt.: „Zając Max: misja pisanka
„. Film w formie komedii przekazuje widzom jak ważne jest dążenie do

Wycieczk a
Szkoła Podstawowa nr 3

celu, walka ze złem, przyjaźń i tolerancja. To właśnie zając Max walczy
o pisanki, aby uratować Wielkanoc
przed złymi lisami. Po zakończonej
projekcji udaliśmy się do restauracji, aby zjeść smaczny posiłek. Następnie wróciliśmy do szkoły. Film
bardzo nam się podobał. Oby było
więcej takich filmów i takich wyjazdów. / D. Surma

Klasa 5a w samym środku bitwy!!!
29 marca 2022 r. klasa 5a wyruszyła
na muzealną lekcję historii. Pierwszym punktem programu była
Panorama Racławicka. To monumentalne malowidło i symbol Wrocławia trzeba zobaczyć. Tak, Panorama zapiera dech w piersiach nie
tylko ze względu na rozmiar (15 m
wysokości i ponad 114 m długości)
ale przede wszystkim na klimat jaki
tam panuje. Wchodząc na wystawę
mamy wrażenie, że znaleźliśmy się
na polu bitwy pod Racławicami.
Z Panoramy wyruszyliśmy do Muzeum Narodowego. Już sam neore-

nesansowy budynek położony nad
Odrą jest zapowiedzią rzeczy i zjawisk niezwykłych i wyjątkowych.
Podziwialiśmy tam płótna Mistrza
Jana Matejki oraz wybitnego śląskiego malarza barokowego Michaela Willmanna. Wśród ciekawostek
muzealnych naszą uwagę przykuły:
nagrobek Henryka II Pobożnego,
relikwiarz, w którym przechowywano fragment czaszki Świętej
Doroty, portret Wolfganga Scharschmidta, który porusza źrenicami
czy portret Heleny Antonii – „brodatej dziewicy”. Wiele pozostało
do odkrycia i podziwiania dlatego
niewykluczone, że tam wrócimy:).
Justyna Kędziora
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Barwny korowód
Sz. Podstawowa Boleścin

Wspólne obchody Pierwszego
Dnia Wiosny na stałe wpisały się
w kalendarz imprez uroczystości
Szkoły Podstawowej w Boleścinie.
21 marca uczniowie oraz nauczyciele w pięknej, wiosennej scenerii
ubrani w kolorowe stroje wyruszyli na powitanie wiosny. Tradycyjnie, wszystkie klasy przygotowały Marzanny, które uczniowie

ponieśli w barwnym korowodzie,
a następnie zostały one spalone
na znak końca zimy. Odbył się
również grill z kiełbaskami oraz
ognisko, któremu towarzyszyły
śpiew i taniec. Później dzieci spędziły czas na grach i zabawach
dydaktycznych z wychowawcami – bogatsi o wiedzę, jak o siebie
wiosną zadbać. Pewni, że wiosna
przyjęła nasze śpiewające zaproszenie, a zima nie ma wątpliwości,
że jej tu już nie chcemy. Impreza

zintegrowała społeczność szkolną,
wytworzyła poczucie wspólnoty,
ale przede wszystkim była doskonałą zabawą. W tym roku świętowaliśmy na boisku przy świetlicy
w Skarszynie. Składamy serdeczne podziękowania Panu Burmistrzowi Markowi Długozimie za
udostępnienie terenu gminnego
przy świetlicy w Skarszynie, Panu
Prezesowi klubu Sparta Skarszyn
Kamilowi Ankierowi za udostępnienie boiska i sprzętu sportowego
oraz wszystkim zaangażowanym
w uroczystość. / Anna Leszczyńska-Janik

DZIEŃ KOBIET
Gminne Przedszkole nr 2

Na krańcu Świata

Konkurs z Języka Angielskiego

Szkoła Podstawowa nr 1

Sz. Podstawowa Masłów

Dzieci z oddziału 0a wybrały się
w podróż do gorącej Afryki. Na
podstawie książki „Dzieciaki Świata” – Martyny Wojciechowskiej.
Grupa poznała kraj Namibia, który
leży w południowej Afryce. Śledząc
przygody, troski i radość bohaterów tej książki, uczniowie poznali
inne kultury, obyczaje i sposoby
życia na krańcu świata. A to uczy
tolerancji i wrażliwości. / Karolina
Grobelna

Tytuł Mistrza Powiatu
Szkoła Podstawowa nr 1

Dnia 28.03.2022 r. w Obornikach
Śląskich rozegrane zostały Mistrzostwa Powiatu w piłce siatko-

wej dziewcząt. Nasze dziewczyny
okazały się bezapelacyjnie najlepsze. Wygrały wszystkie mecze
i uzyskały tytuł Mistrza Powiatu.
/ Pozdrawiam Karolina Grobelna

Konkurs Biblijny
W piątek, 25 marca 2022 roku odbył się w naszej szkole XVII Powiatowy Konkurs Biblijny „Triduum
Paschalne” dla uczniów klas IV-VI.
Uczniowie przygotowywali się do
konkursu z Ewangelii św. Jana,
o męce, śmierci i zmartwychwsta-

niu Jezusa Chrystusa. Test sprawdzający wiedzę składał się z: pytań
zamkniętych, pytań otwartych oraz
krzyżówki. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy szóstej,
Piotr Szaliński i Artur Rybarczyk.
Chłopcy wykazali się dużą wiedzą, ponieważ Piotr Szaliński zajął
I miejsce, a Artur Rybarczyk III
miejsce. Gratulujemy! / A. Goraś

W czwartek 17 marca 2022 r.
w Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy odbył się III Powiatowy Konkurs Umiejętności z Języka Angielskiego „Master of English” dla klas
VII-VIII, w którym udział wzięło
18 uczniów z 15 szkół z powiatu
trzebnickiego. Uczestnicy rozwiązywali 45 minutowy test obejmujący zadania z czytania ze zrozumieniem, gramatyki, wiedzy o kulturze
oraz pisania. Przygotowując się
do konkursu każdy uczeń musiał
zapoznać się wcześniej z fabułą filmu „Jak zostać królem”, ponieważ

Nakrętki dostarczone
Sz. Podstawowa Masłów

Po roku zapełniania czerwonego
serca plastikowymi nakrętkami,
w końcu udało się nam je opróżnić. 24 marca br. uczniowie klasy
V wraz z opiekunką szkolnego
Wolontariatu, Katarzyną Pawe-

Szkoła Podstawowa nr 3
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równo tych dorosłych – jak i całkiem małych. Tego dnia w sposób
szczególny doceniana jest płeć
piękną. W naszym przedszkolu
mali mężczyźni pamiętali zarówno o paniach nauczycielkach jak

i o swoich koleżankach. W każdej
grupie mali dżentelmeni wręczali
kwiaty i drobne upominki dziewczynkom. Z każdej sali słychać też
było gromkie sto lat na cześć dziewczynek. Grupa Zajączków starannie

pokolorowała tulipana, który wielkością przerastał nasze maluszki.
Dla dzieci zorganizowano zabawy
integracyjne oraz tańce. W wielu
grupach nie zabrakło również słodkich akcentów... / (E.Ł.)

cebulkę, pietruszkę oraz fasolę.
Zioła i przyprawy posłużyły nam
także do wszelkich aktywności
rozwijających narządy mowy,

motorykę małą i dużą, były także
inspiracją do prac plastycznych.
Pielęgnowanie i obserwowanie
własnego ogródka to nie tylko cie-

kawe zajęcie dla naszych małych
przyrodników, ale również uczenie
się odpowiedzialności, troskliwości w stosunku do roślin. / (E.Ł.)
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lec-Grodecką, otworzyli tylne
drzwiczki serducha w celu wyciągnięcia jego zawartości. Jak się
okazało, nakrętki same wpadały
do podstawianych worków. Łącznie uzbierano ich siedem. Praca
była niezwykle owocna, a to za
sprawą świetnej organizacji piątoklasistów, którzy intuicyjnie
podzielili się obowiązkami. Kolejnym etapem dla kolorowych
krążków był ich transport. „Całe
i zdrowe” zostały dostarczone do
Punktu Selektywnego Odpadów
Komunalnych we Wrocławiu przy
ul. Janowskiej 51. Co dalej? Zebrany plastik zostanie przekazany
do recyklingu. W efekcie, Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla

Pasowanie na czytelnik a
Szkoła Podstawowa nr 2

Pierwsze spotkanie z biblioteką
szkolną to wyjątkowa uroczystość,
a pierwsze wypożyczenie książki
powinno na długo pozostać w pamięci dziecka. Nic więc dziwnego,
że uroczyste pasowanie uczniów
klas pierwszych na czytelnika było
dla nich ogromnym przeżyciem.

A wszystko zaczęło się od pogadanki, z której dzieci dowiedziały
się dlaczego warto czytać książki
i jak je szanować oraz jak należy
zachowywać się w bibliotece: miejscu wyjątkowym i najfajniejszym
w całej szkole. Następnie uczniowie zapoznali się z księgozbiorem
przeznaczonym dla najmłodszych
czytelników, regulaminem biblio-

część zadań odnosiła się właśnie do
jego treści. Organizatorzy konkursu zadbali o miłą atmosferę, dzięki
której zarówno uczniowie jak ich
opiekunowie mogli poczuć się bardzo dobrze. Po części konkursowej,
w oczekiwaniu na wyniki, zaproszono uczestników na poczęstunek.
Konkurs zakończył się ogłoszeniem
wyników oraz wręczeniem dyplomów i nagród książkowych dla laureatów oraz dyplomów za udział dla
pozostałych uczniów. Wśród nagrodzonych znalazła się uczennica
naszej szkoły Zofia A. zajmując IV
miejsce. Zosi składamy serdeczne
gratulacje i życzymy dalszych sukcesów językowych i nie tylko.
Dzieci uzyska pieniądze na swoich podopiecznych. Instytucja ta
działa od 2007 roku. Otacza opieką nieuleczalnie chore dzieci i ich
rodziców, opiekunów z Dolnego
Śląska. W jej ramach powstało domowe hospicjum oraz hospicjum
perinatalne, które czasowo zastępuje opiekunów, oferując opiekę
wytchnieniową. Ponadto, wspierają w dostępie do pediatrów-specjalistów, do sprzętu medycznego,
pomagają w drobnych rzeczach,
które dla podopiecznych Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci, mają
ogromne znaczenie. Ten wspólny
sukces nie byłby możliwy, gdyby
nie regularne wrzucanie plastikowych nakrętek przez społeczność
masłowską, dlatego pragniemy
Wam wszystkim za to serdecznie
podziękować.
teki, sposobem wypożyczania książek oraz prośbami książki. Dzieci,
po takim wprowadzeniu, skupione
i poważne, uroczycie przyrzekły, że
będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie
wypełniać obowiązki czytelnika.
Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika. Każdy
pełnoprawny czytelnik otrzymał
dyplom oraz „List do Rodziców”
propagujący ideę wspólnego codziennego czytania z dzieckiem.
Na koniec dzieci rewelacyjnie poradziły sobie z zagadkami związanymi z książką i biblioteką, zrobiliśmy
także wspólne pamiątkowe zdjęcie.
Głównym celem uroczystości było
zachęcenie najmłodszych uczniów
do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz
nieustannego rozwijania umiejętności czytania. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze.
Mam nadzieję, że biblioteka będzie
kojarzyła się najmłodszym uczniom
z miejscem bezpiecznym, przyjaznym i radosnym, gdzie zawsze są
mile widziani! / Joanna Sztyma

Dzień 8 marca to ważna data w kalendarzu wszystkich kobiet – za-

DZIEŃ Ziół
Gminne Przedszkole nr 2

,,ZAJĄCZKI” ZAKŁADAJĄ ZIELONY OGRÓDEK. Marzec to
niewątpliwie czas kiedy z utęsknieniem czekamy na zbliżającą
się wiosnę, budzącą się do życia przyrodę – bogactwo zieleni.
Przedszkolaki z grupy Zajączki
postanowiły przyspieszyć wiosnę
i założyły w swojej sali ,,Zielony
ogródek”. Zorganizowaliśmy też
„Dzień Ziół”. Dzieci miały możliwość poznania bazylii, oregano,
rozmarynu, mięty oraz kolendry.

Przedszkolaki dowiedziały się jak
nazywają się poszczególne zioła i przyprawy, dowiedziały się
o ich wartościach kulinarnych
oraz zdrowotnych. ,,Zajączki”
poznawały zioła wielozmysłowo
– dotykając, wąchając i smakując.
Następnym zadaniem było założenie małego, „zielonego ogródka”
na parapecie. Były więc doniczki,
ziemia, nasiona i praca małych
ogrodników. Dzieci zapoznały
się z wymaganiami roślin (woda,
światło, ciepło). Przedszkolaki posiały bazylię, rzeżuchę, posadziły

Dzieci z Bullerbyn
Szkoła Podstawowa nr 1

Klasa 2a niedawno skończyła omawiać jedną z ulubionych lektur pt.
“Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lindgren. Ponieważ przygody Lisy,
Anny, Britty, Basen, Lassego i Ollego bardzo spodobały się dzieciom

z naszej klasy, postanowiliśmy
dokładnie przyjrzeć się głównym
bohaterom. Projekt zakładał pracę w małych grupach. Uczniowie
w książce wyszukiwali informacji o wylosowanym bohaterze. Na
koniec stworzyli piękne plakaty.
W tym zadaniu, bardzo ważna była

WSPÓŁPRACA . Uczniowie przydzielali sobie role – każdy stawał
się odpowiedzialny za pracę swojej
grupy. Pomysłów było mnóstwo.
Pilna współpraca w zespołach zaowocowała powstaniem pięknych
prac. Uczniowie z wielkim zapałem i entuzjazmem zaprezentowali
swoje dzieła na koniec omawiania
lektury o wesołej gromadce z Bullerbyn. / Natalia Rupocińska

Z wizytą u pająków
Szkoła Podstawowa nr 3

23 marca 2022 uczniowie klasy 6b
wybrali się na wystawę pająków
i skorpionów do GCKiS. Mieliśmy
możliwość obejrzenia wielu różnych pająków i skorpionów, mogliśmy podziwiać i pogłaskać jednego
z nich. Wyjście było bardzo interesujące i ciekawe. / E. P.

Wiosna, wiosna
Szkoła Podstawowa nr 3

W poniedziałek uczniowie klasy
6b przywitali wiosnę! Najpierw
wspólnie wykonaliśmy marzannę

Hazard nie daj się wciągnąć
Sz. Podstawowa Masłów

W dniu 15 marca w naszej szkole
odbył się wykład z cyklu “Hazard –
nie daj się wciągnąć”. W akcji wzięli udział najstarsi uczniowie, którzy dowiedzieli się jakie zagrożenia
niosą za sobą gry hazardowe, jak
rozpoznawać gry online z elementami hazardu oraz jakie są skutki
nadmiernego używania takich

gier. Nasza młodzież została wyposażona w wiedzę o tym, jak rozpoznawać symptomy uzależnienia
od hazardu, rozumieją mechanizm
uzależnienia oraz konsekwencje
prawne, a także jak i gdzie szukać
pomocy kiedy takie uzależnienie
wystąpi u nich samych lub w ich
najbliższym otoczeniu. / Paulina
Pierchorowicz-Rączka Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Masłowie

– symbol odchodzącej zimy, z którą
wyszliśmy na dwór, by móc się z nią
pożegnać. Wszyscy mamy nadzieję,
że zima wróci do nas dopiero pod
koniec roku. / Ewa Pasek
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W dniach 15, 16, 17, i 18.04 Kino Polonia będzie nieczynne

Bilety online
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FANTASTYCZNE ZWIERZĘTA:
TAJEMNICE DUMBLEDORE’A
12+ / familijny, fantasy, przygodowy
/ 2D dubbing/napisy / 2 godz. 00 min.

Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie końcowe.
1

kinopolonia.bilety24.pl
zachęcamy do zakupu biletów online
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

ZAJĄC MAX: MISJA PISANKA
Mrozi ją
zgroza

4
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3
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ul. Prusicka 12 (wejście od ul. Jana Olszewskiego)
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pt-sob 12:00 – 22:00
niedz. 12:00 – 20:00

KINO POLONIA
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Starszy
od dziesiątki
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na żółto

18:00 – prezentacja w artKawiarni
/ wstęp wolny
19:00 – warsztaty rodzinne w sali Retro
/ zapisy / 30 zł rodzina

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

3

12

12 kwietnia
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zabawki

16

Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie końcowe.
1

Miękka skóra do
wyrobu
rękawiczek

Głośno
sapie
w kuźni

Na podstawie
art. 13 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
Serial
Cwana
w związku zz Lucy
przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozprzekuporządzenie
o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L
i Kusym
pka 2016 Nr 119, str. 1) informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum
Kultury i Sztuki, ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica; możecie się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@um.trzebnica.
pl; moje dane będą przetwarzane na potrzeby przekazania rozwiązania krzyżówki do Redakcji Panoramy Trzebnickiej i udziału w losowaniu zwycięscy; nie
ją
podanie danych osobowych uniemożliwi udział w losowaniu zwycięscy; dane będą Mrozi
przekazywane
tylko na podstawie przepisów prawa; dane będą przezgroza
chowywane przez okres do wydania kolejnego numeru Panoramy: dane nie podlegają
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
4
przysługuje Pani/Panu prawo: wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem; żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przeOstatnia
Grażyna
twarzania; wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także przenoszenia danych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

z TV
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miasto
Egiptu

GCKiS ul. Prusicka 12
tel. 71 312 09 47 pon. – pt. 7:30-15:30
Rodzinne Warsztaty Przyrodnicze “Noc
Sów – Laboratorium Wypluwek”
Warsztaty są podzielone na dwie części:
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ZAJĄC MAX: MISJA PISANKA /
FANTASTYCZNE ZWIERZĘTA:
TAJEMNICE DUMBLEDORE’A

A

22 kwietnia / 18:00

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

okienko
z wierszem
Danuta Kamińska
Już baziami wiosna pachnie.
Dywan kwiatów lśni kolorem.
W kuchni baba żwawo rośnie.
Idą święta.
Pracy w bród
Alleluja – dziel się szczęściem.
Świat odrodzi się z nadzieją.
Miłość znowu nas połączy.
Niech się darzy
Dobry czas.
I niech dyngus będzie mokry
Wszak tradycja
to rzecz święta
Dziel się jajkiem
pisankami
ciesz się życiem
Bóg jest z nami
Alleluja
Dobry czas.
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Kobylice – część A obejmującą
południową cześć obrębu Kobylice
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 503) oraz uchwały nr XL/457/13 Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Kobylice, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Kobylice obejmującego południową część obrębu Kobylice
(część A) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach
od 22.04.2022 r. do 16.05.2022 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 rozwiązaniami w projekcie
planu odbędzie się w dniu 12.05.2022 r., o godzinie 14:00 w formie elektronicznej za pomocą środków porozumiewania się na
odległość. Chęć udziału w dyskusji publicznej należy zgłosić 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 do
godz. 13:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Trzebnica
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2022 r.
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 r. poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam o udostępnieniu do publicznego wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i możliwości zapoznania się z nimi w terminie od 22.04.2022 r. do 16.05.2022r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego, w Wydziale Architektury i Urbanistyki, pok. 49 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie www.bip.
trzebnica.pl.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy 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 planu
w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Burmistrz Gminy Trzebnica.
Zgodnie art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz z art. 18 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww.
projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Trzebnica z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2022 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 swobodne-

go 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. 17a 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. 17 pkt. 9 tejże ustawy, informuję, że:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Gminy Trzebnica,
dane będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica,
2) z Inspektorem ochrony danych może się Pan/Pani skontaktować przez e-mail:
iod@um.trzebnica.pl
3) dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, będą przetwarzane w celu
wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
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 oraz ustawy z dnia 3
października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko,
10) niepodanie danych uniemożliwi dalsze rozpatrywanie Pana/Pani uwagi,
11) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.
Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 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

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu
w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz.
503) oraz art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Trzebnicy uchwały nr
XXXV/379/22 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planów.
Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej
(dres ePuap: /1y3nd3qd5d/SkrytkaESP), w szczególności poczty elektronicznej (e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl) z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania
albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek
dotyczy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, w nieprzekraczal-

nym terminie do dnia 9 maja 2022 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz.
2070 ze zm.):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
2) opatrzone podpisem zaufanym albo,
3) opatrzone podpisem osobistym.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której wniosek dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz
Gminy Trzebnica.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 13 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. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz.
1781) informuję, że:

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Gminy Trzebnica,
dane będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica,
2) z Inspektorem ochrony danych może się Pan/Pani skontaktować przez e-mail:
iod@um.trzebnica.pl,
3) dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury planistycznej związanej ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
4) przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
5) dane będą przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa,
6) dane będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa,
7) ma Pan/Pani prawo do:
a. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania;
b. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) podanie danych jest wymogiem ustawowym,
9) jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania na podstawie ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko,
10) niepodanie danych uniemożliwi działania związane z rozpatrzeniem Pana/Pani
wniosku,
11) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 poz.
503) oraz art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Trzebnicy:
• Uchwały Nr XXXV/377/22 z dnia 30.03.2022 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Trzebnica dla części terenu wsi Będkowo.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące Studium.
Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
w szczególności poczty elektronicznej z podaniem imienia
i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby
oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 9.05.2022 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności

podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz.
2070 ze zm.):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
2) opatrzone podpisem zaufanym albo
3) opatrzone podpisem osobistym.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz
Gminy Trzebnica.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), w związku
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019
r., poz. 1781) oraz art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503), w związku
z realizacją czynności, o których mowa w art. 11 pkt 1 tejże ustawy, informuję, że:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Gminy Trzebnica,
dane będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica,
2) z Inspektorem ochrony danych może się Pan/Pani skontaktować przez e-mail:
iod@um.trzebnica.pl
3) dane osobowe osób, które złożyły wnioski w toku procedury sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Trzebnica, będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych
wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.503),
4) przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
5) dane będą przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa,
6) dane będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa,
7) ma Pan/Pani prawo do:
a. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania;
b. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) podanie danych jest wymogiem ustawowym,
9) jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania na podstawie ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko,
10) niepodanie danych uniemożliwi działania związane z rozpatrzeniem Pana/Pani
wniosku bądź uwagi,
11) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.
Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. 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

ska - Chiny 22.15 Sportowy Wieczór
22.50 RING TVP SPORT - magazyn
23.50 Boks - Megafights 0.55 Boks
- Gala w Las Vegas - walka wieczoru.
Canelo Alvarez - Caleb Plant 1.55 Boks
- Gala w Deadwood South Dakota
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okoła Turcji, Pro Series, Turcja 5. etap według Kiepskich 0.00 Malanowski i
22.00 Kolarstwo. Tour of Sicily, Europe Partnerzy 0.30 Malanowski i Partnerzy
Tour, Włochy 3. etap 23.00 JUDO. Judo 1.00 Zdrady 2.00 Wydarzenia wieczorshow 0.00 Snooker. Turkish Masters, ne 2.45 #JesteśmyDlaDzieci 3.15 Echo
Antalya, Turcja Finał 1.30 Kolarstwo. lasu 3.45 SuperLudzie 4.45 SuperLuR
E
Wyścig dookoła Turcji,
dzie 5.45 Telezakupy
TV Okazje
NR 6Pro/ Series
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TVP POLONIA
TVP 1

iTVN
TVP
2

5.30 Echo serca s.II (30) - serial
5.20 Przysięga (620) - serial
6.20 Anna Dymna - spotkajmy
6.10 Zranione ptaki (19) - serial
się - Przemysław Drąg
7.00 To nie koniec świata - Życie
6.55 Familiada
po życiu.
7.30 Pytanie na śniadanie
7.30 Agape - magazyn
- pobudka
8.00 Wiadomości, Pogoda
7.55 Pytanie na śniadanie
8.15 Kwadrans polityczny
- w tym. Panorama Flesz
8.35 Ranczo s.VI (67) - serial
i Pogoda Flesz
9.35 Komisarz Alex (173) - serial
10.40 Panorama
10.30 Ojciec Mateusz (258) - serial 10.45 Pytanie na śniadanie
11.20 Smaki świata s.III - po ibe11.20 Kasta - serial
ryjsku - magazyn
11.45 Podaj rękę Ukrainie
11.55 Barwy szczęścia (2615)
12.00 Wiadomości
- serial
12.10 Agrobiznes
12.35 Koło fortuny - teleturniej
12.35 Magazyn Rolniczy
13.25 Serial fabularny
12.50 Grenlandia - szepty lodu
14.05 Va Banque (419) - teleturniej
14.00 Zranione ptaki (20) - serial
14.35 Na sygnale (152)
14.50 Epitafia katyńskie - Stani- Paparazzo - serial
15.10 Doktor Jan z Deekelsen (58)
sław Haller - cykl dok.
Kwestia zaufania - serial
15.00 Wiadomości, Pogoda
16.00 Nabożeństwo wielkopiąt15.15 Alarm! - magazyn
kowe w Goleszowie
15.30 Gra słów. Krzyżówka - /570/
17.00 Film dok.
15.55 W Jego ranach uzdrowienie
18.00 Panorama
- koncert pieśni pasyjnych
18.20 Va Banque (420) - teleturniej
w Kalwarii Zebrzydowskiej 18.45 Serial fabularny
17.00 Teleexpress, Pogoda
19.30 Barwy szczęścia (2615)
17.30 Triduum Paschalne 2022
- serial
20.10 #Pasja2022 - widowisko
- Wielki Piątek
19.20 Sport, Wiadomości, Pogoda 21.25 Cud życia
20.10 Ojciec Mateusz (350) - serial 21.35 Światło między oceanami
21.00 Droga Krzyżowa z udziałem HIT - dramat, USA, reż. Derek
Cianfrance, wyk. Alicia VikanPapieża Franciszka
der, Michael Fassbender,
22.40 Pasja2022 - widowisko
Rachel Weisz, Jack Thompson
0.05 Film fabularny
0.00 Film fabularny
1.55 Film fabularny
1.55 Film fabularny
3.45 Zakończenie dnia
3.40 Zakończenie dnia

TVPTVP
KATOWICE
SPORT

6.20 Retro TVP SPORT 8.35 Piłka nożna - Liga Mistrzów - Skróty meczów 1
finału 2 10.15 Snooker - Tour Championship, Llandudno - Finał 13.05 Piłka
nożna - Eliminacje Mistrzostw Świata
kobiet. Norwegia - Polska 15.15 Jeździectwo - Cavaliada Kraków - Finał
Pucharu Świata LEC - Dzień 4.. Konkurs
Grand Prix - relacja 17.05 studio - Hokej na lodzie - PHL - finał 17.25 Hokej
na lodzie - PHL - finał 20.15 Jeździectwo - Skoki przez przeszkody - finał
Pucharu Świata, Lipsk - Dzień 3. - relacja 21.35 Sportowy Wieczór 22.15 Tragedia na Hillsborough 0.05 Boks - Gala
KBN 21, - walka wieczoru.

7.50
8.15
8.30
8.55
9.30
10.30
11.55

14.10
14.25
15.20
15.30
17.00
17.30
19.30
20.00
20.25
22.05
HIT

0.40

2.30

TVP POLONIA
TVP 1

Rok w ogrodzie
Rok w ogrodzie Extra
wojsko - polskie.pl (15)
Pełnosprawni - magazyn
Sanatorium miłości s.IV
- sezon 4 (4) - reality show
Pasja. Ecce Homo - Oto
Człowiek - widowisko
Siedmiu wspaniałych
- western, USA, reż. John
Sturges, wyk. Yul Brynner,
Steve McQuinn, Charles Bronson, Robert Vaughn, Horst
Buchholz
Z pamięci - Ernest Bryl
Okrasa łamie przepisy
Moje miejsce na ziemi
Dekalog A. D. - koncert
Teleexpress, Pogoda
Triduum Paschalne 2022
- Wielka Sobota
Wiadomości, Pogoda
Orędzie Abp Stanisława
Budzika na Wielkanoc
Nasza Golgota - widowisko
Hit na sobotę - Pianista
- dramat, Polska, Wielka Brytania, Francja, reż. Roman Polański, wyk. Adrien Brody, Thomas
Kretschmann, Frank Finlay,
Maureen Lipman, Ed Stoppard, Michał Żebrowski
Grace księżna Monako - film
obyczajowy, Włochy, Belgia, Francja, USA, reż. Olivier
Dahan, wyk. Nicole Kidman,
Tim Roth, Frank Langella,
Vabank - komedia sensacyjna, reż. Juliusz Machulski,
wyk. Jan Machulski, Leonard
Pietraszak, Witold Pyrkosz,
Jacek Chmielnik

TVPTVP
KATOWICE
SPORT

6.40 Zimowe IO Pekin 2022 - Starty
Polaków 7.35 Piłka nożna - Eliminacje
MŚ 2022 9.30 Piłka nożna - Eliminacje MŚ 2022 - Polska - Szwecja 11.45
Stan futbolu 12.40 Piłka nożna - KKP
Bydgoszcz - Medyk Konin 14.55 Piłka
nożna - Liga Mistrzów 2020 17.05 Piłka ręczna mężczyzn 19.35 Piłka nożna
- e - Winner 2.liga, Stal Rzeszów - Ruch
Chorzów 21.45 Sportowy Wieczór
22.20 Sport w filmie 23.25 Piłka ręczna mężczyzn - mecz towarzyski, Kwidzyn. Polska - Egipt 1.10 Sporty walki
- MMA - Bellator - San Jose 2.45 Boks
- Gala w Costa Mesa, Kalifornia. J. Han
- M. Mayer 3.40 Gala Bokserska

6.00
7.00
8.00

TVP POLONIA
TVP 1

Okrasa
łamie
przepisy
Transmisja
Mszy
Świętej
-Tydzień
Czas na jajka - magazyn

KINO
POLSKA
EUROSPORT

8.30 Kolarstwo. Wyścig dookoła Turcji 9.15 Kolarstwo. Tour of Sicily, Europe Tour, Włochy 3. etap 10.00 Snooker.
Turkish Masters, Antalya, Turcja Finał
11.00 Kolarstwo. Wyścig dookoła Turcji, Pro Series 13.50 Kolarstwo. Tour of
Sicily 15.30 Kolarstwo. Wyścig dookoła Turcji 16.30 Kolarstwo. Tour of Sicily 17.35 Snooker. MŚ, Sheffield, Anglia Finał 19.35 Triathlon. Super League
Arena Games, Monachium 21.00 Kolarstwo. Wyścig dookoła Turcji 22.30
Kolarstwo. Tour of Sicily, Europe Tour,
Włochy 4. etap 23.35 Snooker. Mistrzostwa Świa, Sheffield, Anglia Finał
1.30 Kolarstwo. Wyścig dookoła Turcji

iTVN
TVP
2

4.45 Barwy szczęścia (2612 - 2615)
- serial
7.00 M jak miłość (1652) - serial
7.55 Pytanie na śniadanie
11.00 Epitafia katyńskie
11.15 Rodzinny ekspres - Nasze
zrozumienie Wielkiej Nocy
11.55 Dotknij nieba - film fabularny, USA, reż. Andre Erwin
14.00 Familiada - teleturniej
14.35 Koło fortuny - teleturniej
15.15 Szansa na sukces. Opole
2022 - Jacek Skubikowski
16.15 Trędowata - melodramat, reż.
Jerzy Hoffman, wyk. Elżbieta
Starostecka, Leszek Teleszyński, Jadwiga Barańska, Czesław
Wołłejko, Lucyna Brusikiewicz, Irena Malkiewicz, Anna
Dymna, Gabriela Kownacka
17.50 Słowo na niedzielę - Pusty
grób, ciasto z migdałami
i pomoc w szukaniu Jezusa
18.00 Panorama, Pogoda
18.30
HIT Postaw na milion - teleturniej
19.25 Serial fabularny
20.00 The Voice Kids s. V - Bitwa
21.35 The Voice Kids s. V
- Bitwa Sing Off
22.15 Nasza Golgota - widowisko
23.50 Duma i uprzedzenie - film
HIT fabularny, Wielka Brytania,
Francja, reż. Joe Wright, wyk.
Keira Knightley, Matthew
MacFayden, Donald Sutherland, Brenda Blethyn
2.05 Co się zdarzyło w Las Vegas
- komedia, USA, reż. Tom
Vaughan, wyk. Cameron Diaz,
Ashton Kutcher, Lake Bell
3.45 Droga życia - dramat, USA,
Hiszpania, reż. Emilio Estevez

KINO
POLSKA
EUROSPORT

5.00 Kolarstwo. Wyścig dookoła Turcji, Pro
Series, Turcja 6. etap 6.30 Snooker. MŚ,
Sheffield, Anglia 8.30 Kolarstwo. Wyścig
dookoła Turcji, Pro Series, Turcja 6. etap
9.15 Kolarstwo. Tour of Sicily, Europe
Tour, Włochy 4. etap 10.00 Snooker.
MŚ, Sheffield, Anglia 14.00 Kolarstwo.
Paryż - Roubaix, World Tour, Francja Wyścig kobiet 16.15 Snooker. MŚ,
Sheffield, Anglia 18.35 Kolarstwo. Paryż - Roubaix, World Tour, Francja Wyścig kobiet 19.45 Snooker. MŚ, Sheffield, Anglia 0.00 Kolarstwo. Paryż
- Roubaix, World Tour, Francja Wyścig
kobiet 1.30 Kolarstwo. Wyścig Dookoła
Turcji, Pro Series, Turcja 7. etap

6.15
6.05
6.20

iTVN
TVP
2

Doradca
Gnomeo smaku
i Julia. Tajemnica
Usta
Usta - serial
zaginionych
krasnali - anim.

6.00
9.40
10.40
11.40
12.50
13.25
13.40
14.40
15.50
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.25
20.00

KULTURA
POLSAT

Nowy dzień z Polsat News
Malanowski i Partnerzy
Dlaczego ja?
Gliniarze
Wydarzenia
Interwencja
Trudne sprawy
Dlaczego ja?
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Na ratunek 112
Gliniarze
Pierwsza miłość
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Gość Wydarzeń
Emotki. Film - film anim.
- Film odkrywa przed nami
sekretny świat naszych smartfonów. Ukryte za aplikacją,
z której korzystamy wysyłając
wiadomości, gwarne miasto
HIT Tekstopolis to miejsce, w którym mieszkają i pracują emotki.

21.55 Pasja - dramat historyczny,
HIT USA, 2003, reż. Mel Gibson,
wyk. James Caviezel, Maia
Morgenstern, Monica Bellucci,
Francesco De Vito
0.45 Młody Mesjasz - film biblijny,
USA, 2016, reż. Cyrus Nowrasteh, wyk. Adam Greaves
- Neal, Agni Scott, Christian
McKay, Sara Lazzaro
3.05 Świat według Kiepskich

ALE KINO
POLSAT
2

6.00 Disco Gramy 7.00 Ewa gotuje
8.00 Trudne sprawy 9.00 48h. Zaginieni 10.00 Na ratunek 112 10.30 Sekrety
rodziny 11.30 Dlaczego ja? 12.30 Nasz
nowy dom 13.30 Świat według Kiepskich 15.00 Trudne sprawy 16.00 Nasz
nowy dom 17.00 Sekrety rodziny 18.00
48h. Zaginieni 19.00 Gliniarze 20.05
Wydarzenia 21.00 Gliniarze 22.00 Demaskator. Poza prawem. 23.00 Django - western, USA, 2012, reż. Quentin
Tarantino 2.30 Wydarzenia wieczorne
3.15 #JesteśmyDlaDzieci 3.45 Magazyn Atleci 4.15 Magazyn Atleci 4.45
Magazyn Atleci 5.20 Gliniarze 5.45 Telezakupy TV Okazje

KULTURA
POLSAT

6.00 Nowy dzień z Polsat News
7.40 Karate Kid - film familijny,
USA, 1984, reż. John G. Avildsen, wyk. Ralph Macchio,
Noriyuki “Pat” Morita, Elisabeth Shue, Martin Kove
10.15 Ewa gotuje
10.50 Emotki. Film - film anim.
12.40 Bogaty Dom - Biedny Dom
13.45 Drwale i inne opowieści
Bieszczadu
14.40 Rolnicy. Podlasie
15.45 Więzienie
17.45 Chłopaki do wzięcia
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.25 Gość Wydarzeń
20.05 Kowalscy kontra Kowalscy
21.10 Epoka lodowcowa 3: Era
dinozaurów - film anim.

20.00 Święty 20.40 Bez litości 2 - thriller, USA, 2018, reż. Antoine Fuqua,
wyk. Denzel Washington, Pedro Pascal,
Bill Pullman, Melissa Leo 23.05 Venom
- film sci - fi 1.30 Akademik 2.00 MiaK sto długówL 4.00 Nasz Anowy dom M

5.45
6.05
6.55
7.00
8.00
11.40
11.50
12.50
13.00
14.05
16.10
17.15
17.20
18.25
19.00
19.50

20.00 Harry Potter i Komnata
HIT Tajemnic - film przygodowy,
USA, Wielka Brytania 2002,
reż. Chris Columbus, wyk.
Daniel Radcliffe, Rupert Grint,
Emma Watson, Richard Harris
23.25 Czas mroku - film obyczajowy, Wielka Brytania, USA
2017, reż. Joe Wright, wyk.
Gary Oldman, Kristin Scott
Thomas, Ben Mendelsohn
2.00 Noe: Wybrany przez Boga
- film przygodowy, USA 2014,
reż. Darren Aronofsky, wyk.
Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ray Winstone, Anthony
Hopkins, Emma Watson

AXN
SUPER POLSAT

6.00 SuperLudzie 6.55 Psi patrol 8.35
Kung Fu Panda: Legenda o niezwykłości 9.00 SpongeBob Kanciastoporty
9.30 iCarly 10.00 Wydarzenia 24 10.30
Nasz nowy dom 12.30 Serca dwa
13.30 Świat według Kiepskich 14.50
Farma 15.50 Wydarzenia 16.10 Więcej
wydarzeń 16.20 Gość Wydarzeń 24
16.55 Nasz nowy dom 18.00 Nasz nowy dom 19.00 Świat według Kiepskich
20.00 Venom - film sci - fi, Chiny, USA,
2018, reż. Ruben Fleischer, wyk. Tom
Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed,
Scott Haze 22.20 Gotowi na wszystko.
Exterminator - komedia 0.50 Kabaretowa ekstraklasa 1.00 Polacy za granicą

5.20
5.35
6.30
7.30
8.00
11.30
13.25
15.00
17.25
18.00
19.00
19.45
20.00

HIT

21.25
HIT

23.10 Raport mniejszości - film
HIT sci - fi, USA, 2002, reż. Steven
Spielberg, wyk. Tom Cruise,
Max von Sydow, Steve Harris, 23.45
Neal McDonough
- Ekranizacja opowiadania kultowego pisarza Philipa K. Dicka
stworzona przez Stevena
2.10
Spielberga.
2.30 Ksiądz - horror sci - fi, USA,
2011, reż. Scott Stewart, wyk.
Paul Bettany, Karl Urban, Christopher Plummer, Lily Collins.
4.40 Disco Gramy
4.25
5.25 Telezakupy TV Okazje

ALE KINO
POLSAT
2

6.00 Disco Gramy 7.00 Ewa gotuje
8.00 Nasz nowy dom 9.00 Dlaczego
ja? 15.00 Nasz nowy dom 16.00 Osaczony 17.00 Mecenas Porada 18.00
Komisarz Mama 19.00 Świat według
Kiepskich 20.05 Wydarzenia 21.00
Zmartwychwstały - dramat obyczajowy, USA, 2016, reż. Kevin Reynolds,
wyk. Joseph Fiennes, Tom Felton, María
Botto, Peter Firth 23.25 Peacemaker
- film sensacyjny, USA, 1997, reż. Mimi Leder, wyk. George Clooney, Nicole
Kidman, Marcel Iures, Aleksandr Bałujew 2.00 Wydarzenia wieczorne 2.45
#JesteśmyDlaDzieci 3.15 Echo lasu
3.45 Echo lasu 4.15 Interwencja

7.00
6.00
7.45

KULTURA
POLSAT

Ecce Homo.
Pasyjne.
Nowy
dzieńPieśni
z Polsat
News
Maria
Pomianowska
Ralf
Demolka
w internecie

HISTORIA
TVN

Uwaga!
Ukryta prawda
Wszystkiego słodkiego
Kuchenne rewolucje
Dzień Dobry TVN - magazyn
Doradca smaku
Ukryta prawda
Wszystkiego słodkiego
Tajemnice miłości
Ukryta prawda
Kuchenne rewolucje
Wszystkiego słodkiego
Ukryta prawda
Bunt - serial
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga!

HISTORIA
TVN

5.00
6.00
6.15
6.55
7.55
9.55
11.55
12.55
13.55
14.35
15.45
16.05

6.00 SuperLudzie 7.00 Psi patrol 10.00
Nasz nowy dom 11.00 #JesteśmyDlaDzieci 11.30 Serca dwa 12.00 Kopernik
była kobietą 13.00 Świat według Kiepskich 14.30 Świat według Kiepskich
15.00 Kabaretowa Ekstraklasa 15.30
Między nami wampirami - film anim.
17.05 Ninja Warrior Polska 19.00 Świat
według Kiepskich 20.05 Gotowi na
wszystko. Exterminator - komedia, Polska, 2017, reż. Michał Rogalski 22.35
Zapłata - thriller sci - fi, USA, Kanada,
2003, reż. John Woo 1.00 Gwiazdy
dla Ziemi - Earth Festival Uniejów 2019
3.50 Kabaretowa Ekstraklasa 4.00
Nasz nowy dom 5.00 Na ratunek 112

HISTORIA
TVN

Był taki dzień - 16 kwietnia
Uwaga!
Polska Jerozolima
Ukryta
prawda - film dok.

terowie 20.00 Informacje dnia 20.20
Różaniec 20.50 Głos Polski 21.00 Apel
Jasnogórski 21.20 Informacje dnia
21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00
Ziemia Obiecana 22.50 Pasja 23.30
Ostatnia droga Jezusa Chrystusa

TV
4
TTV

Królowe życia - serial
Express - informacje
Dom weselny
Ukryta prawda
Szpital - program obyczajowy
Gogglebox. Przed telewizorem
SOS. Ekipy w akcji
Ukryta prawda
Królowe życia - serial
Damy i wieśniaczki. Ukraina
Express, Pogoda
10 zadań specjalnych
Michela Morana
Gogglebox. Przed telewizorem
Express, Pogoda
DeFacto
99 - Gra o wszystko
Express, Pogoda
Rzeczy, których nie nauczył
mnie ojciec - serial
Gogglebox. Przed telewizorem
Express, Pogoda
Królowe życia - serial
Królowe życia - serial
Królowe życia - serial
Gogglebox. Przed telewizorem
Paloma - serial
Paloma - serial
STOPKLATKA
Gogglebox - magazyn

Wszystko dla pań - serial 20.00 Cyd
- film fabularny 23.05 Wędrowiec Polski 23.45 Berlin Live - Anthrax - koncert, Niemcy 1.00 Co dalej? 1.35 Hair - musical, USA 3.45 Fargo - dramat,
USA, Wielka Brytania

SILESIA PIĄTEK, 15 KWIETNIA
TVN 24
TVN 7

PULS

Szpital - program obyczajowy
Hotel Paradise
Papiery na szczęście - serial
Brzydula - serial
Ukryta prawda
Tajemnice miłości
Szpital - program obyczajowy
Opowieści małżeńskie
Sąd rodzinny
Sędzia Anna Maria Wesołowska
Ukryta prawda
Tajemnice miłości
19 + - serial
Opowieści małżeńskie
Ukryta prawdaPOLONIA 1
- program obyczajowy
To skomplikowane - komedia,
USA, Japonia 2009, reż. Nancy
Meyers, wyk. Meryl Streep,
Steve Martin, Alec Baldwin,
John Krasinski
Całe szczęście - komedia
romantyczna, Polska 2019
Zaginieni - serial
Akcja na Eigerze - film
sensacyjny, USA 1975, reż.
Clint Eastwood, wyk. ClintTV6
Eastwood, George Kennedy

6.00 Kobra - oddział specjalny
- serial
7.00 Nash Bridges - serial
8.00 Prawdziwe motywy - serial
9.00 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
12.00 Zaklinaczka duchów - serial
13.00 Rodzinny interes - serial
14.00 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
15.00 Prawdziwe motywy - serial
17.00 Rodzinny interes - serial
18.00 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
20.00 Transporter 3 - film sensaXXX
HIT cyjny, Francja 2008, reż. Olivier
Megaton, wyk. Francois Berleand, Jason Statham, Natalya
Rudakova, Robert Knepper
22.00 Rocky Balboa - dramat, USA
2006, reż. Sylvester Stallone,
wyk. Antonio Tarver, Burt
Young, Geraldine Hughes,
Sylvester Stallone
0.05 Syn Boży - film przygodowy,
USA 2014, reż. Christopher
Spencer, wyk. Amber Rose
Revah, Darwin Shaw TELE 5
2.50 Menu na miarę

9.30 Pan Wołodyjowski część 2 - film
historyczny 11.00 Wielkie oczy - dramat biograficzny 13.05 Hidalgo - ocean ognia - film przygodowy, 15.50
Czterej pancerni i pies cz. 5 - 6 - serial
18.00 Wojny magazynowe 19.10 Łowcy okazji 20.00 Kiler - ów 2 - óch - komedia 22.30 Nie oddychaj - horror

8.00 Nasz nowy dom 9.00 Pierwsza
miłość 9.50 Kochane pieniądze - serial 10.50 Septagon 12.55 Sędzia Judy 13.55 STOP Drogówka 16.00 Policjantki i Policjanci 17.00 Galileo 19.00
Policjantki i Policjanci 20.00 Szczęki
- thriller 22.40 Apocalypto - dramat
przygodowy, USA, 2006

9.00 Kobra - oddział specjalny 11.05
Galileo 12.05 Miodowe lata 14.00 Policjantki i Policjanci 15.00 Detektywi
w akcji 16.00 Instrukcja kochania 17.00
Medicopter 117 18.05 Miodowe lata
20.00 Galileo 21.00 Kryminalne zagadki Miami 23.00 Naznaczony: Ostatni
klucz - horror, USA, Kanada, 2018

5.35 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 13.59 Serwis Info 14.29 Serwis Info 14.59 Serwis Info 15.29 Info Dzień 15.59 Info Dzień
17.00 Teleexpress 17.15 Teleexpress
Extra 17.30 O co chodzi 18.00 Panorama 18.19 Serwis Info 18.37 O tym się
mówi - magazyn 19.30 Wiadomości
- 19.58 Gość Wiadomości - 20.13 Forum - program publicystyczny 21.00
Nie da się ukryć - magazyn 21.25 Serwis Info 21.50 W tyle wizji 22.25 Serwis
Info 22.30 W tyle wizji Extra 23.00 INFO Wieczór 23.30 W akcji 23.55 Serwis
Info 0.03 Wiadomości 0.31 Gość Wiadomości 1.05 Forum 2.00 W tyle wizji

5.00 Królowe
życia. Tomiejsc
właśnie
przy14.20
100 cudownych
na świejaźń14.30
5.30ViaNauka
jazdy
6.00Słowo
Express
cie
Dolorosa
14.55
ży6.1515.00
Królowe
życiado- serial
6.55
Ukrycia
Koronka
Bożego
Miłosierta
prawda
7.55
Szpital
program
obydzia 15.20 Mocni w Wierze 15.50 Ma
czajowy
9.55 Gogglebox.
Przed telewisię
rozumieć
16.00 Informacje
dnia
zoremSiódmy
11.55 SOS.
Ekipy w16.35
akcjiOstat12.55
16.10
Sakrament
Ukryta
prawda
13.55
Królowe
życia
nia droga Jezusa Chrystusa 17.00 Litur- serial
14.35
Damy
i wieśniaczki.
Ukragia
Męki
Pańskiej
19.00
Historia krzyża
ina Jana
15.45Pawła
Express
16.05
Nauka
jazdy
św.
II 19.55
Poczet
Wielkich
16.35 Gogglebox.
Przed telewizorem
Polaków
20.00 Informacje
dnia 20.20
17.45 Express
18.05 DeFacto
Różaniec
20.50 Myśląc
Ojczyzna 18.30
21.00
Ciężarówkąchwile
przez21.15
Route
66 19.45
Muzyczne
Nabożeństwo
ExpressKrzyżowej
20.05 Nauka
jazdy
20.35ObieKaDrogi
22.15
Ziemia
napowcy
21.45
22.00szukaj
Królowe
cana
23.05
“W Express
męce Mojej
siżycia
- serial 23.15
- Gra
o wszystko
ły
i światła”
23.3599
Bądź
pozdrowiony
0.15
Dobra
robota
1.15
Nagi
instynkt
krzyżu Chrystusa

HIT

16.35
17.45
18.05
18.30
19.45
20.00
20.35
21.45
22.00
22.45
23.10
0.15
2.00
3.05
4.10

STOPKLATKA

TVP
TVPOPOLE
INFO

5.00
5.55
6.50
7.20
7.50
10.55
11.55
12.55
13.55
14.55
15.55
16.55
17.55
18.25
19.25
20.30
HIT

23.00
1.20
2.25

TV 4

TTV
TRWAM

TV
4
TTV

5.05 Wezwij Dominika - reality
show
5.25 Dobra robota
6.25 Express - informacje
6.40 DeFacto
7.35 Damy i wieśniaczki. PL
8.35 Gogglebox. Przed telewizorem
9.45 Express, Pogoda
10.05 MądrzeJEMY z Katarzyną
Bosacką
10.35 Ciężarówką przez Afrykę
11.40 Kanapowcy
12.50 Królowe życia - serial
13.35 99 - Gra o wszystko
14.40 Dobra robota
15.45 Express, Pogoda
16.05 Gogglebox. Przed telewizorem
17.05 Nauka jazdy
17.45 Express, Pogoda
18.00 Nauka jazdy
HIT Express, Pogoda
19.45
20.00 Królowe życia - serial
20.30 Królowe życia - serial
21.00 Królowe życia - serial
21.45 99 - Gra o wszystko
Boże Ciało - film obyczajowy, 22.45 Gogglebox. Przed telewizorem
Polska 2019, reż. Jan Komasa, 23.45 Gogglebox. Przed telewizorem
wyk. Bartosz Bielenia, Aleksan- 0.50 Królowe życia - serial
dra Konieczna, Eliza Rycembel,
1.30 Paloma - serial
Tomasz Ziętek, Łukasz Simlat
2.35 Paloma - serial
STOPKLATKA
Nieśmiertelny - film sci - fi,
3.35 Paloma - serial
USA, Wielka Brytania 1986, reż.
STOPKLATKA
Russell Mulcahy, wyk. Christopher Lambert, Sean Connery,
6.00 Kroniki młodego Indiany Jonesa
Clancy Brown, Roxanne Hart
- serial 7.00 Doktor Martin - serial 8.00
Bękarty - komedia, USA 2017, Komisarz Rex - serial 11.05 Czterej panreż. Lawrence Sher, wyk. Owen
cerni i pies cz. 5 - 6 - serial 13.40 Kacper
Wilson, Ed Helms, J.K. Sim- komedia familijna 15.40 Twister - thrilmons, Glenn Close, Katt Willer 18.00 Za jakie grzechy, dobry Boże?
liams, Ving Rhames, Christo- komedia 20.00 Planeta Singli - komepher Walken
dia romantyczna 22.45 Carrie - horror
Kto was tak urządził

Uwaga!
Ukryta prawda
Kuchenne rewolucje
MądrzeJEMY z Katarzyną
Bosacką
Dzień Dobry TVN - magazyn
Na Wspólnej Omnibus - serial
MasterChef Junior
Bunt Omnibus - serial
MądrzeJEMY z Katarzyną
Bosacką
Kuchenne rewolucje
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga!
Mask Singer

AXN
SUPER POLSAT

6.55
5.05
7.05
5.25

Nie da się ukryć - magazyn 21.25 Serwis Info 21.50 W tyle wizji 22.25 Serwis
Info 22.30 W tyle wizji Extra 23.00 INFO Wieczór 23.30 W akcji 23.55 Serwis
Info 0.03 Wiadomości 0.31 Gość WiaA 1.05 Minęła 20ta
domości

TVP
TVPOPOLE
INFO

5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 13.59 Serwis Info
14.29 Serwis Info 15.00 Debata TVP INFO 15.29 Info Dzień 15.59 Info Dzień
17.00 Teleexpress 17.15 Teleexpress
Extra 17.30 Studio Wschód 18.00 Panorama 18.18 Serwis Info 18.30 Kobiecym okiem - magazyn 18.52 Serwis
Info 19.00 Między słowami 19.20 Serwis Info 19.30 Wiadomości 19.58 Gość
Wiadomości 20.13 Minęła 20ta 21.00
Nie da się ukryć - magazyn 21.25 Serwis Info 21.50 W tyle wizji 22.25 Serwis Info 22.30 W tyle wizji Extra 23.00
Magazyn śledczy 23.25 INFO Wieczór
0.00 Wiadomości

TV
4
TTV

7.00 Kanapowcy
Królewna Śnieżka - film
5.05
familijny, USA, Kanada, 2000

5.05
6.05
7.00
7.30
8.05
10.20
13.25
15.25
17.35
19.55
HIT

22.30

0.45
1.45
3.05

TV6

iTVS
KULTURA

7.00 Muzyczne poranki 8.00 Co dalej? 8.30 Kronos 9.15 Hania - film TVP
11.00 Noce i dnie - U schyłku dnia - serial 12.05 Noce i dnie - A potem nastąpi noc - serial 13.55 Via Crucis - koncert
15.05 W pustyni i w puszczy, cz. 1 - film
przygodowy 16.50 W pustyni i w puszczy, cz. 2 - film przygodowy 18.30 Do
dzieła - magazyn 18.55 Reżyserzy - James L. Brooks 9 sezon 5 - cykl dok.
20.00 Wieczór kinomana - Wstęp do
filmu - Człowiek słoń 20.05 Wieczór
kinomana - Człowiek Słoń - dramat,
USA 22.15 Rafael - książę sztuki - film
dok. 23.55 Feral - film anim. 0.10 Orfeusz i Eurydyka - film anim.

SILESIASOBOTA, 16 KWIETNIA
TVN 24
PULS
TVN 7

Szkoła - serial
Wiza na miłość
Wyluzuj, Scooby Doo! - serial
Ten moment
Lego Batman - film przygodowy, USA, Dania 2017
Ukryta prawda
Kochany urwis II - komedia,
USA 1991, reż. Brian Levant
Maska - komedia, USA 1994,
reż. Charles Russell
Pacific Rim: Rebelia - film sf,
USA, Wielka Brytania, Chiny
Maria Magdalena - film obyczajowy, USA, Wielka Brytania, Australia 2018,
reż. Garth1
POLONIA
Davis, wyk. Rooney Mara,
Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor, Tahar Rahim
Krucjata Bourne’a - film sensacyjny, USA, Niemcy 2004,
reż. Paul Greengrass, wyk.
Matt Damon, Brian Cox, Julia
Stiles, Franka Potente
Zaginieni - serial
Druga strona medalu
- talk show
Torque: Jazda na krawędzi
TV6
- film sensacyjny, USA 2004

TV 4

11.00 Benny Hill 11.35 Flintstonowie - komedia 13.30 Wyspa piratów - film przygodowy 16.00 Flintstonowie: Niech żyje
Rock Vegas! - komedia 17.55 Nie można pocałować panny młodej - komedia romantyczna 20.00 The Hurt Locker: W pułapce wojny - dramat wojenny
22.45 Snajper: Kolejne starcie - thriller

TTV
TRWAM

5.00 Królowe
życia - seriall
Express
12.00
Anioł Pański
12.036.00
Informacje
6.15 12.20
Dom weselny
6.55 Ukryta
dnia
Droga pięknego
życia praw12.50
da 7.55 Sakrament
Szpital - program
obyczajowy
Siódmy
13.20 Ocalić
od za9.55 Gogglebox.
Przed telewizorem
pomnienia
13.30 Przegląd
Katolickie11.55
SOS. Ekipy
w akcji 13.35
12.55 GorzUkrygo
Tygodnika
“Niedziela”
ta prawda
13.55
Królowe
życia
- serial
kie
żale 14.35
Wielka
Sobota
w dawnej
14.35 Damy
Ukraina
15.45
tradycji
15.00i wieśniaczki.
Siedem - cztery
16.00
InExpress 16.05
zadańbpspecjalnych
Miformacje
dnia1016.10
Jan Olszański
chela Morana
Przed
17.00
Modlitwa16.35
przedGogglebox.
Całunem Turyńtelewizorem
17.45
Express
Deskim
18.00 Anioł
Pański
18.0518.05
InformaFacto
- Gra o wszystko
19.45
cje
dnia18.30
18.1599
Rozmowy
niedokończone
Express
20.00naRzeczy,
których
nieLiturna19.25 Święty
każdy dzień
19.30
uczyłWigilii
mniePaschalnej
ojciec - serial
20.35
Gogglegia
21.20
Informacje
box. 21.40
Przed Polski
telewizorem
21.45 Express
dnia
Punkt Widzenia
22.00
22.00 Królowe
serialserca
0.1523.45
GogKoncert
pasyjny życia
23.00-Głos
glebox.
Przed
telewizorem
Modlitwa przed Całunem Turyńskim

6.00 Castle - serial
7.00 Taki jest świat
8.00 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
10.00 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
14.00 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
18.00 Lombard: Życie pod zastaw
- serial
20.00 Samson - film przygodowy,
HIT USA 2018, reż. Bruce MacDonald, wyk. Billy Zane, Caitlin
Leahy, Jackson Rathbone, Rutger Hauer, Taylor James
22.05 Herkules - film przygodowy,
XXX
USA 2014, reż. Brett Ratner,
wyk. Dwayne Johnson, Ian
McShane, Recce Ritchie, Rufus
Sewell
0.05 Dawid i Goliat - film przygodowy, USA 2016, reż. Wallace
Brothers, wyk. John Knox,
Matt Berberi, Michael Wayne
Foster, Rodger Halston
1.30 Na jedwabnym szlaku
2.10 Menu na miarę
2.30 Na jedwabnym szlaku
TELE 5
3.05 Taki jest świat

TV6

13.35 Bibliotekarz III: Przeklęty kielich Judasza - film przygodowy 15.35
Smak miłości - komedia romantyczna
17.30 Kate i Leopold - komedia romantyczna, USA, 2001 20.00 Galileo 21.00
Kocham. Przepraszam. Dziękuję 23.00
Suma wszystkich strachów - thriller
1.30 Dancing with the Stars.

iTVS
KULTURA

8.10 Wydarzenie aktualne 8.40 Marzycielki miast - film dok. 10.15 Rodzina
Leśniewskich - serial 11.25 Którędy po
sztukę s.I - Mykola Ridnyj 11.45 Niedźwiadek - film przygodowy 13.35 Zew
krwi - film fabularny 15.35 15. Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena. K. Penderecki - Pasja wg św. Łukasza 17.10 Winnetou i król nafty - serial
18.55 Adam Strug i Monodia Polska
- Twarde łoże - koncert 20.00 Rob Roy
- film przygodowo - historyczny 22.25
Mateusz Pospieszalski - Księga Psalmów - koncert 23.50 Uczta Babette
- film fabularny, Dania 1.45 Człowiek
Słoń - dramat, USA

SILESIA
TVN 24
NIEDZIELA, 17 KWIETNIA

6.00 Pasmo ciekawostek 6.45 Koncert PASMO „WSTAJESZ I WEEKEND” 6.00
PULS
TVN9.00
7 Serwis informacyjny co 30 minut
życzeń 7.55 Muzyczne dzień dobry
9.05

22.20 Sport w filmie 23.25 Piłka ręczna mężczyzn - mecz towarzyski, Kwidzyn. Polska - Egipt 1.10 Sporty walki
- MMA - Bellator - San Jose 2.45 Boks
- Gala w Costa Mesa, Kalifornia. J. Han
- M. Mayer 3.40 Gala Bokserska

6.00
7.00
8.00
8.25
6.30
8.35
6.50
8.45
9.45
7.40
9.55
7.55
11.05
12.05
12.40
12.35
13.40
14.55
13.30
14.40
16.00
17.00
17.15
17.30
17.00
17.25
19.30
18.50
20.00
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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

miejsce
na Twoją
reklamę
tel.

665 086 997

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

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.

ul. Koscielna 11

4

w przychodni Reh u
tel.

603 403 202

P OZ Y T Y W- Ka

•
•
•
•
•
•

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

tel.

miejsce
na Twoją
reklamę
tel.

665 086 997

Anita Szlęzak

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

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
genetyczną, 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

PSYCHOLOG
Centrum Rozwoju i Wsparcia
Psychologicznego

Adam Wesołowski
Trzebnica

lek. dent.

Trzebnica
ul. Kościelna 11
tel. 515 874 799

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 abi egi
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
e
• Przyjęcia NFZ
woln
e jsca
• Zabiegi
mi
• 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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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.
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.
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.
odstąpię działkę(3) na ROD Tulipan,
ul. Węgrzynowska; 8a; drzewa owocowe,
tel. 664 725 289.

Spr zedam

z amienię

dom (6) w Kuźniczysku, 110 metrów, z zabudowaniami gospodarczymi, działka 32 Ary,
tel. 725 165 384.
lokal(6) sprzedam lub wynajmę, handlowo-usługowy w centrum Trzebnicy, w zabudowie szeregowej, 35 mkw, z możliwością
rozbudowy, klimatyzacja, wszelkie media, na
działce własnościowej o pow. 65 mkw, 20 m
od UM i parkingiem na 100 miejsc parkingowych, tel. 798 267 177.
Mieszkanie (6) 40 mkw, 2 pokoje przechodnie, łazienka , kuchnia , położone w kamienicy, I p, do remontu, cena 199 000 tysięcy, Trzebnica, tel.693 280 851.
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.

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.

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

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

LINIA C

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

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

13:55
13:57
13:59

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

KURS
1

ważny od 16.12.2019r.

Ogłoszenia publikowane są: przez ok. 2 emisje
lub do momentu wycofania ich przez nadawcę.
Zgłoszenia do kolejnego numeru
należy dostarczyć do 22.04.2022 r.

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

INFORMACJE OGÓLNE
kierunek
Trzebnica –Boleścin – Siedlec
PKP – Trzebnica

10:05 – Bar Gwiazdka

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

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

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

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

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
390 000 zł, tel. 71 369 69 11.
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.

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
lokal(6) użytkowy, 13 mkw, przy ul. Daszyńskiego – Rynek, na usługi – handel,
obecnie jest tam kiosk z gazetami, od zaraz,
tel. 697 406 606.
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.
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.

BIURO

NIERUCHOMOŚCI
MIESZKANIA
DOMY
DZIAŁKI
biuro@dtr-invest.pl

www.dtr-invest.pl
tel. 602

756 346

ul. Daszyńskiego 42 Trzebnica

DAM PRACĘ
mechanik samochodowy(6) zatrudnimy, praca w Trzebnicy, doskonałe warunki
pracy i płacy, tel. 601 899 294.
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.
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Hotel Wena
Wrocław Psary, ul. Główna 20
Zatrudnimy pracownika na stanowisko

RECEPCJONISTA / KELNER
jeżeli jesteś osobą:
– znającą komunikatywnie j. angielski
– potrafiącą rozmawiać z klientem
– potrafiącą zaangażować się w pracę
– odpowiedzialną
– dyspozycyjną w weekendy
– mile widziana chęć pracy w godzinach popołudniowych
– doświadczenie w branży hotelarsko-gastronomicznej będzie dodatkowym
atutem
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)

to szukamy właśnie Ciebie.
zapewniamy:
– elastyczny grafik
– umowę o pracę lub umowę zlecenie
– wynagrodzenie ustalane indywidualnie w zależności do wiedzy, umiejętności
i zaangażowania.

Prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@hotelwena.com.pl
Nasz dział Rekrutacji dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej
przeanalizować CV i odezwać się do wybranych kandydatów.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
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Usługi
Krawieckie

cząć 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.

ekspresowe

ROWERY

Poniedziałek – Piątek 12:00-16:00

tel. 505 942 445
ul. Sienkiewicza 3A

na rogu ul. Daszyńskiego
poprzednio przy ul. Milickiej
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.
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
Kierowca(6) z wieloletnim stażem – kat C,
poszukuje pracy, tel. 601 764 531.
sprzątanie (6) pomogę przy sprzątaniu
domu, działki, tel. 669 526 136.
do kuchni, do ogrodu, do sprzątania(6) poszukuję pracy, Tatiana – mówię
w języku rosyjskim lub ukraińskim, tel. 789
855 193.
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.

KOREPETYCJE
matematyka (6) Jestem studentem Politechniki Wrocławskiej, udzielę korepetycji
dla uczniów szkoły podstawowej, a także
szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do matury, tel. 792 429 119.
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 za-
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Ciągnik (6) 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 (6) dwuskibowy i trzyskibowy, tel. 693
602 615, 723 270 982.
kultywator(6) z wałkiem, szerokość robocza 2,10 m, tel. 693 602 615, 723 270 982.
kultywator(6) z wałkiem produkcji niemieckiej, szerokość robocza 2,50 m, tel. 693
602 615, 723 270 982.
siewnik (6) zbożowy produkcji niemieckiej
marki NODET, szerokość robocza 3 m, 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
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..

R

A

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

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.

kinkiet(5) ścienny, Trzebnica, tel. 661 747
292.
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BIURO RACHUNKOWE
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; salon: komplet wypoczynkowy, komoda, stolik, ława, stół, dywany,
narożnik, szafa sosnowa, witryny do jadalni,
regały, półki; lodówka, zmywarka, gazówka;
rowery dla dorosłych; atrakcyjne ceny, do
uzgodnienia, Trzebnica, tel. 661 747 292.

♦ Usługi księgowe dla Twojej firmy
♦ Pomoc we wnioskach o dotację na
działalności gospodarcze
Pomoc w załatwieniu wszelkich formalności
dotyczących rozpoczęcia działalności,
przy podpisaniu umowy współpracy-GRATIS!

NK PRO tel. 531 795 826

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..

fotel(1) używany, IKEA Poang , w bardzo
dobrym stanie, cena 200 zł. Tel. 694 878 705.

53
Złota rączka
pogotowie naprawcze
sprawnie i rzetelnie
– usuwanie awarii domowych
– montaż i skręcanie mebli
– drobne remonty i naprawy
– malowanie, układanie paneli
– usługi hydrauliczne
i elektryczne
Tel. 505 016 400
nosidełko/fotelik (4) do samochodu,
dziecięce, 0-13 kg, cena 30 zł, tel. 511 944 197.

Okucia(5) do okiennic, Trzebnica, tel. 661
747 292.

MOTORYZACJA / rolnicze
Spr zedam

BUDOWLANE / agd, rtv

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.

Spr zedam

MEBLE
Spr zedam
Meble (6) kuchenne , tel. 661 747 292.

Kuchenka gazowa(6) z piekarnikiem
elektrycznym, tel. 661 747 292.

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

ławo-stół(3) używana, w bardzo dobrym stanie, cena 150 zł, wymiary 120 x 60,
po rozłożeniu 120 x 120, tel. 601 764 525.
deska(5) ogrodzeniowa, dł. 98 cm, szer 12
cm, grubość 2 cm, 12 sztuk, Trzebnica, tel.
661 747 292.

Półka/wieszak (3) 120 x 25 x 19, cena
270 zł, tel. 694 057 540.

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.

DLA DZIECI / różne
Spr zedam

talerzówka(6) tel. 723 270 982.
przyczepa(6) D-46, sztywna, tel. 723 270
982.
rozsiewacz(6) nawozu, lejek plastikowy,
z turbo, stan bardzo dobry, tel. 723 270 982.
rozsiewacz(6) nawozu, oliaden, kosz zasypowy 600 kg, z wałkiem przekaźnika, tel.
723 270 982.
sadzarka(6) czeska, oraz obsypnik; brony
piątki; kopaczka lewatonowa; ciągnik URSUS
C – 355 stan dobry; kosiarka rotacyjna produkcji niemieckiej KRONE szer.-robocza 1,60
m; dmuchawa do zboża produkcji niemieckiej, tel. 723 270 982.
kurki (5) + kogut, liliputki schabo, 100 zł za
parę, oraz koguty silki, 50 zł, tel. 692 942 363.

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

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..

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

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

książka(6) z cyklu Metro, cena 25 zł, tel. 692
942 363.

kanapa(6) rozkładana / dł 197cmpo rozłożeniu/ cena 150 zł, tel. 601 764 525
ława(5) fornirowana, Trzebnica, tel. 661 747
292.

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

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..

książki (6) różne i tematyczne, tel. 661 747
292.

Kupię / ODDAM / przyjmę
Oddam wersalkę(6) za kawę, tel. 601
764 525.

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

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.
R

E

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

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.
K
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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
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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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