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R E K L A M A

Bliżej Małej Obwodnicy

Więcej str. 2

W Urzędzie Miejskim odbyło się otwarte spotkanie informacyjne dotyczące Małej Obwodnicy 
Trzebnicy, na którym zaprezentowane zostały cztery możliwe warianty przebiegu tej strategicznej dla 
odciążenia ruchu w Trzebnicy trasy, o której powstanie od dawna zabiegał burmistrz Marek Długozima. 

nowy dwór trzebnicaKsięginice

Nowe drogi
Dziewięć nowych dróg 

powstanie w Księginicach za 
kwotę ponad 4 mln zł. 

Więcej str. 3

PatriotyczNa 
trzebNica
W ostatnim czasie 

obchodziliśmy dwa ważne 
dla nas święta – Dzień 

Pioniera Ziemi Trzebnickiej 
i Święto Konstytucji 3 Maja.
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NierówNo 
rówNi

Ulicami Trzebnicy przeszedł 
marsz z okazji Dnia Inwalidy 

i Niepełnosprawnego. 
Gośćmi specjalnymi 

wydarzenia byli uczestnicy 
programu Down The Road. 
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Spotkanie poprowadził Ma-
rek Bacała z firmy projektowej 
BamarBP, a uczestniczyli w nim 
burmistrz Marek Długozima, 
przedstawiciele GDDKiA – Za-

stępca Dyrektora ds. Inwestycji 
Jacek Dzikowski, kierownik pro-
jektu Anna Pieczkowska i Na-
czelnik Wydziału Dokumentacji 
Marcin Sułek, a także zaintereso-

wani sołtysi oraz mieszkańcy. 
– Przez wiele lat zabiegałem 

o powstanie tej drogi, teraz z każ-
dym kolejnym ruchem, przetar-
giem czy spotkaniem zbliżamy 

się do celu, jakim jest polepsze-
nie komfortu i bezpieczeństwa 
mieszkańców. To było bardzo 
owocne spotkanie, podczas któ-
rego przedyskutowaliśmy róż-
ne warianty tej kluczowej drogi. 
Wierzę, że dało to mieszkańcom 
obraz tego, jak będzie wyglądała 
nasza Mała Obwodnica, która za 
kilka lat odciąży ruch z i do Mili-
cza i przekieruje go bezpośrednio 
na drogę ekspresową S5 – powie-

dział burmistrz i dodał: – Dzię-
kuję projektantowi Markowi Ba-
kule z biura projektowego Bamar 
za przybliżenie nam koncepcji 
budowy drogi oraz za obecność 
przedstawicielom GDDKiA – Za-
stępcy Dyrektora ds. Inwestycji 
Jackowi Dzikowskiemu, kierow-
nikowi projektu Annie Pieczkow-
skiej i Naczelnikowi Wydziału Do-
kumentacji Marcinowi Sułkowi.
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Mała ObwOdnica  Spotkanie
W Urzędzie Miejskim odbyło się otwarte spotkanie informacyjne 

dotyczące Małej Obwodnicy Trzebnicy, na którym zaprezentowane 
zostały cztery możliwe warianty przebiegu tej strategicznej dla 

odciążenia ruchu w Trzebnicy trasy. 
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nOwe drOgi  dla Księginic
Burmistrz Marek Długozima podpisał umowę 
na zaprojektowanie i wybudowanie sieci ulic 
w Księginicach. To spełnienie obietnicy danej 

mieszkańcom tego bardzo szybko rozwijającego 
się sołectwa. Środki przeznaczone na to zadanie 

to 4 100 003,16 zł. Wykonawcą została  
Grupa POS-BET Sp. z o. o.

Lista ulic, które zostaną zmo-
dernizowane to: Sadowa, Świer-
kowa, Lipowa, Spacerowa, Cicha, 
Stawowa, Kukułcza, Czereśniowa 
oraz ul. Działkowa.

– Cieszę się, że mogę tę dobrą 
nowinę zakomunikować miesz-
kańcom Księginic, którzy wraz 
z Panią sołtys Marią Barbarą 
Ciepluch zabiegali o powstanie 
tych kluczowych dla komfortu ży-
cia mieszkańców dróg. To kolejna 
duża inwestycja po zaplanowa-
nym doświetleniu ulic, które jest 
już realizowane – powiedział bur-
mistrz Marek Długozima i dodał: 
– Cały czas staram się w zrówno-
ważony sposób rozwijać wszystkie 
tereny wiejskie na równi z dyna-
micznym rozwojem samej Trzeb-
nicy. Mamy 41 sołectw i każde 
z nich zasługuje na uwagę i ma 

konkretne potrzeby, które wraz 
z upływem czasu są lub będą zre-
alizowane. Komfort i bezpieczeń-
stwo wszystkich mieszkańców 
naszej gminy jest dla mnie priory-
tetem – podsumowuje burmistrz. 

Swojego zadowolenia nie kry-
je również sołtys Maria Barbara 
Ciepluch: – Dziękujemy za ko-
lejną inwestycję w naszą miej-
scowość. Mamy już bezpieczne 
połączenie z miastem poprzez 
wykonaną ścieżkę rowerową wraz 
z chodnikiem, powstają nowe 
lampy, jest miejsce integracji 
w postaci świetlicy, a teraz do-
datkowo wykonana zostanie tak 
potrzebna budowa dróg, wzdłuż 
których w ostatnim czasie osie-
dliło się dużo nowych mieszkań-
ców – podsumowała sołtys. 
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▶ Burmistr z  Marek D ługozima wspólnie  z  projektantem Mark iem Bac ałą, 
Z astępc ą D yrektora ds.  Inwest ycj i  Jack iem Dzikowsk im,  k ierownik iem 
projektu Anną Pieczkowsk ą i  Naczelnik iem Wydziału Dokumentacj i 
Marcinem Sułk iem.

▶ Na sal i  obecni  byl i  zainteresowani  pr zebiegiem drogi  mieszk ańc y oraz 
sołt ysi .

▶ M a r e k  B a c a ł a  z  f i r m y  p r o j e k t o w e j  B a m a r B P  o b j a ś n i a ł  w s z y s t k i e 
nieścisłości .

▶ B u r m i s t r z  M a r e k  D ł u g o z i m a  p r z y w i t a ł  w s z y s t k i c h  p o d c z a s  s p o t k a n i a 
informac yjnego.

▶ Burmistr z  Marek D ługozima podpisał  umowę na w ykonanie dróg w Księginic ach z  Rober-
tem Wojtasik iem z  Grupy POS -BE T Sp.  z  o.  o.  W podpisaniu uczestnicz yła  sołt ys  Maria  Bar-
bara Ciepluch oraz Naczelnik  Wydziału Z amówień Publicznych Monik a Białas.

▶ Mapa mając ych powstać ul ic. ▶ Nowe drogi powstaną na ul. Świerkowej…

▶ …Lipowej…

▶ …S adowej…

▶ …Kukułczej…

▶ …Działkowej…

▶ …Cichej…

▶ …C zereśniowej…▶ …Stawowej. . .

▶ …Spacerowej.
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Głównym celem było pokaza-
nie dobrych praktyk rewitalizacyj-
nych: – Trzebnica bardzo zmieniła 
się w ciągu ostatnich lat, co mogą 
Państwo zaobserwować na za-
prezentowanej prezentacji. Nasz 
trud w dążeniu do stałego rozwoju 
i poprawy życia mieszkańców zo-
stał zauważony przez organizato-
rów projektu tej wizyty studyjnej 
i co bardzo cieszy znaleźliśmy się 
w grupie uznanych miast takich 
jak Wrocław, Wałbrzych, Kłodzko 
czy Świeradów-Zdrój. W ostatnim 
czasie powstało wiele kluczowych 
inwestycji, które zostaną Państwu 
zaprezentowane na żywo podczas 
zwiedzania miasta. Wszystkie za-

prezentowane zmiany, to ogromny 
wysiłek stworzonego przeze mnie 
zespołu, umiejętne wykorzysty-
wanie funduszy unijnych i rządo-
wych programów dofinansowań. 
Dzięki temu wszystkiemu Trzeb-
nica jest dziś wizytówką regionu, 
a w swych dążeniach patrzymy 
dalej, chcąc przywrócić jej status 
miasta uzdrowiskowego. Przed 
nami kolejny wielki projekt, któ-
rym mam nadzieję już wkrótce 
będziemy mogli się pochwalić – 
podsumował burmistrz Marek 
Długozima witając gości z woje-
wództwa zachodniopomorskiego. 

Celem wizyt jest wzmocnienie 
kompetencji samorządów w za-

kresie uspołecznienia procesu 
rewitalizacji poprzez zaintereso-
wanie gmin potencjałem działań 
rewitalizacyjnych zrealizowanych 
w innych regionach kraju, poka-
zanie tzw. „dobrych praktyk” oraz 
zdobycie inspiracji do wprowadze-
nia nowych działań rewitalizacyj-
nych w gminach. Wizyty studyjne 
są realizowane w ramach projektu 
„Wzmacnianie zdolności gmin 

do programowania i wdrażania 
działań rewitalizacyjnych” współ-
finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej, Funduszu Spójności, 
w ramach POPT 2014-2020 oraz 
budżetu państwa.

Tematem wiodącym w Trzeb-
nicy jest „Komplementarność 
międzyokresowa w praktyce 
rewitalizacyjnej – konsekwen-
cja działania, wymiarowanie 
przedsięwzięć, trwałość proce-

su” – podkreślający skuteczność 
konsekwentnych działań samorzą-
dowych w długim okresie czasu 
oraz uwypuklający najważniejsze 
osiągnięcia wieloletniego proce-
su rewitalizacji. Organizatorem 
wizyt jest samorząd wojewódz-
twa zachodniopomorskiego przy 
współpracy firmy doradczej Adept 
z Gdańska oraz Instytutu Rozwo-
ju Miast i Regionów w Warszawie.
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mieszkana socjalne

nasadzenia dla Ziemi Przykład idzie z Trzebnicy 
We wtorek 26 kwietnia na zaproszenie Zielonego 

Patrolu ze Szkoły Podstawowej nr 3 burmistrz 
Marek Długozima wspólnie z dyrektor Anetą 

Herner wziął udział w Wielkim Sadzeniu Roślin 
na dziedzińcu wewnętrznym szkoły. Była to 

część obchodów Dnia Ziemi. 

– Chcemy stworzyć miejsce 
przyjazne dla owadów zapylają-
cych, ptaków i uczniów. Jesienią 
zasadziliśmy rajskie jabłonki i ja-
rzębinę. Teraz dosadzimy budleję, 
zwaną motylim krzewem i aro-
nię, która ma owoce lubiane przez 
ptaki. Na środku dziedzińca Pan 
Burmistrz zasadził drzewo, które 
za kilka lat zapewni cień uczniom, 
szukającym spokojnego miejsca 
do rozmów – mówią organiza-
torzy akcji z Zielonego Patrolu. 
Opiekunka grupy Pani Anna Ciba 
przekazała na ręce burmistrza 
dziennik podsumowujący ich 
działalność. 

– Cieszy mnie, że młodzi ludzie 
z taką troską i odpowiedzialnością 
podchodzą do naszej planety. To 
w końcu wy będziecie decydować 
o tym, jak będzie wyglądał świat 
w przyszłości. Zakorzeniona teraz 

postawa pozwoli wykiełkować no-
wemu pokoleniu, które zatroszczy 
się o naszą matkę ziemię – powie-
dział burmistrz Marek Długozi-
ma i dodał: – Jestem pod wielkim 
wrażeniem waszej działalności 
i zapału. Z wielką przyjemnością 
przyjąłem to zaproszenie, za któ-
re bardzo serdecznie dziękuję. 
Gratuluję zarówno uczniom, jak 
i Pani Annie Cibie. 

Hasło Dnia Ziemi 2022 brzmia-
ło: Zainwestuj w naszą planetę. 
Miało ono zwrócić uwagę na ko-
nieczność zmian w różnych obsza-
rach działalności oraz na wspól-
ną odpowiedzialność za ziemski 
ekosystem. Każdy z nas, w miarę 
własnych możliwości, może wpro-
wadzać pozytywne zmiany, chro-
niące planetę, która jest naszym 
wspólnym domem.
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W dniach 25-28 kwietnia i 16-19 maja 2022 roku 
przeprowadzane są na Dolnym Śląsku 4-dniowe 

wizyty studyjne przedstawicieli samorządów 
województwa zachodniopomorskiego na 

temat „Zarządzanie rewitalizacją i włączenie 
społeczności lokalnej we wdrażanie programów 

rewitalizacji”. Trzebnica była jednym z miast, 
które ugościło odwiedzających.

▶ Burmistr z  Marek D ługozima pr zedstawił  swoim gościom historię  roz woju Gminy 
Tr zebnic a.

▶ Następnie pr zedstawiciele  województ wa zachodniopomorsk iego zostal i 
zaproszeni  do z wiedzenia Tr zebnic y.

▶ G oście  podziękowali  za  osobiste  zaangażowanie burmistr zowi  oraz za 
pr zedstawienie dobr ych prakt yk w modernizacj i  terenów miejsk ich.

▶ Burmistr z  Marek D ługozima wraz z  dyrektor  Anetą Herner  zasadzi l i  na dziedzińcu Szkoły 
Podstawowej  nr  3  dr zewo,  które w pr z yszłości  da cień uczniom.

▶ Wspólne zdjęcie  uczestników akcj i  sadzenia dr zew.
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Na zaproszenie Burmistrza 
Gminy Trzebnica Marka Długo-
zimy w tegorocznych obchodach 
udział wzięli m.in. pierwsi osad-
nicy – pionierzy, przedstawicie-
le władz samorządowych, prezes 
Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Trzebnickiej Zbigniew Lubicz-Mi-
szewski, przedstawiciele ducho-
wieństwa, Straży Pożarnej, Policji 
i Straży Miejskiej, delegacje związ-
ków kombatanckich, delegacje 
z gminnych szkół wraz dyrektora-
mi, harcerze i mieszkańcy.

Po odegraniu hymnu państwo-
wego i hejnału Trzebnicy o za-
branie głosu poproszeni zostali 
przedstawiciele pionierów, w tym 
Aleksandra Rzewuska, która od-
czytała wspomnienie dotyczące 
swojego ojca Napoleona Wacława 
Rzewuskiego, który był w Trzeb-
nicy komisarzem ziemskim. War-
to też wspomnieć, że mama Pani 
Aleksandry – Sara Ilona Rze-
wuska, z pochodzenia węgierka, 
została odznaczona tytułem Ho-

norowej Obywatelki Trzebnicy 
za działania na rzecz ożywienia 
kontaktów polsko-węgierskich. 
Swoimi doświadczeniami i wspo-
mnieniami podzielił się także An-
toni Godycki-Ćwirko, który wraz 
z rodziną musiał opuścić Białoru-
skie Baranowicze, przybywając do 
Trzebnicy w sierpniu 1945 roku: 
– Dziękuję uczniom Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Trzebnicy, którzy 
są opiekunami pomnika – nasze-
go pomnika. Jestem ogromnie 
wdzięczny za to, że nowe pokole-
nia są wychowywane w duchu pa-
triotyzmu i poznają historię pio-
nierskich lat Trzebnicy, ponieważ 
to one budują naszą tożsamość. 
Dziękuję panu burmistrzowi 
Markowi Długozimie za kulty-
wowanie tradycji, a szczególnie 
za powstanie tego pomnika, któ-
ry uhonorował ludzi stawiających 
fundamenty naszej Małej Ojczy-
zny, mam też nadzieję, że uda się 
w Trzebnicy umieścić pamiątko-
we tablice w miejscach, gdzie żyli 

i pracowali pierwsi powojenni 
osadnicy. Dziś znów musimy mie-
rzyć się z terrorem wojny tak bli-
sko naszych granic, a ludzie, któ-
rzy przed nią uciekają poszukują 
swojego nowego domu, tak jak my 
go szukaliśmy w 1945 roku. Mam 
nadzieje, że część z nich znajdzie 
go tutaj. Trzebnica z każdym ro-
kiem pięknieje, ale w tym rozwoju 
nie zapomina o swoich tradycjach, 
za co bardzo serdecznie dziękuję 
Panu burmistrzowi – podsumował. 

Głos zabrał również burmistrz 
Marek Długozima, a całość prze-
mówienia prezentujemy obok. 

Uroczystość uświetnił występ 
artystyczny dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej nr 3. Po modlitwie, którą 
w intencji Pionierów Ziemi Trzeb-
nickiej, odmówił ks. proboszcz 
Bogdan Grabowski, uczestnicy 
obchodów złożyli pod Pomnikiem 
Pionierów wiązanki kwiatów i za-
palili znicze.
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ku czci PiOnierów Ziemi Trzebnickiej
Dzień Pioniera Ziemi Trzebnickiej to ważne wydarzenie dla naszych 

mieszkańców. Tradycyjnie już uroczystości związane z upamiętnieniem 
pierwszych osadników przybyłych po wojnie na trzebnickie ziemie odbyły 

się przy pomniku ich imienia, znajdującym się w Parku Pionierów.

Szanowni Państwo!
Witam wszystkich serdecznie na dzisiejszej uroczystości, 

a szczególnie witam Was – Drodzy Pionierzy Ziemi Trzebnickiej. 
Tuż po zakończeniu II wojny światowej – jako pierwsi przybyliście 
tu, na nasze ziemie wschodnie, z różnych stron świata – z Polski 
Centralnej, z utraconych Kresów Wschodnich, z innych miejsc de-
portacji i emigracji. Przybyliście tu z bagażem bolesnych przeżyć 
wojennych, poniesionych strat rodzinnych i materialnych, pełni 
obaw i niepokoju – na ziemię zniszczoną przez wojenną pożogę, by 
zacząć nowy rozdział życia. Znaleźliście w sobie siły, by na tej zie-
mi na nowo się zakorzenić, by ją odgruzować i zagospodarować, 
ale też – by na niej zaszczepić polskiego ducha. 

W ten sposób wznieśliście tu fundamenty naszej Małej Ojczy-
zny. I o tym wszyscy – a szczególnie młode pokolenia – muszą 
pamiętać. Bowiem – jak trafnie to ujął Marszałek Józef Piłsudski 
– „Naród, który traci pamięć, przestaje być narodem – staje się 
jedynie zbiorem ludzi czasowo zajmujących dane terytorium”. Tę 
prawdę bardzo obrazowo zilustrował też nasz wielki rodak Święty 
Jan Paweł II, porównując naród bez historycznej pamięci do drze-
wa bez korzeni, które musi umrzeć. 

Tak różne są Wasze historie. To opowieści o tym, co musieliście 
zostawić i porzucić, często z wielkim bólem w sercu. To opowieści 
o tęsknocie, która tu już miała zostać z Wami na zawsze. Tęsknocie 
za rodziną, za drzewem, które stało na drodze do pobliskiego ko-
ścioła, za domem, otoczonym polami, w końcu za ludźmi, znanymi 
z twarzy i z imienia, którzy zawsze byli gdzieś obok. 

Wasza opowieść to także opowieść o lęku i niepewności. Bo 
kto z Was wiedział, z czym przyjdzie się tu zmierzyć? Jakie będą 
wymagania nowej codzienności? Kim będą ludzie, których tu 
spotkacie? Mili, dobrzy? Ale Wasza historia to również opowieść 
o nadziei. I dziś myślę, że to z tej nadziei wyrosła Trzebnica. Bo 
nadzieja z jednej strony pozwoliła zabliźnić wojenne traumy, 
a z drugiej dawała szansę, by mieć marzenia – by jeszcze raz śnić 
o świecie dobrym i bezpiecznym.

I choć wy wówczas wierzyliście, że „nigdy więcej wojny”, a my 
– kolejne pokolenia – tę wiarę przejmowaliśmy od was, że wszyst-
ko to, co okrutne i niewyobrażalne zostawało tylko w ludzkiej pa-
mięci, która i tak ledwo dźwigała te straszne wspomnienia, to dziś 
już wiemy, że świat nie odrobił tej lekcji dobrze, że nie zdał tego 
egzaminu. 

Nasza wiara w to „nigdy więcej” skończyła się wraz z agresją 
i napaścią Rosji na wolny i suwerenny kraj, na Ukrainę. Skończyła 
się w czwartek, 20 lutego 2022 roku. 

Kiedy przygotowywałem to przemówienie zobaczyłem, jak wie-
le uczuć, które towarzyszyły Wam – Pionierom, po przybyciu do 
Trzebnicy, są bliskie uchodźcom z Ukrainy. Od kilku tygodni nasi 
nowi goście szukają u nas schronienia przed bombami, ostrzałami, 
schronienia przed śmiercią i niewiarygodnym bestialstwem rosyj-
skich żołnierzy. A towarzyszą im, podobnie jak Wam w 45 roku: 
lęk i niepewność. Nadzieja i wiara. Naszym zadaniem jest dziś oto-
czyć tych ludzi opieką, w myśl ewangelicznej zasady, której w tym 
mieście od wieków uczy św. Jadwiga Śląska – głodnych nakarmić, 
spragnionych napoić, przyjść z pomocą chorym i więzionym. To 
wyzwanie dla całej naszej wspólnoty lokalnej. 

Drodzy Pionierzy, podnieśliście Trzebnicę z gruzów, stała się 
Waszym nowym domem, tu zakładaliście rodziny, odbudowywali-
ście przedszkola, szkoły, zakłady pracy. To Wy – nasi dziadkowie, 
pradziadkowie i sąsiedzi daliście początek miastu. Ale dziś, od 
Was nie potrzebujemy lekcji tego, jak stawiać cegły, bo Trzebnica 
jest piękna i rozwija się prężnie. Kochani Pionierzy, nikt jak Wy, 
nie nauczy nas lepiej serdeczności, gościnności i otwartości.

Każdego roku spotykamy się tu, przy Pomniku Pionierów Zie-
mi Trzebnickiej, by uczcić pamięć, by ponieść ją kolejnym pokole-
niom. Pamięć to jednak za mało. Choćby najlepiej przechowywana: 
w książkach, pracach naukowych i na starych fotografiach. Dbajmy 
o to, by była żywą lekcją. Nieustannym zadaniem. By zawsze bu-
dowała drogę od jednego człowieka do drugiego – tylko tak może-
my ocalić ten świat.

Dziś życzę nam wszystkim pokoju. Pokoju w sercu i pokoju na 
świecie. Niech będzie on podstawą do budowania świata, w którym 
każde zło będzie nazwane i rozliczne, ale niech ten pokój pozwoli 
nam mieć nadzieję na lepsze i bardziej bezpieczne jutro. 

Marek Długozima 
Burmistrz Gminy Trzebnica

R E K L A M A

▶ Burmistr z  Marek D ługozi-
ma podziękował  za  l iczne 
pr z ybycie.

▶ S w o i m i  w s p o m n i e n i a m i 
podziel i l i  s ię  Antoni  G o -
dyck i- Ćwirko oraz…

▶ …Aleksandra Rzewusk a.

▶ Urocz ystości  odbyły s ię  na Placu Pionierów.

▶ Z  inicjat y w y burmistr za powstał  on na Placu Pionierów 
Ziemi Tr zebnick iej,  by upamiętniać  pier wsz ych osadników.

▶ Burmistr z  Marek D ługozima podziękował  za  obecność pionierom podczas 
urocz ystości .

▶ Na zakończenie urocz ystości  delegacje  złoż yły  kwiat y pod 
Pomnik iem Pionierów.

▶ Występ ar t yst yczny pr z ygotowali  uczniowie Szkoły Podstawowej  nr  3.

▶ Pamiątkowa fotografia  uczestników w ydar zenia.

▶ Ks .  p r o b o s z c z  B o g d a n 
Grabowsk i  pomodli ł  s ię  za 
pionierów.



98 NR 8 / 213 / 13.05.2022NR 8  / 213 / 13.05.2022

Wizyta ma związek z nadaniem 
nazwy św. Jadwigi Śląskiej tam-
tejszej parafii katolickiej. Akt ten 
będzie miał miejsce w październi-
ku bieżącego roku. W Bad Zell już 
teraz czci się świętą Jadwigę Śląską 
– jest tam kaplica pod jej wezwa-
niem.

Austriackie miasteczko Bad 
Zell ma wiele wspólnego z Trzeb-
nicą. Łączą nas tradycje uzdro-
wiskowe (od 1976 roku Bad Zell 
jest miejscowością uzdrowisko-
wą, które rocznie odwiedza około 
100 000 kuracjuszy i turystów), 
obie miejscowości są ważnymi 
ośrodkami sportowymi, do któ-
rych na swoje zgrupowania przy-
jeżdżają znane kluby piłkarskie, 
obie miejscowości są również 
popularnymi celami ruchu piel-
grzymkowego. Przede wszystkim 

łączy nas jednak osoba Świętej 
Jadwigi – patronki Śląska oraz 
pojednania polsko-niemieckie-
go. Oprócz kaplicy imienia na-
szej świętej, miejscowość ta znana 
jest również ze źródła św. Jadwigi 
o właściwościach leczniczych.

Burmistrz Moser Martin tuż po 
odebraniu relikwii Świętej, zapro-
sił burmistrza Marka Długozimę 
na październikowe uroczystości, 
a także zaproponował zacieśnienie 
partnerskiej współpracy. 

Burmistrz Marek Długozima 
z entuzjazmem przyjął propozy-
cję współpracy partnerskiej z Bad 
Zell. Przedstawiciele Trzebnicy 
wyrazili również duże zaintere-
sowanie doświadczeniami Bad 
Zell w zakresie obsługi ruchu 
pielgrzymkowego, działalności 
uzdrowiskowej, organizacji zgru-

powań sportowych. Szczególne 
zainteresowanie wyraziliśmy na-
wiązaniem współpracy pomiędzy 
młodzieżą z obu miejscowości. – 
Łączy nas osoba Świętej Jadwigi, 
patronki pojednania, podobnie 
jak z naszym miastem partner-
skim Kitzingen. Wierzę, że dzięki 

jej osobie uda nam się zbudować 
trwałe relacje partnerskie. Dzięku-
ję za dzisiejszą wizytę oraz zapro-
szenie na październikowe obcho-
dy – powiedział burmistrz Marek 
Długozima. 

W skład austriackiej delegacji 
wchodzili: Burmistrz Moser Mar-

tin wraz z żoną Sabriną, proboszcz 
Resch Hans, kierownik Działu 
Promocji Hinterreiter Hans oraz 
Przeor opactwa benedyktyńskie-
go Admont w Austrii: Maximilian 
Schiefermüller.

[sh]

Obchody Święta 3 Maja 
w Trzebnicy rozpoczęły się uro-
czystą Mszą św. w intencji Ojczy-
zny, która odbyła się w bazylice 
pod wezwaniem św. Jadwigi Śl. 
i św. Bartłomieja i była koncele-
browana przez ks. proboszcza Pio-
tra Filasa SDS.

Następnym punktem obcho-
dów uchwalenia Konstytucji 
3 Maja, było przejście pocztów 
sztandarowych oraz delegacji 
pod Krzyż Katyński i Smoleński. 
W imieniu burmistrza Marka 
Długozimy okolicznościowe prze-
mówienie wygłosiła zastępca bur-
mistrza Pani Krystyna Haładaj. 
W swoim wystąpieniu podkreśli-
ła, że …na przekór tragicznemu 
położeniu, w jakim znajdowała się 
Rzeczpospolita u schyłku XVIII 
wieku, wierzono, że Konstytucja 
może doprowadzić do odrodzenia 
państwa i dać nadzieję kolejnym 
pokoleniom Polaków. Łączyła ona 
tradycję z nowoczesnością i nie-
wątpliwie stanowiła, jak na tamte 
czasy, rozwiązania o charakte-
rze rewolucyjnym, jeżeli chodzi 

o ustroje. Ponadto została przyjęta 
w trybie demokratycznym – przez 
reprezentację narodu i wyrosła 
z żarliwej oraz patriotycznej troski 
o przyszłość Polski, która w wyni-
ku I rozbioru była krajem niezwy-
kle osłabionym. Niosła nadzieję na 
zmiany, na naprawę państwa i na 
ocalenie jego suwerenności. Była 
ukoronowaniem polskiej, oświe-
conej myśli. Zwieńczeniem wysił-
ku wielkich osobistości, znamie-
nitych patriotów. Budziła ducha 
patriotyzmu, ofiary i narodowej 
dumy. …Jak mówią słowa Konsty-
tucji 3 Maja z 1791 roku, postępuj-
my tak, aby na „błogosławieństwo, 
na wdzięczność współczesnych 
i przyszłych pokoleń zasłużyć”… 
Jestem dumna, że z inicjatywy 
pana burmistrza Marka Długo-
zimy, my trzebniczanie, każdego 
roku oddajemy w tym miejscu 
hołd naszym bohaterom, ale czci-
my również pamięć i tożsamość 
narodową. W tym roku w sposób 
szczególny, w imię wartości, jaką 
jest z pewnością „wolność” – dana 
i zadana jak mówił św. Jan Paweł 

II, gromadzimy się tu i z troską 
patrzymy w przyszłość – powie-
działa i dodała: – Konstytucja 3 
Maja przypomina nam, jak wiele 
trudu i wysiłku kosztuje suwe-
renne państwo. Dzisiejsze święto 
przeżywamy goszcząc w Trzebni-
cy tak wielu uchodźców uciekają-
cych przed wojną wypowiedzianą 
przez Rosję – suwerennemu i nie-
podległemu państwu – Ukrainie. 
Za każdą z przybyłych tu osób stoi 
konkretna, indywidualna historia, 
ale stoi również wielka historia 
kraju, która pisze się na naszych 

oczach i która staje się udziałem 
nas wszystkich. Ta historia już 
zapisuje najmroczniejsze karty 
przyszłych podręczników. Jednak 
wielokrotnie w dziejach świata 
bywało tak, że nadzieja i wiara, 
a także śmiała myśl ludzi, dla któ-
rych wolność była wartością świę-
tą, zmieniała losy i dzieje. Wielo-
krotnie również w naszej polskiej 
historii tam, gdzie wszystko wyda-
wało się już skończone i rozstrzy-
gnięte, tam właśnie zaczynały się 
rzeczy wielkie i ważne.

O oprawę artystyczną zadba-

ły dzieci ze Szkoły Podstawowej 
nr 1. Na prośbę prowadzącego 
uroczystości Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Mateusza Stanisza 
uczczono minutą ciszy wszystkich 
poległych w walce za ojczyznę jak 
i tych, którzy zginęli broniąc dziś 
w Ukrainie swojej ojczyzny przed 
rosyjską agresją. Ostatnim punk-
tem uroczystości było złożenie 
kwiatów pod Krzyżem Katyńskim 
i Smoleńskim oraz Pomnikiem Sy-
biraka.

[sh]

Wiwat Maj! 3 Maj! Św. Jadwiga łączy miasta
3 maja 2022 roku uczciliśmy w Trzebnicy 

231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Dokumentu, który stał się symbolem tradycji 

niepodległościowych państwa polskiego.

Do Trzebnicy przyjechała delegacja 
z austriackiego Bad Zell, by z rąk proboszcza 

ks. Piotra Filasa SDS odebrać osobiście relikwie 
I klasy – fragment kości z czaszki św. Jadwigi.

▶ Wspólne zdjęcie  uczestników urocz ystości  pr zek azania rel ikwii  św.  Jadwigi .

▶ O  oprawę ar t yst yczną zadbały dzieci  ze  Szkoły Podstawowej  nr  1.

▶ Tradyc yjnie  kwiat y zostały  złożone pod Pomnik iem Kat yńsko -Smoleńsk im.

▶ Mszę św.  w intencj i  Ojcz yzny koncelebrował  ks.  proboszcz Piotr  Fi las  SDS.
▶ Burmistr z  Marek D ługozima wraz z  burmistr zem Bad Zel l  Moserem 

Mar tinem zapewnil i  o  chęci  zacieśnienia  współprac y. 

▶ Uczestnicz yl i  w niej  pr zedstawiciele  delegacj i  z  Bad Zel l 
w r a z  z  b u r m i s t r z e m  M a r k i e m  D ł u g o z i m ą

▶ Pr zed grobem naszej  świętej  odprawiono także mszę.

▶ W imieniu burmistr za Mark a D ługozimy pr zemówienie w ygłosi ła  zastępc a 
burmistr za Kr yst yna Haładaj.

▶ Tradyc yjnie  na zakończenie urocz ystości  delegacje  złoż yły  kwiat y pod 
pomnik ami.

▶ Moment urocz ystego pr zek azania rel ikwii  św.  Jadwigi .

▶ Ks.  Proboszcz Piotr  Fi las  SDS 
opowiedział  historię  rel ikwii 
św.  Jadwigi .
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Na wydarzenie zaprosili: bur-
mistrz Marek Długozima oraz dy-
rektor Przedszkola i Szkoły Inte-
gracyjnej w Trzebnicy Agnieszka 
Mandryga.

– Chciałbym bardzo serdecz-
nie pogratulować i podziękować 
organizatorce i pomysłodawczy-
ni tego marszu Pani dyrektor 
Agnieszce Mandrydze, która jest 

znana z wielkiej empatii, a jej ży-
cie zawodowe, ale i prywatne, 
związane jest z osobami niepełno-
sprawnymi. Hasło tegorocznego 
marszu ma zwrócić naszą uwagę 
na to, że choć czasami osoby nie-
pełnosprawne nie są z nami równe 
fizycznie, to chcą i często potrafią 
być traktowane na równi z nami. 
Mają swoje marzenia, potrze-
by i cele. Nie możemy patrzeć na 
nich z góry, lecz powinniśmy być 
dla nich partnerami i pomagać 
w samospełnieniu – powiedział 
podczas otwarcia marszu bur-

mistrz Marek Długozima. 
Uczestnikom błogosławieństwa 

udzielił ks. proboszcz Piotr Filas 
SDS, a oficjalnie wydarzenie roz-
poczęła dyrektor Agnieszka Man-
dryga. Następnie marsz przeszedł 
ulicami Trzebnicy zatrzymując 
ruch, ale poruszając niejedno 
ludzkie serce. – Już po raz 19 spo-
tykamy się, by uświadamiać, że 
osoby niepełnosprawne są nam 
równe. Cieszę się, że jest tak duży 
odzew placówek edukacyjnych 
z Gminy Trzebnica. Dzięki uczest-
nictwu w marszu dzieci stają się 

coraz bardziej świadome istnienia 
różnych niepełnosprawności oraz 
uczą się szacunku do drugiego 
człowieka. Dziękuję Panu burmi-
strzowi Markowi Długozimie za 
organizacyjne wsparcie oraz obję-
cie imprezy patronatem honoro-
wym. 

Finał przemarszu miał miejsce 
na trzebnickim ołtarzu polowym, 
gdzie na dzieci czekała słodka 
niespodzianka oraz zabawy i gry 
z animatorem. 

[sh]

Witając gości burmistrz Marek 
Długozima powiedział: – Dzięku-
ję, że przyjęliście Państwo moje 
zaproszenie i że mogę ugościć was 
w Urzędzie Miejskim w Trzeb-
nicy, a tym samym mam okazję 
poznać bliżej wielu wspaniałych 
ludzi oraz ich historie. Naszą Olę 
już wszyscy znacie. Mogę o niej 
powiedzieć, że jest pełną ener-
gii, zawsze uśmiechniętą kobietą, 
z którą wielokrotnie miałem przy-
jemność rozmawiać. Na co dzień 
uczestniczy ona w Warsztatach 
Terapii Zajęciowej w Trzebnicy. 
A wszyscy mogliśmy poznać ją le-
piej dzięki udziałowi w programie 
„Down the Road” gdzie pozna-
ła Was i widać, że ta przyjaźń nie 
tylko przetrwała, ale także ewo-
luowała, a nawet przeniosła się na 
waszych rodziców – powiedział 
burmistrz i dodał: – My chcemy 
czerpać z Państwa doświadczeń 
w walce o równość osób niepełno-
sprawnych, stąd różne inicjatywy, 
w tym wsparcie takich wydarzeń 
jak marsz z okazji Dnia Niepełno-
sprawnego i Inwalidy – powiedział 
burmistrz dziękując za wizytę. 

– Bardzo cieszę się, że wszyscy 
moi przyjaciele z programu przy-
jechali do Trzebnicy, by świętować 
moje urodziny, a dodatkowo do-
staliśmy zaproszenie od Pana bur-
mistrza do Urzędu Miejskiego, co 
jest dla nas dużym wyróżnieniem 
– mówi trzebniczanka Aleksandra 
Mandryga, która prywatnie lubi 
malować obrazy oraz spacerować 
po Trzebnicy. Krzysztof Hirsztritt 
wspominał jak bardzo zmieniło 
się jego życie po programie, który 
pomógł otworzyć mu się na ludzi, 
a także podjąć pierwszą pracę za-

wodową. Grzegorz Brandt pod-
kreślił, że bardzo podoba mu się 
Trzebnica, w której poznał wielu 
ciekawych ludzi podczas marszu 
dla inwalidy i niepełnosprawne-
go, w którym uczestniczył jako 
gość specjalny wraz z przyjaciółmi 
z programu. Dominika Kosińska 
podkreśliła jak wiele zmienił w jej 
życiu program Down The Road: 
– Występ pomógł mi zaprezento-
wać siebie, wcześniej przez siedem 
lat bezskutecznie szukałam pracy, 
gdyż chciałam i nadal chcę być 
w jakiś sposób niezależna od swo-
ich rodziców. Udało się i obecnie 
pracuję na stanowisku asystentki 
nauczyciela w szkole niepublicznej 
Słoneczna Kraina. Chcę dawać do-
bry przykład, że warto pracować, 
działać i być silnym. Chcę też, by 
osoby niepełnosprawne nie były 
traktowane z pobłażaniem, ale by 
też stawiono przed nami konkret-
ne cele i zadania, które będą nam 
pomagały w samorozwoju. By 
traktowano nas równo na tyle ile 
jest to możliwe. Pracuję również 
w podkomisjach sejmiku woje-
wództwa śląskiego, gdzie także 
zajmujemy się osobami niepełno-
sprawnymi – podsumowuje. 

Spotkanie, jak i wcześniejszy 
marsz podsumowała także dyrek-
tor Agnieszka Mandryga: – Cieszę 
się, że po trzech latach przerwy, 
gdzie przez pandemię nie mo-
gliśmy organizować marszów na 
znaną wcześniej skalę, dziś wró-
ciliśmy do tradycji. W dodatku 
wróciliśmy z wspaniałymi gośćmi 
oraz ich rodzicami, którzy są cu-
downymi ludźmi popychającymi 
swoje dzieci do czerpania z życia 
pełnymi garściami. Od lat wspie-
ra nas bardzo w organizacji tego 

wydarzenia pan burmistrz Marek 
Długozima, który jest także jego 
współorganizatorem. Takie wspar-
cie władz dla tego typu inicjatyw 
jest bardzo ważne, także w kon-
tekście wszystkich zadań i wyda-
rzeń związanych z osobami nie-
pełnosprawnymi. Często my jako 

ludzie mamy problem z kontakta-
mi z osobami niepełnosprawnymi, 
boimy się ich urazić, może też nie 
jesteśmy pewni niektórych swoich 
zachowań. Ale gdy już się odważy-
my i podejmiemy trud nawiązania 
relacji, to okazuje się, że Ci niepeł-
nosprawni ludzie, są tacy jak my. 

I właśnie do tej otwartości zachę-
cam – podsumowuje. 

Z okazji urodzin Aleksandry 
Mandrygi burmistrz Marek Dłu-
gozima ufundował dla wszystkich 
gości wejściówki do trzebnickiej 
kręgielni. 

[sh]

dOwn the rOad w TrzebnicyNierówNo rówNi 
Na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy 

Urząd Miejski odwiedzili wraz z rodzicami 
uczestnicy pierwszej edycji programu 

telewizyjnego Down The Road. Spotkanie 
było sposobnością do wymiany doświadczeń 

i zwrócenia uwagi na wyzwania z jakimi mierzą 
się osoby niepełnosprawne.

29 kwietnia przedszkolaki i uczniowie 
z trzebnickich placówek oświatowych, po raz 

kolejny spotkali się przed bazyliką św. Jadwigi 
Śląskiej, aby wspólnie uczcić Dzień Inwalidy 

i Niepełnosprawnego. Radosny przemarsz 
przeszedł ulicami Trzebnicy. Gośćmi specjalnymi 

byli uczestnicy programu Down The Road.

▶ Wspólne zdjęcie  uczestników programu Down The Road oraz ich rodziców z  burmistr zem 
Mark iem D ługozimą.

▶ Spotk anie było ok azją  do dyskusj i  na temat programu oraz ż ycia  jego uczestników po 
jego zakończeniu.

▶ W w ydar zeniu udział  wzięl i  pr zedstawiciele  wsz ystk ich szkół  z  terenu 
Gminy Tr zebnic a.

▶ D yrektor  Agnieszk a Mandr yga oficjalnie  ot wor z yła  w ydar zenie,  w któr ym 
uczestnicz yl i  burmistr z  Marek D ługozima,  ks.  proboszcz Piotr  Fi las  SDS 
oraz goście  specjalni  z  programu Down The Road.

▶ Na Placu Pielgr z ymkow ym uczestników marszu pr z y witał  burmistr z  Marek 
D ługozima.

▶ Uczestnic y marszu pr zemaszerowali  ul ic ami Tr zebnic y.

▶ Na zaproszenie burmistr za Mark a D ługozimy Ur ząd M iejsk i  odwiedzi l i  uczestnic y programu Down The Road wraz z  rodzic ami.

▶ Na wsz ystk ich czek ała słodk a niespodziank a i  zabawa z  animatork ą.

PoDArUJ rower
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W busie Gminnego Centrum 
Kultury i Sztuki znalazły się ar-
tykuły pierwszej pomocy, w tym 
opatrunki medyczne oraz rękawi-
ce chirurgiczne, apteczki, a także 
defibrylator ufundowany ze zbiór-
ki pieniędzy od radnych mojego 
klubu KWW Skuteczni Dla Roz-
woju. Żywność długoterminowa, 
zestawy pielęgnacyjne dla dzieci, 
pampersy, koce, zabawki. Część 
rzeczy została zakupiona ze zbiór-
ki funduszy prowadzonych przez 
trzebnicki oddział Caritas z myślą 
o naszym mieście partnerskim. 

Dziękuję wszystkim ludziom 
dobrych serc, którzy aktywnie 
włączyli się w pomoc dla Ukra-
iny. W tym miejscu chciałem 
również podziękować Radnemu 

Rady Miejskiej Mateuszowi Kem-
pie, który opiekuje się punktem 
zbiórki w GCKiS oraz wszystkim 
zaangażowanym pracownikom 
i wolontariuszom. Dziękuję także 
Przewodniczącemu Rady Miej-
skiej Mateuszowi Staniszowi oraz 
Januszowi Mackiewiczowi którzy 
wraz z transportem wyruszyli do 
naszego miasta partnerskiego, by 
przekazać naszym przyjaciołom 
słowa wsparcia ode mnie i wszyst-
kich mieszkańców.

W 2007 roku nawiązałem bar-
dzo owocną współpracę partner-
ską z miastem Vynnyky (Winniki) 
koło Lwowa. Przez te kilkanaście 
lat miałem przyjemność osobiście 
przekonać się o tym jak przyja-
znymi, otwartymi i serdecznymi 

ludźmi są nasi sąsiedzi z Ukra-
iny. Również wśród nas w Gmi-
nie Trzebnica mieszka wiele osób 
narodowości ukraińskiej, są oni 
nieodłączną częścią naszej lokal-

nej społeczności, chodzą razem 
z naszymi dziećmi do trzebnic-
kich szkół, dzielą z nami nasze 
troski i zmartwienia. Dlatego cie-
szę się, że w tym tragicznym dla 

Ukraińców momencie okazujemy 
naszym przyjaciołom tak wielką 
pomoc i solidarność. 

Marek Długozima 
Burmistrz Gminy Trzebnica 

▶ B u r m i s t r z  M a r e k  D ł u g o z i m a  w r a z  z  P r z e w o d n i c z ą c y m  R a d y  M i e j s k i e j  M a t e u s z e m 
S t a n i s z e m  p o d c z a s  p a k o w a n i a  d a r ó w .  W ś r ó d  p r z e k a z a n y c h  s p r z ę t ó w  b y ł  r ó w n i e ż 
d e f i b r y l a t o r.

niesieMy pomoc uchodzcom POMOc dla Winnik
W odpowiedzi na zapotrzebowanie 
przedstawione nam przez naszych 

przyjaciół z miasta partnerskiego Winniki, 
przygotowaliśmy transport pomocowy, który 

27 kwietnia dotarł na miejsce. 

W skali całego Powiatu Trzeb-
nickiego to właśnie w Gminie 
Trzebnica zostało zakwatero-
wanych najwięcej wojennych 
uchodźców z Ukrainy. Swoje bez-
pieczne miejsce znalazło u nas 
ponad 1000 osób, z czego połowa 
to dzieci. W tym miejscu dzięku-
ję wszystkim zaangażowanym 
w pomoc naszym sąsiadom ucie-
kającym przed koszmarem wojny. 
Trzebniczanie pomagali na każdy 
możliwy sposób, czy to organizu-
jąc miejsca noclegowe, powołując 
i wspierając finansowo zbiórki, 
pracując jako wolontariusze czy 
też dostarczając najpotrzebniejsze 
rzeczy. Jako Gmina także aktyw-
nie włączyliśmy się w pomoc. Już 
w pierwszych dniach konfliktu, 
świadomy konieczności niesie-
nia pomocy osobom uciekającym 
przed rosyjską agresją, powołałem 
sztab kryzysowy, wyznaczyłem 
odpowiedzialne osoby i rozdyspo-
nowałem zadania. W ten sposób 
udało się szybko uruchomić punkt 
zbiórki w Gminnym Centrum 

Kultury i Sztuki oraz stworzyć 
bazę mieszkańców chętnych do 
przyjęcia uchodźców. Wyznaczo-
ne zostały także specjalne miejsca 
w infrastrukturze gminy, w któ-
rych mogli oni zostać ulokowani 
– świetlica w Kuźniczysku, świe-
tlica w Skarszynie czy były budy-
nek Przedszkola nr 1, w którym 
znajdują się dzieci. Mamy przy-
gotowane kolejne takie miejsca 
i czekamy na kolejny sygnał od 
wojewody Jarosława Obremskie-
go o potrzebie znalezienia nocle-
gów dla uchodźców, którzy wciąż 
muszą uciekać przed dramatem 
wojny. Pomagamy również miesz-
kańcom z naszego miasta partner-
skiego Winniki, gdzie wysłaliśmy 
kolejny transport ze wskazanymi 
przez nich potrzebami, w tym de-
fibrylatorem, pakietami medycz-
nymi i apteczkami. 

Jeszcze raz dziękuję wszystkim 
Państwu za solidarność w chwili 
tej wielkiej próby.

Marek Długozima 
Burmistrz Gminy Trzebnica

▶ Wc ze śniej  p r ze k az any zost a ł  m . in .  agre g at prądot wórc z y.

▶ M ie s z k ańc y Winnik p o d z ię kowali  z a o k az y waną p om o c i  wsparc ie w t y m 
t ru dny m dla nic h mome nc ie.

▶ U c h o d ź c y  u l o k o w a n i  z o s t a l i  t a k ż e  w  ś w i e t l i c a c h  w  S k a r s z y n i e  i  K u ź n i c z y s k u .

▶ Tr z e b n i c z a n i e a k t y w n i e w ł ą c z y l i  s i ę  w p o m o c .  N a z d j .  u c z n i ow i e 
z e S z ko ł y Po d s t awowe j  n r  1  p r z e k a z u j ą t e l e w i z o r  d l a  d z i e c i 
p r z y by ł yc h z  U k r a i ny.

▶ Dar y zost a ł y z apakowane na bu s a ,  k tór y m z awie z iono je do Winnik .

▶ Dar y do miast a par t ne r s k ie go z awióz ł  Pr zewo dnic z ąc y R ady M iejs k iej 
M ate u s z St anis z .

▶ O d pie r ws z yc h dni ,  k ie dy z ac zę li  nap ł y wać do nas uc ho d źc y 
woje nni roz p o c zę liśmy d z ia ł anie p unk t u p om o c y w G minny m 
Ce nt rum Kul t ur y.

▶ N a  t e r e n i e  Tr z e b n i c y  z n a j d u j ą  s i ę  m . i n .  d z i e c i  z  d o m u  d z i e c k a  z  U k r a i ny. 
Z a m i e s z k a ł y  o n e  w  b y ł y m  b u d y n k u  p r z e d s z k o l a  n r  1.
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Złoty jubileusz Państwa Kowalów
23 kwietnia w Kościółku Leśnym miała miejsce 

niezwykła uroczystość, podczas której Anna 
i Stanisław Kowalowie odnowili swoją przysięgę 

małżeńską świętując 50. rocznicę ślubu. Z tej 
okazji burmistrz Marek Długozima wystąpił do 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy o nadanie parze 

medali za długoletnie pożycie małżeńskie. 

Anna i Stanisław Kowalowie 
poznali się we Wrocławiu w 1970 
roku. Anna była słuchaczką Stu-
dium Pielęgniarskiego we Wro-
cławiu, a Stanisław był studentem 
obecnego Uniwersytetu Przyrod-
niczego. Anna była mieszkanką 
Stronia Śląskiego, a Stanisław uro-
dził się i mieszkał we Wrocławiu. 
Związek małżeński został zawarty 
29.04.1972 roku w Stroniu Ślą-
skim. Para doczekała się dwójki 
dzieci – syna Krzysztofa i córki 
Katarzyny. Po ukończeniu stu-
diów mieszkali i pracowali 33 lata 
w Żmigrodzie. Obecnie, podobnie 
jak syn z żoną i córką, mieszkają 
w Trzebnicy. Państwo Kowalowie 

przebywają na emeryturze, jednak 
Pani Anna wciąż pracuje z osoba-
mi niepełnosprawnymi w Warsz-
tatach Terapii Zajęciowej, z któ-
rymi jest związana od początku 
ich istnienia. Na zajęcia uczęsz-
cza córka Katarzyna. Jak mówią, 
Trzebnica im się bardzo podoba, 
zamieszkują ją od 17 lat i zauważa-
ją jej bardzo duży rozwój – znaleź-
li tu swoje miejsce na ziemi. 

Tuż po mszy sprawowanej 
przez ks. rektora Andrzeja Uru-
skiego, w obecności najbliższej 
rodziny po pięćdziesięciu latach 
wspólnego życia, burmistrz Ma-
rek Długozima wręczył jubila-
tom odznaczenia państwowe „Za 

Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie”, a także legitymacje i dy-
plomy okolicznościowe. – Jest mi 
ogromnie miło wręczać medale 
na okoliczność 50. lat wspólnego 
życia. Tak piękny staż, świadczy 
o wielkiej miłości i wytrwałości. 
Jesteście Państwo wspaniałym 

przykładem dla swoich dzieci, 
jak również dla wszystkich mło-
dych par, które są na początku 
tej drogi, by nie poddawać się 
pomimo pojawiających trud-
ności, nie potykać się na pierw-
szej napotkanej przeszkodzie. 
Dziś łatwo jest coś zakończyć, 

a trudno jest trwać. Dziękuję za 
Państwa świadectwo, gratuluję 
i życzę kolejnych pięknych jubi-
leuszy – powiedział burmistrz 
Marek Długozima.

[sh]

▶ Wrę c z y ł  je Państ wu Kowalom t u ż p o z akońc ze niu ms z y ś w.▶ Foto graf ia ś lu b na Państ wa Kowalów. 

▶ Pr ze d re k tore m Andr zeje m Uru s k im o dnowil i  s ak ram e nt 
m a ł że ńs k i .

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a 
w yst ąpi ł  do Pre z yde nt a R P An -
dr zeja D u dy o nad anie o d z na -
c ze ń z a d ł u go le t nie p oż yc ie 
m a ł że ńs k ie.

▶ 50.  ro c z nicę ś lu bu Państ wo Kowalowie ob c ho d z il i  w Kośc ió ł ku Le śny m .

▶ Wsp ó lne z dję c ie ws z yst k ic h uc ze st ników uro c z ystośc i .
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lGD kocie Góry
Z inicjatywy burmistrza Marka Długozimy oraz 

wójt Zawoni Agnieszki Wersty Gmina Trzebnica 
wspólnie z Gminą Zawonia podjęły współpracę, 

której efektem jest utworzenie Lokalnej Grupy 
Działania „Kocie Góry” na lata 2021-2027. 

Podstawą utworzenia LGD jest opracowanie 
Lokalnej Strategii Rozwoju, która będzie efektem 

rozpoznania potrzeb społeczności z obszaru 
obejmującego Lokalną Grupę Działania poprzez 

przeprowadzenie szerokich i innowacyjnych 
konsultacji społecznych, w których udział wezmą 

przedstawiciele publicznych, gospodarczych 
i społecznych interesów. 

Spotkanie, które odbyło się 25 
kwietnia w sali Retro Gminnego 
Centrum Kultury i Sztuki, miało na 
celu przeprowadzenie wyborów do 
Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. 

Niezwykle istotne jest włącze-
nie do konsultacji jak największej 
liczby mieszkańców obszaru ob-
jętego Lokalną Strategią Rozwoju. 
W trakcie konsultacji zostaną zi-
dentyfikowane potrzeby lokalnego 
środowiska, a także uwarunko-
wania przestrzenne, geograficzne, 

przyrodnicze, które wytyczą kie-
runki rozwoju obszaru objętego 
Lokalną Grupą Działania.

– Opracowanie Lokalnej Stra-
tegii Rozwoju umożliwi apliko-
wanie o środki pochodzące z Unii 
Europejskiej na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich gmin ze sobą 
współpracujących. W ostatnich 
latach Gmina Trzebnica oraz 
Gmina Zawonia były liderami 
w realizacji projektów współfinan-
sowanych ze środków unijnych, 

tym bardziej zależy nam na pod-
trzymaniu tego trendu, w szcze-
gólności mając na uwadze podnie-
sienie jakości życia mieszkańców 
naszych gmin oraz rozwój lokal-
nej przedsiębiorczości. Wspólnie 
możemy więcej, a także skutecz-
niej działać niż miało to miejsce 
w czasie naszego członkostwa 
w LGD Kraina Wzgórz Trzebnic-
kich, gdzie nie mieliśmy wpływu 

na relokowanie pozyskanych środ-
ków. Teraz będziemy mogli real-
nie kształtować nasze potrzeby 
i odpowiadać na nie w ramach po-
zyskanych środków. W tym miej-
scu dziękuję Pani wójt Agnieszce 
Werście, która podjęła razem ze 
mną tę inicjatywę i która tak jak ja 
dostrzegła w tym pomyśle poten-
cjał na rozwój. Gratuluję też nowo 
wybranemu zarządowi i życzę 

sukcesów w podjętych działaniach 
– powiedział burmistrz Marek 
Długozima.

Zarząd Lokalnej Grupy Dzia-
łania Kocie Góry został wybrany 
w następującym składzie: Kami-
la Kwartnik, Marek Buca, Janusz 
Szydłowski, Monika Wilga, Ma-
teusz Stanisz, Janusz Pancerz, Ka-
mila Kruszona.

[mw]

R E K L A M A

▶ Ws z yst k ic h ze b ranyc h pr z y wit a ł  Burmist r z G miny Tr ze b nic a 
M are k D ł u goz im a w raz z Wój t Z awoni Agnie s z k ą We r st ą.

▶ Po dc z as sp ot k ania m . in .  w y b rano z ar z ąd stowar z ys ze nia .

▶ Wsp ó lne z dję c ie ws z yst k ic h uc ze st ników pie r ws ze go sp ot k ania w ram ac h Lo k alnej G rupy 
D z ia ł ania Ko c ie G ór y.
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Gmina Trzebnica promuje sztukę w każdym 
wymiarze. Najmłodsi mieszańcy mają  

możliwość pokazania swojego dorobku.

MłOdzi artyści wkraczją w świat sztuki

W piątek 29 kwietnia w art-
Kawiarni odbył się wernisaż. Był 
on uhonorowaniem całorocznej 
pracy i zabawy, dzieci i młodzieży 
uczestniczących w sekcji malarsko
-rysunkowej FABRYKA odbywa-
jących się w Gminnym Centrum 
Kultury i Sztuki w Trzebnicy. Na 
wernisażu pojawiła się rodzina 
oraz znajomi uczestników. Atmos-
fera była przewspaniała. 

Tematem przewodnim prac 
były: „miłość, przyjaźń, uczucia”. 
Uczestnicy zaprezentowali swój 
stosunek do tych zjawisk właśnie, 

ukazując wrażliwość oraz nieskrę-
powane umiejętności. Autorzy 
prac, które obecnie są wyekspo-
nowane w artKawiarni mogli za-
prezentować je i osobiście o nich 
opowiedzieć.

Pod okiem prowadzącej sekcję 
„Fabryka" – Aleksandry Iwańskiej, 
dzieci kształcą swój talent i cier-
pliwość. 

ArtKawiarnia jest wspania-
łym miejscem na prezentację prac 
młodych artystów. [ai] 
Wystawa potrwa do 31.05.2022 r. 

▶ Pochodząca z Ukrainy Arina B e re z hna z radośc ią op owie d z ia ł a 
o s woim ob raz ie.

▶ G ośc ie we rnis aż u z c ie k awośc ią pr z ygl ąd ają s ie pracom 
r ysunkow y m i  m alar sk im .

▶ Odważna H ania Fe dorowic z 
z mie r z a w k ie runku s wo -
ic h prac aby p r ze d st awić je 
s ze r s zej  p u b lic z nośc i .

▶ Ze sceny przywitali gości uc ze st nic y z aję ć w raz z prowad z ąc ą Ale k s andrą Iwańsk ą oraz 
opie kune m grupy N at al ią Fab is zewsk ą.  Zost al i  oni  nagro d ze ni gromk imi ok lask ami.

R E K L A M A

R E K L A M A
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Pierwsze z takich zajęć od-
było się w Przedszkolu nr 1 im. 
Krasnala Hałabały w czwartek 5 
maja, a poprowadził je sam dzie-
kan. W bardzo przystępny sposób 
przybliżył on przedszkolakom 

czym zajmuje się archeologia. Za-
jęcia te będą kontynuowane, a już 
12 maja do placówki zawita histo-
ryk, Dyrektor Instytutu Histo-
rycznego – dr hab. Barbara Tech-
mańska. 

Dzięki porozumieniu możli-
wym będzie, by także studenci 
UWR mogli odbywać staże i prak-
tyki w gminnych jednostkach. Na 
początek współpracą objęte zosta-
ło Przedszkole nr 1, co pozwala na 

organizację wielu ciekawych zajęć 
dodatkowych dla przedszkolaków, 
w tym m.in. wspomnianych zajęć 
archeologicznych, muzykologii 
czy spotkania z logopedą.

– Dziękuję panu dziekanowi 
dr. hab. Arturowi Błażejewskiemu 
za znalezienie czasu na osobiste 
odwiedzenie naszego przedszko-
la oraz zainteresowanie tematem 
współpracy, która jak mam na-
dzieję przyniesie wiele korzyści 
zarówno dla Gminy Trzebnica, jak 
i dla Państwa wydziału. Ta umowa 

pozwoli nam nie tylko poszerzać 
horyzonty dzieci w przedszko-
lu, ale także wraz z jej rozwojem 
objąć tym programem uczniów 
z klas podstawowych. Mam na-
dzieję, że będziemy mogli korzy-
stać z Państwa bogatego doświad-
czenia oraz wspólnie angażować 
się w takie projekty jak duża ścież-
ka edukacyjna na Winnej „Kociej” 
Górze czy wydanie monografii 
Trzebnicy – podsumował bur-
mistrz Marek Długozima.

[sh]

Lekcja archeoLogii w przeDszkolu

Dzięki podpisanej przez burmistrza Marka Długozimę umowie o współpracy 
z Dziekanem Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu 

Wrocławskiego prof. dr. hab. Arturem Błażejewskim możliwa jest 
współpraca w zakresie prowadzenia wspólnych przedsięwzięć badawczo-

rozwojowych popularyzujących wiedzę oraz zajęć dydaktycznych.

Konkurs adresowany jest 
przede wszystkim do młodych 
ludzi wyróżniających się niena-
ganną postawą w codziennym 
życiu, wysoką kulturą osobistą, 
empatią, brakiem nałogów oraz 
skutecznością społecznego dzia-
łania. W komisji konkursowej 

powołanej przez Burmistrza Gmi-
ny Trzebnica Marka Długozimę, 
zasiedli: Krystyna Haładaj – za-
stępca Burmistrza Gminy Trzeb-
nica – Przewodnicząca Kapituły, 
Monika Wilga – przedstawiciel 
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy 
– sekretarz Kapituły oraz człon-

kowie: Maria Barbara Ciepluch 
– Radna Rady Miejskiej w Trzeb-
nicy, Lech Taraszczuk – Przewod-
niczący Komisji ds. Oświaty, Kul-
tury, Sportu, Rekreacji Młodzieży 
i Współpracy Międzynarodowej 
w Radzie Miejskiej w Trzebni-
cy, ks. Bogdan Grabowski – pro-

boszcz parafii pw. św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Trzebnicy, Zeno-
biusz Modliborski – Radny Rady 
Miejskiej w Trzebnicy, Anna Ci-
sak – Komendant Straży Miej-
skiej w Trzebnicy, Daria Szydłow-
ska – przedstawiciel Komendy 
Powiatowej Policji w Trzebnicy, 
Aleksandra Kuriata – przedstawi-
ciel Gminnego Centrum Kultury 
i Sztuki w Trzebnicy, Zbigniew 
Lubicz-Miszewski – przedstawiciel 
Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Trzebnickiej.

Uczestnicy konkursu to osoby 
wyróżniające się prospołecznymi 
postawami i działaniami, które 
mają pozytywny wpływ na naj-

bliższe otoczenie: rówieśników, 
sąsiadów, środowisko szkolne 
i lokalne. Ich działalność na polu 
charytatywnym i społecznym, 
liczne sukcesy rozbudzają wrażli-
wość młodzieży i dzieci na potrze-
by innych. Kapituła mimo trudne-
go wyboru ostatecznie wyłoniła: 
Paulinę Hałdzińską kl. VIII SP 
nr 1, Oliwię Ociepkę kl. VII SP 
nr 1, Aleksandrę Brodę kl. V SP 
nr 1, Pawła Nowaczyka kl. VII SP 
w Ujeźdźcu Wielkim, Nel Kuskę 
kl. VII SP nr 3, Filipa Klepajczuka 
kl. VII SP Kuźniczysko, Zuzannę 
Janicką kl. VIII SP nr 2, Martynę 
Sobczak kl. VIII SP nr 2

[mw]

W sali Retro Gminnego Centrum Kultury i Sztuki, 29 kwietnia odbył 
się XX Trzebnicki Samorządowy Konkurs „Ośmiu Wspaniałych Gminy 
Trzebnica”, promujący pozytywne zachowania i postawy wśród dzieci 
i młodzieży oraz upowszechniający młodzieżowy wolontariat. Gmina 

Trzebnica do konkursu przystępuje od 2001 roku. W obecnej edycji udział 
wzięło 14 uczniów ze szkół podstawowych.

Wspaniali Gminy Trzebnica

▶ Uc z niowie p r ze d komisją z apre ze ntowali  s woje do konania na p o lu nauk i , 
sp or t u ,  ale pr ze de ws z yst k im wo lont ariat u . 

▶ Komisja p o d p r zewo dnic t we m z astę p c y burmist r z a K r yst y ny H a ł ad aj 
z  t ru de m w y b ra ł a óse mkę wspania ł yc h .

▶ D z i e c i  p o d z i ę k o w a ł y  z a  p r z e p r o w a d z o n ą  l e k c j ę .

▶ Um owa wsp ó ł prac y p oz wal a rów nie ż na prowad ze nie wsp ó lnyc h 
pr ze d sięw z ię ć bad awc zo - roz wojow yc h p op ul ar y z ując yc h wie d zę.  Zost a ł a 
p o dpis ana 15 m arc a .

▶ D z i e k a n  w  p r z y s t ę p ny  s p o s ó b  o p o w i e d z i a ł  d z i e c i o m  o  z a w o d z i e  a r c h e -
o l o g a .

▶ W s p ó l n e  z d j ę c i e  d z i e c i  z  d y r e k t o r  D o r o t ą  G r a b o w s k ą  o r a z  D z i e k a n e m  W y d z i a ł u  N a u k  H i s t o r y c z n y c h  i  P e d a g o g i c z n y c h  U n i w e r s y t e t u  W r o c ł a w -
s k i e g o  p r o f .  d r.  h a b .  A r t u r e m  B ł a ż e j e w s k i m .

▶ O rg ani z acja z aję ć dyd ak t yc z nyc h je st m oż liwa d z ię k i  um owie p o dpis anej 
pr ze z burmist r z a M ark a D ł u goz im ę z D z ie k ane m W yd z ia ł u N auk 
H istor yc z nyc h i  Pe d ago gic z nyc h Uniwe r s y te t u Wroc ł awsk ie go prof.  dr. 
hab. Ar t ure m B ł ażejews k im .

Śp. pani Elżbieta Gajewska
-Hutniak urodziła się 9 listopada 
1947 r. w Gajówce, powiat Lwó-
wek Śląski. Po ukończeniu Szkoły 
Podstawowej w Lubomierzu pod-
jęła naukę w lubomierskim Li-
ceum Pedagogicznym, uzyskując 
kwalifikacje naukowo-pedago-
giczne do nauczania w szkołach 
podstawowych. 

19 lipca 1969 r. ukończyła Stu-
dium Nauczycielskie we Wrocła-
wiu na kierunku Fizyka z Che-

mią, zaś w 1984 r. studia wyższe 
na Wydziale Matematyki, Fizyki 
i Chemii – kierunek Chemia na 
Uniwersytecie Wrocławskim. 

Pani Elżbieta Gajewska-Hut-
niak od 1966 do 2000 roku nie-
przerwanie była zatrudniona 
jako nauczycielka fizyki i che-
mii w Szkole Podstawowej nr 1 
w Trzebnicy, a następnie w Gim-
nazjum nr 1 w Trzebnicy, które 
istniało w latach 1999 do 2019. 

1 maja 1972 r. uzyskała miano-

wanie i tytuł nauczyciela dyplo-
mowanego. 

W 1984 roku pani Elżbieta 
Gajewska-Hutniak została uho-
norowana nagrodą specjalną In-
spektora Oświaty i Wychowania 
za wybitne osiągnięcia w pracy 
dyda kt yczno-w ychowawczej. 
W kolejnych latach, aż do eme-
rytury, doceniano Jej osiągnięcia 
w pracy wychowawczej i dydak-
tycznej, działalność społeczną, 
m.in. prowadzenie Spółdzielni 

Uczniowskiej i akcji dożywiania, 
przyznając liczne Nagrody Dy-
rektora Szkoły.

Pani Elżbieta Gajewska-Hut-
niak w swojej blisko 40-letniej 
karierze zawodowej była wy-
chowawcą wielu pokoleń dzieci 
i młodzieży gminy Trzebnica. We 
wspomnieniach swoich wycho-
wanków pozostanie wymagają-
cym nauczycielem i opiekuńczym 
wychowawcą, zaś kadra nauczy-
cielska będzie Ją pamiętać jako 
życzliwą i dobrą koleżankę.

Zmarła należy do grona tych 
nauczycieli, którzy zawiązali swo-
istą wspólnotę trzebnickiej “Je-
dynki”, wspólnotę, na czele której 
stali śp. Włodzimierz Bartczak 
i Edward Walaszek, a także obec-
ne panie dyrektorki. Jej odejście 
jest wielką stratą dla całej spo-
łeczności lokalnej. 

Rodzinie Zmarłej – dzieciom 
Paulinie i Dominikowi, wnu-
kom, przyjaciołom i znajomym, 
wszystkim członkom nauczyciel-
skiej wspólnoty pragniemy złożyć 
wyrazy współczucia, dedykując 
słowa Ryszarda Jabłońskiego, 
ucznia trzebnickiej „Jedyn-
ki”: „Gwiazdy rodzą się i umierają

Ich światło mknie nieustannie 
poprzez nieskończoność wszech-
świata

Jest to najprostszy znany mi 
dowód na nieśmiertelność

Także naszą”

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI!

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

Elżbieta Nowak
Dyrektor Szkoły Podstawowej 

nr 1 w Trzebnicy

Wspomnienie śp. Elżbiety Gajewskiej-Hutniak

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

Z wielkim żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci

śp. Elżbiety Gajewskiej-Hutniak
Łącząc się w żałobie, szczere wyrazy współczucia i wsparcia

córce Paulinie i synowi Dominikowi z rodzinami
oraz wszystkim bliskim

składa
Burmistrz Gminy Trzebnica

Marek Długozima
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Cywilizacja to materialny doro-
bek ludzkości, mówiąc najprościej: 
wszystko to, co człowiek wytwo-
rzył lub przetworzył. Góra to na-
tura, tunel w niej: cywilizacja. Dzi-
siaj ten termin odnosi się przede 
wszystkim do technologii, bowiem 
nigdy w historii postęp techniczny 
nie przebiegał w tak oszałamiają-
cym tempie.
Cywilizacja ma jednak także 
aspekt symboliczny, choć nie za-
stanawiamy się najczęściej nad 
symboliczną płaszczyzną ubrania, 
jedzenia, środków komunikacji, 
domu, mieszkania, sprzętu elek-
tronicznego. A przecież przedmio-
ty są wskaźnikiem pozycji spo-
łecznej – to, co na sobie nosimy, co 
jemy, gdzie mieszkamy, jakie rze-
czy mamy w domu np. książki, jak 
spędzamy wolny czas etc. wskazuje 
nasze miejsce w strukturze spo-
łecznej i społeczne postrzeganie 

statusu danej osoby.
Kultura zaś jest sferą wartości. 
Przeciwstawia się cywilizacji 
przede wszystkim przez swą nieza-
leżność od biologicznych potrzeb. 
Kultura zaczyna się tam, gdzie 
ustają biologiczne konieczności, 
gdzie zaczyna się kształtowanie 
naszego życia poprzez wyznacza-
nie mu celów, których nie da się 
wyprowadzić z wyłącznej potrze-
by dalszej biologicznej egzystencji. 
Kultura zakłada gotowość do dzia-
łania całkowicie bezinteresow-
nego z punku widzenia naszego 
fizycznego bytu, a nawet wymaga 
najczęściej poświęcenia własnych, 
egoistycznych interesów w imię 
zadań uznawanych za wyższy, 
istotniejszy sens ludzkiego życia. 
Weźmy za przykład powstańców, 
bojowników lepszej sprawy, arty-
stów, intelektualistów, wszystkich 
tych, dla których kulturowo wy-

znaczony cel jest ważniejszy od fi-
zycznego przetrwania. 
Jednak dopiero w wysoko rozwi-
niętych społeczeństwach kultura 
jako sfera bezinteresownych ludz-
kich zainteresowań i dążeń wy-
raźnie oddziela się od cywilizacji. 
Cywilizacją są instytucje o charak-
terze wyłącznie instrumentalnym 
jak bank czy fabryka; kulturą – ko-
ściół, teatr, dom kultury. Pierwsze 
stanowią porządek technologiczny, 
drugie porządek kultury.

Najważniejszym wyznacznikiem 
metafizycznej, duchowej kondycji 
ludzkiej, kultury, są wartości – np. 
prawda, piękno, dobro; wierzenia, 
ideologie, nauka, sztuka.

Podsumowując, kultura jest króle-
stwem wartości, stylów życia, emo-
cjonalnych związków i intelektu-
alnych przygód (z wyłączeniem 
materialnych wytworów ludzkich, 

które służą tylko do zaspokojenia 
potrzeb biologicznych niezbęd-
nych do fizycznego trwania). Cy-
wilizacja sprowadza się natomiast 
dziś do technologii i umiejętności 
posługiwania się nią.

R E K L A M A

Kącik Kul turalny 

Krz ysz tof Sztalt
dr socjologii

socjolog kultury
Ponad dwudziestoletni 

wykładowca Uniwersytetu 
Wrocławskiego.

K iedy  s ł yszę  s ł owo ku l t u ra… 

Kultura a cywilizacja
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Francuska projektantka mody 
Gabriel Chanel genialnie zinter-
pretowała kobiecą modę, stawia-
jąc na eleganckie, ponadczasowe 
proste formy kroju odzieży – rów-
nocześnie nie tracąc aury luksusu 
i szykowności. Ta moda jest wciąż 
na topie i myślę, że nigdy się to nie 
zmieni. Ktoś może powiedzieć 
...Klasyka? – to nie dla mnie... zbyt 
nudna. Nic bardziej mylnego, kla-
syka jest idealną bazą do modowych 
szaleństw w dowolnym momen-
cie, wystarczy zmienić dodatki na 
bardziej szalone i zwariowane np. 
kolorowe paski w dużych formach, 
biżuteria sztuczna, designerskie 
buty i już klasyczny strój zaskakuje 
w nowej odsłonie. Oprócz sukienki 
tzw. „małej czarnej” Chanel wylan-
sowała żakiet i o nim chciałam Pań-
stwu kilka słów napisać. Niesamo-
wite jest to, że jego forma właściwie 
nie zmieniła się do dnia dzisiejsze-
go. Proste, nieskomplikowane cię-
cia, tak zwana „pudełkowa forma, 
bez usztywnień, szyty na jedwabnej 
podszewce, gładko wykończony 
pod szyją bez kołnierza z cztere-
ma kieszonkami i z łańcuszkiem 
wszytym w wewnętrzną krawędź 
żakietu – tyle i aż tyle. Gdzie zatem 
tkwi sekret żakietu Chanel? Magia 

polega na sposobie szycia, cięciach 
i tkaninach z których powinien być 
wykonany: wełniane sploty – twe-
edy, melanżowe, strukturalne np. 
bucle, gładkie lub tkane we wzór 
kratki to podstawa żakietu Chanel. 
Dzisiaj, kolorystyka jest nieograni-
czona, choć najbardziej ukochanym 
połączeniem dla projektantki była 
czerń i biel.

Jak nosić żakiet? Rozpięty 
optycznie wysmukli i wydłuży syl-
wetkę, noszony z paskiem podkreśli 
talię. Chanel łączyła żakiet z ołów-
kową spódnicą do kolan – tworząc 
idealny zestaw do pracy – wystarczy 
dodać jedwabną bluzkę lub top bez 
rękawów, czółenka, delikatną biżu-
terię...

Po pracy – do żakietu załóż 
t-shirt, dżinsy, szpilki lub trampki 
i z eleganckiej wersji uzyskasz non-
szalancką stylizację na popołudnio-
we spotkanie z przyjaciółką. Żakiet 
możemy nosić z szerokimi spodnia-
mi, spodniami typu cygaretki a la-
tem z szortami z wysokim stanem, 
pasuje nawet do wersji rockowej – 
ze skórzanymi spodniami. W kom-
plecie z sukienką „małą czarną” 
stworzy stylizację uniwersalną na 
wiele okazji.  Żakiet zwany po-
tocznie chanelką jest idealną bazą 

CO CO CHAN E L – m istrzyn i klasyczn ej, luksusowej stylistyki

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

Anna Bogdanienko

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

▶ N a z dję c iu ż ak ie t c hane lk a inspirowany m o d ą Chane l z  Ate -
l ie r M al a R amu s w Tr ze b nic y.  W komp le c ie z  b ia ł ą je dwab -
ną b lu z k ą je st ide alną prop oz ycją do b iura ,  na sp ot k anie 
towar z ys k ie lu b b i z ne sowe. 

REKLAMA

do wyeksponowania dodatków. 
Coco uwielbiała sztuczną biżuterię 
i nosiła ją do żakietów, kostiumów 
po kilka sznurów pereł i bransole-
tek, dzisiaj ten trend na wyrazistą 
biżuterię noszoną w dużej ilości 
wciąż się utrzymuje i jest lansowany 
przez wielu projektantów mody.

Chanel twierdziła, że „luksus 
nie jest przeciwieństwem biedy, ale 
wulgarności”. Uważała, że „prosto-
ta może być nie tylko szykowna, ale 
także wyrafinowana. „

Chanel uważała, że dobra garde-
roba – klasyczna w stylu oraz uszyta 
z wysokiej jakości tkanin, o ile nie 
jest ponadczasowa, to przynajmniej 
nie starzeje się wraz z końcem se-
zonu. To podejście jest wyjątkowo 
nowoczesne również obecnie i bez 
wątpienia wpisuje się w postulaty 
slow fashion. 
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– Wraz z żoną zrobiliśmy 
pierwszy turniej w Trzebnicy, na 
tej pięknej nowej hali, która sa-
mym swoim wyglądem zaprasza 
i przyciąga wzrok. Prowadzimy 
tu też zajęcia taneczne dla dzieci 
i dorosłych. Cieszymy się, że tak 

dobrze rozwija się nasza współ-
praca z Gminą Trzebnica i Panem 
burmistrzem Markiem Długozi-
mą, o którego puchar zawalczyli 
zawodnicy podczas naszego fe-
stiwalu – mówi Adrian Stryjczak 
z Bas Dance, współorganizator 

imprezy i dodaje: – Mamy tu 
wszystkie style taneczne, pierw-
szego dnia taniec nowoczesny, 
drugiego dnia taniec towarzy-
ski. Występowały też nasze pod-
opieczne z najmłodszych grup. 
I o to w tym chodzi, by rozwijać 
w nich tę pasję – podsumowuje. 

Uczestnicy chętnie dzielili 
się swoimi wrażeniami: – Bar-
dzo mi się tu podoba, super sala, 
duże szatnie, jest klimat i dobra 
atmosfera – mówi jeden z nich, 
a inny dodaje: – Tańczę od kiedy 
skończyłem pięć lat taniec laty-
noamerykański. Przyjechałem tu 
wygrać, zobaczymy, jak będzie, 
ponieważ stawka jest bardzo wy-
równana. 

W drugim dniu festiwalu od-
była się uroczysta gala, która 
poprowadziła znana z telewizyj-
nego Tańca z Gwiazdami Iwona 
Szymańska-Pavlović, a na par-
kiecie zaprezentowali się m.in. 
wielokrotni zwycięzcy tego show, 
a także Mistrzowie Europy i Świa-
ta Hanna Żudziewicz i Jacek Je-
schke. – Cieszymy się z bardzo 
ciepłego przyjęcia publiczności. 
Pochodzimy z tych terenów, więc 
zawsze jest miło wystąpić w domu. 
Atmosfera jest bardzo gorąca, 
oklaski non stop, nie wiedziałam, 
że w Trzebnicy jest aż tylu fanów 
tańca – mówi Hanna Żudziewicz. 

– To była cudowna, wspania-
ła impreza. Turniej w przepięk-

nej scenerii, na przepięknej nowej 
hali. Myślę, że tu mogłyby się od-
bywać Mistrzostwa Polski i kto 
wie, czy turniej tej rangi nie zago-
ści w tych murach już wkrótce. Ja 
ze swojej strony bardzo serdecznie 
dziękuję za zaproszenie do pięknej 
Trzebnicy i mam nadzieję wrócić 
tu już za rok. Wielkie brawa dla 
organizatorów za zorganizowanie 
imprezy na tak wysokim poziomie 
– skomentowała Iwona Pavlović.

Zadowolona publiczność grom-
kimi oklaskami pożegnała tance-
rzy z nadzieją, że już za rok wrócą 
do Trzebnicy na kolejną edycję fe-
stiwalu.

[sh]

bas dance 

▶ P o d c z a s  f e s t i w a l u  z a p r e z e n t o w a ł a  s i ę  t a k ż e  g r u p a  c h e e r l e a d e r e k 
t re nując a na co d z ie ń na t r ze b nic k iej  hal i .

Moc tanecznej energii i niezapomniane wrażenia 
to znaki rozpoznawcze pierwszego Bas Dance 

Festival o Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica. 
Impreza odbyła się w nowej Hali Widowiskowo-

Sportowej im. Dolnośląskich Olimpijczyków 
w dniach 7-8 maja i przyciągnęła na parkiet 

wielu utalentowanych zawodników  
tak z regionu jak i z całej Polski. 

▶ G a l ę  p o p r o w a d z i ł a  I w o n a  S z y m a ń s k a - P a v l o v i ć  z n a n a  j u r o r k a  z  t e l e w i -
z y j n e g o  s h o w  Ta n i e c  z  G w i a z d a m i .

▶ Po k a z z a t a ń c z y l i  w i e l o k r o t n i  z w yc i ę z c y K r y s z t a ł owe j  Ku l i  Ta ń c a 
z  G w i a z d a m i ,  m i s t r z ow i e E u r o py i  ś w i a t a –  H a n n a Żu d z i e w i c z  i  J a c e k 
J e s c h ke .

▶ R y wali z acja na park ie c ie t r wa ł a 
dwa dni.

▶ N agro dy w rę c z y li  z astę p c a burmi -
st r z a K r yst y na H a ł ad aj ,  pr zewo d -
nic z ąc y R ady M iejs k iej  M ate u s z 
St anis z i  wsp ó ł org ani z ator Adrian 
St r yjc z ak .

▶ N i e d z i e l n ą  u r o c z y s t ą  g a l ę  F e s t i v a l u  B a s  D a n c e  w  i m i e n i u  b u r m i s t r z a  M a r k a  D ł u g o z i m y  o t w o r z y ł a  z a s t ę p c a  b u r m i s t r z a  K r y s t y n a  H a ł a d a j .

R E K L A M A
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Finał Ligi Bowlingowej

maraton fitness

Dobiegła końca IV edycja Trzeb-
nickiej Ligi Bowlingowej organi-
zowanej w kręgielni Bowling Club 
przy Gminnym Centrum Sportu 
TRZEBNICA-ZDRÓJ. Rozgrywki 
o puchar Marka Długozimy - Bur-
mistrza Gminy Trzebnica rozpo-

częły się jeszcze jesienią 2021 roku. 
Na tegorocznym podium znalazły 
się dwie kobiety; trzecie miejsce 
zdobyła Julia Obroca z 321 punk-
tami, na miejscu drugim znalazła 
się Hanna Krupa, która zdobyła 
353 punkty, a pierwsze miejsce za-

jął Tomasz Obroca z wynikiem 395 
punktów. We wtorek 26 kwietnia 
odbył się finał ligi, podczas którego 
najlepsi zawodnicy otrzymali na-
grody i statuetki. Serdecznie gratu-
lujemy i życzymy kolejnych sukce-
sów w bowlingu sportowym!

Za nami wiosenna edycja Maratonu Fit Woman. Dziękujemy za tak liczną 
obecność i pozytywną energię! Do zobaczenia!

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

1. Lechia Dzierżoniów 25 69 23 0 2 76-17
2. Słowianin Wolibórz 26 56 18 2 6 72-33
3. Polonia-Stal Świdnica 25 55 17 4 4 58-26
4. Polonia Trzebnica 26 44 13 5 8 41-39
5. Orzeł Ząbkowice Śląskie 26 42 12 6 8 46-30
6. Barycz Sułów 26 38 11 5 10 45-41
7. Bielawianka Bielawa 26 36 11 3 12 49-49
8. Sokół Marcinkowice 26 35 10 5 11 59-56
9. Moto Jelcz Oława 26 30 9 3 14 38-47

10. AKS Strzegom 26 30 8 6 12 42-49
11. Piast Nowa Ruda 26 28 7 7 12 36-53
12. MKP Wołów 26 28 7 7 12 32-43
13. GKS Mirków/Długołęka 26 26 7 5 14 31-47
14. Pogoń Oleśnica 26 23 6 5 15 39-82
15. WKS Wierzbice 26 23 6 5 15 28-57
16. Piast Żerniki (Wrocław) 26 21 5 6 15 30-53

Kolejka 26 – 7-8 maja / GKS Mirków/Długołęka 5-3 Piast Nowa Ruda / Polonia 
Trzebnica 3-2 Bielawianka Bielawa / MKP Wołów 1-4 Polonia-Stal Świdnica / 
Moto Jelcz Oława 7-2 Pogoń Oleśnica / AKS Strzegom 3-4 Sokół Marcinkowice 
/ Lechia Dzierżoniów 0-2 Słowianin Wolibórz Barycz Sułów 1-1 Orzeł Ząbkowice 
Śląskie / WKS Wierzbice 2-1 Piast Żerniki (Wrocław) / Kolejka 27 – 14-15 
maja / WKS Wierzbice – GKS Mirków/Długołęka 15 maja, 13:00 / Piast Żerniki 
(Wrocław) – Barycz Sułów 14 maja, 17:00/ Orzeł Ząbkowice Śląskie – Lechia 
Dzierżoniów 14 maja, 15:00 / Słowianin Wolibórz – AKS Strzegom 14 maja, 17:00 
/ Sokół Marcinkowice – Moto Jelcz Oława 14 maja, 17:00 / Pogoń Oleśnica – MKP 
Wołów 14 maja, 16:00 / Polonia-Stal Świdnica – Polonia Trzebnica 14 maja, 17:00 
/ Bielawianka Bielawa – Piast Nowa Ruda 14 maja, 15:30

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

1. Galakticos Solna 25 62 20 2 3 81-24
2. Polonia Środa Śląska 25 46 14 4 7 57-26
3. Orzeł Marszowice 25 45 14 3 8 54-46
4. Orzeł Pawłowice (Wrocław) 25 45 14 3 8 54-37
5. Zenit Międzybórz 25 41 13 2 10 49-32
6. Błysk Kuźniczysko 25 40 12 4 9 69-51
7. Polonia Bielany Wrocławskie 25 39 11 6 8 62-39
8. Wratislavia Wrocław 25 35 10 5 10 71-48
9. GKS Kobierzyce 25 35 10 5 10 55-49

10. Wiwa Goszcz 25 35 10 5 10 59-59
11. Odra Lubiąż 25 34 10 4 11 50-45
12. Czarni Jelcz-Laskowice 25 34 10 4 11 58-66
13. Orzeł Prusice 25 32 10 2 13 42-69
14. KS Żórawina 25 30 8 6 11 47-52
15. Mechanik Brzezina 25 9 2 3 20 26-117
16. Rapid Domaniów 25 8 2 2 21 16-90

Kolejka 25 – 7-8 maja / Zenit Międzybórz 3-0 Orzeł Pawłowice (Wrocław) / 
Orzeł Prusice 2-1 KS Żórawina / Polonia Środa Śląska 1-1 Odra Lubiąż / Galakticos 
Solna 7-2 Rapid Domaniów / Wiwa Goszcz 1-2 Wratislavia Wrocław / Mechanik 
Brzezina 0-4 Błysk Kuźniczysko / Orzeł Marszowice 3-2 Polonia Bielany 
Wrocławskie / Czarni Jelcz-Laskowice 3-2 GKS Kobierzyce / Kolejka 26 – 14-15 
maja / Orzeł Pawłowice (Wrocław) – Czarni Jelcz-Laskowice 14 maja, 16:00 / GKS 
Kobierzyce – Orzeł Marszowice 14 maja, 17:00 / Polonia Bielany Wrocławskie – 
Mechanik Brzezina 14 maja, 15:00 / Błysk Kuźniczysko – Wiwa Goszcz 14 maja, 
17:00 / Wratislavia Wrocław – Galakticos Solna 14 maja, 15:00 / Rapid Domaniów 
– Polonia Środa Śląska 14 maja, 17:00 / Odra Lubiąż – Orzeł Prusice 14 maja, 15:00 
/ KS Żórawina – Zenit Międzybórz 14 maja, 15:00

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

1. LZS Brzeźno 22 51 16 3 3 101-29
2. Plon Gądkowice 22 46 14 4 4 79-38
3. Lotnik Twardogóra 21 44 14 2 5 50-26
4. Barycz Milicz 22 44 14 2 6 77-34
5. Orla Korzeńsko 22 44 14 2 6 74-45
6. Dolpasz Skokowa 21 38 12 2 7 62-43
7. Victoria Zawonia 21 35 11 2 8 53-42
8. LKS Krzyżanowice (k. Wrocławia) 22 33 9 6 7 44-43
9. Sparta Skarszyn 21 31 9 4 8 37-35

10. Zorza Pęgów 21 23 6 5 10 40-49
11. Sokół Kaszowo 21 23 7 2 12 30-51
12. Sokół II Wielka Lipa 22 22 6 4 12 40-66
13. Płomień Krośnice 21 12 3 3 15 30-60
14. Sparta Miłcz 22 11 3 2 17 26-86
15. KP Brzeg Dolny 21 4 1 1 19 24-120

Bór Oborniki Śląskie wycofał się z rozgrywek po 2. kolejce. Jego wyniki zostały 
anulowane. Kolejka 23 – 7-8 maja / Pauza: Płomień Krośnice. / Dolpasz Sko-
kowa 2-0 Barycz Milicz / Zorza Pęgów 3-0 Sokół Kaszowo / Victoria Zawonia 0-6 
Lotnik Twardogóra / Sparta Skarszyn 4-2 KP Brzeg Dolny / Sokół II Wielka Lipa 2-7 
LZS Brzeźno / Orla Korzeńsko 4-3 Plon Gądkowice / Sparta Miłcz 2-4 LKS Krzyża-
nowice (k. Wrocławia) / Kolejka 24 – 14-15 maja / Pauza: LZS Brzeźno. / Barycz 
Milicz – Sparta Miłcz 14 maja, 15:00 / LKS Krzyżanowice (k. Wrocławia) – Orla 
Korzeńsko 15 maja, 11:00 / Plon Gądkowice – Sokół II Wielka Lipa 15 maja, 11:00 
/ Płomień Krośnice – Sparta Skarszyn 15 maja, 17:30 / KP Brzeg Dolny – Victoria 
Zawonia 15 maja, 15:00 / Lotnik Twardogóra – Zorza Pęgów 14 maja, 16:00 / So-
kół Kaszowo – Dolpasz Skokowa 15 maja, 11:00

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

1. Tomtex Widawa Wrocław 15 43 14 1 0 60-12
2. Sokół Ujeździec Wielki 15 38 12 2 1 55-23
3. Płomień Wisznia Mała 16 34 11 1 4 57-34
4. Sokół Ujeździec Mały 16 29 9 2 5 54-33
5. Dąb Kuraszków 15 25 8 1 6 33-28
6. Orzeł II Prusice 16 21 6 3 7 42-42
7. Błękitni Pawłów Trzebnicki 15 15 5 0 10 34-48
8. Sparta Będkowo 15 13 4 1 10 31-48
9. Masłovia Masłów 16 11 3 2 11 20-46

10. LKS Krościna Wielka 15 10 3 1 11 33-68
11. Piorun Koniowo 16 8 2 2 12 21-58

Avia Ozorowice wycofała się z rozgrywek po 10. kolejce. Jej wyniki zostały anulo-
wane. / Piorun Koniowo wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej./ Kolejka 
19 – 7-8 maja / Pauza: LKS Krościna Wielka. / Sparta Będkowo 3-0 Piorun Ko-
niowo (wo) / Błękitni Pawłów Trzebnicki 0-1 Dąb Kuraszków / Tomtex Widawa 
Wrocław 3-0 Masłovia Masłów / Sokół Ujeździec Wielki 10-1 Orzeł II Prusice / So-
kół Ujeździec Mały 2-5 Płomień Wisznia Mała / Kolejka 20 – 14-15 maja / Pau-
za: Masłovia Masłów. / Płomień Wisznia Mała – Sokół Ujeździec Wielki 15 maja, 
17:00 / LKS Krościna Wielka – Błękitni Pawłów Trzebnicki 15 maja, 15:00 / Dąb 
Kuraszków – Sparta Będkowo 15 maja, 15:00 / Orzeł II Prusice – Tomtex Widawa 
Wrocław 15 maja, 15:00 / Piorun Koniowo – Sokół Ujeździec Mały 
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W dniach 22.03.2022 r. – 04.04.2022 
r. w Szkole Podstawowej nr 2 

w Trzebnicy odbył się Konkurs na 
Najpiękniejszą Pisankę Wielkanoc-
ną, adresowany do uczniów klas 
0-3. Głównym celem konkursu 
było kultywowanie, pielęgnowanie 
i propagowanie wśród najmłodszych 
tradycji wielkanocnych, rozwijanie 
zdolności plastycznych i manual-
nych, a także popularyzacja ak-
tywności twórczej wśród uczniów. 
Konkurs cieszył się bardzo dużym 
zainteresowaniem. Do organizato-
rów wpłynęło 60 pięknie przygoto-
wanych pisanek. Dnia 12.04.2022 
r. odbyło się wręczanie dyplomów 
oraz nagród za udział w konkur-
sie. Komisja konkursowa oceniając 
prace zwracała głównie uwagę na 
samodzielność wykonanej pisanki, 
pomysłowość oraz jej oryginalność. 
Komisja przyznała następujące 
miejsca: I miejsce: Maja Mróz – kl. 
1b, Maria Piróg – kl. 0a, Ryszard 

Ratański – kl. 0b, Antonina Wojta-
sik – kl. 2a, II miejsce: Jan Dudzik – 
kl. 2a, Lena Grzeca – kl. 1c, Emilia 
Michorczyk – kl. 0c, Karol Ostrow-
ski – kl. 0b, Bianka Sikora – kl. 3c, 
Maksymilian Szala – kl. 3c, III miej-
sce: Andżelika Deindl – kl. 2c, Maja 
Marciszewska – kl. 0b, Zofia Mar-
ciszewska – kl. 3c, Arkadiusz Ły-
soń – kl. 2d, Nikodem Skalski – kl. 
2, Aleksander Zemboldt – kl. 0c, IV 
miejsce: Kacper Czajka – 2d, Antoni 
Długosz – 1d, Hanna Wróbel – 1c. 
Pisanki przygotowane na konkurs 
dzięki uprzejmości uczniów oraz ich 
rodziców zostały przekazane na Jar-
mark Wielkanocny zorganizowany 
w szkole w dniach 12-13.04.2022 r., 
z którego dochód został przezna-
czony na wsparcie rodzin z Ukrainy 
przebywających na terenie naszej 
gminy oraz na bieżące finansowanie 
potrzeb szkoły. Wszystkim uczest-
nikom gratulujemy i bardzo dzię-
kujemy za udział w konkursie!!! / J. 
Drzewiecka, A. Gniłka, M. Marycz

Sz. Podstawowa Ujeździec

GróD kraka 

W dniu 29 kwietnia wraz z pierw-
szymi promieniami Słońca ucznio-
wie z Ujeźdźca Wielkiego wyru-
szyli w podróż realizując projekt 
Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj 
Polskę”. Mimo wczesnych godzin 
rannych, każdy był zwarty i gotowy 
do poznania legend i historii Kra-
kowa i Wieliczki. W trakcie naszej 
wycieczki z okien autokaru mo-
gliśmy podziwiać górę św. Anny, 
polską wieżę Eiffla – czyli gliwicką 
radiostację oraz krajobraz przemy-

słowy Wyżyny Śląskiej i elementy 
Wyżyny Krakowsko-Częstochow-
skiej. Tuż przed południem dotar-
liśmy do grodu króla Kraka. Swą 
podróż rozpoczęliśmy od Bazyliki 
św. Floriana. Następnie, Traktem 
Królewskim udaliśmy się w oko-
lice Baszty, Bramy Floriańskiej 
i ulicą Floriańską dotarliśmy do 
Rynku Głównego. Po drodze mi-
jaliśmy piękne kamienice owiane 
legendami, w których przebywały 
sławne osoby. Obejrzeliśmy Ko-
ściół Mariacki, z którego wieży 
rozbrzmiewał hejnał. Podziwiali-

śmy Sukiennice, w których kupi-
liśmy pamiątki. Z Rynku Głów-
nego przeszliśmy ulicą Grodzką 
na wzgórze Wawelskie do Katedry 
Wawelskiej i Zamku. Na zakończe-
nie pobytu w Krakowie pożegnali-
śmy się ze Smokiem i udaliśmy się 
do Wieliczki. Tam przewodnik 
wielicki zapoznał nas z historią, 
legendami i ciężką pracą górni-
ków w kopalni soli. Dzięki biurze 
podróży Aurora, dzień był pełen 
wrażeń i bogaty w nowe doświad-
czenia. Zmęczeni wielogodzinnym 
spacerem, ale z uśmiechem na 
twarzy i miłymi wspomnieniami, 
bezpiecznie wróciliśmy do domu. / 
K. Kwiatkowska

3 maja
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Uroczysty apel z okazji rocznicy 
uchwalenia Konstytucji Trzeciego 
Mają dla klas 4-7 został przygo-
towany przez klasę 7b wraz z wy-
chowawcą i przy współpracy z Sa-

morządem Szkolnym. Dziękujemy 
wszystkim osobom zaangażowa-
nym w przygotowanie tej uroczy-
stości. Również Pani Bonie oraz 
Panu Wojciechowskiemu za przy-
gotowanie nagłośnienia i dekoracji.

Dnia 29 kwietnia, w piątek, w Szko-
le Podstawowej nr 3 w Trzebnicy 
odbył się XII Powiatowy Konkurs 
Polonistyczny: „Czytam między 
słowami” dla uczniów klas 8 po-
wiatu trzebnickiego. Uczniowie 
rozwiązywali test cichego czytania 
ze zrozumieniem i zmierzyli się ze 
zadaniami m.in. otwartymi, za-
mkniętymi, prawda-fałsz, uzupeł-

niali luki w tekście, dopasowywali 
w pary, odczytywali informacje 
z map i tabel. Rywalizacja przebie-
gała na wysokim, wyrównanym 
poziomie. Naszą placówkę repre-
zentował Mateusz F. z klasy 8b, 
który pomyślnie przeszedł etap 
szkolny, zdobywając największą 
liczbę punktów. W etapie powia-
towym Mateusz godnie reprezen-
tował naszą szkołę, dziękujemy 
i gratulujemy!

22 kwietnia 2022 r. uczennica na-
szej szkoły Tola M. z klasy 7a, brała
udział w XXIX edycji Ogólnopol-
skiej Olimpiady Promocji Zdro-
wego Stylu Życia, organizowanej 
przez Polski Czerwony Krzyż we 
Wrocławiu. Był to etap okręgowy 
(wojewódzki). Tola zajęła bardzo 
wysokie II miejsce. Aby wziąć 
udział w tym etapie należało wcze-
śniej wygrać etap regionalny, który 
się odbył w Miliczu i zorganizo-
wać akcję prozdrowotną w swoim 
lokalnym środowisku. 7 kwietnia 
z okazji Światowego Dnia Zdrowia, 
Tola przeprowadziła (przez sie-
bie opracowaną) akcję promującą 
zdrowy sposób odżywiania się pt. 

„Zamiast Fast fooda, wybierz zdro-
we cuda”, w naszej szkole, obejmu-
jąc nią uczniów z klas 4-8. Poprzez 
podjęte działania chciała wskazać 
możliwości urozmaicenia wła-
snego stylu żywienia. W tym celu 
przygotowała tematyczną gazet-
kę w holu szkoły, przeprowadziła 
wśród uczniów ankiety, sprawdza-
jące w jaki sposób najczęściej się 
odżywiają, przygotowała i zapre-
zentowała w każdej klasie krótką 
prelekcję na temat zasad zdrowego 
odżywiania, rozdała samodziel-
nie opracowane ulotki wskazują-
ce restauracje serwujące zdrową 
żywność. Wraz z klasą przygoto-
wała kiermasz zdrowej żywności. 
Wszystkie te działania zostały 

udokumentowane i przesłane do 
Okręgowej Komisji PCK we Wro-
cławiu. W konkursie okręgowym 
uczniowie mieli dodatkowo do 
rozwiązania test wielokrotnego 
wyboru na temat zdrowego stylu 
życia. II miejsce Toli to ogromny 
sukces. / Serdecznie gratulujemy. / 
Beata Trela-Żelazko / Monika Wo-
jewódka

28 kwietnia w Szkole Podstawo-
wej nr 3 w Trzebnicy odbył się Po-
wiatowy Konkurs Matematyczny 
„Delta”. Naszą szkołę reprezen-
tował Szymon M. z klasy 7b. 15 
uczestników z powiatu trzebnic-
kiego walczyło o podium. Walka 
była zacięta i bardzo wyrównana. 
Świadczy o tym duża liczba miejsc 
ex aequo. Nasz uczeń zdobył IV 
miejsce w powiecie. Brawo Szy-
mon!!!! / Aneta Jędrzejewska

Szkoła Podstawowa nr 2

naj. pisanka wielkanocna

29 kwietnia klasy 2a, 2b i 2c do-
łączyły do wspólnego przemarszu 
ulicami miasta, aby uczcić Dzień 
Osób Niepełnosprawnych. Gość-

mi tego wydarzenia byli uczest-
nicy programu Down The Road. 
Obchody tego dnia mają zwrócić 
uwagę na integrację osób niepeł-
nosprawnych ze społeczeństwem.

W piątek 29 kwietnia zgodnie 
z lokalną tradycją obchodziliśmy 
Dzień Pioniera Ziemi Trzebnickiej. 
Jak co roku spotkaliśmy się przy Po-
mniku Pionierów by uczcić pamięć 
pierwszych osadników, którzy od-
budowywali miasto z powojennych 
gruzów. W obchodach brali udział 
pionierzy, przedstawiciele władz 
lokalnych, służb mundurowych, 
szkół oraz mieszkańcy Trzebni-

cy. Naszą szkołę reprezentowali 
uczniowie klasy 5a, którzy przy-
gotowali i przedstawili program 
artystyczny na tę okoliczność oraz 
w poczcie sztandarowym przedsta-
wiciele klas ósmych. Jako solistki 
wystąpiły: Gaja Dziadosz z klasy 
5a oraz Natalia Dudek z klasy 8b. 
Piosenkę kończąca nasz występ 
pt.: „Wolność” zadedykowaliśmy 
Ukrainie i jej dzielnym mieszkań-
com. Uroczystości zakończyły się 
składaniem wieńców pod pomni-
kiem. / Justyna Kędziora

Pani Iwona Onyszko przeprowa-
dziła szkolny konkurs z języka an-
gielskiego ,,English is fun” dla klas 
II i III. Uczniowie: Hania Federo-
wicz i Alex Krzan z kl 2c , Zosia 
Świderska , Zuzia Janik oraz Julia 
Dominiak z kl 3a , rozwiązywali 

trudny test znajomości języka an-
gielskiego. Zwyciężyła Julia Domi-
niak – kl 3a, drugie miejsce zajęła 
Zuzia Janik – kl 3a, trzecie – Zosia 
Świderska – kl.3a. Julia Dominiak 
i Zuzia Janik będą reprezentować 
naszą szkołę w etapie powiatowym 
w Obornikach Śląskich. Gratuluje-
my i życzymy sukcesu. / R.Makles, 

Dnia 28 kwietnia do Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Trzebnicy zawitali 
wszyscy zakwalifikowani ucznio-
wie Powiatu Trzebnickiego, aby 
móc zmierzyć się w konkursie ma-
tematycznym „DELTA”. Konkurs 

dedykowany jest do uczniów klas 
siódmych i poza wiedzą teoretycz-
ną, praktyczną jak i sprawnością 
rachunkową wymaga od uczest-
ników sprytu i spostrzegawczości 
w rozwiązywaniu zadań. W trakcie 
zmagań wszyscy uczniowie w trak-
cie 60 minut mieli do wykonania 8 
trudnych zadań. Kiedy młodzież już 
wykonała wszystkie zadania a czas 
dobiegł końca otrzymali słodki po-
częstunek, w tym czasie komisja 
zajęła się sprawdzaniem ich prac. 
Konkurs zakończył się wręczeniem 
nagród i dyplomów a uczniowie 
naszej szkoły otrzymali odpowied-
nio: Miejsce I – Maciej Otfinowski, 
Miejsce III – Mateusz Jędrzejewski, 
Gratulujemy, Agata Lisiak i Sylwia 
Mirek 

Dnia 29 maja w naszej szkole od-
była się XIV edycja powiatowego 
konkursu polonistycznego „Czytam 
między słowami”. Konkurs ten gro-
madzi uczniów z klas VIII, którzy 
mierzą się z różnorodnymi zada-
niami sprawdzającymi umiejętność 

czytania ze zrozumieniem. W tym 
roku w zmaganiach konkursowych 
uczestniczyło 13 uczestników z 11 
szkół powiatu trzebnickiego. Naszą 
szkołę reprezentowały uczennice 
z klasy VIII c – Marcelina Kopyś 
oraz Wiktoria Nieckarz. Dziewczęta 
zajęły czwarte miejsce. Gratulacje! / 
Agnieszka Drohomirecka

W ostatnich dniach kwietnia od-
był się Szkolny Konkurs Matema-
tyczny „Wesołe Myślenie”. Celem 
konkursu jest rozwijanie zainte-
resowań i uzdolnień matematycz-
nych. Uczniowie musieli rozwią-
zać 5 zadań tekstowych. Laureaci: 

I miejsce – Zofia Świderska, II 
miejsce – Antonina Górnicz, Julia 
Dominiak, III miejsce – Jan Kry-
za, Nadia Michnicka, Laureatka 
I miejsca Zofia Świderska będzie 
reprezentowała naszą szkołę w eta-
pie powiatowym. Wszystkim gra-
tulujemy sukcesu. / M.Z. L.D.

Dnia 27 kwietnia w Hali Sportowej 

Młodzieżowego Centrum Spor-
tu przy ul. Kościelnej 9 odbyła się 
I runda Ligi Piłki Nożnej – Mundial 
Przedszkolaka. W rywalizacji spor-

towej wzięło udział osiem drużyn 
z przedszkoli i szkół gminy Trzeb-
nica. Reprezentacja chłopców naszej 
szkoły z oddziałów przedszkolnych 
0a, 0b, 0c zajęła III miejsce. Gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów! / 
V.R., B.J., M.Z.

11 kwietnia odbył się szkolny kon-
kurs piosenki angielskiej dla klas 
I-III, który przeprowadziła pani 
Iwona Onyszko. Zaśpiewały: Arina 
Berezyna – kl.1a, Zosia Świderska 
– kl.3a, Kinga Januszewska – kl 3a 
i Tosia Górnicz – kl.3a. Uczennice 
klasy 3a będą reprezentować naszą 
szkołę na konkursie ,,Let’s sing” 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzeb-
nicy. Życzymy powodzenia. / R.Ma-
kles 
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Już po raz dziewiąty w rocznicę Po-
wstania w Getcie Warszawskim, 
Muzeum Historii Żydów Polskich 
zorganizowało akcję społeczno

-edukacyjną „Żonkile”. Przywódca 
powstania, Marek Edelman, który 
przeżył likwidację getta, przez lata 
pielęgnował pamięć o wydarzeniach 
z 1943 roku. W każdą rocznicę wy-
darzeń przychodził pod Pomnik 

Bohaterów Getta w Warszawie, by 
oddać hołd poległym. Wraz z nim 
przychodziło coraz więcej ludzi 
z żółtymi kwiatami. Żółty żonkil 
stał się symbolem pamięci. Akcji to-
warzyszy również hasło "Łączy nas 
pamięć", które podkreśla siłę wspól-
noty, znaczenie solidarności, potrze-
bę dialogu ponad podziałami. Do 
akcji zaproszeni zostali uczniowie 
ze szkół w całej Polsce. Nasza Szkoła 
także wzięła w niej udział. Odby-
ły się lekcje – warsztaty, przepro-
wadzone przez nauczycieli historii 
z wykorzystaniem materiałów mul-
timedialnych przygotowanych przez 
Muzeum Polin. Podczas zajęć mło-
dzież pracowała w grupach i przygo-
towała symboliczne przypinki – żół-
te żonkile. W zajęciach udział wzięli 
uczniowie z klas IV – VIII.

Dnia 22 kwietnia obchodziliśmy 
Światowy Dzień Ziemi. Z tej okazji 
dzieci z grupy Biedronki wybrały się 
poza teren przedszkola w celu po-
sprzątania najbliższej okolicy. Dzieci 
wybrały się na pobliski Ołtarz Polo-
wy i tam zaczęły wykonywać swoje 
zadanie. W przedszkolu przygoto-
waliśmy się do sprzątania świata: 
dowiedzieliśmy się jak segregować 
śmieci, zaopatrzyliśmy się w worki 
oraz rękawiczki. Znalezione śmieci 

sprawnie posegregowaliśmy i wy-
rzuciliśmy do odpowiednich koszy. 
Przedszkolaki podeszły do zadania 
z wielkim zaangażowaniem. Na ko-
niec zaapelowały głośno do wszyst-
kich słowami: „Mówią o tym głośno 
dzieci, trzeba segregować śmieci”. 
Cieszymy się, że dbanie o środowi-
sko nasi podopieczni traktują bar-
dzo poważnie i nawet taki obowią-
zek jest dobrą zabawą, która uczy 
i uświadamia w postawach proeko-
logicznych.

W ramach realizacji programu pro-
filaktyczno-wychowawczego na-
sza szkoła prowadzi szeroki zakres 
działań takich jak „Bezpieczeństwo 
w sieci” oraz „Stop przemocy”. Dzia-
łania te ukierunkowane są przede 
wszystkim na kształcenie właści-
wych postaw i mechanizmów obron-
nych wobec zagrożeń ze strony nega-
tywnych zjawisk społecznych, takich 
jak: przestępczość nieletnich, prze-
moc rówieśnicza, szkodliwy wpływ 
treści w przestrzeni internetowej 

oraz kradzież tożsamości. 27 kwiet-
nia gościliśmy funkcjonariuszy Ko-
mendy Powiatowej Policji z Trzeb-
nicy asp. Darię Szydłowską oraz 
sierż. Adriana Zalewskiego, którzy 
spotkali się z uczniami klas 4-6 oraz 
7-8 i wygłosili prelekcję na temat 
zagrożeń związanych z wiekiem 
dorastania, przemocy rówieśniczej 
oraz cyberprzemocy. Policjanci mó-
wili o odpowiedzialności za swoje 
postępowanie. Przestrzegali przed 
zachowaniem, które jest przejawem 
demoralizacji oraz przed czynami 
karalnymi. Nasi goście scharakte-

ryzowali zjawisko cyberprzemo-
cy, które na pozór niewinne, może 
wyrządzić ogromne szkody. Przed-
stawiciele policji zwrócili uwagę na 
rozsądne korzystanie z Internetu 
i portali społecznościowych, użytko-
wanie telefonów komórkowych, za-
mieszczanie informacji i pobieranie 
plików z Internetu. Funkcjonariusze 
poinformowali, iż nieprzestrzeganie 
prawa może doprowadzić do poważ-
nych konsekwencji, np. nadzoru ku-
ratora bądź skierowania sprawy do 
sądu rodzinnego. Rodzice, ucznio-
wie, wychowawcy oraz dyrektor ser-
decznie dziękują funkcjonariuszom 
za ciekawą i pouczającą prelekcję./ 
Anna Leszczyńska-Janik

29 kwietnia w Szkole Podstawowej 
nr 3 odbył XIII Powiatowy Konkurs 
Polonistyczny „Czytam między sło-
wami” dla uczniów klas ósmych. Na-
szą placówkę reprezentowała Anna 
Dyszczyńska, która zajęła I miejsce. 
Aniu GRATULUJEMY! Jesteśmy 
z Ciebie dumni i dziękujemy za wzo-
rowe reprezentowanie szkoły. Anna 
Leszczyńska-Janik

W Szkole Podstawowej w Boleści-
nie odbyła się uroczysta akademia 
z okazji 231. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Celem apelu 

było kształtowanie wśród odbiorców 
poczucia przynależności narodowej. 
Uczniowie, pod kierunkiem pani 
Anny Leszczyńskiej-Janik przygo-
towali część artystyczną o patrio-
tycznej i rocznicowej wymowie. 

Uroczystość tę zainicjowało odśpie-
wanie hymnu narodowego. Młodzi 
aktorzy z klas IV i VIII zaprosili do 
udziału w żywej lekcji historii, któ-
ra przeniosła widzów w minione 
wieki. Scenariusz miał formę sej-
miku uczniowskiego, podczas któ-
rego prowadzący słowem i pieśnią 
przybliżyli wydarzenia związane 
z uchwaleniem Konstytucji. Odśpie-
wali piękne, patriotyczne utwory 
„Rotę” oraz „Biel i czerwień – dwa 
kolory, które każdy Polak zna”. Ser-
deczne podziękowania dla pani 
Dominiki Surmy za przygotowanie 
uczniów do śpiewu. Uczniowie zo-
stali nagrodzeni gromkimi brawa-
mi, a pani dyrektor Anna Kurnicka 
skierowała do zebranych krótkie 
przemówienie, nawiązując do wyda-
rzeń uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

25 kwietnia klasy I-III uczestniczy-
ły w wycieczce do Wrocławia. Wy-
jazd był zorganizowany w ramach 
projektu „Poznaj Polskę „. Mimo 
deszczowej pogody towarzyszyły 
nam dobre humory. Nasze zwie-

dzanie rozpoczęliśmy od Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. Nasz prze-
wodnik, Pan Andrzej opowiedział 
historię powstania tego budynku. 
Kolejnym punktem, który odwie-
dziliśmy we Wrocławiu był Rynek. 
Przepiękna Starówka i Ratusz za-
chwyciły wszystkich uczestników 
wycieczki. Idąc w kierunku Stare-

go Miasta szukaliśmy po drodze 
krasnoludków, które znajdują się 
w różnych miejscach. Po posiłku 
w McDonaldzie odbył się rejs stat-
kiem NEREIDA Po Odrze. Następ-
nie udaliśmy się do Centrum Edu-
kacji Ekologicznej „Hydropolis”, 
gdzie odbyła się lekcja o wodzie. 
Warto pojechać i zwiedzić stolicę 
Dolnego Śląska. Jesteśmy pewni, że 
jeszcze tam wrócimy. / Dominika 
Surma / Małgorzata Radek 

Dnia 20 kwietnia 2022r. klasa 7b 
wraz z opiekunami udała się do 
Wrocławia do Muzeum Iluzji. 
Uczniowie mieli okazję spotkać się 
ze sztuką i wynalazkami nauko-
wymi przedstawionymi w tajem-
niczy sposób. Wykonywali ciekawe 
zadania w specjalnych okularach 

kątowych, zobaczyli jak działa kula 
plazmowa, robili ciekawe zdjęcia 
w świecie do góry nogami a tak-
że dowiedzieli się na czym polega 
zwolnione tempo w procesie two-
rzenia filmu. Przewodnik muzeum 
odpowiedział również na wszyst-
kie pytania nurtujące uczniów, 
dotyczące niesamowitego świata 
iluzji. 

19 kwietnia przypada rocznica wy-
buchu powstania w getcie warszaw-
skim. Uczniowie klas V-VIII SP 

w Kuźniczysku, upamiętniając ofia-
ry powstania, włączyli się w akcję 
społeczno – edukacyjną „Żonkile”, 
organizowaną przez Muzeum Hi-
storii Żydów Polskich POLIN. Ha-

słem tegorocznej akcji była miłość, 
bo jak napisał Marek Edelman, je-
den z przywódców powstania: „Nie-
nawiść jest łatwa. Miłość wymaga 
wysiłku i poświęcenia”. Uczniowie, 
z przypiętymi żonkilami – symbo-
lami akcji, wysłuchali programu ar-
tystycznego, przygotowanego przez 
uczennice klasy VIII. Przedstawiono 
w nim historię getta warszawskiego. 
Następnie rozpoczęły się zajęcia 
warsztatowe w oparciu o opowiada-
nie Marcina Szczygielskiego „Praw-
dziwi przyjaciele” i film „Muranów 
– Dzielnica Północna”. Uczestnicy 
spotkania wzbogacili swoją wiedzę 
historyczną i poznali ważne przesła-
nie – „Człowiek żyje tak długo, jak 
długo trwa pamięć o nim”. Udział 
uczniów naszej szkoły w akcji „Żon-
kile” stał się formą sprzeciwu prze-
ciwko wojnie. Koordynator akcji E.M.

AKCJA „ŻONKILe”

Sz. Podstawowa Kuźniczysko

Szkoła Podstawowa nr 3
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ŻONKILe 

muzeum iluzji

07.04.2022 r. na dwóch godzinach 
lekcyjnych w Szkole Podstawowej 
w Masłowie odbyły się warsztaty, 

które prowadziła Pani Beata. Za-
jęcia miały na celu ukazanie klasie 
VIII dalszej ścieżki zawodowej. Na 
zajęciach uczniowie mogli się do-
wiedzieć, w jaki sposób poznać, do 
jakiego zawodu mają predyspozy-
cje. Uzyskali również informacje, 
do jakiej szkoły pójść, jaki kieru-
nek wybrać, żeby pracować w wy-
marzonym zawodzie. Pod koniec 
warsztatów ósmoklasiści rozwiązy-
wali test, który ukazał im (poprzez 
swoje zdolności i talent), w którym 
kręgu zainteresowań czuliby się 
najlepiej. Uczniowie byli zgodni co 
do tego, że wykład był potrzebny 
i bardzo pożyteczny. Nie zabrakło 
także miłej atmosfery.

Sz. Podstawowa Masłów

warsztaty

Sz. Podstawowa Boleścin
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W ramach obchodów Dnia Ziemi 
dzieci z grupy Myszki i Pszczółki 
uczestniczyły w teście ekologicz-
nym. Celem tego zadania było 
utrwalenie wiedzy dzieci na temat 
środowiska, jego ochrony oraz roz-

wijanie kompetencji proekologicz-
nych. Na początku przedszkolaki 
obejrzały prezentację z animacja-
mi, a następnie odpowiadały na 
pytania dotyczące naszej planety, 
sposobów dbania o nią jak i segre-
gowania śmieci. Z łatwością po-
radziły sobie z segregacją śmieci 

do odpowiednich pojemników 
oraz chętnie dzieliły się swoimi 
pomysłami dotyczącymi dbania 
o Ziemię. Test okazał się niezwykle 
łatwy, dzieci świetnie poradziły 
sobie z odpowiedziami, a w nagro-
dę otrzymały drobne upominki. 
Edukacja ekologiczna jest ważnym 
elementem nauki i cieszymy się, że 
w tej formie spodobała się naszym 
przedszkolakom. / (A.P., A.S.)

Sz. Podstawowa Masłów

Sz. Podstawowa Masłów

warsztaty motywacyjne

ŻONKILe 2022

11 kwietnia uczniowie naszej szko-
ły wzięli udział w warsztatach 
motywacyjnych, które przeprowa-
dziły panie M. Słowik i K. Gubała 
z Krajowego Ośrodka Kształcenia 
Administracji. Zajęcia odbywały 
się w trzech grupach wiekowych. 
Na początku warsztatów uczniowie 
musieli zmierzyć się z pytaniem: 
„W czym jestem dobry?” To z po-
zoru proste zagadnienie sprawiło 
uczestnikom sporo trudności, jed-
nak po wnikliwej analizie i pomocy 
kolegów każdemu udało się odna-
leźć swoje mocne strony. W kolejnej 

części zajęć uczniowie dowiedzieli 
się, jak budować swoją motywację 
i jak ważną rolę odgrywają cele, 
które należy sobie wyznaczać. 
Uczestnicy szukali również prak-
tycznych zastosowań nabywanych 
przez siebie umiejętności na po-
szczególnych zajęciach lekcyjnych. 
Panie prowadzące podpowiedzia-
ły wszystkim w jaki sposób radzić 
sobie z różnorodnymi przeszkoda-
mi w dążeniu do obranych celów. 
Podkreśliły również olbrzymią rolę 
planowania. Zajęcia przebiegały 
w miłej atmosferze z wielkim zaan-
gażowaniem uczniów.

W tym roku nasza szkoła po raz 
pierwszy wzięła udział w corocz-
nej akcji społeczno-edukacyjnej 
„Żonkile” organizowanej przez 
Muzeum Historii Żydów w Warsza-
wie. Akcja ta ma na celu upamięt-
nienie rocznicy powstania w getcie 
warszawskim, które wybuchło 19 
kwietnia 1943 r. W 2022 roku te-
matem przewodnim kampanii była 
miłość. Podczas przeprowadzonych 
w szkole zajęć obserwowaliśmy róż-
ne jej oblicza: od miłości rodziciel-
skiej, przez miłość do przyjaciół, 
idei, aż po miłość romantyczną. 
Podczas lekcji, które odbywały się 
na podstawie materiałów udostęp-
nionych przez Muzeum Polin, nasi 
uczniowie zapoznali się z trudną te-
matyką wydarzeń wojennych. Dzie-
ci z klasy III wykonały ćwiczenia 
na podstawie wysłuchanego opo-
wiadania „Historia pewnej ulicy” 
Justyny Bednarek. Uczniowie klas 
IV i V usłyszeli opowieść „Prawdzi-
wi przyjaciele” Mariana Szczygiel-

skiego oraz zapoznali się z filmem 
„Będę pisać”, który przedstawia 
losy dwójki żydowskich nastolat-
ków przed wojną i po jej wybuchu. 
Młodzież z klas VII i VIII obejrzała 
film „Muranów – Dzielnica Pół-
nocna”, opowiadający o żydowskiej 
historii dzielnicy Muranów w War-
szawie. Narratorka Ala, młoda war-
szawska Żydówka, zabrała widzów 
w multimedialną podróż po róż-
nych miejscach Muranowa i opo-
wiedziała najważniejsze historie 
z nim związane z okresu ostatnich 
stuleci. Film został zrealizowany 
w stylistyce youtuberskiej i zawie-
ra animacje oraz archiwalne filmy 
i fotografie. Dodatkowo ucznio-
wie klasy VII dla całej społeczno-
ści szkolnej wykonali papierowe 
żonkile, które są symbolem walki 
o godność. 21 kwietnia na znak 
pamięci wszyscy przypięli kwiaty 
i dumnie nosili podczas szkolnych 
zajęć, udowadniając tym samym, 
że #ŁączyNasPamięć. Dziękujemy 
wszystkim, którzy włączyli się w tę 
akcję. / asf

NATALIA SZOSTAK LAuReATKĄ

Szkoła Podstawowa nr 1

21 kwietnia 2022 r. w Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Trzebnicy odbył 
się XIV Powiatowy Konkurs bio-
graficzny “Znam Jana Pawła II” dla 
uczniów z klas VII – VIII. Celem 
konkursu było przede wszystkim 

poszerzenie wiedzy o naszym wiel-
kim rodaku. Uczniowie zmagali 
się z zadaniami o zróżnicowanym 
stopniu trudności. Nasza uczenni-
ca Natalia Szostak z kl. VIII a zaję-
ła V miejsce. Gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów!

29 kwietnia 2022 r. odbył się XXIII 
Powiatowy Konkurs Ortograficzny 
„Złote Pióro” w SP w Krynicznie. 
W konkursie brało udział 14 uczest-
ników – trzecioklasistów ze szkół 
powiatu trzebnickiego. Uczniowie 
pisali dyktando o tematyce wiosen-
nej. Asia Chołodecka z 3b zajęła III 
miejsce. Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów. / Róża Marczak

Szkoła Podstawowa nr 3

konkurs polonistyczny
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PRZEDSZKOLNY WIELKA-
NOCNY KONKURS PLASTYCZ-
NY ,,Najpiękniejsza ozdobę wiel-
kanocna” został rozstrzygnięty 
11 kwietnia 2022 r. Na konkurs 
wpłynęło 53 prace dzieci w wieku 
od 3 do 6 lat. Wszystkie zgłoszone 
do konkursu prace spełniały jego 

wymogi. Pomysłowość, dobór ma-
teriałów oraz precyzja wykonania 
prac przerosły nasze najśmielsze 
oczekiwania, sprawiając niemałe 
wyzwanie Komisji Konkursowej, 
która zwołana 11 kwietnia b.r. oce-
niła prace zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w Regulaminie Kon-
kursu. 25 kwietnia odbyło się uro-
czyste wręczenie Dyplomów oraz 

nagród. I miejca: Alan Lipiński 
(Tygryski), Miłosz Wojczuk (Li-
ski), Matylda Massalska (Biedron-
ki), II miejsca: Iga Arent (Zającz-
ki), Bartłomiej Smaczyński (Liski), 
Martyna Hliwa (Misie), Hubert 
Miedziński (Rybki), III miejsca: 
Kamil Suliga (Zajączki), Niko-
dem Hliwa (Zajączki), Maja Lasek 
(Sówki), Natalia Płonka (Myszki) 
WYRÓŻNIENIA: Maksymilian 
Koćma (Tygryski), Zofia Płonka 
(Zajączki), Zofia Krawiec (Sów-
ki), Amelia Januchta (Motylki), 
Szymon Kaszubowski (Myszki), 
Illia Balchos (Żabki). Serdecznie 
dziękujemy za udział wszystkim 
uczestnikom oraz gratulujemy lau-
reatom. Szczególne podziękowania 
za udział w konkursie kierujemy 
do Rodziców, za kultywowanie 
tradycji wielkanocnej, zaangażo-
wanie w przygotowanie prac oraz 
rozwijanie plastycznych talentów 
swoich pociech. Organizatorkami 
konkursu w przedszkolu były na-
uczycielki Sylwia Pietrzykowska, 
Monika Dymińska.

Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

wielkanocny konkurs 

laureat konkursu

Z WIZYTĄ W GALeRII 

Gminne Przedszkole nr 2

konkurs

konkurs
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Dnia 23 kwietnia w Instytucie Mate-
matyki Uniwersytetu Wrocławskie-
go odbył się Ogólnopolski Konkurs 
Matematyczny Origami „Żuraw”. 
Naszą szkołę godnie reprezento-
wali: Antonina N. oraz Melania W. 
z klasy 4a, Tola M. z klasy 7a oraz 
Szymon M. z klasy 7b. Celem kon-

kursu było rozwijanie wyobraźni 
geometrycznej i wiedzy z geometrii 
przestrzennej, sprawności manual-
nej i koncentracji oraz kształtowa-
nie zamiłowania do sztuki origami, 
jako atrakcyjnej formy spędzania 
wolnego czasu. Nasi uczniowie za-
jęli miejsca w pierwszej dziesiątce! 
Serdecznie gratulujemy! A. Jędrze-
jewska, J. Jurlewicz, M. Wróbel

Dnia 26 kwietnia w Szkole Pod-
stawowej w Masłowie odbył się 
Konkurs Matematyczny „Spraw-
nie liczę” dla klas czwartych. Naszą 
szkołę godnie reprezentował Antoni 
M. z klasy 4b. Celem konkursu było 
doskonalenie umiejętności szyb-
kiego liczenia. Uczestnicy w ciągu 
35 minut mieli do rozwiązania 60 
trudnych działań arytmetycznych. 
Poziom umiejętności był bardzo 
wyrównany. Antek zajął 4 miejsce 
w powiecie. Gratulacje! M.Wróbel

22 kwietnia w Szkole Podstawo-
wej nr 2 obchodzony był Światowy 
Dzień Ziemi. Jak co roku ucznio-
wie klas 0-III naszej szkoły włączy-

li się w obchody tego święta – jako 
„Zielony Dzień w Szkole”, bo-
wiem tego dnia każdy uczeń ubrał 
„coś zielonego”. W tym tygodniu 
wszystkie klasy realizowały na za-
jęciach z wychowawcami tematykę 

ekologiczną, a także uczyły się pio-
senki pt. „Ziemia wyspa zielona”. 
Ponadto każda klasa przygotowała 
plakat z hasłem o tematyce ekolo-
gicznej, które później było skando-
wane podczas wspólnego spaceru 
w „zielonym korowodzie”. Happe-
ning odbył się na 3 godzinie lekcyj-
nej, zakończył się odśpiewaniem 
piosenki „Ziemia wyspa zielona”. 
Wszystkie plakaty – „Przyrzecze-
nia najmłodszych uczniów szkoły” 
zostały zebrane od przedstawicie-
li klas i umieszczone na wystawie 
na II piętrze. Zachęcamy do ich 
obejrzenia. Serdecznie dziękujemy 
Wychowawcom i Dzieciom za za-
angażowanie się w realizację tego 
projektu. / J. Michalak, A.Gniłka, 
M. Strzykalska

13 kwietnia zostały rozegrane Mi-
strzostwa Powiatowe Igrzysk Mło-
dzierzy Szkolnej Chłopców w Piłce 
Ręcznej w Obornikach Śląskich. Po 
dobrej grze uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr2 w Trzebnicy zdobyli 

III miejsce. W meczu o 3 miejsce 
pokonaliśmy Szkołę Podstawową 
nr 2 w Obornikach Śląskich 15-6. 
Szkołę reprezentowali: Marcin No-
wak, Kajetan Czapla, Kacper Kozic-
ki, Bartosz Kwak, Tymon Gancarz, 
Jakub Świderski, Maciej Warchlew-
ski, Oliwier Czarnik i Jan Buczek.

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

DZIeń ZIeMI 

powiatowe iGrzyska 

22.04.2022 r. w Dniu Ziemi, 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Kuźniczysku wraz z nauczycie-
lami wzięli udział w ogólnopolskim 
wydarzeniu #SprzątamyDlaPolski. 
Tego typu proekologiczne akcje 

zwracają uwagę społeczeństwa na 
ważny temat jakim jest ochrona 
klimatu, postawa odpowiedzial-
ności młodego pokolenia i dbałość 
o nasze środowisko lokalne. Dzieci 
chętnie uczestniczyły w tym wy-
darzeniu. Posprzątany został te-
ren w pobliżu lasu, boiska, szkoły, 

wioski. Zebrano dużą ilość worków 
śmieci, co świadczy o tym, że po-
mimo znajomości tematu ekologii, 
segregacji, jest to ciągle aktualny 
problem. Ważne jednak jest to, aby 
pamiętać ,że swój wkład w dbałość 
o naturalne środowisko ma każdy 
z nas codziennie. Właśnie takie wy-
darzenia jak #SprzątamyDlaPolski 
mają nam o tym przypominać. / A. 
Pasternak – opiekun LOP

#SPRZĄTAMYDLAPOLSKI 

Sz. Podstawowa Kuźniczysko

Już po raz kolejny w tym roku 
szkolnym uczniowie SP w Kuźni-
czysku spędzali noc w bibliotece 
szkolnej. Tym razem biblioteka 
gościła laureatów konkursu pla-
stycznego „Ilustracja do baśni An-
dersena”. Dzieci po ćwiczeniach 
„Na dobry humor” poznały zarys 

biograficzny z życia H. Ch. Ander-
sena i rozwiązywały interaktywne 
zadania. Po zabawach ruchowych 
i kolacji wysłuchały baśni „Brzyd-
kie kaczątko” oraz wykonywały 
prace plastyczne i rozwiązywały 
zagadki. Zajęcia przeplatane były 
wyścigami z książką na głowie 
a także w śpiworach, nie zabra-
kło również zabawy w chowanego 

i dyskoteki w piżamach. Na zakoń-
czenie bardzo długiego wieczoru 
uczestnicy „Andersenady”, leżąc 
grzecznie w śpiworach, czytali 
ulubione utwory duńskiego ba-
śniopisarza i powoli przenosili się 
z bajkowej biblioteki do baśniowej 
krainy snów. Składam serdeczne 
podziękowania dzieciom za obec-
ność i zaangażowanie w zajęciach 
oraz sponsorowi za przepyszne 
jabłka. / Bibliotekarka / Marlena 
Surówka

noc z anDersenem

Sz. Podstawowa Kuźniczysko

Sz. Podstawowa Masłów

Sz. Podstawowa Masłów

KATYń

pokaz moDy ekoloGicznej

13 kwietnia br. obchodziliśmy Dzień 
Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. 
Mord dokonany przez funkcjonariu-
szy NKWD na blisko 22 tys. obywa-
teli II Rzeczypospolitej, do dziś po-
zostaje niezabliźnioną raną. Wśród 
nich było 14,5 tys. jeńców wojennych 
– oficerów i policjantów – z obozów 
w Kozielsku, Starobielsku i Ostasz-
kowie oraz 7,3 tys. więźniów aresz-
towanych na terenach okupowanych 
przez Związek Socjalistycznych Re-
publik Radzieckich. W 82. rocznicę 
tej zbrodni uczniowie naszej szkoły 
wraz z nauczycielami zgromadzili 
się przy Dębie Pamięci, który został 
posadzony w ramach ogólnopol-
skiego projektu edukacyjnego „Ka-

tyń… ocalić od zapomnienia”. Przed 
szkołami w Polsce zasadzone zostały 
liczne dęby w myśl zasady – JEDEN 
DĄB, JEDNO NAZWISKO Z LI-
STY KATYŃSKIEJ, a współcześni 
uczniowie stali się w ten sposób waż-
nym ogniwem w łańcuchu pamięci 
przekazywanej z pokolenia na poko-
lenie. Masłowski Dąb upamiętnia śp. 
Franciszka Machowskiego. Ma on 
nie tylko przypominać o katyńskim 
ludobójstwie, ale także skłaniać do 
refleksji nad ludzką egzystencją. Dla 
uczczenia pomordowanego zapalo-
no przy pomniku znicz oraz odczy-
tano fragment wiersza pt. „Katyń” 
Mariana Hemara. Dziękujemy całej 
społeczności szkolnej za uczestnic-
two w tej corocznej inicjatywie.

Dzień Ziemi jest światowym dniem 
ekologii. Międzynarodowy Dzień 
Ziemi w Polsce obchodzony jest od 
1990 roku i każda edycja ma narzu-
cone hasło przewodnie. Tegoroczne 
hasło to „Inwestujmy. w naszą pla-
netę”. 22 kwietnia odbył się w naszej 
szkole pokaz mody promujący po-

stawy przyjazne środowisku. W po-
kazie uczestniczyli uczniowie z klas 
III i VII. Stroje, które przygotowa-
li odzwierciedlały postacie, które 
dbają o środowisko, np. królowa 
czystych wód, książę recyklingu, 
robot sprzątający itd. Wydarzenie 
przebiegało w bardzo sympatycznej 
atmosferze. Poniżej przedstawiamy 
galerię z tego spotkania. 

W piątek, 22.04.2022 r. uczniowie 
klasy Ia i IIc na katechezie o Mi-
łosierdziu Bożym poznawali, na 
czym polega miłosierdzie oraz kto 
jest dla nas wzorem miłosierdzia. 
Jezus powiedział: „Bądźcie miło-
sierni, jak Ojciec wasz jest miło-
sierny” (Łk 6,36). Pan Bóg zawsze 
czeka na człowieka, który przyzna-
je się do popełnionego zła i szcze-

rze za nie żałuje. Bóg przebacza 
i pomaga zacząć od nowa być do-
brym. Pan Bóg nigdy nie przestaje 
nas kochać. Pan Jezus pragnie, by 
ludzie znali prawdę o Miłosierdziu 
Bożym i pamiętali o nim. Pomogła 
mu w tym św. Siostra Faustyna Ko-
walska. Uczniowie poznali historię 
jej życia. Pan Jezus polecił siostrze 
Faustynie, aby namalowano obraz 
z Jego postacią. Przekazał rów-
nież, że pragnie, aby została usta-

nowiona uroczystość Miłosierdzia 
Bożego. Prośba Pana Jezusa zo-
stała spełniona – uroczystość tę 
obchodzimy w pierwszą niedzielę 
po Wielkanocy. Najpierw niedziela 
Miłosierdzia Bożego była obcho-
dzona tylko w Polsce, a w 2000 
r. papież Jan Paweł II ogłosił tę 
uroczystość jako obowiązującą na 
całym świecie. Uczniowie wyko-
nali figurkę Jezusa Miłosiernego 
i śpiewali piękną piosenkę: „Jezu 
ufam Tobie / Jezu kocham Cię / 
w miłosierdziu swoim / nie opu-
ścisz mnie”. A. Goraś

Szkoła Podstawowa nr 3

nieDziela Miłosierdzia Bożego

We wtorek 26 kwietnia w Szkole 
Podstawowej w Masłowie odbył 
się Powiatowy Konkurs „Spraw-
nie liczę”. Wzięło w nim udział 18 
przedstawicieli klas 4 szkół z powia-
tu trzebnickiego. W ciągu 35 minut 
uczniowie mieli za zadanie rozwią-
zać 60 przykładów, które wymaga-
ły dużej sprawności rachunkowej 
i sprytu w obliczeniach. Szkołę Pod-
stawową nr 3 reprezentował Igor 
Fajks. Miło nam poinformować, 
że Igor zajął w konkursie I miejsce 
w powiecie. Gratulujemy!

Dnia 22.042022 klasa 6 c z SP3 
w Trzebnicy udała się na wycieczkę 

do Galerii Trzebnickiej. Wycieczka 
ta odbyła się w ramach Programu 
Edukacji Regionalnej. Eksponaty 
były wykonane przez studentów 
ASP we Wrocławiu. Większość prac 

była wykonana w szkle. Dużym za-
interesowaniem dzieci cieszyła się 
część archeologiczna – eksponaty 
odkryte na Wzgórzach trzebnic-
kich. Opiekunowie galerii przygo-
towali szereg zabaw plastycznych 
i logicznych. Miłym gestem był po-
częstunek dla dzieci. 

przyroDa to przyGoDa

sukces naszych artystek 

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

W kwietniu bieżącego roku w klasie 
1C przeprowadziłam pokazy do-
świadczeń w ramach kontynuacji 
zeszłorocznego projektu „Przyroda 
to przygoda”. Tym razem pierwszo-
klasiści odkrywali tajemnice świa-
tła i na własne oczy zobaczyli to, co 
często bywa niewidoczne ;) Ekspery-
menty przedstawiały: bieg promie-
nia laserowego w mgiełce wodnej; 
zmianę wyglądu promienia światła 

białego i laserowego po przejściu 
przez wodę, wodę z mlekiem oraz 
olej; zjawisko odbicia światła lasera 
od powierzchni luster, a także zjawi-
sko rozszczepienia światła latarki na 
barwy tęczy. Zainteresowanie wzbu-
dził krążek Newtona, czyli okrąg 
podzielony na sektory w kolorach 
tęczy, który przy szybkim obracaniu 
widoczny był jako prawie biały. Każ-
dy uczeń otrzymał podobny krążek 
do samodzielnego eksperymento-
wania. To był ciekawie spędzony 

czas! Przed nami jeszcze odkrywa-
nie zagadek dźwięku.

Trzy uczennice z naszej szkoły zo-
stały laureatkami Powiatowego 
Konkursu Plastycznego o Św. Jadwi-
dze: II miejsce – Rozalia S. kl. VIIc, 
III miejsce – Antonina B. kl IVb, V 
miejsce – Maria J. kl. Va. W kwiet-
niu w Szkole Podstawowej w Kuź-
niczysku odbył się III Powiatowy 
Konkurs Plastyczny dla klas IV – 

VIII pod hasłem “Cnoty w życiu Św. 
Jadwigi Śląskiej na podstawie Dużej 
Ścieżki w Trzebnicy”. Do konkursu 
po eliminacjach szkolnych zostało 
przyjętych 17 prac z 5 szkół. Naszym 
utalentowanym uczennicom udało 
się zdobyć 3 miejsca z 5 punktowa-
nych w powiecie. Serdecznie gra-
tulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów. / Monika Budziak-Mielnik, 
Monika Bona 
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Osoby, które dostarczą rozwiąza-
ną krzyżówkę do Redakcji Pano-
ramy Trzebnickiej, ul. Prusicka 12, 
pok. 201 lub do skrzynki kore-
spondencyjnej przy wejściu do bu-
dynku, wezmą udział w losowaniu:

• 50 zł
ufundowane przez GCKiS,  

do odbioru: ul. Prusicka 12

Rozwiązanie z numeRu 7 (212)

1. Komisja wylosowała głównego zwycięzcę

 którym został (a) : Emilian Pasternak

hasło: Nie ma dROGi daleKiej

wpisz: imię, nazwisko, telefon

KUPON KRZYŻÓWKOWY dwutygodnika NR 8 (213)
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50 zł Trzebnica
ul. Prusicka 12

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

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

28 maja – 5 czerwca Trzebnickie Dni Rodziny / szczegóły na 
plakatach, stronie internetowej i fb

29 kwietnia – 31 maja
artKawiarnia

Wystawa prac uczestników sekcji malarsko-
rysunkowej „Fabryka” 

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

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

tel. 669 886 997

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

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

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

14-19 maja 2022 r.

„SONIC 2: SZyBKI JAK BŁySKAWICA” 
6+/ animacja, przygodowy/2D dubbing 
/2godz. 03  min.

„F_CKING BORNHOLM”  
15+ /dramat, komedia/2D PL/1 godz. 39 min.

20-25 maja 2022 r.
„IGRZySKA ZWIERZAKÓW”

„DOKTOR STRANGE 
W MULTIWERSUM OBŁĘDU”

13 maja /piąt./ 19:00
Jazzowa Wiosna w Trzebnicy 

/ Sala Widowiskowa GCKiS / wstęp bezpłatny

15 maja /niedz./ 17:00 Waldemar Malicki  „Naga Prawda o Klasyce” 
/ bilety 100zł

26 maja /czw./ 19:00 „Trzecioligowy Życia Król” – Spektakl Muzyczny 
/ bilety 55zł

4 czerwca /sob./ 15:00
Spektakl dla dzieci „Adonis ma gościa” 
/ bilety 20 zł

4 czerwca /sob./ 19:00 Spektakl „Salon Odnowy” / bilety 65 zł

Rynek Ratusz, parter / tel. 669 767 871, poniedziałek 09:00–
12:00 i 13.00–16.00, wtorek 09:00– 2:00 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

8 czerwca /śr./ 17:00 Spotkanie autorskie z Barbarą Wysoczańską 
/ artKawiarnia
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA
GMINY TRZEBNICA

o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa

Na podstawie art. 43 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 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację 
o przyjęciu przez Radę Miejską w Trzebnicy Uchwały nr XXXV/378/22 z dnia 
30 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ul. Wrocław-
skiej.

Z treścią podjętej uchwały oraz uzasadnieniem i podsumowaniem, o któ-
rych mowa w art. 43 ww. ustawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Trzebnicy, plac Marszałka J. Piłsudskiego 1, w pokoju nr 49, 
w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informa-
cji Publicznej Gminy Trzebnica – www.bip.trzebnica.pl

R E K L A M A

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica
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GABINET 
LEKARSKI

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

Trzebnica Św. Jadwigi 27c 
www.lekarzdomowy.pl
www.gabinet .website

tel. 690 931 579

LOGOPEDA

Katarzyna Matyasik
SPECJALISTA NEUROLOGOPEDII 

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

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

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

logospektrum.trzebnica@gmail.com

ENDOKRyNOLOG

Paweł Wójtowiec
Specjalista Endokrynologii, 

Specjalista Chorób Wewnętrznych

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

hipogonadyzm
•	 otyłość,	insulinooporność 

Gminne Centrum Medyczne 
TRZEBNICA-ZDRÓJ, ul. Kościuszki 10

każdy wtorek od 13:00 do 18:00
REJESTRACJA 

tel.	713120510,	713120375

OKULISTA
i PRACOWNIA OPTyCZNA

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

•	 pełen	zakres	badań	okulistycznych
•	 OCT-optyczna	koherentna	tomografia
•	 komputerowe pole widzenia

Trzebnica ul. H. Pobożnego 15/XII
(wejście	od	ulicy	Milickiej)

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

71 387 22 67 / 607 40 58 47

GINEKOLOG

GABINET GINEKOLOGICZNy
Janina Aleksandra Miturska

ginekolog-położnik

ZAKRES: USG, cytologia, 
konsultacje w sprawie 
leczenia niepłodności

Trzebnica ul. Mickiewicza 1
tel. 71 312 05 60

GoDziny	pRzyjęć	GabinEtu:
pon. – śr. – pt. 16 – 19

GINEKOLOG

j.	Rakowska-Stefanidis
ginekolog-położnik

Trzebnica, ul. Kosmonautów 8

przyjmuje:

poniedziałek	13:00	–	18:00

środa	15:00	–	19:00

w innych	dniach
po	telefonicznym	uzgodnieniu

tel.	71	312	19	71
604	474	755

LARyNGOLOG

praktyka
laryngologiczna

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

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

ul. KOŚCIUSZKI 10
Rejestracja

tel. 607 09 99 00

ZADBAJ O SWOJE 
ZDROWIE I CIAŁO

•	 Kobido 
  – liftingujący masaż twarzy
•	 masaż tkanek głębokich 

z terapią punktów spustowych
•	 masaż orientalny
•	 masaż relaksacyjny

Centrum Medyczne PARMED
Trzebnica, ul. Spokojna 11

tel. 694 290 909
fb/masazmarekhajduk

GABINET
PEDIATRyCZNO-

ALERGOLOGICZNy

Anna Puchała
specjalista pediatrii i alergologii

TRZEBNICA
ul.	Św.	jadwigi	27	a-b

w proVicie
od	godz.	16:00

po	wcześniejszym	umówieniu.

tel. 602 159 230

OKULISTA
w ZAKŁADZIE OPTYCZNYM

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

REJESTRACJA
tel. 601 754 974

STOMATOLOG

lek. stom.

Adam Wesołowski
TRZEBNICA

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

od ul. Armii Krajowej)
•	stomatologia	zachowawcza 

z endodoncją

•	stomatologia	dziecięca

tel. 519 580 771

HIRUDOTERAPIA
GabinEt	tERapii	natuRalnyCh

TERAPIA
PIJAWKą LEKARSKą

RÓŻNyCH SCHORZEń
Czy	pijawki	mogą	Ci	pomóc?

Zadzwoń Zapytaj!
rejestracja: wtorek i czwartek

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

PARMED www.parmed.pl

Tarnowiec 96 55-106 Zawonia

chirurgia i MEDyCyNA 
estetyczna

Lek. med. Maciej Paruzel
Specjalista	Chirurgii	ogólnej,

hirudologii,	Medycyny
Estetycznej	i	Kosmetologii

•	Chirurgia Ogólna
•	Chirurgia Ręki
•	Medycyna Estetyczna
•	Kosmetologia

Centrum Medyczne PARMED
Trzebnica ul. Spokojna 11

tel. 601 773 229
www.parmed.eu

STOMATOLOG

LEKARZ DENTySTA

Dagmara Zięba

Trzebnica
ul. Koscielna 11 

w przychodni REH4U

tel. 603 403 202

STOMATOLOG

MediPerfect
lek. dent. Ana 

Vidiun-Kurasiewicz 
Stomatologia 

i medycyna estetyczna

TRZEBNICA
ul. Kościelna 11

tel. 515 874 799

DIETET yK 
Kl in iCzny

Katarzyna Gediga
specjalistyczna	opieka	dietetyczna

•	 w jednostkach chorobowych
•	 w procesie redukcji masy ciała
•	 dietetyczne	wsparcie	przyszłych	mam
•	 praca	z dorosłymi, nastolatkami i dzieć-

mi.

Centrum	zdrowia	EMVit
ul. Głowackiego 7, Trzebnica
dietetyka.trzebnica@gmail.com

tel.	609 320 661

OKULISTA

Sebastian Floryn
zastępca ordynatora 

Oddziału Okulistycznego 
Szpitala Wojskowego 

we Wrocławiu
dobór okularów, diagnostyka, 

leczenie zaćmy, jaskry 
i chorób siatkówki

gabinet: brzeg	Dolny
ul.	Kopernika	1

rejestracja	tel. 730 10 10 60

INTERNISTA
KARDIOLOG

Gabinet	internistyczno-Kardiologiczny

lekarz Krzysztof Włodarczyk
specjalista chorób

wewnętrznych i kardiologii

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

Trzebnica ul. Kościuszki 10
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica-ZDRÓJ
ii	piętro,	pokój	206

wizyty	domowe	tel.	601	760	888

ONKOLOG

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

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

i tarczycy.
•	 Dermatoskopia-badanie	znamion	

barwnikowych skóry

Konsultacje Onkologiczne
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica-ZDRÓJ
czwartki godz. 15-18

rejestracja tel. 606 456 454

NEO
CENTRUM SŁUCHU

•	BEZPŁATNE
 BADANIA SŁUCHU
•	APARATY	SŁUCHOWE

•	DYPLOMOWANY
 PROTETyK SŁUCHU
 Z 20 -LETNIM
 DOŚWIADCZENIEM

• Dobór aparatów słuchowych 
u dzieci i dorosłych

• Bezpłatne testowania 
i wypożyczenia

•	Konsultacje	profesorskie

•	Dofinansowania NFZ,
PCPR, raty

ul. Wincentego Witosa 2
TRZEBNICA

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

tel. 71 740 50 12

ACS SŁUCHMED

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

Oborniki Śląskie
ul. Dworcowa 36 h

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

tel. 789 218 803

PODOLOG

Gabinet	zdrowe	Stopy
• Zabiegi lecznicze i pielęgnacyjne stóp

• Pedicure podologiczny

• Usuwanie odcisków, modzeli, kurzajek

• Obcięcie i opracowanie paznokci 
problematycznych, grzybiczych 
i wrastających

ul.	obrońców	pokoju	43/4 

tel. 516 309 502

PSyCHOLOG
P OZ Y T Y W - K a

Centrum	Rozwoju	i	Wsparcia	
psychologicznego

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

dzieci i młodzieży
•	 EEG	biofeedback
•	 terapeuci	ręki

trzebnica	ul.	Polna 33
rejestracja	tel. 503 901 757

www.pozy ty w-ka.pl

GABINET PSyCHIATRII
DZIECI I MŁODZIEŻy

lek.	Natalia Kucharczyk
trzebnica,	ul.	prusicka	24a

I piętro,	gabinet	nr	3

tel.	796 462 913
www.subrosa.com.pl

PSyCHOLOG
PSyCHOTERAPEUTA

Gabinet Psychologiczno-Terapeutyczny

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

PRACUję	GŁóWniE	
Z OSOBAMi	DOROSŁYMi

tel. 731 644 123
Trzebnica

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

P S YC H E D E I 
PSyCHOLOG 

mgr Anita Warchlewska 
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 

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

G A B I N E T Y  L E K A R S K I E 

DERMATOLOG
Irena Dudek-Zaborowska

SPECJ. DERMATOLOG-WENEROLOG

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

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

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

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

KOSMETOLOG, PODOLOG
• pedicure leczniczy, pielęgnacja 

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

UROLOG

lek. Waldemar BONCZAR
Specjalista Urolog FEBU

•	 Choroby	nerek,	moczowodów,	
pęcherza, prostaty, jąder

•	 Zaburzenia	potencji
•	niepłodność
•	nietrzymanie	moczu	u kobiet 

i mężczyzn
•	 Przewlekłe	infekcje	układu	

moczowego
•	 Kwalifikacje	i przygotowanie do 

zabiegów urologicznych.
•	USG	nerek,	pęcherza,	prostaty,	

jąder i prącia
•	 TRUS	przezodbytnicze	USG	prostaty

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

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

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

SKLeP MeDyczNy
MEDICA

w Gminnym Centrum
Medycznym 

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

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

czynne:
poniedziałek	–	czwartek:	

8:00-16:00	
piątek:	8:00-15:00

tel. 511 056 459 
umowa

z Narodowym 
Funduszem Zdrowia

TERAPEUTA MANUALNy

mgr Paweł Stelmaszczyk

FIZJOTERAPIA
OSTEOPATIA

TRZEBNICA
ul. Solna 6 lok 2 i 3

rejestracja online
www.stepmed.pl oraz

tel.	503 195 870

FIZJOTERAPEUTA

GABINET FIZJOTERAPII
mgr Mateusz Marszycki
•	Masaż	Leczniczy
•	Terapia	Manualna
•	 Igłoterapia

WIZyTy DOMOWE
TRZEBNICA

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

PRZyCHODNIA

SpECjaliStyCzno-
REhabilitaCyjna

Dla	DziECi
Trzebnica ul. Św. Jadwigi 3a

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

tel. 606	454	887

PORADNIA NEUROLOGICZNA
DLA DZIECI

lek. med. Marzena Ambicka – Ciba

REHABILITACJA DZIECI

Fizjoterapeuci
z certyfikatem metody Vojty

NDT – Bobath, PNF

KONSULTACJE LEKARSKIE

◆ pediatra ◆ neonatolog

◆ ortopeda ◆ nefrolog
◆ wykonujemy badanie
USG u dzieci

LOGO-SPEKTRUM
NOWOCZESNE CENTRUM

TERAPII I WSPOMAGANIA

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

nych
•	Zajęcia	dla	dzieci	z Zespołem 

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

i małych dzieci
•	Diagnoza	gotowości	szkolnej.

TRZEBNICA
ul.	Solna	6

www.logo-spektrum.pl

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

SPECJALISTA
FIZJOTERAPII

Hanna Stelmaszczyk
• terapia powięziowa
• terapia czaszkowo-krzyżowa

TRZEBNICA
ul. Solna 6 lok 2 i 3

rejestracja online:
www.stepmed.pl oraz

tel.	507 033 543

GABINET USG

dr n. med. Tomasz Harań
specjalista radiolog

Godziny	przyjęć:

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

TRZEBNICA 
ul. Obornicka 41e

koło stadionu
REJESTRACJA

tel. 71 387 27 78
605 175 050

FIZJOTERAPIA

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

TRZEBNICA
ul. Św. Jadwigi 1/2

www.aktiv-rehabilitacja.pl

tel. 693 280 758

ŚRODOWISKOWE 
CENTRUM 

PSyCHIATRII 
I PSyCHOTERAPII

Zespół doświadczonych 
psychiatrów i psychologów – 

psychoterapeutów oferuje opiekę 
w zakresie:

•	 konsultacje	psychiatryczne	dla	
osób dorosłych.

•	 konsultacje	psychiatryczne	dla	
dzieci i młodzieży.

•	 psychoterapia	indywidualna	osób	
dorosłych.

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

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

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

Rejestracja telefoniczna: 

+48	694	723	900
TRZEBNICA

ul.	polna	27a/1

PRZyCHODNIA
WETERyNARyJNA

F E N I K S

lek. wet. Ewa
Okręglicka – Langner

TRZEBNICA

ul. Kolejowa 1b
rejestracja wizyt:

tel. 601 061 222

DERMATOLOG

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

dermatologii i wenerologii
• konsultacje i zabiegi dermatologiczne – 

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

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

zmarszczek, ust; mezoterapia igłowa, botox

POniEDZiAŁEK 15:00-19:00
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica-ZDRÓJ
ul. KOŚCIUSZKI 10

tel. 696 115 821

G A B I N E T Y  L E K A R S K I E

PULMONOLOG
KARDIOLOG

DIETETyK
BADANIA USG

lek. med. Agata Kot
SPECjALiSTA	CHORóB	PŁUC

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

dr n. med.
Agata Kaczmarzyk-Radka

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

Wizyty domowe wraz z badaniem 
echokardiograficznym 

lek. med. 
Joanna Konieczyńska

SPECJALISTA CHORÓB WEW.
MEDyCyNA ŻyWIENIA 

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

lek. med. Grzegorz Fast
SPECJALISTA RADIOLOG

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

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

Rejestracja telefoniczna:

tel. 505 686 165
Viltis Medica

ul. Wrocławska 8D 
TRZEBNICA

od 15.00 do 16.00

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, niemowlę-
tami, korekcja wad wymowy

Agnieszka 
Franieczek-Madalińska

tel. 504 234 127
Trzebnica

ul. Daszyńskiego 67/11

wAżNe TeLefONy
URZąD MIEJSKI W TRZEBNICy

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

w sprawach skarg i wniosków:
w każdą środę

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

miesiąca w godz. od 13:00 – 16:00

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

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

WyDZIAŁy URZĘDU MIEJSKIEGO

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

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

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

WYDZiAŁ	ORGAniZACYjnY
71 388 81 42 wew 242 lub 243

WYDZiAŁ	ROLniCTWA
I OCHRONy ŚRODOWISKA

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

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

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

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

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

wew. 279 i 406
WYDZiAŁ	SPRAW	OBYWATELSKiCH

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

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

Działalność Gospodarcza 71 388 81 86
ZAKŁAD	GOSPODARKi	MiESZKAniOWEj

71 387 15 92
OŚRODEK	POMOCY	SPOŁECZnEj

71 312 05 27
GMINNy ZGK TRZEBNICA ERGO

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

71 388 81 14
GMINNE CENTRUM KULTURy I 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

DERMATOLOG

lek.med. Barbara
Idzińska-Michel

• Przyjęcia NFZ
• Zabiegi
• Wizyty prywatne

MILICZ
ul.	Kasztanowa	16

Rejestracja: 605 195 194

WOLNE

MIEJSCA

REHABILITACJA
WIZyTy DOMOWE

mgr Anna 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

MIeJSce
NA TwOJą
ReKLAMę

tel. 665 086 997
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OgłOSzeNIA
DRObNe

NIERUCHOMOŚCI

SPR ze DAM

LOKAL(7) użytkowy, w Obornikach Śląskich, 
przy Marii Skłodowskiej-Cuire o powierzch-
ni 158 mkw, Lokal z witryną oraz wejściem 
od drogi, doskonale nadaje się do prowa-
dzenia działalności usługowo-handlowej, 
medycznej, biuro, kancelaria, Cena 515.000 
zł, tel. 515 309 004.
gOSPODARSTwO(7) rolne, w Gminie Żmi-
gród, tel. 881 910 770.
MIeSzKANIe(7) atrakcyjne, 3-pokojowe 
mieszkanie o pow. ~55,5 mkw, usytuowa-
ne na 3 piętrze, w niskim trzypiętrowym 
budynku, dodatkowo do mieszkania przy-
należą: balkon, wejście z salonu, strona za-
chodnia z widokiem na stadion i wzgórza 
indywidualna komórka lokatorska (piwnica), 
w sumie ~66,5 mkw, Budynek oddany do 
użytku w 2001 r. Okna PCV, na podłogach 
płytki i panele. Ogrzewanie indywidualne, 
piecem gazowym 2-funkcyjnym. Do terenu 
wspólnoty przynależą dwa parkingi. Cena 
450 tyś zł, tel. 605 554 009 lub 605 260 237.
DOM(6) w Kuźniczysku, 110 metrów, z zabu-
dowaniami gospodarczymi, działka 32 Ary, 
tel. 725 165 384.
LOKAL(6) sprzedam lub wynajmę, handlo-
wo-usługowy w centrum Trzebnicy, w za-
budowie 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 parkingo-
wych, tel. 798 267 177.
MIeSzKANIe(6) 40 mkw, 2 pokoje prze-
chodnie, łazienka , kuchnia , położone w ka-
mienicy, I p, do remontu, cena 199 000 tysię-
cy, Trzebnica, tel.693 280 851.
MIeSzKANIe(4) 80 mkw, dwupoziomowe 
w centrum Trzebnicy, 2 sypialnie,salon ,2 
łazienki ,kuchnia, osiedle z parkingiem,mo-
nitorowane, cena 515000 zł, do negocjacji, 
tel.695 153 641.
MIeSzKANIe(3) 2-pokojowe z widokiem 
na las bukowy w Trzebnicy, cena do nego-
cjacji, tel. 609 110 868.
MIeSzKANIe(3) 2 pokoje + kuchnia + bal-
kon i łazienka, czwarte piętro, do remontu, 
pow. 44.6 mkw, cena 310 tysięcy, Trzebnica, 
tel. 514 236 027.
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.

DzIAłKA(7) rolna, siedliskowa, 9 tyś mkw, 
tel. 601 304 371.
DzIAłKA(7) rolna, 10 tyś mkw, 12 km od 
Trzebnicy, tel. 601 304 371.
ODSTąPIę DzIAłKę(3) na ROD Tulipan, 
ul. Węgrzynowska; 8a; drzewa owocowe, 
tel. 664 725 289.

z AMIe NIę

KAwALeRKę(7) 2 piętro – na mieszkanie 2 
pokojowe, Trzebnica lub okolice (na 1 pię-
trze) z dopłatą, tel. 605 736 772.
MIeSzKANIe(5) lokatorsko-własnościowe 

Ogłoszenia drobne są bezpłatne.
Ich treść przyjmujemy i wycofujemy: 

osobiście w sekretariacie GCKiS
ul. Prusicka 12 lub telefonicznie

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

lub do momentu wycofania ich przez nadawcę.
Zgłoszenia do kolejnego numeru
należy dostarczyć do 7.06.2022 r.

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 SPRzą-
TANIA(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 Po-
litechniki Wrocławskiej, udzielę korepetycji 
dla uczniów szkoły podstawowej, a także 
szkół ponadpodstawowych przygotowują-
cych się do matury, tel. 792 429 119.

MATeMATyKA(8) przygotowanie do egza-
minów, Magister z kilkuletnim doświadcze-
niem dydaktycznym, posiadający upraw-
nienia (kurs pedagogiczny), zapewniam 
indywidualne podejście, wspólne ustalanie 
celów pracy, konsekwencję i cierpliwość, 
specjalność: nadrabianie zaległości z cza-
sów nauki zdalnej! Korepetycje w centrum 
Trzebnicy, tel. 731 645 077.
cheMIA / MATeMATyKA(7) Korepetycje 
na poziomie szkoły podstawowej i szkoły 
średniej tel. 510 096 731.

48,7 mkw, 2 pokoje, duży balkon, na wyso-
kim parterze w Prusicach – na podobne lub 
mniejsze w Trzebnicy, te. 71 371 99 66.
MIeSzKANIe(4) 63 mkw, 3 pokoje w cen-
trum Trzebnicy na mniejsze mieszkanie do 40 
mkw w centrum Trzebnicy, tel. 723 396 335.

DO wyNAJęcIA

MIeSzKANIe(8) od dnia 1 czerwca 2022 
r. w Trzebnicy o pow. 60 mkw – 2 pokoje, 
kuchnia, przedpokój, w-c, łazienka oraz piw-
nica i ogródek, tel. 695 572 672.
POKóJ(8) z aneksem kuchennym i dostę-
pem do łazienki, cena 1000 zł / os, Księgini-
ce, tel. 796 671 055.
LOKAL(7) o pow. 49 mkw, w Szczytkowi-
cach, tel. 781 778 307.
POKóJ(7) szukam pokoju do wynajęcia lub 
niedrogiej kawalerki w Trzebnicy lub okoli-
cy, tel. 603 719 748.
LOKAL(6) użytkowy, 13 mkw, przy ul. Da-
szyńskiego – Rynek, na usługi – handel, 
obecnie jest tam kiosk z gazetami, od zaraz, 
tel. 697 406 606.
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 han-
del, tel. 601 060 945.
MIeSzKANIe(3) 3 pokojowe, 75 mkw, w Pru-
sicach, piwnica, ogród garaż, tel. 602 105 675.
MIeSzKANIe(5) apartament 30 mkw, 
NOWE, pierwszy wynajem, pełne wyposa-
żenie, 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.
POwIeRzchNIA USłUgOwA(17) po skle-
pie, razem z wyposażeniem, SKARSZYN, bu-
dynek wolnostojący 50 mkw, cena 6zł / 1mkw, 
tel. 667 362 909 , 697 260 316.
POwIeRzchNIe bIUROwe(17) usługowe, 
w centrum Trzebnicy, przy ul. Solnej 6, w bez-
pośrednim sąsiedztwie deptaka, w budynku 
znajdują się lokale o pow. 10 – 40 mkw, teren 
biurowca jest ogrodzony i posiada własny par-
king, tel. 663 844 847.

DAM PRACĘ
PRAcA PRzy PRzePROwADzKAch(8) 

przyjmę do pracy w Niemczech, zapewniony 
kwaterunek, 8 Euro / h netto, tel. 724 007 515.
PRAcA PRzy wyKOńczeNIAch(8)

przyjme do pracy przy wykończeniach tj: 
malowanie, gładzie, regipsy, podłogi, z moż-
liwością przyuczenia do wykonywania pra-
cy, tel. 724 007 515.
POMOcNIK bUDOwLANy(8) Firma strze-
charska zatrudni przy konstrukcjach drew-
nianych i dekarstwie trzcinowym, praca na 
miejscu (Szczytkowice) i u klienta, mile wi-
dziane prawo jazdy, tel. 609 088 871.
zbIORy TRUSKAweK(7) Zatrudnię osoby 
do zbiorów truskawek oraz sprzedaży, tel. 
661 556 464, 535 091 637
врожаю полуниці(7) Наймаю людей 
для збору врожаю полуниці. tel. 661 556 
464, 535 091 637
MechANIK SAMOchODOwy(6) zatrud-
nimy, praca w Trzebnicy, doskonałe warunki 
pracy i płacy, tel. 601 899 294.
PRAcA DLA MężczyzNy z SAMO-
chODeM(5) Trzebnica: trzeba przewieźć 
rozkręcony regał i łóżko na Milicką, potrzeb-
ny mężczyzna z autem, najdłuższe elementy 
łóżka dł. 200 cm, tel. 795 278 017.
PRAcOwNIK wSPARcIA PRODUK-
cJI(5) Poszukujemy pracowników wsparcia 
produkcji od zaraz, nowoczesny zakład, tel. 
512 264 545.
bUDOwLANIec(3) przyjmę pracowników 
do prac remontowo-budowlanych, tel. 533 
607 907.
PANI DO POMOcy w DOMU(2) Kobylice, 
praca stała, sprzątanie, gotowanie, spora-
dyczna 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.
ŚLUSARz, MechANIK(18) pracownik fi-
zyczny, przy sprzedaży obsłudze maszyn 
budowlanych (ślusarz, mechanik, pomoc-
nik. 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 / pomoc-
nik / pracownik budowlany, poszukujemy 
pracowników praca na miejscu oraz na wy-
jazdach, atrakcyjne wynagrodzenie, zapew-
niamy transport oraz dodatki, tel. 781 494 805.
fRezeR, TOKARz, MONTeR(1) Firma 
SENDEX zatrudni na stanowisko: TOKARZ, do-
godne warunki pracy, stała umowa o pracę, 
Zainteresowanych prosimy o kontakt: sen-
dex@sendex.com.pl, Tel. 601 746 630.

BIuRO
NIeRuCHOMOŚCI

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

tel. 602 756 346

MIESZKANIA
DOMY
DZIAŁKI

ul. Daszyńskiego 42 Trzebnica

R E K L A M A

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

P.T Dworce i przystanki Kurs 
1

Kurs 
2

Kurs 
3S

Kurs 
3H

Kurs 
4

Kurs 
5

Kurs 
6

Kurs 
7

Kurs 
8

Kurs 
9

1 Szczytkowice I 9:17 Brzyków 14:20 Brzyków
2 Szczytkowice II -
3 Księginice (3 domki) -
4 Jaszyce 07:08 10:26 Kobylice - 15:28
5 Księginice, ul. Sportowa 07:10 08:07 08:07 - - 15:30
6 Księginice II 07:12 08:09 08:09 10:28 - 15:32
7 Targ - 08:11 08:11 10:30 - -
8 Urząd Miejski 06:05 07:16 08:14 08:15 09:28 10:35 14:30 15:36
9 Świątniki 06:15 - - - -

10:38 Rynek
14:40

10 ul. Czereśniowa / Oleśnicka 06:20 07:20 08:18 08:19 09:31 -
11 ul. Czereśniowa Moniuszki 06:21 07:21 08:19 08:20 09:33

10:40 Stadion
-

12 ul. Czereśniowa Rotunda 06:22 07:22 08:20 08:21 9:34 -
13 ul. Polna 06:27 - - - - 10:42 

Intermarche
-

14 Szpital 06:32 07:27 - - - -
15 Urząd Miejski 06:36 07:30 08:24 08:25 09:38 09:55 10:44 BAR 

Gwiazdka
13:35 14:50

16 Rynek 06:39 07:33 - 08:28 - 09:57 13:37 -
17 Stadion 06:41 07:35 - 08:30 - 10:00 – Cmen-

tarz Obornicka
10:46 Poczta

Bochenka
13:40

Cmentarz Obornicka
-

18 ul. Chrobrego / Deleżak - - - 8:32 / 8:48 - -
19 Węgrzynów - - - 08:40 - - 10:50 

PSB Mrówka
- -

20 Intermarche 06:43 07:37 - - - - - -
21 Dworzec autobusowy 06:45 07:39 - - - - - -
22 ul. Wrocławska 06:47 07:41 - - - - - -
23 ul. Armii Krajowej 06:49 07:43 - - - - - -
24 Szkoła Podstwaowa Nr 2 06:51 07:45 - - - - - -
25 Obrońców Pokoju 06:53 07:47 - - - - - -
26 Rynek / Słoneczna 06:55 07:49 08:27 08:51 09:41 - - -
27 ul. Polna 06:57 07:51 08:29 08:53 09:43 - - 14:52
28 Szkoła Podstawowa nr3 06:59 07:53 08:31 08:55 09:45 - - 14:54
29 Netto - - 08:33 08:58 09:47 - - -
30 Szpital - 07:56 08:35 09:00 09:49 - - 14:57
31 Urząd Miejski - 08:00 08:39 09:04 09:52 10:16 13:50 15:01 / 15:15
32 ul. Piwniczna - 08:03 08:42 09:07 10:19 13:53 15:18
33 Księginice I 07:04 08:05 - - 10:21 - 15:20
34 Księginice, ul. Sportowa 07:06 08:07 - - 10:23 - 15:22
35 Jaszyce 07:08 - - 10:26 Kobylice - 15:25
36 Księginice (3 domki) 08:44 09:09 13:55
37 Szczytkowice II 08:46 09:11 13:57
38 Szczytkowice I 08:48 09:13 13:59
39 Brzyków 08:52 09:17 14:03

Rozkład SzynobuSów źródło: www.kolejedolnoslaskie.pl

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

PRZySTANKI
KURS

1
KURS

2
KURS

3
KURS

4
KURS

5
KURS

6

ważny od 09.11 .2020 r. POCZąTEK TRASy
1 Trzebnica przystanek nr. 23 6:08 7:10 10:11 16:07 17:09 18:06

2 Raszów skrzyżowanie 6:11 7:13 - 16:04 17:06 18:03

3 Raszów wieś - - 10:15 - - -

4 Taczów 6:14 7:16 10:18 16:01 17:03 18:00

5 Głuchów Górny 6:18 7:20 10:22 15:57 16:59 17:56

6 Skarszyn 6:22 7:24 10:26 15:53 16:55 17:52

7 Boleścin 6:25 7:27 10:29 15:50 16:52 17:49

8 Piersno 6:28 7:30 10:32 15:47 16:49 17:46

9 Boleścin 6:31 7:33 10:35 15:44 16:46 17:43

10 Skarszyn 6:34 7:36 10:38 15:41 16:43 17:40

11 Godzieszowa 6:37 7:39 10:41 15:38 16:40 17:37

12 Siedlec PKP 6:40 7:42 10:44 15:35 16:37 17:34
13 Godzieszowa 6:43 7:45 10:47 15:32 16:34 17:31

14 Skarszyn 6:46 7:48 10:50 15:29 16:31 17:29

15 Głuchów Górny 6:50 7:52 10:54 15:25 16:27 17:25

16 Taczów 6:54 7:56 10:58 15:21 16:23 17:21

17 Raszów skrzyżowanie - - 11:01 15:18 - 17:18

18 Raszów wieś 6:58 8:00 - - 16:19 -

19 Trzebnica nr 23 7:02 8:04 11:04 15:15 16:15 17:15

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

LINIA  d  Trzebnica – Kałowice –Trzebnica – Marcinowo – Trzebnica

P.T Przystanki Kurs 1 Kurs 2

Obowiązuje od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy

1 Trzebnica nr 23 12:05 16:15

2 Księginice 1 12:08 16:17

3 Księginice 2 12:10 16:19

4 Ligota 12:13 16:20

5 Masłów 1 12:15 16:22

6 Masłów 2 12:17 16:24

7 Kałowice 12:19 16:26

8 Masłów 2 12:21 -

9 Masłów 1 12:23 -

10 Ligota 12:25 -

11 Księginice 2 12:27 -

12 Księginice 1 12:29 -

13 Trzebnica nr 18 (Urzad Miejski) 12:32 16:37

14 Marcinowo 12:41 (wt+pt) 16:44
15 Trzebnica ul . Żołnierzy Wrz – Intermarche 12:47 (wt+pt) 16:50

ważny od 01 .03 .2022 r. 

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

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

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

10 Wrocławska 6:26 7:18 7:56 8:36 9:24 10:20 11:45 12:35 13:27 14:08 14:50 15:32 16:20
11 Armii Krajowej 6:27 7:19 7:57 8:37 9:25 10:21 11:46 12:36 13:28 14:09 14:51 15:33 16:21
12 Aquapark N/Ż - - - - - - 11:47 12:37 13:29 14:10 14:52 15:34 16:22
13 Szkoła Podstawowa nr 2 6:28 7:20 7:58 8:38 9:26 10:22 11:48 12:38 13:30 14:11 14:53 15:35 16:23
14 Obrońców Pokoju 6:30 7:22 8:00 8:40 9:28 10:24 11:50 12:40 13:32 14:13 14:55 15:37 16:25
15 Rynek / Słoneczna 6:32 7:24 8:02 8:42 9:30 10:26 11:52 12:42 13:34 14:15 14:57 15:39 16:27
16 Polna 6:34 7:26 8:04 8:44 9:32 10:28 11:54 12:44 13:36 14:17 14:59 15:41 16:29
17 Szkoła Podstawowa Nr 3 6:36 7:28 8:06 8:46 9:34 10:30 11:56 12:46 13:38 14:19 15:01 15:43 16:31
18 Piwniczna / Targ 6:39 7:31 8:09 8:49 9:37 10:33 11:59 12:49 13:41 14:22 15:04 15:46 16:34
19 Biedronka (Kierunek Szpital) 6:41 7:33 8:11 8:51 9:39 10:35 12:01 12:51 13:43 14:24 15:06 15:48 16:36
20 Szpital (Kierunek Nowy Dwór) 6:43 7:34 8:13 8:53 9:41 10:37 12:03 12:53 13:45 14:26 15:08 15:50 16:38
21 Nowy Dwór 6:45 7:36 8:15 8:55 9:43 10:39 12:05 12:55 13:47 14:28 15:10 15:52 16:40

i n f o r m a c j e  o G ó l n e
KIERUNEK GODZINA ODJAZDU PRZySTANKI

Trzebnica – Boleścin– 
– Siedlec PKP – Trzebnica

6:08 / 7:10 / 10:11 / 
15:15 / 16:15 / 17:15

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

Trzebnica – Koniowo 12:00 / 15:35 Dworzec Autobusowy

Koniowo – Trzebnica 07:15 / 11:35 Koniowo

Trzebnica – Masłów –
– Kałowice – Trzebnica

12:05 / 16:15
Przystanek Nr 23 
ul. W. Witosa

Trzebnica – Marcinowo
12:32
kursuje wtorek i czwartek

przystanek nr 18
– ul Daszyńskiego,
miejsce: Urząd Miejski.16:35 

Trzebnica – Ujeździec Mały 14:15 /  15:15 A Dworzec Autobusowy

Ujeździec Mały – Trzebnica 7:15

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

ważny od 1 .03 .2022r.

J. ANgIeLSKI(4) Absolwentka Instytutu 
Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wro-
cławskiego 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 nauczy-
ciel oferuje korepetycje z matematyki: szko-
ła podstawowa, przygotowanie do egzami-
nu 8-klasisty, przygotowanie do matury na 
poziomie podstawowym, proszę o kontakt 
e-mail: eduks.katarzyna.sobota@gmail.com

ROWERy

SPR ze DAM

ROweR(8) holenderski, SPARTA MET, z silni-
kiem spalinowym, tel. 785 686 232.

ROweR(8) zadbany i ładny rower dziewczę-
cy marki BITWIN, koła rozmiar 24", tel. 534 
666 552.

PRACA
Firma SENDEX

poszukuje pracowników
na stanowiska:

TOKARZ
FREZER

kontakt: 601 746 630
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DLA DZIECI / RÓŻNE

SPR ze DAM

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

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

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

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

MOTORyZACJA / rolnicze

SPR ze DAM

fIAT MALUch(8) 126 ELST, opłacony do 
10.2022, rok produkcji 1996 r, przebieg 
10400 km, hak, 4 koła zapasowe, czerwony, 
niegarażowany, 8500 zł, tel. 501 309 589.

częŚcI DO fIATA 126P(8) – tanio, skrzynia 
biegów, tarcze hamulcowe oraz chodzik dla 
seniora składany, 4-kołowy, tel. 605 365 312.
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, DĘBI-
CA 155/70 R13, użytkowane tylko jeden se-
zon, cena 200 zł, tel. 502 433 986.

cIągNIKI(7) rolnicze: MTZ 82 i C 330, tel. 
881 910 770.
MłOcKARNIe (7) starego typu, tel. 665 
825 279.

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 za-
sypowy 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 pro-
dukcji niemieckiej KRONE szer.-robocza 1,60 
m; dmuchawa do zboża produkcji niemiec-
kiej, tel. 723 270 982.
KURKI(5) + kogut, liliputki schabo, 100 zł za 
parę, oraz koguty silki, 50 zł, tel. 692 942 363.

zIeMNIAKI(4) sadzeniaki, Lord, 1,30/ kg, 
ziemniaki paszowe 0,35 zł/kg, Raszów nr tel. 
785 724 406.
JęczMIeń OzIMy(4) 6 TON, Raszowice, 
cena 1150 zł/t, tel. 790 827 880.
wSPOMAgANIe(3) do rosyjskiego ciągni-
ka, 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, Ra-
szów, tel. 536 834 954, 785 724 406.
cIągNIK(6) ZETOR 7211, MAJOR, części do 
ciągnika (nowe i używane), narzędzia, przy-
czepa skrzyniowa, tokarki do metalu, części 
do tokarek i frezarek , dwa wiertła, noże tokar-
skie, tel. 500 326 862.
KURczAKI(1) chowu ekologicznego na ro-
sół, tel 797 450 275.
PłUg(6) dwuskibowy i trzyskibowy, tel. 693 
602 615, 723 270 982.
KULTywATOR(6) z wałkiem, szerokość ro-
bocza 2,10 m, tel. 693 602 615, 723 270 982.
KULTywATOR(6) z wałkiem produkcji nie-
mieckiej, 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.

BUDOWLANE / AGD, RTV

SPR ze DAM

SPRzęT typu PRALKA(8) gazówka itp., 
chętnie przyjmę nieodpłatnie, jestem osobą 
niepełnosprawną i proszę o transport sprzę-
tu, Komorowo, tel. 782 488 263.
PIłA(8) KRAJZEGA, w dobrym stanie, tel. 690 
622 348.
KeybOARD(8) Yamaha PSR-290, używany 
ale w dobrym stanie, oczywiście sprawny. 
Sprzedam w zestawie ze statywem, nutni-
kiem i futerałem. Idealne do nauki gry na 
instrumencie, odbiór osobisty w Trzebnicy, 
cena 750 zł, tel. 603 283 075.

PIec(8) z podajnikiem na ekogroszek, 17kw, 
podajnik prawy lub lewy, super stan, tel. 609 
936 972.

PIANINO(8) cyfrowe, KORG, model SP
-170DX, razem z pianinem: potrójne pedały, 
drewniane nogi, futerał oraz książka nauki 
gry na pianinie dla początkujących, cena 
1998 zł, odbiór Trzebnica, tel. 661 240 886.
APARAT SłUchOwy(8) na gwarancji, 
w bardzo dobrym stanie, tel. 713 107 514.
OPRySKIwAcz(8) 12 litrów (12 M), tel. 881 
910 770. 
wąż ŚwIeTLNy(7) tanio, – 9 metrów dłu-
gości, tel. 502 244 871.

chłODzIARKA(7) do laptopa, cena 120 zł, 
tel. 730 777 907.

wIeżA(7) Technics, w bardzo dobrym sta-
nie, tel. 531 303 316.

KRzeSłA(5) różne, Trzebnica, tel. 661 747 292.
LAMPA (5) ogrodowa, Trzebnica, tel. 661 
747 292.

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

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

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

PIec(5) na ekogroszek, Heitztechnik, 17kw, ob-
rotowa retorta,termostat pogodowy,dodatko-
wy ruszt do palenia drzewem,podajnik można 
montować z obu stron, tel. 609 936 972.
PIec(5) na ekogroszek z podajnikiem, Trzeb-
nica, tel. 513 918 288.
PIec(4) nadmuchowy firmy ARAJ PGA-150 
do ogrzewania obiektów takich jak: budyn-
ki inwentarskie, suszarnie do ziarna, tunele 
foliowe, szklarnie, hale, suszarnie przemysło-
we i inne, piec był używany do ogrzania hali 
produkcyjnej, regenerowany palnik, instala-
cja elektryczna wymieniona, piec jest wy-
posażony w palnik Riello, cena: 9.000 zł. (do 
uzgodnienia). Wysokość : 190 cm, szerokość: 
165 x 86, nakładka kierowania powietrza – 
wysokość 30 cm, wylot spalin Ø 200 mm, 
Trzebnica, ul. Chrobrego 26, tel. 609 514 915.

MebLe

SPR ze DAM

KOMODA(8) kolor klon, szer. 76 cm, gł. 42 cm, 
wys. 85 cm, 4 szuflady, stan bardzo dobry, 
cena 150 zł, odbiór osobisty, tel. 668 123 380.

SzAfA(8) zabudowana, komandor, kolor 
szary oliwna i białe kwity, stan bardzo dobry, 
wys. 247 cm x 420 cm, gł. 60 cm, 4 drzwio-
wa, rozsuwana, odbiór i demontaż osobisty, 
cena 2500 zł, tel. 668 123 380.

NAROżNIK(8) brązowy, rozkładany z funk-
cja spania, ze skrzynia na pościel, stan bar-
dzo dobry, dł. 260 cm / 210 cm, szer. 60 cm, 
wys. 90 cm, powierzchnia spania 130 czm / 
200 cm, odbiór osobisty, cena 1000 zł, tel. 
668 123 380.

TOALeTKA(8) biała z lustrem i dwoma szu-
fladami, szer 90 cm, wys, 147, gł. 46 cm, stan 
bardzo dobry, cena 150 zł, odbiór własny, tel. 
668 123 380.

STOLIK(8) czarny, kawowy, z półką, szer. 70 
cm, dł. 110 cm, wys. 48 cm,, stan bardzo dobry, 
cena 100 zł, odbiór osobisty, tel. 668 123 380.

R E K L A M A

ODDAM

ODDAM weRSALKę(6) za kawę, tel. 601 
764 525.

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

UsłUgi 
KrawiecKie

eKspresowe
Poniedziałek – Piątek 12:00-16:00

tel. 505 942 445
ul. Sienkiewicza 3A

na rogu ul. Daszyńskiego
poprzednio przy ul. Milickiej

STół(8) czarny, rozkładany, od 135 / 180 cm, 
szer. 80 cm, cena 250 zł, stan dobry ,,odbiór 
osobisty, tel. 668 123 380.

SzAfA(8) zabudowana, kolor jabłoń i wani-
lia, 3 drzwiowa z lustrem, rozsuwane, wys. 
212 cm, szer 270, gł. 60 cm, stan bardzo do-
bry, cena 1300 zł, demontaż i odbiór osobi-
sty, tel. 668 123 380.

SzAfKA(8) rtv, czarna z szybą, szer. 200 cm, 
wys. 42 cm, stan bardzo dobry, cena 250 zł, 
odbiór osobisty, tel. 668 123 380.

SzAfKA NOcNA(8) biała x 2 szuflady, wys 
37 cm, szer. 47 cm, stan bardzo dobry, od-
biór osobisty, cena 150 zł / jedną ( 2 sztuki), 
tel. 668 123 380.

łAwA(8) owal, kolor jabłoń z półką, dł. 108 
cm, szer 60 cm, wys. 57 cm, cena 150 zł od-
biór osobisty, tel. 668 123 380.

łAwA(8) czarna z półką, dł. 120 cm, szer, 55 
cm, wys. 46 cm, stan bardzo dobry, cena 250 
zł, odbiór osobisty, tel. 668 123 380.

STół(8) rozkładany, ciemny kasztan, dł. 160 / 
200 cm, szer. 90 cm, wys. 75 cm, stan bardzo 
dobry, z kolekcji Kent, cena 500 zł, odbiór 
własny, tel. 668 123 380.

KOMODA(8) kolekcja Kent, 3 drzwiowa + 1 
szuflada, szer. 46 cm, dł. 154 cm, wys. 92 cm, 
stan dobry, cena 250 zł, odbiór osobisty, tel. 
668 123 380.

wyTRyNA(8) oszklona z szufladą na dole, 
z drzwiami, kolekcja Kent, stan dobry, szer. 
57 cm, wys. 200 cm, gł. 36 cm, odbiór osobi-
sty, cena 250 zł, tel. 668 123 380.

LUSTRO(8) w ramie, wyr: 80 x 140, cena 200 
zł, tel. 668 123 380.

KRzeSłA(8) sztuk 6, w bardzo dobrym sta-
nie, KENT, cena 600 zł / całość, tel. 668 123 380.

łóżKO(8) dziecięce, podwójne z matera-
cem, rozmiar 90 x 200, Trzebnica, cena 350 
zł, tel. 603 283 075.

STOLIK(7) dziecięcy, Kubuś Puchatek, z czte-
rema krzesłami, cana130 zł, tel. 535 091 637.

łózKO(7) dziecięce, w bardzo dobrym sta-
nie, cena 200 zł, tel. 535 091 637.

MebLe(6) kuchenne , tel. 661 747 292.

KANAPA(6) rozkładana / dł 197cmpo rozło-
żeniu/ cena 150 zł, tel. 601 764 525
łAwA (5) fornirowana, Trzebnica, tel. 661 
747 292.

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.
fOTeL(4) biurowy, czarny, używany, w sta-
nie 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) łózko, ława 
rowery dla dorosłych; atrakcyjne ceny, do 
uzgodnienia, Trzebnica, tel. 661 747 292.

SOfy(5) tanio! Dwie sofy, dwu i trzy osobowa 
i dwie pufy, tel. 697 060 991.

Usługi Ogrodnicze 
• Koszenie kosą oraz kosiarką

• Cięcie pielęgnacyjne roślin ozdobnych 

• Nasadzenia m.in. rabat, żywopłotów  

• Prace porządkowe w ogrodzie

• Stała współpraca 

tel. 663 051 385
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Firma TOMIK oferuje

PROFESJONALNE
CZYSZCZENIE

– DYWANÓW
– WYKŁADZIN
– TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ
– MEBLI TAPICEROWANYCH

Konkurencyjne ceny!

tel. 693 431 523

TAXI 1
TRZEBNICA
przewóz 6 osób

telefon
601 270 514

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

Firma świadczy usługi:

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

Pracujemy na maszynach i środkach firmy KARcheR

Firma
BIURO

RACHUNKOWE
• Pełna obsługa firm
• Możliwość odbioru 

dokumentów od klienta 
oraz współpraca zdalna

•	gwarantujemy terminowość, 
profesjonalizm i dyskrecję

tel. 713 870 274
502 749 540
602 571 613

TYLKO U NAS
SZYBKO

TANIO
I SOLIDNIE

Wycena usługi bezpłatna
także u klienta

Powiat Trzebnicki
i okolice

694-057-540

zAprASzAMy Do wSpółprACy

Jakub
FhuSKUP ZŁOMU

METALI KOLOROWyCH MAKULATURy WyWÓZ GRUZU BUDOWLANEGO

Tr z E b n I C A  ul.  Milicka 32  tel . 71 312 05 03
GoDziny	otWaRCia	SKupu

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

poDSTAwIAMy kontenery | transport grATIS | nAjwyżSzE CEny w MIEśCIE

Paweł Miklas
693 749 567

pmserwis90@gmail.com

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

naprawa
sKrzyń biegów
auTomaTycznych i manualnych

Poszukuję
Gospodarstw – Gruntów

Domów – Działek
Chcesz sprzedać zadzwoń: 883 377 617

Mogę dojechać do Ciebie

wIęźby 
DAchOwe
tel. 731 200 005

PELLET 
TRZEBNICA / BęDKÓW

tel. 602 523 956
71 388 91 91

PRANIe 
DywANów 
NA WSKROŚ W PRALNI

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

TAXI 3
Józef Domagała

• przewóz osób

• zakupy na telefon

tel. 601 586 739

SchODy
100 % DRewNIANe

produkcja i montaż
DĄB JESION
BUK SOSNA

www.schodex.net
cena od 4,5 tys. zł.

tel. 602 728 266

oczyszczalnia
Ścieków

BEzPŁaTna
wycEna

ProfEsjonalnE
doradzTwo

Zbiorniki
na desZcZówkę

piwnicZki betonowe
odwodnienia

i drenaż

paweł madaliński
skarszyn 48 trZebnica

szamBa
betonowe
605 331 903

Gwarancja
na zBiornik

i monTaż

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

to dobra

KAWA
pyszne ciasto, przytulne miejsce

ul.	Żołnierzy	Września	2a
trzebnica	obok salonu Plus

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

swiatchemii.com / swiatchemii@wp.pl 

ReMONT y
I WyKOńCZENIA WNęTRZ
– płytki, panele
– malowanie, 
– gładź i zabudowa GK
– tapetowanie
–	montaż	drzwi
– docieplenie poddasz

FACHOWE DORADZTWO
DARMOWA WyCENA

tel.	781 953 010

MINI
KOPARKA

USŁUGI 
WynajEM

tel. 883 388 601

APARATy 
TLENOWE 

dla	osób	chorych
wynajem, sprzedaż, 

serwis
tel. 728 945 874

www.tlenoterapia-domowa.pl
Biedaszków Wielki 

ul. Pogodna 7

chemia imPorTowana
naJwyŻszeJ JaKoŚci

DLA TWOJEGO DOMU

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

BRuKARSTWO

MARBRUK
Mariusz Kwak

Trzebnica
tel. 792 457 967

SPRZEDAŻ WĘGLA
P.H.U. "JAROS" WęGIEL Z POLSKIEJ GRUPy GÓRNICZEJ

KoSTKA / orzECh / EKogroSzEK 
DrEwno rozpAłKowE, pEllET

LuZEM LuB W WORK ACH

TRzebNIcA ul.	chrobrego 26
dawny ARAJ

tel. 609 514 915 / 697 011 953

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

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

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

WĘGIEL
EKOGROSZEK

DREWNO KOMINKOWE 
i	OPAŁOWE

POLSKI OPAŁ
Głuchów Górny 1
TARTAK przy krzyżówce

tel. 695 934 148 
663 693 820

sPawanie-ŚlusarsTwo
TOLL-SPAW 
Krzysztof Kawecki 

tel. 883 485 324
Trzebnica
ul. prusicka 39

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

■ meTaloPlasTyKa

J&J 
Piaskowanie

czyszczenie stali
aluminium

drewna 

tel. 782 112 237 

Auto
D E T A I L I N G

spa dla Twojego samochodu
czyszczenie	skóry	/	polerowanie	
lakieru	/	odświeżanie	i	zabezpie-

czanie	lakieru	/	odświeżanie	 
i	zabezpieczanie	plastików	/	po-
lerowanie	reflektorów	/	czyszcze-
nie	aut	do	sprzedaży	/	usuwanie	

naklejek	reklamowych	 
/	pranie	tapicerki	samochodowej

60 0 588 4 8 4
Księginice, ul. Łabędzia 30

SERWIS KLIMATYZACJI 
SAMOCHODOWEJ już od 249zł

Szczytkowice 91 tel. 785 233 408

GoDziny	pRaCy:	

poniedziałek – piątek 8 – 17
sobota 8 – 14

w tym 
odgrzybianie 
układu 

za0zł!!! 

zASILANIe 
AwARyJNe

dla POMP
KOMPUTERÓW
OŚWIETLENIA
LODÓWEK...

tel. 513 986 986

!

BIURO RACHUNKOWE 
♦ 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
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