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Rodzinne Świętowanie

Więcej str. 10-15
Od 29 maja do 5 czerwca trwały 8. Trzebnickie Dni Rodziny, podczas których wspólnie świętowaliśmy 
wartości z nią związane. Liczne warsztaty, gry i zabawy pozwoliły na wspólne spędzenie czasu, 
a Gmina Trzebnica po raz kolejny pokazała, że stawia rodzinę w centrum swoich działań. Zwieńczeniem 
tygodnia był Dzień Dziecka na trzebnickich stawach. 

Bliżej 
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Burmistrz Marek Długozima 
pozyskał 9 mln zł na renowację 
odwiertu termalnego IG-1 oraz 

budowę nowych tężni.
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Park Będzie 
zrewitalizowany

Park Miejski przy budynku 
Sądu Rejonowego jeszcze 

w tym roku będzie 
wyremontowany. Na prośbę 
burmistrza Premier Mateusz 
Morawiecki przekazał na ten 

cel blisko 2,5 mln zł.
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Do końca wakacji planowane 
jest wykonanie robót ziemnych 
związanych z przekopem potrzeb-
nym na powstanie podziemnego 
łącznika. – Dzięki bardzo dobrej 
organizacji pracy, a także zabez-
pieczeniu terenu budowy oraz 
współpracy z kadrą dyrektorską 
Szkoły Podstawowej nr 2 inwe-
stycja jest jak najmniej uciążliwa 
zarówno dla dzieci, a także dla lu-
dzi korzystających z naszej nowej 
hali. Przypomnę, że w weekend 
21-22 maja odbyły się tu Mistrzo-
stwa Polski w Szpadzie, a kilka dni 
później na hali odbyły się egzami-
ny ósmoklasisty, na czas których 
wstrzymano prace budowalne, 
tak by dzieci miały pełen komfort 
zdawanych egzaminów – powie-
dział burmistrz i dodał: – Cieszę 
się, że łącznik powstaje właśnie te-
raz, bo daje to nam możliwość po-
większenia samej szkoły. Uczęsz-
cza do niej ponad 700 dzieci, które 
dzięki 9 nowym salom lekcyjnym 

zyskają potrzebny komfort. Nowe 
skrzydło będzie oazą dla uczniów 
z klas 1-3. Uczniowie mają tu 
wszystko czego potrzebują do 
rozwoju. Od wykwalifikowanej 
kadry pedagogicznej, przez no-
woczesną infrastrukturę, po do-
skonałą atmosferę. Smuci jedynie 
fakt, że radni opozycyjni nie po-
trafią dostrzec tych potrzeb i byli 
przeciwni zarówno budowie no-
wej hali, jak i rozbudowie szkoły. 
Jak już się okazało hala doskonale 
spełnia zadania, do których zosta-
ła powołana. Pani dyrektor Lidia 
Piotrowska powiedziała, że tego-
roczne egzaminy były najbardziej 
komfortowymi w historii szkoły, 
a dzieci z wielką radością uczest-
niczą w zajęciach wychowania fi-
zycznego. Do tego należy dodać 
aspekt komercyjny wykorzystania 
hali, która gości wielkie imprezy 
o zasięgu ogólnopolskim. Wie-
rzę, że również rozbudowa szko-

ły okaże się trafioną inwestycją, 
która da wiele radości i zadowo-
lenia zarówno dzieciom, jak i ich 
rodzicom. Robimy wszystko, by 
edukacja w Gminie Trzebnica była 
nowoczesna i stała na najwyższym 
poziomie. Warto zaznaczyć, że na 
wspomnianą inwestycję oraz na 
budowę hali sportowej przy Szko-
le Podstawowej w Kuźniczysku 
pozyskałem 10 milionów zł z rzą-

dowego Polskiego Ładu dla samo-
rządów. – podsumował burmistrz 
Marek Długozima, który pogratu-
lował też dyrektor Lidii Piotrow-
skiej sprawnego zarządzania pla-
cówką. 

Sama dyrektor, również doce-
nia zmiany jakie zachodzą w pla-
cówce: – Dzieci są zachwycone 
nową halą, a organizacja egzami-
nów w takim obiekcie to czysta 

przyjemność. Powstający łącznik 
zwiększy bezpieczeństwo, a nowe 
skrzydło da nam nowe możliwo-
ści lokalowe. To kolejne znaczące 
chwile w rozwoju szkoły. Dzię-
kujemy Panu burmistrzowi za te 
inwestycje, a także wielką deter-
minację w doprowadzeniu ich do 
końca – podsumowuje dyrektor 
Lidia Piotrowska. 
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Zgodnie Z harmonogramem 
Prace przy rozbudowie Szkoły Podstawowej 

nr 2 o nowe skrzydło oraz budowa podziemnego 
łącznika z Halą Widowiskowo-Sportową im. 

Dolnośląskich Olimpijczyków trwają w najlepsze. 
Zbliżające się wakacje tylko przyspieszą proces 

budowy prowadzonej przez firmę AKBiK  
Sp. z o.o. z Wrocławia.

Budowa postępuje 
Trwają prace związane z budową hali sportowej 

przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku. 
W 2018 roku otwierając jedną z najpiękniejszych 

szkół w Gminie Trzebnica – w pełni odnowioną 
i rozbudowaną o nowe skrzydło – burmistrz 

Marek Długozima obiecał, że już wkrótce 
uczniowie zyskają również miejsce do 

szlifowania sportowych pasji. Teraz wraz z tą 
inwestycją obietnica zostaje spełniona.

Skorzystają również mieszkań-
cy, którzy popołudniami będą mo-
gli wykorzystywać halę do swoich 
aktywności. Także zawodnicy Bły-
sku Kuźniczysko, reprezentujące-
go naszą gminę w lidze okręgowej, 
będą mieli świetne warunki do tre-
ningu w okresie zimowym.

Wykonano już prace ziemne, 
wylano fundamenty, a obecnie 
montowane jest zbrojenie murów. 
Inwestycje prowadzi firma AKBiK 
Sp. z o.o. z Wrocławia.

– Jestem przekonany, że nowa 

hala sportowa ucieszy dzieci 
z Kuźniczyska i sąsiednich miej-
scowości również mocno jak od-
dana do użytku 3 lata temu nowa 
szkoła. Tym samym bogata infra-
struktura sportowa naszej gminy 
powiększy się o kolejny profesjo-
nalny obiekt służący lokalnej spo-
łeczności. W tym miejscu dziękuję 
również Radnemu Rady Miejskiej 
Panu Lechowi Taraszczukowi, 
który zabiegał o jak najszybsze 
powstanie hali. Gratuluję rów-
nież Pani dyrektor Elżbiecie Ta-

raszczuk-Gaweł. Wyniki osiągane 
przez uczniów szkoły pokazują, że 
wykorzystują oni w pełni poten-
cjał miejsca jakie udało się nam 
stworzyć. Nowa hala będzie jego 
doskonałym uzupełnieniem – po-
wiedział burmistrz.

Warto zaznaczyć, że na wspo-
mnianą inwestycję oraz na roz-
budowę Szkoły Podstawowej nr 2 
burmistrz pozyskał 10 milionów 
zł z rządowego Polskiego Ładu dla 
samorządów.
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▶ Remont nie  zak łóc a działania  szkoły.  W międz yczasie  odbyły s ię  egzaminy 
ósmok lasist y,  które pr zeprowadzono na nowej  hal i .  Jak t wierdzi 
dyrektor  Lidia  Piotrowsk a,  były  to  najbardziej  komfor towe warunk i  do 
pr zeprowadzenia egzaminu w histori i  funkcjonowania szkoły.

▶ Wykonano palowanie,  a  obecnie tr wają prace ziemne z wiązane z  budową 
nowego sk r z ydła szkoły oraz łącznik a z  Halą  Widowiskowo -Spor tową im. 
Dolnośląsk ich Olimpijcz yków.

▶ Burmistr z  Marek D ługozima wraz z  dyrektor  Lidią  Piotrowsk ą omawial i  kolejne etapy 
prac z wiązanych z  rozbudową szkoły.

▶ B ę d z i e  o n a  u z u p e ł n i e n i e m  k o m p l e t n i e  z m o d e r n i z o w a n e j  s z k o ł y  p o d -
s t a w o w e j ,  k t ó r a  d o  u ż y t k u  z o s t a ł a  o d d a n a  w  2 0 1 8  r o k u .

▶ Wizualizacja  wnętr za powstającej  hal i .

▶ Budowa postępuje zgodnie z  harmonogramem.▶ Burmistr z  Marek D ługozima wiz ytował  teren budow y nowej  hal i  spor towej 
pr z y Szkole Podstawowej  w Kuźnicz ysku.  Na zdj.  z  dyrektor  E lżbietą 
Taraszczuk- G aweł  oraz pr zedstawicielami  w ykonawc y.

▶ Wizualizacja  powstając ych inwest ycj i .

R E K L A M A
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Bliżej uZdrowiska
Dzięki moim staraniom udało 

się pozyskać kolejne wielomilio-
nowe dofinansowanie, które zbliża 
nas do odzyskania przez Trzebni-
cę statusu miasta uzdrowiskowe-
go. 9 milionów złotych z Polskie-
go Ładu dla Samorządów pozwoli 
nam na renowację odwiertu IG-1 
oraz budowę nowego kompleksu 
tężni zasilanych solanką z odre-
staurowanego odwiertu. 

Przypomnę, że w ubiegłym 
roku pozyskałem również dofi-
nansowanie w wysokości 18 mln zł 
w ramach rządowego programu 
„Udostępnianie wód termalnych 
w Polsce” na poszukiwanie wód 
geotermalnych na terenach rekre-
acyjnych znajdujących się przy 
ul. Czereśniowej. Znaleźliśmy się 
wówczas w prestiżowym gronie 
piętnastu miast i gmin z całej Pol-
ski, które takie wsparcie otrzymały.

Te fundusze oraz poczynione 
przeze mnie wcześniej działa-
nia, konsekwentnie przybliżają 
nas do odzyskania statusu miasta 
uzdrowiskowego. Wyjątkowego, 
bo jedynego na północ od Wro-
cławia, a w dodatku położonego 
tak blisko i tak dobrze skomuni-
kowanego ze stolicą regionu. Już 
teraz mieszkańcy Dolnego Śląska 
doceniają nasze walory, klima-
tyczne stawy, czy istniejące już 

tężnie. Teraz wybudujemy większe 
obiekty tego typu, zasilane solan-
ką o potwierdzonych walorach 
leczniczych z odwiertu, który zo-
stał wykonany w latach siedem-
dziesiątych, a który teraz zostanie 
odrestaurowany. 

Przypomnę także, że w pla-
nach znajduje się powstanie kilku 
pensjonatów oraz punktów lecz-
niczych, w tym m.in. miejsc re-
generacji dla seniorów, ale i spor-
towców. W tym celu w listopadzie 
ubiegłego roku podjąłem decyzję 
o skorzystaniu z prawa pierwo-
kupu zabytkowego budynku przy 
ulicy Stawowej w Trzebnicy, któ-
rego właścicielkami były Siostry 
Boromeuszki. Po remoncie posłu-
ży on jako jeden ze wspomnianych 
pensjonatów. 

Z przywrócenia statusu uzdro-
wiska Trzebnica mogłaby czer-
pać konkretne profity. Nie tylko 
względem zwiększenia jej prestiżu 
jako miejscowości uzdrowiskowej, 
ale to dla nas realna szansa na wy-
kreowanie nowych miejsc pracy 
w sferze obsługi ruchu turystycz-
nego. Szacuję, że pozyskanie dla 
Trzebnicy miana uzdrowiska da 
pracę około 1000 osobom i moc-
no wesprze branżę turystyczną. 
Jak dowodzą badania, jedno miej-
sce w zakładzie lecznictwa uzdro-

wiskowego generuje kilka miejsc 
pracy w branżach obsługujących 
ruch turystyczny. Ponadto miej-
scowości uzdrowiskowe pobierają 
opłaty klimatyczne od turystów 
i kuracjuszy. Gorące źródła mo-
głyby zasilić m.in. Gminny Park 
Wodny Trzebnica-ZDRÓJ oraz 
inne budynki użyteczności pu-
blicznej, sprawiając tym samym, 
że nasza gmina stanie się jeszcze 
bardziej ekologiczna.

Uzdrowisko to piękna część hi-
storii naszego miasta. W Trzebni-
cy przeprowadzano kąpiele boro-
winowe i kwasowęglowe, leczono 
m.in. stany skrajnego wyczerpa-
nia. Wykonywano tu też popular-
ne wówczas kuracje kefirowe, 
którym poddawani byli chorzy na 
blednicę, a w latach 50. XX wieku 
leczono tu dzieci po chorobie He-
inego-Medina. Dziś koronawirus 
sprawił, że ten rodzaj troski o na-

sze zdrowie zyskuje ponownie na 
popularności. 

W tym miejscu, chciałem rów-
nież podziękować Poseł na Sejm 
Agnieszce Soin za pomoc oraz 
okazywane nam na różnych płasz-
czyznach wsparcie. 

Marek Długozima 
Burmistrz Gminy Trzebnica

R E K L A M A

▶ Termy Uniejów jako pr z yk ład w ykor z ystania wód termalnych.

▶ Pr z ypomnijmy,  że  poszuk iwania 
wód termalnych będą prowadzone 
również na terenach pr z y ul. 
C zereśniowej.

▶ Powstaną też  nowe tężnie  zasi lane solank ą z  odwier tu IG-1.

▶ Jest  to  możliwe dzięk i  poz ysk anemu pr zez burmistr za Mark a D ługozimę 
dofinansowaniu z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowisk a i  G ospodar-
k i  Wodnej  –  ponad 18 mln zł.

▶ Odwier t  znajduje s ię  bl isko Wil l i  Z amek 
w Lesie  Bukow ym.

▶ Odwier t  IG-1,  na którego renowację burmistr z  poz ysk ał  9  mln.  zł  z  Rządowego Polsk iego 
Ł adu,  został  już  odczopowany,  a  walor y uzdrowiskowe wody pot wierdzone.

▶ Burmistr z  podziękował  za  pomoc poseł  Agnieszce S oin,  która wspiera 
projekt  odz ysk ania pr zez Tr zebnicę statusu miasta uzdrowiskowego.  Na 
zdj.  podczas rozmów w M inisterst wie Kl imatu i  Środowisk a.

▶ W l istopadzie  ubiegłego roku burmistr z  Marek D ługozima na zasadzie 
prawa pier wokupu poz ysk ał  budynek posanator yjny pr z y ul.  Stawowej. 
Powstać ma tam zak ład lecznicz y w ykor z ystując y wody zdrojowe.

R E K L A M A
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rewitaliZacja Parku Miejskiego
Na moją prośbę Prezes Rady 

Ministrów Mateusz Morawiecki 
z ogólnej rezerwy budżetowej 
przekazał dla Gminy Trzebnica 
kwotę 2 454 300 zł. Pieniądze te 
przeznaczone zostaną na wyko-
nanie pierwszego etapu renowacji 
Parku Miejskiego im. Lecha i Ma-
rii Kaczyńskich, która wykonana 
będzie jeszcze w tym roku.

W tym miejscu bardzo serdecz-
nie dziękuję Panu Premierowi za 
dostrzeżenie potrzeby tej inicja-
tywy oraz przekazane na ten cel 
środki. Park miejski przy sądzie 
wymagał rewitalizacji od dłuższe-
go już czasu. Jest to jeden z cen-
tralnych punktów naszego pięk-
nego miasta i jeden z większych 
parków.

Tak jak obiecałem mieszkań-
com, już wkrótce rozpoczną się 
prace, by park mógł odzyskać swój 
urok i na powrót stać się miejscem 
relaksu i wytchnienia dla trzebni-
czan. Przypomnę również, że park 
na mój wniosek został nazwany 
imieniem śp. Pary Prezydenckiej 
Marii i Lecha Kaczyńskich. Byli 
oni ludźmi szczególnie skrom-
nymi, bezwzględnie oddanymi 
Rzeczypospolitej, ale też dla wie-
lu z nas byli wzorem małżeństwa. 
W ich związku najważniejsze 
były uczciwość i wzajemny sza-

cunek. Na zrewitalizowanym te-
renie znajdzie się specjalna aleja 
poświęcona pamięci tragicznie 
zmarłej Pary Prezydenckiej. 

Rewitalizacja terenu zakłada 
montaż ławek, zrobienie nowych 
ścieżek i oświetlenia. Będzie to 
miejsce spacerów, odpoczynku 
i spotkań, będzie ono również no-
siło walory edukacyjne i patrio-
tyczne. Jednocześnie zapewniam, 
że inwestycja z pewnością nie na-
ruszy godności pochowanych tu 
ponad 60 lat temu osób rożnych 
wyznań. Ich szczątki zostały eks-
humowane w latach 70.

I przypomnę, że większość par-
ków w środku miast na terenach 
odzyskanych, poniemieckich to 
byłe cmentarze. Świadczą o tym 
liczne przykłady parków we Wro-
cławiu: chociażby Lasek Osobo-
wicki, Park Grabiszyński, Park 
Andersa (na jego terenie były 4 
duże cmentarze) i długo można 
wymieniać. Nie ma w zasadzie in-
nej alternatywy dla tych miejsc jak 
parki.

Jak pisałem już wcześniej, ini-
cjatywa nadania im. Pary Prezy-
denckiej Parkowi Miejskiemu po-
wstała z potrzeby serca, podobnie, 
jak i inne projekty, które za mojej 
kadencji z dumą zrealizowałem 
i których byłem pomysłodaw-

cą m.in. pomników takich jak: 
Pomnik Wolności – postawiony 
z okazji stulecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości, Pomnik 
gen. Ryszarda Kuklińskiego, czy 
odsłonięte pod koniec roku po-
piersie – bł. Kard. Stefana Wy-
szyńskiego. Jedno z rond nosi imię 
Żołnierzy Wyklętych, a drugie 
upamiętnia wybory z 4 czerwca 
1989 r. Tuż obok znajduje się ulica 
premiera RP Jana Olszewskiego. 
Przed bazyliką stoi również Krzyż 
Katyński i Smoleński. Te wszyst-
kie miejsca są dla mnie i miesz-
kańców niezwykle ważne.

Zależy mi, by Trzebnica była 
miastem postrzeganym jako azyl 
patriotyzmu, stąd na co dzień kul-
tywujemy w Gminie Trzebnica 
pamięć o ważnych wydarzeniach 
i osobach. Każdego roku zapala-
my znicze pod Dębami Pamięci 
w Lesie Bukowym i obchodzimy 
Dzień Pamięci o Ofiarach Zbrod-
ni Katyńskiej. Dodam, że po ka-
tastrofie smoleńskiej w 2010 roku, 
posadzony został dodatkowy dąb 
– upamiętnia on wszystkie ofiary 
tamtego tragicznego wydarzenia, 
na czele z Parą Prezydencką – 
śp. Marią i Lechem Kaczyńskimi.

Marek Długozima 
Burmistrz Gminy Trzebnica

▶ Burmistr z  Marek D ługozima pr zed wejściem do Parku 
M iejsk iego im.  Lecha i  Mari i  Kacz yńsk ich.  Pier wsz y etap 
rewital izacj i  zostanie  w ykonany jeszcze w t ym roku. 

▶ Tak obecnie w yglądają ścieżk i  w parku.

▶ W ubiegłym roku, na terenie parku, odbyła się wizja lokal-
na z projektantem oraz pracownikami Urzędu Miejskiego.

▶ Na prośbę burmistrza Marka Długozimy, premier Mateusz 
Morawiecki  przekazał 2,5 mln zł  na cel  rewitalizacji  parku.

▶ Widok parku z  gór y.



98 NR 9 / 214 / 10.06.2022NR 9  / 214 / 10.06.2022

nowe miesZkania socjalne 
Zakończył się remont pomieszczeń biurowych 

w starym budynku sanepidu przy ul. Obrońców 
Pokoju 7. Na dwóch kondygnacjach powstało 

8 mieszkań socjalnych w metrażu od 30 m² do 
70 m². Inwestycję za blisko półtora miliona zł 

wykonała trzebnicka firma – Zakład Murarski 
Kazimierza Zająca. 

– Zdecydowałem, że przeniesie-
ni tu zostaną lokatorzy z budynku 
socjalnego przy ul. Henryka Po-
bożnego. Znajduje się on w złym 
stanie technicznym, a w jego miej-
scu po rozbiórce powstanie nowa 
gminna biblioteka. Dodatkowo 
planujemy zwolnić także pomiesz-
czenia w Szkole Podstawowej nr 1 
i Szkole Podstawowej nr 3, gdzie 
także znajdują się mieszkania 
socjalne. Metraż po nich wyko-
rzystany zostanie przez szkoły, 
które rozwijają się w dynamiczny 

sposób i potrzebują nowych prze-
strzeni. O wszystkich zmianach 
lokatorzy będą informowani na 
bieżąco – podsumowuje burmistrz 
Marek Długozima. 

W ramach prowadzonych prac 
wykonane zostały roboty ogólno-
budowlane, wymieniona stolarka 
drzwiowa i okienna, zamontowa-
no nowe instalacje wodne, kanali-
zacyjne, elektryczne, gazowe oraz 
odgromowe. Obecnie trzebnicka 
siedziba sanepidu znajduje się przy 
ul. Tadeusza Kościuszki nr 10.

[sh]

Informacje  w sprawie  BiBlioteki miejskiej 
W związku z licznymi pyta-

niami, które otrzymałem w spra-
wie obecnej lokalizacji biblioteki, 
pragnę poinformować, iż obecne 
pomieszczenia w Ratuszu, od sa-
mego początku były przeznaczone 
jako tymczasowe. 

Moja decyzja o budowie nowej 
biblioteki była podyktowana stwo-
rzeniem mieszkańcom i pracowni-
kom komfortowej oraz nowoczesnej 
przestrzeni sprzyjającej rozwojowi 
czytelnictwa. Otrzymaliśmy już po-
zwolenie na budowę nowej bibliote-
ki, która będzie zlokalizowana przy 
ul. Milickiej. Na działce znajduje się 
budynek przeznaczony do rozbiór-
ki. Moim obowiązkiem jest zapew-
nienie tym osobom nowego lokalu. 
Podjąłem decyzję, by przeznaczyć 
dla tych rodzin obecnie remonto-
wane pomieszczenia po dawnym 
Sanepidzie. Po zakończeniu tego 
etapu przystąpię do budowy nowej 
biblioteki.

Ostatnie dwa lata były czasem, 
w którym biblioteka, podobnie, 
jak inne instytucje kultury, funk-
cjonowała w bardzo trudnych 
warunkach związanych z ogra-
niczeniami wywołanymi przez 
pandemię. Stąd możliwość ko-
rzystania bezpośrednio ze zbio-
rów była właściwie niemożliwa. 
Jestem wdzięczny pracownikom 
naszej Miejskiej Biblioteki, którzy 
z ogromnym sercem i zaangażo-
waniem starali się, by utrzymać 
poziom czytelnictwa, stąd kontakt 
mailowy i telefoniczny z czytel-
nikami, a także wiele akcji, które 
odbyły się w tym czasie i umożli-
wiały nawet bezpośrednie dostar-
czenie książek do domu. 

Jeszcze w tym miesiącu 
(w czerwcu) biblioteka zostanie 
przeniesiona do pięknych, wy-
remontowanych pomieszczeń 
Gminnego Centrum Kultury 
i Sztuki. Wcześniej nie było to 

również możliwe ze względu na 
zajmowanie pomieszczeń przez 
stowarzyszenia i inne organizacje 
pozarządowe oraz obecność tam 
sztabu kryzysowego związanego 
z wybuchem wojny na Ukrainie. 
W tych salach, jeszcze dwa tygo-
dnie temu mieścił się magazyn 
żywności i odzieży z przeznacze-
niem dla rodzin ukraińskich oraz 
był to dla nich punkt relokacyj-
ny. Z kolei Uniwersytet Trzeciego 
Wieku „Tęcza” zostanie przenie-
siony ze swoją działalnością do 
trzebnickiego ratusza.

Tym samym biblioteka wró-
ci tymczasowo do pomieszczeń, 
w których mieściła się przed re-
montem Gminnego Centrum Kul-
tury i Sztuki. Wierzę, że nowy bu-
dynek, który powstanie przy ulicy 
Milickiej, w sąsiedztwie Placu 
Pielgrzymkowego i Międzynaro-
dowego Sanktuarium św. Jadwigi 
Śl., dołączy do grona chlubnych 

inwestycji i projektów, które zre-
alizowałem na przestrzeni ostat-
nich lat. Będzie kolejną, piękną 
wizytówką miasta.

Jak Państwo wiedzą inwesty-
cje w edukację i kulturę od wielu 
lat leżą mi na sercu, w tym rów-

nież los czytelników, także tych 
najmłodszych. Jestem pewien że 
miejsce, które powstanie, będzie 
im służyło podobnie jak dotych-
czasowe inwestycje.

Marek Długozima 
Burmistrz Gminy Trzebnica

R E K L A M A

R E K L A M A

▶ Wyposażone one zostały  m.in.  w pr zestronne łazienk i .

▶ Budynek ,  w któr ym do niedawna mieści ły  s ię  biura tr zebnick iego sanepidu.  Obecnie 
powstało tu 8  mieszk ań socjalnych. 

▶ Na zdj.  burmistr z  Marek D ługozima wraz z  w ykonawc ą inwest ycj i  tr zeb -
nick im pr zedsiębiorc ą Kazimier zem Z ającem w jednym z  w yremontowa-
nych mieszk ań.
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Wielki finał 8. Dni 
Rodziny w Trzebnicy 
odbył się w niedzielę 

5 czerwca przy 
trzebnickich stawach. 

Na uczestników 
czekało wiele atrakcji, 

w tym – przemarsz 
rodzinny, występy 

artystyczne, rodzinne 
zawody sportowe 

oraz na zakończenie – 
koncert Alicji Janosz.

Otwierając wydarzenie bur-
mistrz Marek Długozima powie-
dział: – Te dni mają bardzo głęboki 
wymiar rodzinny. Powołując je do 
życia już blisko dekadę temu, chcia-
łem by był to czas, w którym rodzi-
ny będą ze sobą; w którym zwol-
nimy w codziennym zabieganiu 
i poświęcimy większość naszej uwa-
gi bliskim. Stąd w całym tygodniu 
propozycje różnorakich warsztatów 
i zajęć sportowych przeznaczonych 
dla rodzin. W dzisiejszym świecie 
często brakuje nam czasu na zwy-
czajne przebywanie ze sobą, ciesze-
nie się swoją obecnością, rozmowę 
czy proste gesty. To jest właśnie ten 
czas, ale chciałbym, by nie kończył 
się on w tym dniu, byśmy właśnie 
rodzinę na stałe stawiali w centrum 
naszych wartości. Dlatego Gmina 

Trzebnica wspiera rodziny, więk-
szość działań jakie podejmuję są 
ukierunkowane w stronę poprawy 
komfortu życia rodzin. Mamy swój 
autorski program Rodzina „Trzy 
Plus”, należymy do „Ogólnopolskiej 
Karty Dużej Rodziny”, a w ubie-
głym roku za działania na rzecz 
rodziny odebrałem z rąk premiera 
Mateusza Morawieckiego wyróż-
nienie w konkursie „Pro Familia” – 
mówił podczas otwarcia burmistrz 
Marek Długozima i dodał: – Są tu 
dziś także goście specjalni z naszego 
miasta partnerskiego Kitzingen, na 
czele z nadburmistrzem Stefanem 
Güntnerem, bardzo miło jest nam 
ich powitać i pokazać te wartości, 
które wiem, że również im są bli-
skie. W dzisiejszych uroczystościach 
uczestniczą także dzieci z Ukra-

iny, które znalazły u nas schronie-
nie przed koszmarem wojny, mam 
nadzieję, że dzisiejszy dzień da im 
kolejną chwilę wytchnienia – po-
wiedział burmistrz Marek Długo-
zima otwierając oficjalnie Trzeb-
nicki Dzień Dziecka. Nadburmistrz 
Kitzingen Stefan Güntner podzię-
kował za zaproszenie i możliwość 
uczestnictwa w trzebnickim rodzin-
nym świętowaniu. Dodał, że sam 
bardzo ceni instytucję rodziny, a do 
Trzebnicy przyjechał wraz z żoną 
oraz trójką dzieci. Życzył też wszyst-
kim udanego rodzinnego świętowa-
nia. 

Podkreśleniem słów burmi-
strza Marka Długozimy o Gminie 
Trzebnica wspierającej rodziny, był 
moment oficjalnego przekazania 
informacji o dołączeniu do „Wiel-

kiej Koalicji Gmin na rzecz zdro-
wia i bezpieczeństwa. Certyfikat 
został przyznany przez Krakowską 
Akademię Profilaktyki, w uznaniu 
działań na rzecz rodziny oraz orga-
nizacji wielu skutecznych kampanii 
profilaktycznych.

Po oficjalnym otwarciu nastą-
pił moment tradycyjnego „Marszu 
Rodzinnego”, który poprowadziły 
trzebnickie Mażoretki wraz z pił-
karzami Gminnego Klubu Sporto-
wego Polonia. Uczestniczyły w nim 
trzebnickie rodziny, a także bur-
mistrz Marek Długozima oraz go-
ście z Kitzingen. 

– Jestem zachwycona klimatem, 
pamiętam pierwsze dni rodziny 
przy trzebnickich stawach, a teraz 
znów tu wracamy. Świetna atmos-
fera zwieńczona superkoncertem 

Alicji Janosz – mówi jedna z odwie-
dzających, a inna dodaje: – Jesteśmy 
tu pierwszy raz za namową naszych 
znajomych, bardzo spodobał nam 
się teren przy stawach, dowiedzieli-
śmy się, że macie świetny Aquapark, 
także będziemy tu wracać z chęcią – 
podsumowuje. 

Tego dnia można było zoba-
czyć pokaz Mażoretek, wysłuchać 
laureatów konkursu „Biedronka”, 
obejrzeć wystawę fotograficzną 
„KADR” czy zobaczyć pokaz umie-
jętności TAEKWON-DO. Punktu-
alnie o 17 wystartował Bieg Rodzin-
ny, w którym bardziej od wyniku 
liczyła się dobra zabawa. Podsumo-
waniem wydarzenia był koncert 
Alicji Janosz, który wzbudził aplauz 
młodej publiczności. 

[sh]

▶ Finał  D ni  Rodziny uświetniły  swoim w ystępem Mażoretk i .▶ Dzieci  l icznie  zgromadziły  s ię  pod sceną oglądając  pr z ygotowane dla  nich 
atrakcje.

▶ W pr zemarszu wspólnie  z  burmistr zem spacerowali  również goście  z  miasta Kitzingen 
z  nadburmistr zem Stefanem Güntnerem na czele.

▶ B u r m i s t r z  M a r e k  D ł u g o z i m a  ws p ó l n i e  z  n a d b u r m i s t r z e m  z  m i a s t a 
p a r t n e r s k i e g o  K i t z i n g e n  S t e f a n e m  G ü n t n e r e m  o t wo r z y l i  f i n a ł  Tr z e b -
n i c k i c h  D n i  R o d z i ny.

▶ Tego dnia na najmłodsz ych czek ało wiele 
atrakcj i .

▶ Tradyc yjnie  już  w ydar zenie rozpoczął  marsz  rodzinny. 
Tym razem pr zespacerowaliśmy się  wspólnie  wokół 
tr zebnick ich stawów.

▶ Pok az umiejętności  TAEKWON-DO.

▶ W t ym roku wzbogacony został  on o pr zeszkody.

▶ Nie  zabrak ło w ystępów wok alnych laureatów konkursu „Biedronk a”.

▶ Bieg rodzinny to już  tradycja  f inału.

▶ Na scenie nagrody dla  najlepsz ych w biegu rodzinnym wręcz yła  zastępc a burmistr za Kr yst yna Haładaj.

▶ Finałem D nia Dzieck a był  koncer t  Al icj i  Janosz z  zespołem.

▶ Burmistr z  Marek D ługozima odebrał  na scenie oficjalny cer t yfik at 
dołączenia do „Wielk iej  Koalicj i  Gmin na r zecz zdrowia i  bezpie -
czeńst wa”.  Cer t yfik at  pr z yznany Gminie Tr zebnic a w uznaniu jej 
działań na r zecz rodziny.

8 .  t R Z E B N I C K I E
DNI  RODZINYRODZINNe świętowanie
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Celebracja tego wyjątkowego 
czasu rozpoczęła się pysznie i mu-
zycznie, bowiem w ostatni week-
end maja gościły na trzebnickich 
stawach foodtrucki, a na scenie 
GCKiS odbyła się Gala Finałowa 
26. Trzebnickiego Festiwalu Pio-
senki Dziecięcej Biedronka.

We wtorek 31 maja tradycji 
stało się zadość, ponieważ miała 
miejsce kolejna już Rodzinna Sesja 
Fotograficzna. Wzorem ubiegłego 
roku chętne rodziny spotkały się 
w przestrzeni GCKiS, aby uwiecz-
nić się na zdjęciach. Mnóstwo ba-
lonów i kolorowa Sala Dynamiki 
wprowadziły radosny klimat, więc 
wszyscy czuli się przed obiekty-
wem dość swobodnie. Uśmiechy, 
wygłupy, a przede wszystkim bez-
cenne chwile razem – to wszystko 
rodziny będą mogły wspominać na 

zdjęciach.
Dzień Dziecka upłynął pod 

znakiem majsterkowania, ponie-
waż odbyły się Warsztaty z Tatą. 
Tematem przewodnim była budo-
wa hotelu dla owadów. Ekologicz-
na inicjatywa bardzo przypadła 
do gustu zarówno dzieciom, jak 
i tatusiom. Przestrzeń przed pra-
cowniami zamieniła się w praw-
dziwy warsztat. W ruch poszły 
młotki, wkrętarki, piły i takery. 
Finalnie powstały urocze miesz-
kania dla owadów złożone z szy-
szek, patyczków, siana i kory. Każ-
dy z uczestników zadeklarował 
chęć powieszenia domku w ogro-
dzie lub na balkonie.

W czwartek 2 czerwca przyszła 
kolej na Warsztaty z Mamą, któ-
re polegały na tkaniu makatek. 
Przy użyciu rozmaitych włóczek, 

na małych krosienkach powstały 
kolorowe twory tkackie. Tkanie 
na krośnie to technika stara jak 
świat. Wbrew pozorom wcale nie 
jest bardzo trudna, o czym mogły 
się przekonać uczestniczki warsz-
tatów. Pani instruktor pokazała 

podstawowe sploty i wyjaśniła, że 
ta technika wymaga cierpliwości 
i skupienia. Pomocnymi przyrzą-
dami okazały się: szpiczasta li-
stewka, igły i długie szydła. Jedyne 
w swoim rodzaju kolorowe makat-
ki będą stanowić ozdobę w domu 

uczestniczek.
Tydzień zakończył się trady-

cyjnie rodzinną imprezą, która 
w tym roku odbyła się na trzeb-
nickich stawach.

[kk]

Odbywały się rodzinne zabawy 
z badmintonem prowadzone przez 
instruktora sekcji Łukasza Nowa-
kowskiego; otwarte warsztaty dla 
rodzin CAPOEIRA prowadzone 
przez trenera sekcji Michała Kwiat-

kowskiego; Koszykarskie rozgryw-
ki z tatą na trzebnickim Orliku; 
otwarte warsztaty dla rodzin Bra-
zylijskie JIU-JITSU, prowadzone 
przez trenerów i opiekunów sek-
cji: Michała Chudego i Mateusza 

Tiuchty; każda Mama wraz ze 
swoją pociechą mogła zatańczyć 
Zumbę pod okiem trenerki fitness 
Magdaleny Tyczki; na trzebnickim 
Orliku rodziny brały udział w za-

bawach sportowych; podczas finału 
Dni Rodziny odbył się Terenowy 
Bieg z Przeszkodami o nagrodę 
Burmistrza, który był podsumo-
waniem wszystkich sportowych 
wydarzeń. Na dystansie ok 400 m 
uczestnicy pokonali różnorodne, 
naturalne, leśne przeszkody, a tak-
że opony, slalomy i labirynty. 

Wszystkie rodziny szczęśliwie 
dotarły do mety i zostały udeko-

rowane pamiątkowymi medalami. 
Pierwsze trzy stanęły na podium 
i otrzymały nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Burmistrza 
Gminy Trzebnica. Cały tydzień 
był wspaniałym czasem by wspól-
nie, rodzinnie dobrze się bawić, 
korzystając ze sportowych zajęć 
i atrakcji.

[pfo]

▶ N a hali  sp or towej pr z y ul .  Kośc ie lnej  o d by ł y s ię war s z t at y badmintona .

▶ G r y i  z abaw y p oz wo li ł y na sp or towo sp ę d z ić ro d z inny c z as .

▶ G r y i  z abaw y zorg ani zowano na t r ze b nic k im O rl iku .

▶ Zumba ro d z inna .

▶ Uc ze st nic y z aję ć kos z y k ar sk ic h .

▶ War s z t at y Ju -Jit su .

▶  N ie z ab rak ł o rów nie ż z aję ć zorg ani zowanyc h pr ze z M iejs k ą Bib l iote kę.

▶ Tradyc yj nie ju ż m oż na by ł o z rob ić sob ie ro d z inne z dję c ie.

▶ War s z t at y p oz wo li ł y te ż na sp ę d ze nie c z asu z m am ą.

▶ War s z t at y z t at ą ,  p o dc z as k tór yc h d z ie c i  m ajste rkowa ł y ze s woimi ojc ami.

▶ N a t r ze b nic k ic h st awac h z agośc i ł y fo o d t ruc k i .

Podczas świętowania Dni Rodziny Gmina 
Trzebnica stawia na wspólne spędzanie czasu. 

Nie inaczej było tym razem, już po raz ósmy 
trzebnickie rodziny mogły skorzystać z atrakcji, 

spotkań i warsztatów w przestrzeni kultury 
i sportu. Nie zabrakło także filmów i spektakli 

w Kinie Polonia 3D oraz zajęć czytelniczo–
plastycznych w bibliotece.

Podczas tegorocznych 8. Trzebnickich Dni Rodziny w dniach od 30 maja do 
5 czerwca najmłodsi wraz z rodzicami, opiekunami mogli aktywnie spędzić 

czas korzystając ze sportowej oferty Młodzieżowego Centrum Sportu.

8 .  t R Z E B N I C K I E
DNI  RODZIN Ykultura

8 .  t R Z E B N I C K I E
DNI  RODZIN Ysport
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W tym roku przesłuchania do 
konkursu odbyły się 17 i 18 maja. 
W eliminacjach wzięło udział 
łącznie 80 dzieci z przedszko-

li i szkół z Gminy Trzebnica, 
a występy oceniane były przez 
jury w składzie: Halina Bolisęga, 
Paulina Wiśniewska, Aleksandra 

Kuriata, Natalia Fabiszewska.
Dzieci oceniane były w czterech 

kategoriach: przedszkola solo, 
przedszkola zespoły, szkoły pod-
stawowe solo oraz szkoły podsta-
wowe zespoły.

Wszystkim młodym wokali-
stom nagrody, statuetki i dyplomy 
wręczyła wiceburmistrz Krystyna 
Haładaj i dyrektor GCKiS Barbara 
Smaś.

Po ogłoszeniu wyników i roz-
daniu nagród przyszedł czas na 
występy artystyczne.

Jako pierwsi na scenie pojawi-
li się najmłodsi soliści konkur-

su – przedszkolaki. Mali artyści 
zachwycili publiczność nie tylko 
wspaniałym wokalem, ale rów-
nież pomysłowymi przebraniami 
i strojami. Po ich występach przy-
szedł czas na zespoły. Tutaj także 
przedszkolaki popisały się kre-
atywnością i znakomitym talen-
tem muzycznym.

Następnie rozpoczęły się wy-
stępy w kategorii szkoły podsta-
wowe, najpierw osoby wyróżnio-
ne, potem soliści i zespoły. Poziom 
jaki zaprezentowali młodzi wo-
kaliści był naprawdę wysoki. Per-
fekcyjne dobrany repertuar oraz 

przygotowanie zostały docenione 
i nagrodzone przez widzów wiel-
kimi brawami.

Ostatni występ należał do Mar-
ty Gurbiel, uczennicy Szkoły Pod-
stawowej nr 2, która przepięknie 
zaśpiewała utwór „Nowe dni”. To 
właśnie Marta została zwyciężczy-
nią Trzebnickiego Festiwalu Pio-
senki Dziecięcej Biedronka 2022 
i otrzymała nagrodę Grand Prix.

Gratulujemy zwycięzcom i za-
chęcamy do udziału w przyszło-
rocznym festiwalu.

[kk]

Biedronka 2022 Gala laureatow

W ramach 8. Trzebnickich Dni Rodziny 
w niedzielę 29 maja odbył się wyjątkowy koncert 

galowy laureatów Festiwalu Piosenki Dziecięcej 
Biedronka 2022. Tego dnia swoje talenty 

muzyczno-wokalne zaprezentowali najmłodsi 
mieszkańcy gminy. Honorowy patronat nad 

wydarzeniem, jak co roku, objął burmistrz Gminy 
Trzebnica Marek Długozima.

5 czerwca na trzebnickich sta-
wach odbyły się zawody węd-
karskie dla dzieci z okazji Trzeb-
nickich Dni Rodziny. Na starcie 
zgłosiło się ponad 90 młodych 
adeptów wędkarstwa w różnym 
przedziale wiekowym. W czasie 
zawodów humory poprawiały sło-
dycze i napoje ufundowane przez 
sponsorów. Zawody rozegrano 
w czterech kategoriach wiekowych: 

do 10 lat, do 13 lat, do 16 lat oraz 
kategoria sportowa. Rywalizacji 
towarzyszyły emocje i sportowa 
rywalizacja o uzyskanie jak najlep-
szego wyniku.

Piknik wędkarski cieszy się 
ogromną popularnością. Burmistrz 
Marek Długozima – główny orga-
nizator Trzebnickich Dni Rodziny, 
wręczył najlepszym wędkarzom 
pikniku okolicznościowe dyplomy 

i puchary. Zawodnicy, którzy upla-
sowali się na podium, otrzymali 
także ciekawe wędkarskie nagrody 
rzeczowe. Wszyscy młodzi uczest-
nicy zawodów otrzymali okolicz-
nościowe dyplomy i paczki ze sło-
dyczami.

Tegoroczny piknik przyczy-
ni się zapewne do zaszczepienia 
w młodych ludziach aktywnego 
spędzania wolnego czasu nad wodą 

z wędką. Dla dzieci, które chciały-
by polepszyć swoje umiejętności 
wędkarskie, trzebnickie koło orga-
nizuje i zachęca do udziału w zaję-
ciach szkółki wędkarskiej. Zajęcia 
odbywają się w czwartki i piątki od 
godziny 16.00 do 19.00 na stawach 
w Trzebnicy.

[sh]

W finale rywalizowało pomię-
dzy sobą 8 drużyn. Nie wynik był 
dziś najważniejszy, a dobra zaba-

wa i zdrowa sportowa rywalizacja.  
– Cieszę się, że mogłem być dziś 
tam z Wami, kibicować Waszej 

grze oraz wręczyć pamiątkowe 
medale i puchary. Jestem z Was 
i Waszego zapału bardzo dumny. 

Dziś pokazaliście, jak wielkie ta-
lenty piłkarskie są w naszej gminie. 
Może kiedyś to Wy będzie repre-
zentować nas na Mistrzostwach 
Świata. Tego wam życzę! Gratulu-
ję! – powiedział burmistrz Marek 
Długozima. 

W turnieju udział wzięli: Przed-
szkole nr 1 im. Krasnala Hałabały; 
Przedszkole nr 2 im. Polskiej Nieza-
pominajki; Przedszkole Koniczynka 
oraz klasy „0” ze szkół: SP 1 / SP 2 / 
SP3 / SP Ujeździec Wlk. 

[sh]

Za nami kolejna edycja 
pikniku rodzinnego 

zorganizowanego 
przez PZW Koło nr 23 

w Trzebnicy i Gminę 
Trzebnica.

Finałowa IV runda rozgrywek piłkarskich w ramach Mundialu 
Przedszkolaków o Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy 

odbyła się 7 czerwca na Trzebnickim Orliku.

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a p o d z ię kowa ł pr ze d s z ko l akom z a walkę,  w rę c z y ł 
rów nie ż me d ale i  p uc har y.  N a z dj .  z  Janu s ze m Pance r ze m D y re k tore m 
M ł o d z ie żowe go Ce nt rum Sp or t u .

▶ N a b ois ku panowa ł a z abawa oraz z drowa sp or towa r y wali z acja .

▶ Wsp ó lne z dję c ie uc ze st ników impre z y w raz z b urmist r ze m M ark ie m D ł u goz im ą.

▶ N a st arc ie z awo dów zorg ani zowanyc h wsp ó lnie pr ze z G minę Tr ze b nic a i  PZ W Ko ł o nr 23 st anę ł o p onad 9 0 
m ł o dyc h wę dk ar z y.

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a w raz ze z doby wc ą 
p uc haru burmist r z a I gore m Kowalc z y k ie m .

8 .  t R Z E B N I C K I E
DNI  RODZIN YpIkNIk  wędkarski

8 .  t R Z E B N I C K I E
DNI  RODZIN YmuNDIal przedszkolaka

▶ O d lewej – I gnac y G aw r y ł ow, Wik toria Koz ł ows k a ,  Jul ia B ł ac hu t a ,  N at al ia 
Sz ulc – I  miejsce (pr ze d s z ko le ję z y kowe Le śne Sk r z at y),  Jan K r z y ż anows k i , 
Ale k s ande r G óral  –  I I  miejsce (pr ze d s z ko le N ie z ap ominajk a),  Tob ias z Tas , 
Ty m on Ku st ra ,  I gor Ru d z ińs k i ,  O lg a N owic k a – I  miejsce (pr ze d s z ko le 
H a ł aba ł y),  Zof ia K rawie c ,  Jan Kwie t niews k i ,  Al icja Jasiewic z – w y róż nie nie 
(N ie z ap ominajk a).

▶ O d lewej – Ze sp ó ł z  Bo le śc ina – Agnie s z k a Kac z mare k ,  Zof ia Samb or sk a 
– I  miejsce,  I g a Koz ł ows k a ,  Zu z anna B arc han – w y róż nie nie (SP3),  Ade la 
Zię te k ,  H anna Ru dk iewic z – I I I  miejsce (SP1),  Ty m on Wab nic ,  E mil ia Pale c ze k 
– I I  miejsce (SP2) – k ate goria ze sp ó ł ze s z kó ł p o d st awow yc h .

▶ Zofia Babiuch, Zofia Todorov 
z przedszkola Słoneczko. Wy-
różnienie w kategorii zespół.

▶ O d lewej K ing a Do lny – w y róż nie nie,  M ar t y na Bur y – I I  miejsce, 
N ina Kor ze niows k a – I I I  miejsce,  Anna Wojc ie c hows k a – I I I 
miejsce,  Zof ia J ę drasik-w y róż nie nie,  N at al ia Pac iuc h – I  miejsce , 
Zu z anna Pie c y k – I  miejsce w k ate gori i  so lo pr ze d s z ko l a .

▶ Pu b lic z ność z ł ożona z ro d z in i  naj b l i ż s z yc h m o c no k ib icowa ł a s woim 
pr ze d st awic ie lom .

▶ O d lewej M aria Piró g – I I I  miejsce,  Karo l  Zdrajkows k i – I I  miejsce ,  M iko ł aj 
G r z m o c ińs k i  –  w y róż nie nie ,  M ac iej  N owak – I I I  miejsce,  H anna Fe dorowic z 
– w y róż nie nie,  V ic tor Ossows k i – w y róż nie nie – k ate gorie so lo s z ko ł y 
p o d st awowe. 

▶ W imieniu burmistrza 
M a r k a  D ł u g o z i m y  
dzieciom pogratulo-
wała zastępca Krysty-
na Haładaj.

▶ Mar ta Gurbiel ze Szko ł y Pod-
stawowej nr 2 – zdoby wc z yni 
Grand Prix.
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Ten wyjątkowy w swej formu-
le konkurs, od samego począt-
ku swoim honorowym patrona-
tem obejmuje burmistrz Marek 
Długozima, w którego imieniu 
wszystkich zebranych przywitała 
prowadząca uroczystość Eweli-
na Gładysz z Wydziału Promocji 
Urzędu Miejskiego. 

W swoim przywitaniu nawiąza-
ła ona do bajki "Lew i ptak". Gra-
ficznej opowieść Marianne Dubuc.

– Historia zaczyna się tak: ptak 
nie może odlecieć na zimę z in-
nymi ptakami, ponieważ złamał 
skrzydło. Zranionego znajduje 
lew. Zakłada mu bandaż. Wsadza 
ptaka w swoją lwią grzywę i daje 
mu schronienie. Ptak spędza zimę 
z lwem. Jeżdżą razem na sankach, 
grzeją się przy kominku. Nad-
chodzi wiosna. Ptaki ponownie 
przylatują. Mija lato, potem jesień. 
Ptaki znów szykują się do odlotu. 
Nowy przyjaciel lwa również chce 
odlecieć. Czy odleci? Czy zosta-
nie? Ptak i lew mieszkają w nas. 
Bywa, że latamy, że mamy złama-
ne skrzydła, bywa, że odlatujemy 
na zawsze, ale też bywa, że wraca-
my. Jednak w ostatnich miesiącach 
wielu z nas w Polsce miało raczej 
grzywę lwa – mówiła prowadząca 
nawiązując do trwającego za naszą 
wschodnią granicą konfliktu: – 
Dziś jest 99. dzień wojny. Młodzież, 
którą za chwilę poznamy, od wielu 
lat, ale w sposób szczególny – wła-
śnie w tych ostatnich miesiącach, 
pokazała, że wiele dobra może-
my zdziałać nie tylko siłą lwa, ale 
i lwią grzywą. Wielu z nas, w tym 
również nasza dzisiejsza młodzież 
chciała, by ukraińscy przyjaciele 

czuli się zaopiekowani, ale i wol-
ni, gotowi, by powrócić do siebie 
w dowolnym momencie, z wia-
domością zapisaną w sercu, że tu 
w Polsce, tu w Trzebnicy grzaliśmy 
przy kominie skrzydła – dawaliśmy 
innym schronienie, naszą uwagę, 
czas, życzliwość, konkretną pomoc 
i to było dobre. Z pewnością na 
uwagę zasługuje fakt, że znajduje-
my się dziś w domu kultury, które 
w ostatnich miesiącach – decyzją 
pana burmistrza Marka Długozi-
my – zostało zmienione na praw-
dziwe centrum pomocowe, gdzie 
działało tak wielu młodych ludzi 
z Trzebnicy – mówiła dodając, że 
ideą konkursu Ośmiu Wspania-
łych jest wyłonienie wyjątkowych 
osób, ich ocena dokonywana jest 
w oparciu o wyróżniające się posta-
wy. Zaangażowani i oddani spra-
wom, którym służą, razem budują 
„Świat na Tak”. Każdy z nich ma 
swoją codzienność – w niej rodzi-
nę, bliskich, swoje pasje i zaintere-
sowania, a mimo to znajdują czas, 
a przede wszystkim chęci by po-
móc drugiemu człowiekowi. To po-
stawa godna do naśladowania. 

Następnie na scenę poproszeni 
zostali nominowani, którzy choć 
nie znaleźli się w finałowej ósem-
ce swoją postawą zasługują na do-
cenienie. Radosław Domagała ze 
Szkoły Podstawowej nr 1, Maja 
Sułek ze Szkoły Podstawowej nr 1, 
Maja Stępień ze Szkoły Podstawo-
wej w Masłowie, Wiktoria Pilc ze 
Szkoły Podstawowej w Boleścinie, 
Blanka Jakusek ze Szkoły Podsta-
wowej nr 3 oraz Joanna Opałka ze 
Szkoły Podstawowej nr 2, kolejno 
wraz z rodzicami wychodzili na 

scenę, by z rąk zastępcy burmistrza 
Krystyny Haładaj i Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Mateusza Sta-
nisza odebrać specjalne dyplomy 
i listy gratulacyjne. 

Przesłuchania i obrady powo-
łanej przez Burmistrza Marka 
Długozimę Kapituły odbyły się 29 
kwietnia w Gminnym Centrum 
Kultury i Sztuki w Trzebnicy. To 
czas, gdy mieszają się emocje: za-
pewne radość i wzruszenie, podziw 
i duma – to one towarzyszyły wy-
borom Ośmiu Wspaniałych Gmi-
ny Trzebnica. Po owocnych nara-
dach udało się wyłonić laureatów. 
Pojawiali się oni losowo na scenie, 
gdzie wyświetlany był film o ich 
dokonaniach, a burmistrz Marek 
Długozima wręczył statuetkę, dy-
plom, a także pogratulował rodzi-
com, którym specjalne listy wrę-
czył Radny Rady Miejskiej Lech 
Taraszczuk. 

Wspaniałymi Gminy Trzebni-
ca zostali: Paulina Hałdzińska – 
uczennica klasy VIII b ze Szkoły 
Podstawowej nr 1; Oliwia Ociepka 
– uczennica klasy VII a ze Szkoły 
Podstawowej nr 1; Aleksandra Bro-

da – uczennica klasy Vc ze Szkoły 
Podstawowej nr 1; Paweł Nowa-
czyk – uczeń klasy VII ze Szkoły 
Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim; 
Nel Kuska – uczennica klasy VII e 
ze Szkoły Podstawowej nr 3; Filip 
Klepajczuk – uczeń klasy VII ze 
Szkoły Podstawowej w Kuźniczy-
sku; Zuzanna Janicka – uczennica 
VIII d ze Szkoły Podstawowej nr 2; 
Martyna Sobczak – uczennica VIII 
e ze Szkoły Podstawowej nr 2.

Kluczowym momentem było 
ogłoszenie najwspanialszych. Prze-
wodnicząca kapituły – zastępca 
burmistrza Krystyna Haładaj od-
czytała werdykt. Najwspanialszą 
w kategorii klas 4-6 została wybra-
na Aleksandra Broda, zaś najwspa-
nialszym w kategorii klas 7-8 Filip 
Klepajczuk. 

O podsumowanie gali popro-
szony został burmistrz Marek Dłu-
gozima: – Wielkie gratulacje dla 
wszystkich, zarówno tych nomi-
nowanych, jak i dla całej finałowej 
ósemki. Wszyscy wyróżniacie się 
na polu charytatywnym i w dzia-
łalności społecznej. Niezależnie 
od tego czy pracują pojedynczo, 

czy w organizacjach ta praca to za-
wsze działalność na rzecz drugiego 
człowieka. Akcji charytatywnych, 
w których brali, biorą i mam na-
dzieję, że nadal będą to robić jest 
tyle, że nie sposób ich wszystkich 
wymienić. Dzisiejsza gala jest po 
to, abyśmy wspólnie ich pozna-
li, zwyczajnych, uśmiechniętych, 
życzliwych, wytrwale dążących 
do celu. Choć działają osobno, to 
wspólnie – tu w Gminie Trzebnica 
tworzą nasz „Świat na Tak”. Bądź-
cie, szczególnie w tych ciężkich 
czasach przykładem, że to dobro 
zwycięża, że cytując Henryka Sien-
kiewicza „Dobroć serca jest tym, 
czym ciepło słońca: ona daje życie.“ 
Jeszcze raz gratuluję Wspaniałym 
Gminy Trzebnica, ich rodzinom, 
a także nauczycielom, którzy mają 
szczęście nauczać wyjątkowe i szla-
chetne dzieci – powiedział bur-
mistrz Marek Długozima.

O oprawę muzyczną tego dnia 
zadbali uczniowie i nauczyciele 
z Gminnej Szkoły Muzycznej im. 
Edmunda Kajdasza. 

[sh]

Wspaniali Gminy Trzebnica

Laureaci

2 czerwca w Gminnym Centrum Kultury 
i Sztuki odbyła się finałowa gala, podczas której 

ogłoszono tegorocznych laureatów Trzebnickiego 
Samorządowego Konkursu Nastolatków – Ośmiu 

Wspaniałych Gminy Trzebnica. Gmina Trzebnica 
była pierwszą gminą w powiecie trzebnickim, 

która honorowała swoich wolontariuszy i na 
zawsze zmieniła podejście mieszkańców, zwłaszcza 

tych młodszych, do idei bezinteresownego 
pomagania i tworzenia świata na TAK. 

▶ Burmist r z p o grat ulowa ł z arów no nominowany m , jak i  i  w y róż niony m . Do -
ce ni ł  rów nie ż wk ł ad ro d z iców w uk s z t a ł towanie t ak wspania ł yc h m ł o dyc h 
lu d z i .

▶ L aure ac i  Sam or z ądowe go Konkur su N asto l at ków – Ośmiu Wspania ł yc h w raz z burmist r ze m 
M ark ie m D ł u goz im ą.

▶ N ajwspanials z ą w k l as ac h IV-VI zost a ł a Ale k s andra Bro d a , z aś wśró d k l as 
VI I -VI I I  w ygra ł  Fi l ip K le pajc z uk .

▶ W G ali  
u d z ia ł  
w z ię l i 
pr z yjac ie le  
oraz  
ro d z iny 
l aure atów.

Jest wzorową uczennicą, a także osobą zawsze chętną do pomocy. Jest 
bardzo uczynna w stosunku do swoich koleżanek i kolegów z klasy. 
Przez kilka lat aktywnie działała w samorządzie klasowym, którego 
była przewodniczącą. Aktywnie działa również w innych organizacjach 
szkolnych takich jak Szkolny Klub Wolontariatu czy Zielony Patrol. Bar-
dzo angażuje się w organizację wielu wydarzeń szkolnych takich jak np.: 
Dzień Edukacji Narodowej, mikołajki, wigilia klasowa, Dzień Chłopa-
ka. Dziewczynka jest wsparciem również dla nauczycieli, gdyż zawsze 
sumiennie i z pełnym zaangażowaniem wywiązuje się z powierzonych 
obowiązków. Ponadto jest osobą ciepłą, pomysłową, sympatyczną, 
a nade wszystko skromną i wrażliwą na cierpienie. Jest zawsze przygo-

towana, aktywna na lekcjach, a jej wiedza często wykracza ponad materiał zawarty w podręczni-
ku. Nel dba o porządek w klasie. Szczególną uwagę zwraca na segregację odpadów. Wielokrotnie, 
z własnej inicjatywy na przerwach czy godzinie wychowawczej organizowała dodatkowe zajęcia 
dla swoich koleżanek i kolegów poświęcone właśnie temu zagadnieniu. Swoje obowiązki traktuje 
sumiennie i odpowiedzialnie. Jej wrażliwość, empatia i altruizm powodują, że jest bardzo ciepło 
odbierana przez wszystkich uczniów i nauczycieli.

Jest miłą, ułożoną uczennicą, która na co dzień odznacza się dużym 
spokojem. Lubi otaczać się ludźmi, współpracować z nimi oraz podej-
mować różne akcje, których myślą przewodnią jest niesienie bezintere-
sownej pomocy. Zuzanna jest osobą wrażliwą, o wielkim sercu, zatem 
doskonale zna potrzeby innych. Pomaga w ciszy, bez rozgłosu. Chętnie 
angażuje się w różnego rodzaju akcje, te małe – typowo szkolne, klasowe 
oraz te większe. Od wielu lat jest wolontariuszką Szkolnego Koła Caritas, 
włącza się również w działalność Parafialnego Zespołu Caritas św. Bar-
tłomieja Apostoła i św. Jadwigi w Trzebnicy. Angażowała się w zbiórki 
żywności, zbiórki pieniężne, ponadto zbiórki nakrętek czy odzieży i ple-
caków dla osób bezdomnych, ale jak podkreśla Zuzanna – pomoc to nie 
tylko zbiórki, ale również dzielenie się czymś potrzebnym – rozmową, 

uśmiechem, uściskiem dłoni, życzeniami, samodzielnie zrobioną kanapką czy upieczoną babecz-
ką. Ponadto jest laureatką stypendium św. Jana Pawła II. Czynnie zaangażowała się również w ak-
cję: „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, podczas której zbierała znicze na groby Polaków na 
Ukrainie. Aktywnie uczestniczy także w programie międzykontynentalnym humanitarno-eduka-
cyjnym na rzecz dzieci z Afryki. Angażuje się w przygotowywanie projektów, treści, materiałów, 
spotkań on – line, bierze udział w kiermaszach i zbiórkach dla dzieci z Ugandy. Pomaganie jest 
tym co kocha robić, największą radość daje jej uśmiech drugiej osoby. Wie, że warto pomagać, bo 
nie ma większej radości niż obdarowanie kogoś dobrem.

Nel Kuska Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy Zuzanna Janicka Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy

▶ N ominowani do konkur su .

▶ Wśró d wspania ł yc h w y b rano najwspanials z yc h .  O f icjalny we r dy k t k apit u ł y 
o dc z y t a ł a jej  pr zewo dnic z ąc a z astę p c a burmist r z a K r yst y na H a ł ad aj .

▶ G al ę u ś wie t ni ł y w ystę py ar t yst yc z ne uc z niów G minnej Sz ko ł y M u z yc z nej . 
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Cel ich wizyty był wybitnie 
szczytny: – Przekazali na moje 
ręce trzy defibrylatory. Sprzęt 
wysokospecjalistyczny dający 
szansę uratowania ludzkiego ży-

cia w przypadku zatrzymania 
krążenia przed przybyciem służb 
medycznych. Zdecydowałem, 
iż pierwszy z nich pozostanie 
w Urzędzie Miejskim w Trzebni-

cy, drugi w Hali Widowiskowo 
– Sportowej im. Dolnośląskich 
Olimpijczyków, a trzeci w Gmin-
nym Parku Wodnym Trzebnica 
– Zdrój – powiedział burmistrz 
Marek Długozima i dodał: – Pra-
cownicy poszczególnych jedno-
stek zostaną objęci szkoleniem 
w kierunku sprawnej i skutecznej 
obsługi defibrylatorów. Pan Grze-
gorz złożył również deklarację, iż 
w przyszłości rozważa doposaże-

nie innych placówek w Trzebni-
cy w podobny sprzęt. Podkreślił 
także, iż Trzebnica urzekła go 
swoim pięknem, a mieszkańcy 
życzliwością, dlatego też postano-
wił otworzyć w naszym mieście 
filię swojej firmy, w której zatrud-
nia tylko trzebniczan. W związ-
ku z powyższym zdecydował się 
również dołożyć swoją cegiełkę 
dobroci i bezpieczeństwa poprzez 
przekazanie sprzętu ratującego 

zdrowie i życie. Osobiście bardzo 
dziękuję za otwarte serce, ciepłe 
usposobienie i bezinteresowność. 
Życząc Państwu zdrowia na każdy 
kolejny dzień, mam nadzieję, że 
nie będzie konieczności korzysta-
nia z ofiarowanych defibrylatorów 
– podsumował burmistrz Marek 
Długozima. 

[sh]

Dar serca
19 maja burmistrza Marka Długozimę odwiedzili 

w Urzędzie Miejskim goście o dobrym sercu – 
Pan Grzegorz Morawski reprezentujący firmę 

GREGMET wraz z pracownikami.

R E K L A M A

Laureaci cd.

Od pierwszych dni w szkole dała się poznać jako osoba wyjątkowo ak-
tywna, angażująca się w życie klasy i szkoły oraz zawsze chętna do nie-
sienia pomocy innym. Aktywnie uczestniczyła w pracach na rzecz 
szkoły, klasy i środowiska. Brała udział w rozmaitych akcjach charyta-
tywnych, m.in. w zbieraniu nakrętek, „Góra Grosza”, „Znicz dla zapo-
mnianych zmarłych”, „Sprzątanie mogił”. Jest aktywną wolontariuszką 
Caritas, w którym działa już od 5 lat, wspomagając osoby w potrzebie 
w akcjach „Kromka chleba dla sąsiada”, „Wigilijny stół”, „Kiermasz 
Wielkanocny”, „Paczka świąteczna dla potrzebujących dzieci”, ”Napełnij 
serce dobrem” oraz w ogólnopolską akcję „Wigilijnego Dzieła Pomocy 
Dzieciom”. Współuczestniczyła w „Akcji Palma” – sprzedaży palm celem 
dofinansowania obozu dla dzieci. Odwiedzała schorowanych pensjona-

riuszy Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Trzebnicy oraz przygotowywała dla nich laurki. Bra-
ła udział w „Słodkim kiermaszu dobroci" podczas Dnia Papieskiego na rzecz Fundacji Wrocław-
skiego Hospicjum. Jako wolontariuszka czynnie zaangażowała się również w „Szlachetną paczkę”. 
Paulina jest osobą wrażliwą na ludzkie cierpienie, dlatego aktywnie angażowała się w zbiórkę pie-
niędzy dla rodziny, której spłonął dom oraz na leczenie dla Błażeja. Chęć niesienia pomocy jest 
jej siłą napędową. Paulina ma jasno określone priorytety – swój czas dzieli na naukę oraz zaan-
gażowanie w działalność wolontariatu. Dba o środowisko naturalne, dokarmia zwierzęta. Dąży 
do osiągnięcia wyznaczonych sobie celów. Dzieli się z ludźmi swoją radością życia. Jest wytrwa-
ła i konsekwentna w pokonywaniu trudności. Swój wolny czas poświęca również na harcerstwo, 
z którego jest bardzo dumna. Harcerstwo to fundamentalne wartości w życiu Polaka – patriotyzm, 
uczynność i uczciwość.

Jest osobą bardzo życzliwą, pracowitą i otwartą. Bardzo chętnie poświę-
ca swój czas innym. Bierze udział we wszystkich akcjach organizowa-
nych przez klasę, szkołę i miasto. W Tygodniu Kultury Zdrowotnej była 
inicjatorką ,,Aktywnych przerw" – włączając do zadań nie tylko uczniów 
naszej klasy, ale i większość społeczności uczniowskiej; przygotowywa-
ła i przedstawiała prezentacje dla klas 4 na temat "Kultura żywienia na 
świecie". Wspiera imprezy charytatywne i kiermasze. Między wieloma 
swoimi działaniami na uwagę zasługuje pomoc Oliwii przy Charytatyw-
nych Turniejach Siatkarskich. Doskonale działa w zespole, zorganizowa-
ła grupę i wzięła udział w akcji ekologicznej "Sprzątanie świata". Jako osoba 
bardzo zdyscyplinowana i systematyczna zawsze służy pomocą rówieśni-
kom. W trudnej sytuacji po pandemii cały czas wspiera swoją nie w pełni 

dysponowaną koleżankę z klasy. Jako pierwsza również otworzyła serce i zajęła się nową uczennicą 
z Ukrainy. Szanuje poglądy innych, dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. Rozu-
mie problemy i trudności przeżywane przez innych. Natychmiast stara się im zaradzić umiejętnie 
współpracując z wychowawcą i innymi uczniami. Jest wytrwała i uporządkowana w pracy, co prze-
nosi na całą społeczność uczniowską. Sprzątała zapomniane mogiły, wykonywała ozdoby i organi-
zowała "Kiermasz Świąteczny". Brała udział w Świątecznej Zbiórce Żywności: "Święta godne, a nie 
głodne" organizowanej przez Caritas Trzebnica. Piecze ciasta na różnorodne akcje charytatywne. 
Poświęca swój czas i odwiedza podopiecznych pomocy społecznej, brała udział w akcji Szkolnego 
Koła Wolontariatu „Muzyczne życzenia” dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego. Z własnej 
inicjatywy pomaga koleżankom z klasy w nauce. Jej wielką cechą jest skromność. Jest pełna empatii 
i szacunku wobec drugiego człowieka.

Od ośmiu lat jest uczniem Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
w Ujeźdźcu Wielkim. Jest to uczeń biorący udział w konkursach wiedzy, 
recytatorskich i plastycznych, zajmując miejsca na podium. Każdy rok 
szkolny kończy z wyróżnieniem. Paweł chętnie organizuje oraz bierze 
udział w akcjach charytatywnych, sprząta Las Bukowy, zbiera makulatu-
rę, zakrętki oraz baterie. Pomagał w organizacji loterii bożonarodzenio-
wej, dba o wystrój klasy. Od czwartej klasy należy do Wielopoziomowej 
Drużyny Harcerskiej “Wypłosze”, która aktywnie działa na terenie szko-
ły. Świetnie się w niej czuje, z dumą nosi harcerski mundur. Paweł pełni 
funkcję reprezentacyjne np.: podczas obchodów historycznych rocznic, 
wydarzeń religijnych i różnych szkolnych i gminnych uroczystości. 
Współorganizował zbiórkę naborową, tworzył plakaty i agitował. Aktyw-

nie działa propagując pamięć historyczną. Wspomaga pracą społeczną również parafię w Koczur-
kach, dba o porządek na cmentarzu, odnawia zaniedbane groby. W swojej miejscowości również dba 
o porządek. Koledzy i koleżanki uważają Pawła za pomocnego, ponieważ poproszony o pomoc czę-
sto tłumaczy im trudne tematy oraz pomaga w nadrabianiu zaległości. Paweł jest obrońcą uciśnio-
nych uczniów, bo staję w obronie niesprawiedliwie ocenianych kolegów. 

Jest osobą ambitną, bardzo pracowitą i sumienną. Dobrowolnie podej-
muje się wykonywania różnych prac. Zawsze wyróżnia się wzorową po-
stawą i zachowaniem podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych. 
Zna tradycje szkoły i przestrzega ceremoniału. Uczestnicząc w nich wraz 
z chórem, a aktualnie również w poczcie sztandarowym. Podejmuje ak-
tywne działanie na rzecz samorządu szkolnego. Inicjuje i propaguje po-
dejmowanie dodatkowych zadań na rzecz klasy i szkoły. Działa w wo-
lontariacie szkolnym i Caritasie. Z własnej inicjatywy pomaga innym 
– m.in. w nauce. Współpracuje aktywnie w zespole klasowym najczęściej 
pełniąc funkcję kreatywnego pomysłodawcy. Jest laureatką konkursu 
Odyseja Umysłu, w którym brała udział pięciokrotnie. Potrafi przewi-

dzieć złe konsekwencje zachowań innych oraz im przeciwdziałać. Świeci przykładem propagując 
zdrowy styl życia. Jej zachowanie stanowi wzór do naśladowania dla innych. Swoją postawą zyska-
ła uznanie dorosłych i rówieśników. Z własnej potrzeby chętnie pomaga innym, dlatego od wielu 
lat działa w wolontariacie.

W ciągu dwóch lat nauki dała się poznać jako osoba, która zawsze 
wzorowo wypełnia swoje obowiązki. Aktywnie uczestniczy w pracach 
na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego Cechuje ją wysoka kul-
tura osobista. Ola przykładnie spełnia wszystkie obowiązki szkolne, 
samodzielnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia okazując 
szacunek wszystkim wokół. Systematycznie wzbogaca swoją wiedzę, 
potrafi korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji. Uczen-
nica służy pomocą koleżankom, kolegom i szanuje ich poglądy, kole-
żeńska i spontaniczna. Łatwo nawiązuje kontakty i szybko rozwiązuje 
konflikty. Bardzo wrażliwa na los innych, aktywnie włącza się w dzia-
łanie Szkolnego Koła Wolontariatu. Mimo, iż ma na tym polu wiele 
sukcesów nie osiadła na laurach i dalej aktywnie pracuje, zachęcając 

innych do współpracy. Aleksandra mimo młodego wieku jest bardzo zdyscyplinowana, poważ-
nie traktuje obowiązki szkolne przez co stała się wzorem do naśladowania.

Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą oraz skromnością. W czasie 
wolnym lubi czytać książki, a także grać w drużynie sportowej. Chęt-
nie rozwija swoje zamiłowanie do informatyki. Mimo wielu obowiąz-
ków szkolnych, rozwijania pasji, znajduje czas, aby wspierać potrze-
bujących. Angażuje się w akcje charytatywne organizowane zarówno 
na terenie szkoły jak i w środowisku lokalnym. Uczestniczył między 
innymi w akcjach na rzecz podopiecznych Domu Dziecka i w zbiór-
ce karmy dla zwierząt ze schroniska. Bardzo aktywnie wspiera Wiel-
ką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Ze swoją mamą co roku sprzedaje 
ciasto w Skoroszowie, z którego dochód przeznaczony jest na powyż-
szy cel. Dba również o środowisko poprzez aktywną zbiórkę makula-
tury oraz baterii. Od najmłodszych lat szkolnych bardzo intensywnie 

uczestniczy w akcji zbierania nakrętek, do której zaangażował również rodziców i pozostałą ro-
dzinę. W 2018 roku wspierał również dziewczynkę chorą na nowotwór. Wspólnie z tatą udało 
mu się zebrać część pieniędzy na jej leczenie. 

Paweł Nowaczyk Szkoła Podstawowa w Ujeźdźcu WielkimMartyna Sobczak Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy

Aleksandra Broda Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebnicy Filip Klepajczuk Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku

Oliwia Ociepka Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebnicy Paulina Hałdzińska Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebnicy

▶ G r ze gor z M oraws k i z  f irmy G R EG M E T o dwie d z i ł  burmist r z a M ark a 
D ł u goz im ę, by pr ze k az ać na je go rę ce t r z y de f ib r y lator y.

▶ Firm a G R EG M E T p ost anowi ł a rów nie ż pr ze k az ać komp le t ne p le c ak i  m e -
dyc z ne w raz z w y p os aże nie m .

▶ Je de n z nic h p ozost anie w Ur zę d z ie M iejs k im , dru gi t raf i  na H al ę Widowi -
s kowo -Sp or tową im . Do lnoś l ąs k ic h O limpijc z y ków, a t r ze c i  umie s zc zony 
zost anie w G minny m Parku Wo dny m Tr ze b nic a -Z D RÓJ.

▶ Pos ł u ż ą one St raż y M iejs k iej  w Tr ze b nic y.
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Majówka w ogrodach 
22 maja, w malowniczych, niedostępnych 

na co dzień okolicznościach przyrody, 
w ogrodach klasztornych Kongregacji Sióstr 

Miłosierdzia św. Karola Boromeusza, miała 
miejsce IX Majówka. Obok sióstr zakonnych 

na czele z Przełożoną Generalną s. Claret Król 
w organizację wydarzenia zaangażowana była 
Gmina Trzebnica oraz Fundacja dla Ratowania 

Klasztoru św. Jadwigi Śląskiej „By służyć” 
z prezes Krystyną Klamińską na czele.

Wszystkich zebranych przywi-
tał występ zespołu Brzykowianie, 
a o oficjalne otwarcie poproszona 
została Matka Generalna s. Claret 
Król, prezes Krystyna Klamińska 
oraz zastępca burmistrza Krysty-
na Haładaj, która zwróciła się do 
zebranych: – Klasztor i jego ogro-
dy to bogactwo historii naszego 
miasta i cieszy fakt, iż otwiera 
szeroko swoje bramy na współ-
czesność. Dlatego burmistrz Ma-
rek Długozima chętnie włącza się 
w organizację tego wydarzenia 
– mówiła i dodała: – Trzeba po-
wiedzieć, że te spotkania sióstr 
boromeuszek z mieszkańcami już 

na dobre wpisały się w kalendarz 
wydarzeń organizowanych w na-
szej gminie. Wracamy do tej tra-
dycji po czasie pandemii i mam 
nadzieję, że ona już z nami zosta-
nie – podsumowała.

Na odwiedzających czekało 
wiele atrakcji, w tym występy ze-
społów, lokalne przysmaki, gry 
i atrakcje dla dzieci, takie jak ma-
lowanie twarzy czy wykonanie 
wspólnego muralu. Tradycyjnie 
też odbyła się loteria fantowa. Za-
kupić też można było cegiełkę na 
remont klasztoru: – Od dwóch 
lat wprowadziliśmy taką inicjaty-
wę, by rozprowadzać cegiełki na 

remont dachu klasztoru. Każdy 
z odwiedzających mógł wesprzeć 
w ten sposób siostry w utrzyma-
niu tego wspaniałego budynku, 
jakim jest klasztor. Z roku na rok 
sióstr jest coraz mniej i jest im 
samym coraz trudniej, dlatego 
Państwa pomoc jest nieoceniona – 
mówi Krystyna Klamińska z Fun-
dacji dla Ratowania Klasztoru św. 

Jadwigi Śląskiej „By służyć”. 
Matka generalna s. Claret Król 

podkreśliła, że dzień Majówki jest 
bardzo ważny dla całego zgro-
madzenia: – Kilka dni się do niej 
przygotowujemy, żeby nasze ogro-
dy otworzyć dla odwiedzających, 
by mogli zobaczyć to co na co 
dzień jest niedostępne. Dodatko-
wo, chcemy by każdy mógł skosz-

tować naszych specjałów, wśród 
których w latach poprzednich 
królował zwłaszcza sernik. Dzię-
kujemy za tak liczne przybycie 
i wsparcie – podsumowuje. 

Majówce towarzyszył również 
finisarz wystawy malarstwa Tere-
sy Buczyńskiej, Anny Polonii Zyn-
dwalewicz i Artura Lobusa.

[sh]

jazzowa wiosna w Trzebnicy
Jazzowa Wiosna 

w Trzebnicy – pod 
takim hasłem odbył 
się 13 maja koncert 

Steve Carrington 
Quintet w sali kinowo–

widowiskowej GCKiS.

Koncert był częścią trasy kon-
certowej w Polsce i w Niemczech, 
której celem jest promocja naj-
nowszej płyty Steva Carring-
tona, zatytułowanej „Friends R 
Family”. Płyta ta została nagra-
na podczas pandemii COVID-19 
i ma szczególny wydźwięk, po-
nieważ lider zespołu jest również 

lekarzem. Koncert został współ-
finansowany z budżetu Gminy 
Trzebnica i został objęty Patrona-
tem Honorowym burmistrza Mar-
ka Długozimy. W skład zespołu 
Steve Carrinton Quintet wchodzą: 
urodzony w Teaneck Freddie 
Hendrix na trąbce, pochodzący 
z Baltimore Joel Holmes na for-

tepianie, Ameen Saleem na kon-
trabasie oraz Dorota Piotrowska, 
polska perkusistka, która kształ-
ciła się w Amsterdamie i Nowym 
Jorku pod okiem mistrzów mu-
zyki jazzowej, a która od kilku 
lat mieszka w Polsce gdzie gra 
w międzynarodowych projektach 
takich jak Sisters in Jazz, Ceacile 

Norby, Steve Carrington, czy pol-
ską legendą muzyki soulowej Ewą 
Urygą. 

Dziękujemy za niesamowite 
dźwięki i klimat niczym w amery-
kańskich klubach jazzowych.

[kk]

▶ Te go dnia dopis a ł a s ł one c z na p o go d a oraz o dwie d z ając y.

▶ N ie z ab rak ł o rów nie ż anim acji  dl a d z ie c i

▶ O f icjalne go ot warc ia M ajówk i do kona ł y:  z astę p c a burmist r z a K r yst y na H a ł ad aj ,  pr ze ł ożona 
ge ne ralna s .  Cl are t K ró l  oraz pre ze s fund acj i  „ B y s ł u ż yć ” K r yst y na K l amińs k a .

▶ M oż liw y m by ł o rów nie ż z wie d ze nie k l as z torne go mu ze um .

▶ N a sce nie w yst ąp il i  m . in .  uc z niowie.

▶ Siost r y p r z ygotowa ł y sp e cjalne k ramy ze s woimi sp e cja ł ami.

▶ Je dny m z p unk tów pro gramu by ł f inis aż w yst aw y m al ar st wa Te re s y 
Buc z y ńs k iej ,  Anny Po lonii  Zy ndwalewic z i  Ar t ura Lobus a .

▶ Zgrom ad zona p u b lic z ność c ie s z y ł a s ię naj le ps z y mi jaz zow y mi b r z mie niami.

▶ N a sce nie w yst ąpil i  ś wiatowej s ł aw y mu z yc y Jaz zowi.

▶ Burmist r z p o d z ię kowa ł na sce nie Doro c ie Piot rows k iej ,  k tóra ju ż p o raz 
ko lej ny z awit a ł a do Tr ze b nic y.

▶ Jaz zowa Wiosna by ł a c zę śc ią t ras y konce r towej promującej  p ł y tę Steva 
Carring tona . O d by ł a s ię p o d Pat ronate m H onorow y m burmist r z a M ark a 
D ł u goz imy.
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Вітаємо В місті тшебниця!

тшебниця солідарна з Україноютшебниця солідарна з Україною

ПрогУлянка тшебницею
У зв'язку з трагічними подіями, військовими атаками російських військ на Україну, хочу запевнити Вас, що ми, мешканці 

міста Тшебниця, підтримуємо Вас і не залишимо Вас наодинці з бідою. Наші серця і наші помешкання відкриті для Вас. 
Ласкаво просимо Вас усіх і кожного зокрема до Тшебниці. Мене особисто дуже вразила Ваша доля і та ситуація, в якій Ви 
опинилися. Не можу собі навіть уявити того жаху, який Ви змушені були пережити. Знаю, що багатьом із Вас дуже важко, бо 
в Україні залишилися рідні та близькі. Працівники міської ради, відповідні служби, волонтери докладають всіх зусиль, аби 
Тшебниця стала для Вас місцем, де Ви почуватиметеся безпечно. Наші друзі з України, ми з Вами! Місто Тшебниця з Вами!

Солідарність, підтримка і допомога незалежній Україні — це наш обов'язок. Вірю, що гідність і честь цього світу здатні вря-
тувати лише тепло наших сердець та щира взаємна доброта. 

Марек Длуґозіма
мер гміни Тшебниця

Тшебниця — давнє мальов-
ниче місто, розташоване на пів-
ночі Нижньої Сілезії, у смузі 
Тшебницьких Пагорбів, оточе-
не розлогими яблучними сада-
ми. Близька відстань до столиці 
Нижньосілезького воєводства 
— Вроцлава (всього 20 км),  
а також природні, туристичні та 
історичні принади Тшебниці ро-

блять її привабливою альтерна-
тивою для проведення часу по-
далі від метушні великого міста.

Багата історія, що сягає Се-
редньовіччя, цікаві прогулян-
ково-відпочинкові зони, су-
часні рекреаційні об’єкти та 
красива архітектура свідчать 
про величезний культурний  
і краєвидний потенціал Тшеб-

ниці. Місцеві стави та приле-
глий Буковий Ліс, як і новітній 
аквапарк, є ідеальними місця-
ми для відпочинку цілих родин.

Окраса середмістя Тшебни-
ці — відреставрована площа 
Ринок, де знаходиться місцева 
Ратуша. Також у Тшебниці зна-
ходиться Базиліка св. Ядвіги та 
жіночий монастир, які є архі-

тектурними пам’ятками XIII ст. 
Комфортним це місто роблять 
його компактність, численні 
парки і фонтани, алеї, велодо-
ріжки, ігрові дитячі майданчи-
ки та доступна інфраструктура.

Проведені в останні роки до-
слідження підтверджують, що 
біокліматичні умови в Тшеб-
ниці відповідають вимогам  

і параметрам, необхідним для 
присвоєння польському місту 
статусу оздоровчого центру. 
Гміна Тшебниця докладає усіх 
зусиль, працюючи в цьому на-
прямку, аби місто повернуло 
собі славу здравниці.

До гміни Тшебниця, окрім 
власне міста, належить також 41 
довколишнє село.

Місця, які варто побачити та відвідати в нашому місті.
Додайте до свого прогулянкового маршруту з дітьми!

•	 Котяча гора (також Винна гора, 219 м) — узвишшя, що входить 
до складу пагорбів тшебницьких. Із Котячої гори відкривається 
найкрасивіший панорамний вид Тшебниці. Біля підніжжя цієї 
гори під час археологічних розкопок було знайдено найстаріші  
в Польщі сліди перебування первісних людей homo erectus. Ар-
хеологічні знахідки, які підтверджують їх присутність тут, мож-
на побачити в Тшебницькому регіональному музеї. Тривають 
роботи по створенню на цьому місці парку Винна гора. Перший 
етап робіт уже завершено: для відвідувачів споруджено прогу-
лянково-дидактичну стежку з оглядовими точками.

Найбільші дитячі ігрові майданчики в Тшебниці:
• Парк Солідарності (Park Solidarności).

• Ігровий майданчик на вул. Брама сурмачів (ul. Brama Trębaczy, житловий комплекс вгорі поблизу Ринку).

• Спортивнo-ігровий комплекс на вул. Черешньовій (ul. Czereśniowa): ігровий майданчик, зіплайн, баскет-
больний і футбольний майданчики.

• Малий ігровий майданчик при Ставах тшебницьких.

Тшебниця сердечно запрошує!

Пізнай тшебницю ближче

•	 Стави Тшебницькі — велика і мальовнича рекреаційна зона, 
яка була відновлена на місці довоєнних оздоровчих теренів. 
Містить доріжки для піших чи велосипедних прогулянок, а та-
кож маршрути, пристосовані до скандинавської ходьби. Недале-
ко при ставах є малий ігровий майданчик для дітей. Тшебниця 
відома своїми давніми оздоровчими традиціями: безпосередньо 
біля ставів встановлені випускні сольові вежі — конструкції  
з дерев’яних риштувань і тернових гілок, по яких стікає і випа-
ровується соляна вода, що створює мікроклімат, корисний для 
лікування різних захворювань. У самих ставах розводять рибу,  
а поряд з ними знаходиться Буковий ліс.

•	 Буковий ліс — природна перлина Тшебниці, чудове місце для 
неспішних прогулянок у тиші дерев. У глибині лісу знаходиться 
невеличкий Костел 14 святих угодників, зведений 1886 року на 
місці давнього пустельництва і паломництва. Неподалік костелу 
можна також відвідати Тшебницьку кальварію — 16 капличок 
Хресної дороги, початки якої сягають кінця XV ст. Близько від 
лісу знаходиться Водний парк ”Trzebnica-Zdrój” з аквапарком, 
басейнами та іншими спортивно-оздоровчими об’єктами. На 
околицях Букового лісу також стоїть одна з найцікавіших спо-
руд Тшебниці — архітектурна пам’ятка Палац «Вілла». Це ко-
лишній пансіонат, збудований ще у 1905 р.

•	 Парк Солідарності — улюблене місце тшебницьких дітей та 
юнацтва для активного проведення вільного часу. На території 
парку є великий дитячий ігровий майданчик, мотузкова вежа 
для лазіння, тренажери просто неба, а також street workout, скей-
тпарк, столи для настільних ігор тощо. Парк оздоблений фонта-
нами, зручними алеями та лавочками, великою кількістю квітів  
і кущів. Родзинка парку Солідарності — Алея Закоханих — це 
ідеальне місце для романтичних прогулянок. Недалеко знахо-
диться памп-трек, де можна кататися на самокатах та велосипе-
дах; а також спортивний комплекс „Orlik” з футбольним полем  
і баскетбольним майданчиком.

•	 Польовий вівтар при Базиліці св. Ядвіги — об’єкт садово-пар-
кового мистецтва на території жіночого монастиря сестер-боро-
меянок в Тшебниці — одного з найбільших монастирів у Цен-
тральній Європі. Затишне місце з лавками і зеленими зонами, де 
можна гуляти як наодинці, так і з маленькими дітьми.
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Wernisaż
W środę 18 maja punktualnie o godz. 17 rozpoczął 

się wernisaż dedykowany najnowszej wystawie 
w Galerii Trzebnickiej pt. „Trzebniczanie 

dzieciom”. Główną intencją przyświecającą 
wystawcom było stworzenie zbiorowej ekspozycji 
o wartości nie tylko estetycznej, ale i poznawczej, 

także w kontekście poznania nieco historii 
zabawkarstwa. A jest to fascynujący temat, 

ponieważ zabawki istnieją od zarania dziejów, 
obecne były i w antyku i średniowieczu, jednak 
dopiero pod koniec XIX w., wraz z gwałtownym 

rozwojem nauk pedagogicznych ruszyła ich 
masowa produkcja. 

W sentymentalną podróż do 
czasów magicznego dzieciństwa 
zabrały gości starannie wybrane 
wiersze Danuty Kamińskiej, po-
chodzące z jej dotychczasowych 
publikacji, jak również impresje 
poetyckie napisane specjalnie do 
publikacji pt. „Koty trzebnic-
kich Wzgórz”, których współau-
tor – Paweł Orzechowski, przelał 
na papier przepiękne literacko, 
a zarazem silnie osadzone lokal-
nie, historie miejscowych kotów. 
Słowo pisane wzbogaciły prace 
plastyczne lokalnych artystek – 
Ewy Mroczek i jej córki – Marty 
Mroczek. Oprócz słowa pisane-
go wystawę uświetniło rzemiosło 
w postaci prac Lecha Taraszczuka, 
który ponownie zaprezentował 
eksponaty w ramach upcyclingu, 
jednak tym razem wystawił prace 
koncentrujące się na motywie bo-
ciana. Zarówno zabawki polskie-
go pochodzenia, zbierane od 3 lat 
przez Elżbietę Leszczyńską, jak 
i kolekcjonerskie cuda z Europy 
i USA będące w posiadaniu Ma-
rianny Styrny, zapełniły wnętrze 
galerii. Oprócz lalek w zbiorach 
znalazły się także pluszaki sprzed 
blisko 50 lat, a także blaszane cię-
żarówki i autka produkowane m. 
in. przez „Wrocławską Spółdziel-
nię Mechaników” w wersji auta 

ówczesnej Milicji Obywatelskiej 
(„Duży Fiat” oraz „Autko Sani-
tarne”) z napędem zamachowym. 
Jak również ołowiane żołnierzyki 
i replika pruskiej armaty dla dzie-
ci, polskie zabawki z serii „RUCH” 
powszechnie dostępne w każdym 
kiosku w latach 60.-80. XX w. oraz 
trudna do zliczenia ilość mniej-
szych zabawek tzw. „odpusto-
wych”, na których wychowały się 
całe pokolenia dorosłych.

Burmistrz Marek Długozi-
ma witając gości przybyłych na 
wernisaż podkreślił zadowole-
nie, że udało mu się pozyskać do 
współpracy wyjątkowo twórcze 
osoby, z których każda wniosła 
coś wyjątkowego do wystawy. – 
Cieszę się niezmiernie, że otwie-
ram kolejną już piękną wystawę 
i to w towarzystwie niezwykłych 
osób, które osobiście znam od lat. 
Zarówno moją byłą Profesor Pa-
nią Danusię Kamińską, która jest 
zresztą pomysłodawczynią całej 
tej wystawy, jak i Panią Ewę Mro-
czek, której prace towarzyszą nam 
od lat i która urosła do rangi ma-
larskiej kronikarki tego, jak zmie-
nia się i pięknieje Trzebnica. Jak 
również jej córkę Martę – także 
wspaniale utalentowaną plastycz-
nie. Nie wspominając o naszym 
Radnym Lechu Taraszczuku, któ-

rego prace po raz kolejny goszczą 
w murach galerii i który nieustan-
nie promuje naszą Gminę Trzeb-
nica. Miło mi też powitać naszego 
lokalnego społecznika, ale przede 
wszystkim lekarza Pana Pawła 
Orzechowskiego, który jest współ-
autorem „Kotów Trzebnickich 
Wzgórz”. Dodatkowo do udzia-
łu w wystawie zaprosiłem Panią 
Mariannę Styrnę. Pani Marianna, 
Słowaczka z pochodzenia, swoje 
miejsce na ziemi odnalazła wła-
śnie w Gminie Trzebnica, gdzie 
w Jaźwinach przechowuje kolek-
cję wartościowych zabawek. Wie-
dząc, jak niechętnie udostępnia 
swoje „skarby”, tym bardziej chcę 
podziękować za to, że udało mi się 
ją przekonać. Podobnie jak Panią 
Elżbietę Leszczyńską, która choć 
dopiero od kilku lat kolekcjonuje 
zabawki polskiego pochodzenia, 
ma w swojej kolekcji już kilka cie-
kawych kolekcjonersko „perełek”. 
Cieszę się, że właśnie we wnę-
trzach Galerii Trzebnickiej po raz 
pierwszy można było udostępnić 
zwiedzającym tak doskonałe po-
łączenie elementów związanych 
z ogólnie pojętym okresem dzie-
ciństwa i zabawą – zakończył bur-
mistrz wręczając każdemu piękną, 
czerwoną różę. 

Następnie zabrali głos wystaw-

cy. Pani Danuta Kamińska podkre-
śliła, jak wielką radość i satysfakcję 
czerpie ze swojej działalności twór-
czej i że dopiero po latach kariery 
zawodowej robi to, co naprawdę 
kocha. Podziękowała osobom, 
dzięki którym może się spełniać 
twórczo, a specjalne podziękowa-
nia powędrowały tego wieczoru 
w stronę Pani Ewy Mroczek, z któ-
rą łączy ją nie tylko satysfakcjo-
nująca współpraca na niwie arty-
stycznej, ale też osobista przyjaźń. 
Podziękowania odebrała także 
w imieniu małżonka Pani Magda-
lena Orzechowska, która godnie 
zastępowała mającego dyżur męża. 
Pani Magdalena przypomniała 
okoliczności powstania „Kotów 
Wzgórz Trzebnickich” i fakt, jaką 
ciekawą i pouczającą w efekcie oka-
zała się być ww. publikacja, skie-
rowana zarówno do starszych, jak 
i młodych odbiorców. Z kolei Pan 
Lech Taraszczuk w kilku słowach 
przybliżył zaprezentowane ekspo-
naty i wyjaśnił, że wybrał symbo-
likę bociana ponieważ uwielbia ten 
gatunek ptaka. Podkreślił, że 31 
maja (czyli w wigilię Dnia Dziecka) 
na całym świecie obchodzony jest 
Dzień Bociana, który oczywiście 
łączy się z Dniem Dziecka symbo-
liką ptaka „przynoszącego po-
tomstwo”. 

Na koniec głos zabrała Marian-
na Styrna i Elżbieta Leszczyńska, 
które dziękując gościom za przy-
bycie, podziękowały burmistrzowi 
Gminy Trzebnica za piękny wer-
nisaż i zainteresowanie ich hob-
by. Przy okazji zdradziły główny 
motyw, który przyświeca ich pasji 
kolekcjonerskiej. W przypadku 
Pani Leszczyńskiej była to chęć 
ocalenia przed zapomnieniem la-
lek z czasów PRL, które wiele osób 
lekkomyślnie pozbywa się z domu. 
Z kolei Pani Marianna z rozbra-
jająca szczerością przyznała, że 
kolekcja to efekt dzieciństwa spę-
dzonego wśród … samych braci. 
Ponieważ w domu nie było lalek 
– dziś nadrabia „stracony” czas, 
kupując cenne zabawki należące 
niegdyś do dziewczynek z boga-
tych domów. 

Wystawa została przygotowa-
na wprawdzie głównie z myślą 
o dzieciach, jednak możliwość 
powrotu chociaż na chwilę do cza-
sów beztroskiego dzieciństwa to 
także marzenie wielu dorosłych. 
Dlatego także rodzicie i dziadko-
wie z pewnością spędzą tu inte-
resująco czas. Wystawa „Trzeb-
niczanie dzieciom” wpisuje się 
w tegoroczne obchody Trzebnic-
kich Dni Rodziny.

[ksz]

R E K L A M A

▶ Zgrom ad zona p u b lic z ność z z ac ie k awie nie m o gl ąd a ł a ko lej ne e k sp onat y.▶ Wśró d nic h z nal az ł y s ię l alk i  z  róż nyc h o k re sów histori i .

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a do kona ł uro c z yste go ot warc ia w yst aw y. Po d z ię kowa ł rów nie ż 
w yst awcom z a p o d z ie le nie s ię s woimi e k sp onat ami.

▶ Danu t a Kamińs k a wsp ó lnie z burmist r ze m M ark ie m D ł u goz im ą roz d awa ł a 
naj m ł o d s z y m bajk i  s woje go au tor st wa .

▶ W yst awę m oż na o gl ąd ać do końc a l ip c a b ie ż ące go ro ku .

R E K L A M A
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– Konkurencja była naprawdę 
ogromna, zespoły świetnie przy-
gotowane a poziom prezentacji 
na najwyższym poziomie. Naszym 
największym sukcesem i dumą 
jest złoty medal zdobyty przez 
solistkę Maję Kleszcz w kategorii 
solo flaga juniorki. Maja pokonała 
wszystkie konkurentki i uzyskała 
tytuł Mistrza Polski. W układach 
grupowych dziewczyny uzyska-
ły 4 miejsce w kategorii mix układ 
sceniczny seniorki oraz 5 miejsce 
w baton classic układ sceniczny 
seniorki. Grupa tańczących mam 
uplasowała się 4 miejscu w kate-

gorii show układ sceniczny grand 
senior. Pomimo iż nie udało się 
stanąć na podium w układach gru-
powych jesteśmy bardzo dumne 
z naszych występów i osiągniętych 
wyników – mówi opiekun zespołu 
z ramienia Młodzieżowego Cen-
trum Sportu Małgorzata Moskwa 
i dodaje: – Dziękujemy za wsparcie 
wszystkim rodzicom, a szczególne 
słowa uznania kierujemy w stronę 
burmistrza Marka Długozimy, któ-
ry wspiera nas od pierwszego dnia 
funkcjonowania zespołu – podsu-
mowuje. Swoje gratulacje złożył 
także burmistrz Marek Długozima, 

który zaprosił Maję Kleszcz do 
Urzędu Miejskiego, by osobiście 
pogratulować jej sukcesu: – Ser-
decznie gratuluję Mistrzyni Mai 
Kleszcz oraz wszystkim zawod-
niczkom i trenerkom, a także opie-
kunowi zespołu Małgorzacie Mo-
skwie. Życzę kolejnych sukcesów. 
Cieszę się, że trzebnickie Mażoretki 
stale się rozwijają. Jesteście piękną 
wizytówką naszego miasta – pod-
sumowuje. Ufundowane przez 
burmistrza Marka Długozimę stro-
je zostały wykonane przez firmę 
– Anna Halewicz-Mamzer – Studio 
Natia Odzież Taneczna i Baletowa.

mamy mistrZynię!
W dniach 27-29 maja Trzebnickie Mażoretki uczestniczyły w Mistrzostwach Polski 

Juniorek i Seniorek organizowanych przez Związek Sportowy Mażoretek. Całe 
wydarzenie miało miejsce w Arenie Będzin, gdzie zjechały się zespoły z całej Polski. 

W dniach 27-29 maja Trzebnickie Mażoretki uczestniczyły w Mistrzostwach Polski 
Juniorek i Seniorek organizowanych przez Związek Sportowy Mażoretek. Całe 

wydarzenie miało miejsce w Arenie Będzin, gdzie zjechały się zespoły z całej Polski. 

1 maja 2022 na drodze DK 15 
doszło do zderzenia dwóch pojaz-
dów. W działaniach ratowniczych 
brali udział 4 druhowie z OSP 
Szczytkowice i strażacy z PSP 
w Trzebnicy. Strażacy likwidowali 
skutki wypadku m.in. neutrali-
zowali wyciek płynów na drogę. 
Do ponownych zdarzeń na dro-
dze doszło 6, 7 i 11 maja. Na tra-
sie Raszów – Skarszyn zderzyły 
się 2 samochody, a w Trzebnicy na 
ul. Milickiej zderzyły się 4 samo-
chody, które najechały na siebie. 
Natomiast na ul. Prusickiej zde-
rzyły się dwa samochody. Łącznie 
w trzech kolizjach drogowych bra-
ło udział 15 druhów z OSP Mar-
cinowo, OSP Szczytkowice, OSP 
Cerekwica, a z PSP brało udział 
19 strażaków. Druhowie z OSP 

kierowali ruchem drogowym oraz 
neutralizowali wycieki płynów 
z samochodu. 

Ponownie na trasie DK 15 do-
szło do zdarzenia drogowego. Sa-
mochód osobowy uderzył w słup 
energetyczny. Oczywiście został 
odłączony prąd przez służby ener-
getyczne. Na miejscu pracowało 
3 druhów z OSP Skoroszów oraz 
strażacy z PSP w Trzebnicy.

19 maja doszło do bardzo groź-
nego pożaru lasu w okolicach 
Brzezia. W akcji brały udział: 
OSP Ujeździec Wielki, OSP Sko-
roszów, OSP Domanowice, 8 jed-
nostek OSP z innych gmin oraz 
PSP z Trzebnicy. Łącznie z Gminy 
Trzebnica pożar gasiło 12 druhów. 
Do gaszenia palącego się lasu uży-
to dwóch samolotów typu Droma-

der, które wielokrotnie zrzucały 
wodę na palący się las. Najważ-
niejszym zadaniem dla strażaków 
było zapobieganie rozprzestrzenia 
się pożaru oraz jego ugaszenie. Do 
późnych godzin nocnych trwało 
gaszenie pożaru, a następny dzień 
dogaszanie pożaru. 

Obecnie z uwagi na długotrwa-
łą suszę obowiązuje 3 najwyższy 
stopień zagrożenia pożarowego. 

BARDZO PROSIMY O ROZ-
WAŻNE OBCHODZENIE SIĘ 

Z OGNIEM.

Strażacy

STRAŻ POŻARNA
tel. 71 / 312 07 88

Długi majowy weekend oraz pierwsze tygodnie maja upłynęły 
bardzo pracowicie dla druhów OSP Gminy Trzebnica.

R E K L A M A

R E K L A M A

▶ W uk ł ad ac h grup ow yc h nas ze re pre ze nt ant k i  u z ys k a ł y 4 i  5 miejsce. 
M ist r z y nią zost a ł a M aja K le s zc z .

▶ W dniac h 27-29 m aja Tr ze b nic k ie M ażore t k i  uc ze st nic z y ł y w M ist r zost wac h 
Po ls k i .

▶ Burmist r z M are k D ł ugoz im a p o grat ulowa ł M ai K le s zc z , 
k tóra zost a ł a M ist r z y nią Po lsk i .
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7 maja miało miejsce podpisanie 
umowy partnerskiej między Gmin-
nym Klubem Sportowym Polonia 
Trzebnica a Wrocławskim Klubem 
Sportowym Śląsk Wrocław. Na Sta-
dionie Miejskim Tarczyński Arena 
w Sali Prasowej zainaugurowany 
został nowy rozdział współpra-
cy pomiędzy Śląskiem Wrocław 
a trzebnickim klubem piłkarskim. 
GKS Polonia Trzebnica przedłużyła 
swoją umowę partnerską na ko-
lejny okres, a podpis na niej złożył 
w imieniu klubu Prezes Andrzej 
Traczyk, otrzymując certyfikat „Ofi-
cjalnego Srebrnego Partnera WKS 
Śląska Wrocław S.A.” Ponad czter-
dziestu partnerów WKS-u wzięło 
udział w ceremonii wręczenia ofi-
cjalnych certyfikatów, a później 
w strefie VIP wspólnie z władzami 
miasta obejrzeli mecz Ekstraklasy 
pomiędzy Śląskiem Wrocław a Po-
gonią Szczecin. Dzięki projektowi 
młodzi sportowcy, którzy trenują 
w innych akademiach, mają ła-
twiejszą drogę do Śląska Wrocław, 
a więc również do profesjonalnej 
kariery piłkarskiej, a kluby partner-
skie mogą liczyć na merytoryczne 
wsparcie ze strony ekspertów pra-
cujących w strukturach WKS Śląsk 
Wrocław. – Cieszę się bardzo na 
dalszą współpracę z Wrocławskim 
Klubem Sportowym Śląsk Wrocław. 
Polonia Trzebnica to klub z ponad 
75-letnią tradycją. Cieszę się, że 

prężnie funkcjonuje i dlatego tak 
ważna jest każda inicjatywa, która 
przekłada się na dalsze, potencjal-

ne sukcesy i rozwój – podkreślił 
burmistrz Marek Długozima.

[sh]

umowa partnerska
t a b e l e

mistrZostwa polski w Szpadzie 
W dniach od 21 do 22 

maja w Gminnej Hali 
Widowiskowo-Sportowej 

im. Dolnośląskich 
Olimpijczyków odbyły 

się Indywidualne 
i Drużynowe Mistrzostwa 

Polski Seniorów 
w Szpadzie, pod 

patronatem Burmistrza 
Gminy Trzebnica Marka 

Długozimy, których 
współorganizatorem 
był Wrocławski Klub 

Szermierczy „Kolejarz”. 

Oficjalnego otwarcia turnieju 
w imieniu burmistrza dokonała 
wiceburmistrz Krystyna Haładaj. 
W program wydarzenia wpisała 
się zarówno rywalizacja kobiet jak 
i mężczyzn. W pierwszym dniu 
miała ona charakter indywidualny, 
natomiast w drugim współzawod-
nictwo dotyczyło drużyn. Do Trzeb-
nicy zawitali zawodnicy z klubów 
szermierczych z całej Polski, m.in. 
z Warszawy, Krakowa, Katowic, Gli-
wic czy Wrocławia. Były to dwa dni 
zmagań sportowych na najwyż-
szym poziomie, a dla lokalnych ki-
biców była to pierwsza w życiu oka-
zja oglądania na żywo szpadzistów 
w tak wysokiej formie na parkiecie 
nowo wybudowanego obiektu.

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

1. Lechia Dzierżoniów 30 84 28 0 2 90-21
2. Słowianin Wolibórz 30 61 19 4 7 81-40
3. Polonia-Stal Świdnica 30 60 18 6 6 69-35
4. Polonia Trzebnica 30 54 16 6 8 53-46
5. Orzeł Ząbkowice Śląskie 30 45 13 6 11 50-36
6. Bielawianka Bielawa 30 40 12 4 14 56-61
7. Barycz Sułów 30 39 11 6 13 53-54
8. Sokół Marcinkowice 30 38 11 5 14 63-65
9. Moto Jelcz Oława 30 37 11 4 15 47-54

10. AKS Strzegom 30 37 10 7 13 49-54
11. Piast Nowa Ruda 30 35 9 8 13 47-60
12. MKP Wołów 30 34 9 7 14 40-48
13. Pogoń Oleśnica 30 32 9 5 16 52-92
14. GKS Mirków/Długołęka 30 30 8 6 16 39-60
15. WKS Wierzbice 30 27 7 6 17 35-65
16. Piast Żerniki (Wrocław) 30 24 6 6 18 33-66

Kolejka 29 – 28-29 maja / Barycz Sułów 4-4 GKS Mirków/Długołęka /WKS 
Wierzbice 1-3 Lechia Dzierżoniów /Piast Żerniki (Wrocław) 1-5 AKS Strzegom /
Orzeł Ząbkowice Śląskie 4-0 Moto Jelcz Oława /Słowianin Wolibórz 1-2 MKP 
Wołów /Sokół Marcinkowice 1-3 Polonia Trzebnica /Pogoń Oleśnica 3-2 Piast 
Nowa Ruda /Polonia-Stal Świdnica 2-2 Bielawianka Bielawa / Kolejka 30 – 
4-5 czerwca / GKS Mirków/Długołęka 1-6 Polonia-Stal Świdnica /Bielawianka 
Bielawa 2-5 Pogoń Oleśnica /Piast Nowa Ruda 3-1 Sokół Marcinkowice /Polonia 
Trzebnica 3-3 Słowianin Wolibórz /MKP Wołów 4-0 Orzeł Ząbkowice Śląskie /
Moto Jelcz Oława 4-0 Piast Żerniki (Wrocław) /AKS Strzegom 1-1 WKS Wierzbice 
/Lechia Dzierżoniów 4-2 Barycz Sułów 

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

1. Galakticos Solna 29 74 24 2 3 98-28
2. Polonia Środa Śląska 29 55 17 4 8 70-29
3. Orzeł Pawłowice (Wrocław) 29 54 17 3 9 62-42
4. Zenit Międzybórz 29 53 17 2 10 61-37
5. Orzeł Marszowice 29 52 16 4 9 66-56
6. Błysk Kuźniczysko 29 46 14 4 11 78-58
7. GKS Kobierzyce 29 44 13 5 11 69-61
8. Polonia Bielany Wrocławskie 29 43 12 7 10 72-52
9. Czarni Jelcz-Laskowice 29 41 12 5 12 68-72

10. Wratislavia Wrocław 29 41 12 5 12 76-54
11. Odra Lubiąż 29 40 12 4 13 63-53
12. Wiwa Goszcz 29 36 10 6 13 68-74
13. Orzeł Prusice 29 35 11 2 16 46-81
14. KS Żórawina 29 31 8 7 14 50-62
15. Mechanik Brzezina 29 9 2 3 24 28-134
16. Rapid Domaniów 29 9 2 3 24 19-101

Kolejka 29 – 4-5 czerwca / Odra Lubiąż 0-2 Orzeł Pawłowice (Wrocław) / KS 
Żórawina 0-0 Rapid Domaniów / Zenit Międzybórz 2-0 Wratislavia Wrocław /Orzeł 
Prusice 0-5 Błysk Kuźniczysko /Polonia Środa Śląska 5-0 Polonia Bielany Wrocławskie 
/ Galakticos Solna 8-0 GKS Kobierzyce / Wiwa Goszcz 0-3 Czarni Jelcz-Laskowice 
(wo) na boisku 6-1 / Mechanik Brzezina 2-5 Orzeł Marszowice Kolejka 30 – 11-12 
czerwca / Orzeł Pawłowice (Wrocław) – Mechanik Brzezina 11 czerwca, 17:00 / Orzeł 
Marszowice – Wiwa Goszcz 11 czerwca, 17:00 / Czarni Jelcz-Laskowice – Galakticos 
Solna 11 czerwca, 17:00 / GKS Kobierzyce – Polonia Środa Śląska 11 czerwca, 17:00 / 
Polonia Bielany Wrocławskie – Orzeł Prusice 11 czerwca, 17:00 / Błysk Kuźniczysko – 
Zenit Międzybórz 11 czerwca, 17:00 / Wratislavia Wrocław – KS Żórawina 11 czerwca, 
17:00 / Rapid Domaniów – Odra Lubiąż 11 czerwca, 17:00 

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

1. LZS Brzeźno 25 60 19 3 3 112-32
2. Lotnik Twardogóra 25 56 18 2 5 63-31
3. Barycz Milicz 26 53 17 2 7 95-37
4. Plon Gądkowice 25 52 16 4 5 91-46
5. Orla Korzeńsko 26 49 15 4 7 92-56
6. Dolpasz Skokowa 25 47 15 2 8 84-48
7. Victoria Zawonia 25 44 14 2 9 66-50
8. LKS Krzyżanowice (k. Wrocławia) 25 35 9 8 8 50-52
9. Sparta Skarszyn 25 32 9 5 11 42-51

10. Sokół II Wielka Lipa 26 29 8 5 13 65-78
11. Zorza Pęgów 25 29 8 5 12 51-61
12. Sokół Kaszowo 25 26 8 2 15 35-60
13. Płomień Krośnice 25 15 4 3 18 38-76
14. Sparta Miłcz 25 11 3 2 20 32-124
15. KP Brzeg Dolny 25 4 1 1 23 28-142

Kolejka 27 – 4-5 czerwca / Pauza: Sparta Miłcz. / Lotnik Twardogóra 1-0 Barycz 
Milicz /Sokół Kaszowo 3-0 KP Brzeg Dolny (wo) goście nie dojechali / Dolpasz 
Skokowa 7-1 Płomień Krośnice /Zorza Pęgów 1-4 LZS Brzeźno /Victoria Zawonia 
5-3 Plon Gądkowice /Sparta Skarszyn 2-2 LKS Krzyżanowice (k. Wrocławia) /Sokół 
II Wielka Lipa 3-3 Orla Korzeńsko Kolejka 28 – 11-12 czerwca / Pauza: Orla 
Korzeńsko. / Barycz Milicz – Sokół II Wielka Lipa 11 czerwca, 15:00 / Sparta Miłcz 
– Sparta Skarszyn 12 czerwca, 17:00 / LKS Krzyżanowice (k. Wrocławia) – Victoria 
Zawonia 12 czerwca, 11:00 /Plon Gądkowice – Zorza Pęgów 12 czerwca, 15:00 /LZS 
Brzeźno – Dolpasz Skokowa 12 czerwca, 15:00 /Płomień Krośnice – Sokół Kaszowo 
12 czerwca, 11:00 /KP Brzeg Dolny – Lotnik Twardogóra 12 czerwca, 15:00 

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

1. Tomtex Widawa Wrocław 19 55 18 1 0 80-14
2. Sokół Ujeździec Wielki 19 47 15 2 2 66-26
3. Sokół Ujeździec Mały 20 38 12 2 6 63-40
4. Płomień Wisznia Mała 19 37 12 1 6 62-48
5. Dąb Kuraszków 19 34 11 1 7 45-37
6. Masłovia Masłów 19 20 6 2 11 29-47
7. Błękitni Pawłów Trzebnicki 19 18 6 0 13 41-59
8. LKS Krościna Wielka 19 16 5 1 13 45-79
9. Sparta Będkowo 19 13 4 1 14 37-63

10. Orzeł II Prusice 19 21 6 3 10 42-51
11. Piorun Koniowo 19 8 2 2 15 21-67

Kolejka 23 – 4-5 czerwca Pauza: Piorun Koniowo. / Błękitni Pawłów Trzebnicki 
1-3 Płomień Wisznia Mała / Dąb Kuraszków 3-0 Orzeł II Prusice (wo) / Sparta 
Będkowo 0-3 Sokół Ujeździec Wielki / Tomtex Widawa Wrocław 4-0 Sokół 
Ujeździec Mały / LKS Krościna Wielka 0-2 Masłovia Masłów Kolejka 24 – 11-12 
czerwca / Pauza: Sokół Ujeździec Mały. / Płomień Wisznia Mała – Dąb Kuraszków 
11 czerwca, 18:00 / Masłovia Masłów – Sparta Będkowo 12 czerwca, 15:00 / Sokół 
Ujeździec Wielki – Tomtex Widawa Wrocław 12 czerwca, 11:00 / Orzeł II Prusice – 
LKS Krościna Wielka / Piorun Koniowo – Błękitni Pawłów Trzebnicki 

▶ W imie niu burmist r z a M ark a D ł u goz imy 
ot warc ia M ist r zost w do kona ł a z astę p c a 
K r yst y na H a ł ad aj .
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19 maja uczniowie klas 4 i 5 pod 
opieką pań Seweryny Janickiej 
i Anny Leszczyńskiej-Janik udali 
się do kręgielni w Gminnym Cen-
trum Sportu w Trzebnicy. Najpierw 
zjedli wspólny posiłek w postaci 
pysznej pizzy i innych przysma-

ków, następnie przemieścili się do 
kręgielni. Głównym celem wy-
cieczki było propagowanie róż-
nych form rekreacji i wypoczynku, 
zainteresowanie uczniów ciekawą 
i nietypową dyscypliną sportu, in-
tegracja klas oraz zacieśnianie re-
lacji koleżeńskich. Uczniowie mieli 
możliwość poznania nowego spo-
sobu aktywnego spędzania wolne-

go czasu. Współzawodnictwo na 
torze wiązało się z doskonałą zaba-
wą, która przyczyniła się do wielu 
pozytywnych emocji i wrażeń. 
Rozgrywki na kręgielni okazały się 
niezwykle wciągające. Dużą frajdę 
sprawiało dzieciom zbijanie kręgli 
i zdobywanie punktów dla swo-
jej drużyny. Uczestnicy wycieczki 
jednogłośnie stwierdzili, że było 
wspaniale! Pełna relacja zdjęcio-
wa znajduje się w naszej galerii. / 
Anna Leszczyńska-Janik

17 maja zostały rozegrane na sta-

dionie w Trzebnicy Mistrzostwa 
Powiatowe Igrzysk Młodzieży 
w Piłce Nożnej. Do rywalizacji 

w dwóch grupach stanęło 8 drużyn 
z naszego powiatu. Po dwóch zwy-
cięstwach i porażce, awansowali-
śmy do półfinału z 2 miejsca, gdzie 
w regulaminowym czasie gry zre-
misowaliśmy z SP w Prusicach 
1-1. O awansie do finału decydo-
wały rzuty karne, wygrane przez 
naszych chłopców 2-0. W fnae 
ulegliśmy SP w Żmigrodzie, tym 
samym zostając wicemistrzami 
powiatu. Najlepszym strzelcem 
w naszej drużynie został Marcin 
Nowak z 12 bramkami na koncie. 
Gratulacje za zdobycie 3 medalu 
Mistrzostw Powiatowych Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w kolejnej 
dyscyplinie drużynowej dla Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy 
w rywlizacji chłopców klas 7-8.

Uczniowie wszystkich klas siód-
mych wzięli udział w lekcji geo-
grafii w Gminnym Punkcie In-

formacji Turystycznej. Uczniowie 
dowiedzieli się, jakie są zadania 
Punktu Informacji Turystycznej 
i jaką pomoc mogą tu uzyskać 
turyści. Zapoznali się z bazą noc-

legową i gastronomiczną oraz wa-
lorami przyrodniczymi i kultu-
rowymi naszego miasta i gminy. 
Zdobyta wiedza posłuży uczniom 
jako baza do dalszego poznawania 
turystycznego potencjału Trzebni-
cy, związanego z ich zainteresowa-
niami i upodobaniami. 

Wiele działań Zielonego Patrolu 
ma swój początek w inicjatywie 
uczennic i uczniów. Dwa tygodnie 
temu Gabrysia z 5c wybrała się na 
spacer do Lasu Bukowego i wróci-
ła przerażona ilością śmieci, które 
tam widziała. Pani Paulina Ko-
lińska skontaktowała się z lokalną 
grupą Odpad-Wypad... i 14 maja 
odbyło się sprzątanie. W ciągu 1,5 
godziny kilkanaście osób (w tym – 
dwanaście uczennic naszej szkoły) 
“przeczesało” spory obszar Lasu 
i zebrało 19 worków odpadów. 

Dominowały plastikowe i szklane 
butelki, sporo było też puszek po 
napojach. Wygląda na to, że do 
Lasu Bukowego przychodzi wielu 
spragnionych turystów... Wszyscy 
sprzątający apelują, by przyniesio-
ne śmieci zabrać ze sobą i wyrzucić 
do pojemników na śmieci, których 
w okolicach stawów trzebnickich 
nie brakuje. Dziękuję grupie Od-
pad-Wypad za owocną współpra-
cę, a mamie Gabrysi i mamie Ady 
za opiekę nad naszymi uczennica-
mi. Gabrysia, Zuzia, Ania, Sophie, 
Ania, Ala, Asia, Marcelina, Ada, 
Kaja, Zuzia, Nel – świat jest lepszy 
dzięki Wam! / A. Ciba

20 maja – w piątkowy, słoneczny 
dzień klasy I b i II a ze Szkoły Pod-
stawowej nr 3 udały się na wycieczkę 

do Wioski Indiańskiej Pocahontas 
we Wrocławiu. Tuż po przyjeździe 
przywitali nas Indianie. Każda z klas 
ruszyła w ślad za swoim indiańskim 
opiekunem. Uczniowie przez chwilę 
mogli poczuć się jak prawdziwi In-
dianie. Po złożeniu przyrzeczenia 
i nadaniu nazwy swojemu szcze-
powi zdobywali różne sprawności. 
Mieli okazję zagrać na prawdziwych 
bębnach, przejść gołymi stopami po 
ścieżce sensorycznej oraz skradać się 
naśladując tropienie bizonów. Nie 
lada wyzwaniem okazało się cho-
wanie i tropienie flag w labiryncie. 
Uczniowie strzelali z łuku i wspi-
nali się na górki. Wszyscy przyjęli 
barwy indiańskie i pamiątkowe ta-
tuaże. Dopełnieniem zabawy było 
zakupienie w sklepiku indiańskich 
pamiątek. Po zakończonej zabawie 
dzieci otrzymały dyplomy upamięt-
niające pobyt w Wiosce Indiańskiej. 
/ A. Lew, B. Wojda

12 maja kl. IIc uczestniczyła w spo-
tkaniu z panią Martą Szloser autor-
ką książek dla dzieci oraz książek 
kulinarnych. Spotkanie odbyło się 

w GCKiS w Trzebnicy. Na początku 
dzieci poznały historię powstawania 
pierwszych książek oraz ich rodza-
je. Oglądały m.in. książki pisane na 
tabliczkach glinianych, kamieniu, 
papirusie, zwojach. Dowiedziały 
się również jak przebiega praca nad 

tworzeniem i wydaniem książek. 
W ramach spotkania odbyły się 
także warsztaty plastyczne podczas 
których dzieci wykonały małe ksią-
żeczki lub notesiki, które ozdobiły 
według własnego pomysłu. Na ko-
niec spotkania autorka podpisywała 
dzieciom wykonane przez nich ksią-
żeczki. Dzieci otrzymały również 
pamiątkowe zakładki. / A. Woźna

W dniach 9 – 10 maja uczniowie 
klasy 4c oraz 4b w ramach pro-
jektu ''Poznaj Polskę" udali się 
na dwudniową wycieczkę do To-
runia. Wycieczka rozpoczęła się 
od warsztatów wypieku pierni-
ków. Pod okiem mistrzów cecho-
wych uczniowie zdobyli wiedzę 
o historii, a także sposobie wyrobu 
pierników, które obok Mikołaja 
Kopernika są chyba najbardziej 
charakterystycznym symbolem 
miasta. Kolejnym punktem wy-
cieczki był spacer ulicami Torunia, 
gdzie poznaliśmy historię, zabytki 
oraz architekturę tego niezwykłe-
go miasta. Trasa obejmowała naj-
starszą część Zespołu Staromiej-
skiego w Toruniu. Mieliśmy okazję 
zobaczyć min. Ratusz Staromiej-
ski, Kamienice mieszczańskie 

z końca XIII-XVIII, Zamek krzy-
żacki, Dwór Artusa i wiele innych 
średniowiecznych zabytków, które 
wpisane są na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Spacero-
waliśmy tymi samymi uliczkami, 
którymi kiedyś przechadzał się 
sam Mikołaj Kopernik. Odwie-
dziliśmy także miejsca związane 
z Wielkim Astronomem w tym 
Dom i pomnik Mikołaja Koperni-
ka. Poznaliśmy legendy toruńskich 
katarzynek, dotykaliśmy murów, 
które pamiętają czasy pobytu 
Krzyżaków w Toruniu. Drugie-
go dnia udaliśmy się z wizytą do 
Centrum Popularyzacji Kosmosu 
„Planetarium w Toruniu”. Jest to 
miejsce wyjątkowe, gdzie ucznio-
wie mieli okazję zobaczyć film 
“Meteoplanet” – była to opowieść 
o niezwykłych i ekstremalnych wa-
runkach panujących w Układzie 
Słonecznym, wraz z wizualizacją 

lądowania człowieka na Księżycu 
i Marsie. Po wizycie w Planetarium 
zwiedziliśmy zabytkową Twierdzę 
Toruń Fort IV. W ramach dodat-
kowych atrakcji na terenie fortu 
zorganizowano dla nas zajęcia 

terenowe oraz gry integracyjne 
takie jak np. Gra w podchody czy 
strzelanie z łuku. Pobyt w Toruniu 
zakończyliśmy podziwianiem to-
ruńskiej Starówki od strony Wisły 
z platformy widokowej “Panorama 

Torunia”. Na wszystkich uczestni-
kach wycieczka zrobiła ogromne 
wrażenie, a sam wyjazd na długo 
zostanie w naszej pamięci. / Mał-
gorzata Merczyńska, Anna Niełac-
na, Beata Dyk
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u Mikołaja kopernikaMisTrZoWie poWiaTu 

igrZyska MłodZieży

MisTrZ koMpuTeroWy

W piątek 20 maja 2022 roku na 
stadionie Fair Play w Trzebnicy 
odbyły się „Mistrzostwa Powia-
tu Trzebnickiego Igrzysk Dzieci 
Klas 1, 2, 3 I 4 W Trójboju Lek-
koatletycznym”. Z ogromną rado-

ścią informujemy, że drużyny ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 zajęły: II 
miejsce klasy 1, I miejsce klasy 2, 
I miejsce klasy 3, V miejsce klasy 
4, Gratulujemy drużynom sporto-
wego hartu ducha i życzymy ko-
lejnych sukcesów. / U. K, J. D., J. 
Sz., D. K., K. A

17 maja 2022 roku w Szkole Pod-
stawowej w Ujeźdźcu Wielkim 
odbył się XI Powiatowy Kon-
kurs Komputerowy dla uczniów 
klas III. Szkołę Podstawową nr 2 
w Trzebnicy w konkursie repre-
zentował Maksymilian Szala z kla-
sy III c, który doskonale poradził 
sobie z zadaniami dotyczącymi 
sprawnego posługiwania się: edy-
torem tekstu, grafiki, aplikacjami 
do tworzenia i edycji prezentacji 
i programowaniem w programie 
SGS Baltie 3. Z ogromną radością 
informuję, że Maksymilian pod-
czas konkursu, za bezbłędne wy-
konanie wszystkich zadań otrzy-
mał maksymalną liczbę punktów 
i zajął I miejsce. Serdecznie gratu-
lujemy Maksymilianowi i życzy-
my dalszych sukcesów. / Jolanta 
Szymczyk
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Lekcja geografii w gpiT

sprZąTanie Lasu BukoWego

W Wiosce indiańskiej

spoTkanie Z pisarką 

W dniach 23-26 maja w Przed-
szkolu im. Polskie Niezapominajki 
gościły niezwykle przyjazne zwie-
rzęta – alpaki. W ogrodzie przed-
szkolnym dzieci z poszczególnych 
grup mogły poznać te miłe zwie-
rzęta. Nasze przedszkolaki miały 
znakomitą okazję poznać cieka-
wostki z życia, hodowli czy zacho-
wania alpak, a także korzyści pły-
nące z bliskiego kontaktu z tymi 
zwierzętami. Alpaki są zwierzę-
tami z rodziny wielbłądowatych, 
udomowione i hodowane dla weł-

ny. Mówi się o nich duże owieczki 
lub żywe maskotki. To inteligentne 
i łagodne zwierzęta. Szczególnie 
łatwo przywiązują się do dzieci. 
Terapia alpakami to nowa dzie-
dzina zooterapii. Kontakt z alpa-
kami w szczególności pozytywnie 
wpływa na ludzi. Podczas zajęć 
edukacyjnych przedszkolaki akty-
wizowały różne zmysły, a przytu-
lanie, głaskanie tych przemiłych 
zwierząt dostarczyło wiele przy-
jemnych wrażeń i emocji – o czym 
świadczyły ogromne uśmiechy na 
twarzach przedszkolaków! / Ewa 
Łopąg

aLpaki

Gminne Przedszkole nr 2

Sz. Podstawowa Boleścin

W kręgieLni

12 maja uczniowie klasy 4b prze-
nieśli się do zamkowej krainy 
baśni i legend – pełnej dziecięcej 
radości, zabawy i magii. Podczas 
aktywnej, edukacyjnej „podróży 
w czasie” dzieci spotkały średnio-
wieczną księżniczkę Annę, z którą 

przemierzały zamkowe dzieje. Wę-
drując tajemniczymi piwnicami, 
salonami, mali podróżnicy szukali 
magicznej "Książęcej Skały". Gry 
i zagadki na trasie poszerzały ich 
wiedzę o zamku, rozwijały kre-
atywność i pozwoliły odkryć po-
tęgę wyobraźni. Podczas wycieczki 
po Książu dzieci poznały książań-

skie legendy, historie o smokach, 
bohaterach bajek – zwierzętach 
ukrytych na plafonach i w herbach. 
Uczniowie po zwiedzaniu zamku 
udali się do Palmiarni w Lubiecho-
wie (dawnego ogrodu zimowego 
rodziny książęcej z zamku Książ), 
w której zobaczyli egzotyczne ro-
śliny (m.in. stuletnie palmy – dak-
tylowce kanaryjskie) oraz zwierzę-
ta. Wycieczka zapewniła uczniom 
wiele wspaniałych i niezapomnia-
nych przeżyć.

WyciecZka do książa

Szkoła Podstawowa nr 1
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Dnia 13 maja w bibliotece Szkoły 
Podstawowej w Boleścinie odby-
ła się uroczystość Pasowania na 
Czytelnika. Uczennice z klasy 8 
przygotowały dla pierwszoklasi-
stów krótki test sprawdzający ich 
wiadomości na temat funkcjono-
wania biblioteki i zasad wypoży-
czania książek. Pierwszoklasiści 
wykazali się dużą wiedzą w tym 
temacie. Pani bibliotekarka Sewe-
ryna Janicka dokonała uroczystego 
Pasowania na Czytelnika. Dzieci 
otrzymały pamiątkowe dyplomy 
oraz zakładki do książek, a biblio-
teka zyskała nowych czytelników . 
S.Janicka, S. Siwik

Finał Wojewódzki PZPN ,,XXll 
Turniej z Podwórka na Stadion 
o Puchar Tymbarku” z wielkimi 
emocjami, ale i dumą. Nasi młodzi 

piłkarze SP 1 Trzebnica w ostat-
nim grupowym meczu o I miejsce, 
w doliczonym czasie i w ostatniej 
sekundzie meczu stracili bramkę.
Uplasowując się na bardzo dobrym 
II miejscu, ale niestety bez awansu 

do strefy medalowej .Zagrali wspa-
niale.Bramki strzelili: Leonard S. – 
klasa3,Michał W. – klasa 1 i Janek 
K. – klasa 1.Pozostali reprezento-
wali bardzo wysoki poziom gry: 
Adam M., Leon M., Borys O., Woj-
tek Ch., Olek H., Bartek P., Janek 
G., Wiktor J. Gratulacje dla całego 
zespołu i rodziców.

11 maja zostały rozegrane Wio-
senne Biegi Przełajowe w Trzeb-

nicy. W rywalizacji drużynowej 
kolejny raz zwyciężyła Szkoła 
Podstawowa nr2 w Trzebnicy. Me-
dale zdobywali uczniowie naszej 
szkoły w swoich kategoriach wie-
kowych. W klasach czwartych 3 
miejsce zdobyła Weronika Łysoń, 
a wśród chłopców 2 miejsce Mar-
cel Opala. W roczniku 2010 na 3 
miejscu stanął Filip Kupiec, a na 1 
miejscu Janek Długosz. W roczni-
ku 2009, 3 miejsce zdobyła Hania 
Fąfara i Michał Białczyk. W rocz-
niku 2008 na 2 pozycji uplasowała 
się Maja Sobota, a na najwyższym 
stopniu podium stanął Jakub 
Świderski. W roczniku 2007, 3 
miejsce zdobyła Klaudia Opala, 
a zwyciężył Tymon Gancarz. / 
Gratulacje

19 maja 2022 r. w Gminnym 
Przedszkolu nr 1 im. Krasnala 
Hałabały odbył się Przedszkolny 
Przegląd Tańców Ludowych . Swo-
je umiejętności taneczne zaprezen-
towały dzieci z dziewięciu grup. 
Na scenie można było podziwiać 
takie tańce jak: kujawiak, grozik, 
poleczkę, krakowiaka, tupany, 
trojak. Wszystkie grupy prze-
pięknie zaprezentowały wybrane 
tańce oraz dopełniły swój występ 

kolorowymi strojami ludowymi. 
Organizatorem przeglądu była 
Pani Natalia Węgierek – nauczy-
ciel Gminnego Przedszkola nr 1 
im Krasnala Hałabały. Pomiędzy 
pokazami tanecznymi swoje umie-
jętności muzyczne prezentowali 
uczniowie Gminnej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia im. prof. Edmun-
da Kajdasza w Trzebnicy grając na: 
trąbce, fortepianie, akordeonie, 
klarnecie, gitarze. Po zakończe-
niu prezentacji umiejętności ta-
necznych grup wszystkie dzieci 

zaśpiewały wspólnie piosenkę pt: 
,,Stokrotka”. Pani Dyrektor Dorota 
Grabowska nagrodziła wszystkie 
grupy pamiątkowym dyplomem 
i słodkimi upominkami, których 
sponsorem była Rada Rodziców 
z Gminnego Przedszkola nr 1 im. 
Krasnala Hałabały. Dziękujemy 
Przedszkolny Przegląd Tańców 
Ludowych podziwiali zaprosze-
ni goście: Pan Marek Długozima 
Burmistrz Gminy Trzebnica, Pani 
Krystyna Haładaj Zastępca Bur-
mistrza, Pani Teresa Łuc Dyrektor 
Gminnej Szkoły Muzycznej I stop-
nia im. prof. Edmunda Kajdasza 
w Trzebnicy, Pani Ewa Brzegow-
ska, Pan Waldemar Wysocki oraz 
Seniorzy Gminnego Dziennego 
Domu Pobytu Osób Starszych ,,Se-
nior Wigor”, Reprezentacja Rady 
Rodziców Gminnego Przedszkola 
nr 1 im. Krasnala Hałabały, Wy-
chowawcy i podopieczni Domu 
Dziecka z Ukrainy, pracownicy 
przedszkola i rodzice. Dziękujemy 
za obecność i wsparcie w czasie 
Przedszkolnego Przeglądu Tań-
ców Ludowych. Zapraszamy za 
rok. Dyrektor, pracownicy i dzieci 
Gminnego Przedszkola nr 1 im. 
Krasnala Hałabały w Trzebnicy. 

18 maja 6 reprezentantów naszej 
szkoły wzięło udział w elimina-
cjach Konkursu Piosenki Dziecię-
cej Biedronka , organizowanym 
rokrocznie w Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu w Trzebnicy. Co 
roku festiwal wzbudza wiele emo-
cji. Nie inaczej było w tym roku. 
Na przesłuchania na trzebnickiej 
scenie wstawili się uczniowie szko-
ły wyłonieni wcześniej w szkolnych 

eliminacjach: Hania, Victor, Ka-
rol, Michalina oraz Adela z Hanią 
w duecie. Wszyscy zaprezentowali 
się śpiewająco! Swoim występem 
zachwycili Jury, które postanowi-
ło, że do ścisłego finału przejdą Ka-
rol Z. z klasy 3a, Victor O. z klasy 
2c oraz duet Adela i Hania z klasy 
1d. W najbliższym czasie ucznio-
wie Ci będą walczyli o podium na 
uroczystej gali. Już teraz gratuluje-
my sukcesu i trzymamy kciuki za 
wszystkich uczestników Festiwalu 
Piosenki Biedronka. 

Lena i Ewelina W. – siostry bliź-
niaczki, radosne, zawsze uśmiech-
nięte i pomocne. Zdecydowały się 
wystąpić w Rodzinnym Koncer-
cie organizowanym przez gminę 
Trzebnica oraz Przedszkole Nieza-
pominajka. Dziewczynki mają 10 
lat i chodzą do klasy 3a. Kochają 
zwierzęta oraz jazdę na rowerze. 
W wolnym czasie rzeźbią z gliny 
oraz rysują. Potrafią szybko bie-

gać oraz pięknie śpiewać. Swoją 
piosenkę chcą zadedykować rodzi-
com, bo dzięki nim są na świecie, 
a w śpiewie wspierać je będą ko-
ledzy i koleżanki z klasy: Zosia, 
Maja, Karol i Janek. Na potrzebę 
konkursu stworzyli zespół Sister-
s&Friends. Trzymamy wszyscy za 
nich kciuki, bo przesłuchania do 
koncertu odbędą się już 8 czerwca! 
W rodzinie i przyjaciołach siła! 

Gminne Przedszkole nr 1

Tańce LudoWe

W środę 13 kwietnia dzieci z grupy 
Pszczółki z Gminnego Przedszko-
la nr 2 im. Polskiej Niezapominajki 
wybrały się na wycieczkę do Opery 
Wrocławskiej. Celem wyjazdu było 
zwiedzanie Opery. Przedszkolaki 
zapoznały się z historią tego obiek-
tu, mogły obejrzeć stare fotografie 
oraz zajrzeć w różne zakamarki. 
Kolejnym punktem wycieczki był 

udział w zorganizowanych zaję-
ciach edukacyjnych z cyklu „Edu-
Opera”. Warsztaty wprowadziły 
młodych odbiorców w świat sztuki 
operowej i baletowej. Głównym 
ich celem było rozbudzenie w dzie-
ciach kreatywności oraz twórczego 
myślenia. Dzieci miały możliwość 
gry na instrumentach oraz udziału 
w zabawach ruchowych doskona-
lących percepcję słuchową. Dodat-
kowo ćwiczyły mięśnie twarzy, ro-

biły miny rozluźniające i wspólnie 
z panią prowadzącą śpiewały pio-
senkę. Niespodzianką dla dzieci 
była próba Orkiestry Opery Wro-
cławskiej, w której dzieci mogły 
wziąć udział. Orkiestra przygoto-
wywała się do koncertu Wielka-
nocnego. Mali słuchacze nie mieli 
żadnych trudności w rozpoznawa-
niu instrumentów oraz z uwagą 
przysłuchiwały się pięknej opero-
wej muzyce. Wycieczka była bar-
dzo udana. Wszyscy z uśmiechem 
na ustach wrócili do przedszkola 
i nie mogą doczekać się kolejnego 
wyjazdu. / Agata Pomorska

opera

Gminne Przedszkole nr 2

fesTiWaL Biedronka 2022

BLiźniacZki sisTers&friends

finał piłki nożnej dZieWcZąT

Z podWórka na sTadion 

Szkoła Podstawowa nr 1
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Finał Powiatowy w trójboju LA 
klas l-lV dla SP1 Trzebnica z me-
dalami. Drużyny składające się 
z 5 chłopców i 5 dziewczyn rywa-

lizowały w biegu na 60 m, skoku 
w dał i rzucie piłeczką palantową. 
Nasi uczniowie wypadli rewelacyj-
nie, zdobywając złoto w klasach 
pierwszych i czwartych oraz srebro 
w klasach trzecich. 

igrZyska W piłce nożnej 

Szkoła Podstawowa nr 1

Jesteśmy wicemistrzami w Fina-
łach Powiatowych w piłce nożnej 
dziewcząt i w mini piłce nożnej 
dziewcząt Gratulacje dla obu ze-
społów SP1 Trzebnica 

W rok u sz kol ny m 2021/2022 
uczniowie klasy I d ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Trzebnicy uczest-
niczyli w Programie edukacyjno 
– wychowawczym z zakresu edu-
kacji kulturalno – społecznej „Do-
bre maniery na co dzień”. Celem 
głównym programu było kształ-
towanie u dzieci umiejętności kul-
turalnego zachowania się w róż-
nych sytuacjach oraz podnoszenie 
kultury osobistej uczniów. Zajęcia 
odbywały się w ramach zajęć dy-
daktycznych. Podczas zajęć przy-
pomnieliśmy sobie formy grzecz-
nościowe i zasady ich stosowania, 
rozmawialiśmy na temat pojęć: 
kultura, dobre wychowanie, bon 
ton, savoir-vivre. Uczniowie zasta-
nawiali się: Co to znaczy być do-
brze wychowanym. Próbowaliśmy 
dokonać oceny postępowania bo-
haterów utworu A. Fredry „Paweł 

i Gaweł” oraz J. Brzechwy „Kwo-
ka”. Rozmawialiśmy o dobrych 
obyczajach w rodzinie, kulturze 
w szkole, zasadach zachowania 
wobec rówieśników, pracowników 
szkoły. Opracowaliśmy kodeks 
kulturalnego ucznia. Uczniowie 
poznali sposoby radzenia sobie 
z negatywnymi emocjami według 
przyjętych norm społecznych. 
Uczyliśmy się dobierać strój do 
okoliczności. Dzieci doskonaliły 
komunikację werbalną, ćwiczyły 
nakrywanie do stołu, przyjmowa-
nie gości. Przypomnieliśmy sobie 
zasady kulturalnego zachowania 
się podczas spotkań towarzyskich, 
w środkach komunikacji miej-
skiej oraz miejscach publicznych. 
Dzieci z dużym zaangażowaniem 
wykonywały zadania, aktywnie 
brały udział w rozmowach, rozwi-
jały umiejętność prowadzenia dys-
kusji oraz współpracy w grupie. / 
M. Strzykalska

3 maja 2022 r. przypada 231. rocz-
nica uchwalenia Konstytucji 3 
Maja. Dyrekcja, uczniowie oraz na-
uczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 
uczcili ten dzień, uczestnicząc w pa-
triotycznym apelu, który rozpoczął 
się o godz. 9:00 w hali sportowej 
im. Dolnośląskich Olimpijczyków. 
Uroczystość rozpoczęła się od od-
śpiewania hymnu państwowego. 
Następnie uczniowie klasy 7a przy-
pomnieli, jak doszło do uchwalenia 
ustawy zasadniczej, zwaną Konsty-
tucją 3 Maja, która była pierwszą 

w Europie, a drugą na świecie (po 
Konstytucji Stanów Zjednoczo-
nych) ustawą regulującą zakres 
działania władz państwowych oraz 
prawa obywatelskie. Program ar-
tystyczny wzbogacili uczniowie 
klasy 4c i 5a pięknymi recytacjami. 
Rozpoczęli czwartoklasiści, którzy 
oznajmili, że…. Dziś jest radosny 
dla nas wszystkich dzień! Mieliśmy 
okazję na chwilę zatrzymać się i za-
dumać. Ania pytała: A jak Cię kto 
zapyta, skąd ty rodem. Filip prosił, 
by Ojczyzna opowiedziała o latach 
znaczonych blizną i chwałą….Bian-
ka witała z radością Majową Roczni-

cę, Lena zapytała: Czemu, choć Oj-
czyzna to zwykłe słowo, to dlaczego 
tak bliskie…. A siódmoklasistka 
Katarzyna powiedziała: Nauczmy 
się na pamięć tego kraju, litera po 
literze, dzień po dniu. Na koniec 
uczniowie klasy 4c nadali Ogrom-
nie Serdeczny Telegram i odsłoni-
li litery, które ułożyły się w napis 
POLSKA. Podsumowaniem części 
artystycznej był układ taneczny 
w wykonaniu Karoliny Waleńców. 
Apel uświetnił program muzyczny 
w wykonaniu chóru szkolnego pod 
kierownictwem pani Haliny Bo-
lisęgi. Utworem, który zakończył 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 
Maja, była pieśń pt. „Kocham Cię, 
Polsko”. / Krystyna Janowska

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

doBre Maniery na co dZień

wiTaj Majowa jUTrzenko

Szkoła Podstawowa nr 2

Wiosenne Biegi prZełajoWe

Sz. Podstawowa Boleścin

pasoWanie na cZyTeLnika

16 maja uczniowie klasy 4a oraz 4c 
wraz z opiekunami wzięli udział 
w wycieczce do fińskiej wioski KA-
LEVALA. Uczniowie brali udział 
w grach i zabawach oraz warsz-

tatach kulturowych o Finlandii. 
Dzieci odwiedziły zagrodę renife-
rów, miały również możliwość za-
bawy i spaceru z pieskami haskimi. 
Zadowoleni i bogatsi o ciekawe in-
formacje dotyczące Finlandii wró-
cili do szkoły.

WyciecZka do fińskiej Wioski

Szkoła Podstawowa nr 1
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W dniach 12-13 maja br. uczniowie 
klas zerowych Szkoły Podstawowej 
w Ujeźdźcu Wielkim uczestniczyli 
w akcji czytelniczej „Dzieci czyta-

ją dzieciom”, która zorganizowana 
została przez uczniów klasy VII „b”. 
Uczniowie: Wiktoria Ruszała, Agata 
Pietrów, Alan Malesa i Patryk Dudek 
czytali swoim młodszym kolegom 
fragment książki Michaela Bonda 
pt. „Paddington”. Realizacja tego 

zadania wymagała od siódmokla-
sistów nie tylko nauczenia się pięk-
nego czytania tekstu literackiego, 
ale przede wszystkim umiejętności 
radzenia sobie ze stresem i własnymi 
emocjami. Sześciolatki i pięciolatki 
natomiast w ten sposób miały oka-
zję obcować z dziełem literackim 
oraz poznać element kultury anglo-
saskiej. Po wysłuchaniu fragmentu 
książki oraz obejrzeniu prezentacji 
multimedialnej o misiu pochodzą-
cym z dalekiego Peru, ogłoszony 
został również konkurs plastyczny, 
polegający na zilustrowaniu przy-
rządzania przez głównego bohatera 
książki marmolady pomarańczowej. 
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 
wkrótce, a korzystając z okazji dzię-
kuję uczniom kl. VII „b” za zaanga-
żowanie w pracę na rzecz młodszych 
kolegów i koleżanek. / Agnieszka 
Walczyńska-Jeleń

5 i 6 maja uczniowie klas I-III wy-
brali się na wycieczkę współfinan-
sowaną w ramach przedsięwzięcia 
Ministra Edukacji i Nauki Prze-
mysława Czarnka „Poznaj Polskę”, 
której celem jest poznanie dzie-
dzictwa narodowego i kulturowe-
go oraz popularyzacja osiągnięć 

polskiej nauki. Po 2-godzinnej 
podróży dotarliśmy do Krasiejowa 
na spotkanie z dinozaurami. Naj-
pierw odbyliśmy niezwykłą po-
dróż. Na pokładzie „Kapsuły Cza-
su” wędrowaliśmy przez miliardy 
lat istnienia Wszechświata – od 
momentu tworzenia się galaktyk, 
poprzez powstanie życia na Zie-
mi, jego rozwój i wymieranie wiele 

gatunków. Po tej niezwykłej prze-
jażdżce wraz z przewodnikiem od-
byliśmy spacer wśród dinozaurów. 
Poznaliśmy ponad 250 figur dino-
zaurów naturalnej wielkości oraz 
wiele gatunków prehistorycznych 
stworzeń. Najwięcej emocji budzi-
ła rekonstrukcja największego na 
świecie znanego dinozaura – am-
ficeliasa. Niezwykłym przeżyciem 
okazał się pobyt w Oceanarium, 
gdzie zobaczyliśmy z bliska jak wy-
glądało podwodne życie miliony 
lat temu. Dzięki okularom 3D ule-
gliśmy iluzji spotkania z żywymi 
stworzeniami, które momentami 
zmroziło krew w żyłach. Po obie-
dzie, zakupieniu pamiątek, udali-
śmy się w dalszą drogę. Dotarliśmy 
do Muzeum Wsi Opolskiej. Tutaj 
przenieśliśmy się w XVIII wiek 
gdzie spacerując alejkami,wśród 
budzącej się do życia wiosennej 
przyrody,oglądaliśmy obiekty 
architektury wiejskiej: budynki 
mieszkalne, stodoły, spichlerze, 
a także młyny, wiatraki, kuźnię, 
kościół, karczmę i szkołę. Zmęcze-
ni, ale pełni wrażeń wróciliśmy do 
szkoły. / K. Maj

W dniu 4.05.2022 r. w naszej szkole 
odbyła się druga edycja konkursu 
„Jedynka ma talent” dla uczniów 
klas 0-3. Nasi uczniowie zapre-

zentowali swoje rozmaite talenty 
i umiejętności. Wszystkie występy 
zachwyciły publiczność i jury. Zwy-
cięzcami zostali: – Nadia z klasy 2a 
w kategorii: talent ruchowy, za wy-

stęp taneczny z własnym układem 
choreograficznym; – Zosia z klasy 
2b w kategorii: talent słowno-mu-
zyczny, za recytację pouczającego 
wiersza własnego autorstwa; – Oli-
wier z klasy 2a w kategorii talent 
plastyczny. Wszystkim uczestni-
kom jeszcze raz serdecznie gratu-
lujemy i dziękujemy za udział!

Na przełomie kwietnia i maja dzieci 
z zerówek brały udział w konkursie 
plastycznym pt. „ Robot moich ma-
rzeń”. Konkurs był jednym z etapów 
innowacji pedagogicznej. Organi-

zatorom chodziło o zainteresowa-
nie dzieci nowymi technologiami, 
rozwijanie ich wyobraźni, pomysło-
wości kreatywności. W konkursie 
wzięło udział 15 dzieci. Oto laureaci: 
I miejsce – Fabian N. 0d, II miejsce – 
Tomasz L. 0d, III miejsce – Aleksan-

der B. 0d, Wyróżnienia otrzymali: 
Michał Z., Marcelina D., Franek S., 
Milena K., Amelia G., Aleksander 
B., Szymon K., Nikodem N., Ania 
M., Marianna L., Nicolas G., Wik-
toria N. Laureaci otrzymali dyplomy 
i drobne nagrody rzeczowe. Również 
dziękujemy rodzicom za zaangażo-
wanie i pomoc w przygotowaniu ro-
botów. / E. Kubinka

Jestem skromnym, małym kwiat-
kiem, niebieściutkie płatki mam, 
w mojej nazwie siła drzemie, co 
pamiętać każe wam, o tych latach, 
co minęły, ludziach bliskich kiedyś 
wam, o miłości i przyjaźni, o przy-
rodzie, w której trwam. Niech mój 
wygląd was nie zmyli i nie myśl-
cie, że to bajka, ja pamiętam dziś 
o wszystkim – jestem niezapominaj-
ka! W piątek – 13 maja – obchodzili-
śmy bardzo ważne święto dla naszej 
przedszkolnej społeczności – Święto 
Polskiej Niezapominajki. Wszystkie 
grupy przedszkolne wyszły do ogro-
du przedszkolnego aby wspólnie 
świętować ten uroczysty dzień. Na 
początku Pani wicedyrektor – Ju-

styna Bartosik przywitała wszystkie 
dzieci oraz pracowników przedszko-
la. Następnie przekazała głos Pani 
Dyrektor Katarzynie Stępień, która 
w ciepłych słowach zwróciła się do 
zebranej społeczności przedszkol-
nej, podziękowała za codzienne 
zaangażowanie i złożyła życzenia 
z okazji obchodzonego przez naszą 
placówkę Święta. Następnie dzieci 
z grup Myszki i Biedronki wyko-
nały ciekawy taniec specjalnie na tę 
uroczystość przygotowany. Przed-
szkolaki z grupy Pszczółki z właści-
wym sobie urokiem wyrecytowały 
wiersz o Niezapominajce, a grupa 
Jeżyki zaśpiewała z przekonaniem 
piosenkę ,,Trudna praca przedszko-
laka”. Po części artystycznej przed-
szkolaki z energią i entuzjazmem 

wzięły udział w tańcach, zabawach 
ruchowych i sportowych. Nie za-
brakło również słodkiego poczę-
stunku, który z apetytem zajadały 
nasze małe łasuchy. Tego dnia w na-
szym przedszkolu czuliśmy się jak 
w niebie... Przedszkolaki z wszyst-
kich grup ubrane były na niebiesko 
lub miały elementy dekoracyjne 
w niezapominajkowym kolorze. 
Zgodnie z założeniami idei Święta 
Polskiej Niezapominajki, które to 
obchodzimy od dwudziestu już lat 
z inicjatywy redaktora Andrzeja 
Zalewskiego z „Eko radia” – Święto 
Polskiej Niezapominajki jest po to 
aby: ... zachować od zapomnienia 
niezapomniane chwile w życiu, oso-
by i miejsca… Mamy nadzieję, że 
lata przedszkolne pozostaną w pa-
mięci wychowanków Przedszkola 
im. Polskiej Niezapominajki! / Ewa 
Łopąg

Gminne Przedszkole nr 1 im. 
Krasnala Hałabały w Trzebnicy 
w piątek 01 kwietnia 2022 r. zor-
ganizowało akcję „Zaświeć się na 
niebiesko”. Ubierając się na nie-
biesko dołączyliśmy do obchodów 
Światowego Dnia Świadomości 
Autyzmu. Chociaż temat wydaje 
się trudny przygotowaliśmy dla 

przedszkolaków zajęcia (prezen-
tacje multimedialne, pogadan-
ki), które w najbardziej dostępny 
i dostosowany do wieku sposób 
mogły uświadomić dzieciom ist-
nienie takiego zaburzenia jakim 
jest autyzm. Ponadto przedszkola-
ki w swoich grupach przygotowały 
prace plastyczne, które w formie 
wystawy zostały zaprezentowane 
rodzicom. / B. Wilczek

13.04.2022r. dzieci z grupy „Motyl-
ków” reprezentowały przedszkole 
podczas obchodów Dnia Pamięci 
Ofiar Katynia, które odbywały się 
w Lesie Bukowym przy Dębach 
Pamięci. Podczas uroczystości 
odśpiewaliśmy Hymn Państwowy 
oraz obejrzeliśmy część artystycz-
ną przygotowaną przez uczniów 
Szkoły Podstawowej nr2. Na ko-
niec zapaliliśmy pamiątkowy znicz 
pod dębem, którym opiekuje się 
nasze przedszkole, dębem poświę-
conym pamięci Jana Paradowskie-
go. / Anna Łoś-Węgrzynowska

12 maja obchodzimy Międzyna-
rodowy Dzień Pielęgniarek i Po-
łożonych. Dzieci z grupy „Ważek”, 
w tym dniu, zaprosiły do swojej 
sali Panią Elę Ziębę – pielęgniarkę, 
którą na co dzień możemy spotkać 
w żłobku. Dzięki Niej dzieci do-

wiedziały się na czym polega praca 
pielęgniarki. Mogły też zobaczyć 
akcesoria związane z tym zawo-
dem. Dzięki stetoskopowi usły-
szały jak bije ich serce, serce kolegi 
i koleżanki. Serdecznie dziękuje-
my i życzymy dużo zdrowia i wie-
lu sukcesów w pracy zawodowej. / 
Natalia Nogala

W dniu 26 maja 2022 r. w Gmin-
nym Przedszkolu nr 1 im Krasna-
la Hałabały w Trzebnicy odbyło 
się spotkanie z Panią Dyrektor 
Instytutu Historycznego dr hab. 
Barbarą Techmańską, która przy-
bliżyła przedszkolakom z grupy 
5 latków na czym polega praca 
historyka. Zachęciła do rozmów 
z rodzicami na temat historii ro-
dziny, do wspólnego oglądania 
starych zdjęć i zwiedzania zabyt-
ków w najbliższej okolicy. W czasie 
spotkania z młodszymi dziećmi 
z grup 3 i 4 latków opowiedziała 
historię wrocławskich krasnolud-

ków. Dzieci dowiedziały się skąd 
się wzięły krasnale we Wrocła-
wiu, że najpierw były to postacie 
rysowane na murach, na plamach 
farby, które zakrywały hasła anty-
socjalistyczne a po jakimś czasie 
krasnoludki pojawiły się w postaci 
figurek. Pierwszym z nich był Papa 
Krasnal. Wrocławskie krasnale tak 
jak i trzebnickie koty mają swo-
je nazwy. Jest wśród nich Bota-
nik, Pracz Odrzański, Syzyfki jest 
również Marzenka i wiele, wiele 
innych około 350 na terenie całe-
go miasta. Na zakończenie dzieci 
dostały zaproszenie na wycieczkę 
szlakiem wrocławskich krasnolu-
dów, z której niebawem na pewno 

skorzystamy. Dziękujemy serdecz-
nie pani Barbarze za wspaniałe 
spotkanie, które dostarczyło dzie-
ciom wielu miłych i niezapomnia-
nych wrażeń oraz wzbogaciło wie-
dzę o Wrocławiu.

Gminne Przedszkole nr 1 Gminne Przedszkole nr 1

Gminne Przedszkole nr 1

Gminne Przedszkole nr 1

spoTkanie Z hisToryk dZień ŚWiadoMoŚci aUTyzMU

dZień ofiar kaTynia

dZień pieLęgniarek

paMięTLiWy kWiaTek

Gminne Przedszkole nr 2

jedynka Ma TaLenT

konkurs pLasTycZny

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

12.05.2022 r. odbył się w Oborni-
kach Śląskich powiatowy etap kon-
kursu dla klas 2-3 English is Fun. 
Szkołę Podstawową nr 3 w Trzeb-
nicy reprezentowały dwie laureat-
ki etapu szkolnego z klasy 3a Julia 

Dominiak i Zuzanna Janik. Julia 
zdystansowała przeciwników i wy-
grała znaczną przewagą punktów 
(51 na 53 możliwe do zdobycia), 
Zuzia zajęła piąte, punktowane 
miejsce. Obu uczestniczkom ser-
decznie gratulujemy i dziękujemy.

13.05.2022 r. dwoje uczniów naszej 
szkoły – Marlena Młyńska z kl. 
6b i Jan Biesiadecki z kl. 4c wzięło 
udział w XXI Powiatowym Dyk-
tandzie o „Złotą skuwkę”. Konkurs 
odbył się w Szkole Podstawowej 
im. Bolesława Chrobrego w Żmi-
grodzie. W kategorii klas szóstych 
Marlena zajęła II miejsce, nato-
miast Jan w kategorii klas czwar-
tych był III. Gratulujemy i pękamy 
z dumy!

Szkoła Podstawowa nr 3Szkoła Podstawowa nr 3

konkUrs engLish is fUndykTando o ZłoTą skuWkę

Sz. Podstawowa Masłów

operoWy LaBirynT

25 kwietnia uczniowie klas III-V 
Szkoły Podstawowej w Masłowie 
udali się do Opery Wrocławskiej, aby 
zwiedzić jej wnętrza i dowiedzieć 
się, jak i gdzie rodzi się teatralna ma-
gia. Uczestnicy wycieczki rozpoczęli 
swój operowy spacer od spotkania 
z panią przewodnik, która zaprowa-
dziła wszystkich do foyer zwanego 
Salą Kryształową, gdzie opowiedzia-
ła o niezwykle interesującej historii 
budynku, a także o zdobieniach 
i przeznaczeniu wspaniałego holu. 
Następnie zaprezentowała przepięk-
ne stroje teatralne, po czym zapro-
siła uczniów na zewnętrzny balkon 
opery, z którego wszyscy mogli po-
dziwiać fasadę budynku oraz widok 
na wrocławskie ulice. Kolejne miej-
sce w operowym labiryncie to boga-
to zdobiona widownia, a dokładnie 
jej środkowy balkon. Zwiedzający 
zasiedli w wygodnych fotelach i za-

nurzeni w opowieść pani przewod-
nik podziwiali wszechobecny blask 
złota. Po czym udali się na ogrom-
ną scenę, na której czekali panowie 
zajmujący się obsługą techniczną 
przedstawień. Uczniowie zobaczyli 
tam olbrzymie elementy scenografii 
przygotowane do różnych insceni-
zacji, a także zapoznali się z wszel-
kimi możliwościami technicznymi 
sceny. Ostatnim miejscem, które 
zwiedzili uczestnicy wycieczki, był 
Salon Cesarski, gdzie organizowa-
ne są prywatne przyjęcia i spotka-
nia z przyjaciółmi. Po opuszczeniu 
Opery uczniowie udali się na jedno 
z głównych wrocławskich skrzyżo-
wań, na którym znajduje się Pomnik 
Anonimowego Przechodnia. Jest to 
dzieło Jerzego Kaliny przedstawiają-
ce kilkanaście postaci z brązu o na-
turalnych proporcjach. Wycieczka 
zakończyła się obiadem w jednym 
z wrocławskich centrów handlo-
wych i została przez wszystkich 
uznana za bardzo udaną. / asf

Sz. Podstawowa Ujeździec

Sz. Podstawowa Ujeździec

dZieci cZyTają dZiecioM

wycieczka do krasiejowa

Jesteśmy wicemistrzami Powia-
tu w Finale Igrzysk Dzieci w Pił-
ce Nożnej . W dniu 13.05.2022 r. 
chłopcy naszej szkoły, w składzie: 

Szymon S., Alan Z., Maciej W., Mi-
kołaj S., Jakub B., Eamonn S., Kor-
nel J., Aleksander K., Jan M., Jakub 
C., wywalczyli srebrny medal. 
Poziom zawodów był bardzo wy-
równany. W turnieju brało udział 
8 zespołów. Gratulacje chłopcy!!!

igrZyska W piłce nożnej 

Szkoła Podstawowa nr 1
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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 8 (213)

1. Komisja wylosowała głównego zwycięzcę

 którym został (a) : Iwona Śmichowicz

 hasło: SKLEPIENIA NIEbIESKIE

wpisz: imię, nazwisko, telefon

KUPON KRZYŻÓWKOWY dwutygodnika NR 9 (214)
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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

czerwiec 2022 Wystawa fotograficzna Laboratorium Kadr 
pt. „Żywe Obrazy” artKawiarnia

zapisy koniec czerwca Zajęcia wakacyjne – szczegóły wkrótce

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

10-14 czerwca
Kapitan Nova
8+ / sci-fi, przygodowy / 2D dubbing / 
1 godz. 26 min.

10-14, 17-21 czerwca
Top Gun
15+ / akcja / 2D napisy / 
2 godz. 10 min.

17-21 czerwca

„Pan Wilk i Spółka”

7 + / animacja, familijny / 2D dubbing / 

1 godz. 40 min.

BIBLIOTEKA Rynek Ratusz, parter / tel. 669 767 871, poniedziałek 09:00–
12:00 i 13.00–16.00, wtorek 09:00– 12:00 i 13.00–16.00, środa 
– prace wewnętrzne, czwartek 10:00–12:00 i 13.00–17.00, 
piątek 09:00–12:00 i 13.00–16.00, sobota 09:00–13:00 – 
pierwsza i trzecia sobota miesiąca

Kącik
wdzięczności

Nie ma nic cenniejszego
niż wdzięczność

PODZIĘKOWANIE
Pani dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Trzebnicy 
Elżbiecie Nowak, gronu 
nauczycielskiemu szkoły, 

członkom Sekcji Emerytów 
Związku Nauczycielstwa 

Polskiego, wszystkim Państwu, 
którzy wzięli udział w ostatnim 

pożegnaniu mojej śp. Mamy 
Elżbiety Gajewskiej-Hutniak, 
a także panu Burmistrzowi 
Gminy Trzebnica Markowi 

Długozimie za oficjalne 
kondolencje zamieszczone 

na łamach Panoramy 
Trzebnickiej, pragnę złożyć 

wyrazy wdzięczności.

Z wyrazami szacunku
Paulina Chylińska  

zd. Gajewska z Rodziną
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mIEjscE
NA TwOjE

OgłOszENIE
LEKARsKIE

tel. 665 086 997

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

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

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

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

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

Viltis Medica 
LEKARZE SPECJALIŚCI

lekarz Agata Kot
specjalista chorób płuc

lekarz Agnieszka Kot
specjalista chorób płuc dzieci

lekarz
Irena Kagan-Grzesiak

specjalista alergolog

dr n. med. Agata 
Kaczmarzyk-Radka

specjalista kardiolog

lekarz Joanna 
Aramowicz-Niedzielska
specjalista chorób wewnętrz-

nych i hipertensjologii 
/ leczenie nadciśnienia

lekarz Grzegorz Fast
specjalista radiolog / badania usg

mgr Joanna Rakicka
dietetyk kliniczny

lekarz 
Joanna Konieczyńska

specjalista chorób wewnętrz-
nych, medycyna żywienia

BADANIA Usg
jamy brzusznej dzieci i doro-
słych, układu moczowego, 
tkanek miękkich, tarczycy, 
ślinianek, węzłów chłonnych, 
jąder, piersi, miednicy(pro-
staty), kolana

Oferujemy diagnostykę:
Zaburzeń oddychania w czasie 
snu, Holter EKG, Holter Ciśnie-
niowy, EKG, Spirometria, testy 
alergiczne, odczulanie

Viltis Medica
TRZEBNICA

ul. Wrocławska 8D
Rejestracja telefoniczna:

tel. 505 686 165

GABINET 
LEKARSKI

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

Trzebnica Św. jadwigi 27c 
w w w.lekar zdomow y.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

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 
K L I N I C Z N Y

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

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

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

PSyCHIATRA

lek. Agnieszka Dzioba-Musiał

TRZEBNICA
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica – ZDRÓJ

ul. Kościuszki 10
Przyjmuje we wtorki

w godz. 15.00 – 19.00

rejestracja telefoniczna

tel. 665 38 38 58

PSyCHOLOG
PSyCHOTERAPEUTA

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 

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

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
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od 15.00 do 16.00

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 7:15 10:05 15:57 17:09 18:07

2 Raszów skrzyżowanie 6:11 7:18 - 15:54 17:06 18:04

3 Raszów wieś - - 10:08 - - -

4 Taczów 6:14 7:21 10:12 15:51 17:03 18:01

5 Głuchów Górny 6:18 7:25 10:16 15:47 16:59 17:57

6 Skarszyn 6:22 7:29 10:20 15:43 16:55 17:53

7 Boleścin 6:25 7:32 10:23 15:40 16:52 17:50

8 Piersno 6:28 7:35 10:26 15:37 16:49 17:47

9 Boleścin 6:31 7:38 10:29 15:34 16:46 17:44

10 Skarszyn 6:34 7:41 10:32 15:31 16:43 17:41

11 Godzieszowa 6:37 7:44 10:35 15:28 16:40 17:38

12 Siedlec PKP 6:40 7:47 10:38 15:25 16:37 17:35
13 Godzieszowa 6:43 7:52 10:41 15:22 16:34 17:32

14 Skarszyn 6:46 7:55 10:44 15:19 16:31 17:29

15 Głuchów Górny 6:50 7:59 10:54 15:15 16:27 17:25

16 Taczów 6:54 8:03 10:52 15:11 16:23 17:21

17 Raszów skrzyżowanie - - 10:55 15:08 - 17:18

18 Raszów wieś 6:58 8:07 - - 16:19 -

19 Trzebnica nr 23 7:02 8:11 10:58 15:05 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 / 7:15 / 10:05 / 
15:05 / 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 piątek

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.
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OgłOszENIA
DROBNE

NIERUCHOMOŚCI

sPR zE DAm

mIEszKANIE(9) w centrum Trzebnicy, 
56 mkw, II piętro, stare budownictwo, budy-
nek ocieplony, własny piec gazowy, cena 270 
tys zł, tel. 693 431 531.
mIEszKANIE(9) 44 mkw, własnościowe, 
atrakcyjna cena, lokalizacja blisko ZUS i Przed-
szkole Gminne, tel. 531 303 316
DOm(9) do remontu, dwukondygnacyj-
ny, położony na działce, o pow. 1667 mkw 
w miejscowości Malczów gm. Trzebnica, 
powierzchnia domu: 211 mkw (w tym ga-
raż 27 mkw), pow. strychu 54 mkw, cena 
390 000 zł, tel. 71 369 69 11.
DzIAłKI(9) inwestycyjne w Wiszni Małej (ko-
rzystna cena) od 3000 mkw do 5 ha, blisko 
S-5, cena od 100 zł / mkw do negocjacji, tel. 
501 139 185.
mIEszKANIE(9) własnościowe dwupokojo-
we, używane, 47 mkw, czwarte piętro,w cen-
trum Trzebnicy, cena 270 tyś, tel. 693 790 106.
mIEszKANIE(9) w centrum Trzebnicy, po 
generalnym remoncie, wyposażona kuch-
nia i łazienka, do wprowadzenia od zaraz, 47 
mkw plus piwnica, niski czynsz!!! Polecam!!! 
Cena 408 tyś, tel. 665 481 079.

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.
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, 

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 21.06.2022 r.

nimy, praca w Trzebnicy, doskonałe warunki 
pracy i płacy, tel. 601 899 294.

SZUKAM PRACy

PRAcA w OgRODzIE(9) wykonam prace 
w ogrodzie, tel. 694 001 878.
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 sPRząTANIA(6) do kuchni, do ogrodu, 
poszukuję pracy, Tatiana – mówię w języku 
rosyjskim lub ukraińskim, tel. 789 855 193.

KOREPETyCJE

mATEmATYKA(7) Jestem studentem Po-
litechniki Wrocławskiej, udzielę korepetycji 
dla uczniów szkoły podstawowej, a także 
szkół ponadpodstawowych przygotowują-
cych się do matury, tel. 792 429 119.

ANgIELsKI / NIEmIEcKI(9) udzielę kore-
petycji dla dzieci w wieku szkolnym z angiel-
skiego i niemieckiego, mam duże doświad-
czenie w nauczaniu języków, tel. 723 631 364.
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.

tel. 664 725 289.

z AmIE NIę

mIEszKANIE(9) 63 mkw, 3 pokoje w cen-
trum Trzebnicy na mniejsze mieszkanie do 40 
mkw w centrum Trzebnicy, tel. 723 396 335.
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 
48,7 mkw, 2 pokoje, duży balkon, na wyso-
kim parterze w Prusicach – na podobne lub 
mniejsze w Trzebnicy, te. 71 371 99 66.

DO wYNAjęcIA

LOKAL(9) użytkowy, o pow. 32,88 mkw 
w Trzebnicy, tel. 601 204 002.
gABINET LEKARsKI(9) w Przychodni Der-
matologicznej DERMED w Trzebnicy na par-
terze budynku mieszkalnego, do dyspozycji: 
– gabinet lekarski; – gabinet zabiegowy; – po-
mieszczenie socjalne; – toaleta; – poczekalnia, 
preferowane godziny wynajmu od godziny 
14.00, kwota wynajmu – do indywidualnego 
ustalenia z Najemcą w zależności od ilości dni 
lub godzin najmu, tel. 783 821 007.
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.
mIEszKANIE(5) w Trzebnicy, 2 pokoje, przy 
ul. Słonecznej, cena 1100 zł + opłaty, tel. 898 
559 447.
POwIERzchNIA UsłUgOwA(9) po skle-
pie, razem z wyposażeniem, SKARSZYN, bu-
dynek wolnostojący 50 mkw, cena 6zł / 1mkw, 
tel. 667 362 909 , 697 260 316.
POwIERzchNIE BIUROwE(9) 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
zBIóR ŚLIwEK(9) zatrudnię do zbioru śli-
wek, Nowy Dwór, zapewniam transport, wy-
nagrodzenie dzienne, tel. 690 949 293.
DO zBIORU wIŚNI(9) przyjmę do zbioru 
wiśni, Brzyków 19, tel. 661 851 943.
DO zBIORU czEREŚNI(9) wynajmę ludzi 
do zrywania czereśni, tel. 726 265 222.
POmOcNIK BUDOwLANY(9) zatrudnię 
pomocnika budowlanego od zaraz, tel. 667 
362 909.
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-

Biuro
nieruchoMoŚci

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

tel. 602 756 346

MIESZKANIA
DOMY
DZIAŁKI

ul. daszyńskiego 42 Trzebnica

PRACA
Firma	SENDEX

poszukuje pracowników
na stanowiska:

TOKARZ
FREZER

kontakt: 601 746 630

R E K L A M A

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

MOTORyZACJA / rolnicze
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Bmw(9) czarne, rok 2003, Diesel, gmina Wisz-
nia Mała, w bardzo dobrym stanie, tel. 792 
409 540.
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.

KOłA(9) dwa, 14" z oponą, cena 100 zł, tel. 
518 981 037.
częŚcI DO RENAULT ThALIA(9) skrzynia 
biegów, tarcze hamulcowe, sprzedam bar-
dzo tanio, tel.605 365 312.
częŚcI DO fIATA 126P(8) – tanio, skrzynia 
biegów, tarcze hamulcowe oraz chodzik dla 
seniora składany, 4-kołowy, tel. 605 365 312.

mIóD(9) z własnej Pasieki, Trzebnica, tel. 690 
949 293.
PszczOłY(9) z ulami lub bez uli, Trzebnica, 
tel. 690 949 293.
KOmBAjN(9) do ziemniaków BOLEK, tel. 889 
052 800.
sIEwNIK(9) do zboża, szerokość, 3 m, 
tel. 889 052 800.
PRzYczEPA(9) 3,5 tony, tel. 889 052 800.
OPRYsKIwAcz(9) rolniczy, 400 L, stan do-
bry, tel. 889 052 800.
DmUchAwA(9) do zboża i siana, silnik 11KW 
+ rury i kolanka, tel. 792 409 540.
OBsYPNIK(9) do ziemniaków, 5 rzędowy, 
tel. tel. 792 409 540.
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.
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(9) 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(9) z lat 1900, wraz: 60 narzędzi 
ręcznych i mechanicznych, cena 8,5 tyś. zł, 
tel. 883 433 493.

BUDOWLANE / AGD / RTV
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UchwYT sAmOchODOwY(9) marki 
SAMSUNG, na szybę, do telefonów, o szero-
kości 67 mm – 80 mm, tEL. 534 666 552.

sOKOwIRówKA(9) w bardzo dobrym sta-
nie technicznym i wizualnym, marki PHILIPS 
HR1922/20, tel. 534 666 552.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA – 
ERGO Sp. z o.o., powiat trzebnicki, woj. dolnośląskie ogła-
sza, nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż nieru-
chomości gruntowej zabudowanej DZ. EW. NR 5/6 AM-9 
stanowiącej własność Gminnego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej TRZEBNICA – ERGO Sp. z o.o. w Trzebnicy , po-
łożonej w miejscowości.
1. Oznaczenie nieruchomości: działka ewidencyjna nr 
5/6 AM-9 o powierzchni 1,2862 ha położonej w mieście 
Trzebnica, gm. Trzebnica, gm. Trzebnica, powiat trzebnicki
2. Opis nieruchomości: 
Grunt: działka ewidencyjna nr 5/6 AM-9 o powierzchni 
1,2862 ha. Działka posiada kształt nieregularny, w rzucie 
zbliżony do wielokąta, ale bez większych utrudnień w za-
gospodarowaniu . Teren ogrodzony , oświetlony, w części 
utwardzony, w części porośnięty trawą i dziko rosnąca 
roślinnością, suchy. Teren wykazuje zmiany rzędnych wy-
sokości częściowo ukształtowanie jest płaskie, częściowo 
teren położony na skarpie. W miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego jest to grunt przeznaczony 
pod tereny zabudowy produkcyjno-usługowej (PU). Nieru-
chomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej 
(droga gminna) o nawierzchni asfaltowej , do której przy-
lega od strony zachodniej. Nieruchomość zabudowana 
jest kompleksem budynków po byłej cegielni, obiekt jest 
zabytkiem, grunt także w granicach strefy ochrony konser-
watorskiej.
Budynki: budynek wstępnego etapu technologicznego 
o powierzchni użytkowej ok. 196 m2. Budynek partero-
wy, niepodpiwniczony, jednonawowy, murowany z cegły 
pełnej, o wysokości ok. 8m. Dach o konstrukcji drewnianej, 
kryty papą. Stan techniczny bardzo zły. Budynek główny 
wypalania cegły, to obiekt dwukondygnacyjny, niepod-
piwniczony murowany z cegły pełnej, częściowo drewnia-
nej, a częściowo masywnej, kryty dachem dwuspadowym 
o konstrukcji drewnianej krytej papą. Budynek posiada 
wiele wejść w poziomie terenu, pomieszczenia wewnątrz 
są ze sobą skomunikowane wewnętrznie . Budynek wypo-
sażony w komin przemysłowy o wysokości 30 m. Na dział-
ce usadowione są także budynki dwóch portierni-czynnej 
i nieczynnej. Budynek nieczynnej portierni jest budynkiem 
dobudowanym do budynku głównego – wypalania cegły. 
Jest to obiekt parterowy niepodpiwniczony, parterowy, 
murowany z cegły, otynkowany, z dachem dwuspadowym 
o konstrukcji drewnianej krytej papą, powierzchnia użyt-
kowa12m2. Stan techniczny tego obiektu jest dobry. Bu-
dynek garażowy – jest to obiekt wolnostojący, jednokon-
dygnacyjny, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej 
92 m2. Budynek murowany z cegły pełnej, kryty stropoda-
chem o konstrukcji drewnianej krytej papą. 
3. Przeznaczenie w planie zagospodarowania prze-
strzennego: zgodnie z obowiązującym miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony 
Uchwałą	Nr	XX/212/16	Rady	Miejskiej	w Trzebnicy z dnia 
30 września 2016 roku w sprawie uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
w Trzebnicy w rejonie	ulic:	H.	Brodatego,	F.	Chopina,	Grun-
waldzkiej, W. Jagiełły, W. łokietka, S. Moniuszki, Milickiej, 
Oleśnickiej, Piastowskiej, Piwnicznej, Samarytańskiej, 
K. Wielkiego działka ewidencyjna nr 5/6 AM-9 z obrębu 
Trzebnica.
4. Wywoławcza cena nieruchomości: 2,340 000,00zł 
(słownie złotych: dwa miliony trzysta czterdzieści tysięcy 
złotych).
5. Do ustalonej w wyniku przetargu ceny zostanie doli-
czony podatek VAT według obowiązujących przepisów 
(obecnie stawka VAT wynosi 23 % ).
6. Wadium do przetargu wynosi: 200.000,00 zł (słownie 
złotych: dwieście tysięcy i 00/100).
Przetarg na ww. sprzedaż nieruchomości odbędzie się 

w dniu 10 lipca 2022 r. o godz. 10.00 
w siedzibie spółki ERGO ul. Milicka 23 pkt nr 1.
Warunki udziału w przetargu:
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium 
oraz przedłożenie komisji:
- oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu, 
przedmiotem przetargu i przyjęcia ich bez zastrzeżeń,
- dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych,
- w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek 
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, 
a podlegających rejestracji – aktualnego wypisu z rejestru, 
dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot, 
- jeżeli osoby prawne lub fizyczne działają przez pełno-
mocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć no-
tarialne pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu 
na oznaczoną nieruchomość,
- w przypadku przystąpienia do przetargu przez jedne-
go z małżonków, gdy nieruchomość ma zostać nabyta do 
majątku wspólnego małżonków konieczne jest przedłoże-
nie przed przetargiem pisemnej zgody drugiego współ-
małżonka na nabycie nieruchomości potwierdzonej nota-
rialnie,
- oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarza-
nie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prze-
prowadzenia przetargu przy zachowaniu zasady jawności 
postępowania przetargowego i wyniku przetargu.
Wadium należy wnosić w pieniądzu, dokonując wpłaty 
na rachunek 53 9591 0004 2001 0010 3121 0001. Termin 
wniesienia wadium upływa dnia 
20 czerwca 2022 r. Za datę wniesienia wadium uważa się 
datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gmin-
nego Zakładu Usług Komunalnych Trzebnica – ERGO sp. 
z o. o. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wska-
zywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której 
wpłata dotyczy. Wadium osoby wygrywającej przetarg 
zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium 
pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po 
zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, 
postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywo-
ławczej (z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych 
w górę). 
O terminie zawarcia umowy wygrywający przetarg zawia-
damiany jest pisemnie najpóźniej w ciągu
21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Cena osiągnięta 
w przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia 
umowy przeniesienia własności. Opłaty notarialne i sądo-
we ponosi nabywca. Jeżeli osoba, która wygrała przetarg 
nie przystąpi bez usprawiedliwienia do podpisania umo-
wy sprzedaży 
w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, orga-
nizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, 
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
Oferent będący cudzoziemcem w rozumieniu ustawy 
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców (t. j. Dz.U. z 2017 r, poz. 2278), zobowiąza-
ny jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności 
nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedło-
żyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych 
ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej 
nieruchomości, chyba, że zajdą przewidziane powołaną 
ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego 
zezwolenia.
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości 
poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Gminnego Za-
kładu Usług Komunalnych Trzebnica – ERGO sp. z o. o. 
(parter tablica ogłoszeń piętro), opublikowanie na stronie 
internetowej Gminnego Zakładu Usług Komunalnych 
Trzebnica – ERGO sp. z o. o. www.ergo.trzebnica.pl 
oraz ogłoszenie w prasie.

OGŁOSZENIE 

Wymagania: STyLISTKA PAZNOKCI 
•	Manicure	klasyczny/hybrydowy
•	Przedłużanie	paznokci	hybryda	lub	żel,
•	Henna/regulacja	będą	dodatkowym	atutem.

Wymagania: STyLISTKA RZęS 
•	umiejętność	wykonywania	stylizacji	rzęs	

metodami objętościowym 
(1:1, 2D.3D,4D oraz mega volume)

Zapraszamy do kontaktu! Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta prosimy 
o przesłanie CV oraz kilku zdjęć wykonanych przez siebie prac lub link do 
galerii. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatkami. 
W CV prosimy uwzględnić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

salonmonaliza@gmail.com	/	Trzebnica / tel. 601 553 718 

salon urody Monaliz a 
poszukuje osób z doświadczeniem na stanowisko:

• StyliStka 
PAZnOKCi 

• StyliStka 
RZęs 

PRACA
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gRILL(9) "master grill&party" kociołek z po-
pielnikiem, średnica 46 cm, wysokość 90 cm. 
Zastosowanie pokrywy z systemem regula-
cji dopływu powietrza umożliwia kontrolę 
temperatury, zapewnia niepowtarzalny smak 
i ogranicza możliwości przypalenia potraw. 
Stan idealny, cena 260 zł, tel. 732 244 683.

DRzwI(9) wejściowe dębowe, z futryną, do-
bra jakość 90 x 210, 1500 zł , tel. 697 607 049.
gENERATOR(9) "Honda" MH 2500, certyfikat: 
GB1067/5613/15, cena 1300 zł, tel. 518 981 037.
zAmRAżARKA(9) 400L, kolor biały, otwie-
rana od góry, wy. 89 x 59 cm, stan dobry, cena 
550 zł, tel. 668 123 380.
ROBOT(9) kuchenny, nieużywany, nowy , 
LIDL, cena 550 zł, tel. 668 123 380.

chODzIK sENIORA(9) 4 kołowy, składany, 
sprzedam bardzo tanio, tel.605 365 312.
PAmIęć RO KOmPUTERA(9) Trzebnica, 
tel. 730 777 907.

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

LAmPA (9) ogrodowa, Trzebnica, tel. 661 
747 292.

KINKIET(9) ścienny, Trzebnica, tel. 661 747 292.

OKUcIA(9) do okiennic, Trzebnica, tel. 661 
747 292.

DEsKA(9) ogrodzeniowa, dł. 98 cm, szer 12 
cm, grubość 2 cm, 100 sztuk, Trzebnica, tel. 
661 747 292.

PIEc(9) 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
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NAROżNIK(9) skórzany, kolor ciemny brąz, 
rozkładany, Trzebnica, cena 500 zł, tel. 605 
368 993.

TABORET(9) pod prysznic, nowy, cena do 
uzgodnienia, tel. 697 607 049.
fOTELE(9) 2 sztuki, cena 40 zł / sztukę, Trzeb-
nica, tel.724 423 151. 

sKRzYNIA(9) na zabawki, Trzebnica, tel. 603 
283 075.

mATERAc(9) 160 x 200 cm, Trzebnica, cena 
250 zł, tel. 603 283 075.

łóżEczKO TURYsTYczNE(9) kolorowe, 
w bardzo dobrym stanie, mało używane, 
cena 50 zł, tel. 668 123 380.

KRzEsłA(9) 6 sztuk, w sanie dobrym, cena 
50 zł za sztukę, tel. 668 123 380.

łóżKO(9) dwuosobowe wym 180 x 200, kolor 
jasny, stan dobry, cena 600 zł, tel 668 123 380.

fOTELE(9) 2 sztuki, stan bardzo dobry, cena 
300 zł za jeden, tel. 668 123 380.

fOTEL(9) mały, zielony, cena 50 zł, tel. 668 
123 380.

fOTEL(9) bezowy, stan dobry, cena 100 zł, tel. 
668 123 380.

wERsALKA(9) długość 2,40 m, w stanie do-
brym, cena 300 zł, tel. 668 123 380.

szAfA(9) 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 1500 zł, tel. 668 123 380.

NAROżNIK(9) 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 700 zł, 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.

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 900 zł, demontaż i odbiór osobisty, 
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.

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.

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

wYPOsAżENIE DOmU(9) łózko, ława 
rowery dla dorosłych; atrakcyjne ceny, do 
uzgodnienia, Trzebnica, tel. 661 747 292.

DLA DZIECI / RÓŻNE
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jEźDzIK DzIEcIęcY(9) cena 100 zł; koc 
dziecięcy, tanio; rowerek dziecięcy, cena 300 
zł; tel. 697 607 049.
OBRAzY(9) 4 sztuki, w bardzo dobrym sta-
nie, cena do uzgodnienia, tel. 668 123 380.

ODDAm

KUPIę ImADłA(9) kowadła i motoredukto-
ry. Tel: 692 466 363.
ODDAm cEgłY z ROzBIóRKI(9) i gruz po 
budowlany, za darmo, odbiór: Pęgów, tel. 691 
298 380.
ODDAm DREwNO(9) i gałęzie po przycince 
sadu, za darmo, odbiór w Pęgowie, tel. 691 
298 380.
PRzYjmę sPRzęT AgD(9) nieodpłatnie: 
pralkę, gazówkę, nie mogę osobiście ode-
brać ze względu, że jeżdżę na wózku – bar-
dzo proszę o dowiezienie, tel. 782 488 263.
ODDAm KANAPę(9) skórzaną, czarną za 
kawę, Trzebnica, z własnym, transportem, tel. 
724 423 151.

ODDAm wERsALKę(6) za kawę, tel. 601 
764 525.

– Profesjonalne wykonawstwo
– Bezpłatna wycena prac
– Największe doświadczenie na Dolnym Śląsku 
– Wykonawstwo wyłącznie na najlepszym anhydrycie firmy KNAUF
– Fachowe doradztwo i nadzór nad pracami przygotowawczymi

POSADZKI ANHYDRYTOWE 
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ NA LATA

Napisz: 
posadzki@anhydryt.com.pl 
Sprawdź: 
www.anhydryt.com.pl

Zadzwoń: 795 465 080

DrZEWnI SErWISanCI
– wycinka i pielęgnacja drzew oraz krzewów
– usuwanie i frezowanie pni
– oczyszczanie terenu (karczowanie)
– zrębkowanie gałęzi

tel. 731 930 990 / 694 002 445
mail: drzewniserwisanci@gmail.com

Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo
ul. Kolejowa 30, 55-110 Prusice

tel./fax 71 312 54 50, NIP 915-134-10-34
Bank Spółdzielczy Oborniki Śl. O / Prusice 90 9583 1019 0200 1892 2002 0001

OGŁOSZENIE 
Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo w Prusicach, informuje że w dniu 24.05.2022 r. została 
opublikowana na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wód Polskich Wody Polskie we Wrocławiu 
decyzja nr WR.RZT.7,.33.2022 zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla odbiorców 
wody korzystających z Wodociągu Związku Gmin Bychowo na terenie Gmin: Prusice, Trzebnica, Wołów, 
Żmigród. Nowa taryfa wody obowiązuje od 01.06.2022 r. na okres 3 lat.

lp.

Wyszczególnienie

jednostka

Taryfa nowa w okre-
sie od 1-12 miesiąca 

Taryfa nowa w okre-
sie od 13-24 miesiąca 

Taryfa nowa 
w okresie od 25-36 

miesiąca 

Taryfowa grupa 
odbiorców usług

Rodzaj cen i sta-
wek opłat Wielkość cen i stawek opłat

netto brutto netto brutto netto brutto

1

Grupa WG (odbior-
cy dla których fak-
tura jest w formie 

papierowej)

cena wody zł/m3 4,81 5,19 4,92 5,31 5,00 5,40

stawka opłaty 
abonamento-

wej 
zł/szt./m-c 4,08 4,41 4,18 4,51 4,30 4,64

2

Grupa WG e (od-
biorcy dla których, 
faktura dostarcza-
na jest tylko drogą 

elektroniczną)

cena wody zł/m3 4,81 5,19 4,92 5,31 5,00 5,40

stawka opłaty 
abonamento-

wej 
zł/szt./m-c 2,98 3,22 3,04 3,29 3,13 3,38

3
Grupa R 

(odbiorcy 
rozliczani 

ryczałtowo)

cena wody zł/m3 4,81 5,19 4,92 5,31 5,00 5,40

stawka opłaty 
abonamento-

wej
zł./szt/m-c 2,44 2,64 2,49 2,69 2,56 2,76

English Tea 
Zajęcia grupowe z języka angielskiego 
> dla dzieci w wieku 4-5 lat (30 min. – 25 zł raz w tygodniu)
> dla dzieci z klas 0, 1, 2, 3 (45 min. – 30 zł raz w tygodniu)
> dla uczniów z klas 4, 5, 6 (60 min. – 40 zł raz w tygodniu)
> dla uczniów z klas 7, 8 (przygotowanie do egzaminu)
 (60 min. – 40 zł dwa razy w tygodniu).

Skontaktuj się z nami:
> https://www.facebook.com/English-Tea-136888721899964
> tel. 733 777 317 – Katarzyna Kowalczyk
> https://englishtea.nakiedy.pl/site/ – zapisy

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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Firma TOMIK oferuje

PROFESJONALNE
CZYSZCZENIE

– DYWANÓW
– WYKŁADZIN
– TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ
– MEBLI TAPICEROWANYCH

Konkurencyjne ceny!

tel. 693 431 523

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

w I ę ź BY 
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

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	workach

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

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

!

USłUgi 
KrawiecKie

ekspresowe
Poniedziałek – Piątek 12:00-16:00

tel. 505 942 445
ul. Sienkiewicza 3A

na rogu ul. Daszyńskiego
poprzednio przy ul. Milickiej

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

PELLET
tel. 731 200 005 
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