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R E K L A M A

Szkolne Orły Gminy Trzebnica

Więcej str. 12-14

Gala Szkolnych Orłów Gminy Trzebnica podsumowująca osiągnięcia uczniów – laureatów 
licznych konkursów, a także nagradzająca ich opiekunów, odbyła się 21 czerwca w sali 
widowiskowo-kinowej Gminnego Centrum Kultury i Sztuki. W tym roku burmistrz Marek 
Długozima w poczet Szkolnych Orłów wpisał blisko 70 uczniów i 30 nauczycieli.

Nowa świetlica
Sulisławice zyskają 

nową świetlicę wiejską. 
Odpowiednią umowę podpisał 
burmistrz Marek Długozima. 
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BoleściN 
z nowym 

placem zaBaw
W Szkole Podstawowej 
w Boleścinie odbył się 

Festyn Rodzinny połączony 
z otwarciem nowego placu 

zabaw. 
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partNerska 
wizyta

W Trzebnicy gościliśmy 
delegację z miasta 

partnerskiego – Kitzingen 
w Niemczech. Odbył się 

również Koncert Przyjaźni. 
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Bezpieczniej dla mieszkańcówsulisławice z nową świetlicą 

R E K L A M A

Powstanie kolejna świetlica w Gminie Trzebnica. 
Burmistrz Marek Długozima podpisał umowę 

z firmą TOM-INSTAL Sp. z o.o. z Wrocławia, 
w ramach której za ponad 1,5 mln zł 

wybudowany będzie nowoczesny obiekt 
o powierzchni użytkowej 140 m².

– To jedna z wielu inwesty-
cji w sołectwa Gminy Trzebnica, 
które mają miejsce w ostatnim 
czasie. Przypomnę, że w gminie 
powstaje kompleksowe oświetle-
nie, a w Kuźniczysku hala spor-
towa przy szkole podstawowej. 
Nowa świetlica w Sulisławicach 
poprawi warunki podejmowania 
różnych inicjatyw. Sołtys Hono-
rata Krzemińska prężnie działa 
wraz z mieszkańcami na różnych 
polach promocji gminy i regio-
nu. Pani sołtys bardzo zabiegała 

o ten obiekt, a teraz jej marzenie 
się spełnia. Wcześniej wybudo-
waliśmy bezpieczne połączenie 
ścieżką pieszo-rowerową z Trzeb-
nicy do Sulisławic, teraz przy-
szedł czas na poprawę warunków 
lokalowych mieszkańców korzy-
stających ze świetlicy. Staram się 
dbać o zrównoważony rozwój ca-
łej gminy – powiedział burmistrz 
Marek Długozima, a sołtys Ho-
norata Krzemińska podziękowała 
w imieniu mieszkańców: – Do tej 
pory korzystaliśmy z małego po-

mieszczenia bez kuchni i bieżącej 
wody. Nie przeszkadzało nam to 
w organizacji wielu imprez i cie-
kawych aktywności dla mieszkań-
ców. Teraz jednak, dzięki Panu 

burmistrzowi zyskamy komfort, 
który pomoże nam w jeszcze lep-
szej integracji całego sołectwa. 
Dziękujemy za dostrzeżenie na-
szych potrzeb. 

Budowa ma zostać zakończo-
na do końca listopada bieżącego 
roku. 
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R E K L A M A

Trwają ostatnie prace związane z budową 
poszerzenia drogi powiatowej w miejscowości 

Ligota, w kierunku Masłowa. Na miejscu odbyło 
się spotkanie techniczne poprzedzające oficjalne 
odbiory, w którym udział wziął m.in. burmistrz 

Marek Długozima. Gmina Trzebnica pokrywa 
połowę kosztów robót prowadzonych przez firmę 

Anny Chleboś z Granowca.

– Osobiście zabiegałem o tę in-
westycję i chciałem, by dla zwięk-
szenia bezpieczeństwa wykonany 
został w tym miejscu standardowy 
chodnik. Powiat trzebnicki zde-
cydował jednak o wykonaniu po-
szerzenia drogi, które służyć ma 
pieszym. Dodatkowo chciałem, by 
inwestycję wydłużyć o ok. 200 m, 
łącząc bezpiecznym przejściem 
Ligotę z Masłowem. Na spotkaniu 
ponowiłem tę prośbę w kierunku 
starosty Małgorzaty Matusiak – 
powiedział burmistrz Marek Dłu-
gozima i dodał: – Mieszkańcy Li-
goty wraz z sołtysem Tadeuszem 
Jakubowskim zwracali się do 
mnie z problemem braku chodni-
ka połączonym z dużą intensyw-

nością ruchu na drodze prowadzą-
cej w kierunku Masłowa. Cieszę 
się, że udało mi się przekonać 
władze powiatu do tej inwestycji, 
która w znaczący sposób zwięk-
szy bezpieczeństwo, za co Pani 
staroście dziękuję. Co więcej, dla 
jeszcze lepszego bezpieczeństwa, 
w ramach ogólnej akcji doświetla-
nia gminy, wzdłuż drogi zamonto-
wane zostały nowe lampy. W ra-
mach całej umowy wartej ponad 
3 mln zł w Trzebnicy i sołectwach 
powstanie 437 nowych lamp – 
podsumował burmistrz. 

Droga została poszerzona 
o 1,3 m na odcinku 640 m.
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▶ B u r m i s t r z  M a r e k  D ł u g o z i m a  p o d p i s a ł  u m o w ę  n a  b u d o w ę  ś w i e t l i c y  w i e j s k i e j  w  S u l i s ł a -
w i c a c h .  N a  z d j .  z  p r z e d s t a w i c i e l e m  w y k o n a w c y,  a  t a k ż e  s o ł t y s  H o n o r a t ą  K r z e m i ń s k ą 
i  p r a c o w n i k i e m  W y d z i a ł u  T I  O l i w i ą  O l e n d z k ą .

▶ Podobny obiekt  powstał  w Komorowie.  W kolejnych latach w ybudowano 
świetl ice  w Księginic ach,  Kuźnicz ysku,  Ligocie,  Ujeźdźcu Wielk im i  Sk ar-
sz ynie.

▶ Projekt  świetl ic y  w Sulisławic ach.

▶ Burmistr z  Marek D ługozima zabiega,  by poszer zenie drogi  zostało 
pr zedłużone aż  do Masłowa.  Tak by dzieci  uczęszczające tam do szkoły, 
miały  do niej  bezpieczną drogę.

▶ Powstało również w yniesione pr zejście  dla  piesz ych.

▶ N a  p l a c u  b u d o w y  o d b y ł o  s i ę  s p o t k a n i e  r o b o c z e  p o p r z e d z a j ą c e  o d b i o r y .  U d z i a ł 
w nim wziął  burmistr z  Marek D ługozima oraz m.in.  sołt ys  Tadeusz Jakubowsk i,  starosta 
Małgor zata Matusiak ,  D yrektor  Z ar ządu D róg Powiatow ych Paweł  Kazimierczak ,  dr  R iad 
E l  Zein wraz z  pr zedstawicielami  mieszk ańców.
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Dopisała pogoda, dopisała tak-
że frekwencja. Dzieci przygotowa-
ły specjalny program artystyczny 
i z niecierpliwością czekały na 
oficjalne otwarcie nowego placu 
zabaw, który zgodnie z obietni-
cą burmistrza Marka Długozimy 
jest pierwszą cegiełką na drodze 
do kompletnej renowacji szkoły. 

– Dzisiaj oddajemy w wasze ręce 
nowoczesny plac zabaw, który 
będzie doskonałym uzupełnie-
niem boiska wielofunkcyjnego 
wybudowanego tu kilka lat temu 
oraz sołeckiego placu zabaw, któ-
ry otwieraliśmy wspólnie z sołtys 
Agnieszką Zagwojską w ubiegłym 
roku. To jednak dopiero początek 

zmian, gdyż już teraz zakupio-
ne zostaną nowe komputery do 
klasy informatycznej, wykonane 
niezbędne remonty rynien, poja-
wiły się nowe szafki szkolne, a już 
niebawem planujemy wykonać 
pełną termomodernizację obiek-
tu – powiedział burmistrz Marek 
Długozima i dodał: – Pani dyrek-
tor Anna Kurnicka bardzo stara 
się, by szkoła weszła na właściwe 
tory, zabiega o kolejne inwestycje 
oraz wkłada cała swoją energię 
w rozwój placówki. Serdecznie 
gratuluję takiej postawy. Warto 
tu również wspomnieć o Radnym 
Rady Miejskiej Kamilu Ankierze, 
który także dba o to, by szkoła 

oraz sołectwo Boleścin rozwijały 
się – podsumował burmistrz.

Następnie odśpiewano hymn 
Polski, wprowadzono sztandar 
szkoły i po tak uroczystej chwili 
dyrektor Anna Kurnicka zapro-
siła do przecięcia wstęgi burmi-
strza Marka Długozimę, radnego 
Kamila Ankiera, ks. proboszcza 
Leszka Urbana, ks. Daniela No-
wakowskiego oraz przedstawi-
cieli młodzieży. Nową inwestycję 
poświęcił ks. proboszcz Leszek 
Urban.

Dyrektor Anna Kurnicka po-
dziękowała burmistrzowi Mar-
kowi Długozimie, za wkład 
w rozwój szkoły, aktualne i obie-

cane inwestycje. – Jesteśmy bar-
dzo wdzięczni, że z taką troską 
podszedł Pan do naszych próśb 
związanych z dalszym funkcjono-
waniem szkoły. Ten plac zabaw, 
ostatnie prace remontowe, nowe 
komputery czy obiecana termo-
modernizacja to najlepszy dowód 
na to, że szkoła w Boleścinie może 
otrzymać nowe życie. Dziękuje-
my! Dziękuję także nauczycielom 
oraz dzieciom, a także rodzicom. 
Wszystkim, którzy przyczynili się 
do organizacji tak wspaniałego 
święta, jakim jest ten Piknik Ro-
dzinny – skomentowała dyrektor. 
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święto dzieci w Boleścinie piknik rodzinny w masłowie

R E K L A M A

Oficjalne otwarcie nowego placu zabaw było 
głównym punktem Pikniku Rodzinnego, jaki 
w niedzielę, 5 czerwca, odbył się przy Szkole 

Podstawowej w Boleścinie. Na odwiedzjących 
czekały też dmuchańce, gry sportowe, występy 

dzieci oraz alpaki. 
Hasło przewodnie nie zostało 

wybrane przypadkowo. Stanowi 
ono jednocześnie nazwę reali-
zowanego przez uczniów naszej 
szkoły prozdrowotnego projektu, 
którego głównym celem jest upo-
wszechnianie zdrowych nawyków 
w zakresie aktywności fizycznej 
i zdrowego odżywiania, poprzez 

współdziałanie uczniów, nauczy-
cieli, rodziców.

Bogaty program festynu spra-
wił, iż boisko szkolne wypełniło 
się tłumem ludzi. Odwiedzili nas 
duzi i mali, ci starsi i ci troszkę 
młodsi. Każdy znalazł dla siebie 
coś miłego.

Zabawa rozpoczęła się o 14:00 

od występu dzieci z oddziałów 
przedszkolnych, które pod kie-
runkiem nauczycieli przygotowały 
tematyczny program artystyczny 
z okazji „Dnia Rodziny”. Następ-
nie układ taneczny zaprezento-
wały uczennice z klasy czwartej 
i siódmej. Później rozpoczęły się 
konkurencje sportowe, które spra-
wiły uczestnikom mnóstwo frajdy.

Niecodzienną darmową atrak-
cją festynu były zamki dmuchane 
oraz malowanie twarzy. Oblęże-
nie przeżywał również radiowóz 
policyjny, który udostępnili poli-
cjanci z Trzebnicy. Odwiedzili nas 
także strażacy z OSP z Cerekwicy, 

prezentując wóz strażacki i swoje 
umiejętności. Jednak gwoździem 
programu i niesamowitą nie-
spodzianką był ogromny, zimny 
prysznic zafundowany właśnie 
przez panów strażaków, który 
w ten upalny dzień okazał się być 
zbawienny dla duszy i ciała.

Podczas festynu można było 
zakupić los na loterii fantowej 
i wylosować wspaniałe nagrody. 
Ucztę dla podniebienia natomiast 
stanowiły przepyszne ciasta przy-
gotowane przez rodziców, do-
brze doprawione potrawy z grilla 
i świeże soki przygotowane przez 
nauczycieli.

Gorąco dziękujemy wszystkim 
zaangażowanym w organizację 
naszego wspólnego przedsięwzię-
cia: Burmistrzowi Gminy Trzeb-
nica Panu Markowi Długozimie, 
sołtysom Cerekwicy, Ligoty i Ma-
słowa, sponsorom, rodzicom, na-
uczycielom, dzieciom i całej spo-
łeczności lokalnej.

Dziękujemy gościom za licz-
ne przybycie i wspaniałą zabawę. 
Mamy nadzieję, że zobaczymy się 
na kolejnym festynie.

Społeczność szkolna

5 czerwca 2022 roku, w piękną, słoneczną 
niedzielę w Szkole Podstawowej w Masłowie 
zapanowała radosna atmosfera. Tego właśnie 

dnia odbył się u nas Festyn Rodzinny pod 
hasłem „Trzymaj formę”.

▶ Nową inwest ycję  poświęci ł  ks.  proboszcz Leszek Urban.

▶ Tego dnia dopisała  frekwencja,  a  pik nik rodzinny ciesz ył  s ię  dużą popularnością.

▶ Burmistr z  Marek D ługozima wspólnie  z  R adnym R ady M iejsk iej  Kamilem 
Ank ierem,  któr y zabiegał  o  powstanie placu zabaw,  a  także o remont 
budynku szkoły.

▶ D yrektor  szkoły Anna Kurnick a zaprosi ła  do pr zecięcia  wstęgi  burmistr za 
Mark a D ługozimę,  radnego Kamila  Ank iera,  ks.  proboszcza Leszk a Urbana, 
ks.  Daniela  Nowakowsk iego oraz pr zedstawiciel i  młodzież y.

▶ W imieniu dzieci ,  rodziców oraz własnym dyrektor  szkoły 
Anna Kurnick a pr zek azała  na ręce burmistr za Mark a 
D ługozimy podziękowanie za powstały  plac  zabaw.

▶ Dzieci  pr z ygotowały specjalny program ar t yst yczny.

▶ Dzieci  pr z ygotowały ciek aw y program ar t yst yczny.▶ R o d z i n ny  p i k n i k  w  M a s ł o w i e  c i e s z y ł  s i ę  d u ż y m  z a i n t e r e s o w a n i e m  w ś r ó d 
m i e s z k a ń c ó w.
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Już w wieku pięciu lat przy-
szła Święta przekroczyła mury 
opactwa panien benedyktynek 
w Kitzingen, gdzie praktycznie 
spędziła dzieciństwo, by następnie 
swe losy na stałe związać z Trzeb-
nicą. W obu miastach podtrzy-
mywany jest kult tej niezwykłej 
osoby, a partnerstwo przybrało 
postać jeszcze bardziej pogłębionej 
współpracy, opartej na wzajemnej 
przyjaźni i corocznych spotka-
niach. W bieżącym roku gospoda-
rzem spotkania była Trzebnica.

Wizyta delegacji z Niemiec 
przypadła na trudny czas, nie-
spokojny z powodu konfliktu na 
Ukrainie, gdzie znajduje się też 
drugie z naszych miast partner-
skich – Winniki koło Lwowa. 
Mając na uwadze to, że Polska 
znalazła się na pierwszej linii fron-
tu pomocy ukraińskim uchodź-
com, a w samej Gminie Trzebni-
ca znajduje się ponad 1000 osób 
uciekających przed wojną, Rada 
Miasta Kitzingen zdecydowała 
się na przekazanie nam 100 tys. 

euro. Pieniądze te posłużą na dal-
szą renowację budynku, w którym 
obecnie znajdują się dzieci z ukra-
ińskiego domu dziecka. Symbo-
liczny czek na ręce burmistrza 
Marka Długozimy przekazał 
podczas odwiedzin u dzieci i ich 
opiekunów nadburmistrz Stefan 
Güntner. – Jesteśmy pod wiel-
kim wrażeniem waszych działań 
i otwartości waszych serc. Posta-
nowiliśmy pomóc wam w tych 
trudnych chwilach, dlatego jedno-
głośnie zdecydowaliśmy o przeka-
zaniu wam tych 100 tys. euro na 
pomoc dla uchodźców wojennych 
– powiedział nadburmistrz, a bur-
mistrz Marek Długozima podzię-
kował w imieniu dzieci z Ukra-
iny: – Dziękujemy, te pieniądze 
pomogą nam zrealizować zapla-
nowane prace, takie jak wymiana 
okien czy naprawa dachu. Staramy 
się tu stworzyć jak najlepsze wa-
runki dla dzieci i rodzin dotknię-
tych dramatem wojny, by choć na 
chwilę mogły poczuć normalność. 
Z własnych środków zapewnia-

my też wyżywienie, a także stara-
my się aktywizować dzieci. Wiele 
z nich uczęszcza już do naszych 
szkół i przedszkoli – podsumował 
burmistrz. Co warte podkreślenia, 
Radni Rady Miejskiej z Kitzingen 
zorganizowali też wśród siebie 
zbiórkę, a uzbierane w ten sposób 
tysiąc euro nadburmistrz przeka-
zał na bieżące wydatki mieszkań-
com domu. 

W czasie swojego pobytu dele-
gacja zwiedziła również Kłodzko, 
Wrocław, a także bazylikę św. Ja-
dwigi, gdzie ks. proboszcz Piotr 

Filas SDS przybliżył im historię 
odkrycia doczesnych szczątków 
św. Jadwigi Śl. Goście odwiedzili 
również Muzeum u Sióstr Boro-
meuszek oraz Trzebnicką Ga-
lerię Sztuki. Wizyta przypadła 
na czas obchodów Dni Rodziny, 
dlatego wspólnie z naszymi gość-
mi uczestniczyliśmy w ich finale 
– Dniu Dziecka na trzebnickich 
stawach. 

Do Trzebnicy przyjechały rów-
nież dzieci z FC Bayern Kitzingen, 
które rozegrały sparingi z kole-
gami z Polonii Trzebnica. Został 
także zorganizowany specjalny 

„Koncert Przyjaźni” oraz poże-
gnalna kolacja, na której rozma-
wiano o nowych kierunkach part-
nerstwa w tym poszerzeniu strefy 
sportowej współpracy. Jak dotych-
czas obejmuje ona m.in. współpra-
cę Szkoły Podstawowej w Ujeźdź-
cu Wielkim, Szkoły Podstawowej 
nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 
i Gminnej Szkoły Muzycznej 
w Trzebnicy z ich odpowiednika-
mi w Kitzingen. Wielokrotnie od-
bywały się również wymiany mło-
dzieży oraz zespołów muzycznych 
z Kitzingen i Trzebnicy. 
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Od 2009 roku Trzebnicę wiąże umowa 
partnerska z miastem Kitzingen, której 

podwaliny zbudowano na kulcie św. Jadwigi 
Śląskiej, wywodzącej się z niemieckiej rodziny 

Diessen-Andechs, znanej i szanowanej 
w średniowieczu w całej Europie.

wizyta partnerska 

▶ W czasie  wiz yt y pr z yjaciół  z  Niemiec,  odby wały s ię  D ni  Rodziny.  G oście 
wzięl i  udział  w marszu rodzinnym.

▶ G oście  z  zaciek awieniem słuchali  histori i  pr zedstawionych pr zez kustosza 
sanktuarium.

▶ Delegacja  z  nadburmistr zem Stefanem Güntnerem oraz byłym nadburmi-
str zem i  Honorow ym Oby watelem Tr zebnic y Siegfriedem Müllerem odwie -
dziła  były  budynek pr zedszkola.  G oście  byl i  pod wrażeniem warunków ja-
k ie  zostały  pr z ygotowane dla  dzieci .

▶ Delegacja  odwiedziła  również baz yl ikę św.  Jadwigi ,  gdzie  ks.  Piotr  Fi las 
SDS opowiedział  o  odnalezieniu doczesnych szczątków św.  Jadwigi .

▶ Jednym z  najważniejsz ych punktów wiz yt y delegacj i  było pr zek azanie na ręce burmistr za 
Mark a D ługozimy specjalnego czeku na kwotę 100 t ys.  euro.  Pieniądze posłużą 
w remoncie  budynku,  w któr ym obecnie pr zeby wają dzieci  z  uk raińsk ich domów dzieck a.

▶ Wspólne zdjęcie  delegacj i  pod Ur zędem M iejsk im w Tr zebnic y,  gdzie 
zawisła  f laga Kitzingen i  drugiego z  miast  par tnersk ich –  Winnik .

▶ Podobnie jak mak iet y ratuszów w Tr zebnic y I  Kitzingen.

▶ D rugi  mecz wraz z  w ymianą koszulek i  k lubow ych proporcz yków odbył  s ię 
kolejnego dnia na Stadionie M iejsk im Fair  Play Arena.

▶ Muzeum u Sióstr  B oromeuszek to kolejny punkt  na mapie z wiedzania.

▶ W 2019 roku otr z ymaliśmy od pr z yjaciół  z  Kitzingen specjalną tablicę, 
gdzie  odciśnięto dłonie burmistr za Mark a D ługozimy i  ówczesnego 
nadburmistr za Siegfrieda Müllera.  Tablic a  znajduje s ię  na honorow ym 
miejscu w Gminnym Punkcie  Informacji  Tur yst ycznej.

▶ Wspólne zdjęcie  młodych pi łk ar z y z  Polonii  i  FC Bayern Kitzingen. 
Pier wsz y mecz odbył  s ię  na Hali  Widowiskowo -Spor towej.

▶ Podczas pożegnalnej  kolacj i  gościom wręczone 
zostały  upomink i.  Pr zechodząc y na emer yturę 
sek retar z  R alph Har tner  otr z ymał  pamiątkową 
tablicę.

▶ Burmistr z  Marek D ługozima z  rąk nadburmistr za 
Stefana Güntnera otr z ymał  tablicę  podk reślają-
c ą starania o  pokój  w Uk rainie.

▶ Natomiast  nadburmistr z  z  rąk burmistr za 
odebrał  koszulk i  pi łk arsk ie  –  Polonii  ze  swoim 
naz wisk iem oraz koszulkę Bayernu z  podpisem 
Rober ta Lewandowsk iego. 
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koncert przyjaźni 

Na scenie wystąpili m.in. ka-
dra pedagogiczna z Gminnej 
Szkoły Muzycznej I stopnia im. 
prof. Edmunda Kajdasza. Oprócz 
nauczycieli do udziału w koncer-
cie poproszono członków szkol-
nego chóru „Cantores minores” 
pod batutą Beaty Krzenciessy, 
a w większości utworów można 
było usłyszeć fortepianowy akom-
paniament w wykonaniu Agaty 
Grudzień. W ramach koncertu 
znalazły się zróżnicowane utwory: 
zarówno nostalgiczne, jak i żyw-
sze, nawiązujące nie tylko do mu-
zyki klasycznej, ale także współ-
czesnych piosenek. Wszystko 
po to, aby maksymalnie uatrak-
cyjnić przekaz. Koncert rozpo-
czął się chóralnym wykonaniem 
„Snu o Trzebnicy” inspirowanego 
utworem Czesława Niemena, ale 
ze słowami Danuty Kamińskiej, 
która następnie powitała gości: – 
Dzisiejszy koncert zatytułowali-
śmy krótko i wymownie „Koncert 
Przyjaźni. Trzebnica-Kitzingen”. 
W tym trudnym, nie tylko dla 
Europy czasie, chcemy uzmysło-
wić wszystkim, czym jest przyjaźń 
i jak ważne jest miejsce, w którym 
żyjemy. Tylko mając wsparcie 
przyjaciół, możemy ufnie patrzeć 
w przyszłość. Witamy naszych 
mieszkańców, witamy przyjaciół 
z Kitzingen – rozpoczęła pro-
wadząca, będąca jednocześnie 
pomysłodawczynią scenariusza. 
W dalszej części publiczność wy-
słuchała w wersji rymowanej hi-
storii Trzebnicy, w kontekście jej 

uzdrowiskowej przeszłości i speł-
niających się właśnie planów co do 
przywrócenia jej statusu zdroju. 
Symbolicznie ukazano również 13 
lat partnerstwa z Kitzingen jako 
owych „dwóch mostów, dwóch 
brzegów”, po których do Pol-
ski trafiła św. Jadwiga, na zawsze 
zmieniając bieg historii. Tłuma-
czenie tekstu na język niemiecki 
udostępnione gościom z Kitzin-
gen było dziełem Pani Agnieszki 
Witaszczyk-Wody, od lat służącej 
pomocą w ramach współpracy 
tłumaczeniowej.

Wśród muzycznego repertu-
aru znalazły się m.in.: fragment 
„Ody do radości” Ludwika von 
Beethovena, motyw przewodni 
do serialu „Polskie drogi” skom-
ponowany przez Andrzeja Kury-
lewicza, utwór „Yesterday” z re-
pertuaru „The Beatles”, „Menuet” 
autorstwa Luigi Boccheriniego 
oraz utwór „Tomaszów” skom-
ponowany przez Zbigniewa Ko-
niecznego pierwotnie dla Ewy 
Demarczyk. Chór wykonał do-
datkowo utwór „Rzeka marzeń” 
do muzyki Krzesimira Dębskie-
go oraz „Ani słowa” ze ścieżki 
dźwiękowej do bajki Disneya pt. 
„Herkules”, a także utwór autor-
ski do słów Danuty Kamińskiej 
inspirowanej wierszem Adama 
Mickiewicza pt. „Nie zawsze 
bywa durna (ta młodość)”, z mu-
zyką skomponowaną przez Be-
atę Krzenciessę. Usłyszano tak-
że „Moon river” w wykonaniu 
Pauliny Cynkar. Oprócz samej 

muzyki koncert urozmaiciły wy-
stępy taneczne. W dwóch utwo-
rach: „Il mondo” oraz „Sway” 
popis taneczny dali państwo 
Barbara i Adrian Stryjczakowie, 
na co dzień prowadzący zajęcia 
taneczne w ramach grupy „BAS 
Dance” w Gminnej Hali Wido-
wiskowo-Sportowej im. Dolno-
śląskich Olimpijczyków. Pełnym 
zaskoczenia elementem był także 
żywiołowy taniec dziewczynek 
z grupy baletowej prowadzonej 
w ramach zajęć Gminnego Cen-
trum Kultury i Sztuki przez Pa-
nią Lilę Iwanową, które z małymi 
flagami Niemiec, Polski i Ukrainy 
zatańczyły do utworu „Hej, So-
koły”. Tego dnia w geście solidar-
ności z Ukrainą wysłuchaliśmy 
także fragmentu montażu słowno
-muzycznego „Chwała Ukrainie” 
w wykonaniu warszawskiej Aka-
demii Teatralnej.

Po części artystycznej Danu-
ta Kamińska zaprosiła na scenę 
inicjatora całego koncertu – bur-
mistrza Marka Długozimę wraz 
z gościem honorowym – Nadbur-
mistrzem Kitzingen Stefanem 
Güntnerem. W pierwszej kolej-
ności przemówił burmistrz Gmi-
ny Trzebnica: – Bardzo się cieszę, 
że mogę dziś gościć przyjaciół 
z Kitzingen, jak również zna-
mienitych gości zaproszonych na 
dzisiejszy koncert. Jest mi bardzo 
miło, że obecny tu obok mnie na 
scenie Nadburmistrz Stefan Gün-
ter kontynuuje dzieło pojednania 
i partnerstwa. Zawiązane w 2009 
roku partnerstwo między naszy-
mi miastami, między Kitzingen 
i Trzebnicą, rozwijało się wiele 
lat w sposób wzorowy. Dla wielu 
innych miast stanowi przykład 
tego, jak we współczesnym świecie 
może być realizowana i rozwijana 
idea pojednania między naroda-

mi. Dowodem na to jest ta liczna 
delegacja, która przybyła do nas 
z rodzinami. Szczególnie wzru-
sza i raduje mnie widok dzieci 
z Kitzingen… To zaszczyt gościć 
Was tutaj i pokazywać Wam Gmi-
nę Trzebnica – podsumował. 

Następnie głos zabrał Nadbur-
mistrz Stefan Güntner: – Jestem 
po raz pierwszy w Trzebnicy 
i jestem zachwycony miastem 
i Waszą gościnnością. Z pew-
nością jeszcze tu nie raz wrócę, 
zwłaszcza że cała moja rodzina, 
która przyjechała wraz ze mną, 
podziela mój zachwyt. Podziwiam 
rozwój całej gminy, którą mogłem 
zwiedzić w ciągu ostatnich dni. 
Szczególny podziw należy się bur-
mistrzowi Markowi Długozimie 
za to, co zrobił w ciągu ostatnich 
miesięcy w kontekście pomocy 

uchodźcom z Ukrainy. To wielkie, 
co robicie – możemy Was za to 
tylko podziwiać – dodał nadbur-
mistrz, po czym wspólnie z bur-
mistrzem Markiem Długozimą 
wręczyli w podziękowaniu kwiaty 
dla prowadzących.

Na zakończenie koncertu au-
torka scenariusza i zarazem re-
żyser Danuta Kamińska podzię-
kowała współprowadzącej galę 
Karolinie Samborskiej-Zaleskiej 
pracującej na co dzień w Galerii 
Trzebnickiej w charakterze kura-
tora, a także zwróciła się z podzię-
kowaniami do wszystkich, którzy 
czynnie brali udział w koncercie. 
Szczególne podziękowania skiero-
wała do inicjatora tego wydarze-
nia burmistrza Marka Długozimy.

[ksz]

Dla goszczącej w Trzebnicy delegacji z miasta 
partnerskiego Kitzingen przygotowano specjalne 

wydarzenie artystyczne – „Koncert przyjaźni”. 
Formuła bazująca na treściach związanych 

z trzynastoletnim partnerstwem był wzbogacony 
o utwory muzyczne oraz taniec.

▶ Na widowni  zasiedli  goście  z  Niemiec,  rodziny,  które pr z yjęły  ich pod swój  dach oraz 
mieszk ańc y chętni  do obejr zenia spektak lu słowno -muz ycznego.

▶ G alę  pr z yjaźni  w yreż yserowała i  poprowadziła  Danuta 
Kamińsk a wspólnie  z  Karol iną S amborsk ą-Z alesk ą 
z  Tr zebnick iej  G aleri i .

▶ Nadburmistr z  Stefan Güntner  podziękował  burmistr zowi 
Markowi  D ługozimie za zaproszenie do Tr zebnic y. 
Powiedział,  że  jego żona i  dzieci  są  zachw ycone miastem 
oraz gościnnością  tr zebniczan.  Dodał  również podziw 
za działania  jak ie  podejmujemy na r zecz uchodźców. 
Burmistr z  Marek D ługozima podziękował  za  f inansowe 
wsparcie  oraz roz wój  par tnerst wa.

R E K L A M A

▶ Moon R iver  zaśpiewała Paulina Cynk ar. ▶ Całość  spektak lu wzbogacona 
została  o  tekst y Danut y Kamiń-
sk iej. 

▶ Chór  Gminnej  Szkoły Muz ycznej  Cantores  M inores  pod batutą B eat y 
Kr zenciessy.

▶ Dla  zgromadzonej  publiczności  zatańcz yl i  Barbara i  Adrian Str yjczakowie 
z  Bas  Dance.

▶ Dziewcz ynk i  z  grupy baletowej  Gminnego Centrum Kultur y i  Sztuk i 
w ystąpiły  w tańcu z  f lagami Polsk i ,  Niemiec i  Uk rainy.
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– Po dwudziestu latach zapo-
mnienia, dzięki staraniom m.in. 
burmistrza Marka Długozimy tra-
sa kolejowa Trzebnica-Wrocław 
została reaktywowana i z miejsca 
stała się jednym z najważniejszych 
połączeń. Jest to doskonały przy-
kład sukcesu odrodzenia ruchu 

kolejowego. Od 1990 roku do 2010 
linia nie istniała, teraz wysyłamy 
16 par połączeń, które cieszą się 
bardzo dużą frekwencją i m.in. na 
potrzeby tej linii Koleje Dolno-
śląskie kupiły nowe trójczłonowe 
zespoły trakcyjne – powiedział 
Wojciech Zdanowski Wiceprezes 

Zarządu spółki Koleje Dolnoślą-
skie.

Trzebnica, która już niebawem 
odzyska status uzdrowiska stała 
się symbolem nowego początku 
kolei na Dolnym Śląsku. W 2007 
roku zarząd województwa jako 
pierwszą przejął właśnie naszą li-
nię kolejową, a dwa lata później 
ruch został przywrócony. Po deka-
dzie nastąpił kolejny przełom, a na 
trasie Trzebnica-Wrocław zade-
biutowały hybrydowe szynobusy. 
Pierwszy z nich przywitał pasa-
żerów w październiku ubiegłego 
roku, a ostatni 19 maja. – Trzeb-
nica tutaj bryluje, bo muszę po-

wiedzieć, że wzrost pasażerów jest 
proporcjonalny do zwiększania 
ilości taboru kolejowego i ilości 
połączeń. Mamy podwójne i po-
trójne tabory, które są wypełnione 
w 100%, to pokazuje popularność 
przywróconego przed laty połą-
czenia. Mam ogromną satysfakcję, 
że zarząd województwa i Koleje 
Dolnośląskie tak wspaniale roz-
wijają tę współpracę, dzięki czemu 
mamy tak dobrze skomunikowany 
cały teren Dolnego Śląska – po-
wiedział burmistrz Marek Dłu-
gozima i dodał: – Ja się cieszę, że 
mam w tym taką małą cegiełkę, 
a poczynione przeze mnie starania 

zostały docenione choćby tytu-
łem Człowieka Roku i Przyjacie-
la Kolei w ramach przywrócenia 
tego ruchu pomiędzy Trzebnicą 
a Wrocławiem – podsumował 
burmistrz.

Każda z sześciu trójczłono-
wych hybryd typu Impuls II jed-
norazowo może przewieźć ponad 
300 pasażerów, jadąc pod trakcją 
elektryczną nawet 160km/h. Jest 
to najnowocześniejszy tabor tego 
typu w Polsce. Pomieści jednora-
zowo ponad 300 pasażerów. Koszt 
zakupu jednego pociągu to ponad 
28 mln. zł. 

[sh]

nowocześnie i ekologicznie

Активні кАнікули рАзом 
— в АквАпАрку тшебниці ”Zdrój”

Koleje Dolnośląskie posiadają już komplet 
zamówionych przez siebie hybrydowych pociągów 

z serii Impuls. Szósty i ostatni z zamówionych 
szynobusów zawitał do Trzebnicy, stacji bardzo 

ważnej na mapie regionalnych połączeń. 

СучаСні та екологічні
Нижньосілезька Залізни-

ця вже отримала замовлений 
комплект гібридних поїздів із 
серії Impuls. Шостий і останній 
із замовлених рейкобусів при-
був до Тшебниці — станції, яка 
є дуже важливою на мапі регіо-
нального сполучення.

— Після двадцяти років за-
буття, у т. ч. завдяки зусиллям 
мера Марека Длуґозіми заліз-
нична лінія Тшебниця-Вро-
цлав була відновлена і одразу 
стала одним із найважливіших 
сполучень. Це чудовий при-

клад успішного відродження 
залізниці. З 1990 по 2010 рік лі-
нії не існувало, натомість зараз 
ми відправляємо 16 пар сполу-
чень, які мають дуже високий 
пасажиропотік. Для потреб 
зокрема цієї лінії Нижньосі-
лезька Залізниця придбала нові 
трисекційні потягові склади, 
— повідомив Войцех Зданов-
ський, віце-президент правлін-
ня Нижньосілезької Залізниці.

Тшебниця, яка незабаром 
поверне собі статус оздоровчо-
го курорту, стала символом 
нового початку для залізниці 
в Нижній Сілезії. У 2007 році 

воєводське правління вперше 
прийняло нашу залізничну ко-
лію, а вже двома роками пізні-
ше рух нею було відновлено. 
Через десятиліття стався чер-
говий поступ, і на маршруті 
Тшебниця-Вроцлав дебюту-
вали гібридні електропоїзди. 
Перший приймав пасажирів у 
жовтні минулого року, а остан-
ній – 19 травня.

— Варто зазначити, що 
Тшебниця тут позитивно ви-
різняється, оскільки пасажи-
ропотік збільшується пропо-
рційно до кількості рухомого 
складу та кількості сполучень. 

У нас є двосекційні та трисек-
ційні потягові склади, які за-
повнені на 100%, що свідчить 
про популярність сполучен-
ня, відновленого декілька ро-
ків тому. Я дуже задоволений, 
що воєводське правління та 
Нижньосілезька Залізниця так 
чудово розвивають цю співп-
рацю, завдяки чому ми маємо 
хороше сполучення на тери-
торії всієї Нижньої Сілезії, — 
сказав мер Марек Длуґозіма та 
додав: — Я радий, що також до-
клався до цієї справи і мої зу-
силля були відзначені, напри-
клад, титулом «Людини року» 

та «Друга залізниці» в рамках 
відновлення залізничного руху 
між Тшебницею і Вроцлавом, 
— підсумував мер.

Кожен із шести трисекцій-
них гібридних поїздів Impuls 
II може перевозити більше 300 
пасажирів одночасно, розга-
няючись на електричній тязі 
навіть до 160 км/год. Це най-
сучасніший рухомий склад по-
дібного типу в Польщі. Вміщує 
300 пасажирів одночасно. Вар-
тість придбання одного поїзда 
становить понад 28 мільйонів 
злотих.

Найсучасніший і найбільш 
інноваційний об’єкт на тери-
торії гміни Тшебниця — спор-
тивно-оздоровчий комплекс 
”Zdrój”. Вже 11 років він є од-
ним із улюблених місць відпо-
чинку дітей та молоді завдяки 
зручному розташуванні в око-
лицях Букового лісу і різнома-
ніттю доступних активних роз-
ваг. 

Водно-рекреаційний комп-
лекс ”Zdrój” складається із 
двох частин: критої та відкри-
тої. Крита включає спортив-
ний басейн площею 312,5 м2, 
оздоровчий басейн із водними 
атракціонами, дві доріжки для 
занять плаванням, дитячий ба-
сейн, гірку.

У відкритій частині аквапар-
ку можна користуватися басей-
ном площею 703,2 м2, гіркою, 
дитячим басейном, дитячим 
майданчиком та майданчиком 
для пляжного волейболу. По-

чинаючи з 1 липня і до кінця 
сезону відкрита частина аква-
парку працюватиме щоденно, а 
не тільки на вихідних.

Окрім того, комплекс ”Zdrój” 
має також спортивно-розва-
жальну зону. Серед доступних 
активностей для дітей і дорос-
лих — боулінг, бігові доріжки, 
тренажерний зал, сауна, групові 
та індивідуальні заняття із тре-
нерами з різних видів спорту 
тощо.

Дізнатися актуальні ціни та 
більше інформації можна на 
сайті або за номером телефону.

Адреса і контактні дані:
вул. Лісова, 5
55-100 Тшебниця
тел. +48 71 312 14 38
trzebnicazdroj.eu
ul. Leśna 5,
55-100 Trzebnica
tel. +48 71 312 14 38
trzebnicazdroj.eu

тшебниця Солідарна з україною

▶ B u r m i s t r z  M a r e k  D ł u g o z i m a  w s p ó l n i e  z  W o j c i e c h e m  Z d a n o w s k i m 
Wiceprezesem Z ar ządu Spółk i  Koleje  Dolnośląsk ie.  Podk reśl i ł  on,  że  l inia 
Tr zebnic a-Wrocław to najdynamiczniej  roz wijając a s ię  l inia  kolejowa.

▶ Ostatni  z  sześciu zakupionych pr zez Koleje  Dolnośląsk ie  sz ynobusów 
hybr ydow ych miał  swoją premierę na stacj i  w Tr zebnic y.

▶ Podczas imprez y była  również możliwość z wiedzania nowego pociągu 
hybr ydowego.

▶ Burmistr z  pr z ypomniał,  że  jego starania pr z yniosły  w 2009 roku efekt 
w postaci  pr z y wrócenia ruchu kolejowego na trasie  z  Tr zebnic y do 
Wrocławia.

R E K L A M A
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Warto zauważyć, że oprócz in-
westycji w infrastrukturę, gmina 
Trzebnica inwestuje w przyszłość 
i rozwój młodego pokolenia. Wie-
rzymy, że wyróżniając młodych, 
zdolnych uczniów podczas gali 
Szkolne Orły, czy przyznając im 
stypendia, motywujemy ich do 
jeszcze większej pracy. Pomysło-
dawcą przyznania tytułów Szkol-
nych Orłów Gminy Trzebnica, jest 
burmistrz Marek Długozima.

We wtorek 21 czerw-
ca odbyła się uroczysta gala 
w sali kinowo-widowiskowej 
Gminnego Centrum Kultury 
i Sztuki. Tytuł „Szkolnego Orła” 
przyznano uczniom za wysokie 
miejsca w powiatowych i woje-
wódzkich etapach różnorodnych 
konkursów – historycznych, języ-
kowych, matematycznych, orto-
graficznych itd., jak również lau-
reatom konkursów gminnych. Do 

„Szkolnych Orłów” zaliczają się 
także uczniowie wyróżniający się 
osiągnięciami sportowymi – za-
równo indywidualnymi, jak i zdo-
bywanymi drużynowo. Wszyst-
kich laureatów uhonorowano za 
wspaniałe reprezentowanie rodzi-
mych szkół. 

Od 3 lat nowością jest pojawie-
nie się specjalnej nagrody bur-
mistrza Marka Długozimy, wrę-
czonej w kategorii „Złoty Szkolny 
Orzeł Gminy Trzebnica”. Tytuł 
ten może otrzymać tylko uczeń, 
któremu po raz trzeci przyzna-
no tytuł Szkolnego Orła Gminy 
Trzebnica. Nagrodzeni tym wy-
różnieniem zostali Marcelina Ko-
pyś i Kryspin Falfura ze Szkoły 
Podstawowej nr 3. W tym roku 
pierwszy raz, decyzją burmistrza 
przyznany został tytuł Kryszta-
łowego Orła Gminy Trzebnica, 
którego otrzymała doskonale zna-

na komisji uczennica Gminnej 
Szkoły Muzycznej I st. w Trzebni-
cy Diana Cel. Następnie na scenę 
poproszono nauczycieli i dyrek-
torów, którym również wręczono 
dyplomy i podziękowania. Opra-
wę artystyczną zapewnili ucznio-
wie Gminnej Szkoły Muzycznej 
– zespół Kajdaszki oraz laureatka 
Kryształowego Orła Diana Cel. 

O podsumowanie gali popro-
szony został burmistrz Marek 
Długozima. – Orzeł jest ptakiem 
królewskim, panem przestwo-
rzy, który odważnie wzlatuje ku 
słońcu i szybuje najszybciej ze 
wszystkich ptaków. Symbolizu-
je on zwycięstwo, siłę, dominację 
dobra nad złem, ducha nad mate-
rią i światła nad ciemnością. Nie-
przypadkowo znalazł się w tytule 
przyznawanej przez nas nagrody. 
Wszyscy dzisiejsi laureaci są orła-
mi, którzy nieustraszenie dążą do 
celu jaki sobie wyznaczyli. Zwy-
ciężają w konkursach, walczą na 
arenach sportowych, nieustannie 
się rozwijając i będąc wzorem do 
naśladowania dla swoich kole-
gów. Dzisiejsza gala to prawdziwe 
święto szkół gminnych na naszym 
obszarze. Wiedzą Państwo, jak 
mocno inwestuję w infrastrukturę 

na terenie naszej gminy, w sport, 
kulturę, stypendia… A wszystko 
to właśnie z myślą o młodym po-
koleniu, o ich ułatwionym starcie 
i szansie na rozwój i naukę. Wi-
dząc tylu wspaniałych uczniów, 
tylu wspierających ich pedagogów 
i rodziców, zaangażowane w życie 
szkolne dyrekcje placówek – je-
stem dumny, jak wiele mogliśmy 
dotąd zdziałać razem i jestem 
pewien, że każdy rok przyno-
sić będzie coraz większe efekty 
i o naszych uczniach będzie co-
raz głośniej – powiedział na za-

kończenie burmistrz, jeszcze raz 
gratulując uhonorowanym wspa-
niałych sukcesów i życząc wszyst-
kim udanych, w pełni zasłużonych 
wakacji. Z pełną listą tegorocz-
nych „Szkolnych Orłów” mogą się 
Państwo zapoznać poniżej. [sh]

orły Gminy Trzebnica
Koniec roku szkolnego sprzyja podsumowaniom 

wyników edukacyjnych minionych miesięcy. 
Warto podkreślić, że Gmina Trzebnica jest 

jedyną gminą w powiecie trzebnickim, która 
organizując co roku galę Szkolnych Orłów 

docenia osiągnięcia uczniów.

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a p o -
grat u l owa ł ws z yst k im nagro -
d zony m .

▶ G a l ę  p o p r o w a d z i ł a  E w e -
l i n a  G ł a d y s z  z  W y d z i a ł u 
P r o m o c j i .

▶ L aure ac i  konkur sów k l as y 1-3:  N at al ia C z uc hwic k a – 
Sz ko ł a Po d st awowa nr 1 w Tr ze b nic y i  M ak s y mil ian 
Sz al a – Sz ko ł a Po d st awowa nr 2 w Tr ze b nic y.

▶ … z d o b y w c z y n i 
K r y s z t a ł o w e g o 
O r ł a D iana Ce l . 

▶ Te go dnia na widow ni z asie dli  l aure ac i  gminnyc h orł ów w raz z ro d z inami.

▶ O oprawę mu z yc z ną z ad ba ł y Tr ze b nic k ie Kaj d as z k i  z  G minnej Sz ko ł y 
M u z yc z nej oraz … ▶ W k ate gori i  dru ż y na , k l as y 1-3,  t y t u ł  Sz ko lne go O r ł a G miny Tr ze b nic a 

z SP nr 1 ot r z y mują:  Le onar d St ac howiak ,  Ale k s ande r H a ł ad aj ,  Jan K mie c ik , 
M ic ha ł Wa ł ejko,  Jan G ł ad ys z ,  Wik tor Jaku b ows k i ,  Ad am M orąg , Le on 
M roc z kowsk i ,  Bor ys O le c hnowsk i ,  Bar tos z Pr z y był k a ,  Wojc ie c h Chy lińsk i .

▶ N aj le ps z y Sp or towie c:  Sz y m on S ł ob o d a – Sz ko ł a Po d st awowa w Ku ź nic z ysku 
/  Jadwig a Śró dk a – Sz ko ł a Po d st awowa nr 1 /  Jaku b Świde r s k i  –  Sz ko ł a 
Po d st awowa nr 2 /  Al icja Janu siewic z – Sz ko ł a Po d st awowa nr 3 /  B ł ażej 
Frankows k i – Sz ko ł a Po d st awowa w Uje ź d źcu Wie lk im .

▶ L aure ac i  konkur sów, Sz ko ł y Po d st awowe, k l as y IV-VI I I :  Jul ia Figura ,  K r yspin 
Fal fura ,  H anna Le ż aj ,  Sop hie Doros z ,  M ate u s z Sidorc z uk ,  M arce lina Kopyś , 
Tom as z So le c k i ,  N adia Cic hy ze Sz ko ł y Po d st awowej nr 3.

▶ L aure ac i  konkur sów, Sz ko ł y Po d st awowe, k l as y IV-VI I I :  Ale k s ande r Śl ę k , 
Sz y m on D ie sne r,  Roz alia St ac howiak ,  I g a K rawc z y k ,  Sz y m on M at u siak Ze 
Sz ko ł y Po d st awowej nr 1.

▶ W k ate gori i  dru ż y na , k las y 4 - 8 ,  t y t u ł  Sz ko lne go O r ł a G miny Tr ze b nic a 
z SP nr 1 ot r z y mują:  Al icja K ralk a ,  Zu z anna Kar yś ,  M alwina Stę pie ń ,  M aja 
Su ł e k ,  O liwia O c ie p k a ,  M aja B aran ,  M aja N owak , Jul ia K ijak ,  Jago d a G niado, 
Al ina Chu dy, Al icja D rac hal .

▶ W k ate gori i  dru ż y na , k l as y 1-3,  t y t u ł  Sz ko lne go O r ł a G miny Tr ze b nic a 
z SP nr 2 ot r z y m ali  M at y l d a M iśt a ,  M aria So c ha ,  M a ł gor z at a Paluc h ,  M aja 
Świd z ińs k a ,  N at al ia N or ys ,  N iko de m Sk als k i ,  Jan Ste lm as zc z y k ,  Dawid 
D ąb e c k i ,  Antoni Buc ze k ,  Jan De re niowsk i.

▶ L aure ac i  konkur sów, Sz ko ł a M u z yc z na:  L aura Tr zę sows k a ,  Zu z anna Sz y m -
c z ak– Domino, K r z ys z tof Urbaniak ,  D iana Ce l  z  G minnej Sz ko ł y M u z yc z nej .

▶ L aure ac i  konkur sów, Sz ko ł y Po d st awowe, k l as y IV-VI I I :  M ile na G ie d z iun , 
Ce l ina Fe r te,  B e rnar d B e rnasińs k i ,  Karo l  Kę d z ior,  Karo lina Iwanik ,  Ty m on 
G anc ar z ,  Dominik M ie c z kows k i ,  Jaku b Świde r s k i  ze Sz ko ł y Po d st awowej 
nr 2 oraz Wik toria M e lkows k a ze Sz ko ł y Po d st awowej w B o le śc inie.

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a wsp ó lnie ze Z ł ot y mi O r ł ami 
M arce liną Kopyś i  K r yspine m Fal furą ze Sz ko ł y Po d st awowej 
nr 3 oraz K r ys z t a ł ow y m O r ł e m – D ianą Ce l  z  G minnej Sz ko ł y 
Mu z yc z nej .

▶ D iana Ce l  o d b ie ra 
 z  rąk burmist r z a 
 M ark a D ł u goz imy 
 K r ys z t a ł owe go O r ł a .
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ach, co to Był za Bal... 
Piątek był dniem, na który ósmoklasiści od 

dawna czekali. Od rana pogoda dopisywała, 
a w powietrzu można było wyczuć 

podekscytowanie. To właśnie 10 czerwca 2022 r. 
w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy odbywał 

się bal uczniów klas VIII. 

Uczniowie najstarszego rocz-
nika zgromadzili się na boisku 
szkolnym o 16.30. Mieli jeszcze 
chwilę przed tak ważnym wyda-
rzeniem, jakim było odtańczenie 
poloneza. Kiedy nadeszła godzina 
rozpoczęcia, wszyscy byli już na 
swoich miejscach i z uśmiechem 
na ustach czekali na słowa Pani 
Dyrektor. Równo o 17.00 usłyszeli: 
“Poloneza czas zacząć”. 

Nasza młodzież swoim tańcem, 
lekkością i wyczuciem rytmu za-
chwyciła wszystkich przybyłych 
gości. Swoją obecnością zaszczy-
cili nas: burmistrz Marek Długo-
zima, Przewodnicząca Rady Ro-
dziców Pani Marta Zając-Sobczak, 
Dyrekcja, Wychowawcy, Rodzice, 
Nauczyciele i Pracownicy naszej 
Szkoły. 

Po pięknym polonezie przed-
stawiciele społeczności uczniow-
skiej – Marcelina Kopyś i Tymote-
usz Orłowski powitali przybyłych 
i oddali głos Dyrektor Pani Anecie 

Herner, która w serdecznych sło-
wach wyraziła swoje uznanie dla 
młodzieży. Następnie uczniowie 
podziękowali wszystkim tym, któ-
rzy byli dla nich ważni przez lata 
spędzone w Szkole Podstawowej 
nr 3. Wyrazy wdzięczności skiero-
wali do Pana burmistrza za życz-
liwość, opiekę nad szkołą oraz za 
to, że mieli możliwość kształcenia 
się w tak dogodnych warunkach. 
Dyrekcji – za ciepłą atmosferę, 
w której łatwiej odróżniali dobro 
od zła, za zainteresowanie i troskę, 
dzięki którym omijały ich niebez-
pieczeństwa, za wspaniałą orga-
nizację każdego dnia spędzanego 
w tym budynku. Niezwykle wzru-
szające były chwile, w których 
prowadzący oraz wytypowani 
przedstawiciele zwrócili się do wy-
chowawców – tych z pierwszego 
etapu edukacyjnego, którzy powi-
tali ich, kiedy rozpoczynali naukę 
w klasie pierwszej oraz opiekunów 
klas IV-VIII. – W klasie, na kory-

tarzu, na wycieczkach... Czuwa-
liście nad nami, mobilizowaliście 
do wysokich, prawdziwie orlich 
lotów – mówiła Marcelina, pod-
czas wręczania kwiatów. 

Burmistrz Marek Długozima 
złożył ósmoklasistom życzenia – 
sukcesów i wytrwałości. Zwrócił 
także uwagę na to, że mogą być 
dumni, iż są częścią społeczności 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzeb-
nicy. 

Nie zapomniano również o po-
zostałych nauczycielach, którzy 
otrzymali podziękowania za cier-
pliwość, otwartość i przekazany 

zapał do zdobywania wiedzy. Za 
dobroć, zrozumienie, gotowość do 
pomocy oraz profesjonalizm. 

Ósmoklasiści docenili również 
pracowników szkoły – szczególnie 
Panie sprzątające, dzięki którym 
w szkole jest czysto i przytulnie. 
Nie zapomnieli również o rodzi-
cach, którzy wspierali ich każdego 
dnia, pomagali ze wszystkich sił, 
okazując miłość i troskę. 

Wzruszeniom nie było końca. 
Na szczęście kolejny punkt pro-
gramu rozbawił wszystkich zgro-
madzonych. Wystąpili uczniowie 
z klasy VI b, którzy wraz z Panią 

Ewą Pasek przygotowali wesoły 
program artystyczny. Po nim mo-
gliśmy wysłuchać piosenki “Ale to 
już było” w wykonaniu uczennicy 
klasy VIII b – Natalii Dudek. 

Następnie przed wejściem 
głównym wykonano pamiątko-
wą fotografię, a potem przyszedł 
czas na zabawę. Była fantastyczna 
i trwała do 22.00. Jej wspomnienie 
naszym, prawie już, ABSOLWEN-
TOM towarzyszyć będzie przez 
długi czas. Podobnie jak tych 
osiem lat spędzonych w budynku 
przy ulicy Marii Konopnickiej 14. 

Agnieszka Drohomirecka 

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

▶ Kate goria N auc z yc ie l  –  O pie kun: Anna Le s zc z y ńs k a -Janik – Sz ko ł a 
Po d st awowa w B o le śc inie /  Karo lina Ce l  –  G minna Sz ko ł a M u z yc z na / 
M onik a Bu d z iak – M ie lnik – Sz ko ł a Po d st awowa nr 1 w Tr ze b nic y /  Kat ar z y na 
Pro k s z a – Sz ko ł a Po d st awowa nr 1 w Tr ze b nic y /  Anna Śró dk a – Sz ko ł a 
Po d st awowa nr 1 w Tr ze b nic y /  Ane t a J ę dr zejews k a – Sz ko ł a Po d st awowa 
nr 1 w Tr ze b nic y. 

▶ Kate goria N auc z yc ie l  –  O pie kun – Sz ko ł a Po d st awowa nr 3 w Tr ze b nic y:  Ewa 
Pase k ,  Siost ra Li l ianna W y piór,  Sy lwia M ire k ,  Wojc ie c h Sze mie l ,  Anna Ciba , 
Jowit a Pie t r z y kows k a - D z iwak , M a ł gor z at a B o g ac z y ńsk a .

▶ Po d z ię kowania ot r z y m ali  rów nie ż dy re k tor z y:  E l ż b ie t a N owak – D y re k tor 
Sz ko ł y Po d st awowej nr 1,  Lidia Piot rows k a – D y re k tor Sz ko ł y Po d st awowej 
nr 2 ,  Ane t a H e rne r – D y re k tor Sz ko ł y Po d st awowej nr 3,  Anna Kurnic k a – 
D y re k tor Sz ko ł y Po d st awowej w Bo le śc inie,  E l ż b ie t a Taras zc z uk- G awe ł 
– D y re k tor Sz ko ł y Po d st awowej w Ku ź nic z ys ku , Paulina Pie rc horowic z-
R ąc z k a – D y re k tor Sz ko ł y Po d st awowej w M as ł owie,  M ariu s z Sz k arad z ińsk i 
–  D y re k tor Sz ko ł y Po d st awowej w Uje ź d źcu Wie lk im , Te re s a Łuc – D y re k tor 
G minnej Sz ko ł y M u z yc z nej ,  Agnie s z k a M andr yg a – D y re k tor J ę z y kowej 
I nte grac yj nej Sz ko ł y Po d st awowej ,  M onik a Fal fura – D y re k tora G minne go 
Ż ł ob k a ,  Dorot a G rab ows k a – D y re k tor G minne go Pr ze d s z ko l a nr 1,  Kat ar z y na 
Stę p ie ń – D y re k tora G minne go Pr ze d s z ko l a nr 2 .

▶ N aj le ps z y Abso lwe nt :  Anna D ys zc z y ńs k a – Sz ko ł a Po d st awowa w B o le śc inie 
/  Kac p e r Frąc kowiak – Sz ko ł a Po d st awowa w Ku ź nic z ys ku /  Dawid Kar yś 
– Sz ko ł a Po d st awowa w M as ł owie /  K r yspin Fal fura – Sz ko ł a Po d st awowa 
nr 3 w Tr ze b nic y /  Wojc ie c h K r z ak – Sz ko ł a Po d st awowa nr 1 w Tr ze b nic y / 
Jaku b Świde r s k i  –  Sz ko ł a Po d st awowa nr 2 w Tr ze b nic y /  Te re s a O lej nic z ak 
– Sz ko ł a Po d st awowa w Uje ź d źcu Wie lk im .

▶ Kate goria N auc z yc ie l  –  O pie kun – Sz ko ł a Po d st awowa nr 2 w Tr ze b nic y: 
Jo l ant a Sz y m c z y k ,  M a ł gor z at a Seyd a , I lona Ru dk iewic z ,  Paulina Wab nic , 
Agnie s z k a Ru dnic k a ,  Re nat a C z arny,  Anna N ie ł ac na ,  Pat r ycja H ł adun .

▶ N auc z yc ie l  w yc howania f i z yc z ne go – Sz ko ł a Po d st awowa nr 2 w Tr ze b nic y: 
M onik a Le c h ,  Joanna D r zewie c k a ,  M onik a M ar yc z ,  Iwona G ajs k a .  Sz ko ł a 
Po d st awowa nr 1:  Lidia Rojews k a ,  Anna Śró dk a .

▶ Wsp ó lne z dję c ie burmist r z a M ark a D ł u goz imy z dy re k tor Ane t ą H e rne r oraz 
wice dy re k tork ami Ag at ą Zyc h i  Anną Pac ie r z .

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a ż yc z y ł  uc z niom p owo d ze nia na d als zej 
e duk ac yjnej dro d ze.

▶ Uc z niowie o d t ańc z y li  t radyc yj ne go p o lone z a .



16 17NR 10 / 215 / 24.06.2022NR 10  / 215 / 24.06.2022

R E K L A M A

Strażacy

STRAŻ POŻARNA
tel. 71 / 312 07 88

Na drogach gminnych Trzeb-
nicy wielokrotnie, niestety, 
musieli pojawić się druhowie 
z OSP. W czerwcu w miejsco-
wościach: Kobylice, Biedasz-
ków Wielki i Szczytkowice do-
szło do kolizji samochodowych. 
W miejscowości Kobylice na 
drodze DK 15 zderzyły się trzy 
samochody (dwa osobowe i je-
den dostawczy). Na miejscu po-
jawili się druhowie z OSP Sko-
roszów – 4 druhów i strażacy 
z PSP w Trzebnicy. Na szczęście 
nikt z uczestników zdarzenia 
nie odniósł obrażeń. Druhowie 
zneutralizowali sorbetem wycie-
ki płynów z samochodów, które 
pojawiły się na drodze. W miej-
scowości Biedaszków Wielki do-
szło do zderzenia dwóch samo-

chodów. Na miejsce przyjechali 
strażacy z PSP w Trzebnicy oraz 
Policja. W wyniku zdarzenia 
drogowego jedna osoba została 
poszkodowana. W miejscowo-
ści Szczytkowice w trakcie ma-
newru wymijania doszło do koli-
zji dwóch samochodów. Nikomu 
nic się nie stało, ale na miejscu 
musieli interweniować druhowie 
z OSP Szczytkowice – 3 druhów 
i strażacy – 3 z PSP w Trzebnicy.

Na terenie zakładów w Bie-
daszkowie Małym miało miejsce 
niebezpieczne zdarzenie. Do-
szło tam do utraty przytomno-
ści, prawdopodobnie w wyniku 
nieostrożnego obsługiwania się 
środkami do czyszczenia i de-
zynfekcji. Na miejscu obecni byli 
druhowie z OSP Domanowice 

– 3 druhów oraz strażacy z PSP 
w Trzebnicy i Wrocławia. Łącz-
nie w zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia brało udział 25 osób 
na 9 specjalistycznych samocho-
dach.

W połowie czerwca na terenie 
Trzebnicy, w jednym z miesz-
kań, doszło do zadymienia, które 
prawdopodobnie było spowodo-
wane nieostrożnym obchodze-
niem się z ogniem. Nikomu nic 
się nie stało. Strażacy użyli środ-
ka gaśniczego w postaci wody. 
W działaniach brali udział dru-
howie z OSP Szczytkowice – 3 
druhów i 5 strażaków na trzech 
wozach specjalistycznych z PSP 
w Trzebnicy.

współpraca na rzecz Bezpieczeństwa z harcerskim podziękowaniem 
Burmistrz Marek 

Długozima spotkał się 
w Urzędzie Miejskim 

z Komendantem 
Państwowej Straży 

Pożarnej w Trzebnicy 
bryg. mgr. inż. Rafałem 

Przybylokiem. 

– Podczas spotkania podpi-
sane zostało porozumienie, na 
mocy którego, już tradycyjnie, 
przekazałem wsparcie finanso-
we na funkcjonowanie Powiato-
wej Straży Pożarnej w bieżącym 
roku kalendarzowym – powie-
dział burmistrz Marek Długozima 
i dodał: – Przypomnę, że w 2021 
roku wsparłem kwotą 50 tys. zł 

zakup samochodu ratowniczo-
gaśniczego z funkcją do ograni-
czania stref skażeń chemicznych 
i ekologicznych na potrzeby PSP 
w Trzebnicy. Mam nadzieję, że 
wspólnie z komendantem w dal-
szym ciągu będziemy podejmo-
wać szereg działań mających na 
celu zapewnienie bezpieczeństwa 
mieszkańców. Dziękuję wszyst-

kim strażakom za trud włożony 
w jego utrzymanie poprzez co-
dzienną ciężką pracę i gotowość 
do poświęcania własnego zdro-
wia i życia dla ratowania innych 
– podziękował burmistrz, który 
wspiera również strażaków ochot-
ników z 8 jednostek znajdujących 
się na terenie Gminy Trzebnica. 
Dzięki jego działaniom udało się 

pozyskać dofinansowanie i zaku-
pić wóz bojowy dla OSP w Cere-
kwicy. Wcześniej zakupiono nowe 
auta bojowe dla OSP Skoroszów 
oraz OSP Marcinowo, gdzie rów-
nież powstała nowoczesna remiza. 
W planach jest także budowa no-
wej remizy w Ujeźdźcu Wielkim.

[sh]

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a wsparł  f inansowo d z ia ł ania Kom e ndy 
Państ wowej St raż y Poż arnej .  Stosow ną um owę p o dpis a ł  z  Kom e nd ante m 
R afa ł e m Pr z y by lo k ie m .

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a ot r z y m a ł pamiąt kowe o d z nac ze nie u fundowa -
ne z o k azj i  30 - le c ia p owst ania Państ wowej St raż y Poż arnej ,  z a o k az y wane 
wsparc ie i  z aang ażowanie w d z ia ł anie PSP w Tr ze b nic y na pr ze st r ze ni l at .

▶ Wrę c ze nie nagró d o d by ł o się na g ali  zorg ani zowanej z  o k azj i  D nia St raż ak a .

Burmistrza Marka Długozimę w Urzędzie Miejskim 
odwiedziły przedstawicielki Drużyny Harcerek „Wataha” 

im. Marii Majki Krassowskiej ps. Kasztan, by podziękować 
za okazywane wsparcie na przestrzeni ostatnich lat oraz 

sfinansowanie zakupu namiotu.

– Serdecznie dziękuję za wizytę. 
Cieszę się, że w młodych ludziach dalej 
jest ten zapał do uprawiania harcerstwa 
i kształtowania w ten sposób charakte-
ru i właściwych ludzkich postaw. Har-
cerstwo to jest także moje dzieciństwo, 
też należałem do ZHP. Moja siostra Elż-

bieta Muszyńska, starsza druhna, Pau-
lina Muszyńska i Mokrzycka Agata są 
do dzisiaj w harcerstwie, więc wciąż się 
to u mnie w rodzinie kręci. Życzę wam 
tego ducha i podejścia harcerskiego na 
co dzień – powiedział burmistrz Marek 
Długozima. 

▶ H arce rk i  Al icja G órc z y ńs k a i  We ronik a D urbaj ł o p o d z ię kowa ł y
 b u r m i s t r z o w i  M a r k o w i  D ł u g o z i m i e  z a  w s p a r c i e  i  z a k u p  n a m i o t u .
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Serdecznie zapraszam do lektury przedruku Biuletynu Informacyjnego, miesięcznika 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W jednym z ostatnich numerów ukazał się 
artykuł pt. „Trzebnica enklawą patriotyzmu”. Podjęto w nim temat współpracy, którą na-
wiązałem z Zarządem Głównym ŚZŻAK Okręg III Obszaru Lwowskiego im. „Orląt Lwow-
skich”. Efektem naszych rozmów będzie m.in. utworzenie historycznej Izby Pamięci Armii 

Krajowej z siedzibą w trzebnickim Ratuszu, a także nawiązanie współpracy z trzebnickimi 
szkołami. Wiem, jak ważna jest troska o pamięć i historię. W naszej gminie przywiązuję 
ogromną rolę do tego, by młodzież wychowywać w poszanowaniu tradycji i historii.

Marek Długozima 
Burmistrz Gminy Trzebnica
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9 czerwca w sali kinowej Gmin-
nego Centrum Kultury i Sztuki 
odbył się koncert finałowy kon-
kursu „W RODZINIE SIŁA!” Or-
ganizatorami koncertu był Bur-
mistrz Gminy Trzebnica Marek 
Długozima oraz Dyrektor Gmin-
nego Przedszkola nr 2 im. Pol-
skiej Niezapominajki Katarzyna 
Stępień. Koncert został zorganizo-
wany w hołdzie wartości jaką jest 
rodzina. 

W konkursie wzięło udział 
21 rodzin z Gminy Trzebnica. 
W Koncercie finałowym zaprezen-
towało się 12 najbardziej rozśpie-
wanych rodzin. Tytuł najbardziej 
utalentowanej rodziny zdobyli:
• Antoni, Zuzanna i Agata Tass 

„Kaczka dziwaczka”
• Maksymilian i Katarzyna Koćma 

„Jestem muzykantem” 
• Nika, Dagmara i Dominic Zbieg 

„Meduza Klementyna”
• Antonina i Franciszek Górnicz 

„Yellow submarine”

• Lena i Ewelina Wywiał wraz 
z przyjaciółmi – Zosią, Mają, 
Jankiem i Karolem „Dziękuje 
Mamo, Dziękuje Tato”

• Dorian Bartosik i Emilia Kar-
bowska „Idealnie”

• Adam Ściebura wraz z mamą 
Moniką „Bocian”

• Bianka, Kalina, Kornel Lipińscy 
„Dziub, dziub”

• Szymon i Alicja Walasek „Ciężka 
praca przedszkolaka”

• Zofia Mrozińska z mamą Nata-
lia, „Szary świat”

• Zuzanna Cukla wraz z mamą 
Angeliką „Ramię w ramię”

• Wiktoria i Antonina Bagińska 
„Dziękuje mamo, dziękuje tato”

Koncert rozpoczęły dzieci 
z grupy Żabki prezentując rado-
sną piosenkę zespołu Małe TGD 
„Góry do Góry”, przygotowane 
przez wychowawczynię Kata-
rzynę Ratajewską oraz Barbarę 
Krzyżańską. W trakcie mogliśmy 
podziwiać taniec dzieci z grup 

Biedronek i Myszek, które solida-
ryzowały się z naszymi sąsiadami 
z Ukrainy (przygotowanie: Anna 
Sielowska i Aleksandra Jakusek).

Na koniec Katarzyna Stę-
pień pogratulowała wszystkim 
pięknych, odważnych występów 
i podziękowała burmistrzowi: – 
W sposób szczególny pragnę po-
dziękować Panu Burmistrzowi za 
pomoc i wsparcie, ufundowanie 
nagród ale szczególnie za coś do 
czego my trzebniczanie już zdą-
żyliśmy się przyzwyczaić. Dzięku-
ję za to że tworzy Pan wspaniałą 
przestrzeń do życia dla trzebnic-
kich rodzin. Dlatego też dzisiaj 
mamy dla Pana wyjątkowe po-
dziękowanie – DRZEWO – niech 
wsadzone w trzebnickim parku 
będzie symbolem SIŁY TRZEB-

NICKICH RODZIN. Pamiątkowe 
drzewo dyrektor wręczyła wraz 
z Klaudią, Wiktorią i Tosią Bagiń-
skimi. 

Burmistrz Marek Długozima 
pogratulował ze sceny wszystkim 
wykonawcom: – Gratuluję tak 
wspaniałych talentów, ale przede 
wszystkim gratuluję wspólnie 
spędzonego czasu. Rodzina to 
najważniejsza komórka społecz-
na, a Gmina Trzebnica wspiera 
rodziny. Większość działań, ja-
kie podejmuję, są ukierunkowane 
w stronę poprawy komfortu życia 
rodzin. Mamy swój autorski pro-
gram Rodzina „Trzy Plus”, nale-
żymy do „Ogólnopolskiej Karty 
Dużej Rodziny”, a w ubiegłym 
roku za działania na rzecz rodziny 
odebrałem z rąk premiera Mate-

usza Morawieckiego wyróżnienie 
w konkursie „Pro Familia”. Cieszę 
się, że taki konkurs został zor-
ganizowany, że znalazło się tylu 
uczestników i że tak wspaniale 
prezentujecie wartości rodzinne. 
Gratuluję organizacji tego wyda-
rzenia dyrektor Katarzynie Stę-
pień – podsumował burmistrz.

Koncert był czasem spotka-
nia trzebnickich rodzin, czasem 
w którym można było wspól-
nie śpiewać i tańczyć, czasem na 
wspaniałe wrażenia i wspólne 
przeżywanie emocji. Dziękujemy 
za tak ogromne zainteresowa-
nie oraz jeszcze raz gratulujemy 
wszystkim wykonawcom. Rodzina 
ma wielką moc!

[przedszkole nr 2]

wspomnienie monte casino

Było już wiele rocznic, ale czło-
wiek, gdy młody nie rozpamiętuje, 
nie docenia starszego pokolenia, 
zajęty codziennymi sprawami, 
dziećmi potem wnukami nie pa-
mięta o rzeczach i sprawach waż-
nych dla pokoleń.

Jestem obecnie, mniej więcej, 
w wieku, w którym ojciec mój, 

żołnierz Armii Andersa umierał. 
Pod koniec śmiertelnej choro-
by prosił mnie o spełnienie jego 
pragnienia, aby podczas cere-
monii pogrzebowej nie zabrakło 
sztandaru Związku Bojowników 
o Wolność i Demokrację (ZBO-
WiD). Lecz niestety tak się nie sta-
ło, ponieważ ówcześni decydenci 
Związku, stwierdzili, że nie ma 
takiego zwyczaju, ażeby żołnie-
rzy Armii Andersa żegnać w ten 
sposób. Nie mogłam więc spełnić 
tej prośby ojca. Dlatego pisząc te 
wspomnienia spełniam chociaż 
w ten sposób jego wolę. My, starsi 
wiekiem zaczynamy wracać my-
ślami do lat młodości i coraz czę-
ściej wspominać rodziców.

Ojciec mój Henryk Stróżek 
był żołnierzem Armii Andersa. 
Brał udział w bitwie pod Monte 
Casino.

Armia Andersa była wybawie-
niem dla wielu tysięcy Polaków. 
Dzięki niej w trudnych czasach 
wojny mogli oni opuścić więzie-
nia i łagry, miejsca zesłań w Rosji, 
gdzie na Syberię został także ze-
słany mój ojciec.

Wspólnie z wieloma więźnia-
mi dostał szansę na spełnienie się 
jako żołnierz w wojnie światowej 
przeciwko nazizmowi.

Uczestniczyli oni w marszu 
przez 3 kontynenty, aby wziąć 
udział w walkach II korpusu 
Armii Andersa między innymi 

w kampanii włoskiej, co dokład-
nie i ciekawie opisuje Norman 
Davis w wydanej w 2015 r. książ-
ce „Szlakiem Nadziei”. W 1983 r. 
miałam okazję odwiedzić miej-
sce walk polskich żołnierzy pod 
wzgórzem, twierdzą a także klasz-
torem Monte Casino.

W tej zwycięskiej walce zginęło 
wielu Polaków. Upamiętniają to 
krzyże na polskim cmentarzu na 
Monte Casino. Mojemu ojcu udało 
się przeżyć.

Został ranny w bitwie pod Bo-
lonią lecz szczęśliwie doczekał 
końca wojny i po rozwiązaniu 
armii na przełomie roku 1947/48 
wrócił z Anglii do Polski. Jak wia-
domo z historii nie były to najlep-

sze czasy w naszej ojczyźnie dla 
żołnierzy Armii Andersa. Wielu 
nie odważyło się wrócić do ojczy-
zny. Rozjechali się po świecie. Oj-
ciec mój wrócił, założył rodzinę 
i dzięki temu, mogłam przez te 
wszystkie lata być z niego dumna 
i tak jest do dzisiaj.

Pisząc te wspomnienia chcia-
łam chociaż w ten sposób oddać 
cześć mojemu ojcu, a także przy-
bliżyć młodszemu pokoleniu syl-
wetkę żołnierza historii, który żył, 
mieszkał i pracował dla naszego 
miasta.

Wspominała córka Jadwiga G.

W kolejną rocznicę 
Bitwy pod Monte 

Casino (19 maj 1944 r.) 
Pamięci żołnierzowi 

Armii Andersa 
Henrykowi Stróżkowi

KONCER T  W RODZINIE SIŁA 
Rodzina to największy skarb. To właśnie 
ona stanowi o naszym miejscu na ziemi. 

Rodzina jest wsparciem i opoką, pozwala 
uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania, 

jest ostoją i bezpieczeństwem. Miłość rodziny 
jest bezwarunkowa i nieskończona. Rodzina 

jest naszym światłem, a więzi jej członków 
są najsilniejsze z możliwych – są wyjątkowe 

i niezastąpione W RODZINIE SIŁA!

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

W. Szymborska

Z wielkim żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci

śp. Wiesława Grzeżułkowskiego

„Miodzio”

Łącząc się w żałobie, szczere wyrazy współczucia
żonie Urszuli, córkom Iwonie i Magdzie, 

Rodzinie i Bliskim

składa

Burmistrz Gminy Trzebnica

Marek Długozima

▶ W ystę p z pr ze k aze m wsparc ia dla Uk rainy pr z ygotowa ł y Anna Sie lows k a 
i  Ale k s andra Jakuse k .

▶ Wsp ó lne z dję c ie uc ze st ników konce r t u w raz z burmist r ze m M ark ie m D ł u goz im ą oraz 
dy re k tor Pr ze d s z ko l a nr 2 Kat ar z y ną Stę pie ń .

▶ D z ie c i  z  Pr ze d s z ko l a im . Po ls k iej  N ie z ap ominajk i  pr z ygotowa ł y sp e cjalny 
pro gram ar t yst yc z ny.

▶ Ro d z iny gorąco dopingowa ł y s woic h m a ł yc h ar t ystów.▶ B u r m i s t r z  M a r e k  D ł u g o z i m a 
p o g r a t u l o w a ł  w s z y s t k i m 
u c z e s t n i k o m .

▶ Burmist r z ot r z y m a ł pamiąt kowe 
dr zewko, k tóre z naj d z ie s woje 
m i e j s c e  w  r e w i t a l i z o w a n y m 
Parku M iejs k im im . Le c ha i  M ari i 
Kac z y ńs k ic h .
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W uroczystości udział brali 
bliscy i rodzina jubilatów, którzy 
ze wzruszeniem przyglądali się 
jak Pani Marianna i Pan Tadeusz 
powtarzali za burmistrzem słowa 
przyrzeczenia mówiące o dalszej 
niesłabnącej miłości, poświęceniu, 
a także kolejnych dobrych wspól-
nych latach związku. Następnie 
burmistrz wręczył medale oraz 
okolicznościowe dyplomy i po-
dziękowania. – Jesteście Państwo 
wspaniałym wzorem do naślado-
wania dla waszych dzieci i wnu-
cząt. Nie jest dziś łatwo o takie 
przykłady długowiecznej miłości, 
która zapewne musiała w ciągu 
tych 50 wspólnych lat cieszyć się 
wieloma chwilami szczęścia, ale 
też przezwyciężać trudne mo-
menty. Jednak razem pokonaliście 
wszystkie przeciwności, a dziś ma-

cie tego wspaniałe owoce, w po-
staci waszych dzieci, ale także i tej 
nagrody – powiedział burmistrz 
i dodał: – Niech ten wspólny czas 
będzie fundamentem, na którym 
zbudujecie kolejne, szczęśliwe dni. 
Oby upłynęły Wam w spokoju, 
pomyślności i zdrowiu. Życzę, by 
małżeństwo było dla Państwa za-
wsze powodem do dumy i radości, 
a w sercach Waszych najbliższych 
zapisało się jako najpiękniejszy 
obraz prawdziwej miłości – pogra-
tulował burmistrz Marek Długo-
zima. 

Pani Marianna urodziła się 
w Kaźmirowie w województwie 
łódzkim. Gdy była mała, rodzi-
ce poszukujący pracy przenieśli 
się do Skarszyna. Spędziła tam 
swoje młode lata oraz podjęła 
pierwszą pracę. Pan Tadeusz po-

chodzi z Rybki Lututowskiej – 
małej miejscowości w wojewódz-
twie łódzkim. Spędził tam całą 
swoją młodość, chodząc do szko-
ły i pomagając rodzicom w go-
spodarstwie. Po odbyciu służby 
wojskowej przyjechał do swojego 
brata, który wraz z żoną mieszkał 
w Skarszynie. To tu właśnie przy-
szli małżonkowie się poznali.

25 października 1969 roku za-
warli związek małżeński. Począt-
kowo mieszkali w Skarszynie, 
a w 1976 roku przenieśli się wraz 
z dziećmi do Trzebnicy, gdzie 
mieszkają do dziś. Doczekali się 
trzech córek, pięciorga wnucząt 
oraz jednego prawnuka – Alek-
sandra. Oboje cieszą się zdrowiem 
i mogą oddawać się swoim pasjom 
– gotowaniu i pracy na działce.

Życzymy wszystkiego dobrego!

Na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy do Urzędu Miejskiego 
przybyli Państwo Marianna i Tadeusz Krzemieniowie, którzy obchodzą 

50. rocznicę ślubu, za co zostali uhonorowani przez gospodarza gminy 
medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Przyznane zostały one na 

wniosek burmistrza przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Złoty jubileusz Państwa Krzemieniów

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a w raz z ju b il at ami Państ we m 
M arianną i  Tade u s ze m K r ze mie niami.

▶ Burmist r z w yst ąpi ł  o nad anie o d z nac ze ń z a d ł u go le t nie 
p oż yc ie m a ł że ńs k ie do Pre z yde nt a R P Andr zeja D u dy. 
Zost a ł y one w rę c zone p o dc z as uro c z ystośc i  w Ur zę d z ie 
M iejs k im .

▶ Wsp ó lne z dję c ie ju b il atów z naj b li ż s z y mi ,  burmist r ze m M ark ie m D ł u goz im ą i  N ac ze lnik ie m 
Ur zę du St anu Cy wilne go M arc ine m Woj t aś k iewic ze m . 

▶ M a ł żonkowie p ow tór z y li  s ł owa o dnowie nia p r z y r ze c ze nia z a b urmist r ze m M ark ie m 
D ł u goz im ą.

z albumu rodzinnego

▶ Pamiąt kow y dy p lom .
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Tym razem chciałbym napisać 
Państwu o czymś nieco lżejszym, 
bliższym codzienności, choć wca-
le nie mniej istotnym. A idzie mi 
o, pisząc metaforycznie, o zacho-
wania „oliwiące” społeczne, kul-
turowe mechanizmy wzajemnego 
współżycia.

Zachęcam więc Państwa z całych 
sił do zachowań niezbędnych do 
tego, by życie społeczne było zno-
śne. Ot, chociażby do codziennej 
życzliwości i uprzejmości w sto-
sunku do bliźnich. Mark Twain 
napisał: „Życzliwość to język, który 
niesłyszący może usłyszeć, a nie-
widzący zobaczyć”. Życzliwość za-
tem okazujemy nie tylko słowami, 
także spojrzeniem, gestem, posta-
wą ciała, mimiką twarzy. Uprzej-
mość zaś to przystosowanie się do 
innych ludzi, liczenie się z nimi 
w swoich działaniach.

Nie sposób wszystkich kochać, 
to brzmi jak bajka o żelaznym 

wilku. Można jednak być życzli-
wym wobec kolegi z pracy, sąsiada, 
przechodnia, internauty. Wartości 
życzliwości i uprzejmości powin-
ny być przedmiotem ćwiczeń, nie 
deklaracji. Spróbujmy czasem bez-
interesownie uśmiechnąć się do 
kogoś, powiedzieć nieznajomemu 
„dzień dobry.” Wzajemna życzli-
wość może być lepszym antidotum 
na troski niż niejeden ekonomicz-
ny program pomocowy.

Nie dajmy się oczywiście zwa-
riować w tym lukrze – żeby urzęd-
niczka nie odmówiła załatwienia 
sprawy, czekamy godzinę potulnie 
przed okienkiem, gdy ona roz-
mawia przez telefon z koleżan-
ką. Taka „uprzejmość” nie jest 
uprzejmością, lecz poddaństwem. 
Skala tego problemu jest rozległa, 
chodzi o rzesze ludzi, którzy nie 
są w stanie nikomu niczego odmó-
wić. Przytakują, godzą się, ustę-
pują, ulegają, robią dobrą minę do 

złej gry. Z biegiem czasu są coraz 
bardziej wściekli, przede wszyst-
kim na samych siebie, bo czują 
się notorycznie wykorzystywani 
i oszukiwani. Dlatego zachęcam, 
by nauczyć się innej uprzejmo-
ści. Niektórzy nazywają ją obcym 
słowem „asertywność”. A jest 
w gruncie rzeczy dość prosta – 
polega na mówieniu „nie”, gdy nie 
chcemy powiedzieć „tak”. Opiera 
się na poczuciu własnej wartości 
i obrony przed tym, by ktoś nas 
lekceważył czy krzywdził. Wiem, 
że nie jest to łatwe, bo „ciśnie-
nie rośnie”, ale powinna polegać 
na posługiwaniu się spokojnym 
głosem i cenzuralnymi słowami; 
nadto nie zawierać skwapliwego 
usprawiedliwiania swoich decyzji, 
tłumaczenia się i drobiazgowego 
wyłuszczania powodów odmowy 
czy sprzeciwu. „NIE” JEST SKOŃ-
CZONYM ZDANIEM I NIE WY-
MAGA KOMENTARZA. Taka 

uprzejmość jest najdoskonalszą jej 
formą. Gwarantuje, przynajmniej 
w teorii, przestrzeganie naszych 
granic. Pomaga we wszystkim, na-
wet w szaleństwie.

Kącik Kul turalny 

Krz ysz tof Sztalt
dr socjologii

socjolog kultury
Ponad dwudziestoletni 

wykładowca Uniwersytetu 
Wrocławskiego.

K ied y  s ł y szę  s ł owo ku l t u ra… Pani Urszuli Pietrzak dedykuję 

Życzliwość i uprzejmość fr
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Coraz powszechniejsze staje 
się stosowanie suplementów die-
ty. W tym kontekście, arginina od 
wielu lat znajduje się w szerokim 
kręgu zainteresowań naukowców. 
Często można się spotkać z twier-
dzeniem, że jest ona aminokwasem 
względnie egzogennym. Oznacza 
to, że oprócz tego, że może być 
ona produkowana przez organizm 
człowieka, to jej niezbędnym źró-

dłem jest pożywienie. Odpowied-
nia zawartość tego aminokwasu 
w diecie jest szczególnie istotna 
nie tylko dla dzieci, ale również dla 
osób dorosłych. Szczególnie wy-
sokie stężenia argininy zawarte są 
w mięsie, owocach morza, kaszach, 
nasionach i orzechach. Należy jed-
nak zwrócić uwagę, że aminokwas 
ten pochodzący z białek roślinnych 
jest lepiej przyswajalny niż ten za-
warty w białkach zwierzęcych. 

W klinice używana jest jako 
lek uzupełniający w zaburzeniach 
wątroby, w nieprawidłowym prze-
biegu cyklu mocznikowego, a tak-
że w zatruciach amoniakiem. Do-
datkową korzyścią stosowania jest 
poprawa nadciśnienia tętniczego 
indukowanego ciążą, nadciśnienia 
płucnego, przewlekłej niewydol-
ności nerek, cukrzycy, jaskry, go-
jenia się ran, profilaktyka udarów 
mózgu. Przeprowadzono szereg 
badań, które wykazały, że doust-
na lub dożylna podaż L-argininy 
może łagodzić objawy chorób ser-
cowo-naczyniowych, a także może 
stanowić nową terapię otyłości i ze-
społu metabolicznego. Dodatkowo, 
interesujące wydają się wyniki 
badań sugerujące związek między 
stężeniem L-argininy a rozwojem 
chorób otępiennych, których przy-
kładem jest choroba Alzheimera. 

W ostatnim czasie wśród osób 
uprawiających sport bardzo popu-
larne stało się stosowanie suple-
mentów diety zawierających czystą 
postać argininy (L-argininę) lub 
też wzbogaconą o dodatki w po-
staci innych aminokwasów lub wi-
tamin. Powszechny jest pogląd, że 
arginina pozwala zwiększyć wy-
dolność fizyczną organizmu przy 
długotrwałym wysiłku. Podczas 
badań faktycznie wykazano pozy-
tywny efekt stosowania zwiększe-
nia zawartości argininy we krwi 
w postaci poprawy wydolności 
fizycznej poprzez stymulację kre-
atyny, która wpływa na wzrost 
masy mięśniowej, metabolizm tle-
nowy i obniżenie poziomu kwasicy 
mleczanowej. Jednakże, mimo tak 
powszechnej popularności suple-
mentów niepodważalnym faktem 
są niejednoznaczne wyniki badań 
dotyczących podaży L-argininy 
w grupie zdrowych sportowców. 
Wśród badanej grupy maratończy-
ków, którzy przyjmowali dziennie 
30 g L-argininy lub 10 g L-argininy 
z innymi aminokwasami, nie zaob-
serwowano pozytywnego wpływu 
na wydolność organizmu. 

Według badań arginina wpływa 
również na zaburzenia w erekcji. 
W 2013 roku opublikowano wy-
niki randomizowanego badania 

z podwójnie ślepą próbą z placebo 
przeprowadzonego u pacjentów 
prezentujących łagodny i średni 
stopień zaburzenia erekcji. Bada-
nie polegało na podaży doustnej 
8g asparaginianu argininy i 200 
mg monofosforanu adenozyny 1-2 
h przed stosunkiem. Zaobserwo-
wano zmniejszenie objawów w po-
równaniu z grupą kontrolną. Dzia-
łanie lecznicze argininy zostało też 
zbadane na grupie mężczyzn w Ja-
ponii cierpiących na łagodny lub 
średni stopień zaburzenia wzwodu. 
Przyjmowali oni przez 8 tygodni 
suplementację zawierającą L-Argi-
ninę lub placebo. Wyniki ukazały 
istotną różnicę w poziomie obja-
wów między grupą badaną a kon-
trolną. 

Arginina jest aminokwasem 
pełniącym ważne funkcje w orga-
nizmie człowieka. Jednak tylko do-
kładne poznanie reakcji, w których 
bierze udział, a także jej wpływu 
na tkanki, jest niezbędne do oceny 
znaczenia jej suplementacji. Należy 
określić przydatność stosowania 
argininy wśród osób uprawiających 
różne dziedziny sportu. Zainte-
resowanie budzi również zależ-
ność między stężeniem argininy, 
a chorobami neurodegeneracyjny-
mi. W dzisiejszych czasach, kiedy 
zaburzenia erekcji stają się coraz 

powszechniejszym problemem, 
obiecujący wydaje się pozytyw-
ny wpływ tego aminokwasu w tej 
dziedzinie. Potrzebne są dalsze ba-
dania w celu określenia grup, któ-
rym suplementacja może przynieść 
realne korzyści.

Artykuł powstał w oparciu o ra-
port Z. Zdrojewicza (2019)

kącik naukowy
pr omu jem y osi ągnięc i a  t r z ebnic z a n

dr inż. Sylwia Baluta
Katedra Inżynierii i Modelowania
Materiałów Zaawansowanych
Wydział Chemiczny
Politechnika Wrocławska

– W swojej działalności naukowej 
skupia się na opracowywaniu 
nowych technik analitycznych, 
będących alternatywą dla 
klasycznych metod badań. 
Skupiła się na zgłębianiu 
interdyscyplinarnej, wielce 
wymagającej dziedziny łączącej 
w sobie zagadnienia z zakresu 
biochemii, biotechnologii, chemii 
fizycznej, inżynierii materiałowej 
czy elektroniki – nauki 
o biosensorach.

Suplementacja argininy, a wpływ na naSze zdrowie
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Gaudia zajęła w całym turnieju 
5 miejsce. – To fantastyczny wy-
nik, biorąc pod uwagę obsadę tur-
nieju, oraz wyniki meczów. Turniej 
był organizowany wspólnie z WKS 
Śląskiem Wrocław oraz Gminnym 
Centrum Sportu w Trzebnicy, pa-
tronat honorowy nad wydarze-

niem objął Burmistrz Gminy Trzeb-
nica Marek Długozima. Bardzo 
dziękujemy za wsparcie i pomoc 
w organizacji. Dziękujemy rów-
nież wszystkim rodzicom naszych 
chłopców, którzy włączyli się w or-
ganizację tego turnieju – powie-
dział trener Wojciech Kabat. 

Otwierając wydarzenie w Trzeb-
nicy, burmistrz Marek Długozima 
powiedział: – Nowoczesna hala, 
na której się dziś znajdujemy po-
wstała z myślą o was. O młodzieży, 
która pragnie rozwijać swoje spor-
towe pasje. Nie ma chyba lepsze-
go momentu na koszykówkę na 
Dolnym Śląsku, po tym, gdy Śląsk 
odzyskał tytuł Mistrza Polski, coraz 
więcej młodych ludzi zaczęło inte-
resować się tym sportem. Mamy 
doskonałe warunki do tego, by wy-
chowywać przyszłe pokolenia mi-
strzów. Wierzę, że praca wykonana 
w sekcji koszykarskiej Gaudi przy-
niesie niebawem upragnione owo-
ce. Życzę wspaniałej sportowej ry-
walizacji – podsumował burmistrz. 

Oto komplet wyników: Gau-
dia 35:36 BC Żary: Daniluk 14, 
Pałka 4, Stelmaszczyk 4, Jaskóła 
3, Krzysztofik 2, Karczewski 2, 
Mędelewski 2, Lew 2, Rubaszew-
ski 2. Gaudia 46:51 Kotwica 
Kołobrzeg: Stelmaszczyk 17, Ko-
nopacki 9, Daniluk 8, Jaskóła 4, 
Mędelewski 2, Lew 2, Puchała 2, 
Rubaszewski 2. Gaudia 41:35 
Arka Gdynia: Stelmaszczyk 18, 
Daniluk 11, Jaskóła 6, Krzysztofik 2, 
Pałka 2, Puchała 2. Gaudia 66:25 
Bremerhaven: Stelmaszczyk 16, 
Daniluk 14, Rubaszewski 8, Krzysz-
tofik 6, Jaskóła 6, Mędelewski 4, Ko-
nopacki 3, Śmichowicz 3, Pałka 2, 
Puchała 2, Lew 2. Gaudia 46:45 
Górnik Wałbrzych (zwycięstwo 

pod dogrywce!) Stelmaszczyk 22, 
Daniluk 11, Konopacki 8, Krzysz-
tofik 3, Pałka 2.

MVP w drużynie Gaudii został 
wybrany Tymon Stelmaszczyk, 
a zawodnikiem który poczynił naj-
większy postęp w całym sezonie 
Mateusz Mędelewski.

młodzi koszykarze powalczyli  trzeBniczanie wyruszają na mont Blanc

Zakończył się turniej koszykówki Młodzików 
ALBACup 2022. Mecze grupy A, w której grali 
zawodnicy GKS Gaudii Trzebnicy-ZDRÓJ, były 

rozgrywane na nowej Hali Widowiskowo-Sportowej 
im. Dolnośląskich Olimpijczyków w Trzebnicy. Mecze 

grupy B były rozgrywane na legendarnej hali Śląska 
"Kosynierka" we Wrocławiu. Po meczach grupowych 

część pucharowa przeniosła się na stałe do Wrocławia.

Urząd Miejski odwiedzili 
przedstawiciele Trzebnickiej 

Grupy Górskiej ZAWRAT, 
którzy już 26 czerwca 

rozpoczynają od dawna 
planowany wyjazd do 

Chamonix we Francji, skąd 
wyruszą w celu zdobycia 

Mont Blanc, dachu Europy. 

– Cała akcja górska, jeże-
li warunki pozwolą i nie będzie 
problemów z aklimatyzacją, po-
winna potrwać 4 dni. Zdecydo-
wanie poza naszymi chęciami 
i determinacją, potrzebny jest 
profesjonalny sprzęt, który nam 
pozwoli przetrwać w ekstremal-
nych warunkach. Już nie pierw-
szy raz możemy liczyć na pomoc 

burmistrza Marka Długozimy 
w naszych górskich poczyna-
niach. Dziękujemy za pamięć 
i wsparcie. Po powrocie pełna 
relacja z wyprawy mam nadzie-
je, zakończonej powodzeniem – 
mówi Maciej Bildz z Trzebnickiej 
Grupy Górskiej ZAWRAT.

Wcześniej trzebnickim wspi-
naczom burmistrz przekazał 

m.in. zestaw odzieży sportowej 
tj. bluzy, koszulki i czapki. – Gmi-
na Trzebnica jako gmina wspie-
rająca sport wspiera wszelkie 
przejawy aktywności fizycznej. 
Gratuluję pasji i zaangażowania 
wszystkim członkom grupy wspi-
naczkowej. Odbywając kolejne 
wyprawy, są one żywą promocją 
i zaproszeniem do naszej gminy, 

ale także do dołączenia i podjęcia 
aktywności fizycznej w ramach 
Grupy Górskiej ZAWRAT. Życzę 
powodzenia w osiąganiu tak am-
bitnego celu jaki sobie postawili. 
Wierzę, że uda się im go osiągnąć 
– podsumował burmistrz Marek 
Długozima

[sh]

▶ C z ł onkowie grupy m ają ju ż na s woim konc ie wie le w y praw gór sk ic h ,  z aws ze 
towar z ys z y im f l ag a G miny Tr ze b nic a .

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a pr ze k az a ł sp e cjal ist yc z ny spr zę t na rę ce 
c z ł onków Tr ze b nic k iej  G rupy G ór s k iej  Z AWR AT. Pom oże on w w y prawie na 
M ont B l anc .

▶ Wsp ó lne z dję c ie ws z yst k ic h uc ze st ników t urnieju z burmist r ze m M ark ie m D ł u goz im ą.

▶ Wsp ó lne z dję c ie nas zej  dru ż y ny z t re ne re m Wojc ie c he m Kabate m .▶ Po z ac ię tej  r y wali z acj i  z awo dnic y G K S G au dia Tr ze b nic a -Z D RÓJ z aję l i  piąte 
miejsce.

Kolejność:
1. Warsaw Basketball
2. WKS Śląsk Wrocław
3. Kotwica Kołobrzeg 
4. Arka Gdynia
5. GKS GAUDIA Trzebnica-Zdroj
6. Górnik Wałbrzych
7. BC Swiss Krono Żary
8. Bremerhaven

R E K L A M A R E K L A M A
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trzeBnickie dni kultury Brazylijskiej
rozmowa z Michałem Kwiatkowskim

Bieg przedszkolaka

turniej siatkówki

W pięknej scenerii Stadionu 
Miejskiego Fair Play Arena przed-
szkolaki w kategoriach wiekowych 
4, 5 i 6 lat pokonały 180-metro-
wą trasę wyznaczoną na płycie 
boiska. Na mecie każdy otrzymał 
pamiątkowy medal oraz słodkie 
upominki. – Gratuluję wszystkim 
dzieciom wspaniałej sportowej ry-

walizacji oraz podjętego wysiłku. 
Cieszę się, że było Was dziś tak wie-
le, a na waszych twarzach królowa-
ły uśmiechy i zadowolenie z udziału 
w imprezie. Wspaniale reprezento-
waliście swoje przedszkola i szko-
ły! – powiedział burmistrz Marek 
Długozima podczas ceremonii wrę-
czania nagród. 

Blisko 800 dzieci z 11 placówek z terenu Gminy 
Trzebnica skorzystało z zaproszenia burmistrza Marka 

Długozimy i wzięło udział w Biegu Przedszkolaka. 

Od jak dawna capoeira gości 
w Twoim życiu i jakie sukcesy 
masz na koncie?

Capoeirę trenuję od 1997 roku, 
prowadzę zajęcia w Trzebnicy 
i Wrocławiu oraz koordynuję pra-
cę sekcji w Zielonej Górze, Kra-
kowie i Przemyślu, od 2018 roku 
posiadam stopień „Professor”. Na 
swoim koncie mam tytuł wice-
mistrza Europy, który zdobyłem 
na Zawodach Capoeira w Pradze 
w 2011 roku. Moi uczniowie na-
tomiast w 2016 roku na Zawodach 
Capoeira w Gdyni zdobyli pierw-
sze miejsce w kat. początkujący 
(kobiety), pierwsze miejsce w kat. 
początkujący (dzieci do lat 15), 
drugie miejsce w kat. zaawanso-
wany (dzieci do lat 15). Z kolei 
w 2017 roku na Ogólnopolskich 
Zawodach we Wrocławiu: pierw-
sze miejsce w kat. początkują-
cy (kobiety), pierwsze miejsce 
w kat. początkujący (mężczyźni), 
pierwsze i trzecie miejsce w kat. 
średniozaawansowany (mężczyź-
ni) oraz drugie miejsce w kategorii 
średniozaawansowany (kobiety), 
a także w 2018 roku na Mistrzo-
stwach Europy w Gdyni drugie 
i trzecie miejsce w kat. średnioza-
awansowany (mężczyźni).

Wracając do zajęć 
w Trzebnicy, gdzie się 
odbywają i komu są 
dedykowane ?

Zajęcia odbywają się w Gminnym 
Obiekcie Sportowo – Rekreacyj-
nym SQUASH w Trzebnicy, tre-
nujemy jako sekcja sportowa Mło-
dzieżowego Centrum Sportu – Ca-
poeira Muzenza Trzebnica. Spo-
tykamy się we wtorki i czwartki, 
o godz. 19:00, a zajęcia skierowane 
są do wszystkich zainteresowa-
nych, zarówno kobiet, mężczyzn, 
dzieci jak i dorosłych.

Co wyróżnia capoeirę ?

Capoeira jest brazylijską sztuką 
walki, łączącą w sobie elementy 
tańca, akrobatyki, muzyki i sztuki 
samoobrony. Sam ruch odbywa się 
w rytm muzyki, która grana jest na 
instrumentach tradycyjnych.

Jak przekonać 
niezdecydowanych ?

Jeśli macie wątpliwości czy roz-
począć treningi, ponieważ nie po-
traficie grać na instrumentach, nie 

przejawiacie idealnej koordynacji 
ruchowej, nie jesteście zbyt roz-
ciągnięci, nie potraficie wykonać 
salta to już są przynajmniej czte-
ry powody przemawiające za tym 
żeby spróbować capoeiry, nauczy-
cie się tego wszystkiego. Dobry 
capoeirista musi znać wszystkie 
te aspekty sztuki więc trenujemy 
i elementy akrobatyczne, techniki 
samoobrony, muzykę i śpiew, a po-
przez śpiew dodatkowo można się 
nauczyć języka portugalskiego.

Przed nami niecodzienne 
wydarzenie – TRZEBNICKIE 
DNI KULTURY BRAZYLIJSKIEJ, 
co wpisuje się w jego 
program ?

Chciałem Was bardzo serdecznie 
zaprosić na TRZEBNICKIE DNI 
KULTURY BRAZYLIJSKIEJ, któ-
re odbędą się w dniach od 24 do 26 
czerwca w Trzebnicy. W program 
wydarzenia wpisują się warsztaty 
i spotkania, które będą sposobno-
ścią do bliższego poznania kultury 
brazylijskiej. Zwieńczenie wyda-
rzenia będzie miało miejsce w Hali 
Sportowej przy ulicy Kościelnej, 
podczas którego nastąpi ceremonia 
nadania stopni uczniowskich dla 
uczniów Grupy Muzenza Capo-
eira Polska „BATIZADO i TROCA 
DE CORDA” oraz pokazy capo-
eira i gry na bębnach brazylijskich 
w wykonaniu zaproszonych gości.

Dziękujemy za rozmowę

rozmawiała
Aleksandra Podrygajło

R E K L A M A

▶ Z aję c ia Cap ore ir y w G minny m O b ie kc ie Sp or towo - Re k re ac yj ny m .

W wydarzeniu uczestniczył rów-
nież burmistrz Marek Długozima, 
który pogratulował wszystkim 
uczestnikom wspaniałej sportowej 
rywalizacji oraz walki w szczytnym 
celu jakim jest pomoc potrzebu-
jącym. Odniósł się także do Kin-
gi i Oliwii, którym życzył zdrowia 
i przezwyciężenia problemów. 

Podczas turnieju trwał kiermasz, 
który został kontynuowany pod-
czas Finału 8. Trzebnickich Dni 
Rodziny na trzebnickich stawach, 

z którego środki zostały przekaza-
ne na rehabilitację i leczenie Kingi 
i Oliwii. Udało się zebrać blisko 9 
tysięcy złotych.

W zmaganiach udział wzięły dru-
żyny z Trzebnicy oraz z Dolnego 
Śląska: Ogórki (1. miejsce), Niety-
kalni (2. miejsce), Pozbieranie (3. 
miejsce) oraz MUKA Industries, KPP 
Trzebnica, Usmoleni, Volley Team 
DTR i Emeritos Banditos.

– Dziękujemy zawodnikom, wo-
lontariuszom oraz osobom, które 

przyczyniły się do organizacji tur-
nieju. W sposób szczególny dzięku-
jemy Panu burmistrzowi Markowi 
Długozimie, który po raz kolejny 
udostępnił nową halę i ufundował 
kawę – powiedziała organizatorka 
Brygida Afet-Lenart. – Dziękujemy 
również lokalnej Palarni Kawy El 
Gato za sprzęt do przygotowywa-
nia kawy oraz Oliwii za obsługę. 
Serdeczne podziękowania kie-
rujemy również do pani Danuty 
Dereniowskiej, Firmy ELMAR BHP 

Trzebnica, Firmy Tarczyński S.A., LP 
Serwis Lilianny i Pawła Pęczkow-
skich, Jarosławowa K., Intermarche 
Trzebnica Benjamina Ferte, Szko-
ły Podstawowej nr 3, pani Anety 
Herner, Henryka Szymańskieego, 
firmy BEZA Trzebnica, Apteki Lege 
Artis, Cukierni i Piekarni Dąbrowscy, 
Marzeny i Marcina Turkiewiczów 
oraz wszystkich osób, które upiekły 
pyszne ciasta – dodała p. Brygida.

[mw]

Czwarty Charytatywny 
Turniej Piłki Siatkowej 

Drużyn Mieszanych odbył 
się 4 czerwca na Hali 

Widowiskowo-Sportowej 
im. Dolnośląskich 

Olimpijczyków i zgromadził 
kibiców oraz zawodników, 

którzy tym razem zagrali 
dla Kingi i Oliwii. 

▶ Po dc z as t urnieju u d a ł o s ię ze b rać b l is ko 9 t ysię c y z ł ot yc h .▶ B u r m i s t r z  M a r e k  D ł u g o z i m a  ż y c z y ł  u d a n e j  s p o r t o w e j  r y w a l i z a c j i , 
a  t a k ż e z d r ow i a d l a  K i n g i  i  O l i w i i .  Po d z i ę kow a ł  B r yg i d z i e  Af e t- L e n a r t  z a 
o r g a n i z a cj ę  ko l e j n e j  e d ycj i  t u r n i e j u .

▶ Wsp ó lne z dję c ie uc ze st ników t urnieju .

▶ Pr ze ds z ko lak i  z  wie lk im z apa ł e m r y wali zowa ł y na t rasie.

▶ Sy g n a ł  d o  s t a r t u  d a ł  b u r m i s t r z  M a r e k  D ł u g o z i m a .  Te g o  d n i a  w  z a w o d a c h  u d z i a ł  w z i ę ł o  b l i s k o  8 0 0  d z i e c i  z  g m i n ny c h  p l a c ó w e k .

▶ M ic ha ł Kwiat kows k i – 
inst ruk tor.
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Sz. Podstawowa Ujeździec

Sz. Podstawowa Ujeździec

Sz. Podstawowa Ujeździec

Dnia 1 czerwca 2022 r. klasy 0-III 
Szkoły Podstawowej w Kuźniczy-
sku były na wycieczce w Trzebnicy. 
Z okazji Dnia Dziecka uczniowie 
obejrzeli w trzebnickim kinie bajkę 
pt. ,,Felix i ukryty skarb”. Następ-
nie odwiedziły Sanktuarium św. 
Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy- Ba-
zylikę oraz klasztor. Przewodnik 

przybliżył postać św. Jadwigi- pa-
tronki naszej szkoły oraz pokazał 
miejsca, których uczniowie nie 
widzą na co dzień, między innymi: 
grób świętej Jadwigi, podziemia 
kościoła, zakrystię. Po wyjściu z 
Bazyliki zwiedziliśmy klasztor. 
Oprowadzała nas po nim siostra 
zakonna, która bardzo ciekawie 
opowiadała o klasztorze i odwie-
dzanych miejscach. Zobaczyliśmy 

kaplicę, jadalnię oraz piękny ogród 
klasztorny. Mali wycieczkowicze 
zadawali mnóstwo pytań, które 
dotyczyły głównie życia w klasz-
torze. Siostra bardzo chętnie na 
wszystkie odpowiadała. Na koniec 
odwiedzin w klasztorze, dzieci 
otrzymały ulotki o Sanktuarium 
oraz słodki poczęstunek. Bardzo 
serdecznie dziękujemy za oprowa-
dzenie nas po zakamarkach Bazy-
liki oraz klasztoru, a także za miłe i 
ciepłe przyjęcie w swoich progach. 
/A.Pasternak/„Tylko dzieci potrafią zatknąć

kij w piasku, uznać, że jest 
królową i obdarzyć go miłością”
Antoine de Sant Exupe’re
Dzień Dziecka to wyjątkowe świę-
to w kalendarzu. Uczniowie kl. I b 
i I u spędzili ten dzień zupełnie ina-
czej niż zwykły szkolny dzień. Obfi-
tował on w liczne atrakcje. Najpierw 
dzieci uczestniczyły w warsztatach 
– Wszystko o drewnie. Państwo 
Łączmańscy opowiadali o drewnie 
o zastosowaniu poszczególnych ga-
tunków drewna i pokazali dzieciom 
co można z niego zrobić. Następnie 

uczniowie z wielką pasją szlifowali 
drewniane kotki i malowali je far-
bami. Twórcza praca sprawiła dzie-
ciom dużo przyjemności. W tym 
dniu nie mogło zabraknąć pyszne-
go poczęstunku przygotowanego 
przez rodziców, a więc była pizza, 
pyszne muffinki i soczki. Po wspól-
nym posiłku uczniowie obu klas 
malowali w plenerze obrazy na fo-
lii stretchowej. Dzieci z olbrzymią 
radością i zaangażowaniem wzięły 
udział w zajęciach. Powstały piękne 
kolorowe obrazy. Na koniec ucznio-
wie wzięli udział w zabawach inte-
gracyjnych podczas, których było 
dużo śmiechu i radości. Dzień pe-

łen wrażeń szybko się skończył, ale 
wspomnienia pozostaną na długo. / 
Wioletta Skuza 

Dnia 1 czerwca 2022 roku ucznio-
wie klasy III b spędzili swoje święto 

w pięknym ogrodzie Pana Leśni-
czego Piotra Kozłowskiego w Brze-
ziu. Pan leśniczy przeprowadził 
pogadankę na temat „ Las i jego 
mieszkańcy” dzięki, której ucznio-
wie poznali pracę leśniczego, życie 
zwierząt mieszkających w naszych 
lasach, a także uwrażliwiły dzieci 
na piękno natury. Po zakończonej 
pogadance dzieci piekły przy ogni-
sku kiełbaski i śpiewały piosenki. 
Nie zabrakło również czasu na gry 
i zabawy sportowe, które sprawiły 
dzieciom wiele radości. Po zakoń-
czonych zawodach czekała w alta-
nie na dzieci SŁODKA NIESPO-
DZIANKA PRZYGOTOWANA 
PRZEZ RODZICÓW. To był udany 
dzień, szkoda ,że Dzień Dziecka jest 
tylko raz w roku …

Dzięki uprzejmości Państwa Kasi 
i Rafała Piaseckich Dzień Dziec-
ka spędziliśmy w niepowtarzalnej 
atmosferze. Jedną z wielu atrakcji 
przygotowanych przez Gospodarzy 
było ogromne tipi, w którym pie-
kliśmy kiełbaski i odpoczywaliśmy 
przy ognisku. Oprócz tego każde 
dziecko mogło spróbować swoich 
sił w wielu konkurencjach, takich 
jak: strzelanie z łuku, skok w dal, 
pokonywanie toru przeszkód, gra 
w siatkówkę, skoki na trampolinie. 
Niezwykłe otoczenie dopełniała 
obecność zwierząt; psów, kurek, 
gęsi, kóz, papug. Oczywiście nie 
mogło zabraknąć słodyczy, łącznie 
z samodzielnie kręconą watą cu-
krową. Magiczne otoczenie, wspa-
niała atmosfera, moc atrakcji, prze-
mili gospodarze sprawiły, że ten 
dzień był dla nich niezapomniany. 
/ Beata Kowalska

Dnia 6 maja 2022r. uczniowie klasy 
5A i 5C udali się do Teatru Muzycz-

nego Capitol na spektakl “Alicja”. 
To musical pełen przygód, zabawy 
i magii. Przedstawiony świat ma-
rzeń sennych Alicji jest śmieszny, 
piękny, dziwny i nieustannie zaska-
kujący. Jest zabawą – jedną z naj-
ważniejszych czynności ludzkich, 
o której z wiekiem zdajemy się za-
pominać. Ta opowieść o wyobraź-
ni, buncie, ciekawości siebie i świata 
oraz dojrzewaniu wywarła na Nas 
ogromne wrażenie. Przepiękne 
kostiumy, dekoracje i wspaniała 
oprawa muzyczna na długo zostaną 
w naszej pamięci. / Justyna Kędzio-
ra i Katarzyna Nogaj 

9 maja odbył się w Urazie XI Po-
wiatowy Konkurs Wiedzy o Unii 
Europejskiej „ Mały Europejczyk” 
dla klas II i III. W konkursie wzięli 
udział uczniowie z gminy Trzebni-
ca i Oborniki Śl. Uczniowie w ciągu 
60 minut rozwiązywali 25 zadań 
na temat Unii Europejskiej. Pyta-
nia dotyczyły w tym roku Belgii, 
Niemiec i Francji. Dzieci musiały 
wykazać się szczegółową wiedzą na 
temat stolic, flag, ustroju, najważ-
niejszych zabytków, sławnych po-
staci, pisarzy bajek dla dzieci, tra-
dycji, potraw i ciekawostek z tych 
krajów. Naszą szkołę reprezentował 
uczeń klasy IIc Dawid Mackiewicz, 
który zajął IV miejsce. Gratuluje-
my! / A. Woźna

11 maja w Osolinie odbył się I Mię-
dzyszkolny Konkurs Powiatowy dla 
uczniów szkół podstawowych klas 
IV – VI pod hasłem: „Z mapą za 
pan brat!”. Naszą szkołę reprezen-
tował Mateusz Sidorczuk z 6b. Kon-
kurs składał się z trzech etapów. 
Najpierw uczestnicy rozwiązywali 
test, wykazując się umiejętnością 
czytania mapy turystycznej. Na-
stępnie na boisku szkolnym odbył 
się praktyczny sprawdzian korzy-
stania z planu okolicy i kompasu. 

Ostatnim etapem był quiz spraw-
dzający znajomość mapy Polski. Po 
podliczeniu wszystkich punktów 
okazało się, że Mateusz zajął I miej-
sce! Serdecznie gratulujemy!

W czwartek 5 maja odbył się uro-

czysty apel dla najmłodszych 
uczniów naszej szkoły. Dziewczyn-
ki i chłopcy z klasy 3a przedstawili 

montaż słowno – muzyczny do-
tyczący tego bardzo ważnego wy-
darzenia w historii naszego kraju 
– rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Na zakończenie wszyscy 
odśpiewali hymn Polski. / RM

W drugim półroczu odbył się 
Szkolny Konkurs na makietę 
wybranego krajobrazu świata. 
W konkursie wzięło udział pięcioro 
uczniów i uczennic z klasy 5a i 5b. 
Prace zostały ocenione przez jury 
w składzie: p. Joanna Sobota, p. 
Aleksandra Bona-Waniek. Wzięto 
pod uwagę poprawność meryto-
ryczną, pomysłowość oraz staran-
ność wykonania. Uczniowie wyka-
zali się zdolnościami plastycznymi 
i kreatywnością, wykonując modele 
poznawanych na lekcjach geografii 
krajobrazów. Wyniki Konkursu: 
1.miejsce: krajobraz wysokogórski 
Himalajów – Ksawery Turowski 5a, 
2. miejsce: krajobraz pustyni lodo-
wej – Gaja Dziadosz 5a, 3.miejsce: 

krajobraz sawanny – Alicja Wala-
sek 5a oraz krajobraz tajgi – Michał 
Wypchlak 5b, 4. miejsce: krajobraz 
pustyni gorącej – Zuzanna Szcze-
paniak 5b, Gratulacje dla wszyst-
kich uczestników.

Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

KONKuRS MAŁy EuROpEjcZyK

KonKurs Z mapą Za pan brat

MAjOWE ŚWIętA

pO DRugIEj StRONIE luStRA... 

KONKuRS NA MAKIEtę 

ZAKOńcZENIE roku szkolnego

Gminne Przedszkole nr 2

Niestety czas płynie nieubłaganie 
i dzieci z najstarszych grup w Na-
szym Przedszkolu zakończyły swój 
pierwszy etap edukacji. W dniach 
06-10.06.2022 odbyły się uroczyste 
akademie podczas których, dzie-
ci z grup Żabki, Myszki, Rybki, 
Pszczółki i Biedronki pożegnały 
przedszkole. W akademiach wzięły 
udział przedszkolaki, wychowawcy, 
dyrekcja, rodzice oraz przedstawi-
ciele personelu przedszkola. Każda 
grupa przygotowała piękne występy 

artystyczne, podczas których śpie-
wano piosenki, recytowano wiersze, 
zaprezentowano tańce starsze jak 
i nowoczesne. Po części artystycznej 
Pani Dyrektor Katarzyna Stępień 
pogratulowała dzieciom pięknych 
występów, podziękowała rodzicom 
za współpracę oraz pożegnała ser-
decznie wychowanków, życząc wie-
lu sukcesów w szkole. Na pamiątkę 
dzieci otrzymały Elementarze oraz 
pamiątkowe dyplomy. Kochani ab-
solwenci będziemy za Wami tęsknić 
i liczymy, że będziecie nas często 
wspominać oraz odwiedzać. / (A.S.)

Sz. Podstawowa Masłów

WycIEcZKA DO BIERKOWIc

DZIEń DZIEcKA

DZIEń DZIEcKA W KlASIE IIIB

DZIEń DZIEcKA w klasach I, II, III A

01.06.2022 r. z okazji Dnia Dziec-
ka uczniowie z klasy 0 i III wybrali 

się na wycieczkę do Muzeum Wsi 
Opolskiej. Bierkowicki skansen 
to historia wsi opolskiej z okresu 
XVIII-XX wieku. Na ogromnym 
zadrzewionym i zielonym terenie 
zobaczyliśmy kompletnie zrekon-
struowane zagrody z drewnianymi, 
urządzonymi zgodnie z kanonem 
sprzed wieków chatami, do któ-
rych mogliśmy wejść. Poza doma-
mi zwiedzaliśmy kościół, kaplicz-
ki, szkołę, kuźnię i dwa wiatraki. 
W drodze powrotnej weszliśmy na 
Górę św. Anny i zwiedziliśmy ślicz-
ną Bazylikę. Kościół pod wezwa-
niem św. Anny jest wpisany na listę 
zabytków w rejestrze Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa. Po drodze 
wstąpiliśmy także do restauracji 
McDonald s̀. Do domów dotarli-
śmy najedzeni i zadowoleni. To była 
wspaniała przygoda!

DZIEń BOcIANA 

DZIEń DZIEcKA z patronką

Sz. Podstawowa Kuźniczysko

Sz. Podstawowa Kuźniczysko

Dnia 31 maja obchodzimy Dzień 
Bociana Białego. Święto zostało 
ustanowione w 2003 r. przez Pol-
skie Towarzystwo Przyjaciół Przy-
rody. Bociany to symbol polskiej 
wsi i jeden ze zwiastunów wiosny. 
Nasz kraj jest największą ostoją 
Bociana Białego. Aby uczcić ten 
dzień uczniowie klas I-VIII Szko-
ły Podstawowej im. św. Jadwi-
gi Śląskiej w Kuźniczysku przez 

cały miesiąc maj poznawali życie 
bocianów m.in. oglądając filmy, 
uczyli się piosenki, rozwiązywali 
zagadki o ptakach. Podczas zorga-
nizowanego wyjścia do pobliskie-
go lasu uczniowie zbierali m.in. 
plastikowe sznurki, aby bociany 
nie zanosiły ich do swoich gniazd 
jako wyściółki, ponieważ stanowi 
to zagrożenie dla małych bocia-
nów. Podsumowaniem tej akcji 
było zorganizowanie konkursu 
plastycznego oraz wystawa prac 

wykonanych różnymi technikami. 
/ Koordynator: Lidia Kędziora/

17 maja w Auli im. Jana Pawła II 
Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu odbyła się Gala Dolno-
śląskich Konkursów zDolny Ślą-
zak. Naszą Szkołę reprezentował 
Kryspin Falfura z 8b, laureat Dol-
nośląskiego Konkursu Geograficz-
nego. 

Szkoła Podstawowa nr 3

ZDOlNy ŚląZAK
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Jedna struna na gitarze drugiej 
dokuczała, gdy ta pierwsza chcia-
ła zabrzmieć, to druga brzdąka-

ła. Pozostałe struny również tak 
jak chciały,oddzielnie i głośno, 
muzykę swą grały. Nic dobrego 
z tego wcale nie wynikło,bo stado 
słuchaczy w mig, szybciutko, zni-
kło! Dzięki uprzejmości uczniów 
i ich nauczycieli ze Szkoły Mu-
zycznej w Trzebnicy, przedszko-
lacy z Gminnego Przedszkola nr1 
im Krasnala Hałabały poznali 
brzmienie i wygląd gitary oraz 
okulele. Wbrew temu co mówi 
wierszyk nikt nie uciekł, wprost 
przeciwnie. Utwory zagrane przez 
muzyków wzbudziły w dzieciach 
zachwyt i uznanie. Słuchały wy-
grywanych melodii z zapartym 
tchem. Wiele radości sprawił 
dzieciom wspólny śpiew, wszyst-
kim znanej piosenki „Mam chu-
steczkę haftowaną”, przy akom-
paniamencie okulele, na którym 
grała Pani Ania, nauczycielka ze 
Szkoły Muzycznej. Bardzo dzię-
kujemy za mile spędzone chwile 
przy muzyce i oczywiście zapra-
szamy ponownie.

Pędzi wielki wóz strażacki i syreny 
alarmują by do ognia się nie zbliżać 
– wszystkich ludzi informują. Taki 
strażak to bohater – chociaż dym 
go szczypie w oczy, ryzykuje życie 
stale, z ogniem walkę musi stoczyć. 
18 maja 2022 r. uczniowie klas I c 
oraz I d Szkoły Podstawowej nr 2 
w Trzebnicy udali się na wyciecz-
kę do Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Trzeb-
nicy. Głównym celem wycieczki 
było zapoznanie dzieci z zawodem 
strażaka, zadaniami realizowa-
nymi przez straż pożarną a także 

wyposażeniem wozów strażackich 
i wykorzystywanym w czasie akcji 
sprzętem ratowniczym. Spotkanie 
ze strażakami było też okazją do 
kształtowania u dzieci szacunku 
wobec osób wykonujących niebez-
pieczne, ale niezwykle potrzebne 
dla społeczeństwa zawody. Dzieci 
wysłuchały opowieści o trudnej, 
odpowiedzialnej i niebezpiecznej 
pracy strażaka oraz o akcjach ra-
towniczo – gaśniczych. Uczniowie 
dowiedzieli się jakie są różnice po-
między strażą państwową a strażą 
ochotniczą, czym zajmują się spe-
cjalistyczne jednostki straży pożar-
nej, jakie są sposoby alarmowania 

oraz zachowania się w przypadku 
zagrożenia. Dzieci miały możli-
wość obejrzenia stanowiska dowo-
dzenia, gdzie dyżurny strażak za-

demonstrował łączność pomiędzy 
jednostkami. Wielką atrakcją dla 
dzieci była możliwość wejścia do 
wozu strażackiego. Dzieci brawami 

podziękowały strażakom za trud 
ich pracy, wręczyły laurkę i słodki 
upominek. M. Strzykalska, D. Si-
kora

Klasa 2a ma przyjemność zaprezen-
tować teatrzyk cieni, który powstał 
na podstawie ulubionej książki na-
szych uczniów – „Shark in the Park” 
(autor – Nick Sharratt). To był pierw-
szy kontakt uczniów z taką formą 

przedstawienia, realizowanego pod-
czas cotygodniowych zajęć plastycz-
nych. Najpierw narodził się pomysł, 
a potem sukcesywnie realizowane 
były, nie bez pewnych przeszkód, 
jego etapy. Uczniowie sami tworzyli 
postacie, zastanawiali się nad spo-
sobem ich zamocowania, różnym 
ustawieniem światła, odpowiednim 
tłem… Ostatecznie ogromna ilość 
przygotowanych kształtów i postaci 
została znacznie zredukowana, a de-
koracje stałe zamontowane zostały 
za pomocą plasteliny. Ogromnie 
nam żal, że nie wszystkie elementy 
zostały wykorzystane, ale tłum ak-
torów po drugiej stronie ekranu po-
wodował spore zamieszanie. Często 
również na ekranie naszego teatrzy-

ku pojawiały się dziury, więc chętni 
uczniowie zostawali po lekcjach, by 
go systematycznie naprawiać. Pod-
czas nagrania również napotykali-
śmy na pewne przeszkody – poza 
brakiem odpowiedniego sprzętu na-
graniowego, który nie byłby tak czu-
ły na światłocień, musieliśmy nagry-
wać wielokrotnie, bo często wkradał 
się jakiś niechciany dźwięk. Ale je-
steśmy dumni z efektu końcowego! 
I z tego, że uczyliśmy się na własnych 
błędach i potrafiliśmy wyciągać 
wnioski. Naprawialiśmy, powtarza-
liśmy, zmienialiśmy… A ja, Joanna 
Dybała, gratuluję fantastycznym 
dzieciom cierpliwości, wytrwałości, 
chęci i ogromnej satysfakcji. Zapra-
szamy na: Shadow Theatre „Shark 
in the Park” by Nick Sharratt link 
poniżej: https://www.youtube.com/
watch?v=NWik8Q9Sa70

Dnia 18 maja 2022 r. w Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Trzebnicy odbył się 
Powiatowy Konkurs Matematyczny 
„I Mistrzostwa Sudoku” dla uczniów 
klas 4-6. Uczestnicy przez 45 minut 
rozwiązywali zestaw zadań skła-
dający się z różnych typów sudoku. 
W konkursie udział wzięli ucznio-
wie z 7 szkół powiatu trzebnickiego: 

Laureaci Konkurs: 1) Iga K. ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy. 2) 
Tymoteusz P. ze Szkoły Podstawowej 
w Pęgowie. 3) Amelia O. ze Szkoły 
Podstawowej w Żmigrodzie. 3) We-
ronika Ż. ze Szkoły Podstawowej 
w Żmigrodzie. 4) Maja M. ze Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy. 5) 
Kamil R. ze Szkoły Podstawowej nr 
2 w Trzebnicy. / Gratulujemy!

20 maja w naszej szkole odbył się 
finał VI Powiatowego Konkursu 
„Idiomy w obrazach w językach 
obcych” we współpracy z Stowa-
rzyszeniem Oświatowym SOWA. 
Wszystkim uczestnikom konkursu 
i oczywiście zwycięzcom gratulujemy 

i dziękujemy za uczestnictwo! Poni-
żej przedstawiamy wyniki konkursu 
i z radością informujemy, że nasze 
trzy uczennice, również zajęły miej-
sca na podium a Adrianna Rochman 
z klasy 8a dodatkowo drugie miejsce 
w kategorii – nagroda publiczno-
ści. KATEGORIA * język niemiecki 
4-6: 1. Nikola T. (SP w Żmigrodzie), 

2. Wiktoria B. (SP w Kuźniczysku), 
3. Aurelia N. (SP w Urazie). KATE-
GORIA *język niemiecki/hiszpański 
7-8: 1. Hanna L. (SP3 Trzebnica) i Ro-
zalia S. (SP 1 Trzebnica), 2. Martyna 
W. (SP 3 w Trzebnicy), 3. Anasta-
zja P. ( SP w Wiśni Małej) i Julia N. 
(SP3 Oborniki Śląskie). Wyróżnienia: 
Weronika G. (SP2 Trzebnica), Mar-
tyna F. (SP w Boleścinie), Izabela M. 
(SP w Szewcach). KATEGORIA * 
język angielski klasy 4-6: 1. Łucja O. 
(SP w Wiśni Małej), 2. Jan M. (SP 
w Powidzku), 3. Miłosz Latański (SP 
w Kuźniczysku). Wróżnienia: Dorian 
M. (SP 1 Oborniki Śląskie) i Maria B. 
(SP w Osolinie). KATEGORIA *ję-
zyk angielski 7-8: 1. Oliwia C. (SP2 
w Obornikach Śląskich), 2 Adrianna 
R. (SP1 w Trzebnicy), 3. Marcelina 
K. (SP3 w Trzebnicy). Wyróżnienia: 
Julia M. ( SP Ujeździec Wielki) i Ju-
lia M. (SP1 w Trzebnicy). Koordyna-
torzy: Anna Matwiszyn z Zespołem 
Języków Obcych

Z przyjemnością informujemy, że 
w II edycji konkursu organizowa-
nego przez OR PCK oddział Miliczu 
pt. „Magia Polskiego Czerwonego 
Krzyża”, nasi uczniowie zdobyli 
miejsca na podium. Polubienia na 
Facebooku wyłoniły następujące 
prace: Dzieci w przedziale klasowym 
IV-VIII: miejsce – Marcel W. uczeń 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebni-
cy, miejsce – Jakub S. uczeń Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Trzebnicy, Jesz-
cze raz serdecznie wszystkim gratu-
lujemy wygranej 

5 maja 2022r. w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Trzebnicy odbył się Powiato-
wy Konkurs Matematyczny „Mistrz 
Rachunku”. Naszą szkołę reprezen-
tował Mateusz B. z klasy 5c. Ucznio-
wie w ciągu 25 minut musieli roz-
wiązać 60 przykładów, co wymagało 
od nich dużej wiedzy matematycznej 
i sprawności rachunkowej. Po cięż-
kich zmaganiach Mateuszowi udało 
się zdobyć zaszczytne III miejsce. / 
Gratulujemy Aneta Jędrzejewska

tEAtRZyK cIENI 
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KONKuRS – idiomy w obrazach
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17 marca 2022r. 36 uczniów Szko-
ły Podstawowej nr 1 brało udział 
w Międzynarodowym Konkursie 
Matematycznym „Kangur Mate-
matyczny”. Celem Konkursu jest 
propagowanie kultury matema-
tycznej w jak najszerszych kręgach 
uczniów szkół wszystkich typów. 
Uczniowie mieli możliwość spraw-
dzić swoją wiedzę matematyczną. 
Najlepsze wyniki w konkursie 
otrzymali: Zofia B. kl. 2b – wynik 
bardzo dobry, Ignacy Z. kl. 4c – 
wynik bardzo dobry, Szymon M. 

kl. 7b – wynik bardzo dobry, Na-
talia C. kl. 3a – wyróżnienie, Kac-
per O. kl. 3a – wyróżnienie, Jan Z. 
kl. 4c – wyróżnienie, Maja L. kl. 
4b – wyróżnienie, Szymon M. kl. 
4c – wyróżnienie, Tola M. kl.7a – 
wyróżnienie.

KANguR MAtEMAtycZNy 2022

Szkoła Podstawowa nr 1

Co roku 22 kwietnia, na całym 
świecie obchodzone jest wyjąt-
kowe święto – Międzynarodowy 
Dzień Ziemi. W tym ważnym dniu 
powinniśmy wszyscy, choć przez 
chwilę pomyśleć o planecie, na któ-
rej żyjemy i o otaczającej nas przy-
rodzie. Nasze przedszkolaki uczą 
się, jak żyć ekologicznie. W tym 
dniu dzieci z Gminnego Przed-
szkola nr1 im. Krasnala Hałabały, 
pod kierunkiem swoich nauczycie-

lek, wykonały przepiękne plakaty, 
które można było obejrzeć roz-
wieszone w przedszkolnym holu. 
Przyroda to nieodłączny element 
naszego życia, więc dbanie o nią 
jest naszym obowiązkiem. Dlatego 
w ciągu dnia każda grupa ogląd-
nęła film edukacyjny pt. „Ziemia 
– planeta, na której mieszkamy”. 
Dzięki któremu dzieci dowiedzia-
ły się co to jest „smog”, jak należy 
dbać o przyrodę i poznały zasady 
recyklingu. Dowiedziały się jak 
chronić nasz wspólny dom – Zie-

mię, jak pomóc naszej planecie, 
aby ten wspólny dom stał się czy-
sty, zdrowy i piękny. / E.Z.

Gminne Przedszkole nr 1

DZIEń ZIEMI

Gminne Przedszkole nr 1
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Mój pRZyjAcIEl SApER 

OjcZyZNA SWEMu OBROńcy 

WycIEcZKA DO StRAży

13 maja 2022r. został rozstrzygnię-
ty konkurs plastyczny „Mój przy-
jaciel SAPER” dla uczniów szkół 
podstawowych z województwa dol-
nośląskiego zorganizowany przez 
Muzeum Wojsk Inżynieryjnych 
i Chemicznych we Wrocławiu. Na 
konkurs wpłynęło 182 prace. Komi-
sja konkursowa w składzie Daniel 
Kaźmierski, kierownik muzeum, 
Kamila Chmielewska, Wojciech 
Leszczyński oraz dr Marcelina Gron 
z Akademii Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu po burzliwych obradach 
wybrała laureatów w 3 kategoriach. 
Z ogromną radością informujemy, 

iż uczniowie z klasy 3c ze Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy 
w kategorii klas I-III zajęli: I miej-
sce – Maksymilian Szala, II miejsce 
– Mateusz Wawro. Podczas uro-
czystego wręczania nagród chłopcy 
mieli możliwość przyjrzenia się jak 
pracuje mobilny, pirotechniczny 
robot PIAP GRYF wykorzystywa-
ny do rozpoznania terenu i miejsc 
trudno dostępnych oraz mogli 
zwiedzić Muzeum Wojsk Inżynie-
ryjnych i Chemicznych we Wrocła-
wiu. To były niesamowite i zarazem 
niezapomniane chwile. Serdecznie 
gratulujemy Maksymilianowi i Ma-
teuszowi, życzymy im dalszych suk-
cesów w kolejnych konkursach. / 
Jolanta Szymczyk

Dolnośląska Rodzina Szkół im. 
Armii Krajowej i Jej Bohaterów – 
Uroczystość uhonorowania mo-
giły płk. Jerzego Woźniaka 12 

kwietnia na cmentarzu Osobowic-
kim we Wrocławiu miała miejsce 
uroczystość uhonorowania mo-
giły płk. Jerzego Woźniaka. Na-
szą szkołę reprezentował poczet 
sztandarowy w składzie – chorąży 
Rafał Starościak, asysta: Aleksan-
dra Stelmaszyńska oraz Martyna 
Sobczak pod opieką pani Krysty-
ny Janowskiej. Uroczystość miała 
następujący przebieg: – Przejście 
od bramy głównej na grób Jerze-
go Woźniaka – Przemówienia 
okolicznościowe – Poświęcenie 
znaku, modlitwa, – Złożenie 
kwiatów, – Przejście pod Pomnik 
Ofiar Terroru Komunistycznego, 
– Zapalenie przez młodzież zniczy 
pod Pomnikiem. Jesteśmy dumni 

z przynależności do Dolnośląskiej 
Rodziny im. Armii Krajowej i jej 
bohaterów. Już 15 lat kultywujemy 
pamięć o żołnierzach AK. Jednym 
z nich był płk Jerzy Woźniak (1923 
– 2012). Uczestnik Akcji „Burza”, 
żołnierz II Korpusu Polskiego, kie-
rownik organizacyjny IV Zarządu 
Głównego WiN. W grudniu 1947 
r. aresztowany przez UB. Po wielo-
miesięcznym śledztwie skazany na 
karę śmierci zamienioną na doży-
wocie. Wolność odzyskał na mocy 
amnestii w roku 1956. Zamieszkał 
we Wrocławiu, gdzie kontynuował 
studia medyczne. Był wspaniałym 
lekarzem pulmonologiem. Patro-
nat nad wydarzeniem upamięt-
niającym niezwykłą postać płk. 
Jerzego Woźniaka objął Wojewoda 
Dolnośląski oraz IPN. / Krystyna 
Janowska

Dnia 9 maja w murach Szkoły Pod-
stawowej w Urazie odbył się XI 
Powiatowy Konkurs Wiedzy o UE 
„Mały Europejczyk”. W tym roku 
naszą szkołę dzielnie reprezento-
wał Dominik Ch., uczeń z klasy 3b, 
który wykazał się ogromną wiedzą 
i zajął IV miejsce! 

MAŁy EuROpEjcZyK

Szkoła Podstawowa nr 1

12 maja 2022 r uczniowie klas IV, 
V oraz VI spotkali się w bibliote-
ce szkolnej, w celu wzięcia udziału 
w Szkolnym Konkursie Czytelni-
czym pt.: „Nasze lektury”. Celem 
spotkania było sprawdzenie zapa-
miętanych przez uczniów informa-
cji, dotyczących bohaterów i wyda-
rzeń opisanych w poszczególnych 
książkach oraz imion i nazwisk 
ich autorów. Zgodne współdzia-

łanie w 3-osobowych zespołach, 
wybranych losowo, miało również 
na celu zdobycie jak największej 
ilości punktów. Zadaniem uczniów 
było udzielenie prawidłowych od-
powiedzi na pytania otwarte oraz 
zamknięte, dotyczące następują-
cych lektur: „Kajko i Kokosz” – J. 
Christa; „Akademia Pana Kleksa” 
–J. Brzechwa; „Mikołajek” –R. 
Goscinny; „Dynastia Miziołków” 
–J. Olech; „ W pustyni i w puszczy” 
–H. Sienkiewicz; „Chłopcy z Placu 

Broni” –F. Molnar; „Opowieści 
z Narnii” (1) –C.S. Lewis; „Kata-
rynka” –B. Prus; „Hobbit” –J.R.R. 
Tolkien; „Feliks, Net i Nika” –R. 
Kosik. Efektem odpowiedzi na py-
tania zawarte w Testach, było zdo-
bycie miejsca w rankingu Zespo-
łów: wDla wszystkich uczestników 
Konkursu przygotowano Dyplomy 
oraz Nagrody Książkowe, które 
wręczono 17 maja 2022 r. Gratulu-
jąc zwycięzcom I miejsca, dziękuję 
wszystkim za udział w Konkur-
sie Szkolnym oraz zapraszam do 
biblioteki, w celu wypożyczenia 
książek, zgodnie z zainteresowa-
niami. / B. Zasada

Sz. Podstawowa Ujeździec

KONKuRS cZytElNIcZy 

Sz. Podstawowa Boleścin

KONKuRS REcytAtORSKI

Mamy zaszczyt pochwalić się suk-
cesem naszych uczennic, które 
18 maja wzięły udział w XI Wo-
jewódzkim Konkursie Recytator-
skim „Wędrówki szlakiem warto-
ści”, w oparciu o myśl przewodnią: 
„ Drzewo pozbawione korzeni 
upada, człowiek też.” W tym roku 
w konkursie wzięło udział oko-
ło czterdziestu uczniów. Poziom 
występujących był bardzo wysoki. 

Pragniemy poinformować, że pod-
czas uroczystej gali, która odbyła 
się 28 maja uczennica klasy V – Ga-
briela Perczak została laureatką III 
miejsca, natomiast Wiktoria Mel-
kowska – uczennica klasy IV otrzy-
mała wyróżnienie. Dziewczynki 
jesteśmy z Was dumni, wspaniale 
reprezentowałyście naszą szkołę. 
Gratulujemy życząc kolejnych suk-
cesów. Dodam, iż konkurs odbył się 
pod patronatem honorowym: Mar-
szałka Województwa Dolnośląskie-

go, Prezydenta Miasta Wrocławia, 
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, 
Księdza Arcybiskupa Metropolity 
Wrocławskiego oraz Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych. / 
Anna Leszczyńska – Janik

Sz. Podstawowa Ujeździec

Moja mama dobra wróżka, sok 
przynosi mi do łóżka. Moja mama 
piękna taka, zawsze dla mnie ma 
buziaka”. Nasze przedszkolaki ob-
chodziły szczególne święto, jakim 
jest Dzień Mamy. Razem ze swo-
imi mamusiami wybraliśmy się do 
Ośrodka Badań Środowiska Leśne-
go i Hodowli Zwierząt Łownych 
należącego do Uniwersytetu Przy-
rodniczego we Wrocławiu znajdu-

jącego się w Złotówku. Na miejscu 
czekał na nas grill, przy którym 
spędziliśmy miło czas. Przedszko-
laki przygotowały program arty-
styczny z okazji Dnia Mamy oraz 
tańce i zabawy. Pan Krzysztof 
Hulewicz opowiadał o zwierzętach 
znajdujących się w ośrodku. Dzieci 
razem z mamusiami mogły zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcie. / Dzię-
kujemy naszym mamusiom za miłe 
spędzony czas! / Justyna Sudoł

DZIEń MAMy w Złotówku
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Dnia 10 maja 2022r w bibliotece 
szkolnej odbył się Konkurs Recy-

tatorski pt.: „Wiosna”, dla dzieci 
grup 0. W wyniku eliminacji w po-
szczególnych grupach, do Konkur-
su Szkolnego zgłoszonych zostało 

16 uczestników. Najmłodsi ucznio-
wie naszej szkoły zaprezentowali 
utwory literatury dziecięcej, uka-
zujące walory obecnej pory roku. 
Swoją recytacją wierszy wzbudzili 
uznanie nie tylko wśród ocenia-
jących nauczycieli, ale również 
u starszych kolegów i koleżanek 
z klasy I a. Każdy ich występ na-
gradzany był gromkimi brawami. 
Ze względu na piękne przygotowa-
nie się do zaprezentowania wier-
szy, wszyscy uczniowie otrzymali 
dyplomy i nagrody książkowe. 
Uroczyste ogłoszenie wyników 
oraz rozdanie nagród odbyło się 12 
maja 2022 r. Gratulując wszystkim 
uczestnikom, dziękuję za udział 
w Konkursie Szkolnym i życzę sa-
mych sukcesów w dalszej edukacji. 
/ B. Zasada 

6 maja uczniowie klas 4-8 wraz z wy-
chowawcami oraz panią dyrektor 
pojechali na wycieczkę do Krako-
wa, której celem było poszerzenie 
wiedzy o dawnej stolicy Polski oraz 
zapoznanie się z “cudami techniki” 
transportu powietrznego. Wyjazd 
odbył się dzięki dofinansowaniu 
w ramach projektu Ministerstwa 
Edukacji i Nauki, pt. “Poznaj Pol-
skę”, dzięki któremu uczniowie mie-
li możliwość poznać dziedzictwo 
narodowe i kulturowe Polski. Har-
monogram zwiedzania był bardzo 
napięty. Okazało się, że większość 
dzieci nie była jeszcze w Krakowie, 
natomiast Muzeum Lotnictwa to 
jedno z miejsc na mapie Polski, jakie 
trzeba zobaczyć, chociaż raz w życiu. 
Wcześnie rano zebraliśmy się w auto-
karze, aby wyruszyć do Krakowa. Na 
miejscu udaliśmy się na Wawel. Po 
drodze zatrzymaliśmy się przy słyn-
nym oknie papieskim. Naszą uwagę 
zwróciła również grająca ławeczka 
upamiętniająca znanego muzyka 
Zbigniewa Wodeckiego. Następnie 
dotarliśmy na zamek, który zrobił na 
nas ogromne wrażenie. Po czym ru-
szyliśmy do katedry. W mrocznym 
wnętrzu, gdzie niegdyś koronowano 
i grzebano władców Polski, naszą 
uwagę skierowaliśmy na królewskie 
sarkofagi, późnorenesansowe stalle, 
cudowny czarny krucyfiks królo-
wej Jadwigi, renesansową kaplicę 
Zygmuntowską oraz późnogotycką 

kaplicę Świętokrzyską. Schodami 
z zakrystii udaliśmy się na wieżę 
Zygmuntowską, skąd podziwiali-
śmy rozległą panoramę Krakowa 
oraz wiszący pośród pięciu innych, 
największy polski dzwon – Zyg-
munta. Po zejściu z wieży, z kaplicy 
Czartoryskich poszliśmy do krypt 
z grobami królewskimi. Następnie 
spotkaliśmy się z ziejącym ogniem 
legendarnym smokiem wawelskim. 
Po sesji fotograficznej przy smo-
ku ruszyliśmy na jeden z najwięk-
szych rynków Europy – stary Rynek 
w Krakowie. Tam zobaczyliśmy Ko-
ściół Mariacki oraz wysłuchaliśmy 
słynnego hejnału. Ostatnim etapem 
naszej eskapady były krakowskie 
Sukiennice. Pod XIX-wiecznymi 
arkadami zaopatrzyliśmy się w pa-
miątki i prezenty dla bliskich. Zje-
dliśmy obiad i przemieściliśmy się 
do Muzeum Lotnictwa Polskiego 
w Krakowie, gdzie znajduje się wie-
le eksponatów. Są to m.in. samoloty, 
szybowce, motoszybowce, śmigłow-

ce, a także rakiety systemów prze-
ciwlotniczych i inne pamiątki zwią-
zane z historią polskiego lotnictwa. 
Uwagę uczniów przykuły samoloty 
bojowe, do których każdy z nich 
wszedł i usiadł przy kokpicie kapi-
tana, by poczuć się jak prawdziwy 
pilot. Interesującym eksponatem, 
a także atrakcją był helikopter, któ-
rym podróżował papież Jan Paweł II 
podczas pielgrzymek do Polski. We 
wnętrzu maszyny można było zo-
baczyć luksusowe wnętrze – stolik, 
kanapę, fotele oraz toaletę. W 2009 
r. śmigłowiec został przekazany 
do zbiorów muzeum. Największą 
atrakcją okazał się symulator lotów. 
Po tak wspaniale spędzonym dniu 
szczęśliwi i pełni niezapomnianych 
wrażeń udaliśmy się do czekającego 
na nas autokaru, którym bezpiecz-
nie wróciliśmy do Boleścina, a przed 
szkołą czekali już stęsknieni rodzice. 
To była ciekawa lekcja historii, która 
została uwieńczona pięknymi zdję-
ciami. / Anna Leszczyńska – Janik

9 czerwca w Gminnym Przedszko-
lu nr 1 odbył się BAL 5 LATKA. 
Uroczystość rozpoczęto Polone-
zem w wykonaniu dzieci z grupy 
5 latków. Dzieci prowadzone przez 
swoje Panie nauczycielki, dum-
nie kroczyły ścieżką w ogrodzie 
przedszkolnym, obserwowane 
przez licznie zgromadzone, młod-
sze dzieci z pozostałych grup. Bal 

był okazją aby się spotkać z Panią 
Julianną Michorczyk, lokalną po-
etką, która współpracuje z naszym 
przedszkolem już od lat i specjal-
nie na tę uroczystość napisała 
piękny wiersz „Pięciolatkom z ser-
decznymi życzeniami”. Po słowach 
pani Dyrektor, która uroczyście 
otworzyła bal, na udekorowanej 
scenie pojawiły się dzieci przebra-
ne za kolorowe postacie z bajek, 
wróżki, księżniczki, motylki, Bat-

many, Spider-Many, strażacy. Roz-
poznać niektórych było trudno. 
Przebierańcy świetnie bawili się 
przy dźwiękach skocznej muzyki, 
uczestniczyli we wspólnych za-
bawach. Podczas pląsów uśmiech 
nie znikał z twarzy dzieci. W cza-
sie przerwy 5-latki częstowały się 
przekąskami przygotowanymi 
przez rodziców. Bal umożliwił 
dzieciom spędzenie czasu w miłej 
atmosferze oraz przyniósł im wiele 
radości. /E. Zawada

Dnia 24 maja wraz z naszą opie-
kunką, panią Moniką Wojewód-
ką, pojechałyśmy do Krakowa na 
Galę Laureatów IV edycji ogólno-
polskiego projektu edukacyjnego 
"Podaj dobro dalej!" Nasza grupa 

liczyła 4 osoby: Maja B., Oliwia O., 
Ania C. i Maja N. Celem konkursu 
było przygotowanie akcji społecz-
nych nastawionych na niesienie 
pomocy innym. W uroczystej Gali 
wzięło udział 10 finalistów, którzy 
zostali wyłonieni z 34 grup z ca-
łej Polski. Po finale uczestniczy-
liśmy we mszy świętej w intencji 
wszystkich osób biorących udział 
w projekcie, a następnie odbyły się 
warsztaty integracyjne. Wszystko 
zostało udokumentowane przez 
program telewizyjny dla dzieci 
pt.: "Ziarno". Pomimo tego, że nie 
udało nam się wygrać, jesteśmy 
z siebie bardzo dumne i szczęśliwe, 
że zaszłyśmy tak daleko. Cieszymy 
się, że nasze działania zostały do-
cenione… a naszym największym 
sukcesem jest przekazywanie do-
bra innym.

W kwietniu uczniowie klasy 7b ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzeb-

nicy zorganizowali zbiórkę sprzę-
tu sportowego oraz zabawek dla 
dzieci z Domu Dziecka z Ukrainy, 
którzy goszczą w budynku dawne-
go przedszkola nr 1. Dzięki współ-
pracy nauczycielek Pani Katarzy-
ny Bahryn-Kamińskiej (SP1) oraz 
Magdaleny Szewczuk (SP3,LO) 
do akcji włączyli się nauczyciele, 
rodzice oraz uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Trzebnicy oraz 
Liceum Ogólnokształcącego im. II 
Armii Wojska Polskiego w Trzeb-
nicy. Udało się uzbierać wiele gier 
planszowych, zabawek, sprzętu 
sportowego, w tym: skakanek, pi-
łek, gum do skakania, które zosta-
ły przekazane dzieciom. Serdecz-
nie dziękujemy za zaangażowanie 
wszystkim, którzy przyłączyli się 
do akcji. / Uczniowie kl. 7b

18 maja uczniowie klas: 5a, 6a 
i 6b, wraz z opiekunami odwiedzili 
Park Jurajski w Krasiejowie. Jura 
Park to idealne miejsce dla ludzi 
młodych, ciekawych świata i żąd-
nych wiedzy. Atrakcje, które tam 
na nas czekały to: 1. Park ewolucji, 
gdzie odbyliśmy podróż w czasie 
na pokładzie promu kosmicznego. 
Na własne oczy zobaczyliśmy mo-
ment zagłady dinozaurów i prze-
szliśmy śladami naszych przodków 
poznając historię i ewolucję czło-
wieka. 2. Tunel czasu, w którym 
odbyliśmy niezapomnianą podróż 
wehikułem czasu od momentu 
powstania Wszechświata, Układu 
Słonecznego i Ziemi do momentu 

powstania i rozwoju życia. 3. Jura 
Park – ścieżka edukacyjna na świe-
żym powietrzu, gdzie mogliśmy się 
spotkać oko w oko z ponad setką 
realistycznych modeli dinozau-
rów. 4. Pawilon paleontologiczny, 
w którym podziwialiśmy ekspo-
zycję „in situ” z oryginalnymi ska-
mieniałościami prehistorycznych 
płazów i gadów z okresu Triasu. 5. 
Prehistoryczne oceanarium gdzie 
podziwialiśmy sceny z życia pra-
starych wodnych stworzeń. 6. Park 
rozrywki i plac zabaw gdzie można 
było korzystać z huśtawek, karu-
zel, zjeżdżalni i innych ciekawych 
atrakcji. Wycieczka zapewniła 
nam wiele wspaniałych, niezapo-
mnianych wrażeń. Na pewno dłu-
go zostanie w naszej pamięci.

Nasi najmłodsi medaliści z Sp1 
Trzebnica wzięli udział w ,,Wio-

sennych Biegach Przełajowych”. 
Jadzia Ś. i Wiktor W. zdobyli złoto. 
Natomiast Iga K. – srebro. Druży-
nowo wywalczyliśmy III miejsce. / 
Gratulacje!

Gminne Przedszkole nr 1

Gminne Przedszkole nr 1

BAl pIęcIOlAtKA

DZIEń SpORtu

Sz. Podstawowa Boleścin Sz. Podstawowa Boleścin

Sz. Podstawowa Boleścin

lAuREAt KONKuRSu KONKuRS REcytAtORSKI 

KRAKóW – poznaj polskę

6 maja, w Szkole Podstawowej nr 3 
w Trzebnicy odbył się konkurs ma-
tematyczny WESOŁE MYŚLENIE. 
Był to konkurs dla uczniów klas 
trzecich. Naszą szkołę reprezento-
wał uczeń Krzysztof Witkowski. 
Krzysiu zajął I miejsce i otrzymał 
nagrodę książkową oraz pamiąt-
kowy dyplom. GRATULUJEMY!!! 
/ D. Surma

9 maja odbyły się szkolne elimina-
cje do Wojewódzkiego Konkursu 
Recytatorskiego. Laureatkami zo-
stały: Wiktoria Pilc – I m. Patrycja 
Melkowska – II m., Martyna Flor-
czak – III m. Czwarte miejsce zajęli 
Antoniusz Duś oraz Jakub Staroń. 
Poziom był wysoki, a tym samym 
komisja konkursowa miała trudny 
wybór. Laureatki I, II i III m. będą 
reprezentować naszą szkołę w wo-
jewódzkim konkursie we Wrocła-
wiu. Trzymamy kciuki i serdecznie 
gratulujemy życząc powodzenia. 
Anna Leszczyńska-Janik

gAlA lAuREAtóW KraKów

tuRNIEj w Brzegu Dolnym 

tuRNIEj W BRZEgu DOlNyM pARK DINOZAuRóW 

Wiosenne BIEgI pRZEŁAjOWE

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Finał Strefy Wrocławskiej Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej już za nami . 
W kolejnym już dla nas turnieju 
w Brzegu Dolnym udział wzięli 
Mistrzowie powiatów Strefy Wro-

cławskiej. Nasze dziewczęta z SP1 
Trzebnica ostatecznie wywalczyły 
V miejsce. Gratulacje dla całego 
zespołu: Alicji K., Zuzanny K., Ali-
cji D., Julii K., Mai S., Malwiny S., 
Aliny Ch., Mai N., Mai B., Oliwii 
O., Jagody G. i Niny R.

Dnia 9 maja 2022r klasy IV 
i V miały okazję podziwiać pięk-
ne miasto – Poznań, który w roku 
2008 został uznany za Pomnik Hi-
storii. Jest to jedno z najstarszych 

miast polskich, które w okresie 
wczesnośredniowiecznym należa-
ło do najważniejszych pod wzglę-
dem politycznym i administra-
cyjnym grodów państwa Polan. 
Pierwszym punktem naszej atrak-
cji była wizyta w najstarszej części 

wczesnośredniowiecznego grodu 
na Ostrowie Tumskim, w skład, 
którego wchodzi gotycka Bazy-
lika Archikatedralna św. Piotra 
i Pawła, wzniesiona w latach 60. 
X wieku. Pierwsza polska kate-
dra stała się nekropolią władców 
z dynastii piastowskiej (Mieszka 
I, Bolesława Chrobrego, Miesz-
ka II, Kazimierza Odnowiciela, 
Przemysława I, Bolesława Poboż-
nego i Przemysława II). Po krót-
kim spacerze po Starym Mieście 
mogliśmy podziwiać przepiękny, 
barokowy zespół kościoła farnego 
i kolegium jezuickiego. Najwięcej 
radości sprawiła uczniom wizyta 
w Rogalowym Muzeum, gdzie nie 
tylko poznaliśmy historię i recep-
turę rogali świętomarcińskich, ale 
przede wszystkim sami je przygo-
towaliśmy. Zadowoleni i najedzeni 
w godzinach wieczornych wrócili-
śmy do domu

17 maja w Szkole Podstawowej 
w Ujeźdzcu Wielkim odbył się Po-
wiatowy Konkurs Informatyczny. 
Konkurs był bardzo trudny, gdyż 
obejmował szeroki obszar wiedzy 
z zakresu umiejętności posługiwa-
nia się różnymi programami m.in. 
Baltie-Nowicjusz. Nasza szkołę 
reprezentował uczeń klasy 3a Ma-
teusz W., który dzielnie walczył 
w dogrywce o III miejsce. Po zacię-
tej walce Mateusz ostatecznie zajął 
IV miejsce. Gratulujemy wysokie-
go miejsca!!!! Anna Śródka

Dnia 20 maja 2022r. w Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Trzebnicy miała 
miejsce uroczysta gala, podczas 
której laureatom VI Powiatowego 
Konkursu „Idiomy w obrazach” 
wręczono pamiątkowe dyplomy 
oraz nagrody. Miło mi poinformo-
wać, iż praca Julii Mierzwy, uczen-
nicy kl. VII c, otrzymała wyróż-
nienie w kategorii: język angielski, 
klasy VII-VIII. Biorąc pod uwagę 
fakt, iż na konkurs wpłynęły aż 104 
prace z 14 szkół powiatu trzebnic-
kiego, osiągnięcie Julii jest wiel-
kim sukcesem! Gratuluję wyniku, 
zachęcając jednocześnie innych 
uczniów do rozwijania swoich zdol-
ności językowych i plastycznych. / 
Agnieszka Walczyńska-Jeleń

KONKuRS INfORMAtycZNy

Szkoła Podstawowa nr 1

Sz. Podstawowa Ujeździec

Sz. Podstawowa Ujeździec Sz. Podstawowa Ujeździec

WIOSNA

pOZNAń I BAZylIKA IDIOMy W OBRAZAcH 

1 czerwca 2022 r. w Gminnym 
Przedszkolu nr1 odbył się Dzień 
Sportu, zorganizowany przez pa-
nią Natalię Węgierek, Katarzynę 
Hruszczak oraz panią Agnieszkę 
Kucharską. Dzieci brały udział 
w rożnych konkurencjach spor-
towych: skoki w workach, slalom 
z jajkiem, rzut woreczkiem do celu, 
wyścigi rzędów. Jednym z przy-
gotowanych zadań było przejście 
przez ścieżkę sensoryczną, którą 
wszyscy pokonali bez większego 
problemu. Przedszkolaki wzajem-
nie się dopingowały i wspierały. 
Dzień Sportu dostarczył wszyst-
kim wiele radości, a dzieci dosko-
nale poradziły sobie we wszystkich 
konkurencjach sportowych, wyka-

zując się cierpliwością, staranno-
ścią i zwinnością. Na zakończenie 
sportowych zmagań na naszych 
małych zawodników czekały pysz-
ne lody ufundowane przez Radę 
Rodziców Naszego Przedszkola. / 
Katarzyna Hruszczak
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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 9 (214)

1. Komisja wylosowała głównego zwycięzcę

 którym został (a) : Krystyna Lewczak

 hasło: MazuRSKie wSPOMnienia

wpisz: imię, nazwisko, telefon

KUPON KRZYŻÓWKOWY dwutygodnika NR 10 (215)
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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

24-28 czerwca 2022 r.

„Pan Wilk i Spółka” 
bez ograniczeń/animacja, przygodowy/2D 
dubbing /1godz. 40 min.
„Książę”  
12+ /dramat, komedia/2D napisy/1 godz. 35 
min.

1-5 lipca 2022 r. „Minionki: Wejście Gru” 
„Złoto”

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

PoDZIękoWanIa
Z całego serca dziękuję Patrycji i Jakubowi 

Malewiczom, którzy przyjęli mnie do 
swojego domu i pomogli przetrwać ten 

trudny czas, gdy musiałam wraz z dziećmi 
uciekać przed wojną na Ukrainie. Dziękuję 
im za wszelką życzliwość, którą okazali mi 
i mojej rodzinie, za serdeczność i pomoc 

w tak wielu różnych sprawach.
Dziękuję również Paulinie Ziembińskiej 
i wszystkim ludziom dobrej woli, których 

spotkałam w tym czasie.
Słowa wdzięczności kieruję także do 

burmistrza Gminy Trzebnica, pana Marka 
Długozimy za zorganizowanie pomocy na 
terenie miasta dla wszystkich nas, którzy 

przybyli z Ukrainy.
Tania z rodziną
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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

ACS AUDIKA

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

Oborniki Śląskie
ul. Dworcowa 36 h

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

tel. 789 218 803

PODOLOG

Gabinet Zdrowe Stopy
• Zabiegi lecznicze i pielęgnacyjne stóp

• Pedicure podologiczny

• Usuwanie odcisków, modzeli, kurzajek

• Obcięcie i opracowanie paznokci 
problematycznych, grzybiczych 
i wrastających

ul. Obrońców Pokoju 43/4 

tel. 516 309 502

PSYCHOLOG
P OZ Y T Y W - K a

Centrum Rozwoju i Wsparcia	
Psychologicznego

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

dzieci i młodzieży
•	 EEG	biofeedback
•	 terapeuci	ręki

Trzebnica ul. Polna 33
rejestracja tel. 503 901 757

www.pozy ty w-ka.pl

GABINET PSYCHIATRII
DZIECI I MŁODZIEŻY

lek. Natalia Kucharczyk
Trzebnica, ul. Prusicka 24a

I piętro,	gabinet	nr	3

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

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.

R E K L A M A

R E K L A M A

R E K L A M A
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OGłOSZENIA
DROBNE

NIERUCHOMOŚCI

SPR ZE DAM

DZIAłKA(10) Budowlana, PRUSICE 11a, 
mieszkalno-usługowa z pozwoleniem na 
budowę bliźniaka. Dostępne w sumie 4 są-
siednie działki na sprzedaż, tel 667362 909 / 
697 260 316.
DOM(10) bliźniak cały lub połowa. Parter i 
poddasze 2x82 mkw, działka 2x585 mkw. 
Stan surowy zamknięty, rok budowy 2015. 
Cena połówki 280 tys. całość 500 tys, tel 667 
362 909 / 697 260 316.
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 

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 12.07.2022 r.

Praca z dziećmi w wieku 3-11 lat, grupy do 8 
osób, praca 3-4 popołudnia w tygodniu. Płat-
ne 65-100 zł/h brutto, zapraszam do kontaktu. 
Może szukamy właśnie Ciebie?! E-mail: trzeb-
nica@ helendoron.pl, tel.881 181 381.
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.
ZBIORY TRUSKAwEK(7) Zatrudnię osoby 
do zbiorów truskawek oraz sprzedaży, tel. 
661 556 464, 535 091 637
врожаю полуниці(7) Наймаю людей 
для збору врожаю полуниці. tel. 661 556 
464, 535 091 637
MEChANIK SAMOChODOwY(6) zatrud-
nimy, praca w Trzebnicy, doskonałe warunki 
pracy i płacy, tel. 601 899 294.

SZUKAM PRACY

POMOC w DOMU(10) opieka nad psem, po-
mogę przy przeprowadzce, w domu, w ogro-
dzie, zaopiekuje się psem – wyprowadzę na 
spacer, itp., Trzebnica, tel. 730 777 907.
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(10) do kuchni, do ogrodu, 
poszukuję pracy, Nina – mówię w języku ro-
syjskim 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.

MOTORYZACJA / rolnicze

SPR ZE DAM

MOTOCYKL(10) sportowo-turystyczny, 
HONDA X11 CBR 1100 cc 11.135K, rok 1999, 
przebieg 55 tyś, stan bardzo dobry, cena 7700 
zł, do negocjacji, Trzebnica tel. 509 942 768.
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, skrzy-
nia biegów, tarcze hamulcowe oraz cho-
dzik dla seniora składany, 4-kołowy, tel. 605 
365 312.

NOżYCE SPALINOwE(10), amerykańskie, 
super lekkie. Używałem od nowości, obecnie 
nie mogę ich naprawić (kompletne). Opis: 
SABRE ths 43, długość cięcia 43 cm. Cena 50 

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, 
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

MIEJSCE POSTOJOwE(10) w garażu pod-
ziemnym ul. Obrońców Pokoju – "Stara Mle-
czarnia", cena do uzgodnienia, tel. 601 753 590.
KAwALERKA(10) w Trzebnicy, od zaraz, tel. 
669 526 136.
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.

KUPIę

MIESZKANIE(10) w centrum Trzebnicy do 
35 mkw, po kapitalnym remoncie lub nowe, 
na parterze a jeżeli jest winda to nie ma zna-
czenia, tel. 504 740 170.

DAM PRACę
OPERATOR KOPARKI(10) – operator ma-
szyn budowlanych, – brukarz, – pracowników 
budowlanych – Firma budowlano-energe-
tyczna zatrudni od zaraz; praca w okolicach 
Trzebnicy, zapewniony dojazd i powrót z pra-
cy, mile widziane prawo jazdy tel. 884 300 208.
LEKTOR JęZYKA ANGIELSKIEGO(10) 
nowo powstające studio Helen Doron English 
w Trzebnicy szuka lektora języka angielskiego. 

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

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. 
UChwYT SAMOChODOwY(9) marki 
SAMSUNG, na szybę, do telefonów, o szero-
kości 67 mm – 80 mm, tEL. 534 666 552.

GRILL(9) "master grill&party" kociołek z po-
pielnikiem, średnica 46 cm, wysokość 90 cm. 
z systemem regulacji dopływu powietrza, 
umożliwia kontrolę temperatury, ogranicza 
możliwości przypalenia potraw. Stan idealny 
bo nowy, nie używany, cena 205 zł, w sklepie 
kosztuje 300 zł i więcej, tel. 732 244 683.

ROBOT(9) kuchenny, nieużywany, nowy , 
LIDL, cena 550 zł, tel. 668 123 380.

KEYBOARD(10) 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 550 zł, tel. 603 283 075.

PAMIęć DO KOMPUTERA(9) Trzebnica, 
tel. 730 777 907.

ChODZIK SENIORA(9) 4 kołowy, składany, 
sprzedam bardzo tanio, tel.605 365 312.
PIEC(8) z podajnikiem na ekogroszek, 17kw, 
podajnik prawy lub lewy, super stan, tel. 609 
936 972.

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

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

Studio H elen D oron Engl ish  w Tr zebnic y  p os zuk uj e:

lE K TOR A / nAuCZyCiE lA 
jęZyK A AngiE lsKiEgO 

•	praca z  dz ie ćmi  w wieku 3 -11 lat
•	grupy do 8  osób
•	praca 3 - 4  p op o łudnia  w t ygo dniu
•	p ł atne 65 -10 0 z ł / h  brut to

Może szukamy właśnie Ciebie?!

tel. 881 181 381 

P R AC A

zł. Tel. 607 770 873.
BELKI POPRZECZNE(10) na dach samo-
chodu, dwie sztuki, tel. 663 951 072.
CIąGNIK(10) Władimirec z osprzętem, tel. 
669 526 136.
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(10) tel. 723 270 982.
PRZYCZEPA(10) D-46, sztywna, tel. 723 
270 982.
ROZSIEwACZ(10) nawozu, lejek plastikowy, 
z turbo, stan bardzo dobry, tel. 723 270 982.
ROZSIEwACZ(10) nawozu, oliaden, kosz 
zasypowy 600 kg, z wałkiem przekaźnika, tel. 
723 270 982.
SADZARKA(10) 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(10) dwuskibowy i trzyskibowy, tel. 693 
602 615, 723 270 982.
KULTYwATOR(10) z wałkiem produkcji nie-
mieckiej, szerokość robocza 2,50 m, tel. 693 602 
615, 723 270 982.

SIEwNIK(10) zbożowy produkcji niemiec-
kiej 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

SPR ZE DAM

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

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.
PIłA(8) KRAJZEGA, w dobrym stanie, tel. 
690 622 348.
PIANINO(8) cyfrowe, KORG, model SP
-170DX, razem z pianinem: potrójne pedały, 
drewniane nogi, futerał oraz książka nauki 

e - mai l :  t r zeb nic a @h e l en d o ro n . p l

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

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.

MEBLE

SPR ZE DAM

łAwA(10) stolik IKEA. Jedna para nóżek jest 
na kółkach co ułatwia przemieszczanie me-
bla, rozmiar stolika to 70 x 120 cm, wysokość 
45 cm, cena 120 zł, Trzebnica, tel. 603 28 3 075.

SZAfKA(10) biała, tzw. słupek, wysokość 162 
cm, szerokość i głębokość po 30 cm, cena 150 
zł, odbiór w Trzebnicy, tel. 603 283 075.

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. 
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SKRZYNIA(10) na zabawki znanej firmy Me-
blik, wymiary skrzyni 40 x 70 cm, wysokość 42 
cm, cena 250 zł, odbiór osobisty w Trzebnicy. 
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.

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

DLA DZIECI / RÓŻNE

SPR ZE DAM

fOTELIKI DZIECIęCE(10) samochodowe, 2 
x, do 36 kg, tel. 663 951 072.
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

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

BIURO RACHUNKOWE
• obsługa księgowo-kadrowa firm
• pomoc w zakładaniu działalności
• wnioski o dotacje z PUP
• pierwszy miesiąc rabat

tel. 518 223 656

ważny komunikat!

R E K L A M A

TAXI 3
Józef Domagała

• przewóz osób

• zakupy na telefon

tel. 601 586 739
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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

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 

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

PELLET
tel. 731 200 005 

Złota rączka 
POGOTOWIE NAPRAWCZE

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

Tel. 505 016 400

Usługi Ogrodnicze 
• Koszenie kosą oraz kosiarką

• Cięcie pielęgnacyjne roślin ozdobnych 

• Nasadzenia m.in. rabat, żywopłotów 

• Prace porządkowe w ogrodzie

• Stała współpraca 

tel. 663 051 385
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