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Powstanie nowa biblioteka 

W Urzędzie Miejskim podpisana została umowa na budowę I etapu nowej siedziby Miejskiej 
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy. Inwestycja za ponad 2 mln zł rozpocznie się jeszcze 
w tym roku. To spełnienie obietnicy danej przez burmistrza Marka Długozimę mieszkańcom. Prace 
wykona firma TOM-INSTAL z Wrocławia. Biblioteka będzie zlokalizowana przy ul. Milickiej.
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Biblioteka będzie zlokalizowa-
na przy ul. Milickiej. Na dział-
ce znajduje się obecnie budynek 
przeznaczony do rozbiórki. Oso-
by tam zameldowane otrzymały 
nowe mieszkania w wyremon-
towanych pomieszczeniach so-
cjalnych po dawnym Sanepidzie. 
W pierwszym etapie odbędzie się 
wyburzenie wspomnianego bu-
dynku oraz budowa stanu surowe-
go zamkniętego nowej biblioteki, 
który ma być gotowy wraz z trze-
cim kwartałem 2023 roku. 

– Wierzę, że nowa biblioteka, 
która powstanie przy ulicy Mi-
lickiej, w sąsiedztwie Placu Piel-
grzymkowego i Międzynarodowego 

Sanktuarium św. Jadwigi Śl., dołą-
czy do grona chlubnych inwestycji 
i projektów, które zrealizowałem 
w ciągu ostatnich lat. Będzie ko-
lejną, piękną wizytówką miasta 
– powiedział burmistrz Marek 
Długozima i dodał: – Jak Państwo 
wiedzą inwestycje w edukację 
i kulturę od wielu lat leżą mi na 
sercu, w tym również los czytel-
ników, także tych najmłodszych. 
Jestem pewien, że miejsce, które 
powstanie, będzie im służyło po-
dobnie jak dotychczasowe inwe-
stycje – podsumował. 

Obecnie zapraszamy do no-
wych przestrzeni Miejskiej 
i Gminnej Biblioteki Publicznej, 

która wróciła tymczasowo do po-
mieszczeń Gminnego Centrum 
Kultury i Sztuki. Ostatnie dwa 
lata były czasem, kiedy bibliote-
ka, podobnie jak inne instytucje 
kultury, funkcjonowała w bardzo 
trudnych warunkach związanych 
z ograniczeniami wywołanymi 
przez pandemię. Stąd właściwie 
nie było możliwości korzystania 
bezpośrednio ze zbiorów. – Jestem 

wdzięczny pracownikom na-
szej Miejskiej Biblioteki, którzy 
z ogromnym sercem i zaangażo-
waniem starali się, by utrzymać 
poziom czytelnictwa, stąd kon-
takt mailowy i telefoniczny 
z czytelnikami, a także wiele ak-
cji, które odbyły się w tym cza-
sie i umożliwiały nawet bezpo-
średnie dostarczenie książek do 
domu – podziękował burmistrz  

Marek Długozima, który na bu-
dowę nowej siedziby biblioteki 
pozyskał również dofinansowanie 
z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Zapewnił 
również, że dołoży wszelkich sta-
rań, by nowy budynek bibliote-
ki już w 2024 roku mógł służyć 
wszystkim mieszkańcom. 

[sh]

Umowa na bUdowę podpisana 
b i b l i o t e k a

10 listopada w Urzędzie Miejskim podpisana 
została umowa na budowę nowej siedziby 

Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Trzebnicy – etap I. 
 Inwestycja za ponad 2 mln zł rozpocznie się 

jeszcze w tym roku. To spełnienie obietnicy danej 
mieszkańcom przez burmistrza Marka Długozimę. 

Prace wykona firma TOM-INSTAL z Wrocławia. 

R E K L A M A

▶ Wizualizacja nowej siedziby biblioteki. ▶ W jej  sąsiedztwie zlokalizowany będzie przestronny plac zabaw.

▶ W podpisaniu umowy wzięli udział m.in. burmistrz Marek Długozima, dyrektor GCKiS Marlena 
Mikosza, główna księgowa GCKiS Marzena Świrk, prezes TOM-INSTAL Michał Gałka, a także 
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych Monika Białas.

▶ Obecnie pomieszczenia biblioteki mieszczą się w salach Gminnego Centrum 
Kultury i Sztuki.

▶ Nowe pomieszczenia będą zaprojektowane w tak i  sposób,  by k ażdy 
z czytelników miał zapewniony odpowiedni komfort.

Ołtarz POlOwytu POwstanie bibliOteka

▶ W miejsce starego budynku, który zostanie zburzony powstanie nowa siedziba Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej.

z e s k an u j
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Obecnie prowadzone są pra-
ce polegające na zrywaniu starej 
nawierzchni ścieżek rekreacyj-
nych. Rewitalizacja terenu zakła-
da montaż ławek, wykonanie no-
wych ścieżek i oświetlenia. Będzie 
to miejsce spacerów, odpoczynku 
i spotkań, będzie ono również no-
siło walory edukacyjne i patrio-
tyczne. Jednocześnie burmistrz 
zapewnił, że inwestycja z pewno-
ścią nie naruszy godności pocho-
wanych tu ponad 60 lat temu osób 
różnych wyznań. Ich szczątki zo-
stały ekshumowane w latach 70.

– Zgodnie z moją obietnicą 
daną mieszkańcom, ruszyły prace 
w Parku Miejskim, by mógł on od-
zyskać swój urok i na powrót stać 
się miejscem relaksu i wytchnie-

nia dla trzebniczan. Na ten cel, na 
moją prośbę, Prezes Rady Mini-
strów Mateusz Morawiecki z ogól-
nej rezerwy budżetowej przekazał 
dla Gminy Trzebnica kwotę 2 454 
300 zł. Park miejski przy sądzie 
wymagał rewitalizacji od dłuższe-
go czasu. Jest to jeden z central-
nych punktów naszego pięknego 
miasta i jeden z większych parków 
– powiedział burmistrz Marek 
Długozima, na którego wniosek 
park został nazwany imieniem śp. 
Pary Prezydenckiej Marii i Lecha 
Kaczyńskich. Na zrewitalizowa-
nym terenie znajdzie się specjalna 
aleja poświęcona pamięci tragicz-
nie zmarłej Pary Prezydenckiej.

A co o rewita l izacji myślą 
mieszkańcy? – To dobrze, że ten 

park nie będzie już straszył swoim 
wyglądem, znajduje się on w cen-
tralnym punkcie miasta i powi-
nien być miejscem, gdzie wszyscy 
mieszkańcy będą chętnie przy-
chodzić, żeby odpoczywać wśród 

zieleni – mówi pan Krzysztof, 
a pani Iza dodaje: – To bardzo do-
bra decyzja burmistrza, widziałam 
wizualizacje i będzie tu bardzo 
ładnie. Czekam na wiosnę i możli-
wość spacerów w odrestaurowanej 

przestrzeni. 
Drugi etap rewitalizacji wy-

konany zostanie już w przyszłym 
roku.

[sh]

t r z e b n i c a

I etap 
inwestycji

RUszyły pRace w parku miejskim 
im. marii i Lecha KaczyńsKich

Trwa pierwszy etap rewitalizacji Parku 
Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich. Na 

ten cel przeznaczone zostało 3 mln 59 tys. zł, 
wykonawcą została firma PB Haus Sp. z o.o.

R E K L A M A

▶ Burmistrz Marek Długozima wizytował teren inwestycji. Obecnie zrywana jest stara nawierzchnia 
ścieżek spacerowych. 

▶ Teren prac został zabezpieczony. Na zdjęciu stare schody od strony ul. Obroń-
ców Pokoju.

▶ Obecny stan ścieżek spacerow ych w ymaga pi lnego remontu.

▶ Tr wa przygotowanie terenu do montażu nowej nawierzchni.▶ Powstaną nowe ścieżki,  oświetlenie, ławki i  miejsce wyciszenia i  relaksu.
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Aby mieć obraz, jak ważnym 
wydarzeniem było święto SP 1, 
trzeba przedstawić odrobinę hi-
storii. Wielu mieszkańców miasta 
pamięta lub słyszało, że placówka 
powstała 27 września 1945 r. Wów-
czas, na posiedzeniu Rady Peda-
gogicznej w dniu 20 IX 1945 roku, 
zaproponowano nadanie szkole 
imienia Księcia Henryka Brodate-
go. Kierowniczka szkoły, Marianna 
Koszałkowska, uznała że będzie to 
akt nawiązania łączności z histo-
ryczną postacią i potwierdzenie 
przedwiekowej przynależność Ślą-
ska do Polski. Projekt ten docze-
kał się jednak realizacji dopiero po 
45 latach, w dniu 27 października 
1990 roku. 9 lat później szkoła zo-
stała przekształcona w Gimnazjum 
nr 1, a następnie w roku 2017 r. 
ponownie w Szkołę Podstawo-
wą nr 1, ale zasłużony dla Śląska 
i Trzebnicy książę Henryk Brodaty 
– opiekun ubogich, nauczyciel do-
brych obyczajów, fundator opactwa 
w Trzebnicy pozostał – jako patron 
i wzór do naśladowania.

Uroczystości święta Szkoły roz-
poczęły się mszą świętą w Bazylice 
św. Jadwigi, której przewodniczył 
ks. proboszcz Piotr Filas SDS. Po 
niej zaproszeni goście udali się 
do placówki, aby na znak pamięci 
dokonać uroczystego odsłonięcia 
pamiątkowej tablicy poświęconej 
pierwszym nauczycielom i absol-
wentom tejże szkoły. Wymienio-
no na niej nazwiska wspaniałych 
wychowawców – przedwojen-
nych nauczycieli, pionierów Ziemi 
Trzebnickiej. Odsłonięcia tablicy 
dokonał burmistrz Marek Długo-
zima, który był fundatorem tabli-
cy, wraz z panią dyrektor Elżbietą 
Nowak i pomysłodawcami jej po-
wstania Zbigniewem Lubiczem-
Miszewskim oraz Antonim Go-
dyckim-Ćwirko, a także żyjącymi 
absolwentami szkoły.

Kolejna część uroczystości 
miała miejsce w niedawno otwar-
tej Gminnej Hali Widowisko-
wo-Sportowej im. Dolnośląskich 
Olimpijczyków, w której wzięli 
udział znamienici goście, przyja-
ciele szkoły oraz rodzice.

Na początku uroczystości od-
śpiewany został hymn państwo-
wy, a głos zabrała Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1 Elżbieta Nowak: 
– Mam honor kierować trzebnic-
ką Jedynką i szczęście przeżywać 

z całą społecznością szkolną i lo-
kalną wspaniałe chwile zapisane na 
kartach jej historii. Dziś będę mia-
ła zaszczyt przyjąć sztandar, je-
den z symboli wychowania, sym-
bol więzi integrujący szkołę i jej 
najbliższe środowisko. Kardynał 
Stefan Wyszyński twierdził, że: 
„Sztandar to świętość. Jego miejsce 
tkwi gdzieś między hymnem na-
rodowym, a przysięgą wojskową”, 
dlatego chwila nadania sztandaru 
szkole jest jedną z najdonioślej-
szych w jej historii. Dziś także po 
raz pierwszy zostanie zaprezento-
wany hymn naszej szkoły wyraża-
jący uczucia i zawierający najważ-
niejsze idee i wartości wspólnoty 
szkolnej. To ogromna radość i wy-
różnienie dla mnie, jako dyrektora 
szkoły i całego środowiska szkol-
nego – podkreśliła dyrektor, któ-
ra podziękowała także wszystkim 
zaangażowanym w organizację 
uroczystości: – W szczególności 
za otwartość na potrzeby szkoły, 
podejmowanie decyzji służących 
jej rozwojowi, ale także wspo-
maganie szkoły w działaniach na 
rzecz upamiętniania jej historii, 
kultywowania pamięci o ludziach, 
zdarzeniach, dziękuję panu Mar-
kowi Długozimie – burmistrzowi 
Gminy Trzebnica. W tym miej-
scu pragnę nadmienić, że dzię-
ki inicjatywnie pana Burmistrza 
oraz panów Antoniego Godyckie-
go-Ćwirko i Zbigniewa Lubicza-
Miszewskiego powstała tablica 
upamiętniająca pierwsze lata funk-
cjonowania szkoły, która w dniu 
dzisiejszym została odsłonięta – 
podsumowała. 

Następnie odbyło się nadanie 
sztandaru, który nawiązuje do 
szkolnych tradycji zbudowanych 
przez pierwszych nauczycieli, 
uczniów, rodziców, rozwijanych 
i pielęgnowanych przez kolejne 
pokolenia. Hasło: „Wszystko Tobie 
Ojczyzno” znajdujące się na rewer-
sie, jest odniesieniem do haseł na 
sztandarach wcześniej istniejących 
szkół – Gimnazjum nr 1 w Trzeb-
nicy oraz Szkoły Podstawowej nr 1 
w Trzebnicy. Podczas uroczystości 
miało miejsce symboliczne wbicie 
w drzewiec sztandaru gwoździ – 
pamiątkowej tabliczki oraz – na 
prośbę rodziców – poproszono 
księdza proboszcza o pobłogosła-
wienie sztandaru. Na apelu obec-
ny był również sztandar Związku 
Sybiraków przekazany szkole pod 

opiekę 27 października 2013 r. 
przez ówczesnego, nieżyjącego 
już prezesa trzebnickiego oddzia-
łu Związku – Lucjana Tacia. Jest 
to wielkie wyróżnienie dla szkoły 
i zobowiązanie do upamiętnia-
nia historii części narodu pol-
skiego. Dawać dzieciom wsparcie 
i dążyć do uporządkowania świata. 
Oprócz przekazanego sztandaru, 
tego dnia po raz pierwszy zapre-
zentowany został hymn szkoły, 
który stanowić będzie nieodłączny 
element ceremoniału, będzie pie-
śnią wyrażającą ideały, stanowiącą 
jeden z symboli tożsamości. Auto-
rem hymnu jest pani Alicja Stręk
-Tworek, muzykę skomponował 
pan dr hab. Tomasz Głuchowski – 
wykładowca akademicki w Zakła-
dzie Muzyki Kościelnej, nauczyciel 
klawesynu i organów w Akademii 
Muzycznej im. Karola Lipińskiego 
we Wrocławiu. Po występie kom-
pozytor przekazał na ręce pani 
dyrektor rękopis zapisu nutowego 
nowego hymnu. 

Kolejnym, podniosłym mo-
mentem uroczystości, było ślu-
bowanie, a następnie pasowanie 
uczniów klas pierwszych Szkoły 
Podstawowej nr 1. Symboliczne-
go aktu pasowania na ucznia do-
konali: dyrektor Elżbieta Nowak 
oraz burmistrz Marek Długozima. 
Udzielono również głosu przed-
stawicielowi rodziców uczniów 
klas pierwszych, który zaprosił do 
wysłuchania i obejrzenia części 
artystycznej. Po występie przedsta-
wiciel klasy ósmej oraz Samorządu 
Uczniowskiego złożyli nowo paso-
wanym uczniom życzenia.

Kolejnym punktem było wy-
stąpienie najmłodszych kolegów 
z Gminnego Przedszkola nr 2 im. 
Polskiej Niezapominajki w Trzeb-
nicy, a uczniowie starszych klas 
przygotowali przedstawienie 
w formie pantomimy, której boha-
terem był patron szkoły – Henryk 
Brodaty. Ostatnim punktem wido-
wiska artystycznego było wykona-
nie przez Natana Kocha melorecy-
tacji hymnu szkoły. 

Do ceremoniału szkoły wraz ze 
sztandarem i hymnem wprowa-
dzony został medal Patrona szkoły 
Księcia Henryka Brodatego, który 
otrzymać mogą nauczyciele, pra-
cownicy szkoły i inne osoby za 
działalność przyczyniającą się do 
rozwoju szkoły, a także uczniowie, 
którzy swoimi osiągnięciami, po-
stawą wpływają na kształtowanie 
pozytywnego wizerunku Jedynki. 
Powołana przez dyrektora szko-
ły kapituła, postanowiła przyznać 
medale następującym osobom: 
burmistrzowi Markowi Długozi-
mie, Ks. Proboszczowi Piotrowi 
Filasowi, panu Stefanowi Czyżyń-
skiemu – przedstawicielowi Świa-
towego Związku Sybiraków, panu 
Antoniemu Godyckiemu-Ćwir-
ko – Pionierowi Ziemi Trzebnic-
kiej, absolwentowi szkoły; panu 
Kazimierzowi Zaustowiczowi 
– Pionierowi Ziemi Trzebnickiej, 
absolwentowi szkoły; pani Alek-
sandrze Rzewuskiej – Pionierowi 
Ziemi Trzebnickiej, absolwentce 
szkoły; panu Franciszkowi Kem-
pie – pierwszemu Przewodniczące-
mu Rady Rodziców; pani Grażynie 
Wolar – ostatniemu dyrektorowi 
Szkoły Podstawowej nr 1 przed re-
formą; pani Jolancie Kikut – pierw-
szemu dyrektorowi Gimnazjum 
nr 1; pani Leontynie Gągało – na-
uczycielowi szkoły; pani Krysty-
nie Haładaj, wiceburmistrz Gminy 
Trzebnica; panu Jerzemu Treli – 
kierownikowi Zespołu Administra-
cyjnego Placówek Oświatowych; 
panu Zbigniewowi Lubiczowi-Mi-
szewskiemu Prezesowi Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Trzeb-
nickiej; pani Katarzynie Stępień 
– Przewodniczącej Rady Rodziców; 
panu Tomaszowi Głuchowskiemu 
autorowi muzyki do hymnu szkoły; 
pani Alicji Stręk-Tworek – nauczy-
cielowi szkoły; pani Lidii Rojew-
skiej – nauczycielowi szkoły; pani 
Katarzynie Prokszy – nauczycielo-
wi szkoły; pani Monice Wojewódce 
– nauczycielowi szkoły. 

Po wręczeniu medali głos za-
brał burmistrz Marek Długozima, 

który powitał grono pedagogiczne, 
gości oraz uczniów. W swoim wy-
stąpieniu podkreślił, jak ważnym 
wydarzeniem w historii szkoły jest 
nadanie jej nowego sztandaru: – 
Byliśmy dziś świadkami bardzo 
ważnego wydarzenia w historii 
szkoły – nadania jej nowego sztan-
daru. Powinniśmy wszyscy pa-
miętać, że sztandar szkolny to coś 
naprawdę wyjątkowego – jest on 
symbolem Polski i symbolem Ma-
łej Ojczyzny, jaką jest też szkoła, 
wasza szkoła. Sztandar jest sym-
bolem pewnej jedności i przypo-
mina nam, że Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Trzebnicy im. ks. Henryka 
Brodatego jest częścią ukochanej 
Ojczyzny – Polski. Mówił również 
o tym, jak wielkim przeżyciem dla 
pierwszoklasisty jest pasowanie na 
ucznia, że mają wsparcie od swo-
ich rodziców i dziadków, którzy 
byli z nimi podczas uroczystości. 
– Patrzę na Wasze uśmiechnię-
te twarze i wiem, że szkoła będzie 
dla Was wspaniałą przygodą. Mam 
nadzieję, że polubicie swoje Panie 
i znajdziecie tu samych, sympa-
tycznych kolegów. Pamiętajcie, 
że zawsze możecie liczyć na wa-
szych wychowawców, nauczycieli 
i na Waszą Panią dyrektor. I choć 
wszystko na początku może wy-
daje się nowe i nieznajome, to  
życzę Wam, byście pokochali Wa-
szą szkołę i przeżyli w niej pięk-
ny czas dzieciństwa – powiedział 
burmistrz, który na zakończenie 
wspomniał również o patronie 
szkoły Henryku Brodatym, pełnią-
cym bardzo ważną rolę w historii 
miasta i szkoły.

Na zakończenie uroczystości 
swoimi wspomnieniami podzielił 
się jeden z pierwszych absolwentów 
szkoły pan Antoni Godycki-Ćwir-
ko. Podziękował on za upamiętnie-
nie swoich kolegów oraz nauczy-
cieli, wyraził także wdzięczność za 
troskę, jaką otaczana jest Szkoła 
Podstawowa nr 1 przez burmistrza 
Marka Długozimę.

[mp]

Święto szkoły podstawowej nr 1
16 listopada 2022 r. odbyło się święto Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Księcia Henryka 
Brodatego w Trzebnicy, w której brali udział: 

uczniowie, grono pedagogiczne oraz zaproszeni 
goście. Podczas uroczystości odbyło się 

pasowanie na ucznia dla klas pierwszych oraz 
nadano szkole sztandar. Po raz pierwszy został 

zaprezentowany hymn szkoły, a także odsłonięto 
pamiątkową tablicę. 

▶ Odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonał burmistrz Marek Długozima, który był fundatorem 
tablicy, wraz z panią dyrektor Elżbietą Nowak i pomysłodawcami jej powstania Zbigniewem 
Lubiczem-Miszewskim oraz Antonim Godyckim-Ćwirko, a także pierwszymi absolwentami 
i nauczycielami, ks. Piotrem Filasem SDS i Przewodniczącą Rady Rodziców Katarzyną Stępień.

▶ N a s t ę p n i e  d y r e k t o r  p r z e k a z a ł a  s z t a n d a r  w  r ę c e  p o c z t u  s z t a n d a r o w e g o.

▶ S y m b o l i c z n e  w b i c i e  w  d r z e w i e c  s z t a n d a r u  g w o ź d z i  i  p a m i ą t k o w e j 
t a b l i c z k i .

▶ Wraz ze sztandarem i hymnem wprowadzony 
został medal patrona szkoły Księcia Henryka 
Brodatego. Jednym z pierwszych nim uhono-
rowanych był burmistrz Marek Długozima.

▶ Przekazanie sztandaru na ręce dyrektor Elżbiety Nowak przez przedstawicieli 
Rady Rodziców.

▶ Dyrektor Elżbieta No-
wak podkreśliła wagę 
uroczystości.

▶ Burmistrz Marek Dłu-
gozima pogratulował 
dyrekcji oraz pierwszo-
klasistom.

▶ Antoni Godycki-Ćwirko 
przekazał swoje wspo-
mnienia dotyczące 
szkoły.

▶ Kompozytor dr hab. Tomasz Głuchowski przekazał pani dyrektor rękopis 
zapisu nutowego nowego hymnu.

Wszyscy nagrodzeni. 
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▶ Burmistrz Marek Długozima wręczył bukiet 
kwiatów na ręce dyrektor Elżbiety Nowak.

▶ Burmistrz Marek Długozima wspólnie z dyrektor Elżbietą Nowak dokonał 
symbolicznego pasowania na ucznia.

▶ Pier wszaki zaprezentowały przygotowane wiersze.

▶ Chór szkolny

▶ Pierwsi absolwenci szkoły podziękowali dyrek-
tor Elżbiecie Nowak za pamięć.

▶ Dzieci z zaprzyjaźnionego Przedszkola nr 2 wystąpiły 
dla kolegów z klas pierwszych.

▶ Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych.

▶ Ślubowanie to duże wydarzenie w życiu pierwszoklasistów.

▶ Specjalne przedstawienie o patronie szkoły – Henryku Brodatym przygotowali 
uczniowie klas 8.

Klasa 1a

Klasa 1b

Klasa 1c

Klasa 1d

Klasa 1e
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Uroczystość zainaugurowano 
Mszą św. w bazylice św. Jadwigi Śl. 
w intencji uczniów i pracowników 
placówki. Po Eucharystii uczestni-
cy tej wyjątkowej akademii zebrali 
się w Gminnym Centrum Kultury, 
gdzie odbył się apel, który rozpo-
częli Kamila Paleczek przewodni-
cząca szkoły wraz z uczniem klasy 
8 Szymonem Wesołowskim.

Następnie na scenę weszła Pani 
dyrektor Grażyna Kantecka, która 
podziękowała wszystkim za obec-
ność, a szczególne słowa uzna-
nia i wdzięczności skierowała do 
burmistrza Marka Długozimy za 
wieloletnie wsparcie, inwestycje 
w rozwój szkoły, a także pozyska-
nie funduszy z programu „Labo-
ratoria Przyszłości”. Burmistrz 
w swoim przemówieniu podkre-
ślił, jak bardzo w ciągu ostatnich 
lat zmieniła się szkoła: – Szkoła 

Podstawowa nr 2 stała się praw-
dziwą wizytówką Trzebnicy. 
Gdy zaczynaliśmy ją zmieniać 
wspólnie z panią dyrektor Gra-
żyną Kantecką, liczyła tylko 300 
dzieci, dziś uczniów jest blisko 
800. Przypomnę tylko, że obec-
nie trwa budowa nowego skrzydła 
budynku, w którym znajdzie się 
dziewięć sal lekcyjnych dla klas 
1-3. Powstała hala sportowa, do 
której wykonywany jest podziem-
ny łącznik, powstały także sale ze 
wspomnianego programu „Labo-
ratoria Przyszłości”. To wszyst-
ko pokazuje, że uczniowie mają 
stworzone najlepsze z możliwych 
warunków do nauki i samorozwo-
ju. Inwestujemy tu wielkie środki, 
ale muszą one współgrać z ludź-
mi i prawdziwą pasją. Tego wła-
śnie nie można odmówić dyrektor 
Grażynie Kanteckiej, która ma 

głowę pełną pomysłów i sprawnie 
je realizuje oraz świetnie zarządza 
szkołą. Dziękuję Pani dyrektor za 
tę owocną współpracę. Wszystkim 
uczniom życzę wszystkiego dobre-
go z okazji święta ich szkoły. Na 
ręce Pani dyrektor kieruję gratu-
lacje za wspaniałe przygotowanie 
gali oraz występów wprowadzają-
cych nas w nastrój wielkiego świę-
ta, jakim jest 11 listopada – pod-
sumował burmistrz.

W części artystycznej wystąpiły 
dzieci z zaprzyjaźnionego Przed-
szkola nr 1 im. Krasnala Hałaba-
ły. Następnie swoje umiejętności 
wokalne zaprezentował nauczyciel 
Marek Zgóra, wykonując piosenkę 
„Czerwone maki na Monte Ca-
sino” oraz utalentowani ucznio-
wie w repertuarze patriotycznym. 
O oprawę muzyczną uroczystości 
zadbał również szkolny chór pod 
dyrekcją Aleksandry Olkowskiej. 

Uczniowie klas 8, pod kierow-
nictwem nauczycielki Beaty Dyk, 
przygotowali specjalne przed-
stawienie wspominając sylwetkę 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na 
zakończenie odbył się pokaz tańca 
z szarfami przygotowanymi przez 
Dorotę Kustrę, a uczniowie klasy 
3d przygotowani przez nauczy-
cielkę Monikę Marycz odtańczyli 
polkę. 

[sh]

Uroczyste Świętowanie SP nr 2
10 listopada w sali widowiskowo-kinowej 

Gminnego Centrum Kultury, Szkoła Podstawowa 
nr 2 obchodziła swoje święto oraz 27. rocznicę 
nadania jej imienia gen. Leopolda Okulickiego 
„Niedźwiadka” – legionisty, uczestnika wojny 

polsko-ukraińskiej, oficera Sztabu Głównego 
Wojska Polskiego.

R E K L A M A

▶ Chór szkolny pod dyrekcją Aleksandry Olkowskiej.▶ Uroczyście wprowadzono sztandar szkoły.

▶ Dyrektor Grażyna Kantecka przypomnia-
ła osobę patrona szkoły Leopolda Okulic-
kiego „Niedźwiadka”.

▶ Burmistrz Marek Długozima otrzymał podziękowanie w postaci specjalnego medalu za dotychczasowe wsparcie 
placówki. Został on wydrukowany w drukarce 3D zakupionej w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

▶ Występ dzieci z flagami.

▶ Dzieci z zaprzyjaźnionego Przedszkola nr 1.

▶ Wszyscy uczestnicy gali z okazji święta szkoły zebrali zasłużone oklaski. 

▶ Uczniowie klasy 3d odtańczyli polkę.

▶ Przedstawienie historyczne o życiu Józefa Piłsudskiego.
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Tradycyjnie cała społeczność 
szkolna oddała hołd pierwszej pol-
skiej noblistce, a dyrektor Aneta 
Herner wspólnie z burmistrzem 
Markiem Długozimą dokonali 
uroczystego pasowania na ucznia. 
Na sali zebrali się także zapro-
szeni dyrektorzy trzebnickich 
szkół i przedszkoli, emerytowa-
na dyrektor SP 3 pani Leontyna 
Gągało, proboszcz parafii pw. św. 
Apostołów Piotra i Pawła ksiądz 
proboszcz Bogdan Grabowski, 
Przewodnicząca Rady Rodziców 
pani Marta Zając-Sobczak, rodzi-
ce uczniów klas pierwszych oraz 
uczniowie i nauczyciele. Burmistrz 
Marek Długozima pogratulo-
wał zarówno dzieciom, jak i ich 
rodzicom, podkreślając, jaką sa-
tysfakcję daje przynależność do 
wspólnoty szkolnej i możliwość 
korzystania z edukacji na najwyż-
szym poziomie.

– Życzę Wam samych sukcesów 

na ścieżce edukacyjnej na miarę 
patronki waszej szkoły – Marii 
Skłodowskiej-Curie. W ostatnich 
latach możemy się przekonać, jak 
mocno ta szkoła wypiękniała, jak 
bardzo się zmieniła. Wykonany 
został szereg remontów i wielo-
milionowych inwestycji. Powstała 
m.in.: pełnowymiarowa hala spor-
towa wraz z remontem małej hali 
gimnastycznej, boisko wielofunk-
cyjne obejmujące dwa boiska do 
gry w koszykówkę, siatkówkę, 
tenisa i piłkę ręczną, nowa multi-
medialna sala do nauki języków 
obcych, stołówka z kuchnią oraz 
nowoczesny i spełniający najwyż-
sze wymogi bezpieczeństwa nowy 
plac zabaw dla dzieci. Do najważ-
niejszych udogodnień należy zali-
czyć również windę usprawniającą 
przemieszczanie się pomiędzy pię-
trami nie tylko osobom niepełno-
sprawnym, ale również rodzicom 
z dziećmi. Wymienić należy także 

inwestycje przeprowadzone latem, 
takie jak remont holu oraz wy-
miana posadzek w sześciu salach 
lekcyjnych. Z pozyskanego przeze 
mnie dofinansowania udało się 
wyposażyć pracownię, w której 
znalazły się m.in. drukarka 3D 
czy profesjonalny sprzęt filmowy. 
Dyrekcja i kadra pedagogiczna 
dbają o Waszą edukację, ja nato-
miast jako burmistrz – aby szkoła 
była komfortowym i bezpiecznym 
miejscem – powiedział burmistrz 

Marek Długozima życząc owoc-
nych lat nauki w przyjaznych mu-
rach szkoły. 

Dyrektor Aneta Herner za-
pewniła, że pierwszoklasiści mają 
pełne wsparcie jej oraz kadry pe-
dagogicznej, a także swoich star-
szych kolegów. Podziękowała za 
obecność wszystkim zaproszonym 
gościom, a za nieustające wsparcie 
specjalne podziękowanie otrzymał 
burmistrz Marek Długozima. Na 
jego ręce uczniowie wręczyli spe-

cjalny globus wydrukowany na 
drukarce 3D zakupionej w ramach 
„Laboratoriów Przyszłości”. 

Na ten uroczysty dzień zaplano-
wano także liczne atrakcje, włącz-
nie z występami przedszkolaków 
i szkolnego chóru, a na koniec 
pierwszoklasiści obdarowani sło-
dyczami i życzeniami zapozowali 
wspólnie z dyrekcją, wychowawca-
mi i Burmistrzem Gminy Trzebni-
ca do pamiątkowego zdjęcia. 

[sh]

pasowanie na ucznia SP nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3 swoje święto obchodzi 

w miesiącu urodzin patronki Marii Skłodowskiej-
Curie. Ta tradycja sprawiła, że 9 listopada odbyła 

się uroczysta gala święta szkoły, podczas której 
pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i zostali 

pasowani na pełnoprawnych uczniów. 

R E K L A M A

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a ot r z y m a ł p o d z ię kowania z a dot yc hc z asowe wsparc ie s z ko ł y. 
St at ue t k a globu s a z z az nac zoną Sz ko ł ą Po d st awową nr 3 zost a ł a w ydrukowana na druk arce 
3D z akup ionej z  p ro gramu „ L ab oratoria Pr z ys z ł ośc i ”.

▶ Pasowania do kona ł burmist r z M are k D ł u goz im a wsp ó lnie z dy re k tor Ane t ą 
H e rne r.

▶ Uro c z yste ś lu b owanie uc z niów k l as pie r ws z yc h .

▶ Burmistrz ż yc z ył pier wsza-
kom owocnych lat nauki.

▶ Dyrektor Aneta Herner pod-
kreśliła jak bardzo w ostatnich 
latach zmieniła się szkoła.

▶ Po d c z a s  u r o c z y s t o ś c i  n i e  m o g ł o  z a b r a k n ą ć  h y m n u  p a ń s t w o w e g o .

▶ Pie r ws z ak i pr z ygotowa ł y sp e cjalny pro gram 
ar t yst yc z ny.

▶ D z ie c i  z  k las ze row yc h z at ańc z ył y 
dl a s woic h st ar s z yc h ko le gów.

▶ Chór s z ko lny z ad ba ł o oprawę mu z yc z ną uro c z ystośc i .

▶ Wsp ó lne z dję c ie ws z yst k ic h pasowanyc h na 
pie r ws zo k l asistę z burmist r ze m M ark ie m 
D ł u goz im ą oraz d y re k tor Ane t ą H e rne r.
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Ślubujemy! Uroczyste pasowanie na ucznia 
i przedszkolaka Szkoły Podstawowej w Masłowie

Uroczystość pasowania stano-
wi przeżycie nie tylko dla samych 
dzieci – kandydatów na uczniów 
i przedszkolaków, ale także dla ich 
rodziców, nauczycieli, koleżanek 
i kolegów. Poprzedza je okres kil-
ku tygodni przygotowań, w któ-
rym dzieci poznają swoje prawa 
i obowiązki, poznają szkołę, jej 
pracowników, otoczenie, koleżan-
ki i kolegów.

Ten szczególny i uroczysty 
dzień miał miejsce 17 listopada 
2022 r. w Gminnym Centrum 
Kultury i Sztuki w Trzebnicy. 
Pierwszoklasiści i dzieci z oddzia-
łów przedszkolnych w obecności 
swoich najbliższych, a także wie-
lu znamienitych gości rozpoczęli 
swój występ od części powitalnej. 
Następnie uczennice starszych 
klas zaprosiły wszystkich na pro-
gram artystyczny, w którym za-
równo maluchy, jak i starsze dzie-
ci, musiały wykazać się wiedzą 

i umiejętnościami, aby udowod-
nić, że zasługują na pasowanie. 
Dzieci recytowały wiersze, śpie-
wały piosenki, udzielały odpo-
wiedzi na pytania prowadzących. 
Swoimi występami udowodniły, 
że w pełni zasługują na przyjęcie 
ich w szeregi uczniów i przedszko-
laków Szkoły Podstawowej w Ma-
słowie. Po odśpiewaniu hymnu 
państwowego, nastąpił akt ślubo-
wania. Pierwszoklasiści ślubowali 
mieć otwarte serca na wszystkich 
ludzi i na ich inność, być dobrymi 
kolegami i koleżankami, a także 
dbać o dobre imię swojej szkoły 
i klasy. Dzieci z oddziałów przed-
szkolnych natomiast obiecywały 
szanować zabawki, zgodnie się 
bawić, nie płakać i nie szlochać, 
słuchać swoich nauczycieli i rodzi-
ców. Następnie pani dyrektor Pau-
lina Pierchorowicz-Rączka wraz 
z panem burmistrzem Markiem 

Długozimą dokonała uroczystego 
aktu pasowania każdego dziecka 
na ucznia lub przedszkolaka Szko-
ły Podstawowej w Masłowie.

Głos zabrał burmistrz Marek 
Długozima: – Bardzo cieszę się 
z pozytywnych zmian jakie stale 
zachodzą w Szkole Podstawowej 
w Masłowie. Tylko w ostatnim 
czasie wyremontowany został 
drugi z budynków, gdzie obecnie 
znajduje się oddział przedszkolny, 
a z pozyskanych przeze mnie fun-
duszy z rządowego programu ,,La-
boratoria przyszłości’ zakupiony 
został nowoczesny sprzęt. Powstał 
także nowy plac zabaw. Już nieba-
wem w obrębie szkoły powstanie 
świetlica wiejska, której projekt 
dostosujemy tak, by dzieci mogły 
w niej ćwiczyć podczas zajęć wy-
chowania fizycznego. Dodatkowo 
główny budynek poddany zosta-
nie termomodernizacji. Bardzo 
cieszą mnie efekty zmian, jakie 
zaszły w budynku przedszkola. 
Dzieci tu uczęszczające mają za-
pewnione warunki, których nie 
powstydziłaby się żadna z nowo-
cześniejszych szkół – powiedział 
burmistrz i dodał: – Gratuluję 
pani dyrektor Paulinie Pierchoro-
wicz-Rączce wielkiego zaangażo-
wania w rozwój placówki i ciągłej 
troski o jak najlepszą przyszłość 

szkoły. Gratuluję też wszystkim 
dziś pasowanym. Przedszkolakom 
życzę, by miały cudowny czas 
wprowadzający ich w świat szkoły, 
a pierwszoklasistom, którzy dziś 
już oficjalnie zostali uczniami, by 
czas spędzony na lekcjach był cza-
sem wielkiego odkrywania świata 
i zdobywania kolejnych poziomów 
wiedzy. Mam nadzieję, że uda się 
wam też zbudować trwałe rela-
cje, które przetrwają kolejne lata 
– podsumował burmistrz, któ-
ry w podziękowaniu za wsparcie 
szkoły, z rąk pani dyrektor otrzy-

mał pamiątkowe zdjęcie placówki. 
Po oficjalnej części dzieci wraz 

z rodzicami i zaproszonymi gość-
mi udali się do Art Kawiarni na 
słodki poczęstunek. Małym boha-
terom zostały wręczone pamiątko-
we dyplomy oraz rożki obfitości. 
Wszystkim pierwszoklasistom 
oraz przedszkolakom życzymy, 
aby ten dzień pozostał w ich pa-
mięci jako wielkie przeżycie 
i niezapomniana, radosna chwila. 
A rodzicom gratulujemy tak zdol-
nych i utalentowanych pociech. 

[red]

Rozpoczęcie nauki w szkole i przedszkolu jest 
ważnym momentem życia każdego dziecka, które 
codziennie z niecierpliwością czeka na spotkanie 

z nowymi wiadomościami i przygodami. Czeka 
również na dzień, w którym poprzez pasowanie 

zostanie włączone do społeczności  
szkolnej i przedszkolnej. 

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a dokonał pasowania wspólnie z dyrektor Pauliną 
Pierchorowicz-Rączką.

▶ Dzieci przedstawił y program artystyczny oraz złożył y uroczyste ślubowanie.

▶ Uroczystość odbyła się w sali kinowej Gminnego Centrum Kultury i Sztuki.▶ Burmistrz Marek Długozima pod-
kreślił wagę zmian, jakie w ostat-
nim czasie zaszły w placówce.

▶ Dyrektor Paulina Pierchorowicz-Rączka 
przekazała na ręce burmistrza podzięko -
wanie za wsparcie placówki.

▶ Burmist r z wsp ó lnie z B arbarą Fal -
kows k ą opie kunk ą ś wie t l ic y śro do -
wis kowej w M as ł owie.

▶ O d  l e w e j  s o ł t y s  L i g o t y  Ta d e u s z  J a k u b o w s k i , 
d y r e k t o r  P a u l i n a  P i e r c h o r o w i c z - R ą c z k a ,  b u r -
m i s t r z  M a r e k  D ł u g o z i m a  o r a z  s o ł t y s  M a s ł o w a 
J o l a n t a  Ko t .

▶ Uc z niowie z k l as y 1 Sz ko ł y Po d st awowej w M as ł owie.

▶ G rupa 3 - 4 - l at ków z o d d z ia ł u pr ze d s z ko lne go pr z y Sz ko le Po d st awowej 
w M as ł owie.

▶ Uc z niowie z k l as y „0 ” Sz ko ł y Po d st awowej w M as ł owie.

R E K L A M A

R E K L A M A
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Święto Niepodległości 
11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń 

Polaków – Państwo Polskie narodziło się na nowo. 
Po rozbiorach i 123 latach niewoli, po wielkich 
powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę 

świata. Na pamiątkę tego dnia, w Trzebnicy 
w rocznicę uroczyście obchodziliśmy Święto 

Niepodległości. Wspólnie wspominaliśmy tych, 
którzy walczyli za nasz kraj, tych którzy ginęli. 

Uroczystość rozpoczęła się 
Mszą Święta w intencji Ojczyzny 
w bazylice św. Jadwigi, która spra-
wował ks. proboszcz Piotr Filas 
SDS. W wygłoszonym kazaniu 
odniósł się do obecnej sytuacji ge-
opolitycznej, a także rozłamów 
wewnątrz naszego narodu i pod-
dał pod rozwagę drogi, którymi 

jako naród możemy dążyć, a także, 
gdzie mogą one nas doprowadzić. 
Prosił o pełne zjednoczenie i po-
szanowanie tradycyjnych wartości. 

Następnie uroczystości prze-
niosły się pod Krzyż Katyński 
i Smoleński, gdzie odśpiewano 
hymn Polski, a następnie wysłu-
chaliśmy wystąpienia Gminnego 

Chóru pod batutą Beaty Krzencie-
ssy. Program artystyczny przygo-
towali uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 2. Swoje przemówienie 
do zebranych wygłosił burmistrz 
Marek Długozima, następnie de-
legacje złożyły wiązanki kwiatów 
pod pomnikami. 

[sh]

Szanowni Państwo,
witam wszystkich serdecznie 

na uroczystych obchodach Święta 
Niepodległości. To dla nas, Po-
laków, jedno z najważniejszych 
świąt państwowych. W całym 
kraju odbywa się prawdziwy festi-
wal radości: marsze niepodległo-
ściowe, odczyty, wykłady, prezen-
tacje filmów i wystawy. Również 
w Gminie Trzebnica każdego roku 
świętujemy ten dzień w sposób 
godny i z należytym szacunkiem.

Przypominamy sobie moment, 
gdy po 123 latach zaborów – nie-
woli naznaczonej walką, cierpie-
niem i wysiłkiem wielu pokoleń 
Polek i Polaków – nasz kraj odzy-
skał w końcu upragnioną wolność. 
Jak mówił Józef Piłsudski podczas 
pierwszego posiedzenia Sejmu 
Ustawodawczego – Dzisiaj mamy 
wielkie święto narodu, święto ra-
dości po długiej, ciężkiej nocy 
cierpień, kiedy to po 123 latach 
zniewolenia naród polski odzyskał 
niepodległość. Wolna Rzeczpo-
spolita pojawiła się ponownie na 
mapach Europy.

Dziś trudno nam sobie to 
wyobrazić, ale był moment 
w dziejach naszego narodu, gdy 
Rzeczpospolita przestała istnieć 
i zniknęła z mapy. Odzyskanie 
granic kosztowało nas nie tylko 
czas, ale przede wszystkim życie 
konkretnych ludzi, kilku pokoleń 
urodzonych w czasach zatrważają-
cej niewoli.

Ta niewola zatruwała serca 
i umysły, bo jak wszyscy wiemy 
wolność to nie tylko bezpiecz-
ne granice, ale jak mówił Jan 
Paweł II – „wolność jest w nas”. 
To poczucie, w którym w duchu  

odpowiedzialności jedni za dru-
gich możemy decydować o na-
szym kraju, wyznaczać kierunki 
rozwoju, korzystać z dóbr kultury. 

Kiedy w ubiegłym roku odsła-
niałem Pomnik Błogosławionego 
Kard. Stefana Wyszyńskiego, ten, 
który znajduje się tuż po mojej 
prawej stronie, zależało mi, by cy-
tat, który umieszczę na postumen-
cie skłaniał do refleksji. Znala-
złem słowa, wypowiedziane przez 
Kardynała w 1980 roku: „Tutaj na 
ziemi polskiej, my jesteśmy gospo-
darzami. Do nas należy decydo-
wać o takim czy innym kierunku 
naszego życia i bytowania. Od 
tego bowiem zależy suwerenność 
narodu”. 

Dwa miesiące później, po od-
słonięciu pomnika w Trzebnicy, 
wybuchła wojna na Ukrainie. 
Wolny i suwerenny kraj, naszego 
sąsiada, tego bliskiego – jakbyśmy 
to powiedzieli – tego tuż za pło-
tem – zaatakowała Rosja. Mijały 
tygodnie, teraz mijają już miesią-
ce, a wojna wciąż trwa. Obrazy, 
które docierają do nas, dowodzą, 
że jej okrucieństwo i barbarzyń-
stwo jest zawsze takie samo i nosi 
jedno oblicze – śmierć i cierpienie 
konkretnego człowieka. 

Jak aktualne wydają mi się dziś 
słowa Błogosławionego Kardy-
nała. Każdy naród czy to polski, 
czy ukraiński ma prawo stanowić 
o swoim losie. Ma prawo czuć się 
u siebie gospodarzem. 

Szanowni Państwo,
a my naprawdę wzorowo zda-

liśmy egzamin z gościnności, 
w całym kraju, ale i tu w Gminie 
Trzebnica. Od marca nieustan-
nie niesiemy pomoc obywatelom 

Ukrainy, którzy szukają schro-
nienia u nas. Pomagamy na różne 
sposoby, zarówno w sposób zorga-
nizowany, jak i indywidualnie. 

Jesteśmy świadkami, jak doko-
nują się procesy historyczne, które 
zmieniają oblicze Europy i świata, 
ale zmieniają też rzeczywistość 
w naszym wymiarze kameralnym 
– w naszych rodzinach, wspólno-
tach samorządowych. Ostatnie 
miesiące pokazały, że patriotyzm 
to jak najbardziej te znane nam 
słowa: „Bóg – Honor – Ojczy-
zna”, ale trzeba dziś do nich do-
pisać: Współczucie – Solidarność 
– Ofiarność. 

Żyjemy w wolnej Polsce. Każdy 
z nas może swobodnie wyrażać 
swoje poglądy. Mamy możliwość 
decydowania o losach kraju, ale 
przede wszystkim o sobie, o swo-
im życiu, ale tę wolność musimy 
mądrze wykorzystać. Dlatego tak 
bolesne są dla mnie spory, które 
obserwuję i których doświadczam, 
szczególnie te toczone w wymia-
rze lokalnym. Wojny polsko-pol-
skie. Znane nam wszystkim. Woj-
ny toczone w obliczu prawdziwej 
wojny rozgrywającej się kilkaset 
kilometrów dalej, małe wojny to-
czone w obliczu dużego kryzysu 
ekonomicznego i gospodarcze-
go. Nie sposób nie dostrzec, że 
są w naszych lokalnych społecz-
nościach osoby, którymi kieruje 
nienawiść i zawiść, które dążą do 
destabilizacji rozwoju Trzebnicy, 
i które próbują zniszczyć całe do-
bro wypracowane na przestrzeni 
ostatnich lat. A wszystko to, by 
zaspokoić swoje własne interesy 
i ambicje.

Chcę dziś podkreślić, że wierzę 

w dobry i mądry spór. To część 
naszej demokracji. Wierzę, że 
możemy się spierać o to, co jesz-
cze w Trzebnicy unowocześnić, 
wierzę w ideę społeczeństwa 
obywatelskiego, tak byśmy mo-
gli działać w poczuciu wspól-
nej odpowiedzialności. Jednak 
to wszystko może się udać tylko 
w wymiarze dobrze rozumianej 
troski o losy naszej Małej Ojczy-
zny – Gminy Trzebnica. 

I dziś, w dniu 11 listopada, kie-
dy na wiele sposobów odmienia-
my słowo: PATRIOTYZM, chcę 
zapewnić, że dla mnie osobiście 
wyraża się ono najpełniej w tro-
sce o dobro domu, który został mi 
dany i zadany – w trosce o dobro 
Trzebnicy. Święty Jan Paweł II 
pisał: „Patriotyzm oznacza umi-
łowanie tego, co ojczyste: umiło-
wanie historii, tradycji, języka czy 
samego krajobrazu ojczystego. Jest 
to miłość, która obejmuje również 
dzieła rodaków i owoce ich geniu-
szu. Próbą dla tego umiłowania 
staje się każde zagrożenie tego 
dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze 
dzieje uczą, że Polacy byli zawsze 
zdolni do wielkich ofiar dla zacho-
wania tego dobra albo też dla jego 
odzyskania”.

Chciałbym, abyśmy upamięt-
niając historyczne rocznice, nie 
tyle patrzyli w przeszłość, ale rów-
nież wybiegali w przyszłość – ku 
kolejnym ideom, marzeniom i wy-
zwaniom. Na nich wyrośnie nasza 
niepodległość na kolejne lata, ale 
i stulecia.

I tak, jak jest naszym zada-
niem – mieć poczucie dumy z na-
szej Małej Ojczyzny – z Trzebnicy, 
tak bądźmy też dumni z Polski 

i z naszej niepodległości.
Pragnę wyrazić słowa wielkiego 

uznania i szacunku dla wszystkich 
Żołnierzy Wojska Polskiego, Stra-
ży Granicznej i Funkcjonariuszy 
Policji – za ofiarną służbę w obro-
nie naszych granic i suwerenności 
kraju. 

Szanowni Państwo! 
Nie mam cienia wątpliwości, 

że Bóg, Honor i Ojczyzna – to 
wartości wyróżniające wszystkich 
uczestników dzisiejszej religijno
-patriotycznej uroczystości. Dla-
tego chylę także czoła przed ca-
łym szacownym zgromadzeniem 
i dziękuję za budujące świadectwo 
swej obecności wszystkim uczest-
nikom dzisiejszej uroczystości. 

Składam wyrazy serdecznej 
wdzięczności Księdzu Probosz-
czowi Piotrowi Filasowi oraz 
współcelebransom za mszę świę-
tą w intencji Ojczyzny i głębo-
ką w treści homilię. Chylę czoła 
przed niezawodnymi kombatan-
tami i weteranami walk o niepod-
ległość. Z całego serca dziękuję za 
piękną oprawę tego święta chóro-
wi gminnemu pod batutą Beaty 
Krzenciessy, młodzieży ze Szko-
ły Podstawowej nr 2, wszystkim 
pocztom sztandarowym, strzel-
com i harcerzom. 

Dziękuję również organizato-
rom uroczystości i służbom po-
rządkowym. 

A nam wszystkim, tu obecnym, 
życzę pokoju. By nigdy nam go 
nie zabrakło, w naszych sercach, 
w naszych rodzinach, w naszym 
kraju! 

Marek Długozima 
Burmistrz Gminy Trzebnica

Przemówienie okolicznościowe 
Burmistrza Marka Długozimy

▶ Pomnik Żo ł nie r z y 2 .  Armii  Wojs k a Po ls k ie go. N a z dj .  burmist r z 
M a r e k  D ł u g o z i m a ,  z a s t ę p c a  b u r m i s t r z a  K r y s t y n a  H a ł a d a j , 
se k re t ar z Danie l  Buc z ak ,  Pr zewo dnic z ąc y R ady M iejs k iej  M ate u s z 
St anis z ,  R adna R ady M iejs k iej  M aria B arbara Cie p luc h oraz R adny 
R ady Powiat u Piot r O kuniewic z .

▶ Uro c z ystość z akońc z y ł a s ię z ł oże nie m k wiatów p o d K r z y że m Kat y ńs k im  
i  Smo le ńsk im .

▶ Chór G minny p o d bat u t ą B e at y K r ze nc ie ss y.

▶ W uro c z ystośc i  b ra ł y u d z ia ł  p o c z t y s z t and arowe z gminnyc h s z kó ł.▶ M s ze ś w. sprawowa ł k s .  pro -
b os zc z Piot r Fi l as SDS .

▶ Wsp ó lne z dję c ie burmist r z a M ark a D ł u goz imy w raz z Kom e nd ante m Kom e ndy 
Powiatowej Po licj i  G r ze gor ze m M ac iągie m , Kom e nd ante m Powiatowej St raż y 
Poż arnej R afa ł e m Pr z y by lo k ie m , N ac ze lnik ie m W yd z ia ł u Prewe ncji  K PP  
w Tr ze b nic y Ar t ure m G ajow y m oraz p o c z t ami s z t and arow y mi.

▶ Kwiat y z ł ożone zost a ł y rów nie ż p o d Pomnik ie m Wo lnośc i ,  g d z ie p owst a ł 
m as z t w raz z f l ag ą z pro gramu „ Po d Bia ł o - c ze r woną”. 

▶ Uc z niowie ze Sz ko ł y Po d st awowej nr 2 pr z ygotowali  pro -
gram ar t yst yc z ny.

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a , z astę p c a burmi -
st r z a K r yst y na H a ł ad aj ,  se k re t ar z Danie l  Bu -
c z ak i  Pr zewo dnic z ąc y R ady M iejs k iej  M ate -
u s z St anis z .
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Na początku zgromadzonych 
w sali widowiskowo-kinowej przy-
witał burmistrz Marek Długozima, 
który w swoim wystąpieniu po-
kreślił, jak ważne miejsce w trzeb-
nickim społeczeństwie zajmują 
seniorzy. – Dzisiejsza uroczystość 
jest bardzo bliska mojemu sercu. 
Swoją obecnością możecie pod-
kreślić, jak ważni jesteście dla na-
szej Małej Ojczyzny. Każdy z Was 
wnosi swoją cegiełkę w rozwój tego 

miasta, a my czerpiemy z Waszego 
doświadczenia. Ten fundament, 
który został zbudowany przez Pań-
stwa kiedyś, dziś owocuje i pro-
centuje. Bardzo cenię każde nasze 
spotkanie i chwile rozmowy, także, 
gdy odwiedzam stworzony specjal-
nie dla Was Dzienny Dom Opieki 
Osób Starszych Senior+. W tym 
miejscu dziękuję Pani Ewie Pęcz-
kowskiej z Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Trzebnicy, która wraz ze 

wszystkimi pracownikami tchnęła 
tam nowego ducha – powiedział 
burmistrz i dodał: – W Gminie 
Trzebnica dzięki specjalnie stwo-
rzonym stowarzyszeniom i związ-
kom, możecie być aktywni i stale 
rozwijać siebie i swoje pasje. Mamy 
m.in. Związek Emerytów i Inwa-
lidów pod kierownictwem Pani 
Heleny Jaworskiej, który kilka-
naście dni temu obchodził swoje 
35-lecie istnienia. Związek zrzesza 
ponad 600 członków i bardzo cie-
szę się, że dzięki mojemu wsparciu 
może realizować marzenia senio-
rów o wspólnych wycieczkach, 
czy wielu innych podejmowanych 
inicjatywach. Dodatkowo mamy 
Uniwersytet Trzeciego Wieku „Tę-
cza”, którym kieruje Pani Halina 
Wawruszczak. Jego członkowie 
przez cały rok uczestniczą w róż-
nych projektach, inicjatywach i wy-
darzeniach. To wszystko pokazuje, 
jak bardzo, osobiście mi na Was 

zależy – powiedział burmistrz, 
który złożył seniorom życzenia: 
– Drodzy Seniorzy, pragnę złożyć 
Wam najserdeczniejsze życzenia, 
długich lat w zdrowiu, wypeł-
nionych radością i uśmiechem. 
Niech „jesień życia” będzie dla 
Was wyjątkowym czasem, czasem, 
w którym spełnicie swoje marze-
nia i przeżyjecie wiele wspaniałych 
chwil w gronie najbliższych. Niech 
Wasze doświadczenie życiowe, mą-
drość i wiedza służą młodszym po-
koleniom. Jesteście dla nas ważni, 
a społeczeństwo Was potrzebuje. 
Gmina Trzebnica Was potrzebuje! 
– podsumował.

Następnie seniorzy wysłuchali 
koncertu uczniów Gminnej Szkoły 
Muzycznej I st. im. prof. E. Kajda-
sza oraz zespołu ludowego Brzyko-
wianie. Po krótkiej przerwie odby-
ła się bezpłatna projekcja znanego 
i lubianego filmu „Sami Swoi”, któ-
ry rozbawił widzów do łez. 

Seniorzy byli bardzo zadowo-
leni, o czym chętnie opowiadali. 
– Zawsze staram się uczestniczyć 
w wydarzeniach, które organi-
zowane są dla seniorów. Muszę 
powiedzieć, że mamy bardzo uta-
lentowaną młodzież, przepiękny 
występ. Dziękuję Panu burmi-
strzowi, za to, że zawsze o nas pa-
mięta i za to, że tak wiele dla nas, 
seniorów, robi – powiedziała pani 
Jadwiga, a pan Krzysztof dodał: – 
Nie pamiętam, kiedy ostatni raz 
tak dobrze się bawiłem. Koncert 
uczniów i zespołu Brzykowia-
nie był super i do tego film „Sami 
Swoi” – mój ulubiony. Widzia-
łem go chyba tysiąc razy, ale nigdy 
w kinie. Bardzo się cieszę, że w na-
szej gminie pamięta się o osobach 
starszych, dzięki temu nie czujemy 
się wykluczeni, a to bardzo ważne. 

[mc]

Ogólnopolski 
14 listopada w całym kraju obchodzony był 

Ogólnopolski Dzień Seniora, którego celem było 
zwrócenie uwagi na sytuację osób starszych 

w Polsce, docenienie ich roli w społeczeństwie 
oraz zwiększenie integracji międzypokoleniowej. 

Świętowanie Dnia Seniora w Trzebnicy odbyło 
się we wtorek 15 listopada w Gminnym Centrum 

Kultury i Sztuki. W tym dniu dla seniorów 
przygotowano liczne atrakcje.

▶ N a sce nie w yst ąpil i  uc z niowie G minnej Sz ko ł y M u z yc z nej . ▶ D l a se niorów z agral i  rów nie ż Br z y kowianie.

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a ż yc z y ł  ws z yst k im 
se niorom wie lu l at  w z drowiu z o k azj i  ic h ś wię t a . 
Z ap ew ni ł  t ak że o nie u st ając y m wsparc iu .

▶ Te go dnia na widow ni G minne go Ce nt rum Kul t ur y i  Sz t uk i  z asie dli  z apros ze ni gośc ie,  by wsp ó lnie 
z se niorami pr ze ż y wać ic h d z ie ń .

▶ 17.  Tr z e b n i c k a D r u ż y n a H a r c e r e k " Wa t a h a" i m .  M a r i i  M aj k i  K r a s s ow s k i e j . ▶ Z H P  Ś r o d o w i s k o  Tr z e b n i c k i e  –  Tr z e b n i c k i  S z c z e p  D r u ż y n  H a r p a g a n . 
Burmist r z M are k D ł u goz im a w raz z kom e nd ante m s zc ze p u Adriane m 
O pa ł k ą – p o dharc mist r ze m .

R E K L A M A

11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń 
Polaków — Państwo Polskie narodziło się na 
nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, po 

wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła 
na mapę świata. Na pamiątkę tego dnia, 

w Trzebnicy, uroczyście obchodziliśmy Święto 
Niepodległości. Wspólnie wspominaliśmy tych, 

którzy walczyli za nasz kraj. 

Dodatkowo w sercu miasta, na 
Trzebnickim Deptaku stanęła wy-
stawa plenerowa wrocławskiego 
oddziału Instytutu Pamięci Na-
rodowej „O Niepodległą – Rok 
1914”. Ekspozycja jest poświęcona 
żołnierzom Legionów Polskich, 
którzy w 1914 roku na rozkaz Jó-
zefa Piłsudskiego rozpoczęli czyn 
zbrojny. Strzelcy, którzy stali się 
legionistami, mieli być iskrą, która 
wznieci powstanie. Ich trud i wal-
ka doprowadziły do stopniowego 
rozszerzenia działań niepodległo-
ściowych, co wraz ze zgodnym 
z przewidywaniami Piłsudskiego 

zakończeniem Wielkiej Wojny, 
przyniosło wolność Polsce.

Otwarcia wystawy dokonał bur-
mistrz Marek Długozima wspólnie 
z dr Katarzyną Pawlak-Weiss peł-
niącą funkcję naczelnika Oddzia-
łowego Biura Edukacji Narodowej 
IPN we Wrocławiu oraz Radnym 
Rady Miejskiej, a także Człon-
kiem Nadzwyczajnym Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajo-
wej Mateuszem Kempą. – Dziękuję 
Pani prezes za obecność i możli-
wość zainstalowania tej wystawy 
u nas, w tym szczególnym czasie, 
gdy wspominamy bohaterów 

walczących o wolność. Wolność, 
która zyskuje na znaczeniu w kon-
tekście tego, co dzieje się za naszą 
wschodnią granicą – powiedział 
burmistrz.

Autorami koncepcji i opraco-
wania wystawy są pracownicy  

Oddziałowego Biura Edukacji Pu-
blicznej IPN we Wrocławiu: dr Je-
rzy Kirszak, Sylwia Krzyżanowska, 
Wojciech Trębacz. Prezentowane 
na wystawie fotografie i dokumen-
ty pochodzą ze zbiorów: Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich, 

Instytutu Józefa Piłsudskiego 
w Londynie oraz zbiorów pry-
watnych. Wystawę możemy zwie-
dzać do 9 stycznia 2023 roku. Za-
praszam do jej odwiedzenia. 

[sh]

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a ot wor z y ł  w yst awę wsp ó lnie z dr Kat ar z y ną Pawl ak-We iss 
p e ł niąc ą funkcję nac ze lnik a O d d z ia ł owe go Biura Eduk acj i  N aro dowej I PN oraz R adny m 
R ady M iejs k iej  M ate u s ze m Ke mpą. 

Otwarcie w ystaw y
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Szanowni Państwo,

Uczestnicy dzisiejszej uroczystości pogrzebowej, 

Czcigodni Księża celebransi, na czele  
z Ks. Proboszczem Piotrem Filasem SDS,

A szczególnie pogrążona 
w żałobie Rodzino Zmarłej

Aleksandro, Agnieszko z mężem Krzysztofem 
wnukami Dobrusią i Mateuszem 

W imieniu własnym i całej wspólnoty 
samorządowej z głębokim żalem 
i jednocześnie z wielkim szacunkiem żegnam 
dziś śp. Jadwigę Jezioro-Swędzioł.

Zapisała się w naszej pamięci jako wspaniała le-
karka, cudowny, serdeczny człowiek, kobieta nie-
zwykle wrażliwa – pełna empatii i otwartości na 
innych. 

Przez większość swojego zawodowego życia, 
ponad 32 lata, związana była z trzebnicką Przy-
chodnią Zdrowia. Pracowała w Poradni Dermato-
logicznej i Poradni Ogólnej, zastępowała kolegów 
w Poradni Pediatrycznej. Przez wiele lat pełniła 
funkcję kierownika przychodni. W tym samym 
czasie dyżurowała w Szpitalu Zakaźnym w Będ-
kowie. Jak sama podkreślała: pacjenci byli dla niej 
ważni i bliscy. 

Na szczególny podziw i szacunek zasługuje jej za-
angażowanie, poświęcenie, ale i głęboka troska, 
z którą śp. Jadwiga Jezioro-Swędzioł przyjmowała 
wszystkich pacjentów. Zawsze miała czas dla cho-
rych i cierpiących. Cieszyła się wielkim szacun-
kiem i uznaniem wśród lokalnej społeczności.

Wielu z nas tu obecnych pamięta długie kolejki pa-
cjentów, którym Pani Jadwiga nigdy nie odmówiła 
pomocy. Byłem pełen podziwu dla jej trudnej i peł-
nej poświęcenia pracy, wiedząc, że były dni, gdy 
w swoim gabinecie przyjmowała nawet osiemdzie-
sięciu pacjentów dziennie.

Mnie i moją rodzinę przez wiele lat łączyły bar-
dzo serdeczne¸ osobiste więzi z panią Jadwigą, 
ale i całą jej rodziną, z Olą i Agnieszką. Doświad-
czaliśmy zawsze od Was życzliwości i otwartości, 

o czym dziś myślę z ogromną wdzięcznością; 
wspominając również swoją mamę i babcię, dla 
których pani Jadwiga zawsze miała otwarte serce 
i którym służyła swoją pomocą.

Pani Jadwiga Jezioro-Swędzioł wniosła duży 
wkład w podniesienie poziomu zdrowotności 
w naszej gminie. Przez dwie kadencje pełniła 
również mandat Radnej Rady Miejskiej w Trzeb-
nicy służąc swoim doświadczeniem i mądrością 
lokalnej społeczności. Była wzorem człowieka 
kierującego się zasadami etyki i wiary – zarówno 
w wymiarze życia rodzinnego, zawodowego, jak 
i społecznego.

Mam w oczach obraz Pani Jadwigi wraz z cór-
ką Olą, które przez wiele lat rozpoczynały każdy 
dzień Mszą św. w trzebnickiej bazylice. I z ogrom-
nym szacunkiem myślę o jej obecności na uro-
czystościach gminnych pod Dębami Katyńskimi 
w Lesie Bukowym. Pani Jadwiga czciła tam pa-
mięć o swoim krewnym, który zginął w Katyniu – 
poruczniku Czesławie Jezioro.

W 2018 roku, Rada Miejska w Trzebnicy, na mój 
wniosek, przyznała śp. Jadwidze Jezioro-Swędzioł 
tytuł „Zasłużona dla Gminy Trzebnica”. 

Droga Pani Jadwigo, Pani Doktor,

ktoś napisał: „Nie żyjemy, aby umierać... ale umie-
ramy, aby żyć wiecznie". Zapewniam Panią, że 
w moim sercu i w sercach wielu trzebniczan, żyje 
Pani w pięknych i dobrych wspomnieniach, oto-
czona szacunkiem i wdzięcznością. Chrześcijańska 
nadzieja pozwala mi wierzyć, że dobry Bóg przyj-
muje Cię dziś w Niebie z otwartymi, ojcowskimi 
ramionami.

Spoczywaj w Pokoju!

Pogrożona w żałobie rodzino zmarłej, droga Alek-
sandro, Agnieszko. Otaczam myślami Wasze ro-
dziny, bliskich, znajomych, przyjaciół, wszystkich, 
których ta śmierć pozostawia w wielkim bólu i nie-
ukojonym żalu.

Składam Wam dziś wyrazy głębokiego współczu-
cia i proszę przyjmijcie ode mnie słowa otuchy 
i wsparcia.

Marek Długozima 
Burmistrz Gminy Trzebnica

„Nie żyjemy, aby umierać... ale umieramy, aby żyć wiecznie".

Z ogromnym bólem przyjąłem wiadomość o śmierci

śp. Jadwigi Jezioro-Swędzioł
Wyrazy żalu i współczucia córkom Aleksandrze i Agnieszce

wraz z rodzinami oraz wszystkim bliskimi 

składa
Marek Długozima

Burmistrz Gminy Trzebnica

„Dobrych ludzi nikt nie zapomina”

Z ogromnym smutkiem i żalem oraz z wielkim szacunkiem pożegnałem

śp. Adama Wańka
wieloletniego dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Trzebnicy, 

wspaniałego wychowawcę, niezwykłego opiekuna 
i przyjaciela dzieci niepełnosprawnych, 
człowieka oddanego służbie harcerskiej 

i wielce zasłużonego dla całej lokalnej społeczności.
Niech spoczywa w Pokoju!

Żonie Stanisławie, córce Tatianie, synom Witoldowi i Karolowi  
wraz z rodzinami oraz wszystkim bliskim 

wyrazy głębokiego współczucia, słowa otuchy oraz wsparcia

składa
Marek Długozima

Burmistrz Gminy Trzebnica

Pożegnanie —Jadwiga Jezioro-SwędziołPożegnanie — Adam Waniek

Pogrzeb śp. Jadwigi Jezioro-Swędzioł, 19 listopada 2022 rokuPogrzeb śp. Adama Wańka, 16 listopada 2022 roku
Poniżej prezentujemy przemówienie wygłoszone przez burmistrza Marka Długozimę
podczas uroczystości pogrzebowych śp. Jadwigi Jezioro-Swędzioł

Ostatnie pożegnanie 

Dyrektorze, a właściwie Adamie,  
bo tak się do Ciebie zwracaliśmy.

Pamiętam dzień, gdy pół wieku 
temu przyjmowałeś mnie do pracy. 
Witałeś. Pamiętam też dzień, gdy 
z grupą koleżanek odchodziłam 
na emeryturę. Żegnałeś nas. 

Pracowałeś jeszcze kilka lat. Dziennik 
zamknąłeś dopiero w 2006 roku. 
Wcześniej zdobywałeś nauczycielskie 
szlify. Pod koniec lat 50. trafiłeś do 
Szkoły Podstawowej w Koniowie, 
później w Czeszowie, a jeszcze później:

Los posplatał nasze drogi
Ty zostałeś przewodnikiem

Tworzyliśmy wspólną ścieżkę
Która wiodła do serc uczniów
Trudem życia naznaczonych

Rozumiałeś ich potrzeby
Darowałeś swoje serce
W zwątpień chwilach powtarzałeś
„Jutro” także wzejdzie słońce*

Wspomnienie przyjaciół dedykowane śp. Adamowi Wańkowi

*Wiersz autorstwa Pani Ireny Prostak
 dedykowany śp. Adamowi Wańkowi

Wspomnienie synów Karola i Witolda

Byłeś jednym z pierwszych nauczycieli 
w Szkole Podstawowej działającej przy trzeb-
nickim sanatorium w Trzebnicy. Zmieniała się 
jej nazwa, Ty trwałeś. Jako wieloletni dyrek-
tor byłeś naszym przełożonym, czasem opie-
kunem, patronem, ale zawsze – przyjacielem, 
drogowskazem na zakręcie.

W 1962 założyłeś pierwszą drużynę harcer-
ską, a w 1972 roku z Twojej inicjatywy po-
wstał szczep drużyn Nieprzetartego Szlaku. 
Przez lata działała poczta harcerska, obozy 
rehabilitacyjne, a także odbywały się sparta-
kiady sportowe naszych niepełnosprawnych 
uczniów. 

Dzięki Tobie otrzymaliśmy gmach nowej 
szkoły, opuściliśmy ciasne poddasze i zimne 
werandy, by przejść do prawdziwych klas. Po 
kilku latach mieliśmy już sztandar i numer 
szkoły, przyjęliśmy imię dla niej – Janusza 
Korczaka, bo jego idee realizowałeś. 

Swoje życie podporządkowałeś dobru chorego 
dziecka. Dziecka specjalnej troski, kalekiego. 
Wpajałeś nam tę powinność i wymagałeś jej 
od siebie.

Dziś, w imieniu wszystkich nauczycie-
li i wychowawców Szkoły Podstawowej nr  
4, mówię Ci: Dziękuję! Dziękuję za Twoją 
wspólną pracę i za to, że byłeś. Żegnaj. Do 
zobaczenia. 

Czuwaj druhu Adamie!
Kiedyś stworzymy wspólny krąg.

Przyjaciele

Adam Waniek pełnił w życiu wiele ról, 
jednak wszystkie miały jedną cechę 
wspólną – służbę innym. Zawsze wie-
rzył w ludzi i starał się dostrzegać w nich 
potencjał, którego nieraz sami nie byli 
świadomi. Jako nauczyciel, pedagog 
i wychowawca dbał o edukację i dobre 
samopoczucie uczniów przebywających 
na leczeniu w Centrum Rehabilitacyj-
no-Ortopedycznym w Trzebnicy, przy 
ul. Leśnej. Jako harcerz i współtwórca 
drużyn „Nieprzetartego Szlaku” organi-
zował dla swoich podopiecznych zajęcia, 
obozy rehabilitacyjne, zabawy czy wy-
darzenia, które pozwalały im uwierzyć 
w siebie, pokonać własne ograniczenia 
fizyczne i spojrzeć na siebie jako na mło-
dych ludzi z marzeniami i pragnieniami, 
a nie z niepełnosprawnościami. Swoje 
obserwacje i doświadczenie potrafił wy-
korzystać w działalności naukowej. 

Był autorem pionierskiej pracy doktor-
skiej o przywracaniu niepełnosprawnym 
dzieciom i młodzieży wiary w siebie po-
przez angażowanie ich w aktywność har-
cerską, za którą uzyskał stopień doktora 
nauk humanistycznych na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Napisał dziesiątki tek-
stów naukowych i artykułów prasowych 
o tematyce harcerskiej i pedagogicznej, 

w których popularyzował pracę z młody-
mi ludźmi opartą na wspieraniu ich moc-
nych stron. Takie myślenie było rzadko-
ścią w latach 60. czy 70., kiedy proces 
leczenia skupiał się na problemach zdro-
wotnych, a nie na wsparciu psychicznym 
czy dodawaniu otuchy.  O skuteczności 
Jego podejścia niech świadczą nie tylko 
przyznany Mu za szczególne zasługi dla 
oświaty i wychowania Medal Komisji 
Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż ZHP 
– najwyższe wyróżnienie w harcerstwie 
czy wreszcie stopień Harcmistrza Pol-
ski, ale przede wszystkim fakt, że jeszcze 
wiele lat po przejściu na emeryturę otrzy-
mywał kartki świąteczne i życzenia te-
lefoniczne od byłych pacjentów, obecnie 
dorosłych ludzi, którzy z życzliwością 
i wdzięcznością wspominali swój pobyt 
w trzebnickim sanatorium.  

Jako dyrektor szkoły przez niemal 40 
lat współpracował z gronem nauczycie-
li i wychowawców, którzy nie byli jego 
podwładnymi, lecz współpracownikami 
i nierzadko przyjaciółmi. Potrafił z każ-
dym znaleźć wspólny język, do każdego 
podchodził z szacunkiem, wiedząc, że 
tak jak w harcerstwie, sukces zależał od 
wspólnego wysiłku. 

Był kochającym mężem, który przeżył ze 
swoją żoną Stanisławą ponad 50 szczęśli-
wych lat. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że 
ich małżeństwo było oparte na partner-
stwie – Adam angażował się w wycho-
wanie dzieci, brał na siebie obowiązki 
domowe, lubił gotować, zwłaszcza swoją 
specjalność – rolady wołowe, a nieliczny 
czas wolny spędzał na ogródku działko-
wym. Jako ojciec był przede wszystkim 
wyrozumiały i wspierający dla swoich 
dzieci, zachęcał je do rozwoju zaintereso-
wań, poszerzania horyzontów – później 
tę samą postawę przyjął wobec wnuczki 
i wnuka. Pomagał rodzeństwu i znajdo-
wał dla nich czas, zwłaszcza w trudnych 
chwilach. Jednocześnie był optymistą 
i starał się patrzeć na dobre strony ży-
cia. Do problemów podchodził z poczu-
ciem humoru i świadomością, że błahymi 
kwestiami nie należy się zanadto przej-
mować, ponieważ w życiu są ważniejsze 
rzeczy. Był serdeczny dla ludzi i lubił 
spędzać czas w towarzystwie. Rzadko 
podnosił głos czy krytykował – wolał 
zachęcać i próbować zrozumieć. Nigdy 
się nie skarżył i nie narzekał, jakby nie 
chcąc narzucać się drugiej osobie, spra-
wiać jej problemów. 

Do ostatnich dni zachował pogodę du-
cha – mimo ciężkiej choroby – oraz dy-
stans do siebie i do świata. Chciał służyć 
innym – nigdy nie oczekując niczego 
w zamian. Można powiedzieć że repre-
zentował najwyższe wartości moralne 
pokolenia dorastającego w trudnych wa-
runkach powojennej Polski. 

Cześć Jego pamięci. Czuwaj!

Fakty o Adamie Wańku

■ ur. w 1941 r. w Zabrzu 
w rodzinie górniczej

■ od 1946 r. mieszkaniec Trzebnicy
■ przez wiele lat ministrant 

w bazylice św. Jadwigi
■ ojciec Józef pracował jako 

palacz w bazylice św. Jadwigi
■ żona: Stanisława, dzieci: 

Tatiana, Witold, Karol, żyjące 
rodzeństwo – Helena, Janusz

■ wujek – ks. Grzegorz Czech, 
salwatorianin, katecheta, 
założyciel chóru kościelnego 
w Trzebnicy i jego wieloletni 
dyrygent, proboszcz kościoła 
w lesie bukowym w Trzebnicy 

      Karol Waniek, Witold Waniek

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a w raz ze śp.  Jadwig ą Je z ioro 
– Swę d z io ł  w jej  domu p o dc z as w rę c ze nia z apros ze nia na 
g al ę w rę c ze nia t y t u ł ów „ Z as ł u żony dl a G miny Tr ze b nic a”.

▶ Śp.  Jadwig a Je z ioro -Swę d z io ł  p o dc z as uro c z ystośc i  z wią -
z anyc h z D ę bami Pamię c i .

▶ W niedzielę 13 maja 2017 roku w bazylice, z okazji jubi-
leuszu 200-lecia erygowania parafii pw. św. Bartłomieja  
Ap. i św. Jadwigi Śl., śp. Jadwiga Jezioro-Swędzioł otrzymała 
tytuł „Zasłużona dla Gminy Trzebnica” który odebrała jej cór-
ka Agnieszka Moździerz.
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pomoc dla winnik
Kolejny transport przygotowanej przez nas 

pomocy dotarł do naszych przyjaciół z miasta 
partnerskiego Winniki na Ukrainie.

Wśród przekazanych darów 
znalazły się artykuły pierwszej 
potrzeby, ciepłe zimowe ubrania, 
żywność długoterminowa, a tak-
że tak ważny w obecnej sytuacji 
związanej z niszczeniem przez Ro-
sjan linii energetycznych – agregat 
prądotwórczy.

To nie koniec dobrych informa-
cji, jeszcze w grudniu burmistrz 
Marek Długozima planuje kolej-
ny transport związany z poda-
rowaniem świątecznych paczek 
młodym mieszkańcom Winnik. 
– Wtedy też na ręce Mera Boh-
dana Shustera przekażę symbol 
w postaci „Gołębia Pokoju”, któ-
rego otrzymaliśmy od naszych 
przyjaciół z Kitzingen. Gołąb po-
dróżuje po zaprzyjaźnionych mia-
stach, stając się symbolem budo-
wy wspólnego i miejmy nadzieję 
bezpiecznego domu – Europy. To 
tylko symboliczny gest, ale czasem 
te proste gesty są równie ważne, 
jak słowa i czyny. Wierzę, że ten 

gołąbek pokoju będzie symbolem 
niesłabnącego wsparcia, a tak-
że tego, że chcemy, aby Ukraina 
była częścią europejskiej rodzi-
ny, by z naszą pomocą zwyciężyła 
i by zapanował tam pokój – po-
wiedział burmistrz Marek Długo-
zima i dodał: – Do Winnik wcze-
śniej wysłaliśmy dwa transporty 
z darami, m.in. lekami, defibryla-
torem oraz agregatem prądotwór-
czym. Jeszcze raz dziękuję wszyst-
kim ludziom dobrej woli, którzy 
aktywnie włączyli się w pomoc 
dla Ukrainy od początku trwania 
zbrojnej napaści Rosji. Dziękuję 
także Przewodniczącemu Rady 
Miejskiej Mateuszowi Staniszowi 
oraz Januszowi Mackiewiczowi, 
którzy wraz z transportem wyru-
szyli na granicę, by przekazać na-
szym przyjaciołom słowa wspar-
cia. Swoje słowa wdzięczności 
wszystkim mieszkańcom naszej 
gminy, za moim pośrednictwem 
przekazuje również Mer Bohdan 

Shuster, dziękując za całe wspar-
cie, które płynie do nich od po-
czątku wojny – podsumował. 

W 2007 roku burmistrz Ma-
rek Długozima nawiązał bardzo 
owocną współpracę partnerską 
z miastem Vynnyky (Winniki) 
koło Lwowa. Przez te kilkanaście 

lat mogliśmy przekonać się o tym, 
jak przyjaznymi, otwartymi i ser-
decznymi ludźmi są nasi sąsiedzi 
z Ukrainy. Również wśród nas 
w Gminie Trzebnica mieszka wie-
le osób narodowości ukraińskiej, 
są oni nieodłączną częścią naszej 
lokalnej społeczności, chodzą ra-

zem z naszymi dziećmi do trzeb-
nickich szkół, dzielą z nami na-
sze troski i zmartwienia. Dlatego 
cieszy, że w tym tragicznym dla 
Ukraińców momencie okazujemy 
naszym przyjaciołom tak wielką 
pomoc i solidarność.

[sh]

▶ Pr ze d st awic ie l  Winnic k iej  administ racj i  B o hd an Shu ste r z ł oż y ł  na rę ce 
M ate u s z a St anis z a p o d z ię kowania dl a burmist r z a M ark a D ł u goz imy  
i  ws z yst k ic h mie s z k ańców.

▶ Znal az ł y s ię w nim ar t y ku ł y pie r ws zej p ot r ze by,  c ie p ł e u b rania ,  a t ak że 
agre g at prądot wórc z y.  Burmist r z M are k D ł u goz im a z ap owie d z ia ł  ko lej ny 
t ransp or t z  pr ze d ś wiąte c z ny mi pac z k ami miko ł ajow y mi.

▶ Z  G minne go Ce nt rum Kul t ur y i  Sz t uk i  w yje c ha ł sp e cjalny t ransp or t p om o c y dl a miast a 
par t ne r s k ie go Winnik i .

Черговий підготований 
нами вантаж гуманітарної до-
помоги з Тшебниці прибув до 
наших друзів із міста-побрати-
ма Винники, що на Львівщині.

Серед подарованого — ба-
гато речей першої необхідно-
сті, теплий зимовий одяг, про-
дукти тривалого зберігання, 
а також електрогенератор, що 
критично важливо в нинішній 
ситуації, пов’язаній із масш-
табними руйнуваннями росія-
нами електроенергетичної сис-
теми України.

Та це ще не всі хороші но-
вини. У грудні мер гміни  

Тшебниця Марек Длуґозіма 
планує відправку ще одного 
вантажу з різдвяними пода-
рунками для маленьких жите-
лів Винників.

— Одночасно я передам  
у руки міському голові Богда-
ну Шустеру символ у вигляді 
«Голуба миру», який ми, своєю 
чергою, отримали від наших 
друзів із другого партнерсько-
го міста Тшебниці — Кітцін-
ґена. Цей голуб мандрує мі-
стами-побратимами, стаючи 
символом розбудови спільно-
го і, сподіваємось, безпечно-
го дому — Європи. Це лише 
символічний жест, але інколи 

прості жести такі ж важливі, 
як слова та дії. Я вірю, що цей 
голуб миру буде символом не-
похитної підтримки і нашого 
бажання, щоб Україна була 
частиною європейської роди-
ни, щоб з нашою допомогою 
вона перемагала і там пану-
вав мир, — сказав мер Марек 
Длуґозіма і додав: — Раніше 
ми відправили до Винників 
два гуманітарних вантажі,  
в т. ч. ліки, дефібрилятор і ге-
нератор. Ще раз хочу подяку-
вати всім людям доброї волі, 
які активно долучилися до 
допомоги Україні з початку 
збройного нападу Росії. Також 

хочу подякувати голові місь-
кої ради Матеушу Станішу,  
а ще Янушу Мацкевичу, які ра-
зом із вантажем вирушили на 
кордон, щоби висловити сло-
ва підтримки нашим друзям. 
Міський голова Винників Бог-
дан Шустер через мене також 
передає слова вдячності всім 
мешканцям нашої гміни, дя-
куючи їм за всю ту підтримку, 
яку його місто відчуває від нас 
із самого початку війни, — під-
сумував він.

У 2007 році мер гміни Тшеб-
ниця Марек Длуґозіма вста-
новив дуже плідну співпрацю 
з містом Винники поблизу 

Львова. За останні кілька років 
ми змогли переконатися, на-
скільки доброзичливими, від-
критими та сердечними є наші 
сусіди з України. Серед нас  
у гміні Тшебниця також живе 
багато людей української наці-
ональності, вони є невід’ємною 
частиною місцевої громади. 
Українські діти ходять до шкіл 
у Тшебниці разом із нашими 
дітьми, українці розділяють  
із нами наші турботи і триво-
ги. Тому втішає, що в цей тра-
гічний для українців момент 
ми здатні виявити щодо наших 
друзів солідарність і надавати 
таку велику допомогу.

Допомога Для ВинникіВ

na TRzebnickim RynkU
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Jak długo pełni Pani funkcję 
Sołtysa we wsi Jaszyce?

Moja kadencja jest dość krótka, 
gdyż zostałam wybrana na sołtysa 
w 2019 r.

Czy pełniona funkcja 
zmieniła coś w Pani 
dotychczasowym życiu? 
Może otworzyła nowe 
możliwości? 
Od zawsze lubiłam słuchać ludzi 
i rozmawiać z nimi. Odkąd zo-
stałam sołtysem śmielej stawiam 
czoła wyzwaniom życia społecz-
nego i kulturalnego naszej wsi. 
W tym roku po raz pierwszy od 10 
lat wzięliśmy udział w dożynkach 
gminnych, które pokazały jak 
bardzo jesteśmy zgraną wioską. 
Jestem otwarta na nowe pomysły 
dotyczące rozwoju naszej małej 
miejscowości.

Wiemy, że przy 
współpracy z Panem 
Burmistrzem, powstał 
u Pani w miejscowości plac 
zabaw oraz oświetlenie. 
Jak mieszkańcy oceniają te 
realizacje?
Plac zabaw był nam bardzo po-
trzebny. W naszej miejscowości jest 
coraz więcej dzieci, które chcąc się 
pobawić musiały wraz z rodzicami 
 chodzić aż 1 km do Ksieginic. 

Dzięki tej inwestycji powstała ogól-
nodostępna przestrzeń, która cie-
szy dzieci oraz dorosłych. Mamy 
również wiatę grillową i miejsce 
na ognisko co sprzyja wspólnemu 
biesiadowaniu. Oświetlenie drogi 
z Jaszyc do Ksieginic spędzało sen 
z powiek mieszkańcom, ponieważ 
szczególnie jesienią i zimą, gdy 
szybko robi się ciemno musieli oni 
iść po ciemku na autobus lub po 
prostu na spacer. Realizacja ta na 
pewno poprawi komfort i bezpie-
czeństwo pieszych. Za te wszystkie 
inwestycje oraz za plany, a także 
zainteresowanie życiem wioski bar-
dzo serdecznie dziękuję Panu bur-
mistrzowi Markowi Długozimie. 

A propos planów, to 
w niedalekiej przyszłości 
w Jaszycach ma powstać 
ścieżka rowerowa?

Cieszę się, że nasza miejscowość 
bierze udział w projekcie: „Dolno-
śląskiej Rowerostrady”, ponieważ 
nasza wioska ma piękne widoki 
i nie przechodzą przez nią żadne 
główne arterie. Jest tu bezpiecznie 
i cicho. Realizacja tego projektu 
na pewno spowoduje, że odwiedzi 
naszą miejscowość więcej osób. Wy-
cieczka rowerem będzie sprzyjać od-
poczynkowi i poznaniu okolicznych 
sołectw czy sąsiedniej Zawoni. 

Czy mieszkańcy 
czynnie uczestniczą 
w życiu sołectwa? Może 
organizowane są jakieś 
cykliczne spotkania?

Mieszkańcy są tacy sami jak 
w każdej wiosce: jedni zaangażowa-
ni i chętni do pomocy, inni mniej 
lub wcale. Cały czas pracuję nad 
tym, bo to niezwykle istotne, aby 
jak największą grupę ludzi anga-
żować w życie wsi. Oprócz spotkań 
ws. sołectwa, raz na jakiś czas wraz 
z radą sołecką realizujemy projekty 
integrujące i angażujące mieszkań-
ców, np.: zimą wspólne ogniska 
i kuligi, a także Mikołajki. Rok 
temu z tej okazji zaprosiliśmy po-
licjantów, którzy pokazywali dzie-
ciom radiowóz i opowiadali o bez-
pieczeństwie na drodze. Wiosenne 
sprzątnie wioski, oraz wspólnie ob-
chody Halloween – w tym roku był 
to pierwszy raz i się udało – udział 
wzięły prawie wszystkie dzieci z na-
szej wioski. Po zebraniu cukierków, 
również odbyło się ognisko i pie-
czenie kiełbasek. Mam nadzieję, że 
coraz większa liczba mieszkańców 
będzie chętna do pomocy, bo to cie-
szy i działa motywująco na innych.

Czy jest coś wyjątkowego co 
chciałaby Pani opowiedzieć 
o Jaszycach? 
Kto by pomyślał, że mała wioska, 
w której kończy się asfalt była nie-
gdyś siedzibą bardzo wpływowej na 
Śląsku rodziny von Salisch. Jaszyce 
były bardzo długo w rękach jedne-
go rodu. Chronologicznie ujmując 
zajmują trzecie miejsce na Śląsku. 
Rodzina von Salisch stała się wła-
ścicielem wsi w 1407 r. i pozostała aż 
do 1945 r. W 1837 r. przedstawiciel 
rodu Georg Rudolph von Salisch 
rozpoczął budowę dworu w Jaszy-
cach. Dla wioski zasłużył się rów-
nież jako budowniczy gorzelni i ce-
gielni. Niestety pałac von Salischow 
w Jaszycach doszczętnie spłonął po 
wkroczeniu wojsk radzieckich, ale 
ruiny identycznego pałacu znajdu-
je się w Podstolinie gm. Milicz. Na 
szczęście znajdują się u nas pozosta-
łości folwarku z przełomu XIX i XX 
w. z domem mieszkalnym, stodołą 
i spichlerzem. Oprócz tego do dziś 

rosną na naszym terenie egzotycz-
ne drzewa: tulipanowce, jodły, lipy 
amerykańskie, które zasadził jesz-
cze Heinrich von Salisch.

Oprócz funkcji sołtysa, 
wiem, że pasjonuje się Pani 
pszczelarstwem. Proszę 
opowiedzieć skąd taka pasja 
i jak to wszystko się zaczęło?

Pszczelarstwem interesuję się od 
2017 r. Ukończyłam kurs w kwa-
lifikacji technik pszczelarz. Czym 
zafascynowały mnie pszczoły? 
Wszystkim! Praca z pszczołami 
jest niesamowicie interesująca 
– czasami użądlą, ale dają dużo 
satysfakcji. Pszczoły mają swoje 
zasady i twardo się ich trzymają. 
Można nauczyć się od nich syste-
matyczności i pracy zespołowej, 
wzajemnej opieki. Każda pszczoła 
od narodzin wie jaką będzie pełnić 
rolę w ulu. Pszczoły mają niesamo-
witą pamięć – czasami lecą bardzo 
daleko, a mimo to potrafią wrócić 
do ula. Ludzie powinni uczyć się 
od pszczół tolerancji, równości 
i sprawiedliwości. W każdym ulu 
są samce, które nazywają się trut-
niami – nie muszą pracować jak 
pszczoły robotnice, ich zadaniem 
jest zapłodnienie matki – dzię-
ki temu rój ma możliwość prze-
trwania, ale to nie znaczy, że ich 
przywileje nie mają ceny. Niestety 
potem kończy się ich rola i taki 
osobnik musi umrzeć. Pszczoły 
to ciekawe owady. Wydawać by 
się mogło, że takie małe – nic nie 
znaczące, a jednak takie ważne dla 
naszego życia. Mówi się, że jeśli 
ostatnia pszczoła wyginie ludziom 
pozostaną 4 lata życia... dlatego 
dbajmy o pszczoły.

Iloma pasiekami Pani 
dysponuje i jakie miody Pani 
wytwarza?
Posiadam jedną pasiekę składającą 
się z 15 rodzin pszczelich. To, ja-
kie miody będę posiadać w danym 
roku zależy w dużej mierze od po-
gody i pożytków. Pierwsze miody 
to miody wiosenne – z sadów i łąk, 
gdzie kwitną pierwsze kwiaty. Na-
stępnie, gdy sądy przekwitną za-
czynają rozkwitać rzepaki, których 
na moim terenie jest bardzo dużo. 
Na koniec sieję facelię, która jest 

niezwykle miododajna, a jeśli rok 
jest łaskawy w pogodę, to powsta-
je miód spadziowy liściasty. Mam 
znajomych w okolicznej wiosce, 
gdzie wywożę pszczoły na zakwi-
tanie lipy i wówczas powstaje miód 
lipowy.

Czy to prawda, że prowadzi 
Pani sklep, gdzie można 
zakupić Pani wyroby?

W naszym powiecie jest około 400 
pszczelarzy. Brakowało sklepu, 
gdzie można zaopatrzyć się za-
równo w miody i produkty z wo-
sku, oraz nabyć najpotrzebniejszy 
sprzęt pszczelarski. Tak oto naro-
dził się pomysł na otwarcie sklepu 
o nazwie „Pasieka Ostoja”, który 
mieści się w Trzebnicy przy ul. Ko-
ścielnej. Każdego kto z pszcze-
larstwem nie ma nic wspólnego, 
a chciałby dowiedzieć się ile dobra 
dają nam pszczoły, z chęcią prze-
prowadzę przez tajniki wiedzy 
z zakresu pszczelarstwa. Sklep 
wciąż poszerza swoją ofertę i moż-
na znaleźć tu oprócz miodu takie 
cuda jak: pyłek pszczeli (kwiato-
wy), rzemieślnicze świece z wosku 
pszczelego, które są prozdrowotne, 
książki, kolorowanki z motywem 
pszczół, oraz prezenty z motywem 
pszczół: skarpety, krawaty, czapki, 
hotele dla owadów. 

Wracając jeszcze do 
pełnionej funkcji. Czy jest 
jeszcze coś co chciałaby 
Pani wraz z mieszkańcami 
zrealizować w swoim 
sołectwie?
Planów jest dużo, wierzę, że dzięki 
dobrej współpracy z Panem bur-
mistrzem Markiem Długozimą 
uda się je wszystkie zrealizować. 
Jaszyce rozbudowują się i buduje 
się coraz więcej nowych domów, 
do których nie ma podłączone-
go oświetlenia ulicznego. Dlatego 
chcemy na pierwszym miejscu, 
aby rozbudować sieć lamp w na-
szej miejscowości oraz oświetlić 
plac zabaw. Kolejnym planem jest 
dosadzanie nowych roślin – szcze-
gólnie stawiam na drzewa, rośli-
ny miododajne i pyłkodajne, aby 
Jaszyce stały się miejscowością 
sprzyjającą owadom zapylającym.

[mp]

wywiad z sołtysem 
K atar z yna BoBrowic z – Sołt yS wSi JaSz yce

▶ Katarz yna Bobrowic z podc zas ostatnich doż ynek gmin-
nych odebrała z rąk burmistrza Marka D ługozimy t y tu ł 
„ Zas łużony dla Rolnic t wa”.

pasja i pRaca
17 listopada na zaproszenie Pani Katarzyny 

Bobrowicz, burmistrz Marek Długozima 
wziął udział w oficjalnym otwarciu sklepu 

pszczelarskiego Pasieka Ostoja, który jest 
spełnieniem marzeń Pani Kasi, będącej 

jednocześnie sołtysem Jaszyc. Jest to zupełna 
nowość na mapie Gminy Trzebnica, w której 

można zauważyć coraz większe  
zainteresowanie tematem pszczelarstwa. 

Jak mówi Pani Kasia, pasję 
do tego zawodu odkryła dzięki 
uczestnictwu w kursie organizo-
wanym przez Gminę Trzebnica. 
Nowe hobby przerodziło się w po-
mysł na biznes i tak powstała Pa-
sieka Ostoja. Można tu znaleźć 
miody, produkty pochodzenia 
pszczelego, asortyment potrzebny 
do kontynuowania, bądź rozpo-
częcia swojej przygody z pszcze-
larstwem, a nawet maskotki 
dla dzieci związane z tematem 
pszczół. 

– Życzę Pani powodzenia, by 
zainicjowana dziś działalność 
przynosiła wiele zadowolenia, 

a także, by pasja z jaką podchodzi 
Pani do pszczelarstwa, przero-
dziła się w liczne zainteresowanie 
klientów. Niech spełnią się Pani 
zawodowe marzenia i marka Pa-
sieki Ostoja rośnie w siłę. Dziękuję 
także za słodki upominek – po-
wiedział burmistrz Marek Długo-
zima i dodał: – Gmina Trzebnica 
stara się dbać o pszczoły. Oprócz 
wspomnianych kursów pszczelar-
skich, z mojej inicjatywy powstał 
przy deptaku na stawach pew-
nego rodzaju pomnik w postaci 
ula wraz z tablicą informacyjną 
dotyczącą pszczół. Jednocześnie 
Gmina Trzebnica jest właścicielem 

ula wielkopolskiego, który został 
zasiedlony przez pszczoły. Swo-
je miejsce znalazł on przy stacji 
uzdatniania wody przy ul. 3 Maja. 
Cieszę się, że znajdują się takie 
osoby jak Pani Katarzyna Bobro-
wicz, które swoimi dzianiami 
propagują pszczelarstwo i wiedzę 
o tych niezbędnych, dla prawidło-
wego działania ekosystemu, owa-
dach. Serdecznie zapraszam do 
odwiedzenia sklepu znajdującego 
się przy ul. Kościelnej – podsumo-
wał i pogratulował burmistrz. 

[sh]

R E K L A M A

▶ W now ym sklepie możemy zaopatrzyć się nie tylko w miód, ale w cał y asorty-
ment okołopszczelarski. 

▶ W ost at nim c z asie w Jas z yc ac h p owst a ł  now y p l ac z abaw oraz wiat a .

▶ Pierwszy sklep pszczelarski w Trzebnicy otworzyli wspólnie właścicielka 
Katarzyna Bobrowicz oraz burmistrz Marek Długozima.

R E K L A M A
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TikTok i popkultura napędzana 
przez młodzież, mają zdecydowa-
ny głos w sprawie trendów mody. 
W sezonie 2022/2023 projektanci 
postanowili, że ubrania będą mia-
ły dla nas nie tylko funkcję prak-
tyczną, ale będą mocno działały 
na nasze zmysły, zaskakując kolo-
rem i fakturą – definiując na nowo 
sprawdzoną klasykę.
Więcej znaczy więcej. Co przez 
to rozumieją projektanci?

Wciąż przesuwając granice co-
dziennego ubioru i odczytując 
współczesne pragnienia by być 
widzianym i odważnym w styli-
zacjach, proponują nam kolekcje 
w odcieniach m.in. ostrego różu. 
Na wybiegach mody króluje ekstra-
wagancja, zabawa kolorem i formą. 
Różowy i krzykliwy odcień lalki 
Barbi zrobił furorę na wybiegach 
domów mody Valentino, Prady 
i Versace, tak jakby projektanci 
chcieli nam zapewnić pozytywne 
nastroje oddziałując kolorem ubrań. 
Zestawiają sylwetki ubrane w tak 
zwany total look – czyli ubranie od 
stóp do głów w odcieniach jedne-

go koloru, zamiast decydować się 
na odkrywanie nowych ciekawych 
kompozycji kolorów. Soczyste kolo-
ry magenty, mandarynki, pikantnej 
zieleni, królewskiej purpury i lazuru 
na szczęście świetnie komponują się 
z dyskretną szarością dzianin, więc 
mamy spokojniejszą alternatywę dla 
osób, które cenią klasykę i nie lubią 
za bardzo zwracać na siebie uwagę 
ubraniem. Dla Pań, których prze-
rażają zestawy ubrań w mocnych 
kolorach, projektanci dodatkowo 
przygotowali alternatywę – moc-
ny kolor tylko w dodatkach. Dom 
mody Valentino i Chanel proponu-
ją jasnoróżowe torebki, które oży-
wiają nawet najprostszą stylizację. 
W opozycji do jaskrawych hitów na 
wybiegach mody projektanci lan-
sują czerń, która świetnie sprawdza 
się w romantycznym stylu przeła-
manym stylem grunge. Ubrania 
inspirowane stylem gothic, które 
pokochała młodzież, wydają się 
modniejsze niż kiedykolwiek. 

Różnorodność i swoboda gustu, 
popycha projektantów do projekto-
wania od skromnych stylizacji po 
eksplozję kolorów, struktur i mikso-

wania zimowych hitów minionych 
lat. Dlatego modne płaszcze w sezo-
nie 2022/23 to kilka silnych i wyra-
zistych stylów oraz powrót do po-
mysłów sprzed lat, które pokochały 
kobiety na całym świecie. Wciąż jest 
modny camelowy płaszcz, który 
jest świetną bazą do wielu stylizacji, 
śmiało możemy go komponować 
z sukienką w zimowych kolorach: 
bakłażanowym, burgund lub bu-
telkowej zieleni. Płaszcz dyplomat-
ka – dwurzędowy, o długości maxi 
inspirowaną męską garderobą, za-
pewni nam zimą nie tylko modny 
look, ale także ciepło. Trencze – ty-
powo wiosenne płaszcze, projek-
tanci proponują w nowej odsłonie 
z ciepłymi podpinkami i kami-
zelkami pikowanymi, szerokimi 
w formie rękawami z poduszkami 
na ramionach oraz zaskakujący-
mi połączeniami różnych struktur 
tkanin, nietypowymi rozcięciami 
i ażurami. Wracają do łask skórza-
ne płaszcze i kurtki oraz sztuczne 
futerka. Nowością są jednorzędowe 
płaszcze ze sztruksu, które przywo-
łują modę lat 80. Zimowym hitem 
jest kurtka bosmanka, z szerokimi 
klapami i dwurzędowym zapię-
ciem oraz patkami przy kieszeniach 

STYLOWE TRE N DY NA JESI E Ń

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

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

▶ Proje k t M al a R amu s inspi -
rowany p ł as zc ze m D I O R . 
Tre nc z w nowej o d s ł onie 
z na ł ożony m s z nurowany m 
gor se te m i  dop ię t y mi do 
pas k a k ie s ze niami to inte -
re sując a p rop oz ycja na se -
zon 2022/23

oraz kurtka bomberka zapinana na 
zamek, wykończona ściągaczami 
wokół szyi oraz w dole rękawów. 
Jak widać moda wciąż lubi wracać 
do przeszłości, dlatego nie warto 
pozbywać się rzeczy, które wyszły 
z mody, ponieważ co jakiś czas mi-
nione trendy są na nowo odświeża-
ne przez projektantów. 

Co zatem wybrać z tak ciekawej 
oferty? Powinniśmy szukać odzieży, 
która zapewni nam wyjątkowy styl 
ale także tej, która szybko nie straci 
na wartości dzięki szlachetnym tka-
ninom i ciekawym krojom. Zawsze 
będziemy doceniać rzeczy, które są 
dobrze wykonane i wydają się odro-
binę niekonwencjonalne.



28 29NR 18 / 223 / 25.11.2022NR 18  / 223 / 25.11.2022

SuKceS w MiStrzoStwach PolSKi

MażoretKi rePrezentuJą gMinę we wrocławiu I oleśnicy

Starcie dwóch Polonii: 
trzeBnica vS. świdnica 

05. 11. 2022 r. o godzinie 07:00 wy-
chowankowie Świetlicy przy SP Ma-
słów wraz z rodzicami wyruszyli na 
wycieczkę do Szklarskiej Poręby. 
Głównym celem naszej podróży 
było zdobycie Szrenicy. Szrenica ze 
swoimi 1362m.n.p.m. nie należy do 
najwyższych szczytów Karkonoszy, 
ale jest jednym z bardziej znanych 
i popularnych szczytów. To także 
jeden z ładniejszych punktów wido-
kowych na Karkonosze, Góry Izer-
skie i Kotlinę Jeleniogórską. Nazwa 
Szrenicy pochodzi od ,,szadzi''-czyli 
osadzeniu się mgły i wody niesio-
nej przez wilgotne masy powietrza 
na kamieniach,budynku schroni-
ska czy kosodrzewinie. Wybrali-

śmy się czerwonym szlakiem ze 
Szklarskiej Poręby odwiedzając po 
drodze Wodospad Kamieńczyka 
gdzie nagrywana była scena do fil-
mu ,,Opowieści z Narnii ''Widoki 
były piękne. Potem udaliśmy się 
na Halę Szrenicką i po krótkim od-
poczynku dotarliśmy na Szrenicę. 
Tam w schronisku zjedliśmy ciepły 
posiłek i z uśmiechem na ustach 
wróciliśmy tym samym szlakiem 
do miasta. Byliśmy z Siebie dumni 
i niezwykle usatysfakcjonowani że 
zdobyliśmy Szrenicę. W imieniu 
Rodziców,Wychowanków, Wy-
chowawców dziękujemy Panu 
Burmistrzowi i Gminnej Komisji 
do Spraw Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Uzależnień za 
dofinansowanie naszej wspaniałej 
wyprawy w góry.

W ostatnim tygodniu października 

we wszystkich grupach przedszkol-
nych Szkoły Podstawowej w Masło-
wie dzieci poznały walory warzyw 

z rodziny dyniowatych. Przedszko-
laki, oglądając i dotykając różnej 
wielkości i różnego ubarwienia 
dynie, zapoznały się z bogactwem 
tego urokliwego gatunku. W piątek, 
28.10.2022r., dla naszych przedszko-
laków zorganizowano „Dyniowy 
bal”, podczas którego dzieci wy-
śmienicie się bawiły, obowiązkowo 
ubrane na żółto i pomarańczowo. 
W tym dniu w klasie „0” rozstrzy-
gnięto konkurs na ,,Najciekawszą 
dynię” – wszyscy uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy. Uczest-
nicy konkursu malowali swoje dynie 
farbami. Był to dzień pełen wrażeń 
i radości. Oprócz balu i dyniowych 
konkursów przygotowano również 
słodki poczęstunek. Okazało się, że 
dynia to bardzo zdrowe, urodziwe 
i wdzięczne warzywo, które z pew-
nością jeszcze u nas zagości.

Sz. Podstawowa Masłów

Sz. Podstawowa Masłów

zdoBycie Szrenicy

święto dyni

21 listopada obchodzimy Światowy 
Dzień Życzliwości, aby podkreślić 
jak ważne dla każdego człowieka 
jest: potrzeba szacunku, serdeczno-

ści, uśmiechu, mówienie dobrych 
słów i niesienie bezinteresownej 
pomocy innym. Był to wyjątkowy 
dzień, pełen uśmiechów, dobrych 
uczynków, miłych słów. Było rado-
śnie i życzliwie.

Uczniowie klasy 5a uczestniczy-
li w wycieczce integracyjnej do 
Wrocławia. Celem wyjazdu było 
nawiązanie bliższych relacji mię-
dzy uczniami oraz rozwijanie 
kreatywnego myślenia poprzez 

udział w niezwykłej wystawie 
budowli z klocków Lego znajdu-
jącej się w najwyższym budynku 
Wrocławia Sky Tower. Wspaniałe 
makiety wykonane były z ogrom-
nej ilości klocków m.in. statek 
kosmiczny „Star Wars” i „Wielki 
Mur Chiński”, przedstawiciele 

kręgowców, budowa człowieka, 
czy różne postacie ze znanych 
bajek. Uczniowie również sami 
tworzyli własne budowle w Stre-
fie Zabawy „Fun Park”. Na ko-
niec wykonali wiele wesołych 
i ciekawych zdjęć na wystawie 3D 
Interaktive Trick Gallery. Wspól-
ne spędzenie czasu w atrakcyjny 
sposób wprawiło uczniów w po-
zytywny nastrój.

dzień życzliwości 

wycieczKa integracyJna

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Tegoroczny konkurs recytatorski 
w Szkole Podstawowej w Boleścinie, 
który odbył się 2.11.2022 r. poświę-
cony był twórczości Jana Brzechwy. 
Wiersze Jana Brzechwy to klasyka 
literatury dziecięcej. Wierszowane 
historyjki poety są lubiane zarówno 
przez dzieci, jak i dorosłych. Wiersze 
Jana Brzechwy to świat pełen przy-

gód, w którym głównymi postacia-
mi są zwierzęta (hipopotam, kaczka, 
kwoka, żuk, stonoga, pies, jeż, żaba, 
wrona, ślimak) i rośliny (pomi-
dor, koper, szczypiorek, kalarepka, 
groch, pietruszka, cebula, burak, fa-
sola). Poza humorem, utwory zawie-
rają zaskakujące zakończenie, często 
poprzez zaprezentowaną historyjkę, 
uczą i wychowują, ośmieszają na-

ganne zachowanie, a pochwalają 
dobre. W konkursie wzięło udział 
19 uczniów z klas 1-3. Uczniowie za-
prezentowali wiersze odpowiednio 
dobrane do wieku, predyspozycji 
recytatorskich, a nawet aktorskich. 
Pierwsze miejsce w konkursie zdo-
był uczeń klasy 2 –Marcel Jarczew-
ski. Zaprezentował on wiersz “Leń”. 
Miejsce drugie zdobyła Zuzia Ja-
nowska uczennica klasy 3, a miejsce 
trzecie Gabrysia Kowalczyk uczen-
nica klasy 3. Wszystkim laureatom 
serdecznie gratulujemy. / S. Siwik

Sz. Podstawowa Boleścin

KonKurS recytatorSKi

W Szkole Podstawowej w Kuźni-
czysku bardzo ciekawą prezenta-
cję w klasie 2 nt. „Bezpieczeństwo 
w windach, na schodach i chod-
nikach ruchomych” przedstawił 
w dniu 7 listopada pan Jarosław – 
tato jednego z uczniów, który pra-
cuje w Firmie Schindler. Drugokla-
siści byli bardzo zainteresowani 
tematem i brali aktywny udział 
w zajęciach. Po podsumowaniu 
przyswojonej wiedzy, każdy otrzy-
mał upominek ufundowany przez 

Firmę Schindler. Drugoklasiści 
ładnie podziękowali za tę nieco-
dzienną lekcję i wręczyli panu Jaro-
sławowi wspólnie wykonaną pracę 
plastyczną. / Wychowawca klasy 2 
– B. Pieniądz

dni Kultury zdrowotneJ 
Sz. Podstawowa Kuźniczysko

R E K L A M A

Ciężka praca, którą podopiecz-
ni gminnego klubu Invictus Bjj 
Trzebnica wkładają każdego dnia 
na treningu przyniosła efekty 
w postaci kolejnych medali. Pod-
czas Mistrzostw Polski w Brazy-
lijskim jiu-jitsu, które odbyły się 

w Gnieźnie, zawodnicy zdobyli 
dwa medale. Brąz wywalczył Łu-
kasz Kalka, a złoto Mateusz Kusz-
tal. – Najbardziej jednak cieszy to, 
że wszyscy wykonali świetną pra-
cę, słuchali podpowiedzi i wdra-
żali swój game plan w walce, 

a medale są tego efektem. Warta 
podkreślenia jest także wygrana 
walka i zdobyte doświadczenie 
przez Michała Trelińskiego – mówi 
trener Michał Chudy. Gratulujemy!

W ostatniej kolejce IV ligi Po-
lonia na własnym boisku podej-
mowała imienniczkę ze Świdnicy. 
Pierwsza połowa była wyrówna-
na. W pewnym momencie sędzia 
pokazał zawodnikowi Polonii Kry-
stianowi Jajko drugą żółtą kartkę 
i w konsekwencji musiał zejść z bo-
iska. Pierwsza połowa zakończy-
ła się strzeleniem dwóch bramek 
przez gości. Druga połowa meczu, 
pomimo gry w osłabieniu naszego 

zespołu wyglądała dobrze. Było 
więcej sytuacji sprzyjających strze-
leniu gola. Utrzymywaliśmy się 
przy piłce, czego następstwem 
była bramka kontaktowa Micha-
ła Tylki. Niestety do wyrównania 
zabrakło trochę czasu. Za tydzień 
czeka nas zalegały mecz w Trzebni-
cy z Górnikiem Wałbrzych o godz. 
11:00. GKS Polonia Trzebnica – Po-
lonia Stal Świdnica 1:2 (0:2)

Trzebnickie Mażoretki god-
nie reprezentowały naszą gminę 
podczas obchodów Święta Nie-
podległości we Wrocławiu oraz 

w Oleśnicy. Był to uroczysty prze-
marsz ulicami miasta oraz występ 
na okolicznościowym pikniku nie-
podległościowym. Dziewczęta 

wystąpiły w nowych strojach, za 
które serdecznie dziękują panu 
Burmistrzowi Gminy Trzebnica 
Markowi Długozimie. Dzięki 

wsparciu jakie otrzymują mogą 
rozwijać swoje talenty i promować 
Gminę Trzebnica poza jej granica-
mi. Przypomnijmy, że w maju Maja 

Kleszcz zdobyła tytuł Mistrzyni 
Polski Mażoretek w kategorii solo 
flaga juniorki, a cała drużyna zajęła 
wysokie miejsca tuż za podium. 

▶ M ate u s z Ku s z t al  z doby ł z ł oto. ▶ Łuk as z Kalk a w ró c i ł  z  b rązow y m m e d ale m .

▶ D z ię k i  wsparc iu b urmist r z a M ark a D ł u goz imy t r ze b nic k ie M ażore t k i  m o g ą 
się roz wijać i  re p re ze ntować gminę na zew nąt r z .

▶ M ażore t k i  u ś wie t ni ł y Świę to N ie p o dle g ł ośc i  we Wro c ł awiu .
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Jednym z najważniejszych i najra-
dośniejszych świąt narodowych jest 
Święto Odzyskania Niepodległości. 
Upamiętniamy wtedy datę 11 listo-
pada 1918 r., kiedy to po 123 latach 
niewoli odradza się wolna Polska. 

11 listopada to symbol miłości oj-
czyzny, walki o wolność, symbol 
wiary i zwycięstwa. Z tej okazji 10 
listopada cała społeczność Szkoły 
Podstawowej w Masłowie uczestni-
czyła w uroczystym apelu upamięt-
niającym to wydarzenie. Zgodnie ze 
zwyczajem rozpoczęliśmy obchody 

odśpiewaniem hymnu narodowe-
go i jak co rok odśpiewaliśmy jego 
pełną wersję o godzinie 11.11 w ra-
mach ogólnopolskiej akcji “Szkoła 
do hymnu”. Program artystyczny 
przedstawili uczniowie klasy 5 oraz 
8. Okolicznościowe teksty i wiersze 
zaprezentowały: Maja P., Maja S., 
Nikola S., Wiktoria Z. oraz Klara 
L., a przemówienie Józefa Piłsud-
skiego wygłosił Maciej C. Program 
dopełniły pieśni patriotyczne za-
śpiewane przez wszystkie wcześniej 
wymienione osoby oraz uczniów 
klasy piątej: Franka A., Zuzię M., 
Amelkę S., Sebastiana S. Jako so-
listki wystąpiły Zuzia T. i Jessica R. 
Niestety dziś coraz trudnej jest nam 
okazywać radość i nie czuć obaw 
w związku z sytuacją na Ukrainie, 
gdzie na naszych oczach toczy się 
walka o wolność. Dlatego piosenkę 
pt.: “Wolność”, kończącą nasz wy-
stęp, zadedykowaliśmy Ukrainie 
i jej dzielnym mieszkańcom.

Andrzejki to tradycja ludowa wie-
czoru wróżb,pielęgnowana od bar-

dzo dawna . W tym roku uczniowie 
naszej szkoły zostali zaproszeni 
z tej okazji do Jaźwin. Byli również 
uczniowie ze szkoły z Kuźniczyska. 

Wychowawczynie świetlicy opie-
kuńczo-wychowawczej w Jaźwi-
nach przygotowały prócz zabaw 
przy muzyce i tańców wiele atrakcji 
m.in. wróżby dzięki którym mogli 
sprawdzić np jaki zawód będą wy-
konywać w przyszłości albo jakie 
imię będzie nosiła przyszła wybran-
ka lub wybranek ich serca a także 
układając buty – kto pierwszy zało-
ży rodzinę. Były również konkursy 
tańca w parach z balonami, na ga-
zetach i gorące krzesło. Zwycięzcy 
otrzymywali nagrody. Na stołach 
dla wszystkich uczestników czekał 
słodki poczęstunek,owoce i napoje. 
Wszyscy bawili się wspaniale. Dzię-
kujemy Panią Lidzi i Joli za miły 
wspólny spędzony wieczór andrzej-
kowy. Koordynator Świetlic Barba-
ra Falkowska .

Uroczystość z okazji 104 rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepod-
ległości rozpoczęła się wprowa-
dzeniem pocztu flagowego oraz 
odśpiewaniem "Mazurka Dąbrow-
skiego" o godzinie 11.11 w ramach 
akcji “Szkoła do hymnu”. Młodzi 
aktorzy wystąpili dla społeczno-

ści szkolnej. Uczniowie z klasy V 
i VIII, pod kierunkiem pani Anny 
Leszczyńskiej – Janik przybliżyli 
widzom historię naszego kraju – 
czasów, gdy Polska straciła niepod-
ległość i zniknęła na 123 lata z map 
świata. Występ wprowadził widzów 
w atmosferę wydarzeń poprzedza-
jących datę 11 listopada 1918 roku. 
Zobrazowano sytuację polityczną 

kraju, jaka miała miejsce przed od-
zyskaniem przez Polskę niepodle-
głości. Jednak największy nacisk 
położono na ukazanie ducha narodu 
polskiego, który w czasie niewoli, 
stale wychodził z inicjatywą walki za 
ojczyznę. Dzieci śpiewały wzrusza-
jące pieśni: „Mury”, „Jest takie miej-
sce”, „Rotę”, „Piechotę”, „Legiony”, 
„Wojenkę”. Widzowie z zaintereso-
waniem i w skupieniu oglądali i wy-
słuchali tej szczególnej lekcji historii. 
Aktorzy zostali nagrodzeni gromki-
mi brawami. / Anna L.-J.

3 listopada 2022 roku dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Boleścinie 
uczestniczyły w wycieczce do Wro-
cławia w ramach projektu MEiN 
“Poznaj Polskę”. Wycieczkę rozpo-
częliśmy od wizyty w “Kolejkowe”, 
czyli prawdziwie zminiaturyzo-
wanym świecie w którym jeżdżą-
ce pociągi, tramwaje i samochody 
stanowią tło dla toczącego się na 

makietach codziennego życia. Ko-
lejnym punktem wycieczki była 
wizyta na wieży widokowej Sky 
Tower. Wieża ta ma aż 212 m. wy-
sokości i można z niej podziwiać 
panoramę Dolnego Śląska. Po 
pysznym objedzie grupa udała się 
do ZOO Wrocław. Zwiedzaliśmy 
Afrykarium w którym w specjal-
nie wybudowanym kompleksie 
basenów i akwariów, w tym base-
nów otwartych, żyje kilka tysięcy 

zwierząt. W warunkach zbliżonych 
do naturalnych zamieszkują tam 
ryby, gady , ssaki a nawet owady. 
Afrykarium podzielone jest na eko-
systemy: Morze Czerwone, Afryka 
Wschodnia, Kanał Mozambicki, 
Wybrzeże Szkieletów i Dżungla nad 
rzeką Kongo. W ZOO odwiedzili-
śmy również żyrafy, małpy, słonie, 
zebry i inne ciekawe zwierzęta. Nie-
wątpliwie wycieczka do Wrocławia 
była wspaniałą lekcją historii, geo-
grafii, przyrody i oczywiście nie-
zapomnianą przygodą. M. Radek, 
S. Siwik, J. Tiuchty

W dniach 24.10.2022 r. do 
28.10.2022 r. w Szkole Podstawo-
wej w Kuźniczysku realizowany był 
program „Dni Kultury Zdrowot-
nej”. Tegoroczne hasło brzmiało 
„Do biegu, gotowi.. start”. Na po-
czątku tygodnia podjęte były dzia-
łania promujące zdrowy styl życia 
oraz zdrowe odżywianie. Wszyscy 
uczniowie pod opieką wychowaw-
ców przygotowali zdrowe i pyszne 
śniadanie. W klasach młodszych 
królowały przede wszystkim bo-
gate w witaminy sałatki owocowe 
oraz szaszłyki, w klasach starszych 
kanapki a nawet sushi. W czasie 
trwania programu szczególną uwa-
gę poświecono promowaniu ak-
tywności fizycznej. W ramach zajęć 
świetlicowych, wychowania fizycz-
nego oraz przerw międzylekcyj-
nych, klasy I-III brały udział w róż-

nych konkurencjach drużynowych 
m.in. (kozłowanie piłki, toczenie 
piłki, rzut do celu, przeciąganie 
liny, skoki na skakance). Natomiast 
w klasach starszych uczniowie 
grali przede wszystkim w siatków-
kę, koszykówkę oraz zbijaka. Nad 
prawidłowym i bezpiecznym prze-
biegiem konkurencji sportowych 
czuwał nauczyciel wychowania 
fizycznego Pan Emil Nitkiewicz. 
Dziękujemy wszystkim za aktywny 
udział w programie. Opiekunowie 
Szkolnego Koła PCK: M. Jucha-Bo-
bela oraz M. Bugaj

W Szkole Podstawowej w Kuźni-
czysku, z inicjatywy pani Anity 
– mamy uczennicy kl. I. z Jaźwin, 
w dniach 4 i 7 listopada 2022 r. 
został zorganizowany sklepik pod 
hasłem: „ Pomóżmy Marcinowi 
i Przemkowi”. To nasi byli ucznio-
wie. Od dzieciństwa chorują na 
dystrofię mięśniową, potrzebują 
stałej opieki lekarzy i rehabilitan-
tów, co wiąże się z ogromnymi 
kosztami. Na stoisku oprócz gier, 
zabawek, przyborów szkolnych 
i innych gadżetów, sprzedawane 
było przepyszne ciasto. Dziękuje-
my wszystkim zaangażowanym 
osobom. Wspólnymi siłami udało 
się zebrać 2643 zł. Nasze wsparcie 

zostało już przekazane Marcinowi 
i Przemkowi, których serdecznie 
pozdrawiamy. Koordynator akcji – 
B. Pieniądz

Sz. Podstawowa BoleścinSz. Podstawowa Boleścin

narodowe święto wycieczKa do wrocławia

Październik jest miesiącem mo-
dlitwy różańcowej. Z tej okazji już 
po raz IV został przeprowadzony 
w naszej szkole "Konkurs na naj-
piękniejszy różaniec" Serdecznie 
gratulujemy wszystkim dzieciom 
z klas 0, które wzięły w nim udział. 

Wasze prace były przepiękne 
i wzbudziły zachwyt całego jury. 
Zaskoczyliście nas swoją pomysło-
wością i różnorodnością wykorzy-
stanych materiałów. Cieszymy się, 
że mogliśmy nagrodzić wszystkie 
prace. Życzymy dalszych sukcesów 
w konkursach. M. Wojewódka M. 
Budziak – Mielnik

naJPięKnieJSzy różaniec

Szkoła Podstawowa nr 1

16 listopada w Szkole Podstawo-
wej nr1 w Obornikach Śląskich 
zostały rozegrane Mistrzostwa 
Powiatowe w Koszykówce 3x3 
Chłopców w Igrzyskach Dzieci 
i Igrzyskach Młodzieży. Ucznio-
wie klas 7-8 po dobrej grze wy-
grali wszystkie swoje mecze i zo-

stali Mistrzami Powiatu. Chłopcy 
z rocznika 2010 po dobrej grze 
odnieśli 2 zwycięstwa i 4 porażki 
osiągając ostatecznie 6 miejsce. 
Szkołę reprezentowali – Tymon 
Stelmaszczyk, Miłosz Śmicho-
wicz, Igor Zegarowski, Natan Mi-
chalak, Adam Pietrzyk, Gabriel 
Miśta, Filip Kupiec i Maciej Pałys. 
/ K. Adamczyk

28 października 2022 r. klasy 1a 
i 1 d w Ramach Przedsięwzięcia 
Ministra Edukacji i Nauki ,,Poznaj 
Polskę’’ wybrały się na wycieczkę 
do Wrocławia. Już na miejscu przy 
Hali Stulecia czekał na nas p. prze-
wodnik, który opowiedział nam 
o Hali wiele ciekawych rzeczy m.in. 

jest to budowla, która ma ponad sto 
lat, a otaczające ją pergole stanowią 
niezwykłe miejsce spotkań wielu 
ludzi. Podziwialiśmy także stojącą 
przy Hali Metalową Iglicę, stano-
wiącą jedną z symboli Wrocławia. 
Powstała ona w 1948r., ma 900 m 
i waży 44 tony. Niezwykłą atrakcją 
była dla nas wizyta w Afrykarium, 
które powstało w 2014r. Tutaj mo-

gliśmy podziwiać wiele niezwy-
kłych gatunków zwierząt wodnych.
Następnie udaliśmy się do naj-
większego w Polsce Ogrodu Zoo-
logicznego, gdzie poznaliśmy ory-
ginalne zwierzęta ze wszystkich 
kontynentów świata. Oczywiście 
nasza wycieczka musiała zakończyć 
się zakupem pamiątek, a w drodze 
powrotnej wizytą w McDonald’s. 
Do szkoły i wróciliśmy zadowole-
ni i pełni wrażeń… / J. Straszak R. 
Marszałek
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W ramach obchodów Dni Kultury 
Prozdrowotnej grupa Sówki udała 
się do gabinetu stomatologicznego 
"Denteshica", aby poznać z bliska 
pracę stomatologa. Pani Doktor 
Judyta Łukaniec pokazała nam 
w przyjazny dla nas sposób, jak 
myć zęby oraz jak należy o nie pra-

widłowo dbać, wyjaśniła również 
co się będzie dziać, kiedy będzie-
my zapominali o ich regularnym 
myciu. Sówki obiecały, że będą 
zawsze pamiętały o prawidłowym 
dbaniu o higienę zębów jak i jamy 
ustnej. Dziękujemy Pani Doktor 
za miłe spotkanie i pouczającą dla 
nas lekcję. / A. S.

Bajka wędruje po świecie, dzisiaj do 

nas zawitała. Drogie dzieci dobrze 
wiecie, że Was bajka pokochała.  
Bajki, baśnie, zarówno te czytane 

jak i oglądane odgrywają ważną rolę 
w życiu dziecka. Międzynarodowy 
Dzień Postaci z Bajek obchodzony 
jest na całym świecie 5 listopada. 
Wybrana data nie jest przypadko-
wa, gdyż jest to dzień urodzin jed-
nego z największych twórców bajek 
– Walta Disney á. We wszystkich 
oddziałach przedszkolnych, to nie-
typowe święto obchodziliśmy 7 li-
stopada W tym dniu Przedszkolaki 
wysłuchały fragmentów bajek, roz-
poznawały bajkowe postacie i tytuły 
bajek oraz przede wszystkim bawi-
ły się i tańczyły. Ten dzień sprawił 
przedszkolakom bardzo wiele ra-
dości, a jednocześnie przypomniał 
wszystkim o nieocenionej i ponad-
czasowej wartości czytania dzieciom 
książek. / M. Z., R. M., U. P.

Od piątku 18 listopada, w holu 
Urzędu Gminy w Trzebnicy, moż-
na obejrzeć wystawę przygotowaną 
przez uczniów naszej szkoły w ra-
mach Festiwalu Nauki, który od-
był się 5 listopada w Gminnej Hali 
Widowiskowo – Sportowej. Wy-
stawa opowiada o zmarłej w 2002 
r. Siostrze Boromeuszce Hildze 
Brzosce, która w 1971 r. brała 
udział w słynnej na cały świat, 
pierwszej w Europie, operacji re-
plantacji ręki. Można tam rów-
nież obejrzeć fotorelację z przy-
gotowania wystawy i Festiwalu.
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3 listopada uczniowie klas 4-8 wraz 
z opiekunami udali się na jedno-
dniową wycieczkę do Warszawy 
w ramach projektu “Poznaj Polskę”. 
Wcześnie rano, bo o 5.45 zebraliśmy 
się przed szkołą, by wyruszyć w kil-
kugodzinną podróż autokarem do 
stolicy. Zwiedzanie Warszawy roz-
poczęliśmy od spaceru po Łazien-
kach Królewskich. Na wszystkich 
wyjątkowe wrażenie zrobił Teatr na 
Wyspie, a w szczególności półko-
lista widownia, scena położona na 
sztucznej wyspie i rząd kamiennych 
rzeźb, przedstawiających sławnych 
autorów dramatycznych. Uczestnicy 
wycieczki zachwycali się także florą 
i fauną parku, do zdjęć "pozowały" 
przepiękne pawie i liczne wiewiór-
ki. Następnie udaliśmy się na plac 
Zamkowy, gdzie zobaczyliśmy jeden 
z symboli warszawskiej starówki 
– Kolumnę Zygmunta, która obok 
Syrenki i pomnika Chopina stanowi 
najbardziej rozpoznawalny i symbo-
liczny pomnik. Widzieliśmy również 
Pałac Prezydencki oraz udaliśmy 

się na plac Piłsudskiego, gdzie przy 
Grobie Nieznanego Żołnierza mieli-
śmy okazję zobaczyć, jak odbywa się 
zmiana warty. Kolejnym punktem 
naszej wycieczki było zwiedzanie 
Centrum Nauki Kopernik. Interak-
tywnej wystawy, na której znajduje 
się około 340 eksponatów w sześciu 
galeriach tematycznych oraz Te-
atr Robotyczny, Park Odkrywców 
i planetarium. Były tam stanowiska 
doświadczalne i narzędzia pozwa-
lające na samodzielne poszerzanie 
wiedzy i wyjaśnianie wielu zjawisk. 
Drugą częścią naszej wycieczki po 
Centrum Nauki Kopernik była wi-
zyta w Planetarium. Na początku 
wysłuchaliśmy opowiadania o ko-
smosie, gwiazdach i konstelacjach 
gwiazd. Później obejrzeliśmy film 
w technologii 3D, pod tytułem „Na 
skrzydłach marzeń”, opowiadają-
cy o dążeniu ludzi do wzniesienia 
się w przestworza. Narratorem była 
Danuta Stenka, natomiast piękną 
muzykę skomponował Michał Lo-
renc. Film opowiadał o początkach 
lotnictwa oraz jego pozytywnych 
i negatywnych skutkach dla ludz-

kości. Człowiek zawsze marzył 
o tym, aby wznieść się ponad chmu-
ry. Marzenia te były bardzo ważne 
dla ludzi z różnych epok w historii. 
W filmie mogliśmy poznać „sza-
leńców”, którzy odważyli się te ma-
rzenia realizować, między innymi: 
Leonarda da Vinci, który w XV wie-
ku skonstruował maszynę latającą, 
braci Montgolfier, którzy stworzyli 
balon oraz braci Wright, którzy na 
początku 1903 roku stworzyli sa-
molot z silnikiem. Dowiedzieliśmy 
się także, że 19 września 1783 roku 
odbył się pierwszy lot balonem. Jego 
pasażerami byli: owca, kogut i kacz-
ka. Wojna i wykorzystanie maszyn 
latających do zagłady to negatywna 
strona historii lotnictwa. Zakoń-
czenie filmu przedstawia marzenia, 
ale tym razem o podbiciu kosmosu. 
Dzięki technologii 3D obraz dosłow-
nie otaczał wszystkich oglądających, 
co budziło u odbiorców wyjątkowe 
emocje. To był ostatni punkt progra-
mu wycieczki. Zobaczyliśmy wiele 
interesujących miejsc. Panowała 
miła atmosfera. Zrobiliśmy sporo 
pamiątkowych zdjęć. Do Boleścina 
dotarliśmy o 24:30 i mimo zmęcze-
nia oraz oszołomienia natłokiem 
wrażeń byliśmy szczęśliwi. / Anna 
Leszczyńska – Janik

27.10.2022r. W Gminnym Przed-
szkolu nr 1 im. Krasnala Hałabały, 
w grupie ,,Ważki" odbyło się Paso-
wanie na Przedszkolaka. Uroczy-
stość rozpoczęła się od przywitania 
piosenką wszystkich zgromadzo-
nych gości przez Grupę "Myszek" 
oraz wspaniałym tańcem w wyko-
naniu ,,Kotków". Następnie swoje 
umiejętności przedstawiły dzieci 
biorące udział w pasowaniu. "Waż-
ki" przywitały gości wierszem a na-
stępnie miały wykonać trzy zadania, 

które udowodnią, że są już praw-
dziwymi przedszkolakami: Dzieci 
zaśpiewały piosenkę "Dzisiaj paso-
wanie", w której mówiły rodzicom 
czego już nauczyły się w przedszko-
lu, powiedziały również wiersz "Je-
stem mały przedszkolaczek", trze-
cie zadanie pokazywało jak pięknie 
"Ważki" potrafią zatańczyć. Po wy-
konanych zadaniach dzieci złożyły 
ślubowanie, którym obiecywały być 
dobrymi przedszkolakami, słuchać 
pań i mamy, grzecznie się bawić i od 
teraz być zuchami i dobrymi kole-
gami. Po ślubowaniu Pani Wicebu-

rmistrz Krystyna Haładaj wraz z Pa-
nią Dyrektor Przedszkola Marzeną 
Aniołek pasowały dzieci i wręczyły 
im dyplomy. "Ważki" otrzymały 
prezent od Rady Rodziców w postaci 
wspaniałych klocków. Odwiedzi-
ły nas również dzieci z Gminnego 
Żłobka im. Krasnala Hałabały z gra-
tulacjami dla świeżo upieczonych 
przedszkolaków. Po pasowaniu na 
dzieci czekał poczęstunek przygoto-
wany przez Rodziców. Dziękujemy 
Pani Dyrektor Marzenie Aniołek 
i Pani Wiceburmistrz Krystynie 
Haładaj za pasowanie. Dziękujemy 
wszystkim Rodzicom za przybycie 
i pomoc w organizacji uroczystości. 
/ Natalia Nogala

28.10.2022r. W Gminnym Przed-
szkolu nr 1 im. Krasnala Hałaba-
ły, w grupie ,,Motylki" odbyła się 
uroczystość PASOWANIA NA 
PRZEDSZKOLAKA. W pasowaniu 
brały udział dzieci z grup: Pszczół-
ki, Żabki, Bociany i Motylki. Uro-
czystość pasowania poprowadziła 
Pani Iwona Grzmocińska i Natalia 
Węgierek. Na początku uroczystości 
dzieci z grupy ,,Myszki" – starszaki, 
zaśpiewały piosenkę na przywitanie 
wszystkich zgromadzonych gości. 
Grupa ,,Kotki" – starszaki, zaprezen-
towały piękny taniec. Nadszedł czas 

na zaprezentowanie swoich umie-
jętności przez dzieci biorące udział 
w pasowaniu na przedszkolaka. 
Dzieci na początku zaśpiewały pio-
senkę pt.: ,,Będę przedszkolakiem", 
która doskonale odzwierciedlała 
wydarzenie. Następnie dzieci przed-
stawiły interpretację wiersza pt.: 
,,Zuch". Motylki zatańczyły piękny 
taniec motyli do piosenki ,,Motyle, 
motyle...", a było ich dużo. Dzieci 
wyrecytowały wiersz Czesława Jan-
czarskiego pt.: ,,Naprawimy misia", 
miś był pomocnikiem w czasie ada-
ptacji dzieci w przedszkolu. Na za-
kończenie występu wszystkie dzieci 
zaprezentowały piosenkę ,,Jesień, 

jesień przyszła do nas już." Miło-
szek, Maja, Lidzia i Maja poprosiły 
Panią Dyrektor Marzenę Aniołek 
o uroczyste pasowanie. Po pasowa-
niu przedstawicielka rady rodziców 
Pani Miriam, wręczyła prezent od 
rady rodziców dla dzieci. W czasie 
uroczystości odwiedzili nas młod-
si koledzy i koleżanki z Gminnego 
Żłobka im. Krasnala Hałabały z gru-
py Jeżyki, Misie i Liski ze swoimi 
Paniami z gratulacjami dla nowych 
przedszkolaków. Po pasowaniu 
czekał na dzieci słodki poczęstu-
nek przygotowany przez Rodziców. 
Dziękujemy Pani Dyrektor Marze-
nie Aniołek za pasowanie a wszyst-
kim Rodzicom za przybycie i pomoc 
w organizacji uroczystości. / Natalia 
Węgierek
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11 liStoPada PaSowanie na PrzedSzKolaKa 

PaSowanie w gruPie "ważKi"

„Kto Ty jesteś? – Polak mały, Jaki 
znak twój? – Orzeł biały….”. 11 li-
stopada 1918 zapamiętamy już na 
zawsze… Właśnie tego dnia, po 123 
latach niewoli, Polska odzyskała 
niepodległość. Dlatego też każdego 
roku 11 listopada obchodzimy na-
sze święto narodowe – Święto Nie-
podległości. Pielęgnując tradycje 
oraz patriotyzm 10 listopada 2022 
r. w Przedszkolu nr 1 im. Krasnala 
Hałabały obchodziliśmy rocznicę 
odzyskania przez nasz kraj nie-
podległości. Z tej okazji wszyst-
kie przedszkolaki ubrane w stroje 
w barwach biało-czerwonych uro-
czyście świętowały ten wyjątkowy 
dzień dla Nas – Polaków. Głównym 
celem uroczystości było kształto-

wanie miłości i przywiązania do 
kraju ojczystego, jego kultury i tra-
dycji oraz poznanie symboli naro-
dowych naszego kraju. Tego dnia 
wzięliśmy udział w akcji ,,Szkoła 
do hymnu“. Dzieci z Panią Dyrek-
tor i personelem placówki wspólnie 
odśpiewały nasz hymn, przyłącza-
jąc się tym samym do placówek 
oświatowych z całej Polski, które 
w ten sposób uczciły rocznicę odzy-
skania Niepodległości. Uroczystość 
ta z pewnością zapadnie wszystkim 
głęboko w pamięci. Dzień, który 
przeżyliśmy dumnie i z uśmiechem 
na twarzy, na pewno przyczyni się 
do kształtowania patriotycznych 
postaw naszych małych przedszko-
laków, które dumne z samodzielnie 
zrobionymi flagami wracały do 
swoich domów. E. Z.

święto niePodległości
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11 listopada o godzinie 11.11 cała 
społeczność Przedszkola im. Pol-
skiej Niezapominajki – zebrana 
wspólnie w ogrodzie przedszkol-
nym – odśpiewała ,,Mazurka Dą-
browskiego”. To już kolejny rok, 
kiedy nasze przedszkolaki uczest-
niczą w akcji #Szkoła do Hym-

nu. W ten sposób uczciliśmy 104 
rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Dziecięca radość 
przeplatająca się z powagą sytuacji, 
trzymane w ręku ojczyste flagi lub 
godła nadały temu wydarzeniu nie-
powtarzalny i uroczysty charakter 
– i w niejednym oku zakręciła się 
łza wzruszenia. / (Ewa Łopąg)

Dnia 10 listopada 2022 r. odbyły się 
uroczysty apel dla uczniów edukacji 
wczesnoszkolnej z okazji Narodowe-
go Święta Niepodległości przygoto-
wany przez klasę 3c. Część artystycz-

na wprowadziła zgromadzonych 
uczniów w atmosferę wydarzeń po-
przedzających datę 11 listopada 1918 
roku. Uczniowie recytowali wiersze 
i śpiewali pieśni patriotyczne, które 
pozwoliły zrozumieć rozterki i uczu-
cia bohaterów walczących o niepod-

ległość. Dzień ten jest dla nas lekcją 
patriotyzmu i historii. Uczestnicząc 
w apelu z takiej okazji dajemy wy-
raz pamięci o tych wszystkich, dzię-
ki którym żyjemy dzisiaj w wolnej 
Polsce. Na zakończenie apelu Pani 
Dyrektor Jowita Pietrzykowska-Dzi-
wak podziękowała uczniom za cen-
ną lekcję historii, która była skrótem 
informacji o losach naszej Ojczyzny 
w drodze do wolności. / A.W. 

Czwartek, 17 listopada był wyjąt-
kowym dniem dla uczniów klas 
czwartych, ponieważ odbywały 
się OTRZĘSINY, zorganizowane 
przez P. Ewelinę Fąfarę. Polegały 
one na konieczności zdania egza-
minu. IV a wystąpiła przebrana za 
sympatyczne psiaki (z wychowaw-
cą na czele), IV b – zamieniła się 
w słodkie kociaki (również z wy-
chowawczynią na czele). Tak więc 
były konkurencje sprawdzające 
wiedzę na różnych płaszczyznach. 
Trzeba było wykazać się znajomo-
ścią życia szkolnego, wskazać np. 
liczbę gabinetów lekcyjnych, czy 
podać nazwę stołówki szkolnej. 
Uczniowie uczestniczyli w konku-
rencjach sportowych i …innych, 
gdyż jedną z nich było spożywa-
nie pysznej marchewki, w sytuacji, 
w której osoba karmiąca miała za-
kryte oczy… Śmiechu było co nie-
miara , zwłaszcza, kiedy nadszedł 
moment stworzenia żywych mu-

mii, którymi stali się wychowaw-
cy klas IV – p. Agnieszka Droho-
mirecka i p. Paweł Wolski. Każda 
z klas zaprezentowała przygotowa-
ny przez siebie na tę okazję wiersz 
o niej samej. Na koniec, podczas 
zabawy z liną, czwartoklasiści mo-
gli się przekonać, jak wiele ich łą-
czy i jak dużo dobrych rzeczy mogą 
zrobić, działając razem. Komisja 
otrzęsinowa składająca się z uczen-
nic z klasy 8c zakomunikowała, że 
pierwsze miejsce zdobyły obie kla-
sy czwarte! Tego dnia dobra zaba-
wa stałą się udziałem nas wszyst-
kich, a uśmiech długo nie schodził 
nam z twarzy. Czwartoklasiści 
są już pełnoprawnymi członka-
mi społeczności uczniowskiej – 
o czym powiedziała Wicedyrektor 
P. Jowita Pietrzykowska – Dziwak, 
przypominając jednocześnie, że 
bycie uczniem to zarówno prawa 
jak i obowiązki. Zachęcamy do 
obejrzenia zdjęć z imprezy. Zaba-
wa była wyśmienita! / Agnieszka 
Drohomirecka
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Pieczenie ciaSteK

SPotKanie z KucyKieM

9 listopada do Niepublicznego 
Przedszkola PROMYCZEK zawi-
tali seniorzy z Dziennego Domu 
Pobytu Senior-Wigor w Trzebnicy. 
Celem spotkania było wspólne pie-
czenie ciasteczek. Przygotowania 
rozpoczęły się od poznania skład-
ników potrzebnych do wykonania 
ciasteczek, po czym zabraliśmy 
się wszyscy ochoczo do pracy. 
Każdy przedszkolak miał szan-
sę spróbować swoich sił kulinar-
nych, dzieci z radością pomagały 
seniorom w przygotowaniu słod-
kości, dodając składniki i nadając 
im różne kształty, by w efekcie 
powstały upragnione ciasteczka. 
Wspólne pieczenie było przyjem-

ną zabawą, a jeszcze przyjemniej-
sza była degustacja tego, co sami 
upiekliśmy. Korzystając z okazji, 
dzieci złożyły seniorom życzenia 
oraz wręczyli kosz herbatek, które 
z pomocą rodziców zostały zebra-
ne w przedszkolu w ramach Pro-
jektu "Herbatka dla seniora". Ta-
kie międzypokoleniowe działania 
wzmacniają więzi w społeczności 
lokalnej oraz wzbogacają proces 
uczenia się zarówno dzieci, jak 
i osób starszych. Wizyta seniorów 
była dla przedszkolaków warto-
ściową lekcją wychowawczą, która 
uczy szacunku i życzliwości, jaką 
należy okazywać osobom star-
szym, ale również fajną zabawą, 
która sprawiła dzieciom wiele ra-
dości. / E.D.

15 listopada dzieci z Niepublicz-
nego Przedszkola PROMYCZEK 
w Trzebnicy miały ogromną przy-
jemność spotkania z niezwykłym 
gościem – kucykiem Lusią. Przed-
szkolaki miały okazję wyczyścić 
kucyka szczotkami, przejechać się 
po pobliskim lesie na jego grzbiecie, 

a po przejażdżce chętnie nakarmiły 
Lusię marchewkami. Zajęcia zosta-
ły przeprowadzone w ramach Hi-
poterapii przy współpracy z Firmą 
Lusikowo w Golędzinowie. Dzięki 
zajęciom z Hipoterapii dzieci na-
uczyły się, w jaki sposób dbać o ko-
nie, jednocześnie pozbyły się swoich 
lęków związanych z bliższym spo-
tkaniem z tymi zwierzętami. / M. Sz.

Sz. Podstawowa Boleścin

Przygoda w warSzawie 

5 listopada obchodzimy Między-
narodowy Dzień Postaci z Bajek. 
Został on ustanowiony w rocznicę 
urodzin Walta Disneya (1901-1966), 
jednego z najpopularniejszych au-
torów animowanych bajek dla dzie-
ci. Dzień Postaci z Bajek to święto 
wszystkich bajkowych bohaterów. 
Bajki są nieodłącznym elementem 
dzieciństwa. Bawią, uczą, rozwe-

selają, a także wychowują. To do-
skonały dzień na przebranie się 
za ulubione postacie, urządzenie 
tematycznego balu dla dzieci lub 
wspólne czytanie ulubionych bajek 
z najmłodszymi. Do najpopular-
niejszych postaci z bajek uwielbia-
nych przez dzieci na całym świecie 
należą bohaterowie i bohaterki ba-
jek Disneya. Kaczor Donald, Mysz-
ka Miki i Minnie, czy pies Pluto to 
ponadczasowe postacie budzące 

sympatię u wielu pokoleń. Księż-
niczki podziwiane i lubiane przez 
dzieci to: Królewna Śnieżka, Kop-
ciuszek, Śpiąca Królewna, Mała 
Syrenka, Pocahontas oraz Elsa 
z „Krainy lodu”. Chłopcy podziwia-
ją i lubią Spider-Mana oraz Batma-
na. Wśród baśniowych ulubieńców 
nie może również zabraknąć Kubu-
sia Puchatka. Dzień Postaci z Bajek 
w grupie przedszkolnej „Tygryski” 
przy Szkole Podstawowej w Masło-
wie obchodziliśmy w poniedziałek 
– 07.11.2022 r. W tym dniu dzieci 
przyszły przebrane za baśniowych 
bohaterów. Był wspólny bal, roz-
mowy indywidualne z dziećmi na 
temat ich ulubionych bajek. Przed-
szkolaki wysłuchały także opowie-
ści „O Królewnie Śnieżce i siedmiu 
krasnoludkach”. Nie zabrakło rów-
nież kolorowanek z bajkowymi po-
staciami. Na koniec wszyscy zrobili 
sobie pamiątkowe zdjęcie grupowe 
oraz indywidualne. / A. Łoś-Wę-
grzynowska

Sz. Podstawowa Masłów

dzień PoStaci z BaJeK
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Zakończyliśmy akcję “Kasztanki 
dla hospicjum”, zorganizowaną 
z inicjatywy Pani Marleny Cieliń-
skiej-Dziadosz, a przeprowadzoną 
wspólnie przez Zielony Patrol i koło 
wolontariatu. Serdecznie dzięku-
jemy wszystkim, którzy się w nią 
zaangażowali – uczniom, rodzi-
com i pracownikom szkoły, którzy 
przynosili kasztany, Pani Marlenie 
za pomysł i zorganizowanie trans-
portu, Panu Konserwatorowi za po-
moc w przechowaniu i załadowanie 
zbiorów do samochodu. Wspólnie 
ze szkołą w Zawoni zebraliśmy 700 
kilogramów kasztanów. Dochód 
otrzymany z ich sprzedaży pomoże 
podnieść jakość życia podopiecz-
nych Wrocławskiego Hospicjum 
dla Dzieci. Zachęcamy też do zbie-
rania nakrętek – zarówno w do-
mach, jak i w szkole. Jeśli w Waszej 
sali jeszcze nie ma pojemnika na 
nakrętki, znajdźcie małe pudełko 

albo butelkę po 5-litrowej wodzie 
i zacznijcie zbierać. Odkręcenie na-
krętki przed wyrzuceniem butelki 
(do pojemnika na plastik oczywi-
ście!) nie wymaga wielkiego wysił-
ku, a może zrobić dużo dobrego. 
Plastik, z którego robi się nakręt-
ki jest lepszej jakości i można go 
wielokrotnie przetwarzać, zamiast 
wyrzucać na wysypisko. Można go 
również przekazać do hospicjum 
w celach charytatywnych. Zbiór-
ką ogólnoszkolną zajmie się w tym 
roku koło wolontariatu.

8 listopada 2022 r., klasa 6c obcho-
dziła Europejski Dzień Zdrowego 
Jedzenia i Gotowania. Europejski 
Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowa-
nia został wymyślony w 2007 roku 

przez Komisarza Unii Europejskiej 
i Euro – Toques – organizację zrze-
szającą szefów kuchni. Celem tego 
święta jest promowanie wśród naj-
młodszych i osób dorosłych zdro-
wego jedzenia dobrych nawyków 
żywieniowych, spożywania regu-
larnie posiłków i informowanie 
o konsekwencjach złej diety. Pozna-
nie i stosowanie na co dzień zasad 
prawidłowego odżywiania może 
przyczynić się do lepszej kondycji 
fizycznej i samopoczucia. Uczniowie 
przygotowali pyszne, zdrowe sza-
szłyki owocowo – warzywne, owo-
cowe sałatki oraz zdrowe kanapki. 
Były też rozmowy na temat istoty 
zdrowego odżywiania oraz zasadno-
ści przestrzegania regularnego spo-
żywania posiłków. Było kolorowo, 
pachnąco i smacznie. / A.S.

5 listopada, w Gminnej Hali Wi-
dowiskowo-Sportowej w Trzebni-

cy odbył się Festiwal Historyczny 
„Nasza Niepodległa” w ramach 
którego można było obejrzeć pro-
jekcje filmów historycznych, a także 

zapoznać się ze stoiskami, przygo-
towanymi przez uczniów dolnoślą-
skich szkół. Stoiska poświęcone były 
ważnym postaciom z przeszłości na-
szego regionu. Nasza Szkoła prezen-
towała postać Siostry Boromeuszki 
Hilgi Brzoski. Pokazaliśmy najważ-
niejsze momenty z życia Siostry, 
która między innymi uczestniczyła 
aktywnie w ratowaniu obiektów 
sakralnych w Trzebnicy w 1945r., 
podczas wkraczania wojsk radziec-
kich do naszego miasta. Niosła 
również pomoc medyczną jeńcom 
wojennym i pierwszym polskim 
osadnikom. Wielokrotnie uratowała 
ich zdrowie i życie. W 1971 r. jako 
instrumentariuszka weszła w skład 
zespołu, który dokonał pierwszej 
w Polsce i Europie operacji replanta-
cji ręki, a w następnych latach brała 
udział w kolejnych tego typu zabie-
gach. Prezentację na festiwal przy-
gotowały uczennice klasy 8 e: Maja, 
Marika, Ola, Wiktoria i Nel.

W ubiegłym tygodniu klasy 4c i 4d 
brały udział w terenowej lekcji przy-
rody w ogródku meteorologicz-
nym przy Zakładzie Klimatologii 
i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Miały możliwość 
zobaczyć wszystkie przyrządy słu-
żące do pomiaru składników pogo-
dy. Dodatkowo dzieci wzięły udział 
w wykładzie z interesującymi do-
świadczeniami dotyczącymi ciśnie-
nia atmosferycznego.

W ubiegłym tygodniu klasy 4c 
i 4d brały udział w terenowej 

lekcji przyrody w ogródku me-
teorologicznym przy Zakładzie 
Klimatologii i Ochrony Atmosfe-
ry Uniwersytetu Wrocławskiego, 

które miały możliwość zobaczyć 
wszystkie przyrządy służące do 
pomiaru składników pogody. 
Dodatkowo dzieci wzięły udział 
w wykładzie z interesującymi do-
świadczeniami dotyczącymi ci-
śnienia atmosferycznego.

Z ogromną radością przyjęliśmy 
informację, że wniosek na zakup 
nowości wydawniczych do placó-
wek wychowania przedszkolnego 
w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0, złożo-
ny przez Szkołę Podstawową nr 2 
w Trzebnicy, przeszedł pomyśl-
nie procedurę weryfikacji for-
malnej oraz oceny merytorycznej 
i tym samym uzyskaliśmy rządowe 
wsparcie w formie dotacji w kwo-
cie 2500,00 zł w ramach Priory-
tetu 3 „Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 
2021-2025”. Aplikacja do projek-
tu była możliwa dzięki wkłado-
wi własnemu Urzędu Miejskiego 
w Trzebnicy, który wyniósł 625,00 
zł. Celem programu jest rozwija-
nie czytelniczych zainteresowań 
dzieci poprzez zagwarantowanie 
im dostępu do nowości wydawni-
czych oraz organizację wydarzeń 
promujących czytelnictwo. Dzięki 
udziałowi w projekcie księgozbiór 
biblioteki szkolnej powiększył się 
o 172 egzemplarze książek z krę-
gu literatury dziecięcej. Zakupili-
śmy także 90 książek, które będą 
nagrodami w konkursach i ak-
cjach promujących czytelnictwo. 
W naszych „zerówkach” dużo się 
czytelniczo dzieje. Realizowane są 
ogólnopolskie projekty czytelni-
cze, organizujemy akcje, wydarze-
nia i wyjścia do bibliotek. Mamy 
nadzieję, że te działania oraz 
zakup nowości wydawniczych 
przyczynią się do realizacji celów 
kształcenia w zakresie edukacji 
czytelniczej oraz będą wpływać 
na rozwój zainteresowań czytel-
niczych i kształtowanie twórczych 
postaw przedszkolaków.

9 listopada klasa 0a ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Trzebnicy, z wy-
chowawczynią, panią Agnieszką 
Czajką, wybrała się na swoją 
pierwszą wycieczkę do Miejskiej 
i Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Trzebnicy. Przedszkolaki z wiel-
ką radością zapoznały się z tym 

magicznym dla nich miejscem, 
wypełnionym dosłownie po brze-
gi książkami. Kilkoro z nich było 
tu wcześniej ze swoimi rodzicami, 
ale dla zdecydowanej większości 
była to pierwsza wizyta w biblio-
tece. Celem naszej wycieczki było 
zapoznanie maluchów z biblioteką 
i zawodem bibliotekarza. Pani Ali-
cja Falandys – bibliotekarka, wyja-
śniła dzieciom, jak można zapisać 

się do biblioteki miejskiej, przy-
pomniała zasady dbania o książki 
oraz pokazała niezwykle ciekawe 
zbiory Działu dla dzieci. Najwięk-
szym zainteresowaniem cieszyły 
się szczególnie książki rozkładan-
ki – przestrzenne, trójwymiarowe. 
Dzieci z zapartym tchem otwierały 
kolejne karty, na których pojawiały 
się dinozaury, papugi, statki, domy, 
fabryki i wiele, wiele innych. Wra-
żenia niesamowite! Zerówkowicze 
zwiedzili również inne działy bi-
blioteki, gdzie podziwiali ogromną 
ilość książek. Okazuje się, że cho-
dzenie w labiryncie regałów może 
być również bardzo ciekawe! Każdy 
przedszkolak wyszedł z biblioteki 
z uśmiechem na twarzy, ale przede 
wszystkim z obietnicą, że wróci do 
biblioteki po książki, które go za-
interesowały. Była to pierwsza z 3 
wizyt, klasy 0a i 0b także odwiedzą 
bibliotekę publiczną. Wyjście było 
zorganizowane w ramach współ-
pracy z Biblioteką Miejską oraz 
realizacją Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0, którego 
nasza szkoła jest beneficjentem. / 
Joanna Sztyma

03.11.2022 r. uczniowie klasy 5c 
oraz 9 wspaniałych wolontariuszy 
w ramach programu „Poznaj Pol-
skę” udało się na jednodniową wy-

cieczkę do zamku Książ i Kościoła 
Pokoju w Świdnicy. Młodzież swą 
wizytę rozpoczęła od obejrzenia 
prezentacji przedstawiającej fascy-
nującą historię zamku oraz postać 
księżnej Daisy. Następnie udaliśmy 

się do zwiedzania komnat, które no-
szą ślady chyba wszystkich stylów 
architektonicznych. Przedostat-
nim punktem był drużynowy quiz 
sprawdzający co dzieci zapamięta-
ły. Zabawa była świetna. Po krót-
kiej przerwie na dworze udaliśmy 
się do podziemi gdzie przybliżono 
nam teorie o celu ich powstania 
oraz tragiczną historię więźniów, 
których rękami te tunele zostały 
wydrążone. Trasa wzbogacona była 
specjalną ścieżką multimedial-
ną z efektami audiowizualnymi. 
Trochę zmęczeni udaliśmy się na 
obiad, a potem przyjechaliśmy do 
Świdnicy. Kościół Pokoju im. Trój-
cy Świętej w Świdnicy – to najwięk-
sza drewniana barokowa świątynia 
w Europie. Jeden z trzech obiektów 
na Dolnym Śląsku wpisany na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
W pięknych wnętrzach wysłuchali-
śmy historii jego powstania. / Kata-
rzyna Proksza, Klaudia Kręgulew-
ska, Patrycja Wolar de Jong

ogródeK Meteorologiczny 
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3 listopada obchodzimy święto naj-
popularniejszej przekąski – kanap-
ki. Towarzyszy nam codziennie, 
przygotowywana na różne sposo-
by. Serwowana na śniadanie, lunch 
i kolację, idealnie smakuje w duecie 
z ulubionymi dodatkami – od mięs, 
po warzywa i sosy. Z okazji Świato-
wego Dnia Kanapki przypomnijmy, 
skąd wzięła się ta pożywna przeką-
ska. Na genialny pomysł przyrzą-
dzenia sandwicza, czyli dzisiejszej 
kanapki, wpadł hrabia Sandwich 

– John Montagu. To jemu zawdzię-
czamy zarówno angielską nazwę, 
jak i formę przekąski. Do stworze-
nia kanapki przyczyniło się – jak do 
wielu wynalazków – lenistwo. Dla-
czego kanapki zdobyły taką dużą 
popularność? Kanapki zabiera się 
praktycznie wszędzie – do pracy, 
szkoły i na uczelnię. do ich spo-
żywania nie potrzeba talerzy ani 
sztućców, są sycące, a dzięki uroz-
maiconym dodatkom i ciepłemu 
napojowi, mogą stanowić pełno-
wartościowy posiłek. / Uczniowie 
klasy 7b z wychowawcą

7 listopada obchodziliśmy 155 
rocznicę urodzin Marii Skłodow-
skiej – Curie – wybitnej polskiej 
uczonej, dwukrotnej Noblistki. 
Z tej okazji członkowie kółka che-
micznego, w ramach odbywających 
się zajęć, poszerzyli swoją wiedzę 
o interesujące fakty z życia Marii, 
oraz stworzyli piękny plakat, który 
można podziwiać w naszej pracow-
ni chemicznej.7 października 2022r. w Szkole 

Podstawowej w Masłowie już po raz 
piąty zorganizowaliśmy Światowy 
Dzień Tabliczki Mnożenia – w tym 
roku była to XII edycja. Celem akcji 
jest propagowanie zabawowej for-
my nauczania i uczenia się matema-
tyki, a także zachęcenie do przypo-
mnienia sobie tabliczki mnożenia 
w przyjemny i niecodzienny spo-
sób. Akcja jest okazją dla uczniów 
do nadrobienia „tabliczkowych” 
zaległości po wakacjach. Natomiast 
dorośli mogą dać przykład dzie-

ciom – pokazując swoją świetną 
znajomość trudnych przypadków 
mnożenia. O godzinie 9:30 ucznio-
wie z klasy IV, V, VI i VIII przystą-
pili do rozgrywek matematycznych. 
Uczniowie klas IV – VI zmagali 
się z tabliczką mnożenia do 100, 
a uczniowie kl. VIII – do 500. Roz-
grywki matematyczne, które były 
przeprowadzane przez 3 godziny, 
składały się z egzaminu ustnego, 
egzaminu pisemnego, łamigłówek 
i zagadek matematycznych oraz 
kart z zadaniami. Uczniowie kla-
sy czwartej otrzymali dwie karty 
z balonami i sową, które polegały 
na zaznaczeniu pól z wartościami 
dwa razy większymi od poprzed-
nich oraz pokolorowaniu pól z tymi 
samymi wynikami z tabliczki mno-
żenia i dzielenia. Uczniowie klasy 
piątej i szóstej również mieli dwie 
karty polegające na znalezieniu jak 
największej ilości działań, dopi-
sując: mnożenie, dzielenie, doda-
wanie i odejmowanie, oraz karty 
z wielokrotnościami i dzielnikami 
liczb, a także z cechami podziel-
ności liczb. Uczniowie klasy ósmej 
zmierzyli się z labiryntem mno-
żenia oraz kartami pracy z tarczą 
z tabliczką mnożenia. Mieli wska-
zać najkrótszą drogę z podziel-
ności liczb przez 4 lub 5 oraz uzu-

pełnić tarczę z tabliczki mnożenia 
i podać szyfr utworzony z cyfr od 
0 do 9. Wszystkich uczniów czekał 
również egzamin ustny i egzamin 
pisemny. Do egzaminu ustnego 
uczniowie przystąpili w dwuosobo-
wych grupach, w których losowali 
karteczki z 5 przykładami z tablicz-
ką mnożenia. Natomiast egzamin 
pisemny polegał na indywidualnej 
pracy uczniów. Uczniowie również 
losowali karteczki z 5 przykładami. 
Obydwa egzaminy były powtarza-
ne trzykrotnie. Po tych próbach 
uczniowie wszystkich klas mieli do 
rozwiązania łamigłówki i zagadki 
matematyczne. Zadania te były po-
wtarzane dwukrotnie. Do egzami-
nu przystąpiło 31 uczniów z klasy 
IV, V, VI i VIII. Uczniowie mieli do 
zdobycia 85 punktów. Ekspertem 
Tabliczki Mnożenia została uczen-
nica klasy VIII Maja S.– 75 punk-
tów. I miejsce – Izabela Ś. –kl. VIII 
– 74 punkty, II miejsce –Szymon Ć. 
–kl. VIII – 70 punktów, III miejsce 
– Amelia Ż. –kl. IV – 64 punkty, 
III miejsce – Zuzanna T. – kl. V – 
64 punkty. W klasie piątej kolejne 
miejsca zajęły: Klara L. oraz Zu-
zanna M.-63 punkty, a w klasie szó-
stej najwięcej punktów otrzymała 
Lena P. – 53 punkty. Wszystkim 
serdecznie gratulujemy i życzymy 
sukcesów w nauce. Zapraszamy do 
udziału w kolejnej akcji, która już za 
rok w naszej szkole! / Koordynator 
akcji Jolanta Mazanka

Sz. Podstawowa Masłów

dni taBliczKi Mnożenia

Jak co roku, w październiku, 
uczniowie naszej szkoły wraz 
z opiekunami włączyli się w realiza-
cję „Dni Kultury Zdrowotnej”, ak-
cję organizowaną przez Powiatową 
Stację Sanitarno – Epidemiologicz-

ną, Oświatę Zdrowotną i Promocję 
Zdrowia na terenie powiatu trzeb-
nickiego. Realizacja akcji polegała 
na zorganizowaniu działań upo-
wszechniających wiedzę o zdro-
wiu i chorobie. Uczniowie klas 4-8 
z wielkim zaangażowaniem podjęli 
wiele działań ze szczególnym zwró-

ceniem uwagi na znaczenie aktyw-
ności fizycznej i zasad zdrowego 
odżywiania na zdrowie człowieka. 
Oto kilka z nich: 1. Przygotowa-
nie gazetki szkolnej i gazetek kla-
sowych pod hasłem „Dni Kultury 
Zdrowotnej” 2. Zorganizowanie 
przez nauczycieli wychowania fi-
zycznego Marszobiegów u podnóża 
Winnej Góry, w których uczestni-
czyli wszyscy uczniowie klas 4-8. 
3. Przeprowadzenie zajęć wycho-
wawczych na temat „Zdrowego Sty-
lu Życia” 4. Przygotowanie i degu-
stacja w ramach zajęć technicznych 
zdrowych kanapek i sałatek ucząc 
w ten sposób co należy jeść. 5. Przy-
gotowanie przez uczniów plakatów, 
modeli piramidy zdrowego żywie-
nia i zaprezentowanie tych prac na 
korytarzach szkolnych. 6. Przygo-
towanie i konsumpcja w niektó-
rych klasach zdrowego śniadania. 
7. Zorganizowanie w szkole stoisk 
ze zdrową żywnością, zawierającą 
bogate w witaminy owoce i warzy-
wa i degustację tych potraw. Pomy-
słów było mnóstwo. W naszej szko-
le w październiku było kolorowo, 
zdrowo, wesoło i bardzo smacznie.

dni Kultury zdrowotneJ 
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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 / nr 17 (222)
1. Komisja wylosowała głównego zwycięzcę

 którym został (a) : Marta Kochmańska
 hasło: BURZA W SZKLANCE WODY 

wpisz: imię, nazwisko, telefon

KUPON KRZYŻÓWKOWY dwutygodnika / nr 18 (223)

R E K L A M A
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Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie końcowe.

    

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 fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogól-
ne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmin-
ne 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 przechowywane przez okres do wydania kolejnego numeru Panoramy: dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profi-
lowaniu; przysługuje Pani/Panu prawo: wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem; żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia prze-
twarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie końcowe.

Kącik
wdzięczności
Nie ma nic cenniejszego 

niż wdzięczność

PODZIĘKOWANIE
dla 

Pana Burmistrza 
Marka Długozimy 

oraz przedsiębiorcy 
Kazimierza Zająca 

za renowację kapliczki  
przy ul. Wrocławskiej.

Najserdeczniejsze 
podziękowania 

w imieniu mieszkańców 
ulic: Sikorskiego, Szarych 

Szeregów, Nowej, 
Wrocławskiej, Łąkowej  

i Armii Krajowej składają 
Krystyna i Kazimierz Wojtas

I n f o r m a t o r
GminneGo Centrum Kultury i  Sz tuKi

KULTURA Gminne Centrum Kultury i Sztuki ul. Prusicka 12, 
tel. 71 312 09 47, pon. – pt. 7:30 -15:30

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć 2022/2023. Więcej szczegółów 
na stronie gckis.trzebnica.pl, FB, plakatach

30 listopada / 15:30 Wystawa prac sekcji KADR „HIGH & LOW” 
Galeria Klatka GCKiS / wstęp wolny

listopad

Konkurs na Świąteczną Kartkę Bożonaro-
dzeniową Gminnego Centrum Kultury i Sztuki 
dla przedszkolaków i uczniów szkoły podsta-
wowej. Termin składania prac: 30.11.2022

16 grudnia / 18:00

Koncert charytatywny

„Bądź ludzki dla Lucka 2.0” 
artKawiarnia, cegiełka wstępu 30 zł. Dochód ze 
sprzedaży cegiełek zostanie przeznaczony na 
cele charytatywne dla Lucjana Piętki.

artKawiarnia
Zapraszamy na domowe 
ciasta, najlepszą kawę, 
chrupiące gofry...

ul. Prusicka 12 (wejście ul. Jana Olszewskiego) 
pon. – niedz. 12:00 – 20:00 

Przyjęcia okolicznościowe i animacje dla dzieci.
tel. 669 886 997 wiecej : gckis.trzebnica.pl

26 listopada Warsztaty Heart Talk

3 grudnia / 12:00 Kino Juniora bezpłatnie /info. na stronie i fb

każdy czwartek / 10:00 Zajęcia dla najmłodszych 
„Klub odkrywców Montessori” / odpłatne

każdy wtorek / 10:30 Gordonki zajęcia umuzykalniające dla dzieci/ odpłatne

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

BILETy online kinopolonia.bilety24.pl 

KASy KINA
tel. 71/312 09 47 wew. 221

Kasy kina czynne od piątku do wtorku w godz. 14:00 do 
15 min. po rozpoczęciu ostatniego seansu. 

KINO JUNIORA wybrane soboty /12:00/artKawiarnia/ wstęp bezpłatny

25-29 listopada
Nel i tajemnica kurokota 6+ / animowany

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 
PREMIERA 13+ / akcja, sci-fi / USA 

2-6 grudnia
Wielki zielony krokodyl domowy 
PREMIERA / 6+ / familijny / USA / 
Chrzciny / 15+ / komedia, obyczajowy / Polska

1 grudnia / 18:00 DKF – Paryż, 13. Dzielnica

2 grudnia / 12:00 „Nikt nie woła, każdy pamięta. Filmowy Dolny Śląsk” 
prelekcja i pokaz filmu „Popiół i diament” / wstęp wolny

8 grudnia / 18:00 DKF – HAXAN ENSEMBLE 2022 
muzyka do filmu niemego na żywo / wstęp wolny

12 grudnia / 19:00 Balet Dziadek do orzechów 

BIBLIOTEKA
GCKiS, ul. Prusicka 12, parter 
tel. 669 767 871

poniedziałek 09:00 – 16:00 / w torek 09:00 – 16:.00 / śro -
da prace wewnętrzne / czwartek 11:00 – 18:00 / piątek 
09:00 – 16:00 / Sobota 09:00 – 13:00 pierwsza i trzecia 
sobota mies.

30 listopada / 11:00 Spotkanie przy kawie / s. 106

9 grudnia / 17:00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki / s. 106

R E K L A M A
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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 19.09.2022 r. POCZĄTEK TRASy
1 Trzebnica przystanek nr. 23 6:05 7:10 10:05 16:12 17:13 18:10
2 Trzebnica ul. Bukowa 6:07 7:12 10:08 - - 18:07
3 Trzebnica ul. Zielonego Dębu 6:08 - - 16:08 17:08 18:05
4 Raszów skrzyżowanie 6:11 7:15 - 16:16 17:06 18:03
5 Raszów wieś - - 10:11 - - -
6 Taczów 6:14 7:18 10:14 16:03 17:03 18:00
7 Głuchów Górny 6:18 7:22 10:18 15:59 16:59 17:56
8 Skarszyn 6:22 7:26 10:22 15:55 16:55 17:52
9 Boleścin 6:25 7:29 10:25 15:52 16:52 17:49

10 Piersno 6:28 7:32 10:28 15:49 16:49 17:46
11 Boleścin 6:31 7:35 10:31 15:46 16:46 17:43
12 Skarszyn 6:34 7:38 10:34 15:43 16:43 17:40
13 Godzieszowa 6:37 7:41 10:37 15:40 16:40 17:37
14 Siedlec PKP 6:40 7:44 10:40 15:37 16:37 17:34
15 Godzieszowa 6:43 7:47 10:43 15:34 16:34 17:31
16 Skarszyn 6:46 7:50 10:46 15:31 16:31 17:29
17 Głuchów Górny 6:50 7:52 10:50 15:27 16:27 17:25
18 Taczów 6:54 7:55 10:54 15:23 16:23 17:22
19 Raszów skrzyżowanie - - 10:56 15:20 - 17:20
20 Raszów wieś 6:58 7:58 - - 16:20 -
21 Trzebnica ul. Bukowa 7:01 8:00 10:58 - - 17:18
22 Trzebnica ul. Zielonego Dębu - 8:01 - 15:19 16:17 17:17
23 Przedszkole ul. 3 Maja 7:03 8:02 - 15:17 - -
24 Trzebnica nr 23 7:05 8:06 11:02 15:15 16:15 17:15

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

LINIA  D  Trzebnica – Kałowice –Trzebnica – Marcinowo – Trzebnica

P.T Przystanki Kurs 1 Kurs 2

Obowiązuje od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy

1 Trzebnica nr 23 12:05 16:15
2 Księginice 1 12:08 16:17
3 Księginice 2 12:10 16:19
4 Ligota 12:13 16:20
5 Masłów 1 12:15 16:22
6 Masłów 2 12:17 16:24
7 Kałowice 12:19 16:26
8 Masłów 2 12:21 -
9 Masłów 1 12:23 -

10 Ligota 12:25 -
11 Księginice 2 12:27 -
12 Księginice 1 12:29 -
13 Trzebnica nr 18 (Urzad Miejski) 12:32 16:37
14 Marcinowo 12:41 (wt+pt) 16:44
15 Trzebnica ul . Żołnierzy Wrz – Intermarche 12:47 (wt+pt) 16:50

ważny od 01 .03 .2022 r. 

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

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

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

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

i n F o r M a c J e  o g ó l n e
KIERUNEK GODZINA ODJAZDU PRZySTANKI

Trzebnica – Boleścin– 
– Siedlec PKP – Trzebnica

6:05 / 7:10 / 10:05 / 
15:15 /  16:15 /  17:15

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

Trzebnica – Koniowo 13:45 K /  15:35 DA 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

miejsce: Urząd Miejski.16:35 

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

Ujeździec Mały – Trzebnica 7:18

Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy

A – w ferie zimowe i wakacje letnie kursuje tylko do Ujeźdźca Wielkiego 
K – kursuje we wtorek i piątek / DA – Dworzec autobusowy ważny od 19.09.2022r.
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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

FIZJOTERAPEUTA

GaBiNET	FiZjoTERaPii
mgr Mateusz Marszycki
•	Masaż	Leczniczy
•	Terapia	Manualna
•	 Igłoterapia

WIZyTy DOMOWE
TRZEBNICA

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

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

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

DERMATOLOG

lek.med. Barbara
Idzińska-Michel

• Przyjęcia NFZ
• Zabiegi
• Wizyty prywatne

MILICZ
ul. Kasztanowa 16

Rejestracja: 605 195 194

WOLNE

MIEJSCA

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 

(prostaty), 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

ZMIANA LOKALIZACjI
Trzebnica ul. Wrocławska 8d 

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

zmiana lokalizacji
ul. Kościelna 27 D 

tel. 603 403 202

STOMATOLOG

MediPerfect
lek. dent. Ana 

Vidiun-Kurasiewicz 
Stomatologia 

i medycyna estetyczna

TrzebNica
ul. Kościelna 27 D
tel. 515 874 799

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

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. 9:30 – 16:30

tel. 602 880 583

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

GABINET 
OSTEOPATII 

Dawid Zgud D.O.
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica – ZDRÓJ

ul. Kościuszki 10
3 piętro, pokój 301

Pomoc w leczeniu:

•	dysfunkcji ortopedycznych  
i neurologicznych

•	zaburzeń	laryngologicznych	–	
szumy i piski uszne

•	zaburzeń	pracy	
 ukł. pokarmowego 

•	 zaburzeń	psychosomatycznych

•	problemów	
 uroginekologicznych

•	 terapii	kobiet	w ciąży 
 i po porodzie

•	 terapii	niemowląt	i dzieci

tel. 500 518 702 
www.holimed.com.pl

CENTRUM 
FIZJOTERAPII 
I OSTEOPATII 

Hanna Stelmaszczyk 
507 033 543

terapia manualna, terapia 
powięziowa, igłoterapia

Paweł Stelmaszczyk 
503 195 870
osteopatia, terapia 

powięziowa, suche igłowanie

Joanna Maleszka 
517 894 568

terapia dziecięca, NDT Bobath

Anna Papalska 
888 071 146

drenaż limfatyczny, wady 
postawy, suche igłowanie

Kamila Wasilewska 
792 951 058

terapia uroginekologiczna, 
terapia manualna, 

bańki chińskie

Magdalena Drak 
785 020 873

terapia neurologiczna 
(	PNF,	Bobath),	pillates

Łukasz Smolarczyk 
501 345 628

terapia manualna, terapia 
powięziowa

Więcej informacji na stronie

www.stepmed.pl
RE JESTRAC JA 

online przez stronę 
lub telefonicznie

TRZEBNICA
ul .Solna 6/1

ORTODONTA

lek. stom. Marta Czyż
leczeNie 

ortodontyczne
aparatami stałymi

i ruchomymi

Oborniki Śląskie
ul. Trzebnicka 37

tel. 798 626 226

HIGIENISTKA
STOMATOLOGICZNA

Aleksandra Lenkcis 
zabiegi higienizacyjne

jamy ustnej
SKAlInG	/	pIASKOWAnIE

fluORyzACJA	/	WyBIElAnIE

OBORNIKI ŚLĄSKIE
ul. Trzebnicka 37

tel. 798 626 226

MIEjSCE
NA TwOją
REKLAMę

telefon

665 086 997

MIEjSCE
NA TwOją
REKLAMę

telefon

665 086 997
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OGłOSZENIA
DROBNE

NIERUCHOMOŚCI

SPR ZE DAM

MIESZKANIE(18) 51 mkw;  2 pokoje + kuch-
nia + łazienka + przedpokój +garderoba, 
obok Rynku, na parterze, przygotowane do 
remontu, cena 270 tys., tel. 601 764 525.
DZIAłKA(18) budowlana w Prusicach o re-
gularnym kształcie oraz ukształtowaniu te-
renu, dojazd bezpośrednio drogą asfaltową, 
jest to nowo powstała ulica z licznymi dom-
kami jednorodzinnymi, uzbrojona w skrzyn-
kę elektryczną, pow. 10 arów, numer działki 
217/21, tel. 535 432 495.

MIESZKANIE(17) umeblowane, 48 mkw, 
Trzebnica, ul. Wrocławska, nowe budownic-
two, tel. 512 577 286.
DZIAłKA(16) pod lasem w Skoroszowie, 1,06 
ha, w całości lub w części, cena 53 zł za 1 mkw 
(cena do negocjacji), tel. 608 407 057.
MIESZKANIE(16) trzypokojowe, w Trzeb-
nicy w dobrej lokalizacji, duża funkcjonalna 
kuchnia, 3 pokoje, przedpokój, łazienka oraz 
piwnica, ogrzewanie wspólne (kotłownia), 
pow. 79,25 mkw, w spokojnej okolicy, nieda-
leko Winnej Góry oraz Bazyliki, bardzo dobra 
lokalizacja, tel. 608 407 057.
ODSTąPIę OGRóDEK(15) działkowy, Trzeb-
nica, ul. Milicka „STORCZYK), tel. 663 113 723.
DOM(14) w Kuźniczysku z zabudowania-
mi gospodarczymi, działka 32 ary, cena do 
uzgodnienia, tel. 725 165 384.
DZIAłKA(14) siedliskowa – Raszów 20 arów, 
tel. 724 625 702.
MIESZKANIE(13) dwupokojowe, o po-
wierzchni 46,5 mkw, na pierwszym piętrze 
w Trzebnicy, tel. 608 364 791.
DZIAłKA(12) budowlana w Trzebnicy, o po-
wierzchni: 1100 mkw, w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, prze-
znaczona pod zabudowę mieszkaniową, 
zlokalizowana w pobliżu ul. Zielonej w Trzeb-
nicy (ok. 1-2 km od rynku w Trzebnicy), cena 
260 000 zł, tel. 607 192 107.
LOKAL(14) 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.

Z AMIE NIę

KAwALERKę(17) 2 piętro, z dwoma piwni-
cami i ogródkiem w Trzebnicy przy ul Da-
szyńskiego – na mieszkanie: 2 pokojowe, 
Trzebnica lub okolice (na 1 pietrze) z dopła-
tą, tel. 605 736 772.

DO wYNAjęCIA

MIESZKANIE(17) przy ul. Marcinkowskiej, 
nowe budownictwo, 45 mkw, tel. 533 533 288.
Szukam MIESZKANIA(16) w Trzebnicy, 
opłaty do 1000 zł, tel. 508 314 774.
Szukam MIESZKANIA(16) może być dom 
do remontu, szukam tanio, dla rodziny 
z dwójką dzieci, Trzebnica i okolice, tel. 722 
045 616.
POwIERZChNIE BIUROwE(16) usługowe, 
w centrum Trzebnicy, przy ul. Solnej 6, w bez-

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 6.12.2022 r.

lub ucznia, tel. 604 484 598.
ANG I E LSKI I N I E M I ECKI (12) udzielę 
korepetycji dla dzieci w wieku szkolnym 
z angielskiego i niemieckiego, przygoto-
wuję do egzaminów, mam duże doświad-
czenie w nauczaniu języków obcych dzieci 
w różnym wieku, tel. 723 631 364.

MOTORyZACJA / rolnicze

SPR ZE DAM

fORD(16) mondeo, 1,8 Diesel, rok prod. 1997, 
licznik 283 tys. km.; przegląd techniczny do 
26.08.2023; ubezpieczenie do 11.03.2023, 
kolor ciemny, hak, relingi, opony zamienne, 
sprawny, cena 2900 zł, tel. 887 296 550.
ROwER(16) holenderski z silnikiem spalino-
wym + koło zapasowe z silnikiem, tel. 723 
538 228.

OPONY(17) zimowe R16 z felgami stalo-
wymi, opony zimowe firmy Membat Flake 
205/55 R16 91H, felgi stalowe "16" 6,5J, po-
chodzą z auta Opel Zafira, stan : bardzo do-
bry, bardzo mało używane, cena: 900 zł, tel. 
502 433 986.
CZęśCI(17) do: – Fiat 126p; – Renault Thalia/
Clio; – tarcze, klocki hamulcowe – koparko
-ładowarki T-172/4 z silnikiem VD 14,5/12, tel. 
605 365 312.
KASK(16) biało-czarny rower, moto, enduro, 
używane, rozmiar L, daszek jest ułamany, 
używany był do Cross, cena 40 zł, Trzebnica
-Oborniki Śląskie, tel. 508 623 596.

KASK(16) niebieski na rower, moto, enduro, 
używane, rozmiar M, brakuje szybki, używa-
ny był do Cross, cena za sztukę 40 zł, Trzebni-
ca-Oborniki Śląskie, tel. 508 623 596.

BECZKA(18) plastikowa o poj, 200L, tel. 785 
686 232.
CIąGNIK(17) URSUS C-360, stan dobry, zare-
jestrowany i ubezpieczony, tel. 693 602 615, 
723 270 982.
KABINA(17) orzeszka oraz maska do ciągni-
ka C-360, tel. 693 602 615, 723 270 982.
KULTYwATOR(17) szer. robocza 2,5 m; bro-
ny piątki, tel. 693 602 615, 723 270 982.
PłUG(17) trzy skibowy i dwu skibowy, tel. 
693 602 615, 723 270 982.
PRZYCZEPA(17) D-44, stan dobry, ważne 
OC – PT, tel. 693 602 615, 723 270 982.
SILNIK(17) produkcji niemieckiej, trzy metro-
wy oraz rozsiewacz nawozu o pojemności 
600 kg i 400 kg, tel. 693 602 615, 723 270 982.
OPRYSKIwACZ(17) o pojemności 400 L, 
szerokość robocza 12 m; drugi o pojemno-
ści 800 L, szerokość robocza 15 m, tel. 693 
602 615, 723 270 982.
BURAKI(16) pastewne, 70 gr / kg, Cerekwica, 
tel. 665 404 671, 781 515 200.

BUDOWLANE / AGD / RTV
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ODPłYw LINIOwY(17) firmy Kessel. Od-
wodnienie liniowe do łazienki o długości 
L-1150mm, Pokrywa i rama ze stali nierdzew-
nej. Po odwróceniu pokrywa może zostać 
wyklejona płytkami, co uczyni ją niemal 
całkowicie niewidoczną. Stan NOWY – cena 
700 zł, kosztował 1900 zł, Trzebnica-Oborniki 
Śląskie, tel. 508 623 596.

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.

PIęTRO DOMU(16) od 01.11.2022 wynajmę 
piętro domu w miejscowości Ligota k/ Trzeb-
nicy, mieszkanie 80 mkw, składa się z kuchni, 
łazienki oraz 2 pokoi, internet, parking, miej-
sce na grill i ognisko, cena najmu 2500,00 zł. 
(w tym co + cwu), kaucja 2500,00 zł. (traktowa-
na jest jako zapłata za ostatni miesiąc wynaj-
mu), tel. 665 886 993.
Szukam POKOjU (15) pilnie szukam pokoju 
w Trzebnicy dla siebie, kobieta 75 lat, jestem 
uchodźcą z Ukrainy i pracownikiem medycz-
nym, posiadam PESEL ze statusem UKR, tel. 
573 885 504. 
MIESZKANIE lub POKój(15) w Księgini-
cach, cena do uzgodnienia, tel. 796 671 055

KUPIę

MIESZKANIE(14) małe mieszkanie do 
200 tyś w Trzebnicy, do pierwszego piętra, 
tel. 500 159 118.

DAM PRACę
wODZIREj(16) Nawiążę współpracę z: disc 
jockeyem, wodzirejem, organizatorem imprez 
w jednej osobie. Mile widziane m.in. cechy 
takie jak: samodzielność, pracowitość, odpo-
wiedzialność oraz zapał i inicjatywa. Posiadam 
profesjonalny sprzęt nagłaśniający i oświetle-
niowy na festyny, wesela, urodziny, andrzejki 
czy sylwestra. Forma współpracy do ustalenia 
tel. 508 178 045
DO SPRZąTANIA(16) zatrudnię osobę 
z Trzebnicy do sprzątania oraz innych prac 
porządkowych na obiekcie w Trzebnicy dwa 
razy w tygodniu. Preferowana osoba na eme-
ryturze. Proszę dzwonić w poniedziałki i środy 
w godzinach 12:00-18:00, tel. 607 723 072.
OPIEKUNKA(13) szukam opieki dla dwójki 
dzieci (wiek 3 lata i 12 latka) w Trzebnicy, rów-
nież pomoc w nauce, tel. 725 176 768.
NIANIA(12) Zatrudnimy nianię na popo-
łudnia. Zakres obowiązków: odwożenie/
przywożenie dzieci ze szkoły i przedszkola, 
organizacja czasu wolnego. Miejsce pracy: 
Trzebnica, tel. 601 850 834.
PRACOWNIK BUDOwLANY / OPERATOR 
KOPARKI / BRUKARZ / ELEKTRYK (12) 

Firma budowlano-energetyczna zatrudni 
pracowników – zapewniamy atrakcyjne wa-
runki zatrudnienia i dojazd do pracy, tel. 884 
300 208.
DO SPRZąTANIA(11) oraz innych prac po-
rządkowych na obiekcie w Trzebnicy dwa 
razy w tygodniu, zatrudnię osobę z Trzebnicy 
na emeryturze, proszę dzwonić w ponie-
działki i środy w godzinach 12:00-18:00, tel. 
607 723 072.

SZUKAM PRACy

SPRZąTANIE(18) domów, mieszkań, tel. 605 
590 086.
NA BUDOwIE (16) postawię i ocieplę każdy 
dom. Mile widziane zakwaterowanie, Zby-
szek, tel. 502 379 351.
SPRZąTANIE(15) mieszkań i domów, Trzeb-
nica i okolice, PILNIE poszukuje pracy od 9 – 
14, tel. 795 719 880.
SPRZąTANIE(13) domów, mieszkań, mycie 
okien, Trzebnica i okolice, stawka/ h, pani Ola, 
tel. 739 503 391.
PANI NA EMERYTURZE(12) poszukuje pra-
cy, czynne prawo jazdy – tel. 601 764 525.

KOREPETyCJE

MATEMATYKA(17) Jestem studentem Po-
litechniki Wrocławskiej, udzielę korepetycji 
dla uczniów szkoły podstawowej, a także 
szkół ponadpodstawowych przygotowują-
cych się do matury, tel. 792 429 119.

ChEMIA(18) jestem absolwentką Wydziału 
Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego i chęt-
nie udzielę korepetycji z chemii uczniom 
szkół podstawowych w domu ucznia lub 
zdalnie, tel. 660 750 443.
ANGIELSKI(16) Absolwentka Instytutu Filo-
logii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 
i doświadczona korepetytorka oferuje pro-
fesjonalne korepetycje z języka angielskiego 
uczniom klas 5-8 oraz liceum, zajęcia odby-
wają się w Trzebnicy (w domu korepetytora) 
lub on-line od poniedziałku do piątku w godz. 
14-18, tel. 574 049 180.
MATEMATYKA(14) Korepetycje, przygoto-
wanie do egzaminów. Magister z kilkuletnim 
doświadczeniem dydaktycznym, posiada-
jący uprawnienia (kurs pedagogiczny). Za-
pewniam indywidualne podejście, wspólne 
ustalanie celów pracy, konsekwencję i cierpli-
wość. Korepetycje w centrum Trzebnicy, tel. 
603 557 705 
ANGIELSKI(13) Jestem absolwentką filologii 
angielskiej Wyższej Szkoły Bankowej we Wro-
cławiu, udzielę korepetycji z angielskiego 
uczniom klas 3-6 szkoły podstawowej, lekcje 
mogą odbywać się w domu korepetytora 

Biuro
nieruchoMości

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

tel. 602 756 346

MIESZKANIA
DOMY
DZIAŁKI

ul. daszyńskiego 42 trzebnica

KOMPUTER(14) z procesorem i7-8700k, kar-
tą graficzną RTX2080, 16 GB RAM, dyskiem 
systemowym SSD 860 Samsung EVO i dodat-
kowym dyskiem Hitachi 750GB, wyposażony 
w chłodzenie wodne i Windows 10. Jest to 
komputer idealny do pracy i gier, utrzyma-
ny w dobrym stanie (regularnie odkurzany). 
Odbiór osobisty w centrum Trzebnicy, cena: 
4 200 zł, tel. 603 557 705.
SILNIK (13) sprawny, dmuchawę oraz sterow-
nik do pieca C.O. marki SIEMKO o mocy 25kw, 
tel. 660 764 352.

OPRYSKIwACZ(13) spalinowy, plecakowy, 
14 L nowy, cena 600 zł , tel. 723 538 228.
wSPOMAGANIE(13) elektryczne do ruskie-
go ciągnika T 25, również do ciągnika C 330, 
cena 800 zł, tel. 723 538 228.
RADIO SAMOChODOwE(17) Działa, cena 
80 zł, Trzebnica-Oborniki Śląskie, tel. 508 623 596.

UChwYT SAMOChODOwY(15) marki 
SAMSUNG, na szybę, do telefonów, o szeroko-
ści 67 mm – 80 mm, cena 70 zł, tel. 733 013 777.

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

DESKA(15) ogrodzeniowa, dł. 98 cm, szer 12 
cm, grubość 2 cm, 100 sztuk, 6 zł za sztukę, 
Trzebnica, tel. 661 747 292.

MEBLE

SPR ZE DAM

KREDENS(18) i szafkę RTV firmy BRW, stan 
bardzo dobry. Cena 420 zł, tel. 662 009 281.

.

BIURKO(18) jasne, nowe, dł. 130 cm, wys. 75 
cm, gł. 58 cm, z szufladą i dwiema półkami – 
zamykanymi, cena do uzgodnienia, tel. 724 
423 151.

wYPOCZYNEK(17) komplet: 2 fotele + wer-
salka, tel. 798 263 003.
STOłY(17) kawiarniane, 9 szt, w wymiarach 
90 cm x 90 cm, w cenie 1200 zł za komplet, 
(Szymanów), tel. 601 849 555.
DYwAN(14) wełniany, 2 x 3, ładny wzór, mio-
dowo-kremowy, dobra jakość, cena 600 zł do 
negocjacji, tel. 697 607 049.
TABORET(14) pod prysznic, nowy, cena 50 zł, 
tel. 697 607 049.
KANAPA(14) rozkładana do spania, dł 200 x 
90, cena 150 zł, tel. 601 764 525.

SKRZYNIA(16) 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. 

DLA DZIECI / RóŻNE
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GOLf(18) ciemnoszary, rozmiar S/M , dobrze 
się układa, z miękkiej dzianiny, dł. całkowita 
52 cm, dł. rękawa od ramienia 57 cm, cena 
15 zł, tel. 794 449 098.

PółGOLf(18) szaroniebieski, wzór warkocza 
z przodu, rozmiar 12, długość całkowita 52 
cm, cena 15 zł, tel. 794 449 098.

PIEC(17) gazowy dwu funkcyjny, junkers, 
cena 1200 zł, tel. 570 598 676.
PRęT(17) okrągły stalowy żebrowany fi 8 – 
6m, 30 zł/szt (dostępne 34 szt), Pręt okrągły 
stalowy żebrowany fi 12 – 6m, 80 zł/szt (do-
stępne 48 szt), transport własny, Godzieszo-
wa, tel. 601 793 012.

KOMPUTER(17) do odbierania poczty i pra-
cy w oprogramowaniu office czyli nie dla 
graczy ani grafików komputerowych. Pro-
cesor Intel Pentium (R) CPU G2020 2.90 GHz, 
zainstalowana pamięć 4 BG (RAM) 64-bitowy 
system operacyjny, do tego płaski monitor 
"DELL" (2007r.), kamera HD microsoft, głośniki 
"Creative", nagrywarka DVD/CD, kabel zasila-
jący, klawiatura "DELL", myszka bezprzewo-
dowa, obudowa komputera "Tracer", cena 
350 zł, tel. 696 095 446.

GRZEjNIKI(16) 2 sztuki – nowe, panelowy 
biały 60 x 120 cm, zasilanie dolne, cena 450 
zł oraz łazienkowy biały, drabinka, 14 rurek, 
rozstaw zasilania 45 cm, wymiar: wys. 70 cm, 
szer. 50 cm , cena 220 zł. Możliwa negocjacja 
cen, tel. 535 244 765.

DYSK PAMIęCI(16) do komputera lub lap-
topa, TOSHIBA , Trzebnica, cena 299 zł , tel. 
730 777 907.

fARBY DULUx(15) Easy Care, emulsja bia-
ła, plamoodporna, 9 ltr, do wnętrz, bardzo 
dobre kryje, wydajność to 14 mkw/ltr, cena 
145zł /szt., termin ważności 07.2024r, tel: 733 
013 777.

KOLUMNY(16) głośnikowe, tel. 798 263 003.
UMYwALKA(17) szerokość 50 cm oraz 
pompę CO "Grundfos", tel. 605 365 312.
ŻYRANDOL(15) pięcioramienny, cena 70 zł, 
tel. 691 207 336.

ŻYRANDOL(15) kryształowy, cena 300 zł, tel. 
691 207 336.

TABLET(15) Samsung Galaxy, model GT-
P5100, tel. 733 013 777.

STół BEZCIENIOwY(18) Stół 50x50 cm, 
Plus tył / oparcie 50 cm, Blat / pleksa mleczna 
50x120, Stół użyty kilka razy. Jest jeszcze lam-
pa do tego stołu, pod spodem poprzeczka 
służąca do przypięcia lampy. Do tego blen-
da biało – złota, okrągła 58 cm średnica oraz 
ekran – materiał jako element odbijający biel. 
Cena 120 zł, Trzebnica-Oborniki Śląskie, tel. 
732 244 683.

ERGO Trzebnica zatrudni 
pracowników na 

stanowisko:

ładowacz

Osoby zainteresowane 
prosimy o kontakt 

telefoniczny 71/310 99 56 
lub osobiście wstawić się 

w siedzibie spółki: 
ul. Milicka 23, Trzebnica

Firma	poszukuje	
pracowników 

do produkcji: 

stolarka
pcv 

i MoNtaŻ 

■ Umowa o pracę na czas nieokreślony
■ Bardzo dobre warunki płacowe 
■ Możliwość przyuczenia
■ Mile widziane osoby z doświadczeniem

tel. 603 605 244

OGŁOSzEnIE	BuRMISTRzA
GMIny	TRzEBnICA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 i art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz uchwały 
nr XXXV/379/22 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go terenu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy, zawiadamiam o wyłożeniu do publicz-
nego wglądu w/w projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 
od 05.12.2022 r. do 30.12.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pl. Marszałka 
J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, Wydział Architektury i Urbanistyki, pok. 49 
w godzinach pracy urzędu oraz na stronie www.bip.trzebnica.pl. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w w/w projekcie rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 05.12.2022 r. o godz. 12:00 w formie elektronicznej za pomocą środków po-
rozumiewania się na odległość. Chęć udziału w dyskusji publicznej należy zgłosić na 
adres e mail: planowanie.przestrzenne@um.trzebnica.pl. Link do dyskusji publicznej 
zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Trzeb-
nicy w dniu dyskusji o godz. 11:00.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 i art. 18 ustawy, osoby prawne i fizyczne	oraz	jednostki	organiza-
cyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu.

Uwagi należy składać do Burmistrza Gminy Trzebnica w formie papierowej lub elektro-
nicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty 
elektronicznej (e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl) lub elektronicznej skrzynki podaw-
czej (adres ePuap:/1y3nd3qd5d/SkrytkaESP), z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy 
oraz adresu zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy w nieprzekraczalnym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.01.2023 r.

w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 oraz art. 46 pkt 1 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t. j. Dz. U z 2022 poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o udostępnieniu do 
publicznego wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
w/w projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i możliwości zapoznania 
się z nim w terminie od 05.12.2022 r. do 30.12.2022 r. w godzinach pracy Urzędu 
oraz na stronie www.bip.trzebnica.pl. 
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oce-
nach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski 
do projektu planu w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia 
uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Burmistrz Gminy Trzebnica.

Zgodnie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne	oraz	jednost-
ki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi. Uwagi należy 
składać na piśmie do Burmistrza Gminy Trzebnica z podaniem imienia i nazwiska lub na-
zwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.01.2023 r. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy 
uwagi mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
kwalifikowanym	podpisem	elektronicznym.

KLAUZULA INFORMACyJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1)
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Gminy Trzebnica, dane będą prze-
twarzane w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica,
2) dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury planistycznej dążącej do uchwale-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w zakresie składanych uwag do projektu 
planu,
3) z Inspektorem ochrony danych może się Pan/Pani skontaktować przez e-mail: iod@um.trzebnica.pl,
4) przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na admini-
stratorze,
5) dane będą przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa,
6) dane będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa,
7) ma Pan/Pani prawo do:
a. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania;
b. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) podanie danych jest wymogiem ustawowym,
9) jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
10) niepodanie danych uniemożliwi dalsze rozpatrywanie Pana/Pani uwagi,
11) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym pro-
filowaniu.
Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.), Burmistrz Gminy Trzebnica informuje również o ograniczeniu prawa dostępu 
do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących spo-
rządzania aktów planistycznych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku pro-
wadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g, RODO tj. PRAWO 
DOSTęPU przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

o przyjęciu dokumentów wymagających 
udziału społeczeństwa

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) podaje się do 
publicznej wiadomości informację o przyjęciu przez Radę Miejską w Trzebnicy uchwały 
nr XLII/431/22 z dnia 28 września 2022 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Będkowo.
Z treścią podjętej uchwały oraz uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 
43 ww. ustawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, plac Mar-
szałka J. Piłsudskiego 1, w pokoju nr 49, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie interne-
towej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Trzebnica – www.bip.trzebnica.pl.

OGŁOSzEnIE	BuRMISTRzA
GMIny	TRzEBnICA

Marek Długozima Burmistrz Gminy Trzebnica

Marek Długozima Burmistrz Gminy Trzebnica

GOLf(18) w kolorze bordowym, rozmiar S/M, 
dł. całkowita 55 cm, cena 15 zł, tel. 794 449 098.

GOLf(18) szary melanż, miękki i bardzo 
ciepły, wzory warkocza z przodu, pasek 
z klamrą , rozmiar S/M, dł, całkowita 52 cm, 
cena 15 zł, tel. 794 449 098.

SwETER(18) brązowy, dłuższy, ze srebrną 
nitką, rozmiar S/M, dł. 80 cm, cena 15 zł, tel. 
794 449 098.

SwETEREK(18) granatowy z małymi cekina-
mi, na dole delikatny granatowy materiał, roz-
miar M. dł. 64 cm, cena 15 zł, tel. 794 449 098.

łóŻKO(15) szpitalne, sterowane pilotem, oraz 
3 materace przeciwodleżynowe, cena za ca-
łość 1500 zł, tel. 608 434 616.
wóZEK(15) inwalidzki, cena 300 zł, tel. 608 
434 616.

ODDAM / PR Z YjMę

KUPIę AUTO(18) CALE LUB USZKODZONE, 
zapłacę OD REKI, dojadę, tel. 691 831 562.
ODDAM CEBULKI KANNY(17) wysokie 
kwiaty, w kolorze czerwonym, Kanny to 
wyjątkowo atrakcyjne rośliny, (sadzi się na 
wiosnę) tel. 603 857 342.
ODDAM śwIERK(17) duży na deski lub opał 
za wycięcie drzewa na działce w Trzebnicy, 
jest zezwolenie, tel. 601 198 984
ODDAM TELEwIZOR(17) płaski, 8-letni, 
Philips, Czachowo, tel. 731 116 777.
ODDAM BIURKO(17) Blat zniszczony, miej-
scami widać fornir, Trzebnica, tel. 696 095 446.

ODDAM KANAPę (17) rozkładaną, sprawna, 
Trzebnica, tel. 696 095 446.
.
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BIURO RACHUNKOWE
•	obsługa	księgowo-kadrowa	firm
• pomoc w zakładaniu działalności
• wnioski o dotacje z PuP
• pierwszy miesiąc rabat

tel. 518 223 656

R E K L A M A

BruKarStwo

MARBRUK
Mariusz Kwak

Trzebnica
tel. 792 457 967

wAŻNE TELEfONY

Burmistrz przyjmuje

• od 15.15 do 16.15 w środy

Przewodniczący Rady Miejskiej

• środa w godz. 13-16

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 43

• 71 312 06 11 wew. 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

Wydział Spraw Obywatelskich:

Urząd Stanu Cywilnego,

• 71 388 81 37

Ewidencja Ludności

• 71 388 81 99

Dowody Osobiste

• 71 388 81 87

Działalność Gospodarcza

• 71 388 81 86

Wydział Promocji

• 71 388 81 90 

• 71 312 06 11 wew. 402

Wydział Egzekucji i Windykacji

• 71 388 81 79

• 71 388 81 06

Wydział Utrzymania Infrastruktury  
i Transportu

• 71 388 81 82 

Referat Kultury i Sportu

• 71 388 81 69

Referat Galeria Trzebnicka

• 71 388 81 88

Pełnomocnik Burmistrza  
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Uzależnień

• 71 388 81 42

Samodzielne Stanowisko  
ds. Obsługi Wniosków o Udostępnienie 
Informacji Publicznej

• 71 388 81 40 wew. 213

Samodzielne Stanowisko  
ds. Jakości Powietrza i Gospodarki 
Niskoemisyjnej

• 71 388 81 84

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-Kanalizacyjne

• 71 310 12 16

uSłuGi
REMONTOwO
BUDOwLANE

malowanie / gładzie 
regipsy / panele / glazura

kostka brukowa / itp. 
KoNKureNcyjNe ceNy 

tel. 724 007 515 

CoaChing
Mentoring

Kryzysowy 
wsparcie i pomoc w:

– reinterpretacji sytuacji/
wydarzenia czasowo 
trudnego,

– wypracowaniu nowych 
przystosowawczych 
zachowań i reakcji,

– podniesieniu samooceny,
– wzmocnieniu poczucia 

własnej wartości,
– sprawczości i kontroli nad 

własnym życiem.

Active Mind
Bogumiła Łukaniec

tel. 669 440 385
email: lukaniec.b@gmail.com

DoraDztwo 
zawoDowe

wsparcie i pomoc w:
– poznaniu własnych zasobów, 
świata zawodów i rynku 
pracy,

– planowaniu ścieżki 
edukacyjno-zawodowej,

– doborze strategii 
efektywnego uczenia się

Active Mind
Bogumiła Łukaniec

tel. 669 440 385
email: lukaniec.b@gmail.com

KAFELKOWANIE 
ŁAZIENEK

Kompleksowe usługi:
płytki / hydraulika

biały montaż

TANIE Usługi
WOLNE TERMINy
tel. 724 007 515

ZASILANIE 
AwARYjNE

dla POMP
KOMPUTERóW
OŚWIETLENIA
LODóWEK...

tel. 513 986 986

!

to 
dobra

KAWA
pyszne ciasto, przytulne miejsce
Zapraszamy na pyszny kubek Kawy

ul. Żołnierzy Września	2A
Trzebnica obok salonu Plus

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

PRANIE
DYWANÓW
I KANAP

wychodzą
super

tel. 535 679 346

MIEjsCE
na Twoją

FIsZKę 
reklamową
12,20 zł netto

15,00 zł brutto

Poszukuję
Grunty Rolne 

Nieużytki – Działki
Chcesz sprzedać zadzwoń: 883 377 617

Mogę dojechać do Ciebie

Poszukuję
Mieszkanie – Dom

Chcesz sprzedać zadzwoń: 

883 377 617

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

KostKA / orzECh / EKogroszEK 
DrEwno rozpAłKowE, pEllEt

LUZEM LUB W WORK ACH

TRZEBNICA ul. Chrobrego 26
dawny ARAJ

tel. 609 514 915 / 697 011 953
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PROFESJONALNE
CZYSZCZENIE
Konkurencyjne ceny!

– DYWANÓW
– WYKŁADZIN
– TAPICERKI
 SAMOCHODOWEJ
– MEBLI TAPICEROWANYCH

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

w I ę Ź BY 
DAChOwE
tel. 731 200 005

PELLET 
TRZEBNICA / BęDKÓW

tel. 602 523 956
602 523 887

PRANIE 
DYwANów 
NA WSKROŚ W PRALNI

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

oczyszczalnia
Ścieków

BEzPŁaTna
wycEna

ProfEsjonalnE
doradzTwoZbiorniki

na desZcZówkę
piwnicZki betonowe

odwodnienia
i drenaż

paweł madaliński
skarszyn 48 trZebnica

szamBa
betonowe
605 331 903

Gwarancja
na zBiornik

i monTaż

w w w . o c z y s z c z a l n i e - s z a m b a . c o m . p l

REMONT Y
I WyKOńCZENIA WNęTRZ
– płytki, panele
– malowanie, 
– gładź i zabudowa GK
– tapetowanie
– montaż drzwi
– docieplenie poddaszy

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

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

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 

Jesienne porządki w ogrodzie

tel. 663 051 385

– 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

Świat chemii service
Szczytkowice 70, 55-100 Trzebnica
tel. +48 693 476 703
email: swiatchemii@wp.pl
Facebook: Świat Chemii

– Chemia gospodarcza z całej Europy
– Zaopatrzenie firm, instytucji, hoteli oraz 

gastronomii w środki utrzymania czystości
– Sprzątanie/doczyszczanie budynków, wspólnot 

mieszkaniowych, pomieszczeń biurowych, 
mieszkań

– Utrzymanie terenów zielonych

Zajmujemy sie kompleksowo obsługą 
dużych i małych firm oraz instytucji

TAXI 3
Józef Domagała

• przewóz osób

• zakupy na telefon

tel. 601 586 739

UsłUgi 
KrawiecKie

ekspresowe
Poniedziałek – Piątek 12:00-16:00

tel. 505 942 445
ul. Sienkiewicza 3A

na rogu ul. Daszyńskiego
poprzednio przy ul. Milickiej

SChODY
100 % DREwNIANE

produkcja i montaż
DĄB jEsION
BUK sOsNA

www.schodex.net
cena od 4,5 tys. zł.

tel. 602 728 266

DOBRY
PELLET 24

t el . 5 37 14 3 6 86
t el .  5 3 3 95 4 95 4

BILU  sc

godziny otwarcia: pon. – pt. 8 – 16 / sob. 8 – 14

Szczytkowice 17
w pobliżu Trzebnicy

telefon: 
664 024 722 
662 232 081

Sprzedaż 
opałU
- orzech
- kostka
- ekogroszek
- pellet

Usługi 
kanalizacyjne
- czyszczenie oraz 
 kamerowanie kanalizacji
- wywozy nieczystości 
 płynnych
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