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uwaga zmiany w ruchu

Szanowni Mieszkańcy Trzebnicy,

przed nami 38. edycja Ulicznego Biegu Sylwestrowego – największej 
gminnej imprezy sportowej. Jak co roku ulicami miasta pobiegną miło-
śnicy biegania na świeżym powietrzu i jak co roku prosimy Was o cier-
pliwość i wyrozumiałość związaną z utrudnieniami w ruchu.

Trasa biegu poprowadzona zostanie ulicami: 3 Maja, Oleśnicką, Klasz-
torną, Ks. W. Bochenka, Prusicką, M. Konopnickiej, Polną, I. Daszyńskie-
go, Rynek, Obornicką, Żołnierzy Września, Kwiatową, Ogrodową, B. Chro-
brego, Mostową, Armii Krajowej, Szarych Szeregów, Wł. Sikorskiego, Armii 
Krajowej do 3 Maja,

Utrudnienia w ruchu potrwają 
w godz. 11.30 do 13.30 w sobotę 31 grudnia.

Zapoznajcie się:

Ulica 3 Maja wyłączona zostanie całkowicie z ruchu, ulicą Oleśnicką 
ruch prowadzony będzie jednym pasem w stronę ul. Klasztornej – Bo-
chenka.

Ulice ks. W. Bochenka i Prusicka ruch pojazdów możliwy będzie pra-
wym pasem od ronda Wrocławska do skrzyżowania z ul. Konopnickiej 
i Olszewskiego. 

Na trasie: wyjazd z parkingu Sądu Rejonowego tylko w prawo w ul. ks. 
W. Bochenka, wyjazd z ulicy św. Jadwigi tylko w lewo w ul. ks. W. Bo-
chenka (ruch kierowany przez policję), wyjazd z ul. Jana Pawła II tylko 
w prawo w stronę Ronda Unii Europejskiej, wjazd i wyjazd z ul. I. Da-
szyńskiego w ks. W. Bochenka zamknięty, Rondo Unii Europejskiej 
przedzielone – ruch tylko w kierunku Prusickiej i Milickiej od ks. W. Bo-
chenka. 

Wyjazd z ulicy W. Witosa zamknięty (objazd parkingiem Urzędu Miej-
skiego w ul. Daszyńskiego) Od ulicy Milickiej na rondzie ruch możli-
wy tylko w ulicę Prusicką. Ulica Prusicka od Ronda Unii Europejskiej do 
skrzyżowania z ul. M. Konopnickiej i J. Olszewskiego ruch jedynie prawą 
stroną jezdni. Wyjazd z ulicy Kościuszki w ul. Prusicką: od dołu tylko 
w prawo; od góry tylko w lewo (ruchem kieruje policja) Wjazd z ul. Pru-
sickiej w Teatralną zamknięty.

Ulica Prusicka od skrzyżowania z ul. M. Konopnickiej, J. Olszewskie-
go ruch zamknięty; objazd ulicą Olszewskiego. Ulica M. Konopnickiej 
w całości wyłączona z ruchu pojazdów. Ulica Polna w całości wyłą-
czona z ruchu. Ulica I. Daszyńskiego w całości wyłączona z ruchu, 
ul. Obornicka od Rynku do Ronda Żołnierzy Wyklętych wyłączona z ru-
chu. Ulica Żołnierzy Września od ronda Żołnierzy Wyklętych do skrzy-
żowania z ul. Drzymały – wyłączona z ruchu. Ulica Kwiatowa w cało-
ści wyłączona z ruchu. Ulica Ogrodowa w całości wyłączona z ruchu. 
Wjazd z ul. Chrobrego (Węgrzynowska) w ul. Mostową zamknięty. Ul. 
Chrobrego od Intermarche do ul. Mostowej wyłączona z ruchu. ul. Mo-
stowa wyłączona z ruchu. Ulica Armii Krajowej duże utrudnienia w ru-
chu, podobnie Szarych Szeregów, Sikorskiego, Okulickiego. 

Wyjazd z ul. Korczaka bardzo utrudniony (ruchem kieruje policja) Wy-
jazd z ul. Reymonta w ul. Armii Krajowej zamknięty.

Ponadto:
Dojazd na „Grunwald” i osiedle Bukowe, wyjazd w kierunku Długołęka – 
tylko ul. H. Brodatego, Czereśniową i odwrotnie.

Wyjazd z „Samotniaka” ul. Obornicka 2 w ul. Obornicką zamknięty.

Od ul. Brama Trębaczy wjazd do Rynku i tylko w lewo w stronę 
ul. B. Głowackiego.

Wjazd i wyjazd do Intermarche tylko od ul. B. Chrobrego.
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▶ Później Mikołaj zasiadł na specjalnym tronie i pozował do 
zdjęć z dziećmi, rozdając im drobne upominki.

Zanim na scenie pojawił się św. 
Mikołaj, dzieci przywitała Elza 
i Anna ze znanej wszystkim disne-
jowskiej „Krainy Lodu”. Wspólnie 
z bałwankiem Olafem zapewni-
ły mnóstwo emocji, wspólnego 
śpiewania i konkursów dla naj-
młodszych. Godzina ze znanymi 
postaciami minęła bardzo szybko, 
a wśród dzieci dało się wyczuć 
nerwowe wyczekiwanie na spe-
cjalnego gościa. – Chyba zaraz 
przyleci Mikołaj, coś słyszałam, 
może to jego renifery lądują – mó-
wiła nam 3-letnia Iza, a jej rów-
nolatka Karolina dodała: – Super 
było spotkać Olafa, mam nawet 
z nim zdjęcie. 

Po przedstawieniu na scenie 
pojawił się burmistrz Marek Dłu-
gozima, który wspólnie z Mar-
tą Przetakiewicz Kierownikiem 
Działu Kultury i Widowisk w GC-
KiS ogłosił zwycięzców Konkur-
su na Kartkę Bożonarodzeniową 
oraz Konkursu Wariacja Smako-
wa na Temat Piernika. Zwycięzcy 
odebrali z rąk burmistrza pamiąt-
kowe dyplomy oraz nagrody rze-
czowe. Listę laureatów prezentuje-
my na końcu artykułu. 

– Cieszę się, że możemy się tu 
wszyscy spotkać w oczekiwaniu 
na przyjazd niezwykłego gościa. 
Podobnie jak przed rokiem, mo-
żemy powrócić do tradycji świę-

towania Mikołajek na trzebnickim 
Rynku. Po okresie pandemii mo-
żemy być znów razem i cieszyć się 
tym co nadchodzi. Święta Bożego 
Narodzenia to szczególny czas, 
rodzi się wtedy nowa nadzieja dla 
świata. W tym czasie ta nadzie-
ja jest nam potrzebna w sposób 
szczególny. Są tu dziś z nami ro-
dziny z Ukrainy, które dzięki 
naszej gościnności mogą poczuć 
choć namiastkę normalności. 
Mam nadzieję, że ten niezwykły 
klimat skutecznie ociepli waszą 
codzienność – powiedział bur-
mistrz Marek Długozima, który 
zaprosił na scenę Świętego Miko-
łaja. Odbyło się też wspólne od-
liczanie poprzedzające zapalenie 
lampek na świątecznej choince. 
Następnie Mikołaj wraz ze swoimi 
pomocnikami rozdał dzieciom 
upominki, a także pozował do pa-
miątkowych zdjęć.

Na wszystkich czekała również 
niespodzianka w postaci ciepłe-
go barszczu wraz z krokietem. Na 
trzebnickim rynku zapanowała 
niezwykła świąteczna atmosfera. 
Do zobaczenia w przyszłym roku! 

Laureaci konkursu na Kartkę 
Bożonarodzeniową; zwycięzca 
główny – Stanisław Kaczmarek SP 
nr 2 klasa IV. 

Kategoria I – przedszkolaki: 
I miejsce – Kornel Słowiński lat 5 

– Przedszkole Niezapominajka; II 
miejsce – Krzyś Pluszczyk lat 5 – 
Przedszkole Integracyjne; III miej-
sce – Blanka Górny lat 5 – Przed-
szkole Niezapominajka. 

Kategoria II – klasy 0-3: I miej-
sce – Adam Kowalski lat 9 – SP nr 
3, klasa III; II miejsce – Ewa Plusz-
czyk lat 7 – Szkoła Integracyjna, 
klasa I; III miejsce – Oliwia Banaś 
lat 9 – SP nr 2, klasa III. 

Kategoria III – klasy 4-8: 
I miejsce – Klara Lemiarz – SP 
w Masłowie, lat 11; II miejsce – 
Kaja Żebrowska – SP nr 3, klasa 
IV lat 12; III miejsce – Nina Dłu-
gosz – lat 13. 

Laureaci konkursu "Waria-
cja Smakowa na Temat Piernika": 
I miejsce – Dorota Trzaskacz – 
"Śledzie w sosie piernikowym"; II 
miejsce – Magdalena Drzewińska 
"Czy to sernik? Czy to piernik?"; 
III miejsce – Milena Durbajło 
"Cuda na pierniku".

[sh]

Mikołaj na trzebnickim Rynku 
10 grudnia do Trzebnicy zawitał wyjątkowy 

gość – sam św. Mikołaj. To jednak nie była 
jedyna atrakcja, która tego dnia czekała 

na wszystkich odwiedzających trzebnicki 
Rynek. Zapełnił się smakami i zapachami 

wyrobów świątecznych wyprodukowanych 
przez sołectwa, kolorami rękodzieł lokalnych 

artystów, a także śpiewem dzieci z gminnej 
sekcji wokalnej. Wspólnie odpaliliśmy także 

światełka na choince symbolicznie przybliżając 
się do Świąt Bożego Narodzenia.

▶ Burmistr z  Marek D ługozima zaprosi ł  na scenę Świętego M ikołaja,  by wspólnie  zapalić 
światełk a na choince.

▶ Dla zebranych zaśpiewali przedstawiciele sekcji wokalnej działającej przy 
GCKiS wraz z nauczycielem śpiewu Izabelą Możdżeń.

▶ Zwycięska kartka Stanisława Kacz-
marka z SP nr 2.

▶ Pani Franciszka Woźniak zaprezentowała swoje rękodzieła.

▶ Lokalni artyści zaprezentowali swoje dzieła.

▶ Nie zabrakło konkursów dla dzieci, spotkania z postaciami z Krainy Lodu 
Disneya czy wspólnego śpiewania.

▶ Na zdj.  przedstawiciele sołec twa Szczytkowice z burmistrzem Markiem 
Długozimą.

▶ Koło Gospodyń Wiejskich Lipówka z Raszowa.

▶ Ogłoszone zostały również wyniki Konkursów na Najpiękniejszą Świąteczną Kartkę oraz Wariację Smakową na Temat 
Piernika.

▶ Tego dnia trzebnicki Rynek zapełnił się rodzinami, które chciały spotkać Mikołaja.
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Od wielu lat Gmina Trzebnica, 
poprzez udzielanie dotacji na dzia-
łalność, wspiera Ośrodek Wsparcia 
Społecznego „Szósty Stół”, który 
prowadzą Siostry Boromeuszki. To 
tu ubodzy, starsi, schorowani, nie-
pełnosprawni, a bywa, że uzależ-
nieni, bezdomni i bezrobotni szu-
kają wsparcia.

W poniedziałek 16 grudnia 
Siostry Boromeuszki wraz z bur-
mistrzem Markiem Długozimą, 

przedstawicielami Caritasu 
i Ośrodka Pomocy Społecznej 
przyjęli przy szóstym stole trzeb-
niczan, którzy pozostają w trud-
nej sytuacji życiowej. Odbyła się 
wspólna wigilia dla potrzebują-
cych, a także dla seniorów będą-
cych podopiecznymi Gminnego 
Dziennego Domu Opieki Senior+. 

– Dziękuję wszystkim, którzy 
zaangażowali się w dzisiejszą ak-
cję – powiedział burmistrz Marek 

Długozima i dodał: – W sposób 
szczególny dziękuję przełożonej 
generalnej s. Natanaeli Dziuba-
tej wraz z boromeuszkami, które 
prowadzą ośrodek, a także wo-
lontariuszom Caritasu na czele 
z panią Ewą Dudek i pracowni-
kom Ośrodka Pomocy Społecz-

nej wraz z dyrektor panią Ewa 
Brzegowską. Słowa wdzięczności 
kieruję również do sponsorów, 
którzy zdecydowali się wesprzeć 
dzisiejszą wigilię. Burmistrz 
zwrócił się również do trzebni-
czan, którzy przyszli, by wspólnie 
cieszyć się z Bożego Narodzenia, 

a także do seniorów: – Zapew-
niam was, że zawsze możecie 
liczyć na nasze wsparcie, chcę, 
byście wiedzieli, że nie jesteście 
sami ze swoimi problemami i tro-
skami.

[sh]

▶ Wspólne zdjęcie organizatorów poniedziałkowej wigilii Senior+ połączonej z wigilią 
potrzebujących.

R E K L A M A

▶ Pani Marianna Trelińska wraz z burmistrzem Markiem Długozimą. ▶ Stoisko sołectwa Skarszyn z sołtysem Wojciechem Dużym.

▶ Można było też kupić ciasto i wesprzeć cel charytatywny jakim było zebranie 
środków na rehabilitację Oliwki Ciury. Na dziewczynkę będziemy także 
zbierać podczas tegorocznego Trzebnickiego Biegu Sylwestrowego.

▶ Edyta Kozicka zaprezentowała swoje wyroby.

▶ Katarzyna Bobrowicz z sołectwa Jaszyce oferowała produkty pszczele. ▶ Na każdego czekał ciepły barszcz wraz z krokietem.

Wigilia szóstego stołu

Wyrazy głębokiego współczucia oraz otuchy z powodu śmierci

Taty

śp. Jana Bojakowskiego
sołtysa Świątnik

dla
córki Marty z rodziną oraz wszystkich bliskich

składa
Rada Sołecka wraz z Mieszkańcami

„Dobrych ludzi nikt nie zapomina”

Z wielkim smutkiem i żalem przyjąłem informację o śmierci

śp. Jana Bojakowskiego
Sołtysa sołectwa Świątniki

wspaniałego i dobrego człowieka, zaangażowanego w prace na rzecz 
lokalnej społeczności, całym sercem oddanego sprawom naszej Małej 

Ojczyzny.

Drogi Janie,

Wyrażając dziś wdzięczność za naszą wieloletnią, bardzo dobrą 
współpracę, zapewniam, że Twoje dobre dzieła będą kontynuowane.

Spoczywaj w Pokoju!

Wyrazy współczucia córce Marcie z rodziną oraz wszystkim bliskim, 
których ta śmierć pozostawia w smutku i żałobie.

składa
Marek Długozima

Burmistrz Gminy Trzebnica

Św. Jadwiga Śląska miała na pięciu stołach 
ustawiać żywność, ubrania i leki, by rozdawać 

je najbardziej potrzebującym. 19 grudnia na 
symbolicznym „Szóstym Stole” burmistrz 

Marek Długozima oraz Siostry Boromeuszki we 
współpracy z Trzebnickim OPS zorganizowali 

wigilię dla seniorów z Dziennego Domu Opieki 
Senior+, w której udział wzięli także trzebniczanie 

znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej.

▶ Podopieczni Senior+ podziękowali za pamięć burmistrzowi Markowi 
Długozimie, s. przełożonej Natanaeli Dziubatej, s. Janie Gabriel oraz 
dyrektor Trzebnickiego OPS Ewie Brzegowskiej.

▶ Tego dnia na wigilijnym stole pojawiły się ciepłe 
potrawy, a wśród zebranych panowała rodzinna 
atmosfera wspólnego kolędowania.

▶ Burmistrz Marek Długozima wręczył świąteczne 
paczki przygotowane wspólnie ze sponsorami 
wigilii.

▶ Był tradycyjny barszcz oraz pierogi.
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Wigilia dyrektorów szkół
15 grudnia burmistrz Marek Długozima 

wspólnie z dyrektorami szkół gminnych, 
zastępcą burmistrza Krystyną Haładaj 

oraz Kierownikiem ZAPO Jerzym Trelą 
odwiedził Przedszkole nr 1 im. Krasnala 

Hałabały, gdzie odbyła się Wigilia dla Zespołu 
Administracyjnego Placówek Oświatowych.

Przedszkolaki śpiewały i recyto-
wały wiersze prezentując przed-
stawienie świąteczne. Mali aktorzy 
z dużym przejęciem i zaangażo-
waniem odtwarzali swoje role. – 
Dziękuję Paniom dyrektor Monice 
Falfurze oraz Marzenie Aniołek 
za przygotowanie tego wspania-
łego spotkania, gościnę, opłatek 
i życzenia oraz możliwość przeży-
wania tego duchowego święta we 
wspólnym gronie. Dziękuję rów-
nież wszystkim dzieciom oraz wy-
chowawcom przygotowującym ich 
do dzisiejszego występu i wprowa-

dzenie nas w nastrój nadchodzą-
cych świąt – powiedział burmistrz 
Marek Długozima i dodał: – 
Wszystkim pracownikom oświaty 
życzę błogosławionych Świąt Bo-
żego Narodzenia pełnych miło-
ści i rodzinnego ciepła. Niech ten 
wyjątkowy czas będzie okazją do 
spędzenia miłych chwil w gronie 
najbliższych, w atmosferze pełnej 
miłości i wzajemnej życzliwości. 
Życzę także dalszych sukcesów 
zawodowych oraz satysfakcji z po-
dejmowanych działań i niegasną-
cego zapału – podsumował. [sh]

▶ Zebranych przywitały gospodynie wydarzenia dyrektor przedszkola Marzena 
Aniołek oraz dyrektor żłobka Monika Falfura.

▶ Burmistrz Marek Długozima złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim 
dyrektorom oraz całemu gronu pedagogicznemu.

▶ Dzieci wraz z wychowawczyniami zaprezentowały piękny spektakl słowno-muzyczny wprowa-
dzający w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.

▶ Wspólne zdjęcie burmistrza Marka Długozimy z dyrektorami gminnych placówek.

▶ Dzieci w swoim przedstawieniu oddały cześć nowonarodzonemu Dzieciątku Jezus.
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Dla potrzebującej rodziny za-
kupiliśmy produkty żywnościo-
we, artykuły chemiczne, mini 
sprzęt AGD oraz przybory szkol-
ne, które znacznie odciążą domo-
wy budżet i sprawią, że nadcho-
dzące Święta Bożego Narodzenia 
będą piękniejsze.

W Urzędzie Miejskim zorgani-
zowana została zbiórka na rodzi-
nę, która przybyła do nas z ogar-
niętej wojną Ukrainy. Matki oraz 
jej dzieci. Jak czytamy w opisie 
zbiórki, Rodzina długoterminowo 
wynajęła czyste, ładne mieszkanie 
w nowym budownictwie, o które 
bardzo dba. Widać, że są w nim 
szczęśliwi, że są bardzo za sobą. 
Pani Maryna jest bardzo skrom-
na i pracowita, mówi, że dla siebie 
nic nie potrzebuje. Z wykształce-
nia jest opiekunem dziecięcym, 
w Polsce również chciałaby pra-
cować z dziećmi. Ogromną rado-
ścią rodziny jest synek — wesoły, 
ale grzeczny i samodzielny 8-letni 
Tola i jego kilkumiesięczny kotek. 
Rodzina wspomniała o frajdzie 
z wyjazdu do Wrocławia, gdzie 
adoptowali wspomnianego kotka.

– Dziękuję wszystkim pracow-
nikom, którzy aktywnie wspar-
li zbiórkę, dzięki czemu jedna 
z potrzebujących rodzin została 

zaopiekowana i będzie mogła spę-
dzić radosne Święta Bożego 
Narodzenia. Za koordynację akcji 
z mojego ramienia, dziękuję Pani 
Monice Wildze i Pani Małgorzacie 
Dereckiej. Dziękuję również wo-
lontariuszkom Pani Ali oraz Pani 
Anecie Szejnie – podsumował 
burmistrz Marek Długozima.

[sh]

szlachetna Paczkatradycja szopki bożonarodzeniowej

Paka dla zwierzaka 

W „Weekend cudów” burmistrz Marek 
Długozima przekazał dary,  które trafiły 

do wybranej rodziny w ramach finału 
„Szlachetnej  Paczki”.  Tym samym po raz 

kolejny Gmina Trzebnica aktywnie włączyła 
się w tę piękną akcję. 

W tym roku studenci Wydziału 
Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu 

Przyrodniczego we Wrocławiu włączyli się 
w akcję robienia spersonalizowanych paczek 
z najpotrzebniejszymi rzeczami dla zwierząt 

z różnych fundacji prozwierzęcych. 

Chcieliśmy w tę akcję zaan-
gażować również pracowników 
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy. 
Udało się zebrać trochę karmy, 
podkładów i innych akceso-
riów niezbędnych do pielęgnacji 
zwierząt.

Koordynatorem akcji była Jo-
anna Rafalska z Punktu Infor-

macji Turystycznej. Dziękujemy 
wszystkim darczyńcom za wspar-
cie akcji. 

Serdecznie zapraszamy do ko-
lejnych akcji dla zwierzaków. Każ-
da Państwa pomoc ratuje życie 
czworonogom!

[red]

▶ Z  ramie nia Ur zę du M iejs k ie go z b iórkę zorg ani zowa ł y 
M a ł gor z at a De re c k a oraz M onik a Wilg a .

▶ Ze b rane wśró d pracow ników śro dk i zost a ł y pr ze z nac zone 
na z akup naj p ot r ze b niejs z yc h pro duk tów ż y w nośc iow yc h , 
ar t y ku ł ów c he mic z nyc h i  pr ze k az ane dl a p ot r ze bującej 
ro d z iny z Uk rainy.

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a p o raz ko lej ny z ade c ydowa ł o w ł ąc ze niu G miny Tr ze b nic a do 
akcj i  „ Sz l ac he t na Pac z k a”.

▶ Pr ze k az anie ze b ranyc h wśró d pracow ników Ur zę du M iejs k ie go d arów dl a z wie r z ąt .

R E K L A M A

Szanowni Państwo,
stawianie Szopek Bożonarodzeniowych jest jedną 
z najpiękniejszych tradycji chrześcijańskich na całym świecie. 
Zależało mi, abyśmy i w naszym mieście, w Trzebnicy, mieli 
miejsce, gdzie zbita z desek uboga stajenka nie tylko pomoże nam 
zbudować klimat świąt, ale stanie się również pewnym symbolem.

Szopka Bożonarodzeniowa przypomina nam bowiem, w jak 
prostym i ubogim miejscu przyszła na świat Boża Dziecina. 
Kieruje nasze myśli w stronę Betlejem. Tam, najpierw 
pastuszkowie ze swą trzodą, potem Trzej Królowie przyszli, by 
oddać pokłon Dzieciątku.

Również i my mamy tę możliwość, by tu pokłonić się w sercu 
Narodzonemu Jezusowi, ale i za znaną nam kolędą „Bóg się rodzi” 
powtórzyć prośbę do Niego:

Podnieś rękę, Boże Dziecię!
Błogosław Ojczyznę miłą!
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą,
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami!
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Szanowni Państwo,

Życzę nam, by to Boże Błogosławieństwo zagościło w naszych 
domach i w naszych rodzinach.

Zdrowych, spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia 
i szczęśliwego Nowego Roku!

Marek Długozima 

Burmistrz Gminy Trzebnica 
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Koncert został otwarty wystę-
pem zespołu „Brzykowianie”. Ko-
lejno na scenie wystąpili: Paweł 
Sroga & Country Blues Band, Bar-
dziej, IM Fanki Tim, Fjord, Sobie 
a Muzom, a także Tomek „Kowal” 
Kowalski. Scena artKawiarni roz-
brzmiała mnogością gatunków 
muzycznych, dzięki czemu każdy 
odbiorca usłyszał coś, co lubi. 

Między występami odbywały 
się aukcje przedmiotów przekaza-
nych przez hojnych darczyńców. 

Szczodrość ww. jak i osób bio-

rących w wydarzeniu przeszła 
najśmielsze oczekiwania organi-
zatorów i samego Lucjana. Osta-
teczna kwota uzyskana podczas 
koncertu, zostanie podana w naj-
bliższych dniach na stronie gckis.
trzebnica.pl oraz na FB Gminnego 
Centrum Kultury. 

Szczególne podziękowania dla 
artystów: Brzykowanie: Paweł 
Sroga & Country Blues Band, Bar-
dziej, IM Fanki Tim, Fjord, Sobie 
a Muzom, a także Tomek „Ko-
wal” Kowalski. Podziękowanie 

dla darczyńców: Marek Długozi-
ma – Gmina Trzebnica, Labora-
torium Misz-Masz, Artur Lobus, 
Ewa Mroczek, Marta Mroczek, 
Kawiarnia Markiza, Sady Celme-
rów, Powiat Trzebnica, Bodex.net.
pl, Joanna Figarska – Look at me 
photography, Paweł Piotrowicz 
oraz El Gato Coffe Roasters. 

Dziękujemy również Panu 
Markowi Czarnikowi i firmie 
Show Design za udostępnienie 
oświetlenia scenicznego.

[sk]

Film opowiada historię pry-
masa, przywódcy duchowego 
i wizjonera, który pertraktuje 
z władzami komunistycznymi, 
by wynegocjować więcej praw dla 
kościoła i uciemiężonego narodu. 
Pozorne porozumienie zmienia 
się w cichą wojnę, walkę o wolność 
religijną i godność człowieka.

Bł. kard. Stefan Wyszyński to 
wielka postać, wspaniały kapłan 
i człowiek, przez wielu nazywany 
duchowym przywódcą narodu. 
We wszystkim, co robił, oddany 
był Ojczyźnie, a jej losy zawierzał 
zawsze Maryi. Twierdził, że bez 
względu na przeszkody, trzeba 
podejmować wysiłek tworzenia 

lepszej przyszłości. Podkreślał 
ogromną rolę naszej wspólno-
ty narodowej oraz miejsce wiary 
i kościoła w tej wspólnocie. Jego 
wielkie zatroskanie o suwerenność 
narodu stało się zadaniem, które 
pozostawił nam w duchowym te-
stamencie.

Seniorów przywitał burmistrz 

Marek Długozima – Cieszę się, że 
już po raz kolejny w tak ważnym 
okresie dla wszystkich chrześci-
jan, Świąt Bożego Narodzenia czy 
też Świąt Wielkanocnych, mogę 
państwa zaprosić na specjalny se-
ans filmu, który wybrałem z my-
ślą o przekazaniu czegoś więcej, 
wprowadzeniu w nastrój zadumy 
i refleksji. Kardynał to postać bar-
dzo bliska mojemu sercu. W 2021 
roku miałem zaszczyt odsłonić 
popiersie Kardynała, które zde-
cydowałem, że będzie umiejsco-
wione na skwerze tuż przy bazy-
lice. Powiedziałem wówczas, że 
z jednej strony chcę wyrazić Bogu 

wdzięczności za dar życia Kardy-
nała, ale z drugiej – podkreślić, że 
i tu w Trzebnicy odcisnął on swój 
ślad. Nasze miasto miało bowiem 
to wielkie szczęście, że wielokrot-
nie znalazło się na szlakach jego 
pasterskiej posługi. W związku 
z tym serdecznie zapraszam do 
obejrzenia filmu „Prorok”. Wiem, 
że na tej sali wielu z nas doskonale 
pamięta tamte czasy i trudne re-
alia z nimi związane. Odbierzemy 
ten film inaczej niż młodzi ludzie. 
Dla nas to historia nie z opowieści, 
a część naszego życia – powiedział 
burmistrz, zapraszając na seans. 

[sh]

Świąteczny seans dla seniora Bądź ludzki dla lucka 2.0
Już po raz kolejny, na specjalne zaproszenie burmistrza Marka Długozimy, 

16 grudnia do Kina Polonia 3D przybyli seniorzy z terenu Gminy Trzebnica. 
Tym razem na ekranie mogli obejrzeć film PROROK. To debiut fabularny 

Michała Kondrata, którego dotychczasowe dokumenty fabularyzowane 
zdobyły uznanie widzów na całym świecie. 

R E K L A M A

Wieczorem 16 grudnia 2022 roku odbył się koncert charytatywny pod hasłem 
„Bądź ludzki dla Lucka 2.0” wspierający trzebniczanina Lucjana Piętkę. 

Wydarzenie odbyło się w artKawiarni na zaproszenie burmistrza Marka 
Długozimy przy współpracy organizacyjnej z Fundacją „Manufaktura Inicjatyw”. 

ze świątecznymi życzeniami
Do Trzebnicy z życzeniami dla burmistrza 

Marka Długozimy przyjechali  przedstawiciele 
Światowego Związku Żołnierzy Armii 

Krajowej Okręgu III  Obszaru Lwowskiego im. 
Orląt Lwowskich we Wrocławiu w składzie: 

Paweł Buczak – Wiceprezes,  Marian 
Gomułkiewicz – Członek zwyczajny oraz 

Mateusz Kempa – Członek nadzwyczajny, 
Radny Rady Miejskiej  w Trzebnicy. 

Spotkanie było okazją do zło-
żenia wzajemnie życzeń świątecz-
nych, a także omówienia dalszych 
kroków odnośnie uruchomie-
nia w trzebnickim ratuszu w ra-
mach organizowanego muzeum 
wystawy stałej poświęconej Ar-
mii Krajowej. Burmistrz Marek 
Długozima podczas spotkania 
zapowiedział powołanie zespo-
łu roboczego, który w kolejnych 
miesiącach skupi się na opraco-
waniu treści merytorycznej, po-

zyskiwaniu eksponatów, a także 
przygotowaniu powierzchni wy-
stawienniczej wraz z niezbędnym 
wyposażeniem. 

Podczas spotkania na ręce bur-
mistrza przekazany został wrze-
śniowy Biuletyn Informacyjny – 
Miesięcznik Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej, w któ-
rym opisane zostały uroczystości 
mające miejsce 21 sierpnia 2022 
roku na trzebnickim rynku. 

[mk]
▶ Wspólne zdjęcie burmistrza Marka D ługozimy z przedstawicielami Świtowego z wiązku Żo ł-

nierz y Armii Krajowej Okręgu II I  Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich we Wrocławiu.

▶ Burmist r z wit a ł  se niorów, z apras z ając ic h na se ans .▶ Pr ze d se anse m c z as na sce nie umil al i  Br z y kowianie.

▶ Pr ze d f i lm e m b urmist r z op owie d z ia ł  se niorom o m ot y wac h z wiąz anyc h 
z w y b ore m „ Proro k a” na f i lm , k tór y z aprop onowa ł na ś wiąte c z ny p o k az .

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a ju ż p o raz ko lej ny z aprosi ł  t r ze b nic k ic h 
se niorów na sp e cjalny p o k az w o k re sie z b li ż aj ąc yc h się ś wiąt .

▶ Akcję wspar ł  Tom e k Kowals k i .▶ Te go dnia na sce nie w yst ąpi ł o wie lu ar t ystów. N a z dj .  Br z y kowianie. ▶ O d by ł y s ię te ż l ic z ne l ic y t acje, 
z  k tór yc h śro dk i zost aną pr ze k az ane 
na p om o c Lucjanowi Pię tce.

▶ Lucjan Pię t k a z m am ą.
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Na zaproszenie burmistrza Mar-
ka Długozimy udział wzięli w nim 
przedstawiciele służb munduro-
wych, pracownicy trzebnickiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 

Gminnego Centrum Medyczne-
go Trzebnica-Zdrój. Na spotkaniu 
omówiono mechanizmy działania 
w różnych przypadkach dotyczą-
cych ludzi potrzebujących natych-

miastowej pomocy, a także tych, 
którzy tej pomocy odmawiają. 

– W związku z trwającą zimą 
i niskimi temperaturami zwra-
cam się do mieszkańców Gmi-

ny Trzebnica z ogromną prośbą 
o szczególną czujność i wrażliwość 
w sytuacjach nagłych, gdy znaj-
dują Państwo osoby potrzebują-
ce noclegu lub wyżywienia. Jeśli 
dostrzegą Państwo leżącego na 
chłodzie człowieka, a także mają 
informację o osobach bezdom-
nych (koczujących na dworcach, 
klatkach schodowych, piwnicach, 

altankach działkowych, zsypach 
śmietnikowych, opuszczonych bu-
dynkach lub w innych miejscach) 
potrzebujących pomocy w okresie 
mrozów, proszę o kontakt z wy-
znaczonymi do tego instytucja-
mi – zaapelował burmistrz Marek 
Długozima. 

[sh]

Przetrwać ziMę
W Urzędzie Miejskim odbyło się zebranie sztabu kryzysowego dotyczące 

przygotowania do zimy i ujemnych temperatur w kontekście ludzi 
bezdomnych i potrzebujących pomocy. 

nie bądź obojętny, zgłoś!

Ośrodek Pomocy Społecznej 
tel. 71 / 312 05 27 
w godzinach od 7:30 do 15:30

Straż Miejska tel. 71 / 388 81 
14 Policja tel. 997 lub 
71 / 388 82 00 

Straż Pożarna tel. 998
O osobach, które zasłabły na ulicy 
i leżących na chłodzie – kontakt: 

Pogotowie Ratunkowe
tel. 999 lub numer alarmowy 112 

Można również dokonać zgłoszenia lub uzyskać informacje o placówkach 
pomocy pod całodobowym bezpłatnym numerem: infolinii 0 800 166 079 

w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego 
Plac Powstańców Warszawy 1, 
50-153 Wrocław tel. 71 / 368 25 11 

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a wsp ó lnie z dy re k tor O PS Ewą Br ze gows k ą.▶ W ze b raniu s z t abu k r y z ysowe go na z apros ze nie burmist r z a M ark a 
D ł u goz imy w z ię l i  u d z ia ł  pr ze d st awic ie le ws z yst k ic h s ł u ż b mundurow yc h , 
t r ze b nic k ie go O PS oraz Tr ze b nic k ie go Ce nt rum M e dyc z ne go Tr ze b nic a -
Z D RÓJ.

R E K L A M A

zebranie sztabu kryzysowego  
dotyczące przygotowania 
do zimy i ujemnych temperatur 
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W spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele instytucji samo-
rządowych, organizacji i stowa-
rzyszeń działających na rzecz 
zdrowia psychicznego z powia-
tów: wrocławskiego, milickiego, 
trzebnickiego, oleśnickiego, wro-
cławskiego, dzierżoniowskiego. 
Obecnością swą zaszczycili nas 

również: zastępca dyrektora Wy-
działu Zdrowia i Polityki Społecz-
nej Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego pani Danuta Zawilla 
oraz dyrektor Wydziału Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego pani Bo-
gusława Kilińska wraz z głównym 

specjalistą Wydziału panią Danu-
tą Orzeszyną.

Tematyka seminarium po-
święcona problematyce zdrowia 
psychicznego i środowiskowemu 
systemowi wsparcia dla osób z za-
burzeniami psychicznymi jest od-
powiedzią na współczesne wyzwa-
nia polityki społecznej i ochrony 
zdrowia psychicznego.

Spotkanie miało na celu pro-
mowanie i wzmacnianie środowi-
skowego modelu wsparcia oparte-
go na integracji usług społecznych 
z usługami zdrowotnymi. Wspie-
ranie osób w kryzysach psychicz-
nych i ich rodzin powinno opierać 
się na środowiskowych formach 
pomocy oraz współpracy mię-
dzy różnymi instytucjami, które 
są istotne w procesie zdrowienia 
osoby doświadczającej problemów 
psychicznych.

Seminarium przyświecało mot-
to, iż tworzenie zintegrowanego, 
środowiskowego systemu wspar-
cia osób z zaburzeniami społecz-
nymi to nasza „Wspólna Sprawa”. 
Oznacza to, że odpowiedzialność 
za wdrożenie i rozwój systemu 
spoczywa na nas wszystkich – po-
czynając od rządzących, poprzez 
środowisko profesjonalistów, or-
ganizacje obywatelskie, instytucje 
społeczne, edukacyjne i naukowe, 
a także z ważnym udziałem użyt-
kowników systemu i ich rodzin.

Niestety zaburzenia psychiczne 
stały się zjawiskiem coraz częściej 
występującym we współczesnym 
świecie. Mogą dotknąć każdego 
z nas, bez względu na wiek, płeć, 
wykształcenie czy też status spo-
łeczny. 

Dlatego też tak ważne jest aby-
śmy wspólnie tworzyli skuteczny 

system wsparcia dla tych osób. 
Prelegenci Seminarium ukaza-
li uczestnikom jak oni tworzą 
system wsparcia dla swoich pod-
opiecznych. 

Wszelkie formy wsparcia są 
szansą dla osób w kryzysie psy-
chicznym na lepsze funkcjono-
wanie. Zapobiegają one izolacji 
tych osób. Dostęp do szerokiego 
zakresu usług wspierających funk-
cjonowanie w środowisku domo-
wym, lokalnym i innym, w tym 
indywidualnej opieki jest niezbęd-
ny do życia i integracji w społe-
czeństwie. Tylko takie działanie 
w postaci zintegrowanego systemu 
może skutecznie zapobiegać izo-
lacji i segregacji osób w kryzysie 
psychicznym. 

[red]

Bezpieczne dziecko w trzebnicy

Policjanci wspólnie ze strażni-
kami miejskimi wręczą odblaski 
dzieciom. Przy okazji przypomną 
najmłodszym o zasadach bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym, 
a także o znaczeniu i zasadności 

noszenia elementów odblasko-
wych, szczególnie o tej porze roku, 
kiedy zdecydowanie wcześniej za-
pada zmierzch. 

Mówiąc o elementach odbla-
skowych warto przypomnieć, że 

po zmroku pieszy ubrany w ciem-
ny strój jest widziany przez kieru-
jącego pojazdem z odległości oko-
ło 40 metrów. Natomiast osoba 
piesza, mająca na sobie elementy 
odblaskowe, staje się widoczna 
nawet z odległości 150 metrów. Te 
dodatkowe metry pozwalają kie-
rowcy wyhamować i bezpiecznie 
ominąć pieszego. 

– Współpraca z naszą komendą 
to dla mnie od zawsze priorytet 
idący w parze z bezpieczeństwem 
mieszkańców. Stąd akcje takie jak 
ta, czy wsparcie komendy na róż-
nych płaszczyznach, od dofinan-
sowania zakupu sprzętu, po moje 

starania dotyczące przejęcia tere-
nu od KOWR pod nową komen-
dę, aż do przekazania funduszy 
na jej projekt, który mam nadzie-
ję w końcu powstanie. Dziękuję 
Panu komendantowi za owocną 
współpracę i mam nadzieję, że 
te odblaski w znaczący sposób 
zwiększą bezpieczeństwo naszych 
najmłodszych mieszkańców – po-
wiedział burmistrz Marek Dłu-
gozima, a komendant Grzegorz 
Maciąg dodał: – Serdecznie dzię-
kujemy za wsparcie i przekazane 
odblaski. Wszystkie zostaną wrę-
czone dzieciom w trakcie spotkań 
profilaktycznych, a wykorzystane 

i używane w prawidłowy sposób 
na pewno wpłyną na poprawę 
bezpieczeństwa pieszych w ruchu 
drogowym – podsumował. 

Pamiętajmy!
Bądźmy widoczni dla zmoto-

ryzowanych szczególnie w porze 
jesienno-zimowej. Używanie od-
blasków przez pieszych poruszają-
cych się po zmroku poza terenem 
zabudowanym jest obowiązkiem, 
jednak używanie elementów od-
blaskowych również tam, gdzie 
tego obowiązku nie ma, może ura-
tować komuś życie.

[red]

Burmistrz Marek Długozima wsparł działania 
profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa na 

drodze. Na ręce Komendanta Powiatowego Policji 
w Trzebnicy komisarza Grzegorza Maciąga 

przekazał osobiście elementy odblaskowe, które 
zostaną przekazane dzieciom z Gminy Trzebnica 

w trakcie spotkań profilaktycznych. 

seminarium psychologiczne
W dniu 2 grudnia w Gminnym Centrum Kultury 

i Sztuki w Trzebnicy w sali Retro odbyło się 
Seminarium poświęcone środowiskowym formom 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
Organizatorami tego niezwykle ważnego i cennego 

wydarzenia była Fundacja „Manufaktura 
Inicjatyw” we współpracy z Gminą Trzebnica 

reprezentowanych przez prezesa fundacji pana 
Marcina Romanowskiego i Burmistrza Gminy 

Trzebnica pana Marka Długozimę. 

R E K L A M A

R E K L A M A

▶ O d b l as k i  zost a ł y z akupione na prośb ę p o licj i  w ram ac h akcj i  inform ac yj no - e duk ac yj nej .  W pr ze k az aniu 
u d z ia ł  w z ię ł a kom e nd ant St raż y M iejs k iej  Anna Cis ak oraz of ice r prasow y kom e ndy Daria Sz yd ł ows k a .

▶ Te m ate m konfe re ncj i  by ł o s ze ro ko p oję te z drowie ps yc hic z ne.

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a pr ze k az a ł na rę ce 
kom e nd ant a G r ze gor z a M ac iąg a o d b l as k i  dl a 
d z ie c i  z  t r ze b nic k ic h s z kó ł.

▶ Wszystkich zebranych 
w imieniu burmistrza Mar-
ka Długozimy przywitała 
zastępca Krystyna Hała-
daj.

▶ Prezes fundacji Manufak-
tura Inicjatyw Marcin Ro-
manowski.

▶ Danuta Zwilla z Dolno -
śląskiego Urzędu Mar-
szałkowskiego.
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R E K L A M A

Potrzeba świętowania, wyj-
ścia z czasu świeckiego i wejścia 
w sakralny, odcięcia się od tego 
co złe i stworzenie nowego, do-
brego towarzyszy człowiekowi od 
początku jego bytowania na tej 
Ziemi. Jedynie w Polsce jednak 
wigilia Bożego Narodzenia ma 
tak podniosły charakter. Niemal 
wszystkie rodziny starają się spę-
dzić ten wieczór razem, na bok idą 
wszelkie antypatie, kłótnie i nie-
porozumienia. Powszechnie uwa-
ża się ten, a nie 25 grudnia, dzień 
za najważniejszy w roku. Wyraz 
„wigilia” pochodzi z łaciny i ozna-
cza czuwanie. Tradycja czuwania 
przed dniem świątecznym wywo-
dzi się zaś ze Starego Testamen-
tu. Również dzisiaj, przynajmniej 
w zamyśle, wieczór wigilijny jest 
czasem zadumy, wewnętrznego 
przygotowania się do świąt, pojed-
nania z Bogiem i ludźmi. Ciekawe, 
że polska obyczajowość (konser-
watywna, tradycyjna) końca roku 
łączy się bardziej z refleksyjną 
Wigilią niż, jak w zlaicyzowanych 
społeczeństwach zachodnich, 
z pełnym ekspresji i wigoru karna-
wałem. Dla cudzoziemców odwie-

dzających w tym czasie nasz kraj 
jest to dużym zaskoczeniem.

W kręgu polskiej kultury, 
w powszechnej świadomości 
chrześcijan Boże Narodzenie jest 
najbardziej uroczyście obchodzo-
nym świętem. Schemat świąt czy 
uroczystości noworocznych jest 
podobny u wszystkich chrześcijan. 
Uroczystości te odpowiadają na 
ogólnoludzkie, kulturowe zapo-
trzebowanie ludzkiej natury. Ską-
dinąd tylko w Polsce Wigilia ma 
tak szczególny wymiar.

Symboliczne znaczenie w cza-
sie świąt Bożego Narodzenia ma 
zielone drzewko – choinka. Zwy-
czaj stawiania drzewka przyjął się 
w XV wieku w Niemczech, a na 
ziemiach polskich rozpowszech-
nił się na przełomie XVIII i XIX 
wieku. W bożonarodzeniowej ob-
rzędowości choinka nawiązuje do 
symbolicznego drzewa rajskiego, 
ewangelicznego dobra i zła, a tak-
że w swej zieleni i życiu, pomimo 
zimowej pory, do Jezusa Chrystu-
sa będącego drzewem życia.

Zwyczaj dzielenia się opłat-
kiem ma symbolizować pokój, 
zgodę, jednoczenie się w życzli-

wości. Opłatek jest „śladem” po 
starochrześcijańskiej eulogii, była 
ona chlebem ofiarnym składa-
nym na ołtarzach, była to swoista 
komunia duchowa, wymagająca 
szczególnego wewnętrznego przy-
gotowania. Dziś opłatek, następ-
ca starochrześcijańskiej eulogii, 
jest symbolem miłości i jedności 
chrześcijańskiej, jednoczącym 
dzielące się nim osoby we wzajem-
nej przychylności.

Wzajemna przychylność, życz-
liwość, którą symbolizuje wigi-
lijny opłatek, wiąże się z kwestią 
„empatii”. Historia tego proble-
mu sięga XVII-wiecznych syste-
mów etycznych zaproponowanych 
przez Davida Humà a i Adama 
Smitha. Gdy dzisiaj posługujemy 
się takimi terminami jak „empa-
tia”, „empatyczny” czy „empaty-
zowanie”, łączymy je – dość wąsko 
– ze współczuciem i towarzyszą-
cymi mu emocjami. Tymczasem, 
w szerszym sensie „empatia” 
oznacza proces „wejścia do wnę-
trza” innej osoby, zrozumienia jej 
myśli, sytuacji, doznań, emocji, 
źródeł zachowania. Taka zdolność 
dzielenia uczuć z innymi i przyj-

mowania cudzej perspektywy po-
znawczej ma ogromne znaczenie 
w kształtowaniu ludzkich społecz-
ności. Olbrzymie znaczenie ma 
również związek tej jedynie ludz-
kiej zdolności z naszym językiem 
i zdolnością komunikowania się. 
Zaiste, od naszej empatii zależy 
znacznie więcej niż od rozwoju 
wiedzy i technologii. Zastanówmy 
się więc w związku z Wigilią, co 
tak naprawdę jest w życiu ważne 
– niepotrzebna i deprymująca bie-
ganina za materialnymi dobrami? 
Czy serdeczność i empatia w sto-
sunku do bliźnich?

Zatrzymajmy się na chwilę, 
pomyślmy nad tym, co naprawdę 
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istotne. A tylko jedno jest w ży-
ciu naprawdę ważne – dawanie 
i przyjmowanie uczuć. Bądź-
my dla siebie lepsi, wigilia temu 
sprzyja. Jesteśmy tu tylko przez 
chwilę, naprawdę.
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W środę 7 grudnia 2022 w go-
dzinach wieczornych druhowie 
z OSP GMINY TRZEBNICA zo-
stali postawieni na równe nogi. 
Dyżurny PSP W Trzebnicy dys-
ponował do zakładów mięsnych 
TARCZYŃSKI wszystkie jed-
nostki, które miał w dyspozycji. 
Dosłownie w ciągu kilkunastu 
minut w zakładach pojawiły się 
wozy ratowniczo gaśnicze PSP 
z Trzebnicy, Oleśnicy, Wołowa, 
Wrocławia, Milicza oraz OSP 

z Ujeźdźca Wielkiego, Domano-
wic, Skoroszowa i OSP z sąsied-
nich gmin i powiatów tj. Kaszyce 
Wielkie, Pawłów Trzebnicki, Pru-
sice, Powidzko, Sułów. Na szczę-
ście alarm okazał się fałszywy. Na 
miejscu ustalono, że w wyniku 
zadymienia w jednej z hal produk-
cyjnych doszło do włączenia czuj-
ników pożarowych. Niezwłocznie, 
bardzo sprawnie ewakuowano 
z zagrożonego miejsca 64 osoby. 
Po przyjeździe straży pożarnej 

sprawdzono zakład i nie stwier-
dzono zagrożenia pożarowego. 
Łącznie w działaniach ratowni-
czych wzięło udział 28 strażaków 
PSP na 13 samochodach ratowni-
czo-gaśniczych. Natomiast dru-
hów z OSP było 38 na 9 samocho-
dach pożarniczych. W ostatnich 
dniach druhowie z OSP Gminy 
Trzebnica nie musieli często wy-
jeżdżać do zdarzeń i życzmy im, 
aby czas świąteczny okazał się 
również spokojny.

Strażacy

Policjanci radzą, aby wszędzie 
tam, gdzie są duże skupiska lu-
dzi, czyli w centrach handlowych, 
sklepach, na targach i w środ-
kach komunikacji publicznej, za-
chować szczególną ostrożność. 
W takich właśnie miejscach zda-
rza się najwięcej kradzieży. Nie-
stety kieszonkowcy najczęściej 
wykorzystują nasze rozkojarze-

nie, pośpiech. W szczególności 
uważajmy w miejscach takich jak: 
dworce, przystanki, sklepy, gdzie 
jesteśmy narażeni na kradzież. 
Jeśli mamy przy sobie większą 
kwotę pieniędzy, nie trzymajmy 
jej w jednym miejscu. Rozdzie-
lając ją i umieszczając w różnych 
miejscach zmniejszymy ryzyko 
ewentualnej utraty całej posiada-

nej gotówki. Płacąc za zakupy nie 
pokazujmy całej zawartości port-
fela. Nie zapisujmy numeru PIN na 
karcie płatniczej, nie eksponujmy 
go również w widocznym miej-
scu. Robiąc zakupy pamiętajmy, 
aby nie przechowywać dokumen-
tów, pieniędzy czy telefonów ko-
mórkowych w tylnych kieszeniach 
spodni, w zewnętrznych kiesze-

niach płaszcza, czy kurtki. Zwra-
cajmy uwagę także na torebki, 
plecaki oraz podręczne torby z za-
kupami, nie pozostawiając ich bez 
opieki i nadzoru. 

Zachowajmy rozwagę i ostroż-
ność, szczególnie kiedy za po-
mocą komunikatora społecznego 
lub konta w serwisie społeczno-
ściowym otrzymujesz prośbę od 
członka rodziny czy dobrego zna-
jomego z prośbą o pilną pożyczkę 
poprzez przesłanie kodu płatności 
telefonem.

Pamiętaj, że tak działają cy-
berprzestępcy. Oszustwo na BLIK 
polega na wyłudzeniu kodu do 
płatności, najczęściej z wykorzy-
staniem komunikatorów, bądź 
kont w serwisach społecznościo-
wych. Cyberprzestępca włamuje 
się i przejmuje konto na portalu 
społecznościowym, a następnie 
podszywając się pod członka ro-
dziny lub znajomego prosi o pilną 
pożyczkę. 

Pamiętaj! Kiedy ktoś prosi Cię 
o kod BLIK:

nie działaj pochopnie. Najlepiej 
zadzwoń do tej osoby i upewnij 
się, że rzeczywiście potrzebuje 
tych pieniędzy, zawsze sprawdzaj, 

komu wysyłasz kody do płatności 
mobilnych, nigdy nie przekazuj 
pieniędzy obcym osobom.

Coraz częściej korzystamy 
z możliwości dokonywania zaku-
pów poprzez Internet, a zwłasz-
cza teraz, przed świętami cieszą 
się ogromną popularnością. Są 
bardzo wygodne i dają możliwość 
wyboru najatrakcyjniejszej spo-
śród ofert licznych sklepów inter-
netowych czy portali aukcyjnych. 
Kupując w sieci, musimy jednak 
pamiętać, że Internet to również 
miejsce, gdzie działają oszuści. 
Apelujemy, aby korzystając z tej 
formy zakupów zachować podsta-
wowe środki ostrożności i zdrowy 
rozsądek. Dlatego uważajmy na 
wyjątkowe okazje i bardzo duże 
promocje na sprzęt i artykuły. Za 
każdym razem sprawdźmy wia-
rygodność sprzedawcy, jego po-
przednie aukcje oraz opinie ku-
pujących na jego temat. Starajmy 
się dokonywać zakupów za pobra-
niem, płaćmy po otrzymaniu za-
mówionego towaru. 

Apelujemy o czujność i rozsą-
dek podczas dokonywania świą-
tecznych zakupów.

PoLiCjA oStRzegAUwaga! 
wAżne

Nie pozwólmy się okraść!

R E K L A M A
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aktyWNi WędkaRze Kolo nr 23 w Trzebnicy
11 grudnia o godz. 10:00 w sali konferencyjnej 

Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, odbyło się 
Sprawozdawcze Zgromadzenie członków koła 

PZW nr 23. W zebraniu udział wzięło 36 spośród 
529 zarejestrowanych członków Koła.

Zebranie otworzył Prezes Koła 
kol. Karol Wszołek, który odczytał 
sprawozdanie z działalności Zarzą-
du Koła za rok 2022. Na zebranie 
przybył zaproszony przez zarząd 
burmistrz Marek Długozima, który 
wręczył odznaczenia związkowe 
dla aktywnych działaczy wędkar-
skich, oraz podziękował za orga-
nizację i prowadzenie trzebnickiej 
szkółki wędkarskiej. Zostały wrę-
czone nagrody dla najlepszych 
wędkarzy roku 2022 w dwóch dys-
cyplinach spławik i spinning.

Na wniosek Zarządu koła nr 23 
Zarząd Okręgu we Wrocławiu Ko-
misja ds./ Młodzieżowych przy-
znała odznaczenia „Wzorowy Mło-
dy Wędkarz, które otrzymali: Filip 
Karwatowicz, Oliwier Świerczyń-
ski, Leon Mroczkowski, Cezary 

Bobrowicz, Igor Kowalczyk, Jakub 
Bartosik.

Następnie burmistrz Marek 
Długozima otrzymał z rąk preze-
sa Karola Wszołka podziękowa-
nia wraz ze statuetką za wspar-
cie i popularyzację wędkarstwa 
w gminie. – Dziękuję za tę sta-
tuetkę, a także za bardzo dobrą 
współpracę koła z Gminą Trzeb-
nica, w szczególności za działa-
nia na rzecz ochrony środowiska 
i wód będących pod opieką koła. 
Szczególne słowa uznania kieruję 
do prezesa Karola Wszołka, który 
od lat prężnie działa na rzecz roz-
woju wędkarstwa w naszej gmi-
nie – powiedział burmistrz Marek 
Długozima. 

[sh]

Ruszyły PRace w parku miejskim 
im. marii i Lecha KaczyńsKich

A to za sprawą kibiców, którzy 
zgromadzili się na trybunach na-
szej pływalni aby głośno dopingo-
wać swoje pociechy podczas Miko-
łajkowych Zawodów Pływackich. 
Dość spora grupa uczestników 
naszych popołudniowych nauk 
pływania, zjawiła się tego dnia na 
starcie i rywalizowała o medale, dy-
plomy, puchary i słodkie upominki. 
Wśród dziewcząt w swoich katego-
riach wiekowych najlepsze okazały 
się: Liwia, Nikola, Katarzyna oraz 
Marcelina a najlepszymi zawodni-

kami zostali : Igor, Ignacy, Bartosz B. 
oraz Bartosz O. Na szczególne wy-
różnienie zasługuje Bartosz Olszań-
ski, który postanowił wystartować 
zarówno na małym jak i dużym ba-
senie. Obie konkurencje przyniosły 
mu złote medale i puchary dla naj-
lepszego zawodnika. Dziękujemy 
Wszystkim zawodnikom za przy-
bycie, moc emocji i dużo uśmiechu. 
Już teraz zapraszamy na kolejną 
edycję, która odbędzie się już za 
rok. Pozdrawiamy.

[red]

MikołajkoWe zaWody o puchar Burmistrza

koNkuRs MikołajkoWy Santa Cross
Klasyfikacja końcowa wygląda 

następująco – Panie: 1. Magdalena 
Kukla; 2. Danusia Grochowska; 3. 
Sylwia Wcisło. Panowie: 1. Marek 
Mroziński; 2. Przemysław Jaros; 3. 
Marek Olszewski. – Wielkie brawa 
dla uczestników, którym udało się 
wskoczyć na podium, ale również 

ogromne gratulacje i szacunek dla 
każdego, kto się podjął tak cięż-
kiego treningu. Dziękujemy za tak 
świetną atmosferę i frekwencję, nie 
tylko na minionym konkursie, ale 
i na każdych zajęciach. Napawające 
optymizmem jest to, że mamy co-
raz więcej Pań na zajęciach, które 

pokazują od dłuższego czasu, że 
zajęcia crossfitowe, to nie tylko za-
jęcia dla Panów. Czasem potrafią 
nawet stanowić większość na zaję-
ciach. Oby tak dalej – mówi prowa-
dzący Sebastian Borowiecki. 

[red]

R E K L A M A

12 grudnia odbył się konkurs mikołajkowy 
"Santa Cross" zorganizowany specjalnie 
dla klientów uczęszczających na zajęcia 

CROSS. W tym roku, ze względu na świetną 
frekwencję na każdych zajęciach, konkurs był 
przeprowadzony osobno dla Pań i dla Panów. 

Kolejna edycja Mikołajkowych Zawodów 
Pływackich o Puchar Burmistrza Gminy 

Trzebnica za nami. Na obiekcie przy ul. Leśnej 
znów na chwilę zrobiło się głośno. 

▶ … Dorot a Kom os a M ist r z y ni Europy Osób N ie s ł ys z ąc yc h .▶ Z a w y b it ne osiągnię c ia sp e cjalną st at ue t k ą 
nagro d ze ni zost al i  I gor S ł owik oraz …

▶ Pani Dorot a dumnie re pre -
ze nt uje G minę Tr ze b nic a .

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a o d pre ze s a Karo l a Ws zo ł k a 
ot r z y m a ł st at ue t kę i  p o d z ię kowanie z a wsparc ie 
i  p op ular y z ację wę dk ar st wa .

▶ N agro d ze ni o d z nac ze nie m „Wzorow y M ł o dy Wę dk ar z ”. ▶ O d z nakę z rąk burmi -
st r z a ot r z y m a ł m . in . 
Le on M roc z kowsk i.

▶ Wsp ó lne z dję c ie uc ze st ników ze b rania .
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Do hali sportowej przy ul. Ko-
ścielnej stawiło się 52 zawodników 
z wielu miejscowości – Trzebnicy, 
Wrocławia, Oleśnicy, Twardogó-
ry, a nawet z Ostrzeszowa. Aż 19 
zawodników biorących udział 
w turnieju na co dzień trenuje 
pod okiem instruktora Łukasza 

Nowakowskiego w trzebnickiej 
sekcji badmintona. Taka sportowa 
impreza była idealnym miejscem 
do sprawdzenia poziomu swoich 
badmintonowych umiejętności 
i dawała możliwość rywalizacji 
z nowymi graczami.

Zawody odbyły się w 6 katego-

riach – gra pojedyncza mężczyzn 
amator, gra pojedyncza kobiet 
amator, gra podwójna amator, 
gra pojedyncza mężczyzn open, 
gra pojedyncza mężczyzn 40 plus 
i gra podwójna open. Większość 
graczy z trzebnickiej sekcji bad-
mintona wystartowało w grach 
amatorskich, natomiast Tymon 
Gancarz walczył w kategorii gra 
pojedyncza mężczyzn open, a Łu-
kasz Nowakowski w gra pojedyn-
cza mężczyzn 40 plus. 

Łącznie rozegrano 145 meczy, 

a zmagania sportowe trwały do 
godziny 21:00. Rozgrywki w ka-
tegorii gra pojedyncza mężczyzn 
amator i gra podwójna amator 
zostały całkowicie zdominowane 
przez graczy trzebnickiej sekcji ! 
Zdobyli oni komplet medali, nie 
dając szans osobom przyjezd-
nym. W kategorii gra pojedyncza 
mężczyzn 40 plus – Łukasz Nowa-
kowski zdobył złoto, a w kategorii 
gra pojedyncza mężczyzn open 
Tymon Gancarz zdobył bardzo 
dobre trzecie miejsce zdobywając 

brąz. To duży sukces 16-letniego 
gracza, który trzeci rok trenuje 
pod okiem instruktora. 

Wszyscy zawodnicy wzięli 
udział w losowaniu bardzo atrak-
cyjnych nagród, ufundowanych 
przez licznych sponsorów a ci, 
którzy stanęli na zwycięskim po-
dium otrzymali medale, statuet-
ki i dyplomy ufundowane przez 
Gminę Trzebnica. 

[pfo]

Jak podkreśliła trenerka, to nie 
spacer towarzyski, na którym psy 
swobodnie biegają, ale tzw. symu-
lacja życia codziennego w kontro-
lowanych warunkach. – Głównym 
celem jest nauka psiaków prze-
bywania w towarzystwie innych 
czworonogów oraz ludzi. Podczas 
grupowych spotkań właścicie-
le mają możliwość nauczenia się, 

w warunkach kontrolowanych, 
odpowiedniego reagowania na 
zachowania swoich pupili. Takie 
zajęcia szczególnie przydadzą 
się tym opiekunom, którzy na co 
dzień mają problem mijania się 
psa z psem. Dodatkowo spacery 
socjalizacyjne umacniają więź psa 
z człowiekiem, budują poczucie 
bezpieczeństwa i opanowania 

emocji – powiedziała Hanna Krupa. 
Inicjatywę popiera także 

burmistrz Marek Długozima. – 
W Trzebnicy mamy wielu miłośni-
ków czworonogów, dlatego chęt-
nie wspieram działania i inicjatywy, 
które dedykowane są właśnie dla 
posiadaczy psów. Moim zadaniem, 
jako burmistrza, jest słuchanie 
mieszkańców i dbanie o ich potrze-
by. Tak było w przypadku parku 
dla psów „Cztery Łapy”. Wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom 
trzebniczan powstało miejsce spo-
tkań, treningu i zabaw dla psów 
i ich opiekunów. Ponadto Gmina 
Trzebnica wraz z Trzebnickim Klu-
bem Psa od lat współorganizuje 
zawody w Dogtrekkingu, które na 

stałe wpisały się w kalendarz co-
rocznych imprez w naszym mie-
ście – powiedział burmistrz i dodał: 
– Cieszę się, że Pani Hanna Krupa 
przyszła do mnie z pomysłem zor-
ganizowania Spaceru Socjalizują-
cego dla psów w Trzebnicy. Dzi-
siejsza frekwencja i zadowolenie 
właścicieli czworonogów pokazuje, 
że tego typu przedsięwzięcia są 
ważne i warto je wspierać. 

Sami uczestnicy przyznają, 
że takie spotkania pod czujnym 
okiem behawiorysty są dla nich 
nieocenione. – Jestem pod wielkim 
wrażeniem, jak pomocne okaza-
ły się te zajęcia. Do tej pory uwa-
żałam, że moja Inka już nigdy nie 
będzie mnie słuchać. Wystarczyło 

kilka porad i ćwiczeń, a Inka wresz-
cie zaczęła wykonywać moje pole-
cenia. Już nie mogę doczekać się 
kolejnego spaceru – powiedziała 
Pani Ola. Spacerem Socjalizacyj-
nym zachwycone były również 
Pani Karolina i Pani Monika: – Na-
sze psiaki – Beton i Teodor – od 
początku nie przypadły sobie do 
gustu i prawie zaczęły skakać so-
bie do gardeł. Jednak podejście 
Pani Hani i zastosowane przez nią 
metody udowodniły, że nawet tak 
wrogo nastawione psy, mogą sie-
dzieć spokojnie obok siebie. Nie 
mogłyśmy w to uwierzyć.

Spacery prowadzone przez 
Hannę Krupę będą odbywać 
się cyklicznie. [mc]

▶ Singie l  4 0 p lu s .  Z ł oto -  Łuk as z N owakow-
s k i ,  sre b ro -  Ar t ur N owak , b rąz -  S ł awomir 
Pr z y by ls k i .

▶ Singie l  am ator.  Z ł oto -  M arc in Zu b e r,  sre b ro  
-  M arc in W yso c k i ,  b rąz -  R ados ł aw G anc ar z .

▶ G ra p o dwój na op e n . Z ł oto -  Piot r  Ro de r i  Piot r  Sampras , 
sre b ro -  N orb e r t Ka ł wińs k i  i  M ic ha ł Jadc z y k ,  b rąz -  Łuk as z 
N owakows k i i  K r z ys z tof Jóź wik .

▶ R adosny am ator op e n . Z ł oto -  R ados ł aw i  Ty m on G anc ar z ,  sre b ro 
-  Wojc ie c h St as z ak i  M arc in W yso c k i ,  b rąz -  Ark adiu s z Popie l 
i  M arc in Zu b e r.

▶ G ra p oje dy nc z a am ator panie – z ł oto  - 
M ag d ale na Pas z kowiak ,  sre b ro -  Ju st y na 
G r ze siak ,  b rąz -  Agnie s z k a Jare c k a .

▶ Kate goria gra p oje dy nc z a m ę żc z y z n op e n . 
O d lewej:  z ł oto -  Piot r  Ro de r,  sre b ro -  N or-
b e r t Ka ł wińs k i ,  b rąz -  Ty m on G anc ar z .

iii tuRNiej BadMiNtoNa W tRzeBNicy

10 grudnia 2022 r. odbył się III Amatorski 
Turniej Badmintona w Trzebnicy. Patronat 
Honorowy nad zawodami objął Burmistrz 

Gminy Trzebnica Marek Długozima. 

MikołajkoWy fitNess 

MikołajkoWy MuNdial

W Gminnym Obiekcie Sportowym 
w dniach 5-6 grudnia odbyło się 
Fitnessowe Spotkanie z Mikołajem. 
Ponieważ przez cały rok wszystkie 
Panie były bardzo grzeczne, Miko-
łaj odwiedził je przez dwa dni, czę-
stując słodkościami i wzbudzając 
radość u każdej z nich. Ilość kalorii 
została natychmiast zredukowana, 

dzięki świątecznym zajęciom przy-
gotowanym przez Instruktorów. 
W świątecznym nastroju, z miko-
łajkowym akcentem wszyscy ra-
dośnie i na sportowo spędzili czas 
na zajęciach fitness. Dziękujemy 
wszystkim za liczny udział i zapra-
szamy do kolejnych sportowych 
wyzwań.

1. MikołajkoWy sPaceR socjalizacyjNy
W sobotę 10 grudnia na terenie Placu 

Pielgrzymkowego spotkali się opiekunowie 
i ich czworonożni przyjaciele, aby wziąć udział 

w spacerze socjalizacyjnym dla psów. Zajęcia 
poprowadziła Hanna Krupa – behawiorysta 

i szkoleniowiec z „Hau do you dog”.

Mikołaj doskonale pamiętał, że 
w Gminie Trzebnica mieszkają 
same grzeczne dzieci, dlatego 
8 grudnia odwiedził Młodzie-
żowe Centrum Sportu podczas 
MIKOŁAJKOWEGO MUNDIALU 
PRZEDSZKOLAKA, by osobiście 
się o tym przekonać. Rozgrzał się, 
poćwiczył, pograł i rozdał słod-

kie upominki, medale i dyplo-
my wszystkim wysportowanym 
dzieciom z przedszkoli i klas ,,0,, 
które ufundowała Gmina Trzeb-
nica. W mikołajkowym mundialu 
przedszkolaka udział wzięli: PP Nr 
1 HAŁABAŁA, PP Nr 2 NIEZAPOMI-
NAJKA, P. KONICZYNKA, P. INTE-
GRACYJNE, P. LEŚNE SKRZATY, SP 

UJEŹDZIEC WLK. SP BOLEŚCIN, SP 
2, SP 3. Dziękujemy wszystkim za 
udział w tym mikołajkowym, spor-
towym i bardzo radosnym wyda-
rzeniu. Mamy nadzieję, że za rok 
wszystkie dzieci będą nadal bar-
dzo grzeczne i ponownie spotkają 
się z Mikołajem na piłkarskich roz-
grywkach.

▶ Wł aśc ic ie le d z ię k i  z aję c iom m o gli  nauc z yć s ię w ł aśc iwe go re agowania na z ac ho -
wania ps a .

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a wsp ó lnie z H anną K rupą z „ H au do you 
do g ” ot wor z y li  space r.

▶ Z aję c ia ot wor z y ł  t re ne r badminto -
na Łuk as z N owakows k i oraz D y re k tor 
M ł o d z ie żowe go Ce nt rum Sp or t u i  Re -
k re acj i  Janu s z Pance r z .

▶ Z awo dnic y z wie lk im z apa ł e m pr z yst ąpil i  do sob ot niej 
r y wali z acj i .

▶ Ł ąc z nie roze grano 145 m e c zów. 
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1 grudnia bieżącego roku tradycyj-
nie już odbył się koncert „Z mu-
zyczną wizytą”. Uczniowie sek-
cji Instrumentów Klawiszowych 
i Perkusji mieli okazję zaprezento-

wać swoje umiejętności w Ogólno-
kształcącej Szkole Muzycznej I i II 
stopnia im. Karola Szymanowskie-
go we Wrocławiu. Naszą sekcję re-
prezentowali: Agata Mazur z klasy 

fortepianu Pani Michaliny Kocio-
łek, Franciszek Pomianek z klasy 
perkusji Pana Michała Jedyna-
ka, Zuzanna Szymczak-Domino 
z klasy akordeonu Pana Pawła 
Czochary, Miłosz Prokopczuk 
z klasy akordeonu Pana Dominika 
Bezkorowajnego, Miłosz Hercuń 
i Antonina Górnicz z klasy forte-
pianu Pani Katarzyny Jaxa-Chro-
nowskiej, Oliwia Davies z klasy 
fortepianu Pani Agaty Grudzień 
oraz Helena Kwiecień, Piotr Klu-
sek i Zofia Wołkowska z klasy for-
tepianu Pani Anny Sokołowskiej
-Stasik. Dziękujemy Dyrekcji OSM 
I i II stopnia za zaproszenie i moż-
liwość zorganizowania koncertu, 
a uczniów wrocławskiej szkoły 
zapraszamy na kolejny wspólny 
koncert w mury szkoły muzycznej 
w Trzebnicy.

W poniedziałek 5 grudnia 2022 r., 
w auli GSM w Trzebnicy odbył 
się popis klas skrzypiec Pani Ka-
roliny Cel i Pana Radosława Bru-
lińskiego. Młodzi skrzypkowie 
zaprezentowali różnorodny pro-
gram, nad którym pracowali od 
początku roku szkolnego. Były to 
utwory z towarzyszeniem forte-
pianu, duety skrzypcowe, a nawet 
własne kompozycje! Publiczność 
zgromadzona na widowni chętnie 
nagradzała młodych wykonaw-
ców brawami. Uczniom przy for-
tepianie towarzyszyła Pani Sonia 
Markiewicz.

Dziewczyny z SP1 Trzebnica zosta-
ły Mistrzyniami Gminy w Piłce Ko-

szykowej. Chłopcy zajmują 3 miej-
sce. Skład zwycięskiej drużyny Tola 
M., Oliwia O. ,Alina Ch. ,Hania R. 
,Alicja D., Ania C. i Julia K.

CARITAS

zbióRkA żywnośCi

XXI Ogólnopolska Zbiórka żywno-
ści,,Tak.Pomagam."Wolontariusze 
z 4 trzebnickich szkół przyłączyli 
się po raz kolejny do ogólnopolskiej 
zbiórki żywności dla najuboższych. 
Zebrana żywność wypełni paczki 
świąteczne dla bezdomnych i pod-
opiecznych Parafialnego Zespołu 
Caritas Parafii przy bazylice. Dzię-
kujemy wszystkim,którzy napeł-
niali nasze kosze dobrem. Dzięku-
jemy wspaniałym wolontariuszom , 
rodzicom i opiekunom ze szkół: SP 
nr 1, SP nr 2, SP nr 3, PZS nr 2. Ze-
brano 438,60 kg żywności. / Caritas 
przy bazylice 

XI Powiatowy Konkurs ,,Ścieżka-
mi życia św. Jadwigi Śląskiej”. 29 
listopada,2022r. w Szkole Podsta-
wowej nr 2, odbył się XI Powiato-
wy Konkurs ,,Ścieżkami życia św 

Jadwigi’’,dla uczniów klas IV-VI. 
W konkursie tym uczestniczyło 
dziewięciu uczniów z siedmiu szkół 
powiatu trzebnickiego, którzy wy-
kazali się dużą wiedzą na temat 
Patronki Śląska i miasta Trzebnicy. 
Każdy z uczniów miał za zadanie 

napisać test,który zawierał pytania 
dotyczący życia i dzałalności św.Ja-
dwigi.Modzi eksperci poradzili 
sobie z nim doskonale. Zwycięz-
cy konkursu i ich opiekunowie: 
I miejsce – Jakub Mróz kl.VI SP 
nr 2 Trzebnica-p.Janina Bejm, II 
miejsce – Maksymilian Szala kl.IV 
SP nr 2 Trzebnica-p.Janina Bejm, 
III miejsce-Zawadka Filip SP nr 3 
Trzebnica-Agnieszka Barełkow-
ska-Goraś, V miejsce – Perczak 
Gabriela SP Boleścin – Agnieszka 
Barełkowska-Goraś, V miejsce – 
Majewski Michał SP Kuźniczy-
sko p.Marlena Surówka, Mimo 
upływu wieków św.Jadwiga nadal 
wzbudza zaintersowanie wsród 
młodych ludzi,którzy szukają od-
powiedzi jak przejść przez życie,a-
by osiągnąć świętość... Wszystkim 
uczniom gratulujemy i życzymy 
dalszego poznawania naszej Księż-
nej Św.Jadwigi. Ewa Dudek

W ubiegłym tygodniu uczniowie 
klasy 2a odbyli wirtualną podróż 
do Łodzi. Bowiem w tym mieście 
mieszkał Julian Tuwim, autor lek-
tury, którą omawiali w ramach 
projektu CZYTAM Z KLASĄ. 
Wykorzystując GREENSCREEN 
– fotograficzne tło zielone z LA-

BORATORIUM PRZYSZŁOŚCI 
powstała dokumentacja zdjęciowa 
z ciekawych miejsc, które zobaczy-
li. Drugoklasiści mogli spacerować 
ulicami Łodzi, a nawet usiąść na 
Ławeczce Tuwima. Podczas sesji 
fotograficznej dzieciom towarzy-
szyły niesamowite emocje i prze-
życia. / J. Michalak

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

śCieżkAmi żyCiA św. jAdwigi 

LAboRAtoRiA PRzySzłośCi 

iii miejSCe SzAChiStów 
Sz. Podstawowa Kuźniczysko

W dniu 09.12. w Zespole Szkolno
-Przedszkolnym w Szewcach odbyły 
się Mistrzostwa Powiatu Trzebnic-
kiego w Szachach Drużynowych. 
W zawodach wystartowały drużyny 
z Szewc, Kryniczna oraz reprezen-
tacja szkoły z Kuźniczyska, którą 
reprezentowali uczniowie klasy IV: 
Marcin Żołądek i Szymon Bujny, 

uczennica klasy III Nadia Sosnow-
ska oraz Michał Sosnowski uczeń 
klasy V. Walka była niezwykle za-
cięta i do ostatniej chwili nie było 
wiadomo, który z zespołów odniesie 
zwycięstwo. Ostatecznie po roze-
graniu wszystkich meczów repre-
zentanci Szkoły Podstawowej Im. 
Św. Jadwigi Śląskiej w Kuźniczysku 
uplasowali się na III miejscu. Gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukcesów.

5 grudnia, czyli tuż przed miko-
łajkami uczniowie klas 2a i 2b 
uczestniczyli w warsztatach robo-
tycznych. Warsztaty były formą 
prezentu mikołajkowego od rodzi-

ców. A skoro o mikołajkach mowa: 
uczniowie podjęli wyzwanie. Mieli 
stworzyć robotyczne zaprzęgi dla 
Świętego Mikołaja, aby tenże Mi-
kołaj mógł w ekspresowym tempie 
rozwozić prezenty. Uczniowie pra-
cowali w małych grupkach i two-

rzyli wymyślone przez siebie kon-
strukcje oraz szukali sensownych 
rozwiązań konstrukcyjnych. Do 
budowy „zaprzęgów – robotów” 
używali zestawów Lego. Cóż to była 
za kreatywność! Cóż za wyobraź-
nia! Podczas pracy i w trakcie testo-
wania „wozów” dla Świętego Miko-
łaja emocje sięgały zenitu. Pojazdy 
przechodziły bowiem różnorodne 
testy, w tym test wyścigu na czas. 
Wszystkie zaprzęgi – roboty prze-
szły je pomyślnie, albowiem nad ich 
sprawnością czuwali świetni kon-
struktorzy. Na pewno mikołajkowe 
warsztaty będą dla dzieci niezapo-
mnianym przeżyciem, w którym 
nowa wiedza łączy się z kreatywną 
zabawą i wielką radością. Teraz 
Święty Mikołaj może spać spokoj-
nie. Nowoczesne zaprzęgi stwo-
rzone przez konstruktorów z obu 
klas pozwolą mu na czas rozwieźć 
prezenty do wszystkich zakątków 
świata. / Urszula Kupiec, Jadwiga 
Michalak

Szkoła Podstawowa nr 2

wARSztAty RobotyCzne 

SukCeS koSzykARzy

Szkoła Podstawowa nr 1

Przedszkole Promyczek

SPotkAnie z mikołAjem 

Niepubliczne Przedszkole Promy-
czek odwiedził wyjątkowy gość – św. 
Mikołaj przyszedł do dzieciaczków 
6 grudnia. Przedszkolaki wyrecyto-
wały św. Mikołajowi wierszyk oraz 
wspólnie z nim zaśpiewały i zatań-
czyły do piosenki o Mikołaju. Św. 

Mikołaj pojawił się również w so-
botę, 3 grudnia, podczas spotkania 
adaptacyjnego dla dzieci, które na 
co dzień nie uczęszczają do nasze-
go przedszkola. Oczywiście nie za-
brakło worka pełnego prezentów, 
a wraz z nim – mnóstwa radości! 
Mamy nadzieję, że spotkamy się za 
rok... / M. Szewczyk

Gminna Szkoła Muzyczna

Gminna Szkoła Muzyczna

PoPiS kLASy SAkSofonu

PoPiS kLAS SkRzyPieC

W piątkowe popołudnie, 9 grudnia 
2022 r., w auli GSM w Trzebnicy 
odbył się popis klasy saksofonu 
Pana Mateusza Boducha. Młodzi 
saksofoniści zaprezentowali pro-

gram, nad którym pracowali od 
początku roku szkolnego. Publicz-
ność zgromadzona na widowni na-
grodziła wykonawców gromkimi 
brawami. Uczniom przy fortepia-
nie towarzyszyła Pani Anna Soko-
łowska-Stasik.

Jak co roku, również i w tym, Świę-
ty Mikołaj miał mnóstwo pracy. 
Wraz z pomocnikami spotkał się 

z dziećmi z Przedszkola nr 2 im. 
Polskiej Niezapominajki w Trzeb-
nicy oraz z klasami 0 – 3 w naszej 
szkole. Oprócz słodkich upomin-
ków były tańce i śpiew. Maluchy 

przygotowały piosenki, wiersze 
oraz laurki dla świętego Mikołaja. 
Wszystko odbyło się w niezwykłej, 
zimowej krainie. Mikołaj bardzo 
dziękuje za serdeczne przyjęcie 
i obiecuje, że za rok wraz ze swymi 
pomocnikami, z radością ponow-
nie odwiedzi dzieci.

SPotkAnie z mikołAjem 

Szkoła Podstawowa nr 1

Po raz kolejny Nasza szkoła wzię-
ła udział w projekcie BohaterON. 
Jest to ogólnopolska kampania 

o tematyce historycznej mająca na 
celu upamiętnienie i uhonorowa-
nie uczestników Powstania War-
szawskiego oraz promocję historii 
Polski XX wieku. Projekt eduku-

je Polaków, bazując na historiach 
Powstańców, wzmacnia poczucie 
tożsamości narodowej, krzewi po-
stawy patriotyczne oraz buduje 
wrażliwość społeczną. W ramach 
projektu uczniowie klas siódmych 
i ósmych zostali zapoznani z misją 
i celami tej akcji poprzez prezenta-
cję strony internetowej BohaterON. 
Uczniowie obejrzeli specjalnie 
przygotowany odcinek programu 
Co za historia poświęcony Powsta-
niu Warszawskiemu na podstawie 
którego przygotowali infografiki 
z wykorzystaniem metody 5H+W. 
Przygotowane infografiki oraz za-
warte w nich informacje uczniowie 
przedstawili na forum. Podsumo-
waniem był dyskusja nad mocnymi 
i słabymi stronami danego projektu 
i przygotowanie wystawy prac. / Ju-
styna Kędziora i Joanna Sobota

Bohateron włąCz hiStoRię! 

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 3

wARSztAty CzekoLAdy 

Klasa 5 b obchodziła Mikołaja niety-
powo, nie przyszedł do nas Mikołaj 
a Elf. W takim stroju wystąpiła nasza 
wspaniała instruktorka prowadzą-
ca Mikołajkowe warsztaty robienia 
czekolady. Każdy mógł zrobić swoją 
autorską czekoladę przy świątecznej 

muzyce a przy okazji dowiedzieć 
się wielu ciekawostek związanych 
z powstawaniem i historią czeko-
lady. Druga część spotkania miała 
charakter ruchowy – było mnóstwo 
zabaw i zagadek, za które w ramach 
nagrody każdy otrzymał coś słod-
kiego. To były niezapomniane Mi-
kołajki. Było nam naprawdę słodko! 

W dniach 24-25.11.2022 uczniowie 
klasy 6c wzięli udział w dwudnio-
wej wycieczce do Torunia w ramach 
dofinansowania z rządowego pro-
gramu „Poznaj Polskę”. Pierwszego 
dnia poznawanie Torunia rozpo-
częliśmy od pokazu w Centrum Po-

pularyzacji Kosmosu-„Planetarium 
Toruń. Po krótkim spacerze udali-
śmy się do Muzeum Piernika, gdzie 
poznaliśmy ich historię oraz sami 
spróbowaliśmy swych sił w ich pro-
dukcji. Nocleg mieliśmy w samym 
centrum Torunia więc wieczo-
rem udaliśmy się na obiadokolację 
i krótki spacer. Następnego dnia 

odwiedziliśmy Muzeum Podróżni-
ków im. Tonego Halika. Mogliśmy 
tam zobaczyć wiele ciekawych wy-
staw m.in. wystawę biżuterii z ca-
łego świata. Nasz Pobyt w Toruniu 
zakończyliśmy długim spacerem 
z przewodnikiem po Starym i No-
wym Mieście poznając jego ciekawa 
historię. Była to bardzo ciekawą lek-
cja historii i geografii, dzięki której 
mieliśmy możliwość poznania 
naszego dziedzictwa narodowego 
i kulturowego.

wyCieCzkA do toRuniA 

Szkoła Podstawowa nr 1

Gminna Szkoła Muzyczna

z muzyCzną wizytą
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Tradycyjne święto górnicze, zwa-
ne Barbórką, obchodzone jest 
w Polsce 4 grudnia. W tym roku 
przypadło ono w niedzielę, dlate-
go dzieci z klasy „0” przy Szkole 
Podstawowej w Masłowie świę-
towały Dzień Górnika w ponie-
działek 5 grudnia. Przedszkolaki 
obejrzały edukacyjny film o pracy 
w kopalni. Dowiedziały się także, 
do czego wykorzystywany jest wę-

giel. Przeprowadzone zostały za-
bawy badawcze z wykorzystaniem 
węgla. Następnie dzieci rysowały 
czapki – czako. W tym dniu dzie-
ci dowiedziały się również jakiego 
koloru jest flaga górnicza oraz jak 
wygląda górnicze godło. Dzieci 
zapoznały się z narzędziami nie-
zbędnymi do pracy w kopalni. Nie 
zabrakło również zabaw rucho-
wych, które przypominały pracę 
górnika. / D. Paluch

6 grudnia 2022r uczniowie kl. IIb 
odwiedzili „Chatkę św Mikołaja 

i Krainę Elfów” w Niezgodzie. Cze-
kało tam na nich wiele atrakcji. Już 
od progu bajkowej krainy powitały 
uczniów Elfy,które zaprosiły dzie-

ci do świata bajek św Mikołaja. 
Podczas interaktywnego przedsta-
wienia wpadły w wir zabaw z bo-
haterami znanych bajek. Tańcząc 
i śpiewając pomogły uwolnić św 
Mikołaja i tym samym uratowały 
święta Bożego Narodzenia. W cza-
sie zabaw i tańców mogły cieszyć 
się śniegiem,mgłą i bańkami my-
dlanymi. Dzieci również wzięły 
udział w warsztatach plastycz-
nych, podczas których ozdabiały 
drewniane figurki bałwanków. We 
wszystkich działaniach pomagały 
Elfy. Na koniec zostały poczęsto-
wane świątecznymi śnieżynkami. 
Szczęśliwe i pełne wrażeń wróciły 
do domu. Wizyta w Chatce św Mi-
kołaja na długo pozostanie w ich 
pamięci. / Wioletta Skuza

Wróżby andrzejkowe „z przy-
mrużeniem oka”, zorganizowane 
30 listopada w bibliotece szkolnej 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzeb-
nicy były strzałem w dziesiątkę! 
Uczniowie, którzy, tłumnie tego 
dnia, odwiedzili bibliotekę, bardzo 
chętnie przyłączyli się do zabawy, 
by poznać odpowiedzi na długo 
oczekiwane pytania. Dziewczynki 
z aktywu bibliotecznego prześci-
gały się w pomysłach, aby z najróż-
niejszych oznak wyczytać, tylko 
świetlaną! przyszłość. Wróżono 
z księgi przysłów, z kości, z ręki, 
ze szpilek, symboli, kubeczków, 
wahadełkiem, tłumaczono zna-

czenie snów. I chociaż nie było tra-
dycyjnego lania wosku, to jednak 
przygotowane wróżebne stoiska, 
cieszyły się ogromnym powodze-
niem. Wszystkie wróżby i prze-
powiednie okazały się pomyślne, 
a uczniowie wychodzili z biblioteki 
w świetnych humorach. We współ-
pracy z Samorządem Uczniow-
skim zorganizowany został rów-
nież Dzień Przebierańca. Każda 
klasa miała przebrać się w jednej, 
wybranej przez siebie konwencji. 
Czego tam nie było: koty, kibice, 
sportowcy, Man in Black, złodzie-
je, księżniczki, śpiochy i wiele, wie-
le innych! To był naprawdę udany 
dzień! Udało nam się włączyć do 
zabawy całą szkołę! / Aktyw bi-
blioteczny i Joanna Sztyma

W bieżącym roku szkolnym dzie-
ci z oddziałów przedszkolnych 
uczęszczające do świetlicy szkol-
nej biorą udział w Międzynaro-
dowym Projekcie Edukacyjnym 
„Kreatywne Prace Plastyczne”. 
Celem projektu jest zaspokajanie 
naturalnej potrzeby tworzenia 
i aktywności plastycznej z wyko-
rzystaniem różnorodnych ma-
teriałów, narzędzi oraz technik 
plastycznych oraz rozwijanie wy-
obraźni i kreatywności dziecka. 
Projekt polega na comiesięcznym 
realizowaniu zadań plastycznych 
zgodnie z wytycznymi na blogu 
http://kreatywnepraceplastyczne.

blogspot.com oraz publikowaniu 
ich na profilu Kreatywne Prace 
Plastyczne na facebooku. Dzieci 
wykonały kilka zadań – były to 
m.in. słoneczniki malowane farba-
mi na podkładach higienicznych, 
dynie wykonane techniką mie-
szaną. W listopadzie natomiast 
„świetliki” wykonały pracę pt. 
„Jesienna praca plastyczna z liści”. 
W pracy wykorzystano świeże 
liście, natomiast tło zostało wy-
konane techniką „stemplowania” 
kulką papieru maczaną w farbach. 
Powstałe dzieła zostały zdobione 
kolorowym konfetti. Piękne pra-
ce można podziwiać na wystawie 
w holu szkoły. Poniżej fotorelacja 
w formie filmu / Agata Wojczuk

Dwa dni przed świętem górników – 
barbórką – oddziały przedszkolne 
z naszej szkoły spotkały się z przed-
stawicielami tego zawodu. Odwie-
dziło nas trzech górników pracu-
jących w PGNiG. Nasi goście byli 

ubrani w piękne górnicze mundury. 
Opowiadali o swojej pracy i zapre-
zentowali film dotyczący tego tema-
tu. Wszystkie dzieci otrzymały pa-
pierowe górnicze czapki i kolorowe 
ołówki. Z pewnością będziemy to 
spotkanie mile wspominać. / Wy-
chowawcy grup 0A, 0B, 0C 

W dniach 2 – 3.12.2022 r. odbyła się 
XXI Ogólnopolska Zbiórka Żywno-
ści "Tak. Pomagam!" organizowana 
przez Caritas. Wzięło w niej udział 
13 wolontariuszy z naszej szkoły, 
którzy w trzebnickich marketach 
zachęcali kupujących do pomocy 
potrzebującym. Serdecznie dzię-
kujemy uczniom i ich rodzicom za 
zaangażowanie i poświęcony czas. / 
Opiekunki SKW

Szkoła Podstawowa nr 3

AndRzejki 

"Święty Andrzej Ci ukaże, co Ci los 
przyniesie w darze" Andrzejki są 
dobrą okazją do wspólnej zabawy, 
a jednocześnie źródłem szacunku 
dla tradycji i obrzędów ludowych. 
W dniu 30 listopada uczniowie kl. 
I c na chwilę oderwali się od rzeczy-
wistości i przenieśli się w magiczny 
świat wróżb, marzeń i fantazji .Nie 
zabrakło tradycyjnego ustawiania 
butów, nakłuwania szpileczką serc 
z kartonu i poznania imienia swo-
jej sympatii, wróżenia za pomocą 
magicznej butelki. Na zakończenie 

zabawy na wszystkie dzieci czekał 
drobny poczęstunek przygotowany 
przez rodziców, były owocowe socz-
ki i mandarynki. / V.R.

bARbóRkA

tAk. PomAgAm!

Szkoła Podstawowa nr 1
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LekCjA PełnA doświAdCzeń 

Szkoła Podstawowa nr 1

W poniedziałek, 14 listopada, kla-
sy 4a, 4b i 4e podczas wspólnej 
lekcji przyrody, prowadzonej przez 
panią Katarzynę Prokszę, uczest-
niczyły w pokazie kilku doświad-
czeń przeprowadzonych przez pa-
nią Annę Wróbel. Mieliśmy okazję 
obserwować sześć doświadczeń 
dotyczących zjawisk zachodzących 
w przyrodzie. Największe wrażenie 
zrobiło na mnie ostatnie doświad-
czenie dotyczące powstania chmu-
ry w butelce pod wpływem zmian 
ciśnienia. Do szklanej butelki Pani 

nalała odrobinę alkoholu i opłu-
kała nim wewnętrzna ścianki bu-
telki, po czym zamknęła butelkę 
korkiem z wentylem. Za pomocą 
pompki do roweru wpompowała 
powietrze do butelki powodując 
sprężenie powietrza i wyjęła korek. 
Spowodowało to natychmiastowe 
rozprężenie gazu , czemu towa-
rzyszył spadek temperatury. Opa-
ry alkoholu podczas rozprężania 
skondensowały się w powietrzu 
tworząc mikroskopijne kropelki, 
a my zaobserwowaliśmy powstanie 
chmury w butelce. Najciekawszy 
efekt Pani zostawiła na sam koniec 

pokazów, kiedy do szyjki butelki 
wprowadziła zapaloną wykałacz-
kę, wtedy chmura gwałtownie spa-
liła się niebieskawym płomieniem, 
dając efekt WOW. To był ciekawy 
pokaz, który pokazał nam, ile in-
teresujących zjawisk zachodzi 
w przyrodzie wokół nas!

Szkoła Podstawowa nr 2
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LAmPiony Adwentowe

dzień PRzebieRAńCA!

PRACe PLAStyCzne

A ja czekam na Ciebie mój Jezu,tak 
jak inni na Ciebie czekali. Patrz 
w ciemnościach światełko sie pali... 
Uczniowie klas O-II, na lekcjach 

religii,wykonywali swoje lampio-
ny i kalendarze adwentowe.Każdy 
uczeń, według swojego pomysłu 
starał się wykonać oryginalnie swo-
ją pracę,wkładając w nią wiele serca. 
Lampiony, to tradycja,którą uwiel-

biają dzieci,podobnie jak kalenda-
rze adwentowe. Nasze kalendarze to 
nie słodkie czekoladki,które można 
kupić w sklepie,ale zadania do wy-
konania np.zrobienie niespodzian-
ki rodzicom, Prace te, przyniosły 
uczniom wiele radości i wprowadzi-
ły ich w radosny czas oczekiwania 
na Boże Narodzenie. / Ewa Dudek

Sz. Podstawowa Masłów

Sz. Podstawowa Masłów

AndRzejki

bARbóRkA

Każdy jest ciekawy, co go czeka 
w przyszłości. Czy spotka odpo-
wiedniego partnera, czy czeka go 
bogactwo? A może wielka przygo-
da? Aby sprawdzić, co nam przy-
niesie przyszłość, dziś w klasie „0” 

przy Szkole Podstawowej w Ma-
słowie odbył się dzień wróżb na 
wesoło. Było losowanie karteczek 
z wróżbą zawodu i losowanie imion 
z serduszek. Odbył się także spacer 
butów od ściany do drzwi. Na za-
kończenie zabawy dzieci rysowały 
swój wylosowany zawód. Było za-
bawnie i bardzo wesoło. / D. Paluch

Sz. Podstawowa Ujeździec

do ChAtki św. mikołAjA

W piątek 02.12.22 r. na zaprosze-
nie uczniów klas 0-3 odwiedził 
naszą szkołę niezwykły gość - 
Super Kot. Sympatyczny super-
bohater przybył do wszystkich 
dzieci, które napisały do niego 
prośbę o spotkanie. Super Kot 
został serdecznie przywitany 
piosenkami, wierszykami, ży-
czeniami. Dzieci bardzo cieszy-
ły się ze spotkania. Otrzyma-
ły dyplom na którym widniał 
znak pomocnika – pieczątkę w 
kształcie kociej łapki. Spotka-
nie dostarczyło wielu miłych 
wrażeń. Dziękujemy za wizytę 
i czekamy na następne spotka-
nie! / AZ

Szkoła Podstawowa nr 3

SuPeRkot w nASzej SzkoLe

W tym roku w holu Przedszkola im. 
Krasnala Hałabały stanęła choinka. 
Przepiękna i wyjątkowa. Wyjątko-
wa dlatego, że wszystkie ozdoby, 
które zostały zawieszone na tej cho-
ince zostały wykonane przez dzieci 
z naszego przedszkola. „Myszki” 
przygotowały malutkie choinecz-
ki z papierowych słomek do picia, 
„Kotki” błyszczące gwiazdeczki, 
„Biedroneczki” powiesiły prze-
strzenne bombeczki, „Żabki” zro-
biły bałwanki, królów i serpentyn-
ki, „Ważki” i „Motylki” brokatowe 
bombeczki, a na koniec pracowite 
"Pszczółki" zawiesiły swój baaar-
dzo długi, zrobiony z kolorowych 
paseczków łańcuch. Kiedy choinka 
rozbłysła kolorowymi światełkami 
a z głośników popłynęły dźwięki 
znanych kolęd byliśmy już gotowi 
na przyjście Mikołaj. / E.Z.

Każdy z nas wie – mały i duży – że 6 
grudnia wspominamy św. Mikołaja. 

Ten niezwykły święty z przełomu 
III i IV wieku wsławił się cudami 
oraz pomocą biednym i potrzebu-
jącym. Uczy nas, że więcej rado-

ści mamy w dawaniu niż braniu. 
Świętując Jego wspomnienie, rado-
śnie uczestniczyliśmy w spotkaniu 
mikołajkowym, które zorganizo-
wał Samorząd Uczniowski wraz 
z opiekunkami. Liczna grupa el-
fów, skrzatów, krasnali i śnieżynek 
– Zosia, Lena, Martyna, Dominik, 
Kuba, Wiktor z 8a, Agata, Nikola, 
Natalia z 8 b oraz Kuba i Kamil z 8c 
– służyła sprawną pomocą zapraco-
wanemu Mikołajowi. Dziękujemy 
p. Annie Jurczak za przygotowanie 
dekoracji, która stworzyła baśnio-
wy, świąteczny klimat. Patrząc na 
wzór św. Mikołaja, chcemy tak po-
stępować, aby każdy potrzebujący, 
smutny czy samotny był zauważo-
ny, aby mógł otrzymać niezbędną 
pomoc, która potrafi odmienić jego 
przyszłość. BĄDŹ CODZIENNIE 
MIKOŁAJEM DLA INNYCH. / 
Danuta Kowal-Woźniak

Sz. Podstawowa Ujeździec

bądź Codziennie mikołAjem

Gminne Przedszkole nr 1

ubieRAnie Choinki

21 listopada przypada Światowy 
Dzień Życzliwości i Pozdrowień 
ustanowiony w 1973 roku w Stanach 
Zjednoczonych, którego celem jest 
promowanie idei pokoju na świecie 
poprzez wzbudzanie wśród ludzi 
przyjemnych i pozytywnych emo-
cji. Szkoła Podstawowa w Masłowie 
również włączyła się w tę wspaniałą 
inicjatywę bycia życzliwym. Z tej 
okazji przedstawiciele Samorządu 
Uczniowskiego przygotowali koloro-
we listki, które rozdali uczniom, aby 
mogli w formie pisemnej przekazać 
miłe, ciepłe słowa swoim koleżan-
kom i kolegom. Listki umieszczo-

no na tablicy SU tworząc Drzewko 
Życzliwości i Pozdrowień tak, aby 
każdy miał możliwość przeczytania 
wyłącznie sympatycznych wyrażeń. 
Dzień Życzliwości przyczynił się do 
organizacji w naszej szkole miesią-
ca pozytywnych emocji. Z tej okazji 
w kolejnych tygodniach uczniowie 
poszczególnych klas mieli zorgani-
zować miłą niespodziankę dla swo-
ich koleżanek i kolegów. Uczniowie 
klas V – VIII przygotowali dla każ-
dego karteczki z ciepłymi słowami. 
Uczniowie z klasy VI częstowali 
wszystkich cukierkami, rozdawali 
również karteczki z imionami swo-
ich szkolnych kolegów, którym nale-
żało później powiedzieć miłe słowo. 

Uczniowie klasy V przygotowali 
dla swoich kolegów wydzieranki 
z uśmiechami, cukierki, a także Ba-
beczki Życzliwości. Mamy nadzieję, 
że Dzień Życzliwości będzie trwał 
cały rok, że będziemy dla siebie 
uprzejmi i dobrzy codziennie, a nie 
tylko od święta. 

Sz. Podstawowa Masłów

dzień żyCzLiwośCi 
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8 grudnia odbyła się uroczysta 
Gala PCK, na której zostały przy-
znane odznaczenia oraz ogłoszone 
wyniki konkursów. Nasza szkoła 

zajęła II miejsce w Konkursie Sre-
bra. Nagrodę jako reprezentanci 
wolontariuszy odebrali: Ala, Zu-
zia i Andrzej. Miłym zaskocze-
niem była również wiadomość 
o wyróżnieniu taty naszego ucznia, 
jako Honorowego Dawcy Krwi.

7 grudnia klasy 8 wyjechały na wy-
cieczkę do Trzebnicy. Pierwszym 
i zasadniczym punktem programu 
było obejrzenie spektaklu teatralne-
go przygotowanego przez wrocław-
ski Narodowy Teatr Edukacji. Sztu-
ka nosiła tytuł „Samotni w sieci” 
i poruszała ważne i aktualne pro-
blemy współczesności, takie jak: 
izolacja, brak dialogu pokoleniowe-
go,uzależnienia i konsumpcjonizm. 
Główni bohaterowie reprezento-
wali rozmaite postawy współcze-
snej młodzieży. Kaśka to typowa 

dziewczyna żyjąca w autystycznej 
odrębności. Sylwia to bezkompro-
misowa egocentryczka, ceniąca 
wygodę. Krzysiek to geniusz kom-
puterowy zamknięty w wirtualnym 
świecie, a Lukas to konsumpcyjny 
cynik. Miejmy nadzieję, że nasi 
uczniowie nie będą powielać tych 
negatywnych wzorców. Po przed-
stawieniu młodzież udała się na 
spacer ścieżką archeologiczną usy-
tuowaną na Winnej Górze. Po do-
tarciu na szczyt ich oczom ukazała 
się przepiękna panoram miasta, 
którą mogli podziwiać z platformy 
widokowej. Kolejnym punktem 

programu była wizyta w trzebnic-
kiej bazylice. Pod opieką księdza 
przewodnika uczestnicy zostali 
oprowadzeni po najciekawszych 
zakątkach tej zabytkowej budowli. 
Dowiedzieli się także wielu faktów 
i legend na temat świętej Jadwigi. 
Mogli podziwiać niezwykle cenne 
i unikatowe sakralne eksponaty. Na 
zakończenie pobytu w Trzebnicy 
uczniowie wzmocnili swoje siły wi-
talne w pizzerii Palermo.

Dnia 06.12.2022 r. w Prusicach zo-
stały zorganizowane MIKOŁAJKI 
HUFCA ZHP POWIATU TRZEB-
NICKIEGO. W spotkaniu uczest-
niczyły również zuchy ,,MĄDRE 
SOWY”, które uczęszczają do Szko-
ły Podstawowej w Kuźniczysku 
wraz z drużynową Anną Jakób. 

Przygody z przyjaciółmi Mikoła-
ja bardzo nam się podobały, tyle 
zagadek przygotowano dla nas, 
że ciągle pytaliśmy „dlaczego?” 
i „po co?” lecz jeżeli czegoś chcie-
liśmy się dowiedzieć ,to Przyjaciele 
Mikołaja oczywiście służyli nam 
pomocą . Nauka stała się ciekaw-
sza od bajek, trzeba tylko słuchać 
i uważnie patrzeć. Gdy nam Zu-

chom wiedzy przybywa, to życie 
staje się o ileż piękniejsze, ciekaw-
sze i bogatsze. Zbiórka Zuchów 
u Mikołaja pomogła zdobyć wiele 
nowych umiejętności. Pozwoliła 
wykazać się pomysłowością, inicja-
tywą i samodzielnością, sprzyjała 
również pozbyciu się nieśmiałości. 
Wzbogaciliśmy wiedzę, pracując 
razem uczyliśmy się współdziałania 
współodpowiedzialności. Pożegna-
liśmy się z Mikołajem „iskierką” – 
jedności i miłości. / ,,Mądre Sowy” 
Drużynowa Anna Jakób
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dzień góRnikA

konkuRS PLAStyCzny 

wARSztAty PieRnikowe

XXi zbióRkA żywnośCi

SPotkAnie z góRnikiem

Poniedziałek 5 grudnia był okazją do 
porozmawiania o Święcie Górników 
zwanym „ Barbórką”, który obcho-
dzimy 4 grudnia. Najpierw ucznio-
wie uczestniczyli we wspólnym 
spotkaniu z zaproszonym górni-
kiem p. Markiem Zakrockim, który 
opowiadał o swojej pracy. Uczniowie 
na koniec spotkania podziękowali 
za piękną prezentację własnoręcz-
nie wykonanymi laurkami. Później 
w klasach uczniowie oglądali film 

o pracy w kopalni. Poznali strój 
galowy i roboczy górników. Prze-
prowadzono również doświadcze-
nie z wykorzystaniem atramentu 
i tabletek, które pokazało dzieciom 
właściwości filtrujące węgla. Na ko-
niec wykonaliśmy czapki – czako 
i dowiedzieliśmy się, co oznaczają 
poszczególne kolory pióropuszy na 
czapkach . Dziś usłyszeliśmy wiele 
informacji na temat trudnej i niebez-
piecznej pracy w kopalni i do czego 
wykorzystywany jest węgiel oraz gaz 
ziemny i ropa naftowa. / A.W i A.I

W listopadzie odbył się konkurs pla-
styczny pt.„ Zwierzaki-Liściaki” ad-
resowany do uczniów naszej szkoły 
uczęszczających do świetlicy szkol-
nej. Konkurs polegał na wykonaniu 
pracy plastycznej techniką kolażu 
roślinnego, w której podstawowym 
materiałem były liście drzew i krze-
wów. Dzieci wykazały się ogromną 
kreatywnością. Wykonały wspa-

niałe zwierzaki, wykorzystując 
kolorowe jesienne liście oraz inne 
skarby przyrody. Konkurs pozwolił 
uczniom poszerzyć wiedzę na te-
mat zagadnień związanych z obecną 
porą roku. Prace dzieci prezentują 
się wspaniale na wystawie w szkol-
nym korytarzu. Wszyscy uczniowie 
biorący udział w konkursie zostali 
wyróżnieni dyplomem oraz upo-
minkiem. / Agata Wojczuk, Elżbieta 
Pancerz, Justyna Curyło

W poniedziałek, 5 grudnia 2022 r. 
dzieci z oddziału przedszkolnego 
0 „a” wybrały się do Art. Kawiarni 
na piernikowe warsztaty. Zajęcia 
miały na celu przybliżenie tradycji 
związanej z pieczeniem świątecz-
nych pierników. Na warsztatach 
dzieci poznały historię piernika 
i kolorowały piernikowe ciastecz-
ko. Po pracy plastycznej otrzy-
mały na talerzykach pierniczki, 
które ozdabiały wykorzystując 
cukrowe pisaki i kolorowe posyp-
ki. W przerwie przemiłe panie 
poczęstowały dzieci owocowym 
deserem i czekoladką. W świą-

tecznym nastroju dzieci wróciły 
do szkoły. Do domu zabrały pięk-
ne wspomnienia oraz własno-
ręcznie zdobione pierniki. / M.Z.

W sobotę 3 grudnia 2022 r. w skle-
pie Lidl 16 wolontariuszy z naszej 
szkoły wzięło udział w XXI Ogól-
nopolskiej Zbiórce Żywności ,,Tak. 
Pomagam". Akcja charytatywna 
organizowana jest co roku przez 
Caritas Polska. Nasi wolontariusze 
wraz z opiekunem Szkolnego Wo-
lontariatu zachęcali trzebniczan 
do podzielenia się produktami 
o długim terminie ważności. Ludzi 
dobrej woli nie brakowało z czego 
jesteśmy niezmiernie dumni. Ze-
brana żywność trafi do najbardziej 
potrzebujących z naszej gminy. 

Dziękujemy naszym wolontariu-
szom za zaangażowanie i poświę-
cony czas. / Opiekunowie Szkolne-
go Wolontariatu 

2 grudnia odwiedził nas pan Da-
mian – tato jednej z uczennic, który 
jest górnikiem. Gość na co dzień pra-
cuje w OGiE i PMG Wierzchowice. 
Górnik był ubrany w galowy mun-
dur, a na jego czapce, która popraw-
nie nazywa się czako lśnił pióropusz 

z białych piór. Dzieci dowiedziały się 
jak nazywają się poszczególne części 
prezentowanego ubioru i jakie zna-
czenie ma kolory piór. Zaproszony 
gość opowiedział, jak ciężką i cza-
sami niebezpieczną pracę wykonują 
górnicy, jakie surowce wydobywają 
z ziemi, do czego są nam potrzebne 
w codziennym życiu. Zaproszony 
gość miał przygotowaną dla dzieci 

prezentację multimedialną, przed-
stawiającą wydobycie i zastosowa-
nie ropy i gazu. P. Damian wspo-
mniał, że św. Barbara jest patronką 
górników. Dzieci otrzymały od p. 
Górnika papierowe czaka, koloro-
wanki, drobne upominki w postaci 
kolorowych ołówków i słodkości. 
Na koniec spotkania dzieci z oddzia-
łu przedszkolnego 0a oraz klasa 2a 
zrobiły z Górnikiem pamiątkowe 
zdjęcia i wręczyły zrobioną laurkę. 
DZIĘKUJEMY 

Sz. Podstawowa Boleścin

Sz. Podstawowa Boleścin

z dARAmi dLA zwieRząt 

mikołAjkowy wyjAzd 

W listopadzie na terenie naszej 
szkoły odbyła się zbiórka darów dla 
schroniska bezdomnych zwierząt 
we Wrocławiu, pod hasłem: „Podaj 
łapę!, Pomóż Nam!”. Zorganizowa-
li ją uczniowie ze Szkolnego Koła 
Wolontariatu, pod opieką p. Radek 
i p. Leszczyńskiej – Janik. Celem 
akcji było przede wszystkim zebra-
nie potrzebnych schronisku rzeczy, 
w tym karmy, smyczy, obroży i ko-
ców dla podopiecznych wyżej wy-
mienionego ośrodka. Zbiórka miała 
również uświadomić uczniom, jak 
ważna jest bezinteresowna pomoc 
i zwrócić uwagę, na potrzeby schro-

nisk – szczególnie podczas okresu 
zimowego. 7 grudnia wolontariusze 
Szkoły Podstawowej w Boleścinie 
we współpracy z wolontariuszami 
z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Zwoni udali się do wrocławskiego 
schroniska. Podczas wizyty przeka-
zali zebrane dary. Radością napawa 
fakt, że tak wielu uczniów wzięło 
udział w akcji i że los bezdomnych, 
porzuconych zwierząt nie jest im 
obojętny. Zebraliśmy kilka worków 
suchej karmy, smycze, koce, środki 
czystości oraz inne rzeczy niezbędne 
czworonożnym przyjaciołom. Ilość 
karmy na pewno pozwoli zwierza-
kom na bogatszą świąteczną ucztę. 
Podczas spotkania pracownik schro-

niska opowiedziała nam o funkcjo-
nowaniu instytucji, o pracy w schro-
nisku, następnie pani oprowadziła 
nas po terenie ośrodka, w którym 
obecnie przebywa 160 psów. Naj-
ważniejszą lekcją dla wolontariuszy 
było to, aby zrozumieli, że zwierzęta 
to nie są zabawki, z których moż-
na zrezygnować, kiedy minie czas 
pierwszej fascynacji. Wizyta poka-
zała również uczniom, że warto już 
od najmłodszych lat uczyć miłości 
i szacunku oraz zaszczepiać jak 
najwięcej pozytywnych wartości, 
uwrażliwiać na nieszczęścia i wpajać 
chęć niesienia pomocy potrzebują-
cym, a także uczyć przyjaznego sto-
sunku do wszystkich zwierząt, tych, 
które są w naszych domach i tych, 
dla których domem jest, niestety, 
schronisko. W imieniu pracowni-
ków schroniska i ich podopiecznych, 
składamy serdeczne podziękowania 
dla wszystkich osób, które przyczy-
niły się do wspólnego sukcesu, dzię-
kujemy dzieciom, rodzicom oraz 
wychowawcom, którzy włączyli się 
do akcji. Pokazali, że dzielenie się 
tym, co mamy – to dobry nawyk. 
Zachęcamy również, aby podczas 
decyzji o przyjęciu do swojego domu 
pupila, rozważyć również możliwość 
adopcji czworonoga ze schroniska. / 
Opiekunki SKW: Małgorzata Radek 
i Anna Leszczyńska – Janik

9 grudnia uczniowie z klas IV i V 
uczestniczyli w dydaktyczno – inte-
gracyjnej wycieczce do Wrocławia, 
podczas której połączono naukę 
z zabawą. Celem mikołajkowego 
wyjazdu było poznanie uroków 
wrocławskiego Rynku, jego znako-
mitej, średniowiecznej architektury 
sakralnej. Uczniowie usłyszeli cie-
kawe legendy, m.in. “O dwunastu 
tancerkach”, podziwiali dzielnicę 
czterech kościołów, zobaczyli ka-

mieniczkę Jasia i Małgosi, Kościół 
świętej Elżbiety, Plac Solny oraz 
Ratusz. Podczas spaceru po tętnią-
cym życiem Rynku z Ratuszem, 
miejscem spotkań mieszkańców 
i przyjezdnych skorzystaliśmy 
ze wspaniałych atrakcji jednego 
z najpiękniejszych Jarmarków Bo-
żonarodzeniowych. W tym wyjąt-
kowym czasie wrocławski Rynek 
staje się tłem dla bajkowej scenerii. 
Wśród pachnących lasem choinek, 
zapachu czekoladowych pierników, 
na turystów czekała moc niespo-
dzianek. Magia świąt oczarowała 

również Nas :) Po długim spacerze 
udaliśmy się na szybki obiad do 
Galerii Dominikańskiej. Następ-
nie przemieściliśmy się do kręgiel-
ni „Skybowling” w Sky Towerze. 
Mieliśmy zarezerwowanych kilka 
torów, gdzie w pięcioosobowych 
grupach walczyliśmy o zwycięstwo 
bawiąc się przy tym wspaniale. 
Rozgrywki na kręgielni okazały się 
niezwykle wciągające, a współza-
wodnictwo dostarczyło nam wielu 
pozytywnych emocji i wrażeń. To 
był bardzo aktywnie i przyjemnie 
spędzony dzień, bowiem uczestnicy 
wyjazdu mieli okazję do integracji 
oraz nauki poprzez zabawę. / Anna 
Leszczyńska-Janik

SPotkAnie z mikołAjem 
Sz. Podstawowa Kuźniczysko

Sz. Podstawowa Ujeździec

AndRzejki

Andrzejki są wspaniałą okazją 
do dobrej zabawy, a jednocześnie 
źródłem szacunku dla tradycji 
i obrzędów ludowych, toteż 30 li-
stopad w klasie III "a" przebiegał 
w atmosferze wróżb, magii, kon-
kursów i wesołych zabaw. Dzieci 
losując wróżby i lejąc wosk pobu-
dzały swoją dziecięcą wyobraź-
nię, przenosiły się w świat marzeń 
i fantazji. Całość spotkania umilał 
przepyszny poczęstunek przygoto-
wany przez rodziców. Wychowaw-
ca: Zofia Miernicka – Łączniak

Sz. Podstawowa Ujeździec

w teAtRze i nie tyLko

Gminne Przedszkole nr 1

SPotkAnie z góRnikiem

Dnia 2 grudnia Przedszkole im. 
Krasnala Hałabały odwiedzili pa-
nowie Górnicy. Opowiedzieli nam 
o swojej pracy, o tym jak się wydo-
bywa węgiel i gaz, a także opowie-
dzieli parę ciekawostek o swoich 
mundurach. Dowiedzieliśmy się, 

jak nazywa się czapka którą noszą, 
czyli Czako, i że może one mieć 
różne kolory piór, które pochodzą 
od kogutów. Bardzo dziękujemy 
Pani Eli Zaryczańskiej za zorga-
nizowanie spotkania, a Górnikom 
życzymy wszystkiego najlepszego! / 
Magdalena Hanke – Gierczak

gALA PCk

Szkoła Podstawowa nr 1
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29 listopada w naszej szkole od-
była się zabawa andrzejkowa. Dla 

dzieci zarówno z cyklu dziecięcego 
jak i młodzieżowego przewidzia-
no liczne konkursy i zabawy. Nie 
zabrakło również wróżb andrzej-

kowych. Dla zwycięzców licznych 
konkurencji przewidziano słodkie 
nagrody. Dzieci bawiły się wspa-
niale. Życzymy wszystkim, aby 
spełniły się wylosowane wróżby. 
Inicjatorką zabawy była Pani Anna 
Łopatka.

„6 grudnia – jak dobrze wiecie, 
Święty Mikołaj chodzi po świecie. 
Dźwiga swój worek niezmordowa-
nie każde dziecko prezent dostanie. 
A kiedy rozda już prezenty, wraca do 
nieba uśmiechnięty” / 06 grudnia, 
jak co roku, Przedszkole im. Kra-

snala Hałabały odwiedził bardzo 
miły i długo oczekiwany gość. Miał 
czerwony strój, długą, białą brodę, 
dźwigał na plecach bardzo ciężki 
worek, a w nim prezenty. Mimo 
braku śniegu, jak co roku przybył 
na czas. We wszystkich grupach 
spotkanie przebiegało w bardzo 
radosnej atmosferze. Dzieci śpie-

wały Mikołajowi piosenki, tańczyły 
z nim w kółeczku i mogły go przy-
tulić. Święty Mikołaj obdarował 
wszystkie dzieci prezentami. Każda 
grupa zrobiła sobie z Mikołajem 
pamiątkowe zdjęcie. Na twarzach 
dzieci malowała się wielka radość 
i przejęcie, a także nadzieja na ko-
lejne spotkanie. W tym roku Miko-
łaj przybył ze swoimi pomocnikami 
Kamilą N., Mają W.,Leną G., Nata-
lią B.,Julią K.,Klaudią K., i Iloną N. 
pod opieką opiekuna wolontariatu 
Panią Zuzanny Adamczyk. Świę-
ty Mikołaju, kochani Pomocnicy, 
bardzo dziękujemy za odwiedziny 
i do zobaczenia za rok! Dziękujemy 
również Radzie Rodziców za zaan-
gażowanie i pomoc w zorganizowa-
niu tego wyjątkowego dnia oraz za 
pieniądze, które otrzymała każda 
grupa na zakup nowych zabawek 
do swojej sali. Szczególne podzięko-
wania dla Pana Mirosława Jędrasz-
czyka, który wcielił się w rolę Świę-
tego Mikołaja, ale ciiiiii :-) / Natalia 
Nogala

Na początku grudnia dzieci z Przed-
szkola nr 1 im. Krasnala Hałabały 

jeździły na wycieczkę do Kreatyw-
nego Ośrodka Multifunkcyjnego 
w Miliczu, ponieważ już od poło-
wy listopada do końca roku KOM 

zamieszkują elfy, które zapraszają 
przybyłych gości do krainy Święte-
go Mikołaja. Po przyjeździe dzieci 
trafiały do zachwycającej KOMna-
ty Bombki, skrzącej się tysiącami 
szklanych kul. Tam czekało na nie 
ważne zadanie – odnalezienie ma-
gicznych bombek. Dzieci radziły 
sobie z tym zadaniem doskonałe 
i dlatego mogły przejść do kolej-
nego zadania, którym było zdobie-
nie bombek. W czasie gdy pięknie 
ozdobione bombki schły był czas na 
zjedzenie małych przekąsek, które 
dzieci przywiozły w swoich ple-
caczkach. Następnie przyjazny Elf 
prowadziły dzieci do sali gdzie cze-
kały na nie pierniki, które musiały 
ozdobić białym lukrem. Ostatni 

Gminne Przedszkole nr 1

Gminne Przedszkole nr 1

ho, ho, ho.......

wizytA w kom

Gminna Szkoła Muzyczna

zAbAwA AndRzejkowA

Gminna Szkoła Muzyczna

konCeRt PieRwSzAków

28 listopada 2022 r. w Auli Gmin-
nej Szkoły Muzycznej odbył się 
koncert pt. „Mój pierwszy koncert”. 
Podczas tego wydarzenia zaprezen-
towali się uczniowie sekcji Instru-
mentów Klawiszowych i Perkusji, 
którzy w tym roku szkolnym roz-
poczęli naukę gry na fortepianie, 

perkusji lub akordeonie. Po kon-
cercie odbył się krótki wykład Pani 
Sonii Markiewicz, która opowie-
działa zgromadzonej publiczności 
o sposobach preparowania forte-
pianu i jego możliwościach brzmie-
niowych. Dziękujemy słuchaczom 
za wsparcie i uznanie dla młodych 
wykonawców wyrażane dużymi 
brawami.

kARtki z żyCzeniAmi

Szkoła Podstawowa nr 1

Z okazji zbliżających się Świąt Bo-
żego Narodzenia dzieci z oddzia-
łu 0b włączyły się do corocznej 
akcji wolontariatu i przekazały 
podopiecznym Zakładu Opiekuń-
czo – Leczniczego w Trzebnicy 
własnoręcznie wykonane kartki 
świąteczne. Akcja ma na celu kul-

tywowanie tradycji świątecznych, 
uwrażliwienia na los innych osób 
zwłaszcza starszych i chorych. 
„Niech magiczna moc wigilijne-
go wieczoru przyniesie spokój 
i radość. Niech każda chwila świąt 
Bożego Narodzenia, żyje własnym 
pięknem a Nowy Rok obdaruje po-
myślnością i szczęściem!” / Moni-
ka Wyszyńska

Szkoła Podstawowa nr 3

SPotkAnie z PCPR

14 grudnia 2022 r. po raz kolejny 
do szkoły przybyli goście z Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Trzebnicy: Pani Ewa Kowal 
(zastępca dyrektora PCPR) i Pan 
Dariusz Boczar (koordynator do-
stępności). Zaplanowane spotkanie 
rozpoczęli od przybliżenia uczniom 

klasy V „a” i V „b” pojęcia niepełno-
sprawności oraz wymienienia jej ro-
dzajów. Pan Dariusz, który jest osobą 
ociemniałą opowiedział o trudno-
ściach, jakie każdego dnia musi 
pokonywać. Udzielił również odpo-
wiedzi na liczne pytania. W trakcie 
projekcji filmu pt. „N jak niewido-
my” uczniowie poznali praktyczne 
sposoby udzielenia pomocy osobie 

niewidomej w takich sytuacjach, jak 
wejście do tramwaju czy też przej-
ście na drugą stronę ulicy. Pani Ewa 
Kowal przybliżyła zebranym temat 
orzeczenia o niepełnosprawności 
i przysługujących uprawnieniach, 
takich jak: karta parkingowa, zniż-
ki na przejazdy PKS, PKP oraz ulgi 
na zakup telefonu dla osób niesły-
szących i niewidomych. Największą 
atrakcją spotkania była jednak za-
aranżowana przez gości możliwość 
osobistego doświadczenia trudno-
ści życia codziennego osób ociem-

niałych i niewidzących. Uczniowie 
w ciemnych okularach i z białą laską 
w ręce najpierw samodzielnie prze-
mierzali aulę szkolną, a następnie to 
samo zadanie wykonywali z pomocą 
kolegi, koleżanki w roli przewodni-
ka. Na zakończenie spotkania goście 
zaprezentowali przedmioty wyko-
rzystywane na co dzień przez osoby 
niewidome, ułatwiające poruszanie 
się, czytanie książek czy też samo-
dzielne przygotowanie kubka herba-
ty. / Barbara Kogut

etap wycieczki to wizyta na poczcie 
w Krainie Wyobraźni gdzie każdy 
przedszkolak pisał list do Świętego 
Mikołaj, który opieczętowany przez 
Elfa specjalnym stemplem wrzucał 

do skrzynki, z której listy wybiera-
ją pomocnicy Świętego Mikołaja. 
Zmęczeni ale weseli i pełni nieza-
pomnianych wrażeń wróciliśmy do 
przedszkola. / E. Z.
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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 19 (224)
1. Komisja wylosowała głównego zwycięzcę

 którym został (a) : Dariusz Kasperek
 hasło: TEST PILOTA PIRXA

wpisz: imię, nazwisko, telefon

KUPON KRZYŻÓWKOWY dwutygodnika / nr 20 (225)
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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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Stolica
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Łączy
blachy

bolcami

Arabs-
kie imię
męskie
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roll,
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Z mąki pszennej

Bolesny skurcz

Minerał
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do

towa-
rzystwa

Nadzor-
ca robót
rolnych

Rodzaj
prostej
anteny

Benia-
minek,
nepot

Grywał
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Księga
Wyjścia
w Biblii
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Elf lub
Lotos

Zabie-
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Zrujno-
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budynek
Gród
św.
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szka

Brak
kłótni w
rodzinie

Przy kołnierzu

Kulisty
owoc z

tropików

Pokarm
dla

papug

Lista
miesz-
kańców

Karcia-
ny

szuler
Hojny
u pana

Gore na
złodzie-
jaszku

Każdy
ją sobie
skrobie

… de
Pologne

Usterka, wada
towaru

Leśny
kotek

Sopocki
pomost

Leczy
nerki

Nanos
rzeczny,

szlam

Lewy
dopływ
Wisły

Część
portu

Potrze-
bne do
głoso-
wania

Cierpki
owoc

Łączy
krążki
tortu

5

7

13

20

10

12

3

16

2

14

17

19

9

15

6

1

21

4

8

11

18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie końcowe.

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

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

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

23-29 grudnia

30 grudnia – 5 stycznia

„Avatar: Istota wody” PREMIERA

12+ / Sci-fi / USA / 2D dubbing 

/ napisy 3D dubbing / napisy / 3 godz. 13 min.

19 stycznia / 19:00

Noworoczny koncert 
„Trzech Tenorów” VINCERO 

Więcej szczegółów na stronie 

gckis.trzebnica.pl, FB, plakatach

25 stycznia / 18:00

1 lutego / 18:00

Retransmisja koncertu „André Rieu 
w Dublinie. Dobry koncert na Nowy Rok”
 – Więcej szczegółów na stronie 

gckis.trzebnica.pl, FB, plakatach

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

poniedziałek 09:00 – 16:00 / 
w torek 09:00 – 16:.00 / 
środa prace wewnętrzne / 
czwartek 11:00 – 18:00 / 
piątek 09:00 – 16:00 /
Sobota 09:00 – 13:00 pierwsza i trzecia sobota mies.
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH TRZEBNICA 
ZMIESZANYCH I SELEKTYWNIE ZEBRANYCH Z TERENU MIASTA TRZEBNICA w okresie od 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. 
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N
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SZTUCZNE PAPIER SZKŁO
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W
M Budynki powyżej 7 lokali K A ż DY P O N I E DZ IA łE K

wyjątki: 11.04 / 02.05 / 22.12 

KAŻDy 
PIĄTEK

KAŻDy 
PIĄTEK

KAŻDy
PIĄTEK

Od 1.04 do 30.11 
obiór raz w tygo-
dniu, w pozosta-
łych miesiącach 
odbiór raz w mie-

siącu 

Od 1.04 do 30.11 
odbiór dwa razy 

w miesiącu, 
w pozostałych 
miesiącach od-

biór raz w miesiącu SM Budynki SMLW Trzebnica

1

Alpejska

3.01* 

3.02

3.03 

7.04

5.05

2.06

7.07

4.08

1.09 

6.10

3.11

1.12 

3.01*

3.02

3.03

7.04

5.05

2.06

7.07

4.08

1.09

6.10

3.11

1.12 

2.02*

7.04

2.06

4.08

6.10

1.12

5.01

1.02

7.03

4 / 18.04

2 / 17 / 30.05

13 / 29.06

12 / 25.07

8 / 23.08

6 / 20.09

4 / 18.10

2 / 15 / 29.11

13.12

5.01

1.02

7.03

4 / 18.04

2 / 17 / 30.05

13 / 29.06

12 / 25.07

8 / 23.08

6 / 20.09

4 / 18.10

2 / 15 / 29.11

13.12

Brzoskwiniowa C Z W A R T K I
Bolesława Chrobrego 
Grabowa
Jarzębinowa 
Kolejowa 
Kwiatowa 
Marii Leszczyńskiej 
Łączna 4* 2 2 13 11 7* 6 3 14 12 9 7
Miodowa 19 16 16 27 25 22 20 17 28 26 23 21
Mostowa 30 31
Na Wzgórzach
Ogrodowa 
Owocowa
Parkowa
Przemysłowa
Różana
Sportowa
Św. Jadwigi 
Węgrzynowska 
Widokowa
Wrocławska 
Stefan a Żeromskiego 
Żołnierzy Września 

2

Zaułek Aleksandry

13.01

10.02

10.03

14.04

12.05 

9.06

14.07

11.08

8.09

13.10

10.11

8.12

13.01

10.02

10.03

14.04

12.05

9.06

14.07

11.08

8.09

13.10

10.11

8.12

9.02*

14.04

9.06

11.08

13.10

8.12

18.01

8.02

8.03

5 / 19.04

8 / 22.05

1 / 15 / 28.06

13 / 27.07

9 / 24.08

7 / 21.09

5 / 19.10

7 / 21.11

20.12

18.01

8.02

8.03

5 / 19.04

8 / 22.05

1 / 15 / 28.06

13 / 27.07

9 / 24.08

7 / 21.09

5 / 19.10

7 / 21.11

20.12

Borówkowa Ś R O D Y
Brodatego
Fryderyka Chopina 
Czereśniowa 
Grunwaldzka 
Harcerska 
Władysława Jagiełły 
Jagodowa 11 8 8 5 4* 14 12 9 6 4 2* 13
Kazimierza Wielkiego 25 22 22 19 17 28 26 23 20 18 15 27
Władysława Łokietka 31 29
Malinowa
Stanisława Moniuszki 
Oleśnicka 
Ignacego Paderewskiego 
Piastowska 
Porzeczkowa
Poziomkowa
Samarytańska 
Truskawkowa 
Wesoła 
Winna
Zielonego Dębu

3

Elizy Orzeszkowej 
3.01
3.02
3.03 
7.04
5.05 
2.06
7.07 
4.08
1.09
6.10
3.11
1.12 

3.01
3.02
3.03
7.04
5.05
2.06
7.07
4.08
1.09
6.10
3.11
1.12 

2.02*

7.04

2.06

4.08

6.10

1.12

5.01

1.02

7.03

4 / 18.04

2 / 17 / 30.05

13 / 29.06

12 / 25.07

8 / 23.08

6 / 20.09

4 / 18.10

2 / 15 / 29.11

13.12

5.01

1.02

7.03

4 / 18.04

2 / 17 / 30.05

13 / 29.06

12 / 25.07

8 / 23.08

6 / 20.09

4 / 18.10

2 / 15 / 29.11

13.12

gen. Grota-Roweckiego C Z W A R T K I
gen. Leopolda Okulickiego 
gen. Władysława Sikorskiego 
Rotmistrza W. Pileckiego
Janusza Korczaka
Łąkowa 
Nowa 
gen.Władysława Andersa 12 9 9 6 4 1 13 10 7 5 2 14
Szarych Szeregów 26 23 23 20 18 15 27 24 21 19 16 28
1 Maja 29 30
3 Maja

13.01
10.02
10.03 
14.04
12.05 

9.06
14.07
11.08

8.09 
13.10
10.11

8.12

13.01
10.02
10.03
14.04
12.05

9.06
14.07
11.08

8.09
13.10
10.11

8.12

9.02*

14.04

9.06

11.08

13.10

8.12

Armii Krajowej 
Henryka Pobożnego 
Jana Pawła II 
Świętojańska
Jana Kilińskiego 
Olszewskiego Jana
Krakowska 
Wincentego Witosa 
Władysława S. Reymonta 

UWAGA ! Kolorem czerwonym ww oznaczono daty odstępstw od wyznaczonych dni tygodnia na wywóz odpadów komunalnych w związku z przypadającymi w danym tygodniu świętami.
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4

Adama Asnyka

20.01 

17.02

17.03 

21.04

19.05

16.06

21.07

18.08

15.09

20.10

17.11

15.12

20.01

17.02

17.03

21.04

19.05

16.06

21.07

18.08

15.09

20.10

17.11

15.12

16.02*

21.04

16.06

18.08

20.10

15.12
25.01

16.02

16.03

6 / 20.04

10 / 23.05

7 / 22.06

6 / 20.07

3 / 16 / 31.08

14 / 28.09

12 / 26.10

9 / 23.11

7.12

25.01

16.02

16.03

6 / 20.04

10 / 23.05

7 / 22.06

6 / 20.07

3 / 16 / 31.08

14 / 28.09

12 / 26.10

9 / 23.11

7.12

Generała Józefa Bema W T O R K I

Władysław Broniewskiego 

Chabrowa

Cicha

Marii Dąbrowskiej

Fiołkowa

Jaśminowa

Jędrzejowska 3 14 14 11 9 6 4 1 12 10 7 5

Marii Konopnickiej 17 28 28 25 23 20 18 16* 26 24 21 19

Krótka 31 29

Adama Mickiewicza 

Cypriana Kamila Norwida

Pogodna

Prusicka 

Siostry Hilgi Brzoski

Juliusza Słowackiego 

Teatralna 

Wojska Polskiego

Wrzosowa

5

Akacjowa 

27.01

24.02

24.03

28.04

26.05

23.06

28.07

25.08

22.09

27.10

24.11

22.12

27.01

24.02

24.03

28.04

26.05

23.06

28.07

25.08

22.09

27.10

24.11

22.12

23.02*

27.04*

23.06

25.08

27.10

22.12

Brama Trębaczy Ś R O D Y

Graniczna 

Kosmonautów 

Lawendowa 

Ledowa

Marcinowska 

Młynarska 

Morelowa 4 1 1 12 10 7 5 2 13 11 8 6

Obornicka 18 15 15 26 24 21 19 16 27 25 22 20

Orzechowa 29 30

Piaskowskiego 

Polna 

Rynek 

Sadowa

Słoneczna 

Spokojna

Wałowa

Wiosenna 

Wiśniowa 

Zielona

6

Henryka Sienkiewicza 20.01
17.02
17.03
21.04
19.05
16.06
21.07
18.08
15.09
20.10
17.11
15.12

20.01
17.02
17.03
21.04
19.05
16.06
21.07
18.08
15.09
20.10
17.11
15.12

16.02*

21.04

16.06

18.08

20.10

15.12

18.01

8.02

8.03

5 / 19.04

8 / 22.05

1 / 15 / 28.06

13 / 27.07

9 / 24.08

7 / 21.09

5 / 19.10

7 / 21.11

20.12

18.01

8.02

8.03

5 / 19.04

8 / 22.05

1 / 15 / 28.06

13 / 27.07

9 / 24.08

7 / 21.09

5 / 19.10

7 / 21.11

20.12

Daszyńskiego W T O R K I

ks. D. W. Bochenka 

Milicka

Piwniczna 

Pl. M. J. Piłsudskiego

Solna 

Stawowa 

Tadeusza Kościuszki 10 7 7 4 2 13 11 8 5 3 14 12

Drukarska 24 21 21 18 16 27 25 22 19 17 28 27*
27.01
24.02
24.03
28.04
26.05
23.06
28.07
25.08
22.09
27.10
24.11
22.12

27.01
24.02
24.03 
28.04
26.05
23.06
28.07
25.08
22.09
27.10
24.11
22.12

23.02*

27.04*

23.06

25.08

27.10

22.12

Bartosza Głowackiego 30 31

pl. Włostowica

Jana Matejki

Kościelna 

Leśna 

Lipowa 

Michała Drzymały

Obrońców Pokoju 

UWAGA ! Kolorem czerwonym ww oznaczono daty odstępstw od wyznaczonych dni tygodnia na wywóz odpadów komunalnych w związku z przypadającymi w danym tygodniu świętami.
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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 16:07 17:13 18:15
2 Trzebnica ul. Bukowa 6:07 7:12 10:08 - - -
3 Trzebnica ul. Zielonego Dębu 6:08 7:13 - 16:02 17:08 18:12
4 Raszów skrzyżowanie 6:11 7:15 - 16:00 17:06 18:10
5 Raszów wieś - - 10:11 - - -
6 Taczów 6:14 7:18 10:14 15:57 17:03 18:07
7 Głuchów Górny 6:18 7:22 10:18 15:53 16:59 18:03
8 Skarszyn 6:22 7:26 10:22 15:49 16:55 17:59
9 Boleścin 6:25 7:29 10:25 15:45 16:52 17:56

10 Piersno 6:28 7:32 10:28 15:42 16:49 17:53
11 Boleścin 6:31 7:35 10:31 15:39 16:46 17:50
12 Skarszyn 6:34 7:38 10:34 15:36 16:43 17:47
13 Godzieszowa 6:37 7:41 10:37 15:33 16:40 17:44
14 Siedlec PKP 6:40 7:44 10:40 15:30 16:37 17:41
15 Godzieszowa 6:43 7:47 10:43 15:27 16:34 17:39
16 Skarszyn 6:46 7:50 10:46 15:24 16:31 17:36
17 Głuchów Górny 6:50 7:52 10:50 15:20 16:27 17:32
18 Taczów 6:54 7:55 10:54 15:16 16:23 17:28
19 Raszów skrzyżowanie - - 10:56 15:13 - 17:25
20 Raszów wieś 6:58 7:58 - - 16:21 -
21 Trzebnica ul. Bukowa 7:01 8:01 10:58 15:10 16:19 17:23
22 Trzebnica ul. Zielonego Dębu 7:03 8:02 - - - -
23 Przedszkole ul. 3 Maja 7:06 8:05 - 15:08 16:17 -
24 Trzebnica nr 23 7:10 8:10 11:02 15:05 16:15 17:20

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 / 
15:05 /  16:15 /  17:20

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 6:40 /  14:15 A / 15:15 Dworzec Autobusowy

Ujeździec Mały – Trzebnica 7:08 /  14:43A / 15:43

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.

HARMONOGRAM O D B I O RU O D PADÓW  KO M U NALN YCH  SO łEC T WA
zmieszanych i selektywnie zebranych w okresie od 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
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SZTUCZNE PAPIER SZKŁO

1

Masłów C Z W A R T E K

2.01
6.02
6.03
3.04

9.05*
5.06
3.07
7.08
4.09
2.10
6.11
4.12 

2.01
6.02
6.03
3.04

9.05*
5.06
3.07 
7.08
4.09
2.10
7.11
4.12 

7.02
26.04
20.06
10.08
03.10
05.12

12.01
2.02
7.03

4 / 18.04
4 / 17 / 30.05 

13 / 29.06
12 / 26.07 

8 / 23.08
6 / 20.09 
4 / 18.10
7 / 22.11 

14.12

12.01
2.02
7.03 

4 / 18.04
4 / 17 / 30.05 

13 / 29.06
12 / 26.07 

8 / 23.08
6 / 20.09 
4 / 18.10
7 / 22.11 

14.12

Cerekwica 

Sulisławice 

Świątniki 5 2 2 13 11 6* 6 3 14 12 9 7

Węgrzynów 19 16 16 27 25 22 20 17 28 26 23 21

Droszów 30 31

Malczów 

Marcinowo

Rzepotowice

Nowy Dwór

2

Brzezie W T O R E K 10.01
14.02
14.03 
11.04
16.05
12.06
11.07

1.08
12.09
10.10
14.11
12.12

10.01
14.02

15.03*
11.04
16.05
12.06
11.07

1.08
12.09
10.10
14.11 
12.12

15.02
27.04
14.06

1.08
10.10
13.12

19.01
09.02
09.03

5 / 19.04
9 / 23.05 

1/ 15 / 28.06
13 / 27.07 

9 / 24.08
7 / 21.09
5 / 19.10

6 / 16 / 30.11 
27.12

19.01
09.02
09.03 

5 / 19.04
9 / 23.05 1/

1 / 15 / 28.06
13 / 27.07 

9 / 24.08
7 / 21.09 
5 / 19.10

6 / 16 / 30.11
27.12

Biedaszków Wielki

Janiszów

Ujeździec Mały 10 7 7 4 2 13 11 8 5 3 14 12

Ujeździec Wielki 24 21 21 18 16 27 25 22 19 17 28 28*

Koniowo 30 31

Domanowice

Brzyków 

3

Piersno Ś R O D A

9.01
13.02
13.03
12 04
15.05
19.06
10.07
14.08
11.09

9.10
13.11
11.12

9.01
13.02
13.03
12 04
15.05
19.06
10.07
14.08
11.09

9.10
13.11
11.12

14.02
13.04
20.06
10.08
11.10
14.12

12.01 
2.02
7.03

4 / 18.04
4 / 17 / 30.05 

13 / 29.06
12 / 26.07 

8 / 23.08
6 / 20.09 
4 / 18.10
7 / 22.11

14.12

12.01
2.02
7.03

4 / 18.04
4 / 17 / 30.05 

13 / 29.06
12 / 26.07 

8 / 23.08
6 / 20.09
4 / 18.10
7 / 22.11

14.12

Boleścin

Skarszyn 

Głuchów Górny 4 1 1 12 10 7 5 2 13 11 8 6

Taczów Mały 18 15 15 26 24 21 19 16 27 25 22 20

Taczów Wielki 29 30

Brochocin

Raszów

Będkowo

4

Masłowiec C Z W A R T E K
16.01
20.02
20.03
17.04
18.05
26.06
17.07
21.08
18.09
16.10
20.11
18.12

16.01
20.02
20.03
17.04
18.05
26.06
17.07
21.08
18.09
16.10
20.11
18.12

22.02
24.04
20.06
28.08
17.10
19.12

19.01
09.02
09.03

5 / 19.04
9 / 23.05 

1 / 15 / 28.06
13 / 27.07 

9 / 24.08
7 / 21.09
5 / 19.10

6 / 16 / 30.11
27.12

19.01
09.02
09.03

5 / 19.04
9 / 23.05 

1 / 15 / 28.06
13 / 27.07 

9 / 24.08
7 / 21.09
5 / 19.10

6 / 16 / 30.11
27.12

Kuźniczysko 

Skoroszów

Koczurki 12 9 9 6 4 1 13 10 7 5 2 14

Biedaszów Mały 26 23 23 20 18 15 27 24 21 19 16 28

Komorówko 29 30

Komorowo 

Szczytkowice

5

Blizocin Ś R O D A 17.01
21.02
21.03
25.04
22.05
27.06
18.07
22.08
19.09
24.10
21.11
19.12

17.01
21.02
21.03
25.04

23.05*
27.06
18.07
22.08
19.09
24.10
21.11
19.12

22.02
25.04
21.06
28.08
24.10
20.12

26.01
23.02
16.03

6 / 20.04
11 / 24.05 

6 / 22.06
6 / 20.07 

3 / 17 / 31.08
14 / 28.09
12 / 26.10

9 / 23.11 
7.12

26.01 
23.02
16.03

6 / 20.04
11 / 24.05 

6 / 22.06
6 / 20.07 

3 / 17 / 31.08
14 / 28.09
12 / 26.10

9 / 23.11
7.12

Jaźwiny 

Ligota 11 8 8 5 8* 14 12 9 6 4 15 13

Księginice 25 22 22 19 17 28 26 23 20 18 29 27

Kobylice 31 31*

Jaszyce 

Małuszyn

UWAGA !  Kolorem czerwonym * oznaczono daty odstępstw od wyznaczonych dni tygodnia na wywóz odpadów komunalnych w związku  
z przypadającymi w danym tygodniu świętami. Pojemniki należy wystawiać przed posesję na dzień przed terminem odbioru. 

 Odbiór odpadów odbywa się od godz 6.00 rano. Pojemniki nie wystawione nie będą opróżniane, a reklamacje uwzględniane. 
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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

USŁUGI 
PIELĘGNIARSKIE 

Prywatnie w domu u pacjenta
•	 pobieranie	krwi	
•	 dowóz	do	laboratorium
•	 zastrzyki,	kroplówki	na	zlecenie	lekarza	
•	 zmiana	opatrunków
•	 usuwanie	szwów	
•	 pomoc	w opiece nad noworodkami 
•	 pomiar	ciśnienia
•	 kontrola	glukozy	
•	 inne	do	ustalenia	indywidualnie	

tel. 519 849 635 

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

PRZyCHODNIA

SPECJALISTYCZNO-
REHABILITACYJNA

DLA DZIECI
Trzebnica ul. Św. Jadwigi 3a

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

tel. 606 454 887

PORADNIA NEUROLOGICZNA
DLA DZIECI

lek. med. Marzena Ambicka – Ciba

REHABILITACJA DZIECI

Fizjoterapeuci
z certyfikatem metody Vojty

NDT – Bobath, PNF

KONSULTACJE LEKARSKIE

◆ pediatra ◆ neonatolog

◆ ortopeda ◆ nefrolog
◆ wykonujemy badanie
USG u dzieci

LOGO-SPEKTRUM

NOWOCZESNE CENTRUM
TERAPII I WSPOMAGANIA

ROZWOJU DZIECI

•	Integracja	Sensoryczna
•	Terapia	Logopedyczna
•	Diagnoza	i terapia dysleksji
•	Trening	sensomotoryczny
•	Trening	umiejętności	
 społecznych
•	Zajęcia	dla	dzieci	z Zespołem 

Aspergera
•	Przygotowanie	do	szkoły
 "Pierwszak na medal"
•	Terapia	ręki
•	Treningi	słuchowe	(metoda	

Warnkego i Neuroflow) 
•	Zajęcia	z ortografii
•	Zajęcia	wg	metody	Montessori
•	Muzykoterapia
•	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. Obrońców Pokoju 9B

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
w w w.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

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

PSyCHOLOG
PSyCHOTERAPEUTA

Gabinet Psychologiczno-Terapeutyczny

mgr Alicja Szajner
•	 psychoterapia	indywidualna,
•	 wsparcie	psychologiczne,
•	 konsultacje	dla	młodzieży	od	12	r.ż.
•	 konsultacje	dla	rodziców,

Pracuję głównie z osobami dorosłymi

tel. 731 644 123
Trzebnica

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

NIERUCHOMOŚCI

SPR ZE DAM

DZIAłKA(19) budowlana, o powierzchni 
1080 metrów, przy ul. Ogrodowej w Trzeb-
nicy, z bezpośrednim dostępem do drogi 
gminnej, usytuowana na wzgórzu, z pięk-
nym widokiem na miasto, wśród nowo po-
wstającego osiedla domków jednorodzin-
nych, media: prąd, woda w drodze, gaz, tel. 
535 432 495.

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.

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 17.01.2023 r.

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 cier-
pliwość. Korepetycje w centrum Trzebnicy, 
tel. 603 557 705 

MOTORyZACJA / rolnicze

SPR ZE DAM

KUPIę AUTO(20) CAŁE LUB USZKODZONE, 
zapłacę OD REKI, dojadę, tel. 691 831 562.
SUZUKI(19) Jimmy 2008r 1.5 diesel 4X4 ciem-
nozielony metalik, tel. 721 658 435.
ROWER(19) Brzezie 52, cena 1500 zł, tel. 723 
538 228.

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 30 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 30 zł, Trzebni-
ca-Oborniki Śląskie, tel. 508 623 596.

ZIEMNIAKI(19) paszowe 0,4 zł/ 1 kg – Ra-
szów, tel. 604 637 080. 
WSPOMAGANIE(19) elektryczne do ruskie-
go ciągnika T 25, również do ciągnika C 330, 
cena 800 zł, tel. 723 538 228.
CIąGNIK(17) URSUS C-360, stan dobry, zare-
jestrowany i ubezpieczony, tel. 693 602 615, 
723 270 982.

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(19) 46 mkw, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, wc, okolice Trzebnicy, atrakcyjna 
cena, tel. 530 419 909.
Szukam KAWALERKI(19) lub niedużego 
mieszkania 2-pokojowego do wynajęcia 
w Trzebnicy, Miliczu, Obornikach, Śl,Długołę-
ce, tel. 603 875 072.
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-
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.

biuRo
nieRuChomośCi

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

tel. 602 756 346

MIESZKANIA
DOMY
DZIAŁKI

ul. daszyńskiego 42 trzebnica

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.

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(19) 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 
250 zł, tel. 732 244 683.

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(20) Easy Care, emulsja biała, 
plamoodporna, 9 ltr, do wnętrz, bardzo do-
bre kryje, wydajność to 14 mkw/ltr, cena 110 
zł /szt., termin ważności 07.2024r, tel: 733 013 
777.

KOLUMNY(19) 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.

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.

OPRYSKIWACZ(19) spalinowy, plecakowy, 
14 L nowy, cena 600 zł , tel. 723 538 228.
RADIO SAMOCHODOWE(19) Działa, cena 
70 zł, Trzebnica-Oborniki Śląskie, tel. 508 623 596.

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

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 pojemności 
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

SPR ZE DAM

LODÓWKA(20) CANDY – zamrażarka tel. 
603715289. Cena do uzgodnienia, tel. 502 
677 578.

KONSOLA (19) używana, Playstation 3 Su-
per Slim +dysk 232GB w stanie bardzo do-
brym, w pełni sprawna, kupiona 23.04.2021 
roku w sklepie konsolowym Norbit, zestaw 
składa się z : Konsola, oryginalny Dual-
Shock, kabel do pada, kabel zasilający, ka-
bel HDMI, pudełko + instrukcje, cena 300 
zł, tel. 694 878 705.

DREWNO (19) opałowe, dąb, cena 550 zł, 
sosna, cena 300 zł, suche, tel. 609 088 871.

ZAMRAżARKA(19) HAIER – poj. 170 l, skła-
dająca się z sześciu pojemnych I przeźro-
czystych szuflad, stan : idealny, używana 
tylko przez jeden miesiąc, cena 730 zł, tel. 
502 433 986.

LODÓWKA(19) wymiary 160 x 60, cena 550 
zł, do negocjacji, nie zniszczona, brak żad-
nych uszkodzeń, marka Bosch, posiada 3 szu-
fladowa zamrażarkę, tel. 668 468 162.

ZAMRAżARKA(19) cena 450 zł, do negocja-
cji, wymiary 100 x 60, tel. 668 468 162.

GOLARKA(19) PHILIPS. Zasilanie sieciowe jak 
i akumulatorowe. Trymer. Cena 70 zł. Tel. 733 
013 777.

LAPTOP(19) DELL Vostro 14" 5490 i5-
10210U/16GB/256/Win10P ALU. Stan tech-
niczny i wizualny jak nowy, na gwarancji, tel. 
733 013 777.

EKSPRES(19) do kawy kolbowy DeLonghi 
EC685, mało używany, w bardzo dobrym sta-
nie, Trzebnica, tel. 793 033 366.

cd. na kolejnej stronie

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

MEBLE

SPR ZE DAM

STOłY(19) 9 sztuk, do kawiarni/baru/restau-
racji w kolorze jasnobrązowym 90 X 90 cm. 
Cena 990 zł, odbiór w Szymanowie, tel. 601 
849 555.
STÓł(19) drewniany roboczy, warsztatowy, 
garażowy. Pomalowany impregnatem w ko-
lorze włoski orzech, trzy warstwy. Trzebnica, 
wymiary (mierzony blat górny): szer. 60 cm, 
dł. 128 cm, wys.82 cm, tel. 694 878 705.

BIURKO(19) dziecięce, stan dobry, cena 80 zł., 
tel. 605 260 237.

SZAfA(19) biała, stan dobry, cena 250 zł, tel. 
605 260 237.

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

łÓżKO(19) dziecięce, używane bez matera-
ca, stan dobry, cena 550, tel. 605 260 237.

MASAŻE 
ORIENTALNE 

Magda Cidyło-Starczewska

MASAŻE LIFTINGUJĄCE
Kobido i Face Lift Up Therapy

MASAŻE RELAKSACyJNE 
Lomi Lomi, Abhyanga i masaż 
Kamieniami Półszlachetnymi

TRZEBNICA
ul. Marcinowska 4a/15

tel. 664 736 802
 

CHOINKI
Z PRZYDOMOWEJ

PLANTACJI
Różne wielkości

Możliwa rezerwacja

 

i transport

504 853 191
55-100 Przyborów koło Koniowa

PSS Społem
w Trzebnicy wydzierżawi:

LOKALE
o powierzchni 577 mkw 

na działalność handlową, 
usługową, proedukcyjną itp.

o powierzchni 67 mkw 
na warsztat samochodowy, 

garaż itp.

tel. 71 312 09 36
609 794 991

Zaświadczenie z e-Urzędu Skarbowego (e-US) – to proste!

Zaświadczenie krok po kroku 
•	logujesz się do serwisu e-US na podatki.gov.pl i wyrażasz zgodę na 

e-korespondencję,
•	składasz	wniosek	o wydanie zaświadczenia, 
•	otrzymujesz	elektroniczne	zaświadczenie	w postaci pliku, 
•	pobierasz	plik	z zakładki „Dokumenty otrzymane”,
•	plik	przekazujesz	do	instytucji,	która	tego	wymaga,	np.	pocztą	

elektroniczną, na nośniku danych czy za pośrednictwem systemu tej 
instytucji. 

Jakie zaświadczenia możesz otrzymać w e-US
• o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób 

fizycznych (ZAS-DF);
•	o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na 

ubezpieczenia wykazane w podatku dochodowym od osób fizycznych 
(ZAS-DFU); 

•	o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (ZAS-W).
Aktualnie 73% zaświadczeń o dochodach i 54% zaświadczeń o niezaleganiu 
w podatkach jest wydawanych w serwisie w ciągu kilku minut. 

Bez opłaty skarbowej
Zaświadczenia wydawane w e-US nie podlegają opłacie skarbowej.

Jak bank czy uczelnia sprawdzą autentyczność zaświadczenia 
•	pracownik	instytucji	korzystającej	z zaświadczenia otrzymuje je 

w formie pliku
•	plik	zawiera podpis elektroniczny w postaci:
— kwalifikowanej pieczęci Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS),
— kwalifikowanego podpisu elektronicznego upoważnionego 

pracownika urzędu skarbowego
•	do	zweryfikowania	podpisu	w e-zaświadczeniu służy usługa na portalu 

PUESC (https://puesc.gov.pl/uslugi/zweryfikuj-podpis-elektroniczny) 
•	raport	z weryfikacji wraz z zaświadczeniem można wydrukować 

i dołączyć do akt prowadzonej sprawy.

Zaświadczenia elektroniczne wydawane w e-US powinny być 
traktowane na równi z dokumentami papierowymi.
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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

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

– Księgowość 
– DoTACJE 
– sZKoLENiA ABC FiRMY 
– PoMoC w RoZPoCZęCiU
DZiAłALNośCi 
– KoNsULTACJE PoDATKowE

– PRoJEKTowANiE gRAFiCZNE
– DRUK 
– REKLAMA ZEwNęTRZNA
– MATERiAłY FiRMowE
– gADŻETY REKLAMowE

ZASILANIE 
AWARYJNE

dla POMP
KOMPUTERÓW
OŚWIETLENIA
LODÓWEK...

tel. 513 986 986

!

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	workach

TRZEBNICA ul. Chrobrego 26
dawny ARAJ

tel. 609 514 915 / 697 011 953

www.prodlafirm.pl

biuro.nkpro@gmail.com
531 795 826

BIURO RACHUNKOWE | AGENCJA REKLAMOWA

biuro.mkpromo@gmail.com
725 395 562

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.
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

SPR ZE DAM

fOTELIK/NOSIDEłKO(19) samochodowe, 
Maxi Cosi, stan bardzo dobry, cena 100 zł, 
Trzebnica, tel. tel. 793 033 366.

ODDAM / PR Z YJMę

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

KOMPLEKSOWE 
WYKOŃCZENIE MIESZKAŃ

REMONT y
– malowanie, tapetowanie, gładzie
– ŁAZIENKI – kompleksowo
– panele, listwy przypodłogowe
– wymiana blatów i frontów ku-

chennych

FACHOWE DORADZTWO
tel. 782 666 325, 665 354 265
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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

K A N T ÓW K I
P O D B I T K I

DESKI / łATY / KONTR-łATY

tel. 793 200 004

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

– 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 Service

– 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

SKLEP / USŁUGI
ODZIEŻ ROBOCZA
– OBUWIE ROBOCZE
– RĘKAWICE, ARTYKUŁY BHP
– HAFT KOMPUTEROWY
– NADRUKI NA ODZIEŻY
– SPAWARKI
– art. SPAWALNICZE
– GAZY TECHNICZNE 

OBRÓBKA METALU 
– KOMPLEKSOWA 

OBRÓBKA METALU 
cięcie, wiercenie, 
gięcie, spawanie, 
walcowanie

– CIĘCIE PLAZMĄ CNC

Dawid Nowakowski
Anna Nowakowska

ul. Prusicka 32
TRZEBNICA

tel. 71/312 05 89 
506 070 468 

513 135 065

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

MIEJSCE
na Twoją

FISZKę 
reklamową
12,20 zł netto

15,00 zł brutto



48 NR 20  / 225 / 20.12.2022


