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Za nami 38. Uliczny Bieg Sylwestrowy Trzebnica 2022! Jak zwykle przywitaliśmy biegaczy niepowtarzalną atmosferą, spraw-
ną organizacją i bogatym pakietem startowym. Nie brakowało również sportowych emocji oraz pokonywania własnych 
ograniczeń i słabości czy poprawiania życiowych rekordów. Po raz kolejny centrum biegowym zawodów była nowa Gminna 
Hala Widowiskowo-Sportowa im. Dolnośląskich Olimpijczyków – obiekt stworzony z myślą o imprezach tej rangi. Trzebnic-
ki Bieg Sylwestrowy miał tradycyjnie wymiar charytatywny – dzięki licznej frekwencji udało się zebrać ponad 8 tys. zł, które 
burmistrz Marek Długozima przekazał rodzicom małej Oliwii na rehabilitację dziewczynki. 



32 NR 1 / 226 / 20.01.2023NR 1  / 226 / 20.01.2023

Przecięcia wstęgi dokonali 
wspólnie burmistrz Marek Dłu-
gozima, poseł na Sejm RP Paweł 
Hreniak, dyrektor GDDKiA Li-
dia Markowska, przedstawicie-
le trzebnickich chirurgów: prof. 
dr hab. n. med. Jerzy Jabłecki, 
dr n. med. Janusz Kaczmarzyk, 
lek. med. Leszek Kaczmarzyk 
i lek. med. Paweł Orzechowski. 

– Cieszę się, że dziś możemy 
się tu wszyscy razem spotkać, by 
dokonać oficjalnego otwarcia no-
wego ronda, które jest kluczowe 
w kontekście zwiększenia płyn-
ności ruchu i bezpieczeństwa na 
tym jednym z najtrudniejszych 
skrzyżowań. Jego nazwa nie jest 
przypadkowa, sąsiaduje z miej-
scem historycznie ważnym, de-
finiującym dla wielu Trzebnicę 
jako miejsce, gdzie rozpoczęła się 
polska replantologia. To w szpi-
talu imienia naszej patronki św. 
Jadwigi Śląskiej dr Kocięba doko-
nał przełomowego zabiegu przy-
szycia ręki, pierwszego w Europie, 
a trzeciego na świecie. Asystowała 
mu w tym siostra Brzoska, to dla 
nich w pierwszej kolejności wnio-
skowałem o nadanie tytułu „Za-
służony dla Gminy Trzebnica”, 
to imieniem siostry Hilgi na mój 
wniosek nazwano ulicę będącą 
łącznikiem pomiędzy ul. Prusic-
ką a Milicką. Później do grona 
zasłużonych dołączył cały zespół 
trzebnickich chirurgów będących 

kontynuatorami dzieła profesora 
Kocięby, a także asystujący przy 
tamtej sławetnej operacji śp. dr 
Piotr Mozalewski i siostra Teodo-
zja Winnicka. Teraz symbolicznie 
łączymy tym rondem nie tylko 
ulice, ale także pamięć o wielkich 
postaciach świata lekarskiego 
z Trzebnicy – powiedział bur-
mistrz Marek Długozima i dodał: 
– Dziękuję wszystkim zaangażo-
wanym w jego powstanie, szcze-
gólnie Pani dyrektor GDDKiA od-
dział Wrocław Lidii Markowskiej 
wraz z pracownikami, dziękuję 
pracownikom Urzędu Miejskiego, 
a także wykonawcy – podsumo-
wał burmistrz, po czym zwrócił 
się do prof. Jabłeckiego: Panie pro-
fesorze, nasze myśli i marzenia się 
spełniają, takie proste rozwiązanie 
jak rondo, a wnosi tyle bezpie-
czeństwa. Wierzę, że dzięki niemu 
będziecie mieć mniej pracy na co 
dzień, a wszyscy będziemy bez-
pieczniejsi. 

Słowo do zebranych skierował 
poseł Paweł Hreniak: – Od naj-
młodszych lat Trzebnica kojarzy 
mi się przede wszystkim z dwoma 
rzeczami, z trzebnicką bazyliką 
i z dokonaniami tutejszych chi-
rurgów. Cieszę się i gratuluję, że 
pan burmistrz Marek Długozima 
tę tradycję podtrzymuje. Nawią-
zując do nazwy tego ronda, tak jak 
chirurdzy współpracują w zespo-
le, tak właśnie powstało to rondo 

– dzięki bardzo dobrej współpracy 
burmistrza i pani dyrektor Lidii 
Markowskiej – podsumował poseł 
Paweł Hreniak, a dyrektor Lidia 
Markowska dodała: – Dziś na tym 
rondzie panuje duży ruch, ale jest 
to ruch płynny, a zmniejszy się on 
znacząco, gdy wybudujemy także 
Małą Obwodnicę Trzebnicy. Panie 
burmistrzu, bardzo dziękuję za 
dotychczasową współpracę. Gra-
tuluję tej energii i wiary w realiza-
cję zamierzonych celów. 

Na zakończenie burmistrz Ma-
rek Długozima wręczył na jej ręce 
symboliczne podziękowania.

W imieniu chirurgów trzeb-
nickich głos zabrał profesor 
Jerzy Jabłecki: – W tym mo-
mencie wypada podziękować miesz- 
kańcom Trzebnicy oraz Panu 

burmistrzowi za tę wspaniałą ini-
cjatywę. Wszyscy cieszymy się 
z tego wyróżnienia. W dalszym 
ciągu nasza chirurgia rozwija się 
bardzo dobrze. Oddajmy hołd mi-
nutą ciszy tym, których już tu dziś 
z nami nie ma – poprosił. 

Symbolicznego poświęcenia 
ronda dokonał ks. proboszcz Piotr 
Filas SDS podkreślając, że rondo 
jest także bardzo potrzebne dla 
ludzi korzystających z cmentarza 
przy ul. Prusickiej. 

[sh]

▶ W imieniu trzebnic -
kich chirurgów po-
dziękował prof. Jerzy 
Jabłecki.

▶ Nowe rondo poświę-
cił ks. proboszcz 
Piotr Filas SDS.

▶ Poseł na Sejm RP Paweł 
Hreniak pogratulował 
inwestycji.

▶ Rondo Chirurgów Trzebnickich w znacznym stopniu zwięk-
szyło płynność ruchu na skrzyżowaniu.

▶ Uroczyste otwarcie ronda miało miejsce na ul. Cichej, by nie blokować ruchu na skrzyżowaniu.▶ Burmistrz Marek Długozima 
podziękował Lidii Markow-
skiej Prezes GDDKiA oddział 
Wrocław za współpracę przy 
budowie ronda.

t r z e b n i c a

otwarcie ronda 
chirurgów trze bnickich

W środę 21 grudnia oficjalnie otwarto rondo 
na skrzyżowaniu ul. Prusickiej, ul. H. Brzoski 

i ul. Cichej. – Moje wieloletnie starania 
zakończyły się spełnieniem kolejnej obietnicy 

wyborczej danej mieszkańcom. To już trzecie 
duże rondo wykonane w tej kadencji. Tak, jak 

obiecywałem, udało się wcześniej upłynnić 
ruch w centrum miasta za sprawą Ronda Unii 

Europejskiej i Ronda im. 4 czerwca 1989 – 
powiedział burmistrz Marek Długozima.

R E K L A M A

▶ Przecięcia wstęgi dokonali wspólnie burmistrz 
Marek Długozima, poseł na Sejm RP Paweł 
Hreniak, dyrektor GDDKiA Lidia Markowska, 
przedstawiciele trzebnic-
kich chirurgów: prof. dr 
hab. n. med. Jerzy Jabłecki, 
dr n. med. Janusz Kaczma-
rzyk, lek. med. Leszek Kacz-
marzyk i lek. med. Paweł 
Orzechowski.

▶ Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 przygotowali 
przedstawienie wspominające pierwszą udaną replan-
tację dokonaną przez zespół dr. Ryszarda Kocięby.

▶ Nowe rondo podoba się kierowcom, a burmistrz  
Marek Długozima już zapowiada, że kolejne powsta-
nie u zbiegu ul. Milickiej i Hilgi Brzoski.
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Pomimo kryzysu spowodowa-
nego napaścią Rosji na Ukrainę, 
Gmina Trzebnica nie zwalnia 
tempa rozwoju. Realizowane i pla-
nowane do realizacji są kolejne in-
westycje. Najważniejsze z nich to 
trwająca rozbudowa Szkoły Pod-
stawowej nr 2 wraz z łącznikiem 
czy budowa hali sportowej w Kuź-
niczysku, a także budowa nowej 
siedziby Miejskiej i Gminnej Bi-
blioteki Publicznej. 

Prorozwojowy, tak najłatwiej 
można określić Budżet Gminy 
Trzebnica mojego autorstwa, któ-
ry głosami radnych KWW Mar-
ka Długozimy, został przyjęty 
podczas sesji rady 9 stycznia 2023 
roku. Blisko 20 mln zł zostanie 
przeznaczone na inwestycje. Do-
finansowane również zostaną so-

łectwa, które z budżetu otrzymają 
ponad 1 000 000 zł.

Najważniejsze planowane in-
westycje, to wymieniona powyżej 
kontynuacja rozbudowy szkoły SP 
nr 2, budowy nowej hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej w Kuźni-
czysku oraz biblioteki, ale również 
sporządzenie dokumentacji pro-
jektowej rozbudowy Szkoły Pod-
stawowej nr 1. Trwa remont Parku 
Miejskiego im. Marii i Lecha Ka-
czyńskich oraz budowa świetlicy 
w Sulisławicach, a także świetlicy 
połączonej z remizą w Ujeźdźcu 
Wielkim. Budowana jest droga 
pomiędzy Głuchowem Górnym 
a Boleścinem, zmodernizowane 
zostaną drogi w Skoroszowie, Ce-
rekwicy (ul. Ogrodowa i Kwiato-
wa) i Masłowie, powstaje projekt 

budowy dróg na osiedlu w rejonie 
ul. Polnej oraz w miejscowości 
Ujeździec Wielki, przebudowana 
będzie ul. Korczaka w Trzebnicy. 
Od powiatu trzebnickiego prze-
jęliśmy zadanie remontu drogi na 
odcinku Biedaszków Wielki – Ja-
niszów. W samym Biedaszkowie 
droga również poddana zostanie 
modernizacji. Wyremontowa-
na zostanie świetlica w Doma-
nowicach, gdzie powstanie też 
nowa droga. Podobnie będzie 
w Masłowcu, gdzie oprócz bu-
dowy świetlicy wyremontowana 
zostanie droga na odcinku ponad 
2,5 km. Nowe świetlice powsta-
ną także w Brzeziu i Świątnikach. 
Projekt świetlicy wraz z boiskiem 
wielofunkcyjnym wykonamy dla 
Głuchowa Górnego. Nowe boiska 
zyskają także Komorówko i Rze-
potowice. Nie zapominamy także 
o ekologii, kontynuujemy cykl do-
finansowań na wymianę pieców, 
powstaną nowe tężnie solankowe 
na Trzebnickich Stawach. W dal-
szym ciągu rozbudowywać bę-
dziemy oświetlenie w całej gminie 

i tak doświetlone zostaną m.in. 
Kobylice, Księginice, Piersno, Ma-
łuszyn, Skarszyn czy Taczów Mały 
gdzie wyremontowana zostanie 
też droga. Jedną z większych inwe-
stycji będzie też kompletna termo-
modernizacja Szkoły Podstawowej 
w Boleścinie. 

Warto także pamiętać, że w za-
kończonym już roku 2022 wyko-
naliśmy rozbudowę oświetlenia za 
ponad 3 mln zł (500 nowych 
lamp), powstała sieć dróg w Księ-
ginicach, zakończyliśmy drugi 
etap modernizacji Winnej „Ko-
ciej” Góry, powstały nowe drogi 
– łącząca Ujeździec Mały z Ko-
niowem, dokończony został re-
mont drogi pomiędzy Biedaszko-
wem Małym a Ujeźdźcem Małym 
wraz z budową chodnika, nową 
nawierzchnię zyskała ul. Myśliw-
ska w Raszowie. Wyremontowa-
na została świetlica w Koniowie, 
powstało boisko wielofunkcyjne 
w Jaźwinach. Najważniejszym wy-
darzeniem grudnia było otwarcie 
nowego Ronda Chirurgów Trzeb-

nickich, które powstało na skrzy-
żowaniu ul. Milickiej, Prusickiej, 
Hilgi Brzoski oraz ul. Cichej.

Pomimo trudnych warun-
ków cały czas rozwijamy się jako 
gmina. Nie przeszkadzają w tym 
również radni opozycyjni, którzy 
nie chcą dostrzec tego, jak dobrze 
na tle innych gmin wypada to co 
dzieje się u nas w zakresie inwe-
stycji, co więcej głosują przeciw 
budżetowi (radni Marzec, Śmiert-
ka, Bujak-Ziółkowska, Marsza-
łek i Wróbel. Budżetu nie poparli 
również radni z PiS: Janusz Szy-
dłowski i Małgorzata Wójcik), 
a tym samym są przeciw wszyst-
kim wymienionym powyżej zada-
niom. Ich zachowanie zostawiam 
już Państwa ocenie. Przed nami 
kolejne wyzwania, cele i zadania, 
które chcę zrealizować, by Gmina 
Trzebnica, która jest jedną z naj-
piękniejszych dolnośląskich gmin, 
wciąż mogła się rozwijać i rozkwi-
tać dla swoich mieszkańców.

Marek Długozima 
Burmistrz Gminy Trzebnica

budżet uchwalony kolejne fundusze na inwestycje 

R E K L A M A

▶ Radni KWW Skuteczni dla Rozwoju zagłosowali za przyjęciem budżetu. Blisko 20 mln zł 
zostanie przeznaczone na inwestycje.

▶ Burmistrz Marek Długozima po raz kolejny zaproponował 
proinwestycyjny budżet.
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– Jestem przekonany, że nowa 
hala sportowa ucieszy dzieci 
z Kuźniczyska i sąsiednich miej-
scowości również mocno jak od-
dana do użytku 3 lata temu nowa 
szkoła. Tym samym bogata infra-
struktura sportowa naszej gminy 
powiększy się o kolejny profesjo-
nalny obiekt służący lokalnej spo-
łeczności. W tym miejscu dziękuję 
również Radnemu Rady Miejskiej 
ze Skoroszowa Panu Lechowi Ta-
raszczukowi, który zabiegał o jak 
najszybsze powstanie hali. Gra-
tuluję również Pani dyrektor Elż-
biecie Taraszczuk-Gaweł. Wyniki 

osiągane przez uczniów szkoły po-
kazują, że wykorzystują oni w peł-
ni potencjał miejsca jakie udało 
się nam stworzyć. Nowa hala bę-
dzie jego doskonałym uzupełnie-
niem – powiedział burmistrz Ma-
rek Długozima, który wizytował 
inwestycję. Swojego zadowolenia 
nie kryje także dyrektor: – To jak 
wspaniałą przemianę w ostatnich 
latach przeszła nasza szkoła dzięki 
staraniom pana burmistrza, jest 
niepojęte. Zaczynaliśmy od nowe-
go boiska wielofunkcyjnego, póź-
niej stara szkoła przeszła kapitalny 
remont wraz z dobudową nowego 

skrzydła, a teraz powstaje ta wspa-
niała hala sportowa. Z całego ser-
ca dziękuję w imieniu wszystkich 
dzieci, rodziców, ale i nauczycieli, 
którzy mają wspaniałe warunki do 

nauczania – powiedziała Elżbieta 
Taraszczuk-Gaweł. 

Warto zaznaczyć, że na wspo-
mnianą inwestycję oraz na roz-
budowę Szkoły Podstawowej nr 2 

burmistrz Marek Długozima po-
zyskał 10 milionów zł z rządowego 
Polskiego Ładu dla samorządów.

[sh]

Prace zgodnie z Planem SP 2
Burmistrz Marek Długozima wizytował Szkołę 

Podstawową nr 2 , gdzie trwa budowa nowego 
skrzydła budynku wraz z łącznikiem z Gminną 

Halą Widowiskowo-Sportową im. Dolnośląskich 
Olimpijczyków. Obecnie powstaje ostatnie 

z trzech zaplanowanych pięter oraz są 
prowadzone prace wykończeniowe przy 

podziemnym łączniku z halą. Dla ruchu aut 
otwarta została już ul.  3 Maja. 

– Cieszę się, że wszystko 
idzie zgodnie z harmonogra-
mem, a obietnica dana rodzicom 
i uczniom zostaje spełniona. Już 
teraz można podziwiać nowe 
skrzydło, w którym znajdzie się 
9 dodatkowych sal lekcyjnych. 
W czasie wakacji odbyły się też 
konieczne remonty klas tymcza-
sowych, w których znalazło się 
miejsce na m.in. sprzęt zakupiony 
z pozyskanego przeze mnie rządo-
wego dofinansowania programu 
„Laboratoria przyszłości” – po-
wiedział burmistrz i dodał: – Do 
Szkoły Podstawowej nr 2 uczęsz-
cza ponad 700 dzieci, a z roku na 
rok ta liczba będzie rosła. Co wię-
cej, dziś uczniowie SP nr 2 z po-
wodu braku odpowiedniej ilości 
klas, muszą zajmować również po-
mieszczenia Gminnej Szkoły Mu-
zycznej. Trzebnica jest atrakcyjna 
dla rodzin i młodych ludzi. Oferu-

jemy wszystko, co mogą dać mia-
sta większe od nas, ale dajemy też 
poczucie bezpieczeństwa. Wszę-
dzie jest blisko. Nie dziwi więc 
fakt, że mieszkalnictwo w Trzeb-
nicy rozwija się tak dynamicznie. 
My na tę dynamikę zmian jeste-
śmy zobligowani odpowiadać tak, 
by wszystkie dzieci miały komfort 
rozwoju i nauki w najlepszych 
warunkach. Dodatkowo dzięki 
sprawnej organizacji prac oraz za-
angażowaniu kadry pedagogicz-
nej na czele z dyrektor Grażyną 
Kantecką szkoła działa bez prze-
szkód. Również hala funkcjonuje 
w normalnym trybie, odbywają 
się tu różne wydarzenia i liczne 
uroczystości m.in. finał projektu 
„Niepodległa” podsumowujący 
100-lecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości – zakończył

[sh]
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nowa hala rośnie Kuźniczysko
Nowa hala sportowa przy Szkole Podstawowej 

w Kuźniczysku została już zadaszona, trwają 
prace wewnątrz budynku, a wchodząc do środka 

możemy zobaczyć jak duża jest to inwestycja. 
Oprócz samej sali powstały dwa łączniki ze 

szkołą, szatnie, pomieszczenie dla nauczycieli, 
a także schowek na sprzęt sportowy. Sala będzie 
posiadała również nowoczesne oświetlenie oraz 
nagłośnienie. Inwestycje prowadzi firma AKBiK 

Sp. z o.o. z Wrocławia.

▶ Nowe skrzydło budynku Szkoły Podstawowej nr 2. Inwestycję wizytował burmistrz Marek 
Długozima.

▶ Całość inwestycji powinna być gotowa przed rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024.

▶ Wyremontowana i rozbudowana szkoła otwarta została w 2018 roku, teraz 
przyszedł czas na nową halę sportową.

▶ Hala została już zadaszona i docieplona. Burmistrz Marek Długozima wspólnie z dyrektor 
Elżbietą Taraszczuk-Gaweł omawiali dalsze fazy budowy.

▶ Wewnątrz trwają prace wykończeniowe. 

R E K L A M A

▶ Otwarta dla ruchu została także ul. 3 Maja.
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Lista ulic, które są modernizo-
wane to: Sadowa, Świerkowa, Li-
powa, Spacerowa, Cicha, Stawowa, 
Kukułcza, Czereśniowa oraz ul. 
Działkowa.

Szybki postęp prac cieszy, 
mieszkańcy już wkrótce zyskają 
nowe drogi i nowy komfort dotar-
cia do swoich posesji. Wraz z Pa-
nią sołtys Marią Barbarą Ciepluch 
zabiegali oni o powstanie tej klu-
czowej infrastruktury. To kolejna 
duża inwestycja po doświetleniu 
ulic, które jest już realizowane. – 
Księginice jako największe sołec-

two wraz z tymi drogami i oświe-
tleniem drogowym zyskały na 
komforcie, ale także bezpieczeń-
stwie życia. Dodatkowo zgodnie 
z zapewnieniem pana burmistrza 
powstaje projekt oświetlenia drogi 
prowadzącej do naszej świetlicy, 
a także już niebawem wyremon-
tujemy plac zabaw. Dziękujemy 
za troskę, pamięć i zrealizowa-
ne obietnice – powiedziała sołtys 
Barbara Ciepluch. 

– Cały czas staram się 
w zrównoważony sposób rozwijać 
wszystkie tereny wiejskie na równi 

z dynamicznym rozwojem samej 
Trzebnicy. Mamy 41 sołectw i każ-
de z nich zasługuje na uwagę i ma 
konkretne potrzeby, które wraz 

z upływem czasu są lub będą zre-
alizowane. Komfort i bezpieczeń-
stwo wszystkich mieszkańców 
naszej gminy jest dla mnie priory-

tetem – powiedział burmistrz Ma-
rek Długozima. 

[sh]

Umowa przystąpienia do 
wspomnianego programu zosta-
ła podpisana 20 grudnia z Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu. „Ciepłe Mieszka-
nie” jest poszerzeniem programu 
„Czyste Powietrze”, realizowanego 
od 2018 roku.

– Budżet programu to 1,4 mld 
zł, w ramach którego wojewódz-
kie fundusze ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej przekazują 

pieniądze do gmin. Ten program 
jest pomyślany tak, aby był bliżej 
mieszkańców. To właśnie gmi-
ny będą odpowiadać za realizację 
programu i będą oceniać wnio-
ski. Wierzę, że te środki zostaną 
skutecznie dystrybuowane po to, 
aby dobrze służyły mieszkańcom 
gmin – powiedział wiceminister 
klimatu i środowiska, pełnomoc-
nik rządu ds. odnawialnych źródeł 
energii Ireneusz Zyska. 

Dofinansowanie wyniesie od 

15 tys. zł do 37,5 tys. zł na lokal 
mieszkalny. – To bardzo waż-
ny dla nas program. Przypomnę 
tylko, że cały czas walczymy, by 
powrócić do statusu uzdrowi-
ska, a do tego potrzebne jest nam 
czyste powietrze. Robimy wiele, 
by ten cel osiągnąć, co doskona-
le pokazuje najnowszy ranking 
Pisma Samorządu Terytorialne-
go „Wspólnota”, gdzie zajęliśmy 
7 miejsce wśród gmin z najwięk-
szym nakładem finansowym na 
ochronę powietrza w latach 2018-
2021. Nasze uczestnictwo w tym 
i w wielu innych programach, 
a także stworzenie własnego dofi-
nansowania do wymiany starych 
pieców, doskonale pokazują, jak 
poważnie podchodzimy do pro-
blemu czystego powietrza – po-
wiedział burmistrz Marek Dłu-
gozima w momencie podpisania 
porozumienia i dodał: – Na ręce 

wiceministra Ireneusza Zyski oraz 
posła Pawła Hreniaka składam 
podziękowania dla całego rządu, 
który powołując programy takie 
jak ten, realnie włącza się w walkę 

o czyste powietrze. Dziękuję także 
Prezesowi Zarządu WFOŚiGW we 
Wrocławiu Łukaszowi Kasztelowi-
czowi. 

[sh]

ciepłe mieszkanie dla Trzebnicy nowe drogi gotowe Księginice 
Gmina Trzebnica jako jedyna gmina z terenu 

powiatu trzebnickiego znalazła się wśród 
15 gmin z województwa dolnośląskiego 

zakwalifikowanych do programu „Ciepłe 
Mieszkanie”. Burmistrz Marek Długozima 

pozyskał ponad 6,5 miliona złotych na wymianę 
tzw. kopciuchów w budynkach wielorodzinnych. 

W Księginicach powstała sieć dróg. To spełnienie 
obietnicy danej przez burmistrza Marka 

Długozimę mieszkańcom, tego bardzo szybko 
rozwijającego się sołectwa. Środki przeznaczone 

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

▶ Burmistrz Marek Długozima z sołtys i radną Rady Miejskiej Marią Barbarą Ciepluch na 
wyremontowanej ul. Cichej.

▶ Burmistrz Marek Długozima podpisał umowę, na mocy której 
pozyskał blisko 6,5 mln zł na wymianę pieców w budynkach 
wielorodzinnych.

▶ W uroczystości udział wziął m.in. wiceminister Ireneusz Zy-
ski, poseł Paweł Hreniak oraz wicewojewoda Jarosław Kresa.

▶ Dofinansowanie otr z ymało 15 gmin z  terenu województ wa dolnośląsk iego.

▶ Ul. Lipowa i 9 innych ulic zostało wybudowanych w Księginicach. ▶ Ul. Świerkowa (na zdj.) i ul. Sadowa, Lipowa, Spacerowa, Cicha, Stawowa, 
Kukułcza, Czereśniowa oraz ul. Działkowa zostały wyremontowane. 
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Rodzinny Ogród Działkowy 
„STORCZYK” otrzymał dotację 
w kwocie 7 000,00 zł na dofinan-
sowanie budowy i modernizacji 
infrastruktury ogrodowej w po-
staci remontu parkingu etap I, 

realizacja zadania będzie służyć 
tworzeniu warunków dla rozwoju 
rodzinnych ogrodów działkowych 
i usprawni korzystanie z nich.

Rodzinny Ogród Działkowy, 
„GRUNWALD” otrzymał dotację 

w kwocie 6 000,00 zł udzielonej na 
dofinansowanie budowy moder-
nizacji infrastruktury ogrodowej 
w postaci prac ziemnych polega-
jących na utwardzeniu drogi we-
wnętrznej do działek o długości 

400 m i szerokości 3 m, w tym 
wyrównaniu drogi, zdjęciu nad-
miaru ziemi, rozsypaniu materia-
łu, zagęszczeniu i utwardzeniu po-
wierzchni drogi.

– Rodzinne Ogrody Działko-
we pełnią ważną rolę w integracji 
lokalnej społeczności oraz życiu 
kulturalnym. To miejsca spotkań 
rodzinnych, wypoczynku i rekre-
acji. Ich znaczenie wzrosło szcze-
gólnie w czasie izolacji i obostrzeń 
związanych z pandemią. Działki 

stały się popularnym miejscem 
spędzenia nie tylko wolnego cza-
su, ale całych urlopów i wakacji. 
Doceniając ich znaczenie, posta-
nowiłem wspomóc prace remon-
towe i przekazać dofinansowanie, 
które odciąży ROD w przepro-
wadzeniu zaplanowanych prac 
– powiedział burmistrz Marek  
Długozima.

[sh]

Znajdziemy tu zarówno prze-
strzeń do integracji mieszkań-
ców z salą o wielkości 107m², 

zapleczem kuchennym oraz sani-
tariatami, a także pomieszczenia 
remizy z biurami i dwustanowi-

skowym garażem dla wozów bo-
jowych.

– To spełnienie obietnicy da-
nej mieszkańcom sołectwa, pani 
sołtys Cecylii Rudownik, a tak-
że braci strażackiej z OSP Ujeź-
dziec Wielki. Tak liczne sołectwo 
potrzebowało nowego obiektu 
świetlicowego, gdzie będzie moż-
na podejmować różne inicjaty-
wy, ale też w dobrych warunkach 
spotykać się i bawić. Tak samo 

strażacy, którzy znajdują się na 
terenie bardzo podatnym na ko-
nieczność wyjazdów, otoczonym 
lasami, łąkami, a także sąsiadu-
jącym z dużym zakładem pro-
dukcyjnym firmy Tarczyński S.A. 
Kolejnym wzmacniającym to bez-
pieczeństwo elementem będzie za-
kup nowego wozu bojowego, który 
obiecuję strażakom ochotnikom 
– powiedział Marek Długozima 
i dodał: – W tym miejscu należy 

również podkreślić starania sołtys 
Cecylii Rudownik, która zabiegała 
o powstanie tego obiektu. 

W przygotowaniu jest kilka ko-
lejnych świetlic. Należy wymienić 
tu Świątniki, Masłowiec i Brzezie. 
Prace projektowe zaplanowane są 
również dla Głuchowa Górnego, 
gdzie nowa świetlica powstanie na 
miejscu obecnie istniejącej.

[sh]

Budynek zyskał już nakrycie 
dachowe, w środku położone zo-
stały płytki ceramiczne w głównej 
sali, a na zewnątrz trwają prace 
związane z zagospodarowaniem 
terenu. 

– Nowa świetlica w Sulisławi-
cach poprawi warunki podejmo-

wania różnych inicjatyw. Sołtys 
Honorata Krzemińska prężnie 
działa wraz z mieszkańcami na 
różnych polach promocji gminy 
i regionu. Pani sołtys bardzo za-
biegała o ten obiekt, a teraz ma-
rzenie jej i mieszkańców spełnia 
się. Wcześniej wybudowaliśmy 

bezpieczne połączenie ścieżką 
pieszo-rowerową z Trzebnicy do 
Sulisławic, teraz przyszedł czas 
na poprawę warunków lokalo-
wych mieszkańców korzystają-
cych ze świetlicy. Staram się dbać 
o zrównoważony rozwój całej 
gminy – powiedział burmistrz 
Marek Długozima. Sołtys Hono-
rata Krzemińska dodała, że cieszy 
się z prowadzonych prac a nowa 
świetlica będzie wielkim przesko-
kiem pomiędzy tym czym do tej 
pory dysponowało sołectwo, tj. 
salą bez zaplecza sanitarnego. Po-
dziękowała także za rozwój i zro-
zumienie potrzeb sołectwa. 

Co ważne równolegle powstaje 
świetlica wraz z remizą w Ujeźdź-
cu Wielkim, a w najbliższych pla-
nach znajduje się budowa świetlic 
w Świątnikach, Masłowcu, Brzeziu 
i Głuchowie Górnym. 

[sh]

świetlica Sulis ławice świetlica i remiza U jeździec  Wielki
Za ponad 1,5 mln zł powstaje kolejna świetlica 

w Gminie Trzebnica. Burmistrz Marek 
Długozima odwiedził plac budowy inwestycji 

w Sulisławicach wspólnie z sołtys Honoratą 
Krzemińską. Nowoczesny obiekt będzie miał 

140 m² powierzchni użytkowej. Prace prowadzi 
firma TOM-INSTAL Sp. z o.o. z Wrocławia.

rodzinne ogrody działkowe dofinansowane
Burmistrz Marek Długozima przekazał dotację dla Rodzinnych Ogrodów 

Działkowych „Storczyk” i „Grunwald” w łącznej wysokości 13 tys. zł. 
Umowa została podpisana z prezesem Zarządu ROD Grunwald  

Marianem Taborem oraz prezes ROD Storczyk Wandą Miklas  
w obecności sekretarzy Bogumiły Szymachy i Janiny Nowak.

W Ujeźdźcu Wielkim powstaje wyjątkowy 
projekt za blisko 3 mln zł – świetlica 

połączona z remizą będzie miała ponad 
350 m². Prace prowadzi firma TOM-INSTAL 

Sp. z o.o. z Wrocławia. Obecnie trwają prace 
wykończeniowe wewnątrz budynku.

▶ Wew nąt r z t r wają prace w y końc ze niowe.

▶ Pr ze d bu d y nk ie m bu dowany je st park ing. ▶ So ł t ys H onorat a K r ze mińs k a i  b urmist r z M are k D ł u goz im a om ówil i  ak t u alny st an inwe st ycj i .

R E K L A M A

▶ N a z e w n ą t r z  t r w a m o n t a ż d o c i e p l e n i a .  R e m i z a b ę d z i e  p o s i a d a ł a d w u s t a -
n ow i s kow y g a r a ż .

▶ Po dpis anie um ow y na dof inansowanie do re m ontów t r ze b nic k ic h ro d z in -
nyc h o gró dków d z ia ł kow yc h . 

▶ W ś wie t l ic y t r wają prace w y końc ze niowe.

▶ Ro d z inne o gró dk i d z ia ł kowe p e ł nią waż ną ro l ę inte gracj i  lo k alnej sp o ł e c z-
nośc i .

R E K L A M A
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Autorzy rankingu – Paweł Swi-
aniewicz – profesor ekonomii, 
kierownik Zakładu Studiów Spo-
łeczno-Ekonomicznych w Insty-
tucie Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu oraz Julita Łukomska 
– adiunkt w Katedrze Rozwoju 
i Polityki Lokalnej na Wydziale 
Geografii i Studiów Regionalnych 
Uniwersytetu Warszawskiego 
przyjrzeli się wydatkom, jakie sa-
morządy mają zapisane w budże-
cie pod pozycją „ochrona powie-
trza atmosferycznego i klimatu”. 
Okazuje się, że największą rolę 
w tym obszarze – w przeliczeniu 
na mieszkańca – odgrywają sa-
morządy gminne. W budżetach 
województw wielkość ich jest mi-
nimalna. Autorzy dostrzegają też 
znaczny wzrost nakładów na ten 
cel w stosunku do lat poprzed-

nich. Po 2017 roku nastąpił znacz-
ny wzrost wydatków na ochronę 
klimatu, a nasza gmina wpisała się 
w ten trend bardzo dobrze. Wyniki 
rankingu wskazują, że w ocenia-
nym zakresie czasowym przezna-
czyliśmy na ten cel 543,40 złotych 
w przeliczeniu na mieszkańca. Tym 
samym jesteśmy jedynym miastem 
powiatowym z Dolnego Śląska, 
które znalazło się w pierwszej dzie-
siątce rankingu.

Osiągnięta przez Trzebnicę wy-
soka lokata w tym rankingu jest 
m.in. wynikiem naszych działań 
zmierzających do przywrócenia 
miastu statusu uzdrowiska, którą 
od lat konsekwentnie realizuje-
my i przechodzimy kolejne eta-
py w dążeniu do osiągnięcia tego 
strategicznego celu – mówi bur-
mistrz Marek Długozima i dodaje 
– traktuję ten temat poważnie, bo 

zależy mi na tym, by nasi miesz-
kańcy oddychali zdrowym po-
wietrzem. Niepokojące są niskie 
lokaty naszych sąsiednich gmin – 
np. Oborniki Śląskie zajęły w nim 
285 miejsce w kategorii „miastecz-
ka”, przeznaczając na ochronę 
powietrza i klimatu jedynie 37,19 
zł na mieszkańca. Z kolei powiat 
trzebnicki w ogóle nie zabezpie-
czył środków na ten cel i znalazł 
się na samym końcu rankingu. To 
pokazuje, jak wiele pracy jeszcze 
przed nami w kontekście budowa-
nia świadomości społecznej w tej 
dziedzinie.

Zachęcamy do zapoznania się 
z artykułem, który został opubli-
kowany na łamach „Wspólnoty” 
w związku z wynikami rankingu 
i zajęciem wysokiej lokaty przez 
Trzebnicę.

[sh]

Chodziło o to, że poczuł się 
dotknięty moją wypowiedzią, 
w której stwierdziłem, że autorem 
obraźliwych napisów na murach 
mojej posiadłości mógł być praw-
dopodobnie on sam lub ktoś przez 
niego zainspirowany. Zdarzenie 
miało miejsce w nocy bezpośred-
nio po proteście kobiet, w którym 
Mirosław Marzec brał czynny 
udział i udzielał się przez megafon 
do zebranych ludzi. Robił to tak-
że pod moim domem, ponieważ 
z niewiadomych powodów był on 
jednym z punktów na trasie prote-
stujących.

Jednocześnie radny Marzec 
stwierdził podczas rozprawy, że 
traumatyczne przeżycia mojej ro-
dziny w związku z zaistniałą sytu-
acją są w jego odczuciu udawane.

Sąd uznał mnie za niewinne-
go. Wyrok jest nieprawomocny. 
Radny Marzec zapewne wniesie 

apelację. Mam nadzieję, że Sąd II 
instancji podtrzyma ten wyrok.

Mam również nadzieję, że Rad-
ny Marzec potraktuje ten wyrok 
jako wyraźny znak, że obrana 
przez niego metoda walki jest de-
strukcyjna dla wszystkich i nie 
wnosi nic konstruktywnego do 
rozwoju naszej gminy. Może też 
w końcu zrozumie, że on również 
jako radny jest osobą publiczną 
i również podlega krytyce poli-
tycznej i że ona działa nie tylko 
w jedną, lecz w obie strony.

Redaktor Daniel Długosz 
z Nowej Gazety Trzebnickiej 
uczestniczył w praktycznie każ-
dej rozprawie i niemal ferował 
już niekorzystny dla mnie wy-
rok, jednak gdy okazało się, że 
sąd mnie uniewinnił, nie znalazł 
w sobie nawet minimum rzetelno-
ści dziennikarskiej, by to wprost 
i jednoznacznie napisać w swojej 

gazecie. Wolał wybrać wersję zma-
nipulowaną i taką, z której jasno 
nie będzie wynikało czy burmistrz 
Marek Długozima został w tej 
sprawie uniewinniony, czy może 
jednak skazany?

Dlatego podkreślę jeszcze raz 
– mimo wysiłków radnego Marca 
oraz nadziei redaktora Długosza 
na niekorzystny dla mnie wyrok– 
sąd nie doszukał się w moich dzia-
łaniach winy, a tym samym czas 
oraz pieniądze prywatne i podat-
ników znów zostały zmarnowane 
w imię ich osobistej i destrukcyj-
nej walki ze mną.

Marek Długozima 
Burmistrz Gminy Trzebnica

▶ W no c y p ojawi ł  s ię na mur ze nie ce n z uralny napis .  Burmist r z w s woim 
fe l ie tonie st wie r d z i ł ,  że w y konawc ą napisu m ó g ł być prawdop o dob nie s am 
M iros ł aw M ar ze c lu b k toś z uc ze st ników prote st u .

▶ Znic ze z ł ożone p o d b ram ą domu burmist r z a M ark a D ł u goz imy. Po c z ąt kowo 
p o c hó d mia ł  u d ać s ię sp o d baz y lik i  na t r ze b nic k i  R y ne k . Ost ate c z nie z nal az ł 
s ię p o d dom e m b urmist r z a .

▶ Bram a pr ze d p ose sją bu rmist r z a .

▶ R adny M ar ze c p o d dom e m burmist r z a M ark a D ł u goz imy z m e g afone m 
pr ze m awia do ze b ranyc h .

▶ R adny M ar ze c p o dc z as prote st u kob ie t p r ze m awia do 
ze b ranyc h ze sc ho dów R at u s z a .

dbamy o jakość powietrza!
Trzebnica zajęła bardzo wysokie – 7. miejsce w kraju – w kategorii miast 

powiatowych w niezależnym, bezpłatnym, ogólnopolskim rankingu 
„Wydatki na ochronę powietrza i klimatu”, organizowanym przez 

Czasopismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Celem rankingu było 
porównanie jaką kwotę budżetu w przeliczeniu na mieszkańca, polskie 

samorządy wydają na poprawę jakości powietrza i ochronę klimatu. Pod 
uwagę brane były lata 2018-2021. Wyniki pokazują, że w tym obszarze 

samorządy mają poważną rolę do odegrania.

radny mirosław marzec przegrał w sądzie 
sprawę o zniesławienie, którą założył przeciwko mnie z własnego powództwa

▶ M are k D ł u goz im a – 
Burmist r z G miny Tr ze b nic a

Subiektywnym okiem burmistrza

R E K L A M A
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Przedruk artykułu znajduje sie na stronie 14-15
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Przedruk z pisma samorządu terytorialnego "Wspólnota"
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Punktualnie o godz. 12 bur-
mistrz Marek Długozima dał sy-
gnał do startu, a na trasę wyruszy-
ło ponad 800 biegaczy. – Z mojej 
inicjatywy, już jedenasty rok z rzę-
du Trzebnicki Bieg Sylwestrowy 
miał także swój wymiar charyta-
tywny – dzięki licznej frekwencji 
udało się zebrać ponad 8 tys. zł, 
które oficjalnie przekazałem tuż 
przed dekoracją, młodej mieszkan-
ce Gminy Trzebnica – Oliwii Ciu-
rze. Kolejne 10 000,00 zł przekazał 
potrzebującej i jej rodzicom przed-
stawiciel głównego sponsora – ban-
ku PKO BP – dyrektor trzebnickie-
go oddziału pan Andrzej Łoposzko 
– powiedział burmistrz Marek 
Długozima i dodał: – Gratuluję 
serdecznie wszystkim uczestnikom 
38. edycji naszego tradycyjnego 
Trzebnickiego Biegu Sylwestro-
wego i jeszcze raz dziękuję spon-
sorom, którzy wsparli organizację 

tegorocznego biegu. W sposób 
szczególny dziękuję sponsorowi 
strategicznemu – firmie Tarczyń-
ski S.A oraz sponsorom głównym 
– bankowi PKO BP oraz Grupie 
SANMAR. Życzę szczęśliwego No-
wego Roku 2023 i do zobaczenia na 
linii startu za rok! – podsumował. 

Pierwszy linię mety przekroczył 
Arkadiusz Gardzielewski z Wro-
cławia, dla którego to już kolejne 
zwycięstwo i sposób na udane roz-
poczęcie roku. – Nawet nie wiem, 
który tu już raz wygrywam, prze-
stałem to liczyć. Po prostu korzy-
stam z okazji, by tu w Trzebnicy 
na biegowo przywitać nowy rok. 
Świetna organizacja, bardzo do-
bre centrum zawodów w postaci 
nowej hali. Czego chcieć więcej – 
mówi zwycięzca. Drugie miejsce 
zajął Dmytro Didovodiuk z Ukra-
iny, a trzeci był Mikołaj Czeronek 
z Wrocławia. Czas zwycięzcy to 30 

minut i 20 sekund. 
Wśród pań najlepsza okazała się 

Martyna Masłowska z Bystrzycy 
Kłodzkiej, a drugie miejsce zajęła 
trzebniczanka Anna Czerw. – Bar-
dzo cieszę się, że na sportowo mo-
głam zakończyć rok, dałam z siebie 
wszystko i dzięki temu stanęłam na 
podium. Gratuluję całej mojej dru-
żynie Dtr Biega, ponieważ wszyscy 
zrobili tu super wynik – powie-
działa trzebniczanka. Na najniż-
szym stopniu podium znalazła się 
Kinga Handzlik. 

Wśród trzebniczan najlepsi oka-
zali się Przemysław Tereniuk, Zbi-
gniew Kowalewski oraz Wojciech 

Maleszka. Anna Czerw okazała się 
najszybsza wśród trzebniczanek, 
kolejne miejsca zajęły Ewelina Wie-
czorek i Marta Zając-Sobczak. 

Trzebnicki Bieg Sylwestrowy 
charakteryzuje się wspaniałą at-
mosferą, a uczestnicy często wy-
stępują w przebraniach. Sam bieg 
traktują jak wstęp do udanej sylwe-
strowej zabawy. – Co nie wybiega-
my to dowyglądamy – mówi jeden 
z przebranych uczestników biegu. 
Od lat funkcjonuje zresztą nagro-
da za najlepsze przebranie, którą 
w tym roku decyzją jury wygrała 
Justyna Lawniczak z Justrosina: – 
Polecam każdemu się przebrać, bo 

inaczej się wtedy biegnie, nie na 
czas, ale dla zabawy z wewnętrz-
nym spokojem – podsumowuje. 

Tradycyjnie głównemu bie-
gowi towarzyszył bieg rodzinny 
i bieg dzieci i młodzieży rozgrywa-
ny dzień wcześniej. Każdy z uczest-
ników tych wydarzeń otrzymał 
pamiątkowy medal, a dla wielu 
młodych biegaczy było to preludium 
przed startami w dorosłym biegu 
w kolejnych latach. W Biegu Ro-
dzinnym nie liczy się rywalizacja, 
tylko wspaniała, łącząca rodzinę za-
bawa i upowszechnianie zdrowego 
trybu życia już od najmłodszych lat.

[sh]

▶ Je dną z at rakcj i  by ł  w ystę p Tr ze b nic k ic h M ażore te k . ▶ M iaste c z ko b ie gowe p o raz ko lej ny zost a ł o ulo kowane w G minnej H ali 
Widowis kowo -Sp or towej im . Do lnoś l ąs k ic h O limpijc z y ków.

▶ D rugi rok z r zę du Tr ze b nic k i  Bie g Sy lwe st row y w ygra ł 
Ark ad ius z G ar d z ie lewsk i z  Wro c ł awia .

▶ Pie r ws ze miejsce wśró d kob ie t z aję ł a 
M ar t y na M as ł ows k a z B yst r z yc y.

▶ Bie g ac ze z roku na rok z ask akują p omys ł ami na 
pr ze b ranie.

w nowy rok na sportowo

Za nami 38. Uliczny Bieg Sylwestrowy Trzebnica 
2022! Jak zwykle przywitaliśmy biegaczy 

niepowtarzalną atmosferą, sprawną organizacją 
i bogatym pakietem startowym. Nie brakowało 
również sportowych emocji oraz pokonywania 

własnych ograniczeń i słabości czy poprawiania 
życiowych rekordów. Już po raz drugi centrum 

biegowym zawodów była nowa Gminna Hala 
Widowiskowo-Sportowa im. Dolnośląskich 

Olimpijczyków. Obiekt stworzony z myślą 
o imprezach tej rangi. 

▶ W t y m ro ku na l ini i  st ar t u st anę ł o p onad 8 0 0 uc ze st ników. Tradyc yj nie s ygna ł do roz p o c zę c ia 
b ie gu d a ł  Burmist r z G miny Tr ze b nic a M are k D ł u goz im a .

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a of icjalnie pr ze k az a ł 
O liwii  Ciur ze i  jej  ro d z icom c ze k na k wotę 8 050 
z ł ,  do d at kowo dy re k tor t r ze b nic k ie go o d d z ia ł u 
B anku PKO B P Andr zej  Łop os z ko w rę c z y ł  ro d z inie 
c ze k o war tośc i  10 0 0 0 z ł .

▶ Zw yc ię zc y w k ate gori i  kob ie t na dyst ansie 10 
k m . N a najw y ż s z y m stopniu p o dium st anę ł a M ar-
t y na M as ł ows k a z B yst r z yc y.  D ru gie miejsce z a -
ję ł a t r ze b nic z ank a Anna C ze r w, t r ze c ie – K ing a 
H and z lik .

▶ Zw yc ię zc y w k ate gori i  m ę żc z y z n na dyst ansie 10 
k m . Pie r ws ze miejsce – Ark adiu s z G ar d z ie lews k i , 
drugie – D my t ro D idovo diuk z Uk rainy,  t r ze c ie – 
M iko ł aj  C ze rone k .

▶ Zw yc ię zc y w k ate gori i  kob ie t na 5 k m . 1.  Zof ia 
Kuriat a ,  2 .  Al icja Pis are k ,  3.  N at al ia Pę c z kows k a .

▶ N aj le psi  m ę żc z y ź ni w k ate gori i  mie s z k anie c G mi -
ny Tr ze b nic a na dyst ansie 10 k m . 1.  Pr ze mys ł aw 
Te re niuk ,  2 .  Zb igniew Kowalews k i ,  3.  Wojc ie c h 
M ale s z k a .

▶ Zw yciężc z yni w konkursie na najcie -
kawsze przebranie uc zestnika biegu.

▶ Zw yc ię zc y w k ate gori i  m ę żc z y z n na 5 k m . 1.  Ar-
k adiu s z Wie lgu s ,  2 .  M ariu s z Franc z ak ,  3.  Andr zej 
O wc z are k .

▶ N aj le ps ze kob ie t y w k ate gori i  mie s z k anie c G mi -
ny Tr ze b nic a na dyst ansie 5 k m . 1.  N at al ia Pę c z-
kowsk a ,  2 .  Dagm ara Salamon , 3.  Dorot a Tr z a -
s k ac z .

▶ N agro d zona zost a ł a t ak że najst ar s z a uc ze st-
nic z k a b ie gu Pani H e le na Wiat r.

▶ N aj le ps ze kob ie t y w k ate gori i  mie s z k anie c G mi -
ny Tr ze b nic a na dyst ansie 10 k m . 1.  Anna C ze r w, 
2 .  Ewe lina Wie c zore k ,  3.  M ar t a Z ając-Sob c z ak .

▶ N aj le psi  m ę żc z y ź ni w k ate gori i  mie s z k anie c G mi -
ny Tr ze b nic a na dyst ansie 5 k m . 1.  M ariu s z Fran -
c z ak ,  2 .  Andr zej  O wc z are k ,  3.  I re ne u s z Jare c k i .

▶ Re pre ze nt anc i  t r ze b nic k ie go k lu bu b ie gowe go DTR M ario 
Te am .
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▶ Po dc z as imp re z y m oż na by ł o s kos z tować pys z-
nyc h jab ł e k i  so ków p o c ho d z ąc yc h z t r ze b nic k ic h 
Sadów Ce lm e rów.

▶ W miaste c z ku b ie gow y m o d by ł s ię k ie rm as z 
s ł o dkośc i  pr z ygotowany pr ze z m am ę O liwii  i  jej 
pr z yjac ió ł .  Śro dk i ze spr ze d aż y c iast zost aną 
pr ze z nac zone na le c ze nie d z iewc z y nk i.

▶ Zw yc ię zcom b ie gu p o grat ulowa ł Burmist r z 
M are k D ł u goz im a .

▶ Sp onsor V- M otor s Sp.  z  o.o.  Au tor y zowany De -
ale r Vo lvo z apre ze ntowa ł s wój naj nows z y m o de l 
s am o c ho du e le k t r yc z ne go.

▶ Lo k alna pal arnia E l  G ato Co f fe e Roaste r s 
se r wowa ł a pr ze pys z ne k aw y.

▶ Z awo dnikom sp r z yja ł a p ię k na p o go d a .

▶ Te lewi zja Wzgór z Tr ze b nic k ic h z ad ba ł a o profe -
sjonalną t ransmisję Bie gu Sy lwe st rowe go.

▶ Foodtruck sponsora strategicznego – Tarczyński S.A.

▶ Pier wsze miejsce w k lasy f ikacji  szkól podstawo -
w ych zaję ła Szko ła Podstawowa nr 1 w Trzebnic y.

▶ D z ie ń wc ze śniej  w ram ac h 38 .  Ul ic z ne go Bie gu Sy lwe st rowe go o d by ł s ię 
Bie g D z ie c i  i  M ł o d z ie ż y.

▶ Młodzi uczestnicy mieli do wyboru dwie trasy: czerwoną na 1000 m i niebieską na 
1250 m.

▶ W Bie g Ro d z inny m nie l ic z y s ię r y wali z acja ,  ale dob ra z abawa i  c ie p ł a at-
mosfe ra .

▶ Tradyc yj nie p r ze d g ł ów ny m b ie gie m o d by ł s ię Bie g Ro d z inny. ▶ Rozgr zewkę dl a uc ze st ników b ie gu p oprowad z i ł a Dagm ara Ru s ak – t re ne rk a 
z aję ć Jump le na bu t ac h sprę ż y nując yc h w G minny m O b ie kc ie Sp or towo -
Re k re ac yj ny m w Tr ze b nic y.

▶ N a m e c ie ws z ysc y b ie g ac ze ot r z y m ali  pamiąt kowe m e d ale.
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Państwo Beata i Andrzej Tra-
wiński z okazji swojej 10. roczni-
cy ślubu postanowili, że poproszą 
gości zaproszonych na przyjęcie 

jubileuszowe, by zamiast kwiatów 
i upominków wsparli jakiś szla-
chetny cel. 

– Pan Andrzej zwrócił się do 

mnie z prośbą, bym pomógł mu 
wskazać osobę potrzebującą po-
mocy, która mieszka na terenie 
naszej gminy. Pomyślałem o Oli-
wii. W tym roku odbyło się już 
kilka turniejów sportowych pod 
moim patronatem, gdzie zbie-
raliśmy fundusze dla niej. Rów-
nież tegoroczny cel charytatyw-
ny podczas 38. Ulicznego Biegu 
Sylwestrowego dedykowaliśmy 
dziewczynce, więc teraz pomoc 
przekazana przez państwa Tra-
wińskich jest pięknym dopełnie-
niem i sprawia, że rodzina może 
w końcu bez obaw planować le-
czenie i rehabilitację. Przypomnę 
tylko, jak ważne jest, byśmy w ta-
kich małych, lokalnych społeczno-
ściach, wspierali się nawzajem. Je-
stem wdzięczny panu Andrzejowi 
Trawińskiemu za serce otwarte na 
mieszkańców naszej gminy i przy-
pomnę, że ten wspaniały gest 
wobec Oliwii nie jest pierwszy. 

Wcześniej pan Trawiński udzielił 
pomocy m.in. rodzinie Kolczaków 
z Jaźwin – mówi Marek Długozi-
ma, burmistrz Gminy Trzebnica.

W sumie państwo Beata i An-
drzej Trawińscy przekazali ma-
łej Oliwii Ciurze kwotę 15,5 tys., 
którą rodzice przeznaczą na re-
habilitację dziewczynki. Podczas 
spotkania, mama Oliwii, pani 
Kamila nie kryła wzruszenia: – 
Jestem wdzięczna zarówno panu 

burmistrzowi, jak i panu Trawiń-
skiemu za okazaną nam pomoc, 
ale też za ogromną życzliwość, 
której doświadczamy. Ogromnie 
się cieszymy się, że Oliwka ma 
tylu dobrych ludzi wokół i mamy 
nadzieję, że w końcu zacznie cho-
dzić. Jest bardzo pogodna, rado-
sna, energiczna i chętna do współ-
pracy podczas zajęć, więc liczymy, 
że to wszystko zaowocuje.

[inf]

mała oliwia i wielkie serca wokół
Oliwka ma 16 miesięcy i tuż po urodzeniu przeszła operację zamknięcia 

przepukliny oponowo-rdzeniowej. I choć operacja się udała, dziewczynka, 
by uzyskać pełną sprawność ruchową, potrzebuje ciągłej rehabilitacji 

i kosztownych konsultacji. W pięknym geście wsparł Oliwię pan Andrzej 
Trawiński, który wraz z żoną poprosił gości obecnych na uroczystości 

rodzinnej, by zamiast prezentu dla nich, obdarowali Oliwię. 

▶ Andr zej  Trawińs k i  pr ze k az a ł fundu s ze na le c ze nie m a ł ej 
O liwii  Ciur y.  Zost a ł y one ze b rane p o dc z as ro d z innej 
uro c z ystośc i .  W sp ot k aniu u d z ia ł  w z ią ł  burmist r z M are k 
D ł u goz im a .

▶ 15, 5 t ys .  zost a ł o ze b rane p o dc z as uro c z ystośc i  z wiąz anej 
z  roc z nic ą ś lubu Państ wa Be at y i  Andr zeja Trawińs k ic h .
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Wśród zakupionego sprzętu 
znalazły się m.in.: pilarki do drew-
na, komplety ubrań specjalnych, 
rękawice, obuwie, hełmy strażac-
kie, kombinezony ochronne na 
owady, latarki, defibrylator, węże 
ssawne i narzędzia ratownicze. 
Wyposażenie otrzymały: OSP 
w Szczytkowicach, OSP w Cere-
kwicy, OSP w Marcinowie, OSP 
w Ujeźdźcu Wielkim, OSP w Sko-

roszowie i OSP w Domanowicach.
Burmistrz Marek Długozima 

podkreślił, że stale dba o rozwój 
gminnych jednostek OSP, gdyż ich 
regularne doposażenie jest niezwy-
kle ważne w kontekście poprawy 
bezpieczeństwa, ochrony zdro-
wia, życia i mienia mieszkańców 
Gminy Trzebnica. – Sprzęt, który 
otrzymali strażacy-ratownicy za-
pewni im nie tylko lepsze warunki 

pracy, ale podniesie także poziom 
wykonywanych przez nich zadań 
i jednocześnie zadba o ich własne 
bezpieczeństwo. Ochotnicza Straż 
Pożarna pełni bardzo ważną rolę 
w budowaniu bezpieczeństwa lo-
kalnego. Na przestrzeni lat ich 
działalność mocno ewoluowała 
i w związku z tym wymaga ciągłe-
go unowocześniania i uzupełnia-
nia wyposażenia, aby jak najlepiej 
pełnić swoje funkcje. W naszej 
gminie działa 8 jednostek Ochot-
niczej Straży Pożarnej, które dzięki 
otrzymanemu wsparciu bardzo się 
rozwinęły i zwiększyły swoją ope-
ratywność. Uważam, że im lepiej 
wyposażona i wyszkolona jednost-
ka, tym lepiej i skuteczniej prze-
prowadzone są akcje ratownicze. 
Z tego powodu w Ujeźdźcu Wiel-
kim powstaje obecnie nowa remi-
za, zakupiony zostanie także nowy 

wóz bojowy. Nowy garaż wybudo-
wany zostanie także w Cerekwicy, 
gdzie wcześniej zakupiono nowe 
auto – powiedział burmistrz Marek 
Długozima i dodał: – Z tego miej-
sca dziękuję wszystkim strażakom 
z naszej gminy za Waszą codzien-
ną służbę, poświęcenie, gotowość 
o każdej porze dnia i nocy do nie-
sienia bezinteresownej pomocy 
drugiemu człowiekowi. Zawsze 
możecie liczyć na moje wsparcie. 
Dziękuję również Panu posłowi 
Pawłowi Hreniakowi, który sam 
jest strażakiem ochotnikiem i jako 
Przewodniczący Podkomisji Sta-
łej do spraw rozwoju i promocji 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
dba o Wasze sprawy – podsumo-
wał burmistrz. 

– Jak wiemy zapotrzebowa-
nie jednostek OSP na nowy sprzęt 
jest ogromne. Dzięki pozyskane-

mu przez Pana burmistrza Marka 
Długozimę dofinansowaniu, stra-
żacy-ratownicy z terenu Gminy 
Trzebnica po raz kolejny otrzyma-
li potrzebne wyposażenie, które 
z całą pewnością pozwoli im jesz-
cze sprawniej działać. Dziękuję 
Panu burmistrzowi za zaangażo-
wanie i wspieranie Ochotniczych 
Straży Pożarnych – podsumował 
poseł Paweł Hreniak, Poseł na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej, Prze-
wodniczący Podkomisji Stałej do 
spraw rozwoju i promocji Ochotni-
czych Straży Pożarnych.

Zadanie zostało zrealizowane 
w ramach „Ogólnopolskiego pro-
gramu finansowania służb ratow-
niczych. Cześć 2) Dofinansowanie 
zakupu sprzętu i wyposażenia jed-
nostek Ochotniczych Straży Pożar-
nych”.

[mc]

Przypomnijmy, że w maju 
Grzegorz Morawski z firmy 
GERGMET przekazał na ręce 
burmistrza trzy automatyczne 
defibrylatory zewnętrzne, czyli 
wysokospecjalistyczne urządze-
nia medyczne służące do prze-
prowadzania zabiegu defibrylacji 
serca. Pierwszy z nich pozostał 
w Urzędzie Miejskim w Trzebni-
cy, drugi mieści się w Hali Wido-
wiskowo-Sportowej im. Dolno-
śląskich Olimpijczyków, a trzeci 
– w Gminnym Parku Wodnym 
Trzebnica-Zdrój. – Taki sprzęt 
daje szansę uratowania ludzkiego 
życia w przypadku zatrzymania 
krążenia przed przybyciem służb 
medycznych, dlatego postano-
wiłem, że wszyscy pracownicy 

poszczególnych placówek odbę-
dą szkolenie zarówno z zakre-
su sprawnej i skutecznej obsługi 
tego urządzenia, jak i udzielania 
pierwszej pomocy. Takie działania 
mają na celu zwiększenie bezpie-
czeństwa nie tylko pracowników, 
ale również petentów, którzy licz-
nie odwiedzają gminne instytu-
cje. Dzięki temu, że pracownicy 
przeszli odpowiednie szkolenie 
i dodatkowo zaktualizowali swoją 
wiedzę, to w momencie, gdy staną 
przed próbą udzielenia pomocy 
osobie poszkodowanej, będą oni 
przygotowani i bardziej pewni sie-
bie. Mam nadzieję, że nie będzie 
konieczności użycia defibrylato-
rów – wyjaśnił burmistrz Marek 
Długozima.

Pracowników przeszkolił wy-
kwalifikowany instruktor Piotr 
Ofiarkiewicz (BHP-Usługi BHP, 
Doradztwo i Szkolenia). – Łącz-
nie w szkoleniu wzięło udział 91 
osób. Szkolnie składało się z części 
teoretycznej i praktycznej. Pod-
czas zajęć uczestnicy przypo-
mnieli sobie podstawowe zasady 
i przebieg udzielania pierwszej 
pomocy. Omówiliśmy także za-
sady postępowania w przypadku: 
zawału serca, zadławienia, pora-
żenia prądem, użądleń, ukąszeń 
i krwotoku. Każdy z pracowników 
przeprowadził resuscytację krą-
żeniowo-oddechową na fantomie, 
a przy użyciu specjalnej kamizel-
ki przećwiczył również technikę 
właściwego ucisku nadbrzusza 
w sytuacji zadławienia tzw. chwyt 
Heimlicha. Część szkolenia zo-
stała poświęcona ćwiczeniom 
praktycznym z wykorzystaniem 
automatycznego defibrylatora ze-
wnętrznego AED. Na zakończe-
nie odbył się egzamin, po którym 
kursanci otrzymali certyfikaty – 
powiedział Piotr Ofiarkiewicz. 

Sami pracownicy przyzna-
li, że takie szkolenie jest ważne 
i potrzebne. – Nigdy nie wiadomo, 
kiedy będziemy zmuszeni użyć 

defibrylatora. Wiele osób obawia 
się, że tym urządzeniem wyrzą-
dzi krzywdę poszkodowanemu. 
Nic bardziej mylnego. Obsługa 
defibrylatora jest bardzo prosta 
i intuicyjna. Dzięki temu, że wzię-
łam udział w szkoleniu i zobaczy-
łam jak w praktyce działa AED 
nabrałam większej pewności sie-

bie i wiem, że nie należy bać się 
z niego korzystać, gdy zajdzie taka 
potrzeba. Pamiętajmy, że defibry-
lator to sprzęt, którym możemy 
uratować komuś życie – mówiła 
Joanna Rafalska z Wydziału Pro-
mocji Urzędu Miejskiego w Trzeb-
nicy. 

[mc]

Pomoc w nagłych wyPadkachnowy sprzęt dla strażaków ochotników
Pracownicy Urzędu Miejskiego oraz Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Trzebnicy odbyli szkolenie 
aktualizujące i uzupełniające wiedzę w zakresie 

udzielania pierwszej pomocy w nagłych 
wypadkach. Jak podkreśla burmistrz Marek 

Długozima: ¬– Szczególnie zależało mi, aby nasi 
pracownicy zostali przeszkoleni ze sprawnej 

obsługi defibrylatora, który znajduje się na 
terenie urzędu. 

R E K L A M A

Burmistrz Marek Długozima wspólnie z posłem 
Pawłem Hreniakiem przekazał gminnym 
jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej 

nowy sprzęt i wyposażenie, które zostały 
zakupione w ramach programu dotacyjnego 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Łączna 

kwota dofinansowania to 62 674,40 zł.

▶ Wsp ó lne z dję c ie uc ze st ników uro c z yste go pr ze k az ania sp r zę t u dl a OSP. Burmistrz Marek Długozima w yraził podziw dla działań s t r a ż a k ó w  o c h o t n i k ó w.

▶ War tość p r ze k az ane go spr zę t u to p onad 6 0 t ys .  z ł .▶ Pose ł  Pawe ł H re niak jako c z ł one k OSP i  s ze f komisj i  d s .  d z ia ł ań st raż aków 
o c hot ników z ap ew ni ł  o s wojej  prac y na r ze c z b rac i  st raż ac k iej .

▶ Prowad z ąc y s z ko le nie Piot r O f iark iewic z w raz z burmi -
st r ze m M ark ie m D ł u goz im ą de m onst rują w y konanie akcj i 
re su sc y t acj i .

▶ Dla pracowników przygotowane zostało specjalne szkolenie z zakresu udzielenia pierwszej 
pomocy i obsługi defibrylatora.

▶ W maju 2022 roku Grzegorz Morawski z f irmy GERGMET prze -
kazał na ręce burmistrza Marka Długozimy trzy automatyczne 
defibrylatory. Pierwszy z nich pozostał w Urzędzie Miejskim 
w Trzebnicy, drugi mieści się w Hali Widowiskowo -Sportowej 
im. Dolnośląskich Olimpijczyków, a trzeci – w Gminnym Par-
ku Wodnym Trzebnica-Zdrój.
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Pamięć to twarda skała wśród naszej wspólnej wiary
Z głębokim żalem i smut-

kiem przyjąłem informację 
o śmierci Volodymyra Kvur-
ta. Składam wyrazy szczerego 
współczucia i żalu dla rodziny 
i bliskich. Poświęcił on swoje 
życie na rzecz budowania Win-
nik, naszego miasta partnerskie-
go. To jego działania doprowa-
dziły do odnowy i wzmocnienia 
naszych braterskich relacji, któ-
re zostały potwierdzone wza-
jemnymi wizytami. W 2017 
roku miałem przyjemność go-
ścić ówczesnego mera wraz z de-
legacją w Trzebnicy. Wtedy też, 
tak po ludzku się zaprzyjaźni-
liśmy, a dowodem tej przyjaźni, 
była nasza rewizyta w 2019 roku 
i uczestnictwo w niecodziennej 
uroczystości odsłonięcia po-
mnika św. Jana Pawła II, który 
stanął w Winnikach na placu 

przed Sanktuarium Matki Bo-
żej Winnickiej. Dzięki tej wi-
zycie mogłem znów odwiedzić 
Winniki, które mają szczególne 
miejsce w moim sercu. Moja 
mama oraz moi dziadkowie 
mieszkali w sąsiedniej miejsco-
wości – Czyszki. Z tego obszaru 
pochodzi też wiele rodzin, któ-
rych potomkowie zamieszku-
ją dziś Gminę Trzebnica. Było 
więc dla mnie niezwykle ważne, 
byśmy razem mogli kontynu-
ować dobrą współpracę na polu 
kultury i edukacji dla dzisiej-
szych i przyszłych pokoleń. 

Nasze wspólne plany doty-
czące podtrzymywania partner-
stwa i kolejnych wizyt przerwała 
brutalna wojna wywołana przez 
rosyjskiego agresora. Jednak na-
sza przyjaźń przetrwała i tę pró-
bę, trzebniczanie wspaniale się 

zmobilizowali do niesienia po-
mocy naszym braciom z Win-
nik. Do miasta partnerskiego 
wyruszyły kolejne pomocowe 
transporty, a sam Volodymyr 
Kvurt oraz jego następca Boh-
dan Shuster dziękowali mi za 
naszą życzliwość w obliczu mro-
ku wojny. 

Ta śmierć nie powinna mieć 
miejsca tak szybko. Wspania-
ły, mądry i cudowny człowiek, 
wzorowy mąż i ojciec, wiel-
ki przyjaciel, będzie zawsze 
w mojej pamięci. Wieczny od-
poczynek racz mu dać Panie, 
a światłość wiekuista niechaj mu 
świeci. 

Niech spoczywa w pokoju.

Marek Długozima 
Burmistrz Gminy Trzebnica

▶ Dals z y roz wój par t ne r st wa miast i  p l an w z aje mnyc h 
wi z y t pr ze r wa ł a ros yjs k a agre sja na Uk rainę.

▶ W 2019 roku na z apros ze nie Vo lo dy my ra Kvur t a 
de le g acja Tr ze b nic y na c ze le z burmist r ze m M ark ie m 
D ł u goz im ą uc ze st nic z y ł a w Winnik ac h w uroc z ystośc i 
o d s ł onię c ia Pomnik a ś w. Jana Paw ł a I I .

▶ W 2017 ro ku de le g acja Winnik o dwie d z i ł a Tr ze b nicę w raz z m ł o d z ie ż ą z miast a 
par t ne r s k ie go.

Burmistrz Marek Długozima 
gratulując autorce kolejnego wy-
dania powiedział: – Jest mi nie-
zmiernie miło, że po raz kolejny 
mogłem objąć patronat honorowy 
i udzielić wsparcia finansowego 
dla najnowszego tomiku wier-
szy pani Ireny Prostak. Wiem, że 
wcześniejsze tomiki spotkały się 
zarówno z bardzo dobrymi recen-
zjami w środowisku literackim, 
ale i zostały ciepło przyjęte przez 
trzebniczan. Osobiście łączą mnie 
z panią Ireną wspomnienia z na-
szych rodzinnych stron, gdzie spę-
dziliśmy dzieciństwo. To okolice 
Podosia, Miastkowa, Rozworów, 

ale dziś widzę, że łączy nas rów-
nież wielka miłość do Trzebnicy, 
zachwyt nad nią. W nowych wier-
szach autorka porusza też wie-
le ważnych społecznie tematów 
takich jak wojna. Ponadto, pani 
Irena realizując swoją pasję prze-
kazuje nam wszystkim wspaniałe 
przesłanie: nigdy nie jest za późno 
na odkrywanie talentów. Ogrom-
nie się cieszę z naszej współpracy 
i jeszcze raz serdecznie gratuluję. 

Autorka, wręczając burmi-
strzowi najnowszy tomik, nie 
kryła wzruszenia, kiedy odczyta-
ła dedykację: Panu Burmistrzowi 
Markowi Długozimie z wyrazami 
podziękowania za wsparcie i za 
miłość do naszej wspólnej, małej 

ojczyzny – życiowej przysta-
ni. Panie burmistrzu, jestem 
wdzięczna, że ma Pan serce do 

nas, lokalnych artystów i że mo-
żemy liczyć na Pana szczodrość 
i otwartość.

Recenzując najnowszy tomik 
wierszy prezes Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Trzebnickiej Zbi-
gniew Lubicz-Miszewski napisał: 
– W ostatnim tomiku Autorka 
wędruje przez życie „po śladach” 
zakorzenionych mocno w matecz-
niku pamięci. (…) Odwołuje się 
do obrazów zakodowanych drze-
wiej w rodzinnej wsi – Rozworach 
– w arkadyjskiej rzeczywistości 
pełnej złotych kłosów żyta, kle-
kotania bocianów, rżenia koni, 
śpiewu skowronka, chabrów i ma-
ków, zapachu świeżego upieczone-
go chleba, do przeżywania czasu 
zgodnie z porami roku i pulsem 
naszej Matki Ziemi. (…) Przecho-
dzi przez pory roku, smakując za-
pachy, smaki, słuchając koncertu 
odgłosów przyrody, podziwiając 
tęczę kolorów szaty roślinnej.

Irena Prostak – poetka pocho-
dząca z Ziemi Ostrołęckiej, miesz-
kanka Trzebnicy. Absolwentka 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Krakowie o specjalności re-
walidacja przewlekle chorych, 
nauczycielka Szkoły Podsta-
wowej nr 4 przy Centrum Re-
habi l itacy jno-Ortopedycz-
nym Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego dla Dzieci 
i Młodzieży w Trzebnicy 
w latach 1965-2000. Au-
torka zbiorów poetyckich: 
debiutanckiego „Smak ra-
zowca” (2018), „Głównia” 
(2019), „Przystań” (2021) 
oraz „Po śladach” (2022). 

[inf]

Po śladach poezji Pożegnanie Volodymyra Kvurta

Irena Prostak jako poetka zadebiutowała tomikiem wierszy „Smak 
Razowca”, który ukazał się w 2018 roku. W kolejnych latach do rąk 

czytelników trafiły następne tomiki: „Głownia” (2019) i „Przystań” (2021). 
12 stycznia br. podczas spotkania burmistrz Marek Długozima, który 
udziela wsparcia artystce od samego początku, otrzymał z rąk poetki 

najnowszy zbiór zatytułowany „Po śladach” (2022).

P o  ś l a d a c h

Z pochyloną głową
Kroczę po śladach
Pradziadów

Kłaniam się nisko
Wiejskim kapliczkom
Przydrożnym krzyżom
Dębom wiekowym

Czas zaklął w kamień
Wolę przetrwania
W pogwarze lasu
Pieśnią zapisał

Wrzesień wciąż płacze
Ran wspomnieniami
Ognie pamięci
W sercach nie gasną

Z dumą podnoszę
Do góry głowę
Kroczę śladami
Ojców i matek

Obok zostawiam
Nowe
Niech się ostaną 
Tropem w historii

W Buczy

Swąd zabił zapach
Majowych bzów

Ludzie jak pluskwy
W murach się kryją
Nocą wyłażą
Z piwnic na żer

Szukają śladów
Dnia wczorajszego
Odłamków szczęścia
Nadziei krzty

Stopy im parzy
Popiół gorący

Feniks się rodzi

Zakwitną bzy

▶ Tr ze b nic k a p o e t k a I re na Prost ak w p o d z ię kowaniu z a 
w parc ie jej  t wórc zośc i  pr ze k az a ł a na rę ce burmist r z a 
ost at ni  tomik s wojej  p o e zj i  w raz z de dy k acją.

▶ De dy k acja dla burmist r z a M ark a D ł ugoz imy. 

У книжку під наз-
вою «Слідами» (Po 
śladach) потрапили 

найсвіжіші вірші 
авторки, зокрема — 

написані під впли-
вом війни в Україні.

Поетка Ірена Простак — меш-
канка Тшебниці, походить із не-
великого села Розвори на Мазо-
вії. Авторка чотирьох ліричних 
поетичних збірок, видання яких 
стало можливим завдяки фі-
нансовій підтримці гміни Тшеб-
ниця: „Smak Razowca” (2018), 
„Głownia” (2019), „Przystań” 

(2021), „Po śladach” (2022).
Життя пані Ірени сплетене 

із кількох доленосних поворо-
тів: вона приїхала до Тшебниці 
у 19-річному віці, протягом 35 
років працювала тут педагогом, 
тому це місто стало її другою 
домівкою, якій вона присвяти-
ла також велику частину свого 
творчого доробку.

Вірші Ірени Простак є зде-
більшого витонченими розпо-
відями про пам’ять, спогада-
ми про родинні та інші дорогі 
серцю місця, своєрідною ман-
дрівкою до «країни дитинства». 
Особливе місце у них відведене 
для Тшебниці та людей, доля 
яких пов’язана з цим містом. 

Однак і сьогодення з його 
викликами та проблемами не 
могло не знайти відображення 
в поетичних рядках, які вийш-
ли з-під пера чуйної серцем 
поетки. Спочатку довготри-
вала пандемія коронавірусу, 
а пізніше — жахлива війна в 
Україні — багато для кого стали 
випробуваннями на емоційну 
стійкість, лакмусовим папірцем 
людяності. Але в тому і полягає 
унікальність природи поезії, що 
під час найгостріших соціаль-
них криз, індивідуальних і ко-
лективних травм саме вона, по-
езія, першою знаходить ту мову, 
яку можуть почути і зрозуміти 
одночасно багато людей. Вірші 

стають свідками і сучасника-
ми подій — як щасливих, так і 
трагічних. І ті, хто володіє пое-
тичним словом, як пані Ірена, в 
особливий спосіб резонують із 
новою реальністю, підсилюють 
її сприйняття, відкриваючи для 
цього нові грані.

Відтак окрім поезій, тради-
ційно присвячених дорогим 
серцю речам, родинним міс-
цям авторки, а також Тшеб-
ницькому краю, до найнові-
шої збірки Ірени Простак „Po 
śladach” увійшли також тексти, 
написані нею під впливом сьо-
годнішньої жахливої і крово-
пролитної війни. Зокрема, в 
поетичних рядках останнього 
розділу книжки, «В окопі ночі» 
(„W okopie nocy”), знайшли 

своє відображення страшні 
події в українських Маріуполі 
та Бучі. Розчулено, з непідроб-
ним глибоким смутком поетка 
рефлексує над долями дітей, 
яким випало стати дітьми вій-
ни; вчорашніх молодих юнаків, 
а сьогоднішніх солдатів, що у 
важких битвах віддають свої 
життя; українських міст, які ще 
недавно були сповнені жвавим 
галасом, а сьогодні перетворені 
на пустку в руїнах.

Запрошуємо ознайомитися з 
творчістю непересічно талано-
витої тшебничанки Ірени Про-
стак. Збірки її віршів, зокрема 
найновіша, доступні для чита-
чів у бібліотеках краю.

Побачила світ нова збірка тшебницької Поетки ірени Простак
Пам'ять — це міцна скеля Посеред нашої сПільної віри

З глибоким смутком 
я сприйняв звістку про 
смерть Володимира Квурта. 
Висловлюю щирий жаль і 
співчуття рідним та близь-
ким.

Усе своє життя він при-
святив розбудові Винни-
ків, нашого українського 
міста-побратима. Саме 
його діяльність призвела 
до оновлення та зміцнення 
наших братерських стосун-
ків, підтверджених взаєм-
ними візитами. У 2017 році 

я мав приємність приймати 
тодішнього мера Винників 
Володимира Квурта разом 
із делегацією у Тшебниці. 
Тоді ми з ним заприязни-
лися, а доказом цієї дружби 
став наш візит у відповідь 
у 2019 році та участь в уро-
чистій церемонії відкриття 
пам’ятника св. Івана Пав-
ла ІІ у Винниках на площі 
перед Санктуарієм Матері 
Божої Винницької. Завдяки 
цьому візиту я знову зміг 
відвідати Винники, які за-

ймають особливе місце в 
моєму серці: моя мама та 
бабуся з дідусем мешкали у 
сусідній місцевості — селі 
Чишки Львівського району. 
Також із цих країв похо-
дить багато сімей, нащадки 
яких живуть сьогодні на 
території гміни Тшебніца. 
Тому для мене було над-
звичайно важливо, щоб ми 
могли продовжувати плід-
ну співпрацю в галузі куль-
тури та освіти для ниніш-
ніх і майбутніх поколінь.

Наші спільні плани щодо 
збереження партнерства 
та наступні візити були пе-
рервані жорстокою війною 
в Україні, розпочатою ро-
сійським агресором. Проте 
наша дружба витримала це 
випробування, мешканці 
Тшебниці чудово мобілі-
зувалися для допомоги на-
шим братам із Винників. 
До міста вирушили черго-
ві вантажі допомоги, і сам 
Володимир Квурт, і його 
наступник Богдан Шустер 

подякували мені за нашу 
доброту в темні часи війни.

Ця смерть не мала стати-
ся так передчасно. Чудова, 
розумна і прекрасна лю-
дина, зразковий чоловік і 
батько, великий друг завж-
ди буде в моїй пам'яті. Віч-
ний спокій даруй йому Го-
споди, і світло вічне нехай 
йому світить.

Спочивай з миром.
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Uczniowie mieli okazję zapre-
zentować swoje umiejętności tym 
razem w repertuarze kolędowym. 
Podczas koncertu można było 
usłyszeć tradycyjne polskie ko-

lędy i pastorałki, jak i zagranicz-
ne, w ciekawych opracowaniach 
na różne zespoły instrumentalne 
i wokalne. Wystąpiła szkolna or-
kiestra dęta pod batutą pana Woj-

ciecha Nycza, zespół gitarowy 
(w składzie: Oliwia Mnich, Maria 
Wacławek, Milan Bober, Kacper 
Radzio, Antoni Grabowski, Mi-
chał Jakubowski) przygotowany 
przez pana Michała Jakubowskie-
go, kwintet akordeonowy (w skła-
dzie: Zuzanna Szymczak-Domino, 
Emilia Burniak, Filip Skorek, Pa-
weł Jurczenko, Tadeusz Kropiel-
nicki) przygotowany przez pana 
Dominika Bezkorowajnego, zespół 
wokalny „Trzebnickie Kajdaszki” 
kierowany przez panią dr Monikę 
Gruszczyńską z udziałem nauczy-
ciela naszej szkoły pana Radosława 

Brulińskiego, trio puzonowe 
(w składzie: Agata Kamińska, Szy-
mon Modrzejewski, Patryk Mar-
ciniak) przygotowane przez pana 
Wojciecha Nycza, duet wiolon-
czelowy (Hanna Murach i Klara 
Biernat) przygotowany przez pa-
nią Annę Szpil, zespół perkusyjny 
(w składzie Karolina Kaczmarek, 
Oliwia Chuczak, Franciszek Po-
mianek, Alicja Sobczak) przygo-
towany przez pana Michała Je-
dynaka, zespół szkolny „Unison” 
przygotowany przez panią Mał-
gorzatę Wojciechowską oraz chór 
szkolny pod kierownictwem pani 

Beaty Krzenciessy, przy fortepianie 
towarzyszyła pani Agata Grudzień. 
Solo zaprezentowała się uczennica 
Maja Nowak, która na fortepianie 
wykonała kolędę „Przybieżeli do 
Betlejem” przygotowała ją pani Mi-
chalina Kociołek. Koncert popro-
wadziły panie Michalina Kociołek 
i Paulina Wiśniewska. 

– Serdecznie gratulujemy 
wszystkim uczniom i pedagogom 
oraz dziękujemy panu Burmi-
strzowi za możliwość wystąpienia 
w tak pięknej sali – powiedziała 
dyrektor Teresa Łuc.

[sh]

Koncer t Kolęd 
W dniu 12 stycznia w sali widowiskowej 

Gminnego Centrum Kultury i Sztuki odbył się 
Koncert kolęd w wykonaniu uczniów Gminnej 

Szkoły Muzycznej I st. im. prof. E. Kajdasza. 
Koncert ten objął swym patronatem Burmistrz 

Gminy Trzebnica Pan Marek Długozima. Licznie 
zebranych rodziców, nauczycieli i gości powitała 

dyrektor GSM I st. Teresa Łuc.

R E K L A M A

▶ Kwinte t akor de onow y.

▶ Tr ze b nic k ie Kaj d as z k i  prowad zone pr ze z dr M onikę G ru s zc z y ńs k ą nauc z yc ie lkę s z ko ł y 
mu z yc z nej .

▶ Ze sp ó ł git arow y.

▶ Te go dnia s ala k inowa GCK iS w y p le ni ł a s ię ro d z inami i  b l is k imi m a ł yc h ar t ystów.▶ Wszystkich zebranych w imie-
niu burmistrza Marka Długozi-
my przywitała dyrektor Teresa 
Łuc.

▶ Konce r t p oprowad z i ł y na -
uc z yc ie lk i  M ic halina Ko c io -
ł e k i  Paulina Wiśniews k a .

▶ So lo z agra ł a M aja N owak .

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a z dy re k tor Te re s ą Łuc 
i  wice dy re k tore m Paw ł e m C zo c harą.

▶ D ue t wio lonc ze low y z apre ze ntowa ł ko l ę dę 
„Cic ha no c ”.

▶ Chór s z ko lny p o d k ie row nic t we m B e at y K r ze nc ie ss y. ▶ Sz ko lna ork ie st ra dę t a .

▶ Ze sp ó ł Unison .▶ Ze sp ó ł p e rku s yj ny.
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Wigilia seniorów
19 grudnia w Hotelu Trzebnica miało miejsce 

wydarzenie szczególne, pierwszy raz po okresie 
pandemii seniorzy ze Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów oddział Trzebnica, 

spotkali się by świętować wspólnie wigilię 
Bożego Narodzenia. 

Z zaproszenia prezes Heleny 
Jaworskiej skorzystało ponad 250 
osób. W wydarzeniu uczestniczył 
burmistrz Marek Długozima, któ-
ry życzył seniorom spokojnych, 
rodzinnych świąt, a w nowym 
roku dalszej prężnej działalności 
i rozwoju związku. – Pamiętam 
jego początki. Czasy, gdy zwią-
zek dopiero raczkował w naszej 
gminie, a czuwała nad nim pani 
Krystyna Doleżał. Jednak już wte-
dy panowała świetna atmosfera 
i wzajemna życzliwość. To był taki 
dobry fundament. Dziś związek 
przeżywa prawdziwy renesans. Je-
stem pod wrażeniem działalności 
pani Heleny Jaworskiej, która po-
trafi Was tak świetnie zintegrować 
i o Was zadbać. Widzę te liczby. 
Prawie 600 osób – to naprawdę 
imponujący wynik. Szczególnie, 

że jeszcze w 2015 roku było Was 
zaledwie 86 osób – podsumował 
burmistrz. Wykład o bezpieczeń-
stwie wygłosiła komendant Straży 
Miejskiej Anna Cisak, a o zdrowiu 
psychicznym porozmawiał z se-
niorami dr Tomasz Ciba z Harmo-
nyMed. Słowo Boże wygłosił ks. 
proboszcz Bogdan Grabowski, 
a wszyscy zebrani podzielili się 
opłatkiem. Pani prezes Helena Ja-
worska podziękowała za tak liczną 
odpowiedź na jej zaproszenie oraz 
za zaszczycenie swoją obecnością 
spotkania przez burmistrza i in-
nych gości. 

Również w sylwestra odbyła się 
po raz pierwszy impreza zorgani-
zowana przez Związek Seniorów. 
W balu na sali Retro udział wzięło 
120 osób. 

[sh]

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a z ł oż y ł  se niorom ś wiąte c z ne ż yc ze nia ,  w k tór yc h z w ró c i ł  s ię 
do nic h z prośbą by nad al by l i  t ak ak t y w ni jak do tej  p or y.

▶ W uro c z ystośc i  u d z ia ł  w z ię ł o 250 se niorów. O gó ł e m w t r ze b nic k im o d d z iale z wiąz ku 
z apis anyc h je st b l is ko 6 0 0 osób.

▶ Uro c z ystość u ś wie t nil i  Br z y kowianie z Br z y kowa . ▶ Pre le kcje dl a se -
niorów w yg ł osi -
l i  dr Tom as z Ciba 
oraz kom e nd ant 
Anna Cis ak .

▶ Pre ze s H e le na Jawor-
s k a d z ię kowa ł a z a 
l ic z ne pr z y byc ie.

▶ Burmist r z M are k D ł u go -
z im a p o d z ie l i ł  s ię op ł at-
k ie m z se niorami.

▶ Siost r y p o d z ię kowa ł y z a uc ze st nic t wo w w yd ar ze niu i  z aprosi ł y ws z yst k ic h na s ł o dk i 
p o c zę st une k .

▶ Ze b rani m o gli  w ys ł uc hać ko l ę d w w y konaniu t r ze b nic z ank i M ar t y Le nar t .

▶ W yst ąp i ł  t ak że Chór Sióst r  B orom e u s ze k .

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a p o dk re ś l i ł  wagę wsp ó lne go 
ko l ę dowania .

Nasze wspólne kolędowanie
„Lulajże Jezuniu”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, 

„Cicha noc” to tylko kilka z najpiękniejszych 
kolęd i pastorałek, które wybrzmiały podczas 

tegorocznego kolędowania w Klasztorze 
Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Koncert pod 

honorowym patronatem Burmistrza Gminy 
Trzebnica Marka Długozimy pn. „Nasze wspólne 

kolędowanie” odbył się 6 stycznia z okazji 
obchodów Święta Objawienia Pańskiego. 

Wśród wspaniałych artystów 
znalazła się trzebniczanka Mar-
ta Lenart, która przepięknie za-
śpiewała jedne z najpiękniejszych 
pieśni bożonarodzeniowych, na 
gitarze przygrywał jej Mirosław 
Cudak. Występ przeplatany był 
kolędami w wykonaniu Kroto-
szyńskiego chóru „Cantate Domi-
no” pod dyrekcją Małgorzaty Zu-
chowicz.

– Wspólne kolędowanie jest 
jedną z najpiękniejszych polskich 

tradycji, którą z pewnością war-
to pielęgnować. Śpiewanie kolęd 
łączy pokolenia i pozwala nam 
trwać w pięknym klimacie Świąt 
Bożego Narodzenia. Przepiękne 
głosy artystów stworzyły wspa-
niałą i magiczną atmosferę pełną 
ciepła, radości i pokoju. Dzisiej-
szy koncert i tak liczne grono 
słuchaczy są dowodem na to, jak 
mocno zakorzenione są w nas 
polskie tradycje, dające poczucie 
przynależności i wspólnoty. Mó-

wiąc o tym, swoje myśli kieruję 
w stronę naszych ukraińskich są-
siadów, którzy znaleźli się w nie-
zwykle trudnej sytuacji. Łączymy 
się z nimi całym sercem, modląc 
się o pokój i szybkie rozwiązanie 
konfliktu. Mocno wierzę, że trau-

ma, której doświadcza Ukraina 
wkrótce się zakończy, a wolność 
i sprawiedliwość wypełnią ten 
kraj – powiedział burmistrz Ma-
rek Długozima.

Finałem koncertu było odśpie-
wanie kolędy przez Chór Sióstr 

Boromeuszek. W ramach podzię-
kowań za wspólne kolędowanie 
wszyscy artyści otrzymali od 
sióstr ręcznie wykonane pierniki. 
Po koncercie na wszystkich przy-
byłych czekał słodki poczęstunek.

[mc]

▶ Wsp ó lne z dję c ie ws z yst k ic h uc ze st ników ko l ę dowania .
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Podczas tego spotkania uro-
czyście złożyły ślubowanie na sto-
pień nauczyciela mianowanego 
i odebrały akty mianowania na-
uczycielki ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 pani Joanna Wojciechowska 
i Izabela Głuchowska. Dołączyły 
tym samym do grona nauczycieli 
mianowanych gminy Trzebnica. 
Obie Panie przyjęły serdeczne gra-
tulacje i życzenia dalszego rozwo-
ju zawodowego z rąk burmistrza 
Marka Długozimy, który zapoznał 
wszystkich ze zmianami na stano-
wiskach dyrektorów szkół. Podzię-
kował dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Boleścinie Annie Kurnickiej 
za wzorowe pełnienie obowiąz-
ków dyrektora, za dobrą i owocną 
współpracę, serce włożone w każ-
de działanie na rzecz uczniów, ro-
dziców, nauczycieli. Podkreślił 
szczególnie jej wkład i trud we 
wnoszeniu zmian na rzecz roz-
woju szkoły: – To dzięki Pani Ani 
szkoła powoli wychodzi z mara-
zmu, zaraziła ludzi wokół swoim 
entuzjazmem. Ja ze swojej strony 
mogę obiecać, że szkoła będzie 

rozwijana, nie ma już planów jej 
likwidacji, a w najbliższym czasie 
przejdzie pełną termomodernizację 
– podkreślił burmistrz. Anna Kur-
nicka podziękowała burmistrzowi 
za daną szansę, a także nieustające 
wsparcie i pomoc w przywróceniu 
odpowiedniego blasku Szkole Pod-
stawowej w Boleścinie. Podzięko-
wała także za planowane inwesty-
cje. 

Burmistrz powitał serdecznie 
i przedstawił dyrektorom panią 
Barbarę Kogut, która od dnia 1 
stycznia br. pełni obowiązki dyrek-
tora Szkoły Podstawowej w Bole-
ścinie. Pani Barbara Kogut była dy-
rektorem Szkoły Podstawowej nr 4 
przy szpitalu w Trzebnicy. Posiada 
wieloletnie doświadczenie w kiero-
waniu placówką oświatową. – Ży-
czę, by udanie kontynuowała Pani 
ścieżkę rozwoju zapoczątkowaną 
przez Panią Anię. Wierzę, że uda 
nam się wspólnymi siłami dopro-
wadzić szkołę do poziomu pozo-
stałych placówek w naszej gminie. 
Warto zauważyć, że w głosowaniu 
na patrona szkoły wygrał Janusz 

Korczak, który jest też patronem 
Szkoły Podstawowej nr 4, w której 
do tej pory Pani pracowała. To nie 
przypadek, a dobry znak na przy-
szłość – powiedział burmistrz skła-
dając swoje gratulacje, a Barbara 
Kogut dodała: – Jestem wdzięcz-
na za tę szansę, wierzę, że z takim 
wsparciem jakie daje mi Pan bur-
mistrz oraz pozostająca w szkole 
Pani Ania, damy radę wspólnie 
zrealizować postawione przed 
szkołą cele. Nieoceniona będzie 
także pomoc dyrektorów innych 
szkół, których znam, szanuję i któ-

rzy mam nadzieję będą służyć mi 
radą – podsumowała. 

Serdeczne gratulacje i życzenia 
sukcesów zawodowych w kiero-
waniu szkołą burmistrz skierował 
do Pani Anety Herner, której po-
wierzył piastowanie stanowiska 
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 
3 w Trzebnicy na pełną kadencję. 
Pani Aneta Herner, zdobyła do-
świadczenie na stanowisku wice-
dyrektora i pełnieniu obowiązków 
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 
3 w Trzebnicy przez ostatnie pół 
roku. Z całego serca Pan Burmistrz 

życzył obu nowo powołanym pa-
niom dyrektor sukcesów z podej-
mowanych działań na rzecz rozwo-
ju szkół i zadowolenia z osiągnięć.

Wszyscy dyrektorzy szkół, 
przedszkoli i żłobka otrzyma-
li podziękowania od burmistrza 
za pracę oraz życzenia sukcesów 
w realizacji podejmowanych przed-
sięwzięć, dużo zdrowia i pogody 
ducha, spełniania marzeń, rozwoju 
własnych zainteresowań w Nowym 
Roku 2023.

[sh]

Gdy za oknem zrobiło się bia-
ło, lekcje fizyki i chemii w klasie 
7a przybrały zimowe ubranie ;) 
Uczniowie z zaangażowaniem 
i przyjemnością wykonywali ciecz 
nieniutonowską, która zachowuje 
się trochę jak ciało stałe, trochę jak 
ciecz. Nawet śnieg udało się przy-
gotować bez udziału przyrody… 
i zrobić z niego grupę bałwanów, 
a potem za pomocą prostej reakcji 
chemicznej sprawić, że się rozpły-
nęły. Urokliwie połyskujące krysz-
tały soli kuchennej, soli Epsom 
i cukru wymagały nieco cierpli-
wości, bo trochę trwał ich wzrost. 
Opłacało się poczekać – wyszły 
piękne! Takie lekcje wprowadziły 
nas w atmosferę świąteczną. Tro-

chę dziecięcej ciekawości ekspe-
rymentowania życzę wszystkim. 
Spokojnych Świąt! PS. Życzenia 
w chemicznej odsłonie przygoto-
wałam dzięki inspiracjom MAC 
Szkoła. Lubię, cenię… i dziękuję 
zespołowi. / Anna Wróbel, nauczy-
ciel chemii i fizyki

Zimowe eksperymentowanie

Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 2

Dekorowanie pierników 
Czternasty grudnia to dzień dłu-
go wyczekiwany przez uczniów 
klasy 2a, bowiem tego dnia pod-
jęli kolejne działanie, a mianowi-
cie ozdabianie pierników. Tak jak 
w ubiegłym roku upiekli je dla 
całej klasy rodzice, tym razem 
Mai, Weroniki, Wojtusia i Ma-
rianki. Wszystkie dzieci z wiel-
kim entuzjazmem i zaangażowa-
niem przystąpiły do dekorowania 
pierniczków upieczonych według 
różnych receptur. Podczas ozda-
biania towarzyszyły im niesamo-
wite emocje, powstały przepiękne 
„cudeńka” w kształcie reniferów, 
bałwanków i gwiazdek. Te małe 
dzieła będą ozdobą wigilijnego 
stołu oraz staną się prezentami dla 
bliskich. Tego dnia w sali lekcyjnej, 
jak i na szkolnym korytarzu unosił 
się korzenny zapach, zwiastujący 
wszystkim, że święta tuż, tuż… / 
J. Michalak 

Szkoła Podstawowa nr 3

JASEŁKA

Jak co roku w naszej szkole zapra-
gnęliśmy zaznaczyć, że zbliżają się 
najpiękniejsze święta w kalenda-
rzu-Boże Narodzenie. Z tej okazji 
klasa 3a postanowiła wystawić ja-
sełka. 19 i 20 grudnia, aula naszej 
szkoły zamieniła się w teatralna 
scenę. Uczniowie klasy 3a pomimo 
wszelkich trudności zimowo-gry-
powych z pomocą koleżanek i ko-
legów z klasy 3b i 3c dołożyli wielu 
starań aby wprowadzić nas w świą-
teczną atmosferę. Przedstawienie 
rozpoczęło się występem solowym 
Wiktora, który zagrał na skrzyp-

cach kolędę "Cicha Noc". Ucznio-
wie perfekcyjnie wcielili się w rolę 
Marii, Józefa, Trzech Królów, pa-
sterzy, aniołów, rodzinę przy stole 
wigilijnym, kłócące się rodzeństwo, 
diabła i Heroda. Wysłuchaliśmy 
pięknych polskich kolęd i poczu-
liśmy się jak jedna wielka rodzina, 
w której panuje radość, życzliwość 
i wzajemne zrozumienie. Odczu-
liśmy, że każdy z nas otrzyma Dar 
Bożego Narodzenia, a te święta 
będą wyjątkowe. Na sam koniec 
podzieliśmy się opłatkiem i życzy-
liśmy sobie Wesołych Świąt. / Klasa 
3a z wychowawczynią

W piątek 16 grudnia w Szkole Pod-
stawowej w Masłowie mieliśmy 
przyjemność gościć panią Ewę Ko-
wal z Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Trzebnicy, która 
wraz z panem Dariuszem Boczarem, 
zorganizowała dla uczniów klas 
4-8 warsztaty na temat niepełno-
sprawności. Pan Dariusz jest osobą 
niepełnosprawną, stracił wzrok. 
Opowiedział nam, jak sobie radzi 
w codziennym życiu, ale zadał rów-
nież bardzo ważne pytanie. Czym 
różni się osoba niewidząca od osoby 
ociemniałej? Niestety nikt z nas nie 
znał prawidłowej odpowiedzi. Otóż 
osoba ociemniała kiedyś widzia-
ła, ale z pewnych przyczyn, straciła 
wzrok, natomiast osoba niewidząca 
urodziła się ze swoją wadą. Pan Da-
riusz jest osobą ociemniałą. Opo-

wiedział nam o tym, że doskonale 
pamięta twarze swoich najbliższych, 
pamięta, jak wygląda jego mieszka-
nie oraz środowisko, w którym żyje. 
Niestety obecnie już nie widzi. Na 
początku spotkania obejrzeliśmy 
krótką animację, ukazującą nam, 
jak zachować się, kiedy spotykamy 
osobę niepełnosprawną. Mamy jej 
pomóc czy udawać, że jej nie widzi-
my, aby nie wprowadzić jej w zakło-
potanie? Film wzbudził duże zainte-
resowanie wśród uczniów, ponieważ 
pokazał życiowe sytuacje, w których 
każdy z nas może się kiedyś zna-
leźć, uświadamiając zarazem, jak 
czuje się osoba niepełnosprawna, 
gdy nieumiejętnie udzielamy jej po-
mocy. Okazało się, że najważniejsza 
jest rozmowa. Nie bójmy się zapy-
tać w jaki sposób możemy pomóc. 
Aby jeszcze bardziej móc poczuć, 
jak funkcjonuje na co dzień osoba 

niewidoma, pani Ewa przeprowa-
dziła dla nas ćwiczenia przy pomo-
cy specjalnych okularów i laski dla 
niewidomych. Ochotnicy musieli 
przejść trasę z różnymi przeszkoda-
mi. Jak sami stwierdzili, nie było to 
proste zadanie, na dodatek bardzo 
przeszkadzał im panujący w sali ha-
łas, niejasne podpowiedzi dotyczące 
tego, gdzie mają skręcić i w którym 
miejscu znajduje się jakaś przeszko-
da. Kolejnym zadaniem było nalanie 
wody do szklanki, oczywiście nic nie 
widząc. Jak stwierdziły osoby bio-
rące udział w ćwiczeniu – zadanie 
było bardzo stresujące, tym bardziej 
wtedy, gdy pomyśleli, że musieliby 
nalać sobie na przykład wrzątek, 
aby zaparzyć herbatę. Okazało się, 
że osoby niewidzące mogą korzystać 
z wielu gadżetów ułatwiających im 
funkcjonowanie. I tak na przykład, 
aby nie rozlać wody, mamy do dys-
pozycji czujnik, który zasygnalizuje, 
gdy poziom wody zbliża się do ran-
tu naczynia. Osoba niedowidząca 
może także czytać gazetę za pomo-
cą specjalnej lupy, natomiast osoby 
niewidome mogą czytać specjalnie 
drukowane dla nich alfabetem Bra-
ille’a czasopisma, które pani Ewa po-
kazała uczniom. Warsztaty ogrom-
nie zainteresowały naszą młodzież, 
a na koniec pojawiło się kilka py-
tań do pana Dariusza, który niesa-
mowicie ciekawie opowiadał nam 
o swoim życiu. Bardzo dziękuję p. 
Ewie Kowal oraz p. Dariuszowi Bo-
czarowi za wspaniałe spotkanie, za 
chęć podzielenia się z nami swoimi 
doświadczeniami oraz za uświado-
mienie nam problemów, z którymi 
codziennie zmagają się osoby niedo-
widzące oraz niewidome. / A.S.

Sz. Podstawowa Masłów

niecoDZienna wiZyta

Szóstoklasiści na lekcji geografii po-
znawali zjawiska wulkaniczne. Ju-
lia, Ola, Maja, Zosia, Ola, Patrycja, 
Yaroslava, Olha, Zuzia, Ania, Krzyś 
i Michał z klasy 6b postanowili do-
wiedzieć się więcej. Przygotowali 
plakaty o sześciu wulkanach: Etnie, 
Wezuwiuszu, Mt Pelee, Mount St 
Helens, Paricutin i Fudżi. Na dru-
karce 3D, którą nasza szkoła otrzy-
mała dzięki udziałowi w programie 
Laboratoria Przyszłości, wydruko-
waliśmy modele tych wulkanów, 
więc mogliśmy ich kształt zobaczyć 
w trzech wymiarach. Na mapie 
wskazano położenie wszystkich 
wulkanów. Plakaty i modele wszy-
scy uczniowie mogli oglądać na wy-
stawie.

Szkoła Podstawowa nr 3

Zjawiska wulkanicZne 

Sz. Podstawowa Ujeździec

MiKoŁAJKowy KSiąż

Zima, zima. zima…, a w zamku 
Książ spadają cukierki i to nie byle 
jakie, bo od samego Świętego Mi-
kołaja. W magiczną wędrówkę po 
zamkowych komnatach zabiera nas 
przemiła Śnieżynka, która opowiada 
historie związane z powstawaniem 
twierdzy i jej późniejszych przebu-
dowach. Mikołaj cały czas próbuje 
się do nas dostać przez komin, ale 
kilkakrotnie wybiera zły i zamiast 
w palenisku, ląduje na jednym w wie-

lu zamkowych balkonów. W końcu 
udaje mu się nas odnaleźć i wręczyć 
nam słodkie prezenty. Po wizycie 
w zamku bierzemy udział w regular-
nej bitwie…. na śnieżki. Dzieci i ich 
opiekunowie są przeszczęśliwi, że 
w końcu mogą nacieszyć się białym 
puchem. Na rozgrzewkę czeka nas 
wizyta w palmiarni w Wałbrzychu. 
Piękne rośliny i egzotyczne zwierzę-
ta stanowią niezwykłe tło do wielu 
pamiątkowych zdjęć. Zapamiętamy 
ten wyjazd na długo! / Katarzyna 
Kwiatkowska

PowiErzEniE obowiązKów 
W dniu 13 stycznia br. w Urzędzie Miejskim 
w Trzebnicy odbyło się uroczyste spotkanie 

burmistrza Marka Długozimy z dyrektorami 
szkół i placówek oświatowych.

▶ N a z apros ze nie burmist r z a M ark a D ł u goz imy w Ur zę d z ie M iejs k im o d by ł o s ię sp ot k anie 
z dy re k torami gminnyc h p l acówe k oś wiatow yc h .

▶ M ome nt uroc z yste go ś lub owania .▶ N ominacje na stopie ń nauc z yc ie l a mianowane go o de b ra ł y Joanna 
Wojc ie c hows k a i  I z ab e l a G ł uc hows k a ze Sz ko ł y Po d st awowej nr 1.

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a p o d z ię kowa ł 
dy re k tor Annie Kurnic k iej  z a dot yc hc z asową 
pracę.

▶ N ow y m dy re k tore m Sz ko ł y Po d st awowej 
w B o le śc inie zost a ł a mianowana B arbara 
Ko gu t .

▶ Burmist r z p owie r z y ł  te ż of icjalnie p e ł nie nie 
ob owiąz ków dy re k tora Sz ko ł y Po d st awowej nr 3 
Ane c ie H e rne r.
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W przedszkolu im. Polskiej Niezapo-
minajki zorganizowano Świąteczny 
Konkurs Plastyczny ,,Najpiękniejsza 
ozdoba Bożonarodzeniowa". Orga-
nizatorką konkursu w przedszkolu 
była nauczycielka – Monika Dymiń-
ska. Na konkurs wpłynęło 43 prace 
dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Wszyst-
kie zgłoszone do konkursu prace 
spełniały jego wymogi. Pomysło-
wość, dobór materiałów oraz precy-
zja wykonania prac przerosły nasze 
najśmielsze oczekiwania, sprawiając 
niemałe wyzwanie Komisji Kon-
kursowej, która zwołana 13 grudnia 
2022 r. oceniła prace zgodnie z wy-
tycznymi zawartymi w Regulaminie 
Konkursu. W dniach 12 – 16.12.2022 
r., w holu budynku C odbyła się wy-
stawa wszystkich zgłoszonych do 
konkursu prac. Już wkrótce odbę-

dzie się uroczyste wręczenie Dyplo-
mów oraz nagród przez Dyrekcję 
naszego przedszkola. Laureaci kon-
kursu: Kategoria 3-LATKI: I miejsce 
Jakub Papiernik, Jakub Dragosz gr 
Wiewiórki, II miejsce Hanna Mać-
kowiak gr Kotki, III miejsce Szymon 
Drozdowski gr. Wiewiórki, Wyróż-
nienia: Nikola Lipińska, Iga Miel-
nik gr .Żabki. Kategoria 4-LATKI: 
I miejsce Alan Lipiński gr .Tygryski, 
II miejsce Olaf Wywiał gr. Liski, III 
miejsce Zosia Płonka gr .Zającz-
ki oraz Miłosz Wojczuk gr. Liski, 
Wyróżnienia: Maria Wróbel gr. Li-
ski. Kategoria 5 – LATKI: I miejsce 
Matylda Massalska gr. Biedronki, II 
miejsce Piotr Kusiak gr. Biedronki 
Agata Drozdowska gr. Motylki, III 
miejsce Kornel Słowiński gr. Misie. 
Wyróżnienia: Weronika Ciepluch 
gr. Biedronki , Wiktoria Jasińska 
gr. Sówki, Wiktoria Binko gr. Jeży-
ki. Serdecznie dziękujemy za udział 

wszystkim uczestnikom oraz gra-
tulujemy laureatom. Szczególne po-
dziękowania za udział w konkursie 
kierujemy do Rodziców, za kultywo-
wanie tradycji bożonarodzeniowej, 
zaangażowanie w przygotowanie 
prac oraz rozwijanie plastycznych 
talentów swoich pociech. / Monika 
Dymińska

W piątek – 16 grudnia – w Gmin-
nym Przedszkolu nr 2 im. Polskiej 
Niezapominajki odbył się Kier-
masz Świąteczny. Organizacja tego 
przedsięwzięcia to wspólna ini-
cjatywa rodziców oraz wszystkich 
pracowników przedszkola. Podczas 
kiermaszu każda z grup przygo-
towała swoje stoisko, na którym 
sprzedawane były rozmaite ozdoby 
świąteczne, smakowite pierniczki 
oraz wszelkie rękodzieła wykona-
ne przez dzieci oraz rodziców. Du-

żym zainteresowaniem cieszyła się 
zabawa z fantami, w której każde 
dziecko otrzymało niespodziankę. 
Podczas kiermaszu rodzice i dzieci 
mogli odwiedzić także kawiarenkę, 
która zachwycała pysznymi ciasta-
mi upieczonymi przez utalentowa-
ne mamy. Dziękujemy serdecznie 
Radzie Rodziców, wszystkim rodzi-
com oraz pracownikom przedszko-
la za zorganizowanie i przeprowa-
dzenie tej wspaniałej uroczystości. 
Za zaangażowanie, hojność oraz 
wspólnie spędzony czas – dziękuje-
my! Ewa Łopąg

W ramach projektu „ Poznaj Pol-
skę” 14 grudnia klasy trzecie po-
jechały na wycieczkę do Wałbrzy-
cha. W programie wycieczki było 
zwiedzanie Starej Kopalni w Wał-

brzychu oraz Muzeum Przemysłu 
i Techniki. Uczniowie mieli okazję 
zobaczyć obiekty należące do byłej 
kopalni, między innymi sztolnię, 
lampownię, łaźnię, budynek ma-
szyny wyciągowej, nadszybie szy-
bu "Julia", warsztaty mechaniczne, 
plac kopalniany, wieżę widokową. 
Uczniowie odwiedzili również mi-
nicentrum nauki, doświadczeń 
i majsterkowania „ Sowa”, gdzie 
na powierzchni ponad 500 m2 za-
instalowano 18 interaktywnych 
stanowisk ekspozycyjnych do sa-
modzielnej pracy polegającej na 
odkrywaniu, logicznym myśleniu 
i samodzielnym rozwiązywaniu 
zagadek. W drodze powrotnej dzie-
ci odwiedziły również Strzegom, 
gdzie zwiedziły Bazylikę Św. Piotra 
i Pawła – jedną z największych i naj-
piękniejszych budowli gotyckich na 
Dolnym Śląsku. To był bardzo uda-
ny i ciekawy wyjazd. / A.W.

europe through Festivals

Szkoła Podstawowa nr 1

W bieżącym roku szkolnym klasa 
3a bierze udział w międzynarodo-
wym projekcie edukacyjnym “Eu-
rope through Festivals”. Uczniowie 
prezentują w nim nasze polskie 
zwyczaje związane z obchodami 
różnych świąt lub te, które na stałe 
zadomowiły się w naszej kulturze. 
W gorącym okresie przedświą-
tecznym uczniowie z hiszpańskiej 
szkoły w La Carlota (CEIP Nelson 
Mandela) rzucili nam wyzwanie 
proponując, byśmy zaśpiewali 

świąteczną piosenkę w ich ojczy-
stym języku! Wyzwanie zostało 
przyjęte! I... odrzuciliśmy świą-
teczną rękawicę! Jesteśmy ogrom-
nie zaskoczeni, jak nasi hiszpańscy 
rówieśnicy poradzili sobie z zapro-
ponowaną piosenką! Posłuchajmy: 
"Zima, zima, zima…” w wykona-
niu uczniów z Hiszpanii i “Pero 
mira como beben…” w wykonaniu 
naszej zdolnej klasy 3a. Podkład 
muzyczny został przygotowany 
specjalnie dla nas przez panią Be-
atę Krzenciessę z Gminnej Szkoły 
Muzycznej.

Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

otwarcie ronDa

PoznAJ PolSKę

21 grudnia odbyło się uroczyste 
otwarcie kolejnej inwestycji Gmi-
ny Trzebnica i Pana Burmistrza 
Marka Długozimy – ronda przy 
ul. Prusickiej i S.H. Brzoski, któ-
re na wniosek Pana Burmistrza, 
będzie nosiło nazwę Trzebnickich 
Chirurgów. W uroczystości wzięli 
udział uczniowie z naszej szkoły, 
z klasy 8e: Maja, Marika, Wikto-

ria, Ola i Nel oraz z klasy 8b Kamil. 
Młodzież zaprezentowała opowieść 
o pionierach przeszczepów koń-
czyn z Powiatowego Szpitala im. 
Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. 
Wśród bohaterów opowieści zna-
leźli się prof. Ryszard Kocięba i sio-
stra instrumentariuszka oddziału 
chirurgii, Hilga Brzoska, a także 
wiele innych osób, które noszą za-
szczytne miano Honorowy Obywa-
tel Miasta Trzebnicy. 

W dniach 07-10.11.2022 r. w Przed-
szkolu nr 2 im. Polskiej Niezapo-
minajki w ramach innowacji pe-
dagogicznej „Mysia w Europie”, 
zorganizowano „Tydzień Patrio-
tyczny-Poznajemy Polskę ”. Dzieci 
rozpoczęły swoją podróż z „My-
sią Podróżniczką” od zwiedzania 
swojej ojczyzny – Polski. Podczas 
wydarzenia dzieci dowiedziały się 
czym jest ojczyzna, jakie są na-
sze symbole narodowe, tradycyjne 
potrawy, wybrały się w wirtualną 
podróż po krainach geograficz-
nych Polski. Dzieci dowiedziały się 
również czym jest mała ojczyzna 

i wybrały się na spacer po magicz-
nych uliczkach miasta – Trzebnicy, 
śladami „ścieżki Super Kota”, zwie-
dzając jego najbardziej charakte-
rystyczne miejsca. Zorganizowano 
również warsztaty patriotyczne, na 
których powstały piękne polskie 
kotyliony i flagi, godła. Dzieci wraz 
z rodzicami wzięli udział we wspól-
nym odśpiewaniu „,Mazurka Dą-
browskiego”. W kolejnym miesiącu 
tzn. 4-9.12.2022r. dzieci wybrały się 
w swoją podróż do „ słonecznej” 
Hiszpanii. Przedszkolaki poznały 
m.in. flagę tego kraju, kulturę oraz 
jej najważniejsze tradycje. Dzieci 
dowiedziały się co to jest ,,La To-
matina'' oraz korrida. Poznały tak-

że różne słowa po hiszpańsku, jak 
„ola”, stworzyły przepiękne wachla-
rze, tańczyły „Macarene” i wzięły 
udział w warsztatach kulinarnych 
– wykonały tortille, jeden z przy-
smaków „gorącej” Hiszpanii. Nasi 
milusińscy już nie mogą się docze-
kać kolejnej podróży po Europie 
z naszą małą „Mysią”… / (Monika 
Dymińska

Uczniowie klas 3a, 3c, 3d oraz 0c, 
biorą udział, w innowacji szkolnej 
pt. „Podróże małe i duże – Polska”, 
która składa się z dwóch etapów. 
W każdym etapie wychowawca, 
wraz ze swoimi uczniami musi zre-
alizować zaplanowane zadania, któ-
re mają na celu poszerzanie wiedzy 
dotyczącej naszego regionu, kraju. 
Czas realizacji obejmuje rok szkolny 
2022/2023, pracujemy m.in. metodą 
projektu. Każda z klas realizuje swo-
je działania, najlepiej jak potrafi oraz 
na miarę swoich możliwości. Zajęcia 
innowacyjne odbywać się będą w ra-
mach zajęć obowiązkowych jako ele-
ment edukacji wczesnoszkolnej, 
społecznej, regionalnej oraz zajęć 
rozwijających kreatywność. Pra-
gniemy podzielić się naszymi pierw-
szymi działaniami, które zrealizo-
waliśmy: Wycieczka do Kolejkowa, 
która zabrała uczniów w podróż po 
znanych miejscach Dolnego Śląska. 
Można powiedzieć, że były dla nas 
na wyciągnięcie ręki. Dzięki makie-
tom dzieci poznały cały Dolny Śląsk 
w miniaturowym wymiarze. Au-
tentyczne budowle, najważniejsze 
momenty ukazane z najdrobniejszy-
mi szczegółami; Wycieczka do Mu-
zeum Wsi Opolskiej oraz Jura Parku 

– Park Nauki i Ewolucji Człowieka 
w Krasiejowie, gdzie odnaleźliśmy 
odpowiedzi na następujące pytania: 
Jak kiedyś wyglądała nasza planeta? 
Jakie zwierzęta na niej mieszkały? 
Kiedy pojawił się człowiek? Na takie 
pytania i wiele innych, szukaliśmy 
i znaleźliśmy odpowiedzi. To wła-
śnie w tych miejscach mogliśmy po-
kazać młodym umysłom, że nauka 
wcale nie musi być nudna; Wykona-
nie makiety naszego miasta Trzeb-
nicy, wskazanie ważnych miejsc na 
mapie, a także stworzenie plakatu 
informacyjnego, na temat zamków 

w Polsce, wspólne kolorowanie ko-
lorowanek z charakterystycznymi 
miejscami w Polsce, to działania, 
poprzez które uczniowie wzajemnie 
mogli uczyć się od siebie i poznawać 
dalszą oraz bliższą okolicę naszego 
regionu oraz Polski. Uczniowie pod-
czas wykonywania wyznaczonych 
zadań wzmacniali swoją wiedzę na 
temat wybranych regionów w Pol-
sce. Doskonalili swoją kreatywność, 
rozwijali zainteresowanie najbliż-
szą okolicą. Przed uczniami jeszcze 
wiele ciekawych miejsc do odkrycia. 
W najbliższym czasie zmierzą się 
z kolejnymi zadaniami do wykona-
nia. / Koordynatorzy projektu: M. 
Marycz, J. Drzewiecka

Gminne Przedszkole nr 2

mysia w europie

Szkoła Podstawowa nr 2

PodróżE MAŁE i dużE 

Gminne Przedszkole nr 2

KonKurS ŚwiąTECzny 

21 grudnia w Szkole Podstawowej 
nr 3 w Trzebnicy zostały rozegra-

ne Mistrzostwa Powiatowe Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w Koszykówce 
Chłopców. Do rywalizacji przy-
stąpiło 5 reprezentacji szkolnych 
z naszego Powiatu. Po emocjonu-
jących zawodach do decydującego 
o pierwszym miejscu meczu przy-
stąpiły drużyny SP3 w Trzebnicy 
i SP2 w Trzebnicy. Po bardzo cie-
kawym i wyrównanym meczu 25-
23 zwyciężyła Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Trzebnicy, zapewniając so-
bie tytuł Mistrza Powiatu Trzeb-
nickiego. Szkołę reprezentowali; 
MVP zawodów Tymon Stelmasz-
czyk, Natan Michalak, Miłosz Śmi-
chowicz, Igor Zegarowski, Adam 
Pierzchała, Piotr Korupka, Wiktor 
Radosz i Krystian Świdziński. Ko-
lejność miejsc; 1. SP2 Trzebnica, 2 
SP3 Trzebnica, 3 SP Żmigród, 4 SP1 
Oborniki Śląskie, 5 SP Kryniczno.

W ramach Innowacji Pedago-
gicznej z edukacji dla bezpieczeń-
stwa,nasi uczniowie wzięli udział 

w zajęciach na ściance wspinaczko-
wej ,,Fpinka". To świetna przygoda 
i zabawa a także możliwość zdoby-
cia nowych umiejętności. Ucznio-
wie wykazali się dużą dojrzałością 

i odpowiedzialnością a także nie-
samowitą dyscypliną. Mogli rów-
nież sprawdzić swoją sprawność 
fizyczną. Dziękujemy naszemu ko-
ordynatorowi Panu Jerzemu Bieł-
ko za ciekawe i atrakcyjne zajęcia. / 
Józef Wojciechowski

Jak co roku, nasze przedszkole 
odwiedził Święty Mikołaj wraz ze 
swoimi pomocnikami-elfami. 6 
grudnia, przedszkole zamieniło 
się w zimową krainę, do której za-
proszone zostały wszystkie przed-
szkolaki na wizytę z długo wycze-
kiwanym gościem. Święty Mikołaj 
wraz z Elfikami, mógł odpocząć 
po długiej podróży, wysłuchując 
piosenek oraz wierszyków przy-
gotowanych przez dzieci. Oprócz 
niespodzianki jakimi były wyma-
rzone prezenty, Elfy nauczyły dzie-

ci świątecznego tańca przy którym 
nie brakowało śmiechu i radości :) 
Aby uwiecznić tę magiczną chwi-
lę, każda grupa wykonała sobie 
grupowe zdjęcie wraz z Mikołajem 
i jego pomocnikami. Serdeczne 
podziękowania dla Wolontariu-
szy ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Trzebnicy oraz p. Moniki Woje-
wódki, za pomoc w zorganizowa-
niu tego magicznego dnia pełne-
go niespodzianek. Dziękujemy za 
ogromne zaangażowanie. Wszyst-
kie przedszkolaki z niecierpliwo-
ścią będą wyczekiwać odwiedzin 
Mikołaja za rok :) Do zobaczenia! 
/ M. Chmielewska

Gminne Przedszkole nr 2

MiKoŁAJKi z MŁodziEżą

Szkoła Podstawowa nr 2

mistrZowie sportu

Szkoła Podstawowa nr 3

ŚCiAnKA wSPinACzKowA

Gminne Przedszkole nr 2

KiErMASz ŚwiąTECzny

Czwartkowe przedpołudnie klasa 
2a spędziła pracowicie. Postanowi-
liśmy poczuć magię zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia i przygo-
tować pierniki na kiermasz świą-
teczny. Dzieci przystąpiły do ich 
ozdabiania, dekorowały je lukrem, 
kolorowymi pisakami i posypkami. 
Każdy piernik był indywidualny 
i wyjątkowy. Dekoracja i degustacja 
pierniczków powodowała uśmiech 
na ich twarzy i wprowadziła wszyst-
kich w miłą atmosferę. / L.D.

nAJdŁużSzy ŁAńCuCh

Szkoła Podstawowa nr 1

19 grudnia w naszej szkole od-
był się finał szkolnego konkursu 
świetlicowego "Najdłuższy łań-
cuch choinkowy". Uczniowie na 
zajęciach świetlicowych przez cały 
poprzedni tydzień, w pocie czoła 

przygotowywali łańcuchy choin-
kowe z papieru. Wszyscy byli bar-
dzo zaangażowani. Każda grupa 
została nagrodzona nowymi grami 
planszowymi i klockami, a łańcu-
chy udekorowały nasze korytarze 
wprawiając wszystkich w świątecz-
ny nastrój.

Szkoła Podstawowa nr 3

ŚwiąTECznE PiErniCzKi

Sz. Podstawowa Masłów

niEPEŁnoSPrAwnoŚć

W grudniu w Szkole Podstawowej 
w Masłowie obchodziliśmy Mię-
dzynarodowy Dzień Osób z Nie-
pełnosprawnościami. Uczniowie 
mieli do wykonania szereg zadań 
(ścieżka edukacyjna po Masłowie, 
gry integracyjne i wiele innych), 
które poszerzały ich wiedzę doty-
czącą tego szczególnego dnia. Ce-
lem obchodów było przybliżenie 
społeczeństwu problemów osób 

z niepełnosprawnościami oraz po-
moc w akceptacji tej grupy w życiu 
codziennym. Tematem wiodącym 
obchodów była integracja osób 
niepełnosprawnych w każdym 
aspekcie życia, m. in. politycz-
nym, społecznym, gospodarczym 
i kulturalnym. Uczniowie wykonali 
wszystkie zadania bardzo sumien-
nie i z wielkim zaangażowaniem. 
Serdecznie zapraszamy do obejrze-
nia relacji, którą wykonano podczas 
realizacji wszystkich zadań. 
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Przedstawiciele Szkolnego Koła 
Wolontariatu ze Szkoły Podstawo-
wej w Boleścinie pod opieką pań 
Małgorzaty Radek i Anny Lesz-
czyńskiej – Janik w ramach akcji 

„Razem na Święta” udali się do 
Gminnego Dziennego Domu Po-
bytu Senior „Wigor” oraz do Za-
kładu Opiekuńczo – Leczniczego 
Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy. 
Głównym celem spotkań było zło-
żenie świątecznych życzeń, wrę-

czenie kartek i stroików Seniorom 
oraz podopiecznym Sióstr Boro-
meuszek. Obie wizyty wzbudziły 
wiele emocji nie tylko wśród ludzi, 
którzy „jesień” swego życia spędza-
ją we wspomnianych miejscach, ale 
również wśród wolontariuszy, któ-
rzy podarowali im najwspanialszy 
prezent – szacunek, podziw oraz 
chwile radości. Bo przecież: „Czy 
jest coś bardziej przyjemnego niż 
dojrzałość otoczona młodością, 
która chce się czegoś nauczyć?” My 
również dziękujemy za piękne ży-
czenia i do zobaczenia niebawem. 
Składamy także serdeczne podzię-
kowania Dzieciom, Rodzicom oraz 
wszystkim, którzy z ogromną pa-
sją przyczyniają się do realizacji 
zadań Szkolnego Koła Wolontaria-
tu. / Opiekunki SKW Małgorzata 
Radek i Anna Leszczyńska – Janik

Listopad jest miesiącem pełnym 
nostalgii i zadumy. Być może 
dlatego twórcy Ogólnopolskiego 
Projektu pt.: " Sztuka emocji" do-
pasowali do niego emocję, którą 
jest SMUTEK. Celem projektu 

jest przybliżenie dzieciom uczuć 
i emocji, otwarcie ich na różne 
możliwości ich wyrażania z po-
mocą chociażby różnych dziedzin 
sztuki. To już drugi miesiąc naszej 
zabawy z tym projektem. W paź-
dzierniku klasa VI z pomocą ma-
sek teatralnych pokazała emocję, 

którą jest RADOŚĆ. Uczniowie 
klasy VIII mieli do wyboru poka-
zanie SMUTKU z pomocą kilku 
dziedzin sztuki: teatru, malarstwa, 
tańca, fotografii, rysunku oraz 
rzeźby. Wszyscy zgodnie zdecy-
dowali, że posłużą się TAŃCEM. 
Wspólnie z panią pedagog znaleźli 
odpowiednią muzykę, a burza mó-
zgów pomogła im dobrać i ustalić 
odpowiednią choreografię i już po 
pierwszej próbie wiedzieli, że efekt 
będzie zadowalający. Uczniowie 
zachęcają do obejrzenia krótkie-
go filmiku, który powstał podczas 
ich pracy. W najbliższym czasie 
uczestnicy projektu będą się bawić 
z następną emocją, którą jest NA-
DZIEJA. Ciekawe jaką dziedzinę 
sztuki wybiorą kolejni uczniowie, 
aby w ciekawy sposób wyrazić na-
dzieję? :) A.S.

Tuż przed Świętami Bożego Na-
rodzenia w Szkole Podstawowej 
w Kuźniczysku dobiegła końca 
ostatnia w tym roku kalendarzo-
wym akcja, która miała charak-
ter ekologiczno – charytatywny: 
„Ubrania do oddania”. Powszech-
nie wiadomo, że przemysł tekstyl-
ny pochłania ogromne ilości wody, 
energii elektrycznej i niestety przy-
czynia się do zanieczyszczeń wód 
powierzchniowych z powodu ście-
ków produkcyjnych. Dając drugie 
życie swoim ubraniom – bo zebrane 

ubrania trafią do Butików Cyrku-
larnych – działamy na rzecz środo-
wiska i niesiemy pomoc. Za każdy 
kilogram przekazanej odzieży 1 
złotówka trafia na wskazaną orga-
nizację charytatywną. Postanowi-
liśmy zebrane w ten sposób pienią-
dze przekazać Fundacji Animalia 
w Poznaniu, która pomaga bez-
domnym zwierzętom. Dokładne 
dane o uzyskanej kwocie otrzyma-
my w późniejszym terminie, wraz 
z informacją zwrotną z Warszawy, 
ponieważ właśnie tam trafi ponad 
50 kartonów zebranych wspólnymi 
siłami ubrań, które 20 grudnia 2022 

zostały odebrane ze szkoły przez 
kuriera. Wszystkim zaangażowa-
nym w tę akcję składam serdeczne 
podziękowanie! / Koordynator ak-
cji – Bożena Pieniądz

Po raz kolejny uczniowie naszej 
szkoły zaangażowali się w pomoc 
bezdomnym zwierzętom i postano-
wili wesprzeć schronisko dla zwie-
rząt. Celem akcji było kształtowanie 
postawy przyjaciela zwierząt, wdra-
żanie dzieci i osób dorosłych do ak-
tywnego udziału w zbiórce żywno-
ści oraz poprawa standardu pobytu 
zwierząt w schronisku. Radością 

napawa fakt, że tak wielu uczniów 
z klas 0-VIII wzięło udział w tej 
akcji i że los bezdomnych, porzuco-
nych zwierząt nie jest im obojętny. 
Zebraliśmy suchą karmę, smycze, 
koce, środki czystości i wiele innych 
rzeczy niezbędnych czworonożnym 
przyjaciołom. Zebrane dary zostały 
przekazane organizacji „Prusickie 
Serce dla Zwierząt”. / Anna Pacierz, 
Justyna Curyło
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Zbiórka Dla ZwierZaków

Sz. Podstawowa Boleścin

Sz. Podstawowa Boleścin

prZy wigilijnym stole 

z Kolędą i żyCzEniAMi

22 grudnia był dniem szczególnie 
uroczystym w naszej szkole. Po 
trzyletniej przerwie wróciliśmy 
do korzeni, tzn. tradycji spotkań 
wigilijnych. W każdej z klas od-
były się Wigilie zorganizowane 
przez wychowawców, uczniów 
i ich rodziców. Towarzyszyła nam 
atmosfera rodzinnego ciepła, 
wzajemnej życzliwości i pojed-
nania. Były płynące z głębi serca 

życzenia, opłatek-symbol chleba 
i wzajemnego przebaczenia oraz 
drobne upominki. Na odświęt-
nie przygotowanych stołach nie 
zabrakło smacznych wigilijnych 
potraw, m.in. barszczu z uszkami, 
pierogów, ryb i innych specjałów. 
Odbyło się również wspólne kolę-
dowanie przy akompaniamencie 
pani Marty Mrzygłód – Chudyk. 
Ten niezwykły dzień na długo po-
zostanie w naszej pamięci. / Anna 
Leszczyńska – Janik

ubrania Do oDDania
Sz. Podstawowa Kuźniczysko

Sz. Podstawowa Masłów

MiKoŁAJ w ŚwiETliCy

Jak co roku i w tym również odwie-
dził Nas Mikołaj i wręczył paczki 
wszystkim dzieciom uczestniczą-
cym w zajęciach które prowadzone 
są pod hasłem ,,Trzymaj formę'' Po-
legają one na wycieczkach pieszych, 
rowerowych, autokarowych oraz na 
integracji z dziećmi innych świetlic. 
Wycieczki autokarowe są przeważ-

nie w góry – Sudety i mają na celu 
zdobywanie szczytów pasm gór-
skich. W tym roku szkolnym zdo-
byliśmy Ślężę i Szrenicę W imieniu 
wychowanków i wychowawców 
dziękujemy Panu Burmistrzowi 
i Gminnej Komisji do Spraw Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Uzależnień za Paczki Miko-
łajkowe 

Gminne Przedszkole nr 1

wiZyta w Domu seniora

Dnia 22 grudnia dzieci z Gmin-
nego Przedszkola nr 1 im. Kra-
snala Hałabały, z grupy „Bociany” 
oraz „Kotki”, z okazji zbliżających 

się świąt, odwiedziły seniorów 
z Gminnego Dziennego Domu 
Pobytu Osób Starszych, Senior 
– Vigor w Trzebnicy. Seniorzy 
z wielkim podziwem obejrzeli 
zimowy występ przedszkolaków 

oraz wysłuchali życzeń. Nie obe-
szło się również bez drobnych 
upominków wykonanych zarów-
no przez przedszkolaki jak i se-
niorów. To był cudownie spędzo-
ny czas. Mamy nadzieję, że jeszcze 
nie raz będziemy mieli możliwość 
spotkać się w tak miłym gronie. / 
Magda Zyber

Sz. Podstawowa Masłów

SzTuKA EMoCJi – SMuTEK

W przedświątecznym tygodniu, 
uczniowie z klas: VI b, VI c i V 
a z naszej szkoły, odwiedzili Gale-
rię Trzebnicką, by obejrzeć wysta-
wę prac, profesjonalnej wrocław-
skiej artystki, Teresy Buczyńskiej. 
Na wystawie młodzież obejrzała 
portrety wykonane przez Panią 
Buczyńską w technice pastelowej. 
Artystka chętnie sięga również do 
techniki olejnej. Po Galerii oprowa-
dziła nas Pani Karolina Samborska 
– Zaleska, która niezwykle intere-
sująco opowiedziała uczniom o ob-
razach i ich autorce.
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na wystawie malarstwa

Sz. Podstawowa Masłów

wyciecZka Do krakowa

W dniach 28 – 30 listopada 2022 
r. uczniowie klas 4 – 8 ze Szkoły 
Podstawowej w Masłowie uczest-
niczyli w trzydniowej wycieczce 
zorganizowanej w ramach projektu 
MEiN „Poznaj Polskę”. Zwiedzanie 
rozpoczęło się od wizyty w najstar-
szym klasztorze w Polsce, jakim 
jest Opactwo Ojców Benedyktynów 
w Tyńcu. Zakon ten został zało-
żony ponad 1000 lat temu i kry-
je w sobie wiele ciekawostek oraz 
średniowieczny klimat. Następnie 
uczniowie zostali przewiezieni do 
centrum Krakowa, gdzie udali się 
do bardzo nietypowego miejsca, 
jakim jest Ogród Świateł. Moty-
wem przewodnim tego miejsca jest 
ponadczasowa historia o Piotrusiu 
Panu opowiedziana przy pomocy 
różnokolorowych, świetlnych in-

stalacji. Stamtąd uczniowie udali 
się na krakowski Rynek Główny, 
gdzie mogli poczuć świąteczny 
klimat pięknego Jarmarku Bożo-
narodzeniowego oraz zakupić pa-
miątki. Kolejny dzień był równie 
intensywny i pełen wrażeń. Już 
o godzinie 9:00 nieopodal wzgó-
rza wawelskiego czekała na grupę 
pani przewodnik. Podczas spaceru 
pokazała dzieciom Smoka Wawel-
skiego, katedrę wawelską, groby 
królewskie, dzwon Zygmunta i Za-
mek Królewski. Następnie Traktem 
Królewskim uczniowie udali się 
w kierunku starówki, po drodze 
mijając okno papieskie, kościół św. 
Piotra, plac Wszystkich Świętych, 
Bramę Floriańską. Zwiedzanie za-
kończyło się na Rynku Głównym 
Starego Miasta, gdzie pani prze-
wodnik opowiedziała także o Su-
kiennicach, kościele Mariackim, ra-

tuszu oraz kościele św. Wojciecha. 
Drugim punktem programu tego 
dnia było Muzeum Armii Krajowej 
im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”. Jest 
to jedyna tego rodzaju instytucja 
w Polsce, upowszechniająca wiedzę 
o Polskim Państwie Podziemnym 
i jego siłach zbrojnych, a przede 
wszystkim o Armii Krajowej. Trze-
ciego dnia uczniowie pożegnali się 
z dawną stolicą Polski i pojechali do 
kopalni soli w Wieliczce. Zaraz po 
opuszczeniu autokaru ich oczom 
ukazała się gigantyczna tężnia so-
lankowa, którą dokładnie obejrzeli 
w środku i na zewnątrz. Punktual-
nie o godzinie 10:10, podzieleni na 
dwie grupy, zeszli schodami w dół 
do podziemnych tras i korytarzy. 
Ich oczom ukazały się górnicze 
wyrobiska, takie jak: chodniki, 
pochylnie, komory eksploatacyjne 
z licznymi figurami i animacjami, 
jeziora, szyby. Po krótkim odpo-
czynku i zakupie pamiątek dzieci 
wsiadły na pokład autokaru / i wró-
ciły do Masłowa. 

PŁywAniE ArTySTyCznE
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18 grudnia 2022 r. w Warszawie 
na basenie w Pałacu Kultury od-
był się I Memoriał im. Aleksandra 
Rękasa, gdzie swoje umiejętności 
w artystycznym pływaniu prezen-
towało 13 klubów z całej Polski. 
Uczennica klasy 3a, Antonina G., 
zajęła I miejsce w konkurencji FI-
GUR, tym samym pokonując 26 
zawodniczek. Życzymy, aby godzi-
ny treningów na pływalni przyno-
siły radość i satysfakcję z uzyska-
nych wyników sportowych.

Boże Narodzenie już niebawem. 
W salach szkolnych i na koryta-
rzach zapanował już świąteczny 
nastrój Wielkimi krokami zbliża się 
także bożonarodzeniowy kiermasz 
świąteczny. Tradycyjnie każda kla-
sa przygotowuje z tej okazji deko-
racje, ozdoby lub słodkie wypieki, 
które przekaże do sprzedaży. Klasa 
5c już w Mikołajki zabrała się do 
pracy W trakcie zajęć z wychowaw-
cą, wykorzystując sprzęt zakupio-
ny w ramach projektu Laboratoria 
Przyszłości znajdujący się w pracow-
ni technicznej, uczniowie rozpo-
częli przygotowania do kiermaszu. 
W klasie zorganizowane zostały 

warsztaty wykonywania stroików. 
Bazą do ich tworzenia były plastry 
drewna, które udało nam się zdo-
być z zaprzyjaźnionego tartaku. 
Pozostałe elementy do wykonania 
kompozycji uczniowie przynieśli 
z domów. Za pomocą bezprzewo-
dowych pistoletów do kleju na go-
rąco, wkrętarek oraz innych akceso-
riów do obróbki drewna i nie tylko 
uczniowie rozpoczęli wykonywanie 
swoich prac. Takie warsztaty oraz 
dostępność odpowiedniego sprzętu 
kształtują w uczniach umiejętno-
ści praktyczne. Sprzyjają nie tylko 
rozwojowi kreatywności, ale tak-
że zainteresowań i pasji. Wszyscy 
uczniowie pracowali z ogromnym 
zaangażowaniem, a stroiki wyszły 
fantastyczne. Będzie można zakupić 
je w trakcie szkolnego kiermaszu, 
na który serdecznie zapraszamy :) 
Przypomnijmy, że LABORATO-
RIA PRZYSZŁOŚCI to rewelacyjny 
projekt, którego głównym celem 
jest właśnie rozwijanie kompetencji 
kreatywnych i technicznych wśród 
uczniów. Klasa 5c swoje projekty do-
kończyła w ramach lekcji techniki, 
gdzie w praktyczny sposób ucznio-
wie mogli opanować materiał pro-
gramowy dotyczący obróbki drew-
na. / Małgorzata Merczyńska
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lAborAToriA PrzySzŁoŚCi
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KonKurS nA ozdobę 

W grudniu w naszej szkole trwał 
konkurs na ozdobę bożonarodze-
niową, a jego głównym założe-
niem było wykorzystanie natural-
nych elementów do przygotowania 
ozdób. Uczestnikami konkursu byli 
uczniowie klas 0-3. Organizatorki 
konkursu otrzymały bardzo dużo 
pięknych i ciekawych prac. Powstały 
piękne stroiki, bombki, choinki, za-
wieszki i wiele innych kreatywnych 
ozdób. Każdy dołożył największych 

starań, aby przygotować ciekawą 
świąteczną ozdobę. Rozstrzygnięcie 
konkursu miało miejsce w czwar-
tek 22.12.2022r. w Sali Widowisko-
wo-sportowej podczas wspólnego 
kolędowania klas 0-3. Świąteczna 
atmosfera w, którą wprowadził nas 
Ks. Marek, przygotowując opra-
wę muzyczną udzieliła się każde-
mu. Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali pamiątkowe dyplomy za 
udział w konkursie, a wyłonieni lau-
reaci upominki przygotowane przez 
organizatorki konkursu. Wszystko 

odbyło się w bardzo świątecznej at-
mosferze, uczniowie pięknie kolę-
dowali i z niecierpiętliwością ocze-
kiwali ogłoszenia wyników. Pani 
wicedyrektor Joanna Kuczma miała 
przyjemność wręczyć laureatom 
dyplomy oraz upominki. Wszystkie 
ozdoby konkursowe zostały prze-
kazane na kiermasz szkolny i każdy 
znalazł swojego szczęśliwego na-
bywcę. Dziękujemy również Rodzi-
com, którzy wsparli swoje pociechy 
w naszym konkursie i zapraszamy 
do udziału w kolejnych (...) Wszyst-
kim serdecznie gratulujemy. Or-
ganizatorki konkursu: M. Marycz, 
J. Drzewiecka, A. Gniłka 

Uczniowie klasy 3c zakończyli re-
alizacje projektu edukacyjnego: „ 
Z wizytą w Bullerbyn” na podstawie 
książki Astrid Lindgren pt. „ Dzieci 
Z Bullerbyn”. Po przeczytaniu lek-
tury dzieci napisały plan wydarzeń 
oraz zapoznały się z ciekawostkami 
o życiu autorki. Zadaniem dzieci 

było poznanie bohaterów książki 
i ich przygód oraz wykonanie ma-
kiet przedstawiających Zagrodę 
Północna, Południową i Środkową. 
Poznali również zwyczaje świątecz-
ne panujące w Szwecji. W ramach 
projektu dzieci opisywały ulubio-
nych bohaterów oraz przygody 
jakie im się przytrafiły. Podczas 
projektu dzieci często pracowały 
w zespołach. / A. W.
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z wizyTą w bullErbyn
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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 20 (225)
1. Komisja wylosowała głównego zwycięzcę

 którym został (a) : Zofia Urban
 hasło: WIELKI MISTRZ KRZYŻACKI

wpisz: imię, nazwisko, telefon

KUPON KRZYŻÓWKOWY dwutygodnika / nr 1 (226)

R E K L A M A

    

50 zł Trzebnica
ul. Prusicka 12

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogól-
ne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmin-
ne Centrum Kultury i Sztuki, ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica; możecie się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@
um.trzebnica.pl; moje dane będą przetwarzane na potrzeby przekazania rozwiązania krzyżówki do Redakcji Panoramy Trzebnickiej i udziału w losowaniu 
zwycięscy; nie podanie danych osobowych uniemożliwi udział w losowaniu zwycięscy; dane będą przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa; dane 
będą przechowywane przez okres do wydania kolejnego numeru Panoramy: dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profi-
lowaniu; przysługuje Pani/Panu prawo: wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem; żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia prze-
twarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 18 utworzą rozwiązanie.

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

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

29 stycznia
Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 
sala kinowa/ start o godz. 14:00

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą ZAJęć dla dzieci 
Więcej szczegółów na stronie gckis.trzebnica.pl, FB, plakatach

artKawiarnia
Miejsce dla Ciebie!

ul. Prusicka 12 (wejście od ul. Jana Olszewskiego) 
pon-niedz. 12:00 – 20:00
Zapraszamy na domowe ciasta, najlepszą 
kawę, chrupiące gofry oraz rzemieślnicze 
lody. Przyjęcia okolicznościowe i animacje dla 
dzieci. tel. 669 886 997 

Więcej szczegółów na stronie gckis.trzebnica.
pl, FB, plakatach

do 31 stycznia Wystawa Artystów Amatorów pt. 
Malarstwo przy kawie

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

każdy wtorek 10:30
Gordonki – zajęcia umuzykalniające 

dla dzieci / odpłatne

KINO
Polonia 3D

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

Bilety online – kinopolonia.bilety24.pl zachęcamy do zakupu

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

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

20-24 stycznia

27-31 stycznia

Mumie 
PREMIERA animacja / Hiszpania 

Niebezpieczni Dżentelmeni 
PREMIERA komedia kryminalna / Polska 

3-7 lutego

Zadziwiający kot Maurycy
animacja, familijny / Niemcy, Wlk. Bryt. 

Ślub doskonały 
komedia / Polska 

25 stycznia / 18:00

1 lutego / 18:00

André Rieu w Dublinie
Dobry koncert na Nowy Rok / PREMIERA

BIBLIOTEKA

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

poniedziałek 09:00 – 12:00 i 13.00 – 16.00
Wtorek 09:00 – 12:00 i 13.00 – 16.00
Środa prace wewnętrzne
Czwartek 10:00 – 12:00 i 13.00 – 17.00
Piątek 09:00 – 12:00 i 13.00 – 16.00
Sobota 09:00 – 13:00 – pierwsza i trzecia sobota mc.
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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 16:02 17:08 18:12
3 Trzebnica ul. Zielonego Dębu 6:08 7:13 - - - -
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.
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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

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

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

MIEjSCE
NA TwOją
REKLAMę

tel. 665 086 997

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)

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
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OGłOSZENIA
DROBNE

NIERUCHOMOŚCI

SPR ZE DAM

DZIAłKA(1) budowlana, usytuowaną 
w centrum Małuszyna. Dz. 19/1 o pow. 1037 
mkw, cena 150 zł/mkw, działka ma bezpo-
średni dojazd z drogi asfaltowej z dwóch 
stron, warunki zabudowy na dom rodzinny 
i bliźniak, prąd na sąsiedniej działce, woda 
i kanalizacja w drodze, bardzo łatwy dojazd 
do S5, tel. 508 080 712, 661 053 856.
DOM(1) jednorodzinny, typu kostka w bar-
dzo dobrej lokalizacji pod Trzebnicą, nie-
daleko zjazdu na S5, 17 min do Wrocławia, 
powierzchnia domu: 143 mkw, działka 900 
mkw, cena 589 000 zł, tel. 607 871 140.

MIESZKANIA(1) 4 sztuki, po 35 mkw, 
w Szewcach, obecnie w trakcie remontu, 
cena w stanie deweloperskim 5200 zł/mkw, 
tel. 667 362 909.
DZIAłKA(1) 4 sztuki, budowlane, mieszka-
niowo-usługowe w Prusicach, powierzchnia 
od 1100 do 1500 mkw, cena 120 zł /mkw, tel. 
667 362 909.
KAwALERKA(1) wraz z piwnicą w centrum 
Trzebnicy, proszę dzwonić po godzinie 
15:00, tel. 665 460 930.
DZIAłKA(1) budowlana o powierzchni 
1100 mkw, położona w Trzebnicy, w pobliżu 
ul. Zielonej (ok. 2 km od rynku w Trzebni-
cy), piękny widok na wzgórza i sady, media 
w bezpośrednim sąsiedztwie, idealna dla 
celów budowlanych lub inwestycyjnych, tel. 
607 192 107.
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.

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 31.01.2023 r.

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 Trzebni-
cy na emeryturze, proszę dzwonić w ponie-
działki i środy w godzinach 12:00-18:00, tel. 
607 723 072.

SZUKAM PRACY

OPIEKUNKA(1) zaopiekuję się osobą stra-
szą – zakupy, spacery, drobne porządki, 
dbanie o higienę itp. tel. 609 150 286.
SPRZąTANIE(18) domów, mieszkań, tel. 
605 590 086.
NA BUDOwIE (16) postawię i ocieplę każdy 
dom. Mile widziane zakwaterowanie, Zby-
szek, tel. 502 379 351.
SPRZąTANIE(15) mieszkań i domów, Trzeb-
nica i okolice, PILNIE poszukuje pracy od 9 – 
14, tel. 795 719 880.
SPRZąTANIE(13) domów, mieszkań, mycie 
okien, Trzebnica i okolice, stawka/ h, pani Ola, 
tel. 739 503 391.
PANI NA EMERYTURZE(12) poszukuje pra-
cy, czynne prawo jazdy – tel. 601 764 525.

KOREPETYCJE

MATEMATYKA(1) 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(1) udzielę korepetycji z chemii na 
poziomie szkoły średniej oraz szkoły pod-
stawowej, tel. 518 264 135.
MATEMATYKA(1) 603 548 603.
ANGIELSKI(1) jestem absolwentką Filolo-
gii angielskiej WSB we Wrocławiu, udzielę 
korepetycji z angielskiego uczniom klas 3-6 
szkoły podstawowej, lekcje mogą odbywać 
się się w domu korepetytora lub ucznia, tel. 
604 484 598.
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

TOYOTA(1) Corolla E12 2006, silnik 1,4 ben-
zyna, przebieg 139700 km, od lat w rodzinie, 
dodatkowo komplet kół zimowych, cena 
14950 zł, tel. 607 871 140.

KUPIę AUTO(1) każde, zapłacę OD REKI, do-
jadę, 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. 

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.
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.
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(1) 2 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, Brochocin, do stacji kolejowej Brochocin
-Trzebnica 500 m, tel. 530 419 909.
POKój(1) w Księginicach, cena z mediami 
1000 zł, tel. 796 671 055.
Szukam POKOjU(1) w Trzebnicy lub 
w Obornikach Śląskich, tel. 603 719 748.
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 

biuro
niEruChoMoŚCi

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

tel. 602 756 346

MIESZKANIA
DOMY
DZIAŁKI

ul. daszyńskiego 42 Trzebnica

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.

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.

fARBY DULUx(20) Easy Care, emulsja bia-
ła, plamoodporna, 9 ltr, do wnętrz, bardzo 
dobre 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.
DESKA(15) ogrodzeniowa, dł. 98 cm, szer 12 
cm, grubość 2 cm, 100 sztuk, 6 zł za sztukę, 
Trzebnica, tel. 661 747 292.

ŻYRANDOL(15) pięcioramienny, cena 70 zł, 
tel. 691 207 336.

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

STół BEZCIENIOwY(1) 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.

MEBLE

SPR ZE DAM

łóŻKO(1) sypialniane marki Wajnert (model 
Rea) z pojemnikiem na pościel o powierzch-
ni spania 160/200. Obite ekoskórą, miękki 
zagłówek. Rama i stelaż drewniane, cena do 
negocjacji, tel. 667 535 943.

KANAPA(1) nierozkładana, dwuosobowa, 
tel. 697 607 049.
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.

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

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

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.

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

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.
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

PIłA(1) motorowa, Oleo Mac – nowa, nie-
używana, tel. 663 951 072.
fILTRY(1) żwirowo-piaskowe, do nawadnia-
nia, cana za jeden 1500 zł, odbiór własny, 
Szczytkowice, tel. 668 123 380.

ALTANA(1) kryta strzechą, tel. 609 088 871.

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 DualShock, 
kabel do pada, kabel zasilający, kabel 
HDMI, pudełko + instrukcje, cena 300 zł, tel. 
694 878 705.

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) 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.

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

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.

ODPłYw LINIOwY(1) 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.

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 
200 zł, tel. 732 244 683.

PSS Społem
w Trzebnicy wydzierżawi:

LOKALE
577m2 na	działalność	handlo-
wą, usługową, produkcyjną itp.

110m2 na	działalność	warszta-
tową, magazynową, garażową,itp.

tel. 71 312 09 36
609 794 991

SKRZYNIA(1) 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

DYwAN (1) wełniany 2 x 3, tanio, tel.697 
607 049.
jEźDZIK(1) dla dziecka, tanio, tel. 697 607 
049.
ALBA(1) komunijna dla chłopca, stan bardzo 
dobry, rozm 140-146 cm wzrostu, Parafia 
Piotra i Pawła w Trzebnicy, cena 80 zł, do 
małej negocjacji, tel. 511 944 197.

OChRANIACZE(1) NOWE, marki Oxelo, na 
rolki,hulajnoge, kolor czerwononiebieski, 
cena 30 zł, tel. 511 944 197.

fOTELIK/NOSIDEłKO(1) samochodowe, 
Maxi Cosi, stan bardzo dobry, cena 100 zł, 
Trzebnica, tel. tel. 793 033 366.

ODDAM / PR Z YjMę

KUPIę KUChNIę(1) węglową, tel. 601 198 
984.
KUPIę SUKNIę(1) ślubną z welonem, 
wzrost 177-180 cm, obwód – w biuście 110 
cm; w pasie 95 cm; bioder 99 cm, tel. 661 
077 356.
ODDAM DREwNO(1) z rozbiórki, Trzebnica 
+ drewno owocowe, tel. 785 686 232.
KUPIę PRZEKłADNIE(1) imadła i kowadła, 
tel. 692 466 363.
ZAGINął KOTEK(1) 29.12.czwartek zagi-
nął nasz kotek, szary, bardzo przyjazny, do-
mowy, wychodzący, może ktoś go widział 
w okolicach 1 Maja, nazywa się Staś, reaguje 
na odgłosy karmy w słoiczku oraz dzwo-
neczka. Czeka na niego brat Ryszardzik oraz 
małe dzieci. Jeśli masz jakieś informacje pro-
szę o kontakt: 691 141 985, 531 443 143.

ODDAM PSA(1) (nie suczkę) w dobre ręce. 
Piesek rasy mieszanej zaszczepiony, odroba-
czony, tel. 721 212 900.

ogŁoszEniE	buRMisTRza
gMiny	TRzEbniCa

Marek Długozima Burmistrz Gminy Trzebnica

o przyjęciu dokumentów wymagających 
udziału społeczeństwa

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. 
zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o przyjęciu przez Radę Miejską 
w Trzebnicy następujących uchwał:

1.	 Uchwały	 nr	 XLV/456/22	 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Trzebnicy 
w rejonie ulic: Ogrodowej, Chrobrego, Mostowej i Wrocławskiej,

2.	Uchwały	 nr	 XLV/459/22	 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu we wsi 
Taczów Mały,

3.	Uchwały	 nr	 XLV/457/22	 z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Marcinowo,

4.	Uchwały	 nr	 XLV/458/22	 z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia 
miejscowego	planu	zagospodarowania	przestrzennego	wsi	Kobylic	–	część	A.

Z treścią podjętych uchwał oraz uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa 
w art.	43	ww.	ustawy,	można	zapoznać	się	w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebni-
cy, plac Marszałka J. Piłsudskiego 1, w pokoju nr 49, w godzinach pracy Urzędu oraz 
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Trzebnica – www.bip.
trzebnica.pl

Marek Długozima Burmistrz Gminy Trzebnica

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

dla fragmentu wsi Cerekwica

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 pkt 1 usta-
wy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Miejską w Trzebnicy Uchwały nr XLV/460/22 z dnia 29 listopada 2022 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu wsi Cerekwica.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planów. 

Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej z po-
daniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby 
oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Trzebnicy, Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 13.02.2023 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektro-
nicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 
r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 2070 ze zm.):
1)	 opatrzone	kwalifikowanym	podpisem	elektronicznym,
2) opatrzone podpisem zaufanym albo
3) opatrzone podpisem osobistym.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy Trzebnica.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekty-
wy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), 
w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 
1781) oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.), w związku z realizacją czynności, o których 
mowa w art. 17 pkt 1 tejże ustawy, informuję, że: 
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Gminy Trzebnica, dane będą prze-

twarzane w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica,
2) z Inspektorem	ochrony	danych	może	się	Pan/Pani	skontaktować	przez	e-mail:	iod@um.trzeb-

nica.pl
3) dane osobowe osób, które złożyły wnioski w toku procedury sporządzenia miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego, będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych 
wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

4) przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na admi-
nistratorze,

5) dane będą przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa,
6) dane będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa,
7) ma Pan/Pani prawo do:

a. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania;
b. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8) podanie danych jest wymogiem ustawowym,
9) jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko,

10) niepodanie danych uniemożliwi działania związane z rozpatrzeniem Pana/Pani wniosku bądź 
uwagi,

11) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.), Burmistrz Gminy Trzebnica informuje również o ograni-
czeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia 
postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych. W związku z przetwarzaniem danych 
osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów plani-
stycznych, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo, 
o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g, RODO tj. PRAWO DOSTĘPU przysługuje, jeżeli nie wpływa na 
ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

ogŁoszEniE	buRMisTRza
gMiny	TRzEbniCa
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R E K L A M A

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

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

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

Twoja Kariera Zawodowa
• Masz plan ale stoisz w miejscu

• Masz aspiracje ale nie masz planu

• Praca powoduje twoje wypalenie...

Nie wiesz jak się za to zabrać?

Dzwoń 607 674 404
odwiedź stronę: w w w. m a c i e j t r u s z c z y n s k i . p l
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PROFESJONALNE
CZYSZCZENIE
K onkurencyjne  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

GM METAL
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

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
pELLEt EKOmIał

KOKS bRyKIEt
DREWNO KOmINKOWE 

I OpałOWE
TARTAK przy krzyżówce

Głuchów Górny 1
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

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

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

SERWIS
KOMPUTERóW

TELEFONóW 

i Apple iPhone

tel. 533 136 366

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

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

www.prodlafirm.pl

biuro.nkpro@gmail.com
531 795 826

BIURO RACHUNKOWE | AGENCJA REKLAMOWA

biuro.mkpromo@gmail.com
725 395 562

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

tel. 518 223 656

TAXI 3
Józef Domagała

• przewóz osób

• zakupy na telefon

tel. 601 586 739

SChODY
100 % DREwNIANE

produkcja i montaż
DĄB JESION
BUK SOSNA

www.schodex.net
cena od 4,5 tys. zł.

tel. 602 728 266

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

brukarstwo

MARBRUK
Mariusz Kwak

Trzebnica
tel. 792 457 967
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