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R E K L A M A

W piątek 27 stycznia otwarte zostały wyremontowane przestrzenie w trzebnickim Ratuszu, gdzie nową siedzibę znalazł trzebnicki 
oddział Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonał burmistrz Marek Długozima 
wraz z prezes Heleną Jaworską oraz przedstawicielami emerytów. – Tu będziecie niezależni, możecie spotykać się w dogodnych dla 
Was godzinach, planować działania i kolejne wspólne wycieczki i po prostu się integrować. Jestem pewny, że razem przeżywacie 
i będziecie dalej przeżywać prawdziwie złotą jesień Waszego życia i tego Wam życzę – powiedział burmistrz Marek Długozima.
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z e s k an u j

Biblioteka jest zlokalizowana 
przy ul. Milickiej. Wyburzono sta-
ry budynek, trwają obecnie prace 
ziemne. – Wierzę, że nowa biblio-

teka, która powstanie przy ulicy 
Milickiej, w sąsiedztwie Placu 
Pielgrzymkowego i Międzynaro-
dowego Sanktuarium św. Jadwigi 

Śl., dołączy do grona chlubnych 
inwestycji i projektów, które zre-
alizowałem w ciągu ostatnich lat. 
Będzie kolejną, piękną wizytów-
ką miasta – powiedział burmistrz 
Marek Długozima i dodał: – Jak 
Państwo wiedzą inwestycje w edu-
kację i kulturę od wielu lat leżą 
mi na sercu, w tym również los 
czytelników, także tych najmłod-
szych. Jestem pewien, że miejsce, 
które powstanie, będzie im służyło 
podobnie jak dotychczasowe in-

westycje – podsumował.
Obecnie zapraszamy do no-

wych przestrzeni Miejskiej 
i Gminnej Biblioteki Publicznej, 
która wróciła tymczasowo do po-
mieszczeń Gminnego Centrum 
Kultury i Sztuki. Ostatnie dwa 
lata były czasem, kiedy bibliote-
ka, podobnie jak inne instytucje 
kultury, funkcjonowała w bardzo 
trudnych warunkach związanych 
z ograniczeniami wywołanymi 
przez pandemię. Stąd właściwie 

nie było możliwości korzystania 
bezpośrednio ze zbiorów. Bur-
mistrz Marek Długozima na bu-
dowę nowej siedziby biblioteki 
pozyskał również dofinansowanie 
z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Zapewnił 
także, że dołoży wszelkich starań, 
by nowy budynek biblioteki już 
w 2024 roku mógł służyć wszyst-
kim mieszkańcom.

[sh]

t r z e b n i c a

Powsta je bibliotek a

R E K L A M A

Trwa budowa nowej siedziby Miejskiej i Gminnej 
Biblioteki w Trzebnicy – etap 1. Inwestycja 

za ponad 2 mln zł to spełnienie obietnicy 
danej mieszkańcom przez burmistrza Marka 

Długozimę. Prace wykonuje firma  
TOM-INSTAL z Wrocławia.

inwestycja z PersPektywą
Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Trzebnica!

Zapraszam do oddania głosu 
w konkursie pn. „Inwestycja z per-
spektywą 2023”, którego organi-
zatorem jest Serwis Samorządowy 
PAP. Konkurs ma na celu wyłonić 
najlepszą inwestycję samorządo-
wą dofinansowaną z Funduszy 
Europejskich. W tym roku do 
konkursu Gmina Trzebnica zgło-

siła Szkołę Podstawową im. św. 
Jadwigi Śląskiej w Kuźniczysku, 
która w 2018 roku przeszła kom-
pleksową modernizację i stała się 
obiektem na miarę XXI wieku. 
Przypomnę, że przed remontem 
nauczanie odbywało się w dwóch 
osobnych budynkach znajdują-
cych się w różnych częściach miej-
scowości. W ramach inwestycji 
jeden z nich został powiększony 
o nowe skrzydło dydaktyczne 

o powierzchni 900 m², tworząc 
idealne warunki do nauki w jed-
nym miejscu. Co więcej, stary bu-
dynek został poddany kompletnej 
termomodernizacji wraz z wy-
mianą okien i drzwi. Wymienione 
zostały również instalacje i sie-
ci zewnętrzne m.in. kanalizacja, 
przyłącze wodociągowe, oświe-
tlenie zewnętrzne. Zagospoda-
rowanie terenu polegało m.in. na 
wykonaniu dojazdu pożarowego, 

miejsc parkingowych, placu wej-
ściowego, placu gospodarczego 
czy nasadzenia zieleni. Przy szkole 
powstały także: plac zabaw i no-
woczesne boisko wielofunkcyjne. 
Dopełnieniem całego komplek-
su edukacyjnego w Kuźniczysku 
będzie nowa hala sportowa, która 
zgodnie z moją obietnicą już po-
wstaje. Obecnie to jedna z najwięk-
szych inwestycji realizowanych 
w Gminie Trzebnica. Powstanie 

tak nowoczesnej szkoły, to dowód 
na to, że na równi dbam o tereny 
miejskie, jak i nasze wioski. 

Jeszcze raz zachęcam do głoso-
wania na projekt: Szkoła Podsta-
wowa w Kuźniczysku. Głosowanie 
jest bezpłatne. Wystarczy wejść na 
stronę internetową: https://tiny.pl/
wlb47

Marek Długozima 
Burmistrz Gminy Trzebnica

▶ Na budowie trwają prace ziemne.

▶ Wizualizacja wnętrz nowego budynku

▶ Burmistrz Marek Długozima wizytował plac budowy.

▶ Nowa Szkoła Podstawowa została otwarta w 2018 roku. Zachęcamy do 
głosowania na nasz obiekt.

▶ Obecnie na terenie szkoły budowana jest nowa hala sportowa, która jest 
uzupełnieniem całego obiektu. Na zdj. burmistrz Marek Długozima i dyrektor 
Elżbieta Taraszczuk-Gaweł.

▶ Obok obiektu znajdzie się przestronny plac zabaw.▶ Tak będzie wyglądała nowa siedziba Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej.
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rozmowy o doposażeniu gminnych jednostek osP
23 stycznia burmistrz Marek Długozima odbył 
spotkanie w siedzibie Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu 
z Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim 

PSP nadbryg. Markiem Kamińskim. Uczestniczyli 
w nim również Przewodniczący Podkomisji Stałej 
do spraw rozwoju i promocji Ochotniczych Straży 

Pożarnych poseł Paweł Hreniak, Komendant 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej st. 

bryg. mgr inż. Rafał Przybylok oraz gminny 
Komendant OSP Arkadiusz Drab. 

– Rozmawialiśmy o możliwo-
ści doposażenia naszych jednostek 
OSP w Ujeźdźcu Wielkim i Szczyt-
kowicach w nowe wozy bojowe. 
Zawarliśmy wstępne porozumie-
nie, na mocy którego w listopadzie 
Komenda Powiatowa Państwo-
wej Straży Pożarnej w Trzebnicy 
przekaże do Ujeźdźca wóz bojowy 
MAN, natomiast ja przekażę dofi-
nansowanie dla PSP na zakup no-
wego samochodu gaśniczo-ratun-
kowego. Uzgodniliśmy także, ze 
wspólnie poszukamy możliwości 
na doposażenie OSP w Szczytkowi-
cach – powiedział burmistrz Ma-
rek Długozima. 

Podczas spotkania Przewodni-
czący Podkomisji Stałej do spraw 
rozwoju i promocji Ochotniczych 
Straży Pożarnych poseł Paweł Hre-
niak omówił także nową ustawę 
o OSP, która daje możliwość m. in 
korzystania ze świadczeń ratowni-
czych dla strażaków ochotników, 
którzy są seniorami. Obecnie co 
miesiąc takie świadczenie na Dol-
nym Śląsku otrzymuje już ponad 
2220 (41 w Gminie Trzebnica) 
strażaków ratowników. Od 1 mar-
ca świadczenie zostanie zwalory-
zowane o około 14%. Jest to forma 
podziękowania państwa polskiego 
za ich wieloletnią służbę.

Burmistrz podziękował rów-
nież posłowi Pawłowi Hreniakowi 
za wszelką pomoc oraz okazywa-
ne nam wsparcie, a także wszyst-
kim strażakom za trud włożony 
w utrzymanie bezpieczeństwa 
mieszkańców poprzez codzienną 
ciężką pracę i gotowość do po-
święcenia własnego zdrowia i ży-
cia dla ratowania innych. – Dla-
tego wciąż staram się różnymi 
sposobami wspierać ich działanie 
zapewniając potrzebny sprzęt oraz 
dofinansowując poszczególne jed-
nostki – podsumował. 

[sh]

Przypomnijmy, że w biegu syl-
westrowym pobiegliśmy właśnie 
dla Oliwki, by wesprzeć jej rehabi-
litację. Udało się uzyskać ponad 8 
tys. zł, a sponsor strategiczny bie-
gu PKO BP przekazał kolejne 10 
tys. W ciągu całego roku aktyw-
nie wspieraliśmy zbiórkę środków 
dla dziewczynki, organizowane 
były turnieje charytatywne, a na 
każdej większej imprezie można 
było spotkać mamę dziewczynki, 
która wraz ze znajomymi i rodzi-
ną organizowała kiermasze ciast. 
Podsumowaniem pomocy było 
spotkanie u Pana Andrzeja Tra-
wińskiego, który po konsultacji 
ze mną przekazał na rzecz rodzi-
ny Państwa Ciurów kwotę 15 tys. 
zł zebraną podczas uroczystości 
dziesięciolecia swojego małżeń-

stwa. Mała Oliwka ma 16 mie-
sięcy i tuż po urodzeniu przeszła 
operację zamknięcia przepukliny 
oponowo-rdzeniowej. I choć ope-
racja się udała, dziewczynka, by 
uzyskać pełną sprawność rucho-
wą, potrzebuje ciągłej rehabilitacji 
i kosztownych konsultacji. – Wie-
rzę jednak, że z pomocą wielu 
życzliwych ludzi, a przede wszyst-
kim rodziców, którzy otaczają ją 
wielką troską i miłością, dziew-
czynka odzyska pełnię sprawno-
ści i w przyszłości będzie mogła 
cieszyć się beztroskim dzieciń-
stwem. W imieniu rodziców dzię-
kuję też wszystkim tym, którzy 
w jakikolwiek sposób zdecydowali 
się wesprzeć walkę małej Oliwki – 
powiedział burmistrz Marek Dłu-
gozima. 

W podziękowaniu za pomoc
W Urzędzie Miejskim burmistrza Marka 

Długozimę odwiedziła mała Oliwia Ciura wraz 
z rodzicami Kamilą i Grzegorzem, 

by podziękować za okazaną pomoc. 

▶ W spotkaniu udział wziął również Przewodniczący Podkomisji Stałej do spraw 
rozwoju i promocji Ochotniczych Straży Pożarnych poseł Paweł Hreniak.

▶ Projekt jest nietypowy, ponieważ budynek remizy będzie połączony ze 
świetlicą wiejską.

▶ W grudniu gminnym jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej przekazany został nowy sprzęt 
i wyposażenie na kwotę 62 674,40 zł.

▶ Burmistr z  Marek D ługozima uczestnicz ył  w spotk aniu z  Dolnośląsk im Ko -
mendantem Wojewódzk im PSP nadbr yg.  Mark iem Kamińsk im.  Dot ycz yło 
ono możliwości  doposażenia jednostek OSP w Ujeźdźcu Wielk im i  Szcz yt-
kowic ach.

▶ W Ujeźdźcu Wielkim powstaje nowa remiza.

▶ Zawarto wstępne porozumienie, na mocy którego w listo-
padzie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Trzebnicy przekaże do Ujeźdźca wóz bojowy MAN.

▶ Spotkanie u Pana Andrzeja Trawińskiego, który na rzecz Oliwki przekazał 15 
tys. zł zebranych podczas rodzinnego jubileuszu. 

▶ W tegorocznym Trzebnickim Ulicznym Biegu Sylwestrowym udało się zebrać 
ponad 8 tys. zł, które zostały przekazane na rehabilitację małej Oliwki. 
Kolejne 10 tys. zł dołożył sponsor strategiczny bank PKO BP. Czek przekazał 
dyrektor Andrzej Łoposzko.

▶ Państwo Ciurowie odwiedzili burmistrza Marka Długozimę, by podziękować za okazane 
wsparcie.
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Do tej pory związek miał swo-
ją siedzibę w Gminnym Centrum 
Kultury, teraz wraca do Ratu-
sza, skąd wcześniej wyprowadził 
się właśnie do GCKiS. W krót-
kich słowach podziękowania do 
burmistrza Marka Długozimy 
zwróciła się prezes Helena Jawor-
ska – W imieniu własnym jak 
i wszystkich członków związku, 
pragnę podziękować za udostęp-
nienie nam nowego miejsca spo-
tkań, które znajduje się w budyn-
ku Ratusza. Dzięki Pańskiemu 
wsparciu zyskaliśmy wspaniałą 
przestrzeń, gdzie możemy być ze 
sobą, nawiązywać przyjaźnie, po-
głębiać je, ale także snuć kolejne 
plany i spełniać nasze małe ma-
rzenia. Dziękujemy za Pana serce 
zawsze otwarte na sprawy senio-

rów, za Pana życzliwość i osobi-
ste zaangażowanie, ale przede 
wszystkim za to, że pomaga Pan 
pokolorować naszą jesień życia 
najpiękniejszymi barwami – po-
wiedziała wyraźnie wzruszona 
prezes i dodała: – Dziękuję też 
wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób zaangażowali się w przy-
gotowanie tych pomieszczeń. Je-
stem wam wszystkim bardzo 
wdzięczna – podsumowała. 

Burmistrz Marek Długozi-
ma podkreślił, że Rynek i Ratusz 
to serce miasta, tak jak seniorzy 
są sercem społeczności Gminy 
Trzebnica: – Wiecie jak jeste-
ście mi bliscy. Wielu z was znam 
od bardzo dawna, lubimy się 
i darzymy sympatią. Zawsze je-
stem otwarty na wasze sprawy, 

dlatego gdy Pani prezes Helena Ja-
worska przyszła do mnie z prośbą 
o nową przestrzeń, bez wahania 
zdecydowałem się pomóc. Dziś 
możemy doceniać kolejne piękne 
efekty naszej współpracy. Tu jeste-
ście niezależni, możecie spotykać 
się w dogodnych dla was godzi-
nach, planować działania i kolejne 
wspólne wycieczki i po prostu się 
integrować. Jestem pewny, że ra-
zem przeżywacie i będziecie dalej 
przeżywać prawdziwie złotą jesień 
waszego życia i tego wam życzę – 
powiedział burmistrz wręczając 
kwiaty na ręce Pani prezes. 

Warto zaznaczyć, że sam zwią-
zek liczy prawie 600 osób – to na-
prawdę imponujący wynik. Szcze-
gólnie, że jeszcze w 2015 roku 
zapisanych do związku było 86 

osób. Biuro w siedzibie Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów oddział Trzebnica 
czynne jest w czwartki od godz. 9 
do 13. Prezes Helena Jaworska za-

powiada, że już niebawem ruszą 
tematyczne spotkania w środowe 
popołudnia. Więcej szczegółów 
wkrótce. 

[sh]

w trosce o seniorów
Otwarcie nowego biura 
Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów

W piątek 27 stycznia otwarte zostały wyremontowane przestrzenie 
w trzebnickim Ratuszu, gdzie nową siedzibę znalazł trzebnicki oddział 

Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Oficjalnego 
przecięcia wstęgi dokonał burmistrz Marek Długozima wraz z prezes 

Heleną Jaworską oraz przedstawicielami emerytów. 

▶ Na zdjęciu Burmistrz Marek Długozima i prezes trzebnickiego 
oddziału PZERiI Helena Jaworska.

▶ Oficjalnego otwarcia nowej siedziby wspólnie dokonali Burmistrz Gminy 
Trzebnica Marek Długozima wraz z prezes związku Heleną Jaworską, 
wiceburmistrz Krystyną Haładaj i przedstawicielami emerytów.

▶ Prezes Helena Jaworska w imieniu członków związku podziękowała 
burmistrzowi za udostępnienie i remont pomieszczeń pod nowe biuro.

▶ Wszystkie pomieszczenia zostały wyremontowane i wyposażone w nowe 
meble.

▶ Seniorzy zyskali nową przestrzeń spotkań i integracji.

▶ Nowe biuro związku znajduje się w trzebnickim Ratuszu w miejscu, gdzie do 
niedawna tymczasowo mieściła się Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna.

▶ Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników uroczystego otwarcia nowej 
siedziby związku
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Zapraszam Państwa do za-
poznania się z podsumowaniem 
2022 roku. Przygotowane kalen-
darium przeprowadzi Państwa 
przez najważniejsze wydarzenia 
minionych dwunastu miesię-
cy. Był to kolejny ważny dla nas 
rok. Gdy wydawało się, że po-
konujemy już pandemię koro-
nowirusa, z którą mierzyliśmy 
się w poprzednich dwóch latach, 
niespodziewanie pojawiło się 
nowe zagrożenie – zbrodnicza 
agresja Rosji na Ukrainę. Nasz 
sąsiad znalazł się w śmiertel-
nym niebezpieczeństwie, a my 
jako naród odpowiedzieliśmy 
w najlepszy możliwy sposób. 
Odpowiedzieliśmy działaniem 
i bezinteresowną pomocą udzie-
loną tym, którzy szukali u nas 
bezpiecznego schronienia dla 
swoich rodzin, którzy ucieka-
li szukając u nas bezpiecznego 
skrawka nieba, bez rakiet lata-
jących nad ich głowami. W kul-
minacyjnym momencie w samej 
tylko Gminie Trzebnica prze-
bywało ponad 1000 uchodźców 
wojennych. Trzebniczanie otwo-
rzyli swoje serca i domy. My jako 
gmina skoordynowaliśmy swoje 
działania poprzez utworzenie 
w Gminnym Centrum Kultury 
i Sztuki punktu zbiórki, przy-
gotowaliśmy miejsca noclegowe 

w naszych świetlicach, a w bu-
dynku po dawnym Przedszko-
lu nr 1 przyjęliśmy grupę dzieci 
z ukraińskich domów dziecka. 
Jednocześnie wpieraliśmy i na-
dal wspieramy tych, którzy zo-
stali na miejscu, by bronić swojej 
Ojczyzny. Regularnie wysyłamy 
transporty zaopatrzenia do na-
szego miasta partnerskiego Win-
niki i wierzymy, że wspólnymi 
siłami uda nam się zatrzymać tą 
barbarzyńską napaść.

Wojna przyniosła też skutek 
ekonomiczny w postaci inflacji 
i braku niektórych surowców 
na rynku. Pomimo tych trud-
nych warunków i rosnących cen 
wciąż rozwijamy się jako Gmina, 
a w minionym roku wykonali-
śmy bądź rozpoczęliśmy szereg 
inwestycji. Do najważniejszych 
należy zaliczyć rozpoczęte bu-
dowy nowego skrzydła Szkoły 
Podstawowej nr 2, nowej hali 
sportowej przy Szkole Podsta-
wowej w Kuźniczysku, a także 
nowej siedziby Miejskiej i Gmin-
nej Biblioteki Publicznej. Trwa 
także montaż ponad 500 nowych 
lamp za kwotę ponad 3 mln zł. 
Udało się wykonać rondo Chi-
rurgów Trzebnickich na bardzo 
trudnym skrzyżowaniu ul. Pru-
sickiej, s. Hilgii Brzoski i Ci-
chej. W Księginicach wykona-

na została sieć dróg, na Winnej 
Górze zakończył się drugi etap 
rewitalizacji, budowane są dwie 
nowe świetlice, w tym jedna po-
łączona z remizą, a kolejne pięć 
jest w drodze do realizacji. Ode-
braliśmy też ścieżki rowerowe 
trasą dawnej kolei wąskotorowej 
i to pomimo różnych problemów 
stwarzanych przez nieżyczliwych 
ludzi. Donosili oni do każdego 
możliwego organu nadzoru, sta-
rając się znaleźć wytrych, który 
odbierze nam dofinansowanie. 
Jednak nie udało im się to dzia-
łanie. Rozpoczęliśmy rewitali-
zację Parku Miejskiego im. Ma-
rii i Lecha Kaczyńskich i mam 
nadzieję, że po jej ukończeniu 
będzie to kolejne miejsce, gdzie 
chętnie będziemy spędzać czas 
wolny. 

Trzebnica jako enklawa pa-
triotyzmu została dostrzeżona 
przez Związek Żołnierzy Armii 
Krajowej oddział Wrocław, któ-
ry swoją siedzibę chce przenieść 
właśnie do Trzebnicy. Dodatko-
wo, podczas uroczystości zwią-
zanych ze 102. rocznicą Święta 
Pułkowego 9-Pułku Ułanów 
Małopolskich z Trembowli, które 
w sierpniu odbyły się na trzeb-
nickim Rynku, podpisaliśmy Akt 
Erekcyjny pod utworzenie Mu-
zeum Armii Krajowej w trzeb-

nickim Ratuszu.
Ważne w 2022 roku było tak-

że wykorzystanie naszej nowej 
Gminnej Hali Widowiskowo
-Sportowej. Obiekt żył aktyw-
nie, a już w styczniu odbyły się 
tam Targi Zoologiczne, które do 
Trzebnicy przyciągnęły licznych 
wystawców i odwiedzających, 
w kolejnych miesiącach miały 
tam miejsce: Gala Contra MMA, 
bal Mistrzów Sportu Słowa Spor-
towego, turnieje szermierki, 
judo, gimnastyki akrobatycznej 
czy wystawa kotów rasowych. 
Hala to przede wszystkim miej-
sce, gdzie wreszcie Szkoła Pod-
stawowa nr 2 może rozwinąć 
skrzydła organizując uroczyste 
gale i trenując przyszłe pokolenia 
sportowców. Dzięki rozbudowie 
szkoły, powstaje także podziem-
ny łącznik, którym dzieci bez-
piecznie dotrą do hali.

Mam nadzieje, że nowy rok 
przyniesie nam wyczekiwany po-
kój za naszą wschodnią granicą 
i ustabilizowanie spraw związa-
nych z kryzysem ekonomicznym. 
My jednak nie zwalniamy tem-
pa w rozwoju Gminy Trzebnica, 
znanego Państwu z lat poprzed-
nich. Przed nami wiele wyzwań, 
w tym kolejny rozdział naszych 
starań o przywrócenie Trzebnicy 

statusu uzdrowiska. Jak pokazu-
je ranking niezależnego czaso-
pisma „Wspólnota” jesteśmy na 
7 miejscu w kraju wśród gmin, 
pod względem wydatków na po-
prawę jakości powietrza i ochro-
nę klimatu w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca. W ostatnim 
czasie pozyskałem również 9 mi-
lionów złotych z Polskiego Ładu 
dla Samorządów, które to środki 
pozwolą na renowację odwiertu 
IG-1 oraz budowę nowego kom-
pleksu tężni zasilanych solanką 
z niego pochodzącą. 

Staram się, by Gmina Trzeb-
nica była miejscem przyjaznym 
do życia zarówno dla rodzin 
z małymi dziećmi, seniorów, 
ale również przedsiębiorców 
i wszystkich, którzy w naszej 
gminie szukają swojego miej-
sca na ziemi. Jestem wdzięczny 
Panu Bogu za wszystko, co mnie 
spotyka, nawet za to, co trud-
ne. Z czasem bowiem widzę, jak 
cierpliwość i wytrwałość zo-
stają wynagrodzone. I dziękuję 
wszystkim mieszkańcom Gminy 
Trzebnica za kolejny wspólny rok 
razem. Wierzę, że przed nami 
jeszcze wiele wspaniałych pro-
jektów do zrealizowania.

Marek Długozima 
Burmistrz Gminy Trzebnica

Podsumowanie 2022 roku
Rozwój pomimo pRzeciwności 

• 23 stycznia w nowej 
Gminnej Hali Widowisko-
wo-Sportowej po raz pierwszy 
odbyły się Dolnośląskie Targi 
Zoologiczne. Na zaproszenie 
burmistrza Marka Długozimy, 
który również objął wydarze-
nie patronatem honorowym, 
przybyli do Trzebnicy wystaw-
cy z różnych zakątków Polski 
jak również z Niemiec, Węgier, 
Czech czy Słowacji. • 12 stycz-
nia 2022 r. w sali widowisko-
wej GCKiS odbył się Koncert 
Kolęd i Pastorałek, w którym 
wystąpiły dzieci z Gminnego 
Przedszkola nr 2 w Trzebnicy. • 
W Biedaszkowie Małym wybu-
dowano nową wiatę. •
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• Luty przywitał nas tragicz-
nymi wiadomościami o zbrojnej 
napaści Rosji na Ukrainę. Od 
razu ruszyła fala pomocy z Pol-
ski dla szukających schronienia. 
Również w Trzebnicy urucho-
miony został sztab kryzysowy, 
a pomoc dla naszych sąsiadów 
trwa do dziś. Szczególnie, że 
po stronie ukraińskiej mamy 
wielu przyjaciół. W 2007 roku 
nawiązana została współpraca 
partnerska z miastem Vynny-
ky (Winniki) koło Lwowa. Poza 
tym wielu naszych mieszkańców 
przybyło do Trzebnicy jako pio-
nierzy dokładnie z tamtych rejo-
nów – z okolic Vynnik i Czyszek. 
• W ramach programu Gmina 
Szczęśliwych Rodzin Trzebnica 
została zaproszona do projektu 
pozyskania certyfikatu Gmina 
Przyjazna Rodzinie. Pracownicy 
Urzędu Miejskiego i jednostek 
podległych wzięli udział w cy-
klu szkoleń, warsztatów i prelek-
cji m.in. z zakresu komunika-

cji, prawa i wolontariatu. Celem 
spotkań było poszerzenie wiedzy 
w obszarze działań polityki pro-
rodzinnej. • W lutym odbyła 
się dziesiąta, jubileuszowa edy-
cja Crossu Trzebnickiego, który 
mimo niezbyt sprzyjających wa-

runków pogodowych zgroma-
dził na linii startu ponad trzystu 
uczestników. • Kolejna duża im-
preza zagościła w progach nowej 
hali, gdzie odbyła się gala CON-
TRA MMA. Trzebnickim Cham-
pionem został dobrze znany szer-

szej publiczności Jakub Krawiec. 
• Także w lutym burmistrz Ma-
rek Długozima podpisał umowę 
na realizację drugiego etapu re-
witalizacji Winnej „Kociej” Góry, 
w ramach którego powstała duża 
ścieżka edukacyjna. • 27 lutego 

w Gminnym Centrum Kultu-
ry i Sztuki został uruchomiony 
punkt ze zbiórką darów dla po-
trzebujących uchodźców z Ukra-
iny. Wtedy do pracy ruszyli też 
pierwsi wolontariusze. •

• 1 marca w Gminie Trzeb-
nica obchodziliśmy Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych. Z tej okazji zorganizowa-
ne zostały lokalne uroczystości, 
które odbyły się pod Pomnikiem 
Żołnierzy Wyklętych usytuowa-
nym przy rondzie – także ich 
imienia, mieszczącym się przy 
zbiegu ulic: Obornickiej, Marci-
nowskiej i Żołnierzy Września. 
• Burmistrz Marek Długozima 
podpisał umowę na rozbudowę 
Szkoły Podstawowej nr 2 wraz 
z budową łącznika z nową Halą 
Widowiskowo-Sportową im. 
Dolnośląskich Olimpijczyków 
oraz na budowę nowej hali spor-
towej przy Szkole Podstawowej 
w Kuźniczysku. Wykonawcą 
została firma AKBiK Sp. z o.o. 
z Wrocławia. Na te zadania po-
zyskane zostało 10 mln zł dofi-
nansowania z rządowego Pol-
skiego Ładu dla samorządów. • 
Trzebnica nową siedzibą Zarzą-
du Światowego Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej – pierwsze 
spotkanie w tej sprawie odbyło 
się w marcu w Urzędzie Miej-
skim. Uczestniczył w nim prezes 
związku Leopold Gomułkie-
wicz. • W dniach 25-27 marca 

w Gminnej Hali Widowiskowo
-Sportowej im. Dolnośląskich 
Olimpijczyków odbył się Puchar 
Polski w Gimnastyce Artystycz-
nej pod Patronatem Honoro-
wym Burmistrza Gminy Trzeb-
nica. • 16 lat temu burmistrz 
Marek Długozima zainicjował 
program stypendialny, który 
do tej pory wsparł blisko 170 
uczniów z terenu Gminy Trzeb-
nica. Uczniowie zostali w nim 

docenieni za bardzo dobre wy-
niki w nauce i ponadprzecięt-
ne zaangażowanie w szkolne 
i pozaszkolne przedsięwzięcia. 
29 marca w sali kinowej Gmin-
nego Centrum Kultury i Sztuki 
odbyła się gala, podczas której do 
tego zaszczytnego grona dołączy-
ło kolejnych 13 najzdolniejszych 
uczniów z gminnych placówek 
oświatowych. •
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• 1 kwietnia Wojewoda Dol-
nośląski Jarosław Obremski 
skierował do Gminy Trzebni-
ca rodziny z dziećmi – 27 osób 
– w tym 12 dzieci. Uchodźcy 
wojenni z Ukrainy zostali przy-
jęci w świetlicy w Kuźniczysku 
i Skarszynie • 3 kwietnia w ko-
ściele w Małuszynie obchodzona 
była 101. rocznica urodzin Ireny 
Janikowskiej, mieszkanki gmi-
ny, która w 1945 roku osiedliła 
się na ziemiach trzebnickich. • 
8 kwietnia w atmosferze niezwy-
kłego wzruszenia przywitaliśmy 
grupę dzieci, które przybyły na 
zaproszenie burmistrza Marka 
Długozimy do Trzebnicy. Dzieci 
uciekły wraz z opiekunami przed 
okrutną wojną na Ukrainie. Po-
chodziły z dwóch domów dziecka 
i znalazły schronienie w przy-
gotowanym budynku po byłym 
Przedszkolu nr 1 w Trzebnicy. 
• 10 kwietnia, po pandemicznej 
przewie, Trzebnica znów była 
pełna świątecznych akcentów, 
wszystko za sprawą powracają-
cego po dwóch latach Kiermaszu 
połączonego z Paradą Palm Wiel-
kanocnych. Już tradycyjnie miał 
on miejsce w Niedzielę Palmową 
na trzebnickim deptaku. W tym 

roku 17 sołectw przygotowało 
specjalne palmy, a na odwiedza-
jących czekało 12 kramików. • 
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni 
Katyńskiej to dla mnie niezwy-
kle ważna data. Każdego roku 
13 kwietnia – w rocznicę opubli-
kowania przez Niemców w 1943 
roku informacji o odkryciu 
w ZSRR masowych grobów ofi-
cerów Wojska Polskiego w Trzeb-
nicy oddajemy hołd poległym 
za naszą wolność. • W Urzę-
dzie Miejskim burmistrz Marek 
Długozima spotkał się z projek-
tantem Markiem Bacałą z firmy 
BamarBP, która prowadzi prace 
projektowe związane z powsta-
niem Małej Obwodnicy Trzebni-
cy. Podczas spotkania omawiane 
było skomunikowanie terenów 
przyległych z mającą powstać 
obwodnicą. • W kwietniu roz-
poczęły się prace związane z bu-
dową hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej w Kuźniczysku oraz 
budowa nowego skrzydła Szkoły 
Podstawowej nr 2 wraz z łączni-
kiem. • Również w tym miesiącu 
zakończył się remont pomiesz-
czeń biurowych w budynku sta-
rego sanepidu przy ul. Obrońców 
Pokoju 7. Na dwóch kondygna-
cjach powstało 8 mieszkań so-
cjalnych w metrażu od 30 m² do 
70 m². Inwestycję za blisko pół-
tora miliona zł wykonała trzeb-
nicka firma – Zakład Murarski 
Kazimierza Zająca. • Droga po-
wiatowa w Ligocie, prowadząca 
w stronę Masłowa została posze-

rzona o 1,3 m na odcinku 640 m. 
Przebudowa była możliwa dzię-
ki staraniom burmistrza Mar-
ka Długozimy, który zaoferował 
sfinansowanie połowy kosztów 
tej inwestycji. • Dzień Pioniera 
Ziemi Trzebnickiej to ważne wy-
darzenie dla naszych mieszkań-
ców. Tradycyjnie już uroczysto-
ści związane z upamiętnieniem 
pierwszych osadników przyby-
łych po wojnie na trzebnickie zie-
mie odbyły się przy pomniku ich 
imienia, znajdującym się w Parku 
Pionierów. • 29 kwietnia przed-
szkolaki i uczniowie z trzebnic-
kich placówek oświatowych, po 
raz kolejny spotkali się przed 
bazyliką św. Jadwigi Śląskiej, aby 
wspólnie uczcić Dzień Inwali-
dy i Niepełnosprawnego. Rado-
sny przemarsz przeszedł ulicami 
Trzebnicy. Gośćmi specjalnymi 
byli uczestnicy programu Down 
The Road. •

• 3 maja 2022 roku uczcili-
śmy w Trzebnicy 231. rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Dokumentu, który stał się symbo-
lem tradycji niepodległościowych 
państwa polskiego. • Z inicjaty-
wy burmistrza Marka Długozimy 
oraz wójt Zawoni Agnieszki Wer-
sty Gmina Trzebnica wspólnie 
z Gminą Zawonia podjęły współ-
pracę, której efektem było utwo-
rzenie Lokalnej Grupy Działania 
„Kocie Góry” na lata 2022-2027. • 
Burmistrz Marek Długozima pod-
pisał umowę na zaprojektowanie 
i wybudowanie sieci ulic w Księ-
ginicach. To spełnienie obietnicy 
danej mieszkańcom tego bardzo 
szybko rozwijającego się sołectwa. 
Środki przeznaczone na to zada-
nie to 4 100 003,16 zł. Wykonaw-
cą została Grupa POS-BET Sp. 
z o. o. • W dniach 25-28 kwiet-
nia i 16-19 maja 2022 roku prze-
prowadzone zostały na Dolnym 
Śląsku 4-dniowe wizyty studyjne 
przedstawicieli samorządów woje-
wództwa zachodniopomorskiego 
na temat „Zarządzanie rewitali-
zacją i włączenie społeczności lo-
kalnej we wdrażanie programów 
rewitalizacji”. Trzebnica była jed-

nym z miast, które ugościło od-
wiedzających. • Do Trzebnicy 
przyjechała delegacja z austriac-
kiego Bad Zell, by z rąk probosz-
cza ks. Piotra Filasa SDS odebrać 
osobiście relikwie I klasy – frag-
ment kości z czaszki św. Jadwigi. 
Wizyta miała związek z nada-
niem nazwy św. Jadwigi Śląskiej 
tamtejszej parafii katolickiej. • 
Moc tanecznej energii i niezapo-
mniane wrażenia to znaki roz-
poznawcze pierwszego Bas Dan-
ce Festival o Puchar Burmistrza 
Gminy Trzebnica. Impreza odby-
ła się w nowej Hali Widowisko-
wo-Sportowej im. Dolnośląskich 
Olimpijczyków w dniach 7-8 maja 
i przyciągnęła na parkiet wie-
lu utalentowanych zawodników 
tak z regionu jak i z całej Polski. 
• 19 maja w Urzędzie Miejskim 
w Trzebnicy miało miejsce wyjąt-
kowe spotkanie burmistrza Marka 
Długozimy z panem Grzegorzem 
Morawskim reprezentującym fir-
mę GREGMET wraz z pracowni-

kami. Cel ich wizyty był wybitnie 
szczytny – przekazali na ręce go-
spodarza trzy defibrylatory, które 
znalazły swoje miejsce w jednost-
kach gminnych. • 7 maja miało 
miejsce podpisanie umowy part-
nerskiej między Gminnym Klu-
bem Sportowym Polonia Trzeb-
nica a Wrocławskim Klubem 
Sportowym Śląsk Wrocław. • 22 
maja, w malowniczych, niedostęp-
nych na co dzień okolicznościach 
przyrody, w ogrodach klasztor-
nych Kongregacji Sióstr Miłosier-
dzia św. Karola Boromeusza, mia-
ła miejsce IX Majówka. •
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• Burmistrz Marek Długo-
zima otrzymał wotum zaufania 
oraz absolutorium. Regionalna 
Izba Obrachunkowa pozytyw-
nie zaopiniowała budżet Gminy 
Trzebnica za 2021 rok. Podczas 
sesji przedstawiony został także 
raport o stanie gminy. • 2 czerw-
ca w Gminnym Centrum Kul-
tury i Sztuki odbyła się finałowa 
gala, podczas której ogłoszono 
tegorocznych laureatów Samo-
rządowego Konkursu Nastolat-
ków – Ośmiu Wspaniałych Gmi-
ny Trzebnica. Gmina Trzebnica 
była pierwszą gminą w powiecie 
trzebnickim, która honorowała 
swoich wolontariuszy i na zawsze 
zmieniła podejście mieszkańców, 
zwłaszcza tych młodszych, do 
idei bezinteresownego pomaga-
nia i tworzenia świata na TAK. 
• Burmistrz Marek Długozima 
podpisał umowę z firmą TOM
-INSTAL Sp. z o.o. z Wrocławia, 
w ramach której za ponad 1,5 mln 
zł powstać miała świetlica w Suli-
sławicach. Ta sama firma wyko-
nuje również świetlicę połączoną 
z remizą w Ujeźdźcu Wielkim. • 
Wielki finał 8. Trzebnickich Dni 
Rodziny odbył się w niedzielę 5 
czerwca przy trzebnickich sta-
wach. Na uczestników czekało 
wiele atrakcji, w tym – przemarsz 
rodzinny, występy artystyczne, 
rodzinne zawody sportowe oraz 
na zakończenie – koncert Alicji 
Janosz. • Na wniosek burmistrza 
Marka Długozimy Prezes Rady 
Ministrów Mateusz Morawiec-
ki z ogólnej rezerwy budżetowej 
przekazał dla Gminy Trzebnica 

kwotę 2 454 300 zł. Pieniądze te 
przeznaczone zostaną na wyko-
nanie pierwszego etapu renowa-
cji Parku Miejskiego im. Lecha 
i Marii Kaczyńskich, która wyko-
nana będzie jeszcze w tym roku. 
• Burmistrz pozyskał również 
9 milionów złotych z Polskiego 
Ładu dla Samorządów na reno-
wację odwiertu IG-1 oraz budowę 
nowego kompleksu tężni zasila-
nych solanką z odrestaurowanego 
odwiertu. Rok wcześniej udało się 
pozyskać dofinansowanie w wy-
sokości 18 mln zł w ramach rzą-
dowego programu „Udostępnianie 
wód termalnych w Polsce”. Pozy-
skane środki zbliżają Trzebnicę do 
odzyskania statusu uzdrowiska. • 
9 czerwca w sali kinowej Gminne-
go Centrum Kultury i Sztuki od-
był się koncert finałowy konkursu 
„W RODZINIE SIŁA!” Organi-
zatorami koncertu był Burmistrz 
Gminy Trzebnica Marek Długo-
zima oraz Dyrektor Gminnego 

Przedszkola nr 2 im. Polskiej Nie-
zapominajki Katarzyna Stępień. 
Koncert został zorganizowany 
w hołdzie wartości jaką jest Ro-
dzina. • Delegacja z Kitzingen 
gościła w Trzebnicy. Wizyta gości 
z miasta partnerskiego przypadła 
na trudny czas, niespokojny z po-
wodu konfliktu na Ukrainie, gdzie 
znajduje się też drugie z naszych 
miast partnerskich – Winniki 
koło Lwowa. Mając na uwadze to, 
że Polska znalazła się na pierwszej 
linii frontu pomocy ukraińskim 
uchodźcom, a w samej Gminie 
Trzebnica znajdowało się ponad 
1000 osób uciekających przed 
wojną, Rada Miasta Kitzingen 
zdecydowała się na przekazanie 
nam 100 tys. euro. Pieniądze te 
posłużyły na dalszą renowację bu-
dynku, w którym znajdowały się 
dzieci z ukraińskiego domu dziec-
ka. Symboliczny czek na ręce bur-
mistrza Marka Długozimy prze-
kazał podczas odwiedzin u dzieci 

i ich opiekunów nadburmistrz 
Stefan Güntner. • W dniach od 
24 do 26 czerwca miało miejsce 
wydarzenie niecodzienne, barw-
ne, obfitujące w moc pozytywnej 
energii – Trzebnickie Dni Kul-
tury Brazylijskiej „VEM JOGAR 
MAIS EU”. Do Trzebnicy przy-
byli goście z różnych stron Polski, 
Europy, a nawet świata, m. in. 
z Brazylii czy Izraela. • Czwarty 
Charytatywny Turniej Piłki Siat-
kowej Drużyn Mieszanych odbył 
się 4 czerwca w Hali Widowisko-
wo-Sportowej im. Dolnośląskich 

Olimpijczyków i zgromadził kibi-
ców oraz zawodników, którzy tym 
razem zagrali dla Kingi i Oliwii. • 
We wtorek 21 czerwca odbyła się 
uroczysta gala w sali kinowo-wi-
dowiskowej Gminnego Centrum 
Kultury i Sztuki. Tytuł „Szkolne-
go Orła” przyznano uczniom za 
wysokie miejsca w powiatowych 
i wojewódzkich etapach różno-
rodnych konkursów – historycz-
nych, językowych, matematycz-
nych, ortograficznych itd., jak 
również laureatom konkursów 
gminnych. •

• Podczas konferencji „50 
lat stabilizacji polskich struktur 
kościelnych na Ziemiach Odzy-
skanych”, którą zorganizowała 
Fundacja Obserwatorium Spo-
łeczne, burmistrz Marek Dłu-
gozima otrzymał z rąk abp. Jó-
zefa Kupnego statuetkę „Pokój 
na ziemi”. Wyróżnienie zosta-
ło przyznane za dotychczaso-
wą współpracę i organizowanie 
w Trzebnicy konferencji nauko-
wych poświęconych działalności 
Kościoła na Ziemiach Zachodnich 
i Północnych. • 16 lipca świę-
towaliśmy 5. urodziny Gminnej 
Strefy Aktywności Sportowej 
zlokalizowanej w trzebnickim 
Aquaparku. Z tej okazji przy-
gotowano wiele atrakcji, w tym 
maratony fit woman oraz cross. 
• Burmistrz Marek Długozima 
w Urzędzie Miejskim odebrał 
z rąk Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Oborniki Śląskie Marcina Majew-
skiego promesę na remont drogi 
gminnej z Trzebnicy do Raszo-

wa w wysokości 100 tys. zł. Kon-
kretnie chodzi o pierwszy etap 
przebudowy ul. Myśliwskiej na 
długości 300 m za kwotę 300 tys. 
zł. • Urząd Miejski w Trzebnicy 
odwiedził nadburmistrz miasta 
partnerskiego Kitzingen Stefan 
Güntner. Wizyta była związana 
z obietnicą, jaką złożył on podczas 
czerwcowej delegacji w Trzebni-
cy. Wówczas powstał pomysł, by 
dostarczyć gołębia pokoju i prze-
kazać go do drugiego z naszych 
miast partnerskich — Winnik 
koło Lwowa. Z okazji członkostwa 
w Międzynarodowym Stowa-
rzyszeniu Przeciwko Rasizmowi 
miasto Kitzingen otrzymało go-
łębia pokoju wykonanego z brą-
zu. Co ciekawe na całym świecie 
jest tylko 30 egzemplarzy. • Bur-
mistrz Marek Długozima podpi-

sał umowę na wykonanie boiska 
wielofunkcyjnego w Jaźwinach. 
Zadanie za blisko 300 tys. zł wy-
konała trzebnicka firma Budmel. 
• Burmistrz Marek Długozima 
pozyskał 2,5 mln zł dofinansowa-
nia z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego na budowę 
nowej siedziby biblioteki wraz 
z przylegającym do niej placem 
zabaw. • Końca dobiega budo-
wa drogi prowadzącej z Ujeźdźca 
Małego, po śladzie drogi polnej 
od wysokości zakładów firmy Tar-
czyński S.A do Koniowa. • Rów-
nież w lipcu zakończony został 
remont drogi powiatowej nr 1400 
D na trasie Biedaszków Mały – 
Ujeździec Wielki – Gruszeczka, 
współfinansowany przez Gminę 
Trzebnica. Inwestycję wykonała 
firma STRABAG. Podpisanie pro-

tokołów odbiorowych odbyło się 
w siedzibie firmy TARCZYŃSKI 
S.A. Na ten remont Gmina Trzeb-
nica przeznaczyła 2 mln 286 tys. 
zł. • Burmistrz Marek Długozima 
pozyskał 39 tys. 999 zł dofinan-
sowania z budżetu województwa 
dolnośląskiego w formie dota-
cji celowej w ramach konkursu 
„Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na 
remont świetlicy wiejskiej w Ko-
niowie. • Rozpoczęły się pra-
ce związane z budową ronda na 
skrzyżowaniu drogi krajowej nr 
15 i dróg gminnych – ul. Prusic-
kiej, ul. H. Brzoski i ul. Cichej, tuż 
obok cmentarza, Biedronki i stacji 
paliw. Prace prowadziła firma PB 
Haus Sp. z o.o. • Zgodnie z wie-
loletnią tradycją Burmistrz Gminy 
Trzebnica Marek Długozima wrę-
czył stypendia sportowe młodym 

sportowcom. To nagroda za szcze-
gólnie wysokie wyniki w uprawia-
nych dyscyplinach, w zawodach 
regionalnych, ogólnopolskich 
i międzynarodowych. Uroczystość 
odbyła się 27 lipca w Urzędzie 
Miejskim w Trzebnicy. •
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• W dniach 4 i 10 sierp-
nia w Trzebnicy odbyły się in-
tensywne warsztaty muzyczne 
w ramach projektu „Muzyczna 
Planeta”. Ich uczestnicy mo-
gli nie tylko ćwiczyć na scenie 
Gminnego Centrum Kultury 
i Sztuki, ale także otrzymywali 
cenne rady i wskazówki od do-
świadczonych muzyków związa-
nych zawodowo z Narodowym 
Forum Muzyki we Wrocławiu. • 
15 sierpnia to dzień upamiętnia-
jący zwycięstwo Polski w bitwie 
warszawskiej z 1920 roku – sto-
czonej podczas wojny polsko-bol-
szewickiej. Z tej okazji dzień ten 
ustanowiono również Świętem 
Wojska Polskiego. • Również 
15 sierpnia w Gminnym Cen-
trum Kultury i Sztuki w Trzeb-
nicy odbył się koncert finałowy 
„Życie cudem jest” realizowany 
w ramach projektu „Muzyczna 
Planeta”. W wydarzeniu udział 
wzięli młodzi ludzie pochodzący 
z Dolnego Śląska, a także z Ukra-
iny. Swoim śpiewem i tańcem za-
prezentowali swój talent i wyniki 
ciężkiej pracy. • W niedzielę 21 

sierpnia na trzebnickim Rynku 
odbyły się uroczystości związane 
z 102. rocznicą Święta Pułkowego 
9-Pułku Ułanów Małopolskich 
z Trembowli na cześć ich zwycię-
stwa nad bolszewikami w bitwie 
pod Komarowem w 1914 roku. 
Wydarzenie było także okazją do 
podpisania i wmurowania Aktu 
Erekcyjnego pod utworzenie Mu-

zeum Armii Krajowej w trzebnic-
kim Ratuszu. • Na zaproszenie 
burmistrza Marka Długozimy 
do Urzędu Miejskiego przyby-
li trzebniccy seniorzy. Celem 
wizyty było wręczenie opasek 
bezpieczeństwa, a także krótka 
prelekcja dotycząca sposobów ja-
kich złodzieje używają by wyłu-
dzić pieniądze od starszych osób. 

Gościem wydarzenia był Poseł 
na Sejm Paweł Hreniak, który 
jest m.in. członkiem sejmowej 
Komisji Administracji i Spraw 
Wewnętrznych. • Trwały wa-
kacyjne remonty szkół na tere-
nie Gminy Trzebnica – w Szkole 
Podstawowej nr 3 położona zo-
stała nowa wykładzina oraz za-
montowano nową instalację elek-

tryczną w holu budynku. • 28 
sierpnia, w ostatnią niedzielę wa-
kacji, odbyło się rodzinne święto 
parafialne ku czci pierwszego pa-
trona trzebnickiego sanktuarium 
– św. Bartłomieja Apostoła. Tra-
dycyjnie już wspólne świętowa-
nie bartłomiejek miało miejsce 
na przykościelnym Placu Piel-
grzymkowym. •

• Najbarwniejsze dożynki 
gminne w regionie powróciły po 
pandemicznej przerwie i zachwy-
ciły wszystkich, którzy w sobotę 
3 września postanowili odwie-
dzić Małuszyn. • 17 i 18 wrze-
śnia odbyło się 42. Trzebnickie 
Święto Sadów, pełne barw i sma-
ków owoców z naszych ziem. 
W tym roku gościliśmy u nas 
przedstawicieli z miasta part-
nerskiego Kitzingen, u których 
na stoisku można było spróbo-
wać i zakupić ich lokalne wina, 
z których słynie region Dolnej 
Frankonii. Były z nami również 
przedstawicielki miasta, z któ-
rym obecnie wypracowujemy 
nasze partnerskie relacje — hisz-
pańskiego A Baña sąsiadującego 
z Santiago de Compostela. Nie 
mogło także zabraknąć naszych 
sadowników, pszczelarzy, rol-
ników czy właścicieli trzebnic-
kich winnic. • W dniach 3-4 
września odbyła się w Gminnej 
Hali Widowiskowo-Sportowej 
im. Dolnośląskich Olimpijczy-
ków, pierwsza w Trzebnicy Mię-
dzynarodowa Wystawa Kotów 
Rasowych. • Burmistrz Marek 

Długozima podpisał umowę na 
pierwszy etap rewitalizacji Par-
ku Miejskiego im. Marii i Lecha 
Kaczyńskich. Na ten cel prze-
znaczone zostało 3 mln 59 tys. 
zł, wykonawcą została firma PB 
Haus Sp. z o.o. • W sobotę 10 
września po raz siódmy Gmina 
Trzebnica wspólnie z Trzebnic-

kim Klubem Psa zorganizowa-
ła zawody w Dogtrekkingu. • 
W dniu 2 września w Urzędzie 
Miejskim w Trzebnicy odbyło się 
uroczyste spotkanie burmistrza 
Marka Długozimy z dyrektorami 
szkół, przedszkoli i żłobka oraz 
nowo mianowanymi nauczycie-
lami. • 
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• W Gminnym Centrum 
Kultury i Sztuki odbyła się gala 
z okazji 35-lecia istnienia Związ-
ku Emerytów i Rencistów od-
dział Trzebnica. Na zaproszenie 
burmistrza Marka Długozimy 
oraz prezes Heleny Jaworskiej 
sala kinowa GCKiS zapełniła się 
seniorami, którzy tego dnia ob-
chodzili święto swojego związku. 
• W czwartek 20 października 
otwarta została oficjalnie droga 
prowadząca z Ujeźdźca Małego 
do Koniowa. Inwestycję wartą 
ponad milion zł wykonała fir-
ma Colas Polska z Palędzia. • 
W dniu 13 października z okazji 
Święta Edukacji Narodowej miała 
miejsce wyjątkowa uroczystość, 
podczas której Burmistrz Marek 
Długozima jak co roku spotkał 
się z wyróżniającymi się w pracy 
dyrektorami, nauczycielami i pra-
cownikami gminnych szkół i pla-

cówek oświatowych. • W Gmin-
nej Hali Widowiskowo-Sportowej 
im. Dolnośląskich Olimpijczyków 
odbyła się trzydniowa rywaliza-
cja w ramach indywidualnych 
i drużynowych Mistrzostw Pol-

ski Juniorek w Gimnastyce Arty-
stycznej. • W dniach od 7 do 16 
października trwały uroczystości 
odpustowe ku czci Świętej Jadwi-
gi Śląskiej. Jedną z pięknych tra-
dycji obchodów Jadwiżańskich 

od 2010 roku jest Pielgrzymka 
Trzebniczan do grobu Księżnej. 
12 lat temu Święta Jadwiga Ślą-
ska została ogłoszona Patronką 
u Boga i ludzi dla miasta Trzeb-
nica. • W sobotę 15 październi-

ka blisko 8 tysięcy pielgrzymów 
przeszło do grobu Świętej Jadwi-
gi, aby modlić się o potrzebne ła-
ski, dziękować za opiekę i prosić 
o wstawiennictwo w swoich spra-
wach. •

• Zakończył się pierwszy 
etap przebudowy ul. Myśliwskiej 
w Raszowie. Prace wyceniane na 
kwotę 300 tys. zł wykonała fir-
ma Anny Chleboś z Granowca. 
• W ramach ostatniego roku ob-
chodów 100. rocznicy odzyska-
nia przez Polskę Niepodległości, 
w sobotę 5 listopada w Gminnej 
Hali Widowiskowo-Sportowej 
im. Dolnośląskich Olimpijczy-
ków miał miejsce finał projektu 
pn. „Nasza Niepodległa – festiwal 
historyczny”. Organizatorami 
tego niecodziennego wydarze-
nia byli: Wojewoda Dolnośląski 
Jarosław Obremski i Burmistrz 
Gminy Trzebnica Marek Dłu-
gozima. • 11 listopada 1918 r. 
spełnił się sen pokoleń Polaków 
– państwo polskie narodziło się 
na nowo. Po rozbiorach i 123 la-
tach niewoli, po wielkich powsta-
niach, wolna Polska powróciła na 
mapę świata. Na pamiątkę tego 
dnia, w Trzebnicy w rocznicę 
uroczyście obchodziliśmy Święto 
Niepodległości. Wspólnie wspo-
minaliśmy tych, którzy walczyli 
za nasz kraj, tych którzy ginęli. 
• W Gminnym Centrum Kul-
tury i Sztuki odbyło się specjal-
ne spotkanie, podczas którego 
burmistrz Marek Długozima 
wspólnie z Posłem na Sejm Paw-
łem Hreniakiem przekazali lap-
topy mieszkańcom, którzy złoży-

li wniosek w ramach programu 
„Wsparcie dzieci z rodzin pope-
geerowskich w rozwoju cyfro-
wym – Granty PPGR”. Burmistrz 
na ten cel pozyskał dofinansowa-
nie na łączną kwotę 1 700 000,00 
zł, co pozwoliło na zakup sprzę-
tu dla ponad 600 uczniów obję-
tych wsparciem. • 10 listopada 
w Urzędzie Miejskim podpisana 
została umowa na budowę no-
wej siedziby Miejskiej i Gminnej 
Biblioteki w Trzebnicy – etap 
I to inwestycja za ponad 2 mln 
zł. • W listopadzie obchodzili-
śmy Ogólnopolski Dzień Senio-
ra. Poprzez wspólne świętowanie 

chcieliśmy docenić ogromną rolę 
seniorów w społeczeństwie, jak 
i zwiększyć integrację międzypo-
koleniową. Wydarzenie w Gmin-
nym Centrum Kultury uświetnił 
występ uczniów Gminnej Szkoły 
Muzycznej I st. w Trzebnicy oraz 
zespołu Brzykowianie. Odby-
ła się także bezpłatna projekcja 
znanego i lubianego filmu „Sami 
Swoi”. • 21 listopada przypada 
jednocześnie Dzień Pracowni-
ka Socjalnego i Światowy Dzień 
Życzliwości. Okazją do uhonoro-
wania wszystkich pracowników 
socjalnych i wyrażenia wdzięcz-
ności za ich ciężką pracę oraz 

trud niesienia pomocy drugiemu 
człowiekowi było uroczyste spo-
tkanie burmistrza Marka Długo-

zimy z pracownikami Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Trzebnicy. •
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29 stycznia 44 wolontariuszy 
nie tracąc ani minuty wyruszyło 
z puszkami w dłoniach na ulice 
Trzebnicy, by walczyć o zebra-
nie jak największej kwoty na ten 
szczytny cel. Kwestujący byli bar-
dzo wytrwali i mimo niesprzy-
jających warunków pogodowych 
kontynuowali zbiórkę do późnych 
godzin popołudniowych.

O godzinie 14:00 na sali kino-
wo-widowiskowej GCKiS rozpo-
czął się różnorodny program ar-

tystyczny. Jako pierwszy na scenie 
zaprezentował się zespół Shining 
Stars, czyli sekcja wokalna pro-
wadzona przez Izabelę Możdżeń. 
Podczas drugiego występu na 
scenie, mogły pochwalić się na-
bytymi umiejętnościami. Trzeba 
przyznać, że wyszło im bardzo 
profesjonalnie!

Kilka chwil później publiczność 
została pochłonięta przez blueso-
wo-rockowy klimat. Na scenie 
zagrał projekt muzyczny Bieda, 

stworzony z myślą o twórczości 
Tadeusza Nalepy. Muzycy przy-
pomnieli mniej i bardziej znane 
utwory z dorobku artysty. Zagrali 
biednie, ale z pasją, za co publicz-
ność nagrodziła ich gromkimi 
brawami. 

W trackie niezwykle emocjo-
nujących licytacji można było 
stać się szczęśliwym posiadaczem 
m. in.: biletów na basen oraz krę-
gielnię, voucherów na przeróżne 
dania w restauracjach, voucherów 
na zabiegi pielęgnacyjne oraz ga-
dżetów rękodzielniczych. Za kwo-
tę 300,00 zł została wylicytowana 
przejażdżka wojskowym moto-
cyklem, lekcję w szkole muzycz-
nej Top Cios sprzedano za sumę 
200,00 zł, a kafelki dekoracyjne 
wykonane techniką decoupa-
ge powędrowały do szczęśliwca 
za kwotę 400,00 zł. Punktualnie 
o 17:00 na scenie pojawił się Fi-
lip Mizia, wokalista – songwriter. 
Muzyka eklektyczna o hip-hopo-
wym vibe i świeżym brzmieniu 
przeniosła publiczność w wyjąt-
kowy klimat, a na sali czuć było 
ogrom dobrej energii. 

Po delikatnych brzmieniach 

nadszedł czas na coś cięższego. 
Na scenie pojawili się muzycy 
z zespołu SickRats, którzy nie ża-
łowali strun, bębnów i wokalu. 
O godzinie 19:00 swoją cegiełkę 
w czynieniu dobra dołożył zespół 
IM FANKI TIM. Muzycy zapre-
zentowali dobrze znane utwo-
ry z pierwszej płyty oraz nowe 
brzmienia z drugiego autorskiego 
krążka „r-ewolucja”. Zrobiło się 
funkowo i energetycznie. W takim 
klimacie publiczność opuściła salę 
kinową, ale tylko na czas trwania 
światełka do nieba. Jest to obo-
wiązkowy punkt każdego finału 
WOŚP. Światełko w formie zim-
nych ogni zostało wysłane do Do-
brych Aniołów w niebie. 

Na zakończenie 31. Finału 
WOŚP wystąpił zespół Zimna 
Wojna, który zagrał koncert wy-
pełniony dużą dawką rockandrol-
lowej energii.

Poprzez licytacje prowadzone 
na scenie udało się zebrać sumę 
7329,72 zł, która stała się częścią 
łącznej kwoty 31. Finału WOŚP 
w Trzebnicy w wysokości 49 tys. 
781,58 zł. W eSkarbonce przypisa-
nej do sztabu uzbierało się 5306 zł.

Trzebnicki Sztab Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej pomocy pra-
gnie podziękować wszystkim, 
którzy swoją bezinteresowną po-
mocą wsparli organizację 31. Fina-
łu WOŚP. Są to: Gmina Trzebnica, 
Gminne Centrum Kultury i Sztu-
ki, Gminny Park Wodny, Show 
Design, Michał Bednarz – Szkoła 
Top Cios, IM FANKI TIM wraz 
z Izabelą Możdżeń, Bazarek Pchli 
Targ, Sady Celmerów, Brave Desi-
gn, Chicken World, Sklep Joanna, 
Patrycja Uleryk, Perfect Look Cli-
nic, Restauracja Oaza, Pracownia 
Fryzjerska Passion, Franciszka 
Woźniak, Pizzeria Mozzarella, Ju-
lia Jarczewska, Młodzieżowe Cen-
trum Sportu i Rekreacji, Palarnia 
Kawy El Gato, Sklep Bocianek, 
Salon Lejdis, Reh4U, Pasieka Słod-
kie Ryjki, Krowa Burgers, Zakład 
Wodociągowy Związku Gmin By-
chowo, Marcelina Borecka, Powiat 
Trzebnicki, Grota Solna, Joanna 
Lewandowska Make Up, Sławomir 
Krzemień konsultant Sativa Life.

Gramy do końca świata i jeden 
dzień dłużej!

[kk]

• W środę 21 grudnia ofi-
cjalnie otwarto rondo na skrzy-
żowaniu ul. Prusickiej, ul. H. 
Brzoski i ul. Cichej. Przecięcia 
wstęgi dokonali wspólnie bur-
mistrz Marek Długozima, po-
seł na Sejm RP Paweł Hreniak, 
dyrektor GDDKiA Lidia Mar-
kowska, przedstawiciele trzeb-
nickich chirurgów: prof. dr hab. 
n. med. Jerzy Jabłecki, dr n. 
med. Janusz Kaczmarzyk, lek. 
med. Leszek Kaczmarzyk i lek. 
med. Paweł Orzechowski. • 10 
grudnia do Trzebnicy zawitał 
wyjątkowy gość – sam św. Mi-
kołaj. To jednak nie była jedyna 
atrakcja, która tego dnia czekała 
na wszystkich odwiedzających 
trzebnicki Rynek, który zapełnił 
się smakami i zapachami wyro-
bów świątecznych wyproduko-
wanych przez sołectwa, kolorami 
rękodzieł lokalnych artystów, 
a także śpiewem dzieci z Gmin-
nej Sekcji Wokalnej. Wspólnie 
odpaliliśmy także choinkę sym-
bolicznie przybliżając się do Świąt 
Bożego Narodzenia. • W Jaźwi-
nach oficjalnie otwarte zostało 
boisko wielofunkcyjne. Uroczy-
stego przecięcia wstęgi dokonał 
burmistrz Marek Długozima 
wspólnie z sołtys Moniką Kol-
czak-Paszkiewicz oraz byłą sołtys 
i Radną Rady Miejskiej Barbarą 
Trelińską, a także przedstawicie-
lami dzieci. • Pracownicy Urzę-
du Miejskiego oraz Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Trzebnicy 
odbyli szkolenie aktualizujące 
i uzupełniające wiedzę w zakre-
sie udzielania pierwszej pomocy 
w nagłych wypadkach. • Już po 
raz kolejny, na specjalne zapro-
szenie burmistrza Marka Dłu-
gozimy, 16 grudnia do Kina 
Polonia 3D przybyli seniorzy 
z terenu Gminy Trzebnica. Tym 
razem na ekranie mogli obejrzeć 
film PROROK. • Do nowocze-
snej przestrzeni Galerii Trzeb-
nickiej zawitała nowa wystawa. 
Tym razem odwiedzający galerię 
mogli podziwiać m.in. obrazy, 

portrety i rysunki niesamowitej 
artystki, wrocławskiej malarki 
Teresy Buczyńskiej. Wernisaż 
wystawy pod nazwą „Malarstwo 
Rysunek Miniatury” odbył się 
w sobotę 3 grudnia. • Św. Ja-
dwiga Śląska miała na pięciu sto-
łach ustawiać żywność, ubrania 
i leki, by rozdawać je najbardziej 
potrzebującym. 19 grudnia na 
symbolicznym „szóstym stole” 
burmistrz Marek Długozima we 
współpracy z Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej i Siostrami Boro-
meuszkami zorganizował wigilię 
dla seniorów oraz najuboższych 
mieszkańców. • W Koniowie 
uroczyste otwarcie miała wyre-
montowana świetlica wiejska. 
Kolejnego dnia zawitał już do niej 
Mikołaj. Przecięcia wstęgi doko-
nał burmistrz Marek Długozima 
w towarzystwie sołtys Agnieszki 
Sulikowskiej, wykonawcy Ka-

zimierza Zająca oraz Radnych 
Rady Miejskiej – Zenobiusza Mo-
dliborskiego i Andrzeja Janika. 
• Jak zwykle pożegnaliśmy rok 
na sportowo. Za nami 38. Ulicz-
ny Bieg Sylwestrowy Trzebnica 
2022! Jak zwykle przywitaliśmy 
biegaczy niepowtarzalną atmos-
ferą, sprawną organizacją i boga-
tym pakietem startowym. Cen-
trum biegowym była nowoczesna 
Hala Widowiskowo-Sportowa im. 
Dolnośląskich Olimpijczyków. 
Dzięki licznej frekwencji udało 
się zebrać ponad 8 tys. zł, które 
oficjalnie burmistrz Marek Dłu-
gozima przekazał tuż przed deko-
racją młodej mieszkance Gminy 
Trzebnica – Oliwi Ciurze. Kolejne 
10 000,00 zł przekazał potrzebu-
jącej i jej rodzicom przedstawiciel 
głównego sponsora – banku PKO 
BP – dyrektor trzebnickiego od-
działu pan Andrzej Łoposzko. • 

12grudzień

R E K L A M A

Podczas 31. Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy „graliśmy dla wszystkich 

– małych i dużych”, aby wygrać z sepsą. Po raz 
pierwszy w historii sprzęt zakupiony przez 

Fundację, posłuży pacjentom z różnych grup 
wiekowych. Ten dzień, co roku pokazuje jak 

ogromne pokłady dobra, hojności, życzliwości 
i współczucia mają wszyscy ludzie, którzy grają 

z Fundacją do końca świata i o jeden dzień 
dłużej! – Dziękuję i gratuluję całemu sztabowi 

oraz wszystkim zaangażowanym w organizację, 
a także tym, którzy zdecydowali się wesprzeć 

akcję – powiedział burmistrz Marek Długozima.

wielkie serce trzebniczan

Rewitalizowany Park miejski 
im. marii i Lecha KaczyńsKich

▶ Pr ze d p u b lic z nośc ią w yst ąpil i  uc z niowie se kcj i  wok alnej prowad zonej 
pr ze z I z ab e l ę M oż d że ń .

▶ Pu b lic z ność c hę t nie uc ze st nic z y ł a w l ic z nyc h l ic y t acjac h . ▶ D z ię k i  Państ wa hoj nośc i  u d a ł o s ię ze b rać p onad 50 
t ys .  z ł . 

▶ Gwiaz d ą wie c zoru by ł  ze sp ó ł Zimna Woj na .

▶ Konce r t p oprowad z i ł y Kat ar z y na 
Ko ć m a i  Kat ar z y na Frit sc h .
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Autorka przyznaje: – Do pro-
fesjonalnego wydania tomi-
ku zachęciły mnie opinie osób 
mi bliskich, mojej rodziny, ale 
wszystkich, którym z wielką nie-
śmiałością pozwoliłam przeczytać 
moje pierwsze teksty. Komentarze 
i opinie określające moją osobę, 
nastrój moich utworów i sposób 
ich pisania zawierały słowa – Tak. 
To ty. Stąd tytuł tomiku „To ja” – 
tłumaczyła Małgorzata Kolińska. 
– Niniejszy zbiór poetycki dedy-
kuję mężowi Markowi, a także 
naszym dzieciom – Paulinie, Ja-
nuszowi oraz synowej Elżbiecie, 
którzy dają mi wsparcie i moty-
wację do realizacji moich wielu 
zamiłowań i pasji – powiedziała 
autorka. – W tym miejscu pra-
gnę z całego serca podziękować 
wszystkim przyjaciołom, znajo-
mym i nieznajomym za przyby-

cie. Dziękuję przede wszystkim 
mojemu mężowi Markowi za 
wsparcie finansowe, panu burmi-
strzowi Markowi Długozimie za 
obecność i życzliwość, redaktor 
Alicji Stręk-Tworek za ogromną 
pomoc w przygotowaniu tekstów 
do wydruku, Towarzystwu Miło-
śników Ziemi Trzebnickiej za ob-
jęcie tomiku swoim honorowym 
patronatem, Małgorzacie Pawlak 
z wydawnictwa Studio Graphito, 
pracownikom Miejskiej i Gmin-
nej Biblioteki w Trzebnicy oraz 
wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do zorgani-
zowania dzisiejszego wydarzenia 
– zakończyła.

Spotkanie poetyckie było 
okazją, aby bliżej poznać pa-
nią Małgorzatę i jej twórczość. 
W pierwszej kolejności o tomi-
ku opowiedziała redaktor Alicja 

Stręk-Tworek. – Prezentowany to-
mik wierszy został podzielony na 
cztery rozdziały: „W prozie ginę”, 
„Kiedy Ty i ja”, „W mgnieniu cza-
soprzestrzeni” oraz „To ja – cór-
ka”. Autorka w każdym z nich 
porusza inny temat, jednocześnie 
zachowując spójność i poziom 
artystyczny. Najpierw przedsta-
wia liryczny autoportret, w ko-
lejnym rozdziale odsłania swoją 
bardziej wrażliwą i kobiecą stro-
nę. W tomiku odnajdziemy także 
utwory, które skłaniają do reflek-
sji nad wydarzeniami ostatnich 
miesięcy, bowiem poetka podej-
muje bardzo bolesny temat, jakim 
jest rosyjska agresja na Ukrainę. 
W ostatnim, niezwykle osobistym 
rozdziale „To ja – córka” znalazły 
się utwory, które stanowią rodzaj 
poetyckiej historii rodzinnej pani 
Małgorzaty. Dodatkowo czytel-
nik zetknie się ze swoistą słowną 
roszadą, co zaznaczone jest po-
przez wytłuszczenie słowa-klu-
czy. W ten sposób powstaje nowy 
utwór – wiersz w wierszu – wyja-
śniła redaktorka.

Następnie publiczność wysłu-
chała po kilka wybranych wierszy 
z każdego rozdziału, które recyto-
wali: Alicja Stręk-Tworek, Janina 
Jędrzejczyk, Wiesława Kucięba, 
Anna Jurczyńska, Marek Koliński 
oraz sama autorka. Wiersz zaczy-
nający się od słów „Jeśli chwilowo 

(...)” na język ukraiński przetłu-
maczyła i odczytała Vita Kholod-
ko, a w języku polskim Alicja 
Stręk-Tworek. Po tej recytacji 
uczestnicy spotkania z wyrazem 
współczucia i empatii dla objętej 
wojną Ukrainy powstali z miejsc. 
Jednym z ważnych momentów 
spotkania było odczytanie „Ter-
ra deflorata” utworu, który został 
przetłumaczony na język biało-
ruski. Wiersz został poprzedzony 
pieśnią Czesława Niemena o tym 
samym – zapożyczonym przez 
autorkę – tytule i podejmuje on 
temat trudnej sytuacji na granicy 
polsko-białoruskiej. Po poszcze-
gólnych rozdziałach czytane były 
recenzje na temat tomiku autor-
stwa: Zbigniewa Lubicz-Miszew-
skiego, Anny Marii Musz, Stefana 
Jurkowskiego oraz Moniki Komi-
sarczyk.

Obecny na spotkaniu autor-
skim Burmistrz Gminy Trzebnica 
Marek Długozima przekazał Mał-
gorzacie Kolińskiej swoje gratula-
cje i wyrazy uznania: – Serdecznie 
gratuluję Pani Małgorzacie pięk-
nego tomiku wierszy. I mam tu 
na myśli zarówno same wiersze, 
jak i wyjątkową szatę graficzną, 
którą wspólnie stworzyli ojciec 
autorki śp. Piotr Pacześniowski 
oraz córka Paulina i syn Janusz. 
Możemy powiedzieć, że ten tomik 
jest niezwykle rodzinny. Szcze-

gólnie, że obok prac malarskich, 
rysunków i fotografii zawiera też 
utwory poświęcone rodzinnej 
historii Pani Małgorzaty, któ-
re opowiadają m.in. o tęsknocie 
Kresowian pozbawionych swojej 
Ojczyzny, który pojawia się m.in. 
jako motyw tułaczki rodziców 
autorki z Buczacza na Ukrainie 
na Ziemie Odzyskane. Znamy 
się z Panią Małgorzatą od wie-
lu lat. To osoba niezwykle ciepła 
i wrażliwa. Ogromnie się cieszę, 
że tę Pani wrażliwość na świat, 
na ludzi, możemy odnaleźć i tu – 
w wierszach, które Pani tworzy. 
Pisze Pani pięknie o miłości, o re-
lacjach, ale też ma Pani odwagę 
podejmować bardzo trudne te-
maty, takie jak wojna, strach, sa-
motność, cierpienie. Cieszę się, że 
odkryła Pani talent i radość z pi-
sania. Pani Małgorzato, serdecz-
nie gratuluję tomiku i z ogromną 
przyjemnością przyjmuję zapro-
szenie, by zajrzeć do świata, który 
opisała Pani w swoich wierszach. 
Szczególnie, że jest tam miejsce 
i dla naszej Trzebnicy, którą obda-
rzamy wspólnym uczuciem – po-
wiedział burmistrz.

Piękną oprawę muzyczną przy-
gotowała Agnieszka Lubicz-Mi-
szewska. Po spotkaniu można było 
zakupić tomik pani Małgorzaty 
i uzyskać autograf.

[mc]

wieczór poetycki małgorzaty kolińskiej

Małgorzata Kolińska 

z d. Pacześniowska urodziła się w Ziębicach. W 1963 roku 
przyjechała z całą rodziną do Trzebnicy, gdzie osiedliła się 
na stałe. Była uczennicą Szkoły Podstawowej nr 2 i Liceum 
Ogólnokształcącego w Trzebnicy. Przygotowanie do 
zawodu dało jej Liceum Pedagogiczne w Świdnicy, 
a następnie Studium Nauczycielskie we Wrocławiu. 
Pierwszą pracę w zawodzie nauczycielskim podjęła 
w Sanatorium przy Szkole Podstawowej nr 4 w Trzebnicy 
przy ulicy Leśnej. Po dwóch latach została zatrudniona 
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie, 
gdzie przez 30 lat pracowała w charakterze nauczycielki 
techniki. Przez kilka lat sprawowała także stanowisko 
wicedyrektora tej szkoły. Po przejściu na emeryturę objęła 

funkcję prezesa w Zarządzie Stowarzyszenia Absolwentów 
i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy, 
którą pełni do chwili obecnej. Trzebnica stała się dla niej 
nie tylko miejscem aktywności zawodowej, tu założyła 
rodzinę. Wraz z mężem Markiem Kolińskim mają dwoje 
dzieci: Paulinę i Janusza.

Małgorzata Kolińska ma wiele zainteresowań. Lubi 
dobrą literaturę, muzykę, piesze wędrówki i rękodziel-
nictwo. Inną pasją od wielu lat jest kronikarstwo. Z po-
czątku spisywała wspomnienia swojej śp. mamy związa-
ne z II wojną światową i tułaczką z Buczacza na Ziemie 
Odzyskane. Potem zaczęła prowadzić kroniki z działal-
ności Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum 
Ogólnokształcącego w Trzebnicy. Dodatkowo uczestni-

cząc w działaniach Komitetu Organizacyjnego „Między-
narodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej 
w Trzebnicy”, w latach 1994-2013 prowadziła kronikę, 
a następnie opracowała tekst do wydania Albumu Jubile-
uszowego festiwalu.

Inną pasją, a właściwie jej potrzebą duchową stało 
się pisanie wierszy. Najpierw spisywane na luźnych kar-
teczkach, z czasem zostały zebrane w zbiór. I tak w 2013 
roku własnym sumptem wydrukowała rodzaj antologii. 
Od 2018 roku zaczęła uczęszczać na Warsztaty Literackie 
prowadzone przez poetów Annę Marię Musz i Stefana 
Jurkowskiego, gdzie doskonaliła swoje umiejętności lite-
rackie. Udział w zajęciach ostatecznie przyczynił się do 
podjęcia decyzji o publikacji tomiku poezji „To ja”.

„To ja” – pod takim tytułem ukazał się wyjątkowy 
tomik poezji mieszkanki Trzebnicy Małgorzaty 

Kolińskiej – od dawna piszącej z potrzeby serca, 
okazjonalnie publikującej swoje utwory na łamach 

prasy. Po wielu latach pisania w domowym 
zaciszu, autorka zdecydowała się podzielić swoją 

twórczością poetycką z szerszą publicznością. 
Spotkanie promujące pierwszy tomik wierszy 

„To ja” odbyło się w środę 18 stycznia w sali retro 
Gminnego Centrum Kultury i Sztuki.

R E K L A M A

▶ N ie z w y k ł ą oprawę mu z yc z ną pr z ygotowa ł a Agnie s z k a 
Lu b ic z- M is zews k a .

▶ Pu b lic z ność w ys ł uc ha ł a p o k i lk a w y b ranyc h u t worów, k tóre o dc z y t a ł a m . in . 
s am a au tork a .

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a p o grat ulowa ł M a ł gor z ac ie Ko lińsk iej  pię k ne go w yd ania 
tomiku .

▶ Au tork a osob iśc ie w rę c z y ł a burmist r zo -
wi M arkowi D ł u goz imie tomik wie r s z y 
w raz z de dy k acją.  Po d z ię kowa ł a z a 
wsparc ie i  ż yc z l iwość .

▶ N a z dję c iu au tork a z m ę że m M ark ie m 
i  s y nową E l ż b ie t ą.

▶ Tomik p o e zji  „To ja” au tor st wa M a ł gor z at y Ko lińsk iej  z ap re ze ntowa ł a 
re d ak tor Al icja St rę k-Twore k .

▶ N a wie c zór p o e t yc k i  pr z y by li  z apros ze ni gośc ie,  ro d z ina ,  p r z yja -
c ie le i  z najomi M a ł gor z at y Ko lińs k iej .
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Burmistrz Marek Długozima, 
otwierając nową wystawę, przy-
witał wszystkich zaproszonych, 
wśród których znaleźli się m.in. 
przedstawiciele Dolnośląskiego 
Stowarzyszenia Artystów Plasty-
ków we Wrocławiu: Joanna Tatar-
kowska – prezes, Romuald Wyka 
– wiceprezes oraz Ilona Stefańska 
– skarbnik, a także najbliżsi Kry-
styny Zalewskiej – rodzina, przy-
jaciele oraz liczne grono miłośni-
ków sztuki. 

– Z wielką radością mam za-
szczyt przywitać Państwa na no-
wej wystawie inaugurującej Nowy 
Rok 2023. Tym razem powracamy 
w naszej Galerii Trzebnickiej do 
tradycji prezentowania lokalnych 
artystów. Przez najbliższy miesiąc 
będzie można podziwiać niezwy-
kłe grafiki w ramach wystawy pt. 
„Trzebnickie Impresje” stworzo-
ne różnorodną techniką przez 
mieszkankę Trzebnicy Panią 
Krystynę Zalewską – powiedział 
burmistrz Marek Długozima i do-
dał: – Rzecz, na którą chciałbym 
zwrócić uwagę, to coraz silniejsza 
aktywizacja osób w ramach tzw. 
„silver generiation”, czyli „srebr-
nego pokolenia”, tj. ludzi po 55 
roku życia, którzy stanowią coraz 
większy odsetek społeczeństwa. 
Ich głos staje się silniejszy, ponie-
waż wraz z zakończeniem zawo-
dowego etapu życia, zaczynają 
realizować swoje plany i marze-
nia. Prezentowana retrospekcja 
prac Pani Krystyny Zalewskiej to 
idealny przykład tzw. „silver ge-

neration”, czyli późno odkryte-
go talentu lub pasji do tworzenia. 
Prezentowana wystawa jest kolej-
ną w dorobku artystki – jest mi 
niezmiernie miło, że mogę obser-
wować zauważalne powiększanie 
się zbioru prac od momentu, kie-
dy po raz pierwszy zostały zapre-
zentowane w Gminnym Centrum 
Kultury i Sztuki. Od teraz w pro-
fesjonalnych wnętrzach Galerii 
Trzebnickiej mieszkańcy naszej 
gminy i goście będą mogli mieć 
styczność z grafikami oddającymi 
piękno i misterne upodobanie do 
szczegółu autorstwa Krystyny Za-
lewskiej. Życzę Państwu niezwy-
kłych wrażeń z oglądania najnow-
szej wystawy!

Głównym tematem grafik jest 
przede wszystkim podglądanie 
natury. Stąd w pracach artystki 
można odnaleźć mnóstwo moty-
wów folklorystycznych, ale rów-
nież podobizn kolorowego ptac-
twa, a nawet multikolorowych 
kotów. Większość z nich powstała 
jednak w kolorystyce czarno-bia-
łej, a trendem zasługującym na 
wyróżnienie jest odniesienie do 
kształtów abstrakcyjnych. Jak 
sama podkreśla, o wyjątkowości 
jej prac stanowi fakt, że są one in-
spirowane wyłącznie jej wyobraź-
nią. Stawiając pierwszą kropkę ni-
gdy nie wie, jaki kształt przyjmie 
efekt końcowy. – Pozwalam się 
prowadzić mojej ręce, inspiracja 
płynie z wnętrza, a ja staram się 
tylko poszerzać zakres stosowa-
nych technik malarskich i uży-

wać coraz to innych przyborów 
artystycznych. Stosuję metalowe 
piórko, cienkopisy, olejowe linery, 
a także po prostu ołówek – mówi-
ła artystka Krystyna Zalewska, 

Swój podziw dla dorobku Kry-
styny Zalewskiej wyraziła prezes 
Dolnośląskiego Stowarzyszenia 
Artystów Plastyków we Wrocła-
wiu Joanna Tatarkowska. – Dzi-
siejszy wernisaż naszej koleżanki, 
w tym przepięknym miejscu to 
prawdziwa uczta dla ducha. Kry-
siu, z całego serca gratuluję i ży-
czę dalszych sukcesów. Jesteśmy 
z Ciebie dumni – powiedziała pre-
zes DSAP, po czym zwróciła się do 
burmistrza: – Jestem pod ogrom-
nym wrażeniem tej fenomenalnej 
Galerii Trzebnickiej, która jest 
doskonałym miejscem wysta-
wienniczym, gdzie z wielką przy-
jemnością można prezentować, 
rozpowszechnić i promować arty-
stów i ich twórczość. Z tego miej-
sca chciałabym serdecznie zapro-
sić Pana na wyjątkowy jubileusz 
65-lecia istnienia naszego stowa-
rzyszania. Niech to będzie wstęp 
do naszej dalszej współpracy.

Bohaterka wieczoru podzię-
kowała wszystkim za przybycie, 

a burmistrzowi Markowi Długo-
zimie za wielkie wsparcie i pomoc 
w organizacji wystawy.

Wernisaż wzbogacony był 
o wyjątkowy poczęstunek, który 
przygotowała trzebnicka ArtKa-
wiarnia. Dodatkowo spotkanie 
ożywił spontaniczny występ Ma-
riana Kowalskiego – założyciela 
Muzeum Ludowego u Kowalskich 
w Marcinowie koło Trzebnicy, 

który jest znany, jako człowiek 
wielu talentów, zwłaszcza grania 
i śpiewania. Pan Marian po raz 
kolejny udowodnił, że jest praw-
dziwym multiinstrumentalistą. 
Goście byli zachwyceni. 

Serdecznie zapraszamy do 
zwiedzania wystawy „Trzebnickie 
Impresje”. Wystawa potrwa do 11 
lutego 2023 roku. 

[mc]

▶ O f icjalne go ot warc ia w yst aw y p n . „Tr ze b nic k ie I mpre sje ” au tor st wa t r ze b nic z ank i K r yst y ny 
Z alews k iej  do kona ł b urmist r z M are k D ł u goz im a .

▶ W graf ik ac h m oż na o dnale źć mnóst wo m ot y wów fo lk lor y-
st yc z nyc h .

▶ N a we rnis aż do Tr ze b nic k iej  G ale ri i  pr z y by li  m . in .  z apros ze ni gośc ie,  ro d z ina i  pr z yjac ie le 
ar t yst k i .

▶ W y raz y u z nania i  grat ul acje au torce z ł oż y li  burmist r z M are k 
D ł u goz im a oraz pre ze s Do lnoś l ąsk ie go Stowar z ys ze nia 
Ar t ystów Pl ast y ków we Wro c ł awiu Joanna Tat arkows k a .

Tr zebnickie impresje
W Galerii Trzebnickiej można obejrzeć nową 
wystawę pt. „Trzebnickie Impresje”. Autorką 

niepowtarzalnych grafik jest Krystyna Zalewska 
– artystka z potrzeby serca, trzebniczanka, 

członkini Dolnośląskiego Stowarzyszenia 
Artystów Plastyków we Wrocławiu. Wyjątkowy 

wernisaż wystawy, na który przybyło wielu 
znamienitych gości odbył się 

w piątkowy wieczór 13 stycznia. 

R E K L A M A

▶ Zwie d z ając y w yst awę by li  z ac hw yce ni prac ami K r yst y ny Z alews k iej .▶ We rnis aż oż y wi ł  sp ont anic z ny w ystę p M ariana Kowals k ie go z M arc inowa .
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„Lubię bawić się słowem” – 
rozmowa z Danutą Kamińską, 
trzebnicką pisarką.

Danuta Kamińska – pisarka, 
autorka licznych publikacji, tomi-
ków wierszy, poematów, scena-
riuszy. Ambasadorka Trzebnicy 
w kraju i za granicą. Osoba o nie-
zwykłej wrażliwości. Miłość, jaką 
obdarzyła Trzebnicę odnaleźć 
można w wielu jej utworach, któ-
re składają się na piękną i nastro-
jową poezję. Od lat współpracuje 
z Gminą Trzebnica przy ważnych 
wydarzeniach, współorganizuje 
spotkania i koncerty. Mówi się, że 
jest trzebnicką poetką, jednak ona 
sama unika tego określenia twier-
dząc, że ten termin zarezerwowa-
ny jest dla nielicznych wybrańców.

A. M.: Na rynku czytelniczym 
dostępnych jest wiele 
poradników dla adeptów 
sztuki pisania, które 
podpowiadają, jak zostać 
mistrzem w tej dziedzinie. 
W jednym z nich można 
przeczytać, że pisarzem nie 
zostanie ten, kto nie kocha 
książek. Zakładam, że tak 
samo jest w Pani przypadku. 
Pisarka musi być miłośniczką 
książek. Czy pamięta Pani 
kiedy rozpoczęła się miłość 
do literatury?

D.K.: Z książką jestem za pan 
brat od zawsze. Zupełnie nie pa-
miętam kiedy nauczyłam się czy-
tać. Ale wiem jedno, że kiedy 
przekroczyłam próg szkoły, zna-
jomość liter miałam już za sobą. 
Połykałam całą literaturę dziecię-
cą. Czytałam wszystkie. Zawsze 
byłam ambitna i nie podążałam 
na skróty. Trudno mi zliczyć ile 
w życiu przeczytałam książek, 
ale z całą pewnością mogę powie-
dzieć, że jestem prawdziwym mo-
lem książkowym.

Nigdy nie szłam na skróty. 

W trakcie studiów nie korzysta-
łam ze streszczeń, a proszę mi 
uwierzyć, że tylko z samej litera-
tury lektur była co najmniej setka. 

A. M.: Dziś panuje moda na 
pewne gatunki literackie. 
Ogromną popularnością 
cieszą się m.in. kryminały 
i książki o tematyce science 
fiction. A co Pani najchętniej 
czyta? Ma Pani ulubionych 
autorów?

D. K.: Nie przepadam za litera-
turą science fiction. Nie lubię też 
książek fantastycznych. Nie twier-
dzę, że jest zła, po prostu to nie 
jest mój świat. A co ja lubię czy-
tać? Zauważyłam, że w miarę do-
rastania i dojrzewania mój kanon 
ulega zmianie. Dzisiaj jest to lite-
ratura, której przekaz jest mi bli-
ski dlatego, że poszerza moją wie-
dzę o życiu i ludziach. Jestem na 
takim etapie życia, że szkoda mi 
czasu na tzw. pustosłowia. Mam 
wszystkie książki Ryszarda Ka-
puścińskiego. Od niego uczyłam 
się podstaw reportażu. Z gatunku 
publicystyki ważny jest dla mnie 
Egon Erwin Kisch. Numer jeden 
to Olga Tokarczuk. Nasza chluba 
narodowa. Mam wszystkie książki 
noblistki, do niektórych wracam, 
bo to jest niezwykłe kompendium 
wiedzy o świecie i człowieku, 
Chlubne miejsce na półkach zaj-
muje również Marek Krajewski 
i Katarzyna Bonda. Jest też Paulo 
Coehlo, Harrison, Szymborska, 
prof. Koper, Bator i wiele innych. 
No i K. C. Norwid nieśmiertelny. 
Sporą cześć mojej domowej biblio-
teczki zajmują także słowniki, po-
radniki, autobiografie i encyklope-
die. Lubię dobre kryminały.

A. M.: W obecnych czasach 
mamy do czynienia 
z nowoczesnymi formami 
książek, chodzi o audiobooki 

i e-booki. Mówi się, że to 
przyszłość czytelnictwa. 
A co Pani o tym sądzi? 
Czy korzysta Pani z tych 
„nowości”?

D. K.: Mój stosunek do ksią-
żek elektronicznych jest obojętny. 
Dobrze, że świat się zmienia, ale 
to nie dla mnie. Książka to mój 
przyjaciel, powiernik. Jest mi tak 
bliska, że muszę ją mieć przy so-
bie, czuć jej zapach. Mam pamięć 
wizualną i jestem w stanie powie-
dzieć, co zawiera tekst pod ilustra-
cją umieszczoną na konkretnej 
stronie. Dla mnie książka to słowo 
pisane i wydrukowane. Każdy eg-
zemplarz jest ważny. 

A. M.: Znany autor młodego 
pokolenia Joël Dicker 
powiedział, że: „Pisanie 
książek to nie jest błahostka: 
wszyscy potrafią pisać, ale 
nie każdy jest pisarzem. 
A kiedy już wiadomo, że jest 
się pisarzem(…)? Nikt nie 
wie, że jest pisarzem. To inni 
mu to mówią”. A czy Pani 
uważa siebie za pisarkę? 

D. K.: Mogłabym nią być, ale 
to słowo kojarzy mi się z wykony-
waniem zawodu. Kocham pisać, 
tworzyć. Lubię bawić się słowem. 
Praca polonisty w szkole, lektora 
na uczelni była bardzo absorbu-
jąca, dlatego dopiero po przejściu 
na emeryturę mogłam poświęcić 
się swojej największej pasji, jaką 
jest pisanie. Oczywiście, gdyby nie 
mój mąż, który jest moim wspar-
ciem, nie mogłabym się twórczo 
realizować.

Z początku, zanim rozpoczę-
łam współpracę z burmistrzem, 
nawiązałam kontakt z Dolnoślą-
skim Wydawnictwem Edukacyj-
nym, i tak powstały moje pierwsze 
tomiki: „Mój mikrokosmos. Roz-
mowy liryczne z najbliższymi”, 
„W kolorach tęczy”, „Z całego ser-

ca życzę ci”. Potem przyszedł czas 
na bajki i współpraca z Ewą i Mar-
tą Mroczek, których piękne ilu-
stracje zachwycają i przemawiają 
do wyobraźni dziecka. To wnucz-
ka zainspirowała mnie do napisa-
nia „Motylka Bazylka”, „Pimpuś 
nauczycielem” i „Urodzin Zuzi”. 
Lubię też pisać scenariusze i mu-
szę pochwalić się, że w swoim do-
robku mam kilka ważnych, które 
były kanwą spektakli słowno-mu-
zycznych wystawianych na de-
skach naszych trzebnickich scen. 
Ogromnym przeżyciem, dla mnie, 
był spektakl wystawiony w na-
szej Bazylice pt.: „Warto żyć” oraz 
„Poetyckie impresje z Trzebnicy 
do Ziemi Świętej” zaprezentowane 
w kaplicy klasztornej Sióstr Bo-
romeuszek. Do dużych spektakli 
mogę zaliczyć również: „Z kobietą 
w tytule” i „Miłość niejedno ma 
imię”. Ważnymi wydarzeniami 
były również: promocja książki 
pt. „Marzy nam się Uzdrowisko: 
o Trzebnicy – mieście z bajki” 
i koncert słowno-muzyczny pt. 
„Trzebnica pędzlem i piórem”, 
podczas którego miała miejsce 
promocja książki autorstwa Paw-
ła Orzechowskiego i mojego pt. 
„Koty Trzebnickich Wzgórz”. 

A. M.: Ale to nie wszystko. 
W 2020 roku w sali kinowo-
widowiskowej Gminnego 
Centrum Kultury i Sztuki 
w Trzebnicy odbył się 
wyjątkowy koncert  
pt. „Kolędujmy wszyscy 
wraz. Trzebnickie jasełka” 
oparty na Pani autorskich 
kolędach. Tutaj również 
Pani była odpowiedzialna za 
scenariusz i aranżację całego 
spektaklu. 

D. K.: Zgadza się. Punktem 
wyjścia do stworzenia tych orygi-
nalnych, ujętych w poetycką i mu-
zyczną, formę jasełek, (brawo na-
sza Szkoła Muzyczna) była kolejna 
publikacja pod tym samym tytu-
łem. Prace nad książką i przygo-
towanie koncertu trwało pół roku. 
Wspaniale wydana książka, pu-
blikacja w formie albumu, sfinan-
sowana przez Burmistrza Gminy 
Trzebnica Marka Długozimę, to 
promocja naszego miasta. Znajdu-
ją się w niej piękne zdjęcia naszego 
miasta i naszej Bazyliki i fotogra-
fie unikatowej szopki betlejem-
skiej autorstwa Bruno Tschötsche-
la, która mieści się w Muzeum 
Klasztornym Sióstr Boromeuszek 
im. s. Olimpii Konopki. To wła-
śnie śp. siostra Olimpia przetłu-
maczyła całą publikację na język 
niemiecki. Miałam to szczęście, że 
przez wiele lat współpracowałam 
z Siostrą. To dzięki Jej tłumacze-
niom niektóre z moich tomików 
poetyckich znajdują się w Bibliote-
kach Narodowych Lipska i Frank-
furtu nad Menem. Bardzo mi jej 
brakuje.

Pragnę nadmienić, że wspa-
niała współpraca z pracownikami 
Wydziału Promocji naszej Gmi-
ny i zaangażowanie pracowników 
Studia Graphito z Obornik Ślą-
skich, to źródła sukcesu tej publi-
kacji. 

A wracając do koncertu.. był 
wspaniały. To zasługa wielu osób. 
Dlatego moja wiara w człowieka 
pozostaje niezachwiana. 

A. M.: Nie sposób nie 
zauważyć, że ogromna 
część Pani twórczości 
wiąże się z Trzebnicą. 
Od lat towarzyszy Pani 
mieszkańcom Gminy 
Trzebnica podczas ważnych 
wydarzeń, uświetniając 
je okolicznościowymi 
wierszami czy poematami. 
Można powiedzieć, że jest 
Pani Ambasadorką miasta? 

D. K.: Właściwie podobnie jak 
Prus, jestem po trosze kronika-
rzem miasta. Z Trzebnicą jestem 
związana od 1958 roku i muszę 
powiedzieć, że na początku nie 
było to moje miasto wyśnione, 
wymarzone. Tutaj bardzo szybko 
straciłam tatę, który był lekarzem. 
Zmarł kiedy miałam 14 lat. Z cza-
sem pokochałam Trzebnicę, któ-
ra stała się moim miastem, moim 
przytuliskiem, moim siedliskiem. 
Utwory, które powstały są wyra-
zem mojej miłości do Trzebnicy. 
To zasługa wielu bliskich mi osób, 
takich jak np. pan Marek Dłu-
gozima, który kiedyś był moim 
uczniem, a dzisiaj jest burmi-
strzem tego wspaniałego miasta. 
Współpracujemy od ponad 15 lat. 
Jestem obecna i służę piórem, gdy 
sytuacja tego wymaga. Moje tek-
sty, publikacje to mój społeczny 
hołd miastu, którym kieruje nie-
przerwanie od wielu lat ta sama 
osoba. 

Wywiad z Danutą KamińsKą trzebnicKą poetKą

A. M. Wkład wniesiony 
w promocję miasta, talent 
i serce, jakim obdarzyła 
Pani Trzebnicę i lokalną 
społeczność zostały 
docenione w 2018 roku, 
bowiem wtedy burmistrz 
Marek Długozima przyznał 
Pani tytuł „Zasłużony dla 
Gminy Trzebnica”. Jak 
przyjęła Pani to wyróżnienie?

D. K.: Był to dla mnie wielki 
zaszczyt, ogromna radość. Jest mi 
niezmiernie miło, że moja pasja 
do tworzenia, praca pedagogiczna 
i całokształt działań na rzecz mia-
sta spotkała się z uznaniem i zo-
stałam uhonorowana tak ważnym 
odznaczeniem. Myślę, że dobry 
Pan Bóg ma dla każdego z nas ja-
kieś zadanie, jakąś misję do speł-
nienia. Moją jest pisanie. 

Poza tym wybór miejsca – Ba-
zylika św. Jadwigi Śląskiej, obok 

tak ważnych w moim życiu lu-
dzi, jak ks. Jerzy Olszówka i Sio-
stra Olimpia..Nieprawdopodobne 
przeżycie trudne do opisania. 

A. M.: Proszę opowiedzieć 
więcej o swojej twórczości. 
Jakie gatunki literackie 
są Pani najbardziej 
bliskie, i które najczęściej 
wykorzystuje Pani 
w swoich utworach? Kim są 
bohaterowie utworów?

D. K.: Nieskromnie powiem, 
że potrafię posłużyć się każdym 
gatunkiem. Wszystko zależy od 
adresata, rodzaju uroczystości 
i miejsca. Pisałam wyszukane tek-
sty wybitnym przedstawicielom 
nauki i sztuki, potrafię naślado-
wać poetów, style. Piszę felietony, 
reportaże, eseje. Dla mnie to nic 
nowego. A moi bohaterowie? Po 
prostu ludzie. Dużo przykładów 
liryki zwrotu do adresata. W mo-

ich utworach można znaleźć sporo 
akcentów autobiograficznych, czy-
li tzw. lirykę wyznań. Są też liczne 
refleksje na temat życia, ale zawsze 
pełne optymizmu i afirmacji ży-
cia. Jak wspomniałam wcześniej, 
bawię się słowem i wykorzystuję 
swoje doświadczenie i znajomość 
literatury, by „pogadać” sobie 
z autorami poszczególnych epok, 
przywołać style, prądy, kierunki 
czy wiersze. Sporo też aluzji lite-
rackich. Są pastisze, zdarza się pa-
mflet czy groteska.

A. M.: Pisanie to wielka 
sztuka. Pewnie nie zawsze 
jest łatwo. A jak to wygląda 
w Pani przypadku? Skąd 
czerpie Pani pomysły do 
swoich utworów? 

D .K.: Jak zabieram się do pi-
sania? Bywa różnie. Czasami, jak 
w wierszu Leopolda Staffa „Ars 

poetica”: Echo z dna serca nie-
uchwytne, Woła mi: „Schwyć 
mnie nim przepadnę, stanę się 
błękitne, Srebrzyste, przezroczy-
ste, żadne!”.Ważny jest moment, 
chwila. I atmosfera. W lecie nie 
napiszę kolędy. Często przy pisa-
niu towarzyszy mi muzyka. Włą-
czam Cohena, Stinga, sporo mo-
ich utworów opartych jest właśnie 
na muzycznych frazach. Często 
pomysły wpadają mi do głowy 
w środku nocy. Wtedy zrywam 
się z łóżka i piszę. Kiedyś nagry-
wałam na dyktafon. Tak też było 
w przypadku tekstu „Marzy mi 
się Uzdrowisko”. Trzecia godzina. 
Rozmyślam nad koncepcją. Naj-
trudniej jest się zdecydować na 
formę przekazu. W pewnej chwi-
li przypomniałam sobie przebój 
„Widziałam orła cień” i już wie-
działam, że to będzie baśniowa 
konwencja.

A. M.: Jakie ma Pani plany na 
przyszłość?

D. K.: Mam nadzieję, że już 
wkrótce uda mi się wydać kolejny 
tomik wierszy oraz kolejny kon-
cert. Cóż jeszcze? Czas pokaże. 
W moim wieku każdy dzień jest 
prezentem od Pana Boga, bo jak 
napisałam w wierszu pt. „Takie 
małe preludium”,

Budzę się. To dobrze.
Otwieram oczy. To dobrze.
Ubieram się. To dobrze.
Rozpoczynam kolejny dzień.

I dziękuję Ci, mój Boże,
Że jeszcze mogę,
Że myślę i chcę
Być z ludźmi
Na tej pięknej ziemi.

A. M.: Dziękuję za rozmowę 
i życzę powodzenia. 

Na początek chciałbym wymie-
nić cztery kluczowe czynniki de-
terminujące społeczne zachowania 
ludzi, a także w najprostszych sło-
wach wyjaśnić co rozumiem pod 
pojęciem moralności.
1. Pierwszym czynnikiem wpły-

wającym na nasze społeczne za-
chowania jest zaspokajanie eg-
zystencjalnych potrzeb naszego 
organizmu, jak: głód, pragnienie, 
sen, ubranie, mieszkanie etc.

2. Następnie warstwa potrzeb 
psychicznych: bezpieczeń-
stwo, potrzeba przynależności 
do grupy, bliskości, szacunku, 
uznania etc.

3. Potem nadbudowa kulturowa: 
zarówno potrzeby witalne (eg-
zystencjalne), jak i psychiczne 
ujęte są w ramy kultury, na któ-
rą składają się: wartości (kultu-
rowo wyznaczone cele), normy, 
wzory zachowania wyznaczone 
przede wszystkim przez tra-
dycję. Kultura wskazuje jak, 

w jaki sposób, jakimi środkami 
mogą być zaspokajane nasze 
potrzeby zarówno witalne, jak 
i psychiczne, stanowiące siłę 
motoryczną wszelkiej ludzkiej 
działalności.

4. I w końcu społeczeństwo, gru-
py społeczne, do których czło-
wiek należy. Przynależność do 
ludzkich zbiorowości powodu-
je, że potrzeby i dążności, że 
ambicje i cele, systemy wartości 
zostają ukształtowane w rze-
czywiste działania, dostosowa-
ne do sytuacji społecznej.

Moralność zaś to minimum za-
sad współżycia, wspólnie podzie-
lane przekonanie o tym co dobre, 
a co złe. Moralność innymi słowy 
to wszelkie istniejące wartości, 
normy i oceny regulujące zacho-
wania ludzi oraz same zachowania 
ujmowane z punktu widzenia kul-
turowo, najczęściej religijnie, wy-
znaczonego dobra i zła. Świado-
mość moralna jest częścią kultury 

każdego społeczeństwa, należy 
więc do trzeciego czynnika wpły-
wającego na ludzkie zachowania. 
Jest zbiorem wzorów, norm, celów 
i ideałów, ustalanych przez kultu-
rę w danym społeczeństwie.

Moralność jest najbardziej uni-
wersalnym, powszechnym zjawi-
skiem społecznym. W każdym 
czasie i miejscu ludzie oceniają 
pewne działania i postawy jako 
moralnie dobre lub złe, choć kry-
teria tych ocen, jak i same oceny 
bywają odmienne. Moralność jest 
tym, co kształtuje ludzkie zacho-
wania, a jest kształtowane przez 
kulturę różnych społeczności.

To codzienne funkcjonowanie 
moraliści zakłócane jest wtedy, 
gdy górę na kulturą, którą my lu-
dzie stworzyliśmy sobie sami, bie-
rze natura, której częścią jesteśmy 
bez naszego wpływu i wyboru, bo 
z kulturowego punktu widzenia 
biologiczne zjawisko śmierci jest 
przecież skandalem, czymś niewy-

tłumaczalnym, tajemniczym i ob-
cym. Doświadczenie elementarnej 
esencji istnienia: śmierci, poczucia 
straty, żałoby, lęku przed tym, co 
mistyczne, niewyjaśnione, niepo-
jęte czy, z drugiej strony, odczucie 
własnej ułomności i skłonności 
do przemocy, niepewności, bez-
radności, porażki – prowadzi do 
fundamentalnej zmiany postrze-
gania rzeczywistości, rewizji celów 
i wartości, zmiany priorytetów.

Kącik Kul turalny 

Krz ysz tof Sztalt
dr socjologii

socjolog kultury

Ponad dwudziestoletni 
wykładowca Uniwersy-

tetu Wrocławskiego.

Pobudki ludzkiego zachowania a moralność
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▶ W 2018 ro ku z rąk burmist r z a M ark a D ł u goz imy au tork a o de b ra ł a t y t u ł  „ Z as ł u żony dl a 
G miny Tr ze b nic a”.

▶ P a n i  D a n u t a  K a m i ń s k a 
s w o j ą  t w ó r c z o ś c i ą  p r z y -
o z d a b i a  k a ż d ą  w a ż n i e j -
s z ą  u r o c z y s t o ś ć  w  G m i n i e 
Tr z e b n i c a . 

▶ Z aws ze e k spre s yj na ,  p e ł na e ne rgii  i  t rafnie p o d sum owując a r ze c z y wistość 
w s woic h wie r s z ac h .  Tak mie s z k ańc y kojar z ą Danu tę Kamińs k ą.

▶ W 2012 roku o dby ł a s ię promocja k siąż k i  „ M ar z y nam się u z drowisko” 
z wie r s z ami Danu t y Kamińs k iej .
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Tegoroczne spotkanie było tak-
że pierwszym, któremu przewod-
niczyła nowa przełożona Domu 
Zakonnego w Małuszynie – s. 
Augustyna. Wśród zaproszonych 
gości byli również Brzykowianie, 
którzy regularnie uświetniają ko-
lędowanie swoją obecnością. Po-
nadto podczas kolędowania wy-
stąpiła też scholla z Małuszyna. 
Była ona utworzona dziesięć lat 
temu przez poprzednią przeło-
żoną s. Janę (obecną siostrę eko-
nomkę). Dzieci wydoroślały, ale 
nadal z wielką chęcią uczestniczą 
w kolędowaniu. Karolina szlifu-
je grę na skrzypcach, Patrycja na 
klarnecie, a Ola śpiew (w dzień 
poprzedzający rodzinne kolędo-

wanie występowała wraz z chó-
rem TGD, Kubą Badachem i Anią 
Karwan na scenie Narodowego 
Forum Muzyki we Wrocławiu). 
Paweł natomiast niezmiennie gra 
na gitarze i bongosie, a prywatnie 
jest cenionym magistrem inżynie-
rem mechatroniki (Politechnika 
Wrocławska) – prowadzi również 
zajęcia dla studentów WSH we 
Wrocławiu. 

Mszy Świętej przewodniczył 
ks. prof. Bogdan Giemza zwany 
kapelanem wielu rodzin z Ma-
łuszyna, ponieważ jest proszony 
o przewodniczenie ceremoniom 
zaślubin, jubileuszy, chrzcin za-
przyjaźnionych mieszkańców. 
Niezmiennie bardzo ceniony 

w środowisku. Czynnie bierze 
udział w uroczystościach sołec-
twa, a bywa też ich pomysłodawcą.

– Jestem wdzięczny za kolejne 
już zaproszenie na to niezwykłe 
spotkanie kolędowe, które poka-
zuje, że mieszkańcy Małuszyna 
wraz z przyjaciółmi sołectwa są ze 
sobą zżyci jak prawdziwa rodzina. 
Wielka w tym zasługa sołtysa Sta-
nisława Krawca, który jest zaanga-
żowany w Rodzinne Kolędowanie 

z niezmienną energią i sympatią 
dla tego wydarzenia, a wraz z Sio-
strami (poprzednio przełożoną s. 
Janą a obecnie s. Augustyną) two-
rzą idealny skład organizatorski, 
oparty na wzajemnym szacunku. 
Zawsze wracam tu z wielką przy-
jemnością, a wśród nas wyjątko-
wa dla Małuszyna osoba, Pani 
Irena Janikowska, która w wieku 
102 lat wciąż jest aktywna i ra-
zem ze wszystkimi cieszy się tym 

spotkaniem. Jest Pani najlepszym 
dowodem na to, jak wspaniała jest 
społeczność tego sołectwa. Życzę 
wam wszystkim, byście na zawsze 
pozostali tak ze sobą związani 
i darzyli się takim szacunkiem – 
podsumował burmistrz Marek 
Długozima. 

Rodzinne Kolędowanie zakoń-
czyło się wspólnym poczęstun-
kiem. 

[sh]

– Naszą wspaniałą gminę 
tworzy 41 sołectw, które dzięki 
Waszemu nieocenionemu zaan-
gażowaniu z roku na rok coraz 
prężniej się rozwijają, realizując 
przy tym obraną przeze mnie stra-
tegię zrównoważonego rozwoju 
całej gminy. Tereny wiejskie są 
szczególnie ważne, ponieważ stale 
przybywa nowych mieszkańców, 
a wraz z nimi zapotrzebowanie na 
nowe inwestycje takie jak: drogi, 
chodniki, oświetlenie, place za-
baw czy świetlice, które staramy 
się realizować – powiedział bur-
mistrz i dodał: – Z tego miejsca 
pragnę podziękować Wam drodzy 
sołtysi, ponieważ to w większo-
ści Wasza zasługa. To właśnie Wy 
w imieniu mieszkańców zabiega-
cie o poprawę warunków sołec-
twa. Dziękuję za sumienną pracę 
na rzecz budowania wspólnoty 
wsi, za poświecenie i zaangażowa-
nie. Życzę wytrwałości, satysfak-
cji z wykonywania codziennych 
obowiązków sołtysa i życzliwych 
mieszkańców gotowych w każdej 
chwili do pomocy i działania. Cie-

szy mnie każda dobra współpraca 
z Państwem, dlatego sobie i Pań-
stwu życzę, by nadal układała się 
tak dobrze i lepiej – podsumował 
burmistrz. W podziękowaniu każ-
dy z sołtysów osobiście odebrał 
z rąk burmistrza prezent w postaci 
imiennego kalendarza.

Następnie głos zabrała Poseł na 
Sejm RP, Przewodnicząca Zespo-
łu Parlamentarnego ds. Sołtysów 
Agnieszka Soin. Podziękowała za 
codzienny trud pracy sołtysa oraz 
wspólnie z burmistrzem Mar-
kiem Długozimą, a także w imie-
niu Marszałek Sejmu RP Elżbiety 
Witek oraz Dyrektora Dolnoślą-
skiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego Marka Tarneckiego za-
prosiła na uroczystość obchodów 
Dnia Sołtysa, która odbędzie się 
11 marca w Gminnej Hali Wido-
wiskowo-Sportowej im. Dolnoślą-
skich Olimpijczyków w Trzebnicy. 

Bal Sołtysów był także okazją 
do złożenia gratulacji sołtyso-
wi Ligoty Tadeuszowi Jakubow-
skiemu, najdłużej sprawującemu 
funkcję sołtysa w Gminie Trzeb-

nica. – Składam Panu serdecz-
ne gratulacje i wyrazy uznania 
z okazji 20-lecia pełnienia funkcji 
sołtysa. Ten piękny jubileusz jest 
dowodem społecznego zaufania 
i poparcia, jakim obdarzyli Pana 
mieszkańcy Ligoty. Jednocześnie 
dziękuję za minione dwie dekady 
owocnej współpracy oraz za po-
moc w tworzeniu dobrych relacji 
z lokalną społecznością. Wspólnie 
zrealizowaliśmy wiele inwesty-
cji, w tym m.in.: budowę świetli-
cy wiejskiej, boiska sportowego, 
oświetlenia oraz placu zabaw. 
Dziękuję Panu za zaangażowanie 
i troskę na rzecz sołectwa oraz 
Gminy Trzebnica. Życzę dalszej 
wytrwałości i niegasnącego zapału 
do realizacji kolejnych oczekiwa-
nych przez lokalną społeczność, 
zadań i wyzwań, a nade wszystko 
dobrego zdrowia i pomyślności 
w życiu osobistym – pogratulował 
burmistrz Marek Długozima.

Po części oficjalnej przyszedł 
czas na zabawę taneczną, która 
trwała do białego rana.

[mc]

▶ Wsp ó lne z dję c ie ws z yst k ic h uc ze st ników B alu So ł t ys a 

Rodzinne kolędowanie w Małuszynie Bal Sołtysów 2023
W niedzielę 22 stycznia w kaplicy w Małuszynie 

odbyło się jubileuszowe 10. Rodzinne Kolędowanie. 
W pierwszych latach w kolędowaniu udział brały 

wyłącznie rodziny z Małuszyna i miało to postać 
wspólnego śpiewania kolęd w jednej z sal domu 
zakonnego w Małuszynie. Kolędowanie skupia 

obecnie mieszkańców oraz przyjaciół Małuszyna, 
wśród których znajduje się m.in. 

burmistrz Marek Długozima.

R E K L A M A

W sobotni wieczór 28 stycznia w sali Retro Gminnego Centrum Kultury 
i Sztuki odbył się Bal Sołtysów Gminy Trzebnica, podczas którego Burmistrz 

Marek Długozima podziękował wszystkim sołtysom za miniony rok, 
dotychczasową współpracę i wszystkie działania  

podejmowane na rzecz lokalnej społeczności.

▶ Wsp ó lne z dję c ie ws z yst k ic h uc ze st ników ro d z inne go ko l ę dowania w M a ł u s z y nie

▶ Pr ze d ze b rany mi w yst ąpil i  m . in .  Br z y kowianie.▶ Wśró d z ap ros zonyc h gośc i  z nal az ł  s ię burmist r z M are k D ł u goz im a . N a z dj . 
z  so ł t yse m St anis ł awe m K rawce m i  M a ł gor z at ą K rawie c .

R E K L A M A

▶ S o ł t y s  L i g o t y Ta d e u s z J a k u b ow s k i  o d e b r a ł  z  r ą k b u r m i -
s t r z a M a r k a D ł u g o z i my d y p l o m z a 2 0 - l e c i e  p r a c y n a r z e c z 
l o k a l n e j  s p o ł e c z n o ś c i .
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FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK noworoczny turniej sQuashaGMINNE PRZEDSZKOLE NR 2 
SZKO Ł A PODSTAWOWA NR 1

Wśród zaproszonych gości byli 
również: pani Krystyna Haładaj 
wiceburmistrz, pan Stefan Czy-
żyński ze Światowego Związku 
Sybiraków, członkowie Związku 
Emerytów i Rencistów, dyrektorzy 
placówek oświatowych oraz sołty-
si Gminy Trzebnica. Festiwal po-

prowadzili: Nika Zbieg, Jakub Stę-
pień, Elżbieta Kowalczyk i Justyna 
Bartosik.

Uroczysty Festiwal rozpoczął 
chór Niezapominajki przy asyście 
uczniów ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 przygotowany przez siostrę 
Augustynę. Mali aktorzy odegra-

li pantomimę wcielając się w po-
stać Koziołka Matołka i Baranka, 
a chór wtórując aktorom zaśpie-
wał piękną pastorałkę „Tajemni-
ca”. Kolejne występy zachwycały 
publiczność. Wykonawcy przebra-
ni w stroje aniołów, pasterzy, dia-
bełków oraz śnieżynek wyśpiewali 

najpiękniejsze polskie kolędy i pa-
storałki. Ogromną radość i aplauz 
wywołał taniec pasterzy w wy-
konaniu uczniów z klasy 3a przy-
gotowanych przez panią Natalię 
Rupocińską. Dodatkowo na akor-
deonie utwór „Stajenecka” wyko-
nał Radek Domagała, a Agata Ka-
mińska na puzonie zagrała kolędę 
„Do szopy hej pasterze”. Wśród 
wielu życzeń i ciepłych słów skie-
rowanych do Babć i Dziadków nie 
zabrakło też specjalnego tańca 
z sercami, który był wyrazem mi-
łości i wdzięczności. Dziewczynki 
z gr. Biedronki wykonały taniec 
pod czujnym okiem pani Alek-

sandry Jakusek. Podczas całego 
festiwalu tradycja przeplatała się 
z nowoczesnością, podkreślona 
była rola rodziny, która jest bardzo 
ważna dla każdego z nas. Nasze 
miasto – Trzebnica dba o zacho-
wanie tradycji, wspiera rozwój 
i młodych ludzi, daje im nadzieję 
na budowanie lepszej przyszłości, 
a jednocześnie troszczy się o dobre 
warunki dla starszych i potrzebu-
jących. 

Koordynatorzy festiwalu: Alek-
sandra Jakusek, s. Augustyna 
Kończyńska, Justyna Bartosik 
i Elżbieta Kowalczyk. 

J.B.

R E K L A M A

Patronat nad wydarzeniem 
sprawował Polski Związek Squ-
asha. Sędzią głównym i koordy-
natorem turnieju była Klaudyna 
Zarówna, wielokrotna medalistka 

i organizatorka turniejów a także 
Mistrzyni Świata gier podwójnych 
w Racketlonie. Burmistrz otwiera-
jąc wydarzenie życzył wszystkim 
powodzenia, wyraził także zado-

wolenie, że tak wielu pasjonatów 
squasha znajduje się w naszej gmi-
nie, a budowa kortów była słuszną 
decyzją, która znajduje potwier-
dzenie w takich wydarzeniach jak 
wspomniany turniej. Podziękował 
także mistrzyni Klaudynie Zarów-
nej za obecność. 

W turnieju wzięło udział 33 
graczy (w tym 3 kobiety) z całej 
Polski (Trzebnica, Wrocław, So-
snowiec, Ludów Śląski). Podium 
zdominowali zawodnicy z Wro-
cławia a wśród 9 zawodników 

z Trzebnicy najlepszy okazał się 
Jędrzej Orzechowski. Pierwsze 
miejsce zajął Rafał Rykowski, dru-
gi na podium był Mikołaj Hyżyk, 
a trzecie miejsce na podium zaszy-
cił Bartłomiej Więcław.

Według statystyk najdłużej na 
korcie w całym turnieju przeby-
wał Marcin Kudla. Gratulujemy 
wszystkim zawodnikom, dzięku-
jemy, że byliście z nami i już dziś 
zapraszamy na Amatorski Turniej 
Squasha oraz Ligę, a wszystko to 
na nowoczesnych i pięknych kor-

tach naszego obiektu rekreacyj-
nego. O szczegółach będziemy 
informować wkrótce. Nowoczesne 
korty squasha mieszczą się przy 
ul. 3 Maja 2 w Trzebnicy.

Dziękujemy Polski Squash 
za wsparcie, HANZO Design za 
piękne medale, Best of Five za 
sprawny system do obsługi turnie-
ju i lig, Oskarowi Młyńskiemu za 
pomoc i wsparcie przy organiza-
cji i Dawidowi Lubryce za piękne 
zdjęcia. 

[pfo]

W sobotę 28 stycznia 2023 w Gminnym 
Obiekcie Sportowo-Rekreacyjnym SQUASH, 
Młodzieżowego Centrum Sportu i Rekreacji 

Trzebnica-Zdrój odbył się pierwszy w historii 
Noworoczny Turniej Squasha o Puchar 

Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy. 

W czwartkowe popołudnie 26 stycznia sala widowiskowo-kinowa 
GCKiS wypełniła się po brzegi niezwykłymi gośćmi. Dostojni 

Dziadkowie i szanowne Babcie w skupieniu wyczekiwali na rozpoczęcie 
przygotowanego z okazji ich święta Festiwalu Kolęd i Pastorałek 

w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz wychowanków 
Gminnego Przedszkola nr 2. Wydarzenie swoim honorowym patronatem 

objął Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima. 

▶ Te go dnia dopis a ł a rów nie ż fre k we ncja .  Ro d z iny z z ac ie k awianie m o gl ąd a ł y ko lej ne w ystę py m a ł yc h ar t ystów.

▶ D z ie c i  z  wie lk ą radośc ią w y kony wa ł y z nane ko l ę dy i  pastora ł k i .

▶ Wsp ó lne z dję c ie ws z yst k ic h w ystę p ując yc h te go dnia m a ł yc h ar t ystów.

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a ż yc z y ł 
ws z yst k im d z iadkom ws z yst k ie go 
najle ps ze go z o k azj i  ic h ś wię t a .

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a wsp ó lnie z dy re k tor Sz ko ł y Po d st awowej 
nr 1 E l ż b ie t ą N owak oraz dy re k tor Pr ze d s z ko l a nr 2 Kat ar z y ną Stę pie ń 
p o grat ulowa ł t wórcom pr ze d st awiania . 

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a ot wor z y ł  w yd ar ze -
nie wsp ó lnie z dy re k tore m MCS Janu s ze m Pan -
ce r ze m i  K ie row nik ie m O b ie k tów Sp or tow yc h 
M a ł gor z at ą M os k wą.

▶ Po dium z awo dów ▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a z ko or dy natore m z awo -
dów K l au dy ną Z arów ną oraz naj le ps z y m t r ze b nic k im 
z awo dnik ie m J ę dr zeje m O r ze c hows k im .

▶ Wsp ó lne z dję c ie ws z yst k ic h uc ze st ników t urnieju

▶ N a korc ie panowa ł a z ac ię t a r y wali z acja . ▶ Ł ąc z nie w t urnieju w yst ąpi ł o 33 z awo d -
ników. 



28 29NR 2 / 227 / 3.02.2023NR 2  / 227 / 3.02.2023

19 stycznia dzieci z Gminnego 
Przedszkola im. Krasnala Hałabały, 
z grupy "Pszczółki" razem ze swoimi 
paniami i panią dyrektor Marzeną 
Aniołek zaniosły podziękowanie 
dla Super Kota. Podziękowały mu 
za to, że odwiedził przedszkolaki 
w czasie balu karnawałowego, za 
wspólną zabawę i dostarczenie wie-
lu radości. Przy okazji odwiedziły 
Galerię Trzebnicką, gdzie obejrzały 
wystawę pt. „Trzebnickie Impresje”. 
Autorką niepowtarzalnych grafik 
jest Krystyna Zalewska – artystka 
z potrzeby serca, trzebniczanka, 
członkini Dolnośląskiego Stowa-
rzyszenia Artystów Plastyków we 
Wrocławiu. W Galerii powitali nas 
Pani Karolina Zaleska i Pan Kamil 
Leszczyński. Po wystawie oprowa-
dziła dzieci pani Karolina Zaleska, 
która bardzo ciekawie opowiadała 

o grafikach. Dowiedzieliśmy się, 
że głównym tematem grafik jest 
przede wszystkim podglądanie na-
tury. Dlatego w pracach artystki 
można odnaleźć mnóstwo moty-
wów folklorystycznych, ale rów-
nież podobizn kolorowego ptac-
twa, a nawet kolorowych kotów. 

Większość z nich powstała jednak 
w kolorystyce czarno-białej. Pan 
Kamil natomiast opowiedział i po-
kazał przedszkolakom pozostałości 
po Homoerectusie. Praczłowiek 
wzbudził w dzieciach wielkie zain-
teresowanie. Słuchały Pana Kamila 
z wielkim zainteresowaniem. Ser-
decznie dziękujemy za ogrom prze-
kazanej wiedzy i mile spędzony 
czas :-) / E. Z.

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. Jeżyki. 
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

Gminne Przedszkole nr 2

KonKuRs świątecznY 

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

Gminne Przedszkole nr 1

wizYta w GaleRii Trzebnickiej

Dzień babci i DziaDKa

Szkoła Podstawowa nr 1

Z okazji zbliżających się świąt, Dnia 
Babci i Dziadka, uczniowie przygo-
towali laurki z życzeniami, a Wik-
toria upiekła i udekorowała małe 

torciki. Do Dziennego Domu Po-
bytu dla Osób Starszych „Senior+” 
upominki zanieśli uczniowie klasy 
6b, którzy od siebie dołączyli grom-
kie „Sto lat”.

Babcia i Dziadek to osoby wyjątkowe 
dla każdego z nas, a to Święto jest do-
skonałą okazją, aby im podziękować 
za wszystko, co dla nas zrobili. Za 
udzielanie mądrych rad, za wspar-
cie w trudnych chwilach, otarcie łez 

przy niepowodzeniach, za pomoc. 
W naszej szkole dzieci nie zapo-
mniały o Ich Święcie i przygotowały 
piękne laurki z życzeniami oraz inne 
upominki, które wręczą swoim uko-
chanym Babciom i Dziadkom przy 
najbliższej okazji / Uczniowie klasy 
1 b również pamiętali o tym święcie 
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Dzień babci i DziaDKa
Trudno nam wyobrazić sobie świat 
bez energii elektrycznej. Jednak jej 
wytwarzanie często wiąże się z du-
żym zanieczyszczeniem środowiska. 
Dlatego członkowie Zielonego Patro-
lu, we współpracy z ósmoklasistami 

zainteresowanymi fizyką oraz z pa-
nią Magdaleną Szewczuk, zorganizo-
wali w naszej szkole Festiwal Energii. 
Klasy, które odwiedzały Festiwal, 
dowiadywały się, jak wytwarza się 
prąd w elektrowniach węglowych 
i atomowych oraz poznawały właści-
wości prądu elektrycznego. Ucznio-

wie mogli też zobaczyć inne formy 
energii – dźwięk, ciepło i światło. 
Jedno ze stanowisk pokazywało dzia-
łanie ogniwa galwanicznego z cytryn. 
Woltomierz potrafił zbadać, ile prądu 
pobierają urządzenia podłączone do 
prądu, nawet gdy ich nie używamy. 
Aplikacja Kalkulator używania te-
lefonu dostępna na stronie eko-lo-
gicznie.com umożliwiła obliczenie 
śladu węglowego, jaki generujemy 
codziennie, korzystając z telefonów 
komórkowych. Plakaty informowały 
o koszcie energetycznym przecho-
wywania danych w Chmurze oraz 
umieszczania plików w mediach spo-
łecznościowych, a także o cennych 
surowcach, które można odzyskać 
ze smartfonów. Do wielu pokazów 
wykorzystano zestawy edukacyjne 
Woda i Energia, które nasza szkoła 
otrzymała w ramach programu La-
boratoria Przyszłości. Festiwal Ener-
gii stanowił zadanie w konkursie 
Mistrzowie Energii. Mamy nadzieję, 
że wiedza zdobyta w czasie Festiwalu 
Energii, zachęci naszych uczniów do 
oszczędzania prądu.
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Festiwal eneRGii

W ostatnim okresie czasu dru-
howie OSP Gminy Trzebnica mieli 
pełne ręce roboty. Druhowie byli 
wzywani do kolizji drogowych, po-
żarów, ulatniającego się tlenku wę-
gla w budynku mieszkalnym oraz 
awantury rodzinnej.

Pod koniec starego roku w miej-
scowości Przedkowice zapalił się 
opuszczony budynek gospodar-
czy. Pierwsi na miejscu pojawili się 
strażacy z PSP w Trzebnicy oraz 
załoga z OSP Domanowice. Na 
miejsce pożaru oficer dyżurny PSP. 
desygnował dodatkowe jednostki 
z OSP Powidzko, OSP Żmigród, 
OSP Prusice, OSP Kaszyce Wielkie 
oraz trzy jednostki ratowniczo-ga-
śnicze PSP. Pożar został ugaszony, 
w akcji gaśniczej nikt nie ucier-
piał. W działaniach brało udział 5 
strażaków, na trzech samochodach 
z PSP i 30 druhów z OSP na 5 sa-
mochodach.

Kolejny pożar miał miejsce 
w Boleścinie, w którym zapalił się 
stary budynek inwentarzowy. Były 
to stare zabudowania popegeerow-
skie. W działaniach brali udział 
druhowie z OSP Szczytkowice oraz 
z OSP Zawonia. Na miejscu jako 
pierwsi przyjechali strażacy z PSP 

z Trzebnicy. Na miejsce pożaru 
pracowało 7 strażaków z PSP – na 
trzech samochodach oraz 8 dru-
hów z OSP – na dwóch samocho-
dach.

W miejscowości Brzyków do-
szło do groźnej awarii pieca CO. 
Na skutek użytkowania pieca za-
gotowała się woda i nie można 
było otworzyć pieca w celu jego 
schłodzenia. Na miejsce przyje-
chali druhowie z OSP Szczytko-
wice i strażacy z PSP w Trzebnicy, 
którzy wyposażeni w odpowiedni 
sprzęt otworzyli piec i zapobiegli 
jego rozsadzeniu. W działaniach 
brało udział 4 druhów i 3 straża-
ków z PSP w Trzebnicy.

W miejscowości Brzezie zapaliła 
się sadza w przewodzie komino-
wym.. Na miejsce został skierowa-
ny załoga OSP z Ujeźdźca Małego 
– 4 druhów oraz dwie jednostki 
z PSP w Trzebnicy – 7 strażaków. 
Zapalona sadza została ugaszo-
na i oddymiono pomieszczenie 
mieszkalne. Nikomu nic się nie 
stało. Przypominamy, że zgodnie 
z przepisami czyszczenie komina 
powinno odbywać się raz na kwar-
tał. Warto pamiętać o tym nie tyl-
ko dlatego, żeby uniknąć mandatu, 

ale przede wszystkim, by zadbać 
o własne zdrowie i bezpieczeństwo.

Do ulatniającego się tlenku wę-
gla, potocznie zwanym czadem do-
szło w miejscowości Rzepotowice. 
Na miejsce zostali wezwani straża-
cy i druhowie z OSP Marcinowo – 
4 druhów i 7 strażaków na dwóch 
wozach JGR z PSP w Trzebnicy. 
Mieszkańcy budynku sami opuścili 
pomieszczenia. Druhowie i straża-
cy w aparatach tlenowych za po-
mocą mierników wielogazowych 
sprawdzili i przewietrzyli pomiesz-
czenia. Przy okazji tego zdarzenia 
przypominamy, o konieczności 
dokonywania okresowych prze-
glądów instalacji wentylacyjnych 
i przewodów kominowych oraz 
ich czyszczeniu. Uchylić okno 
lub często wietrzyć pomieszcze-
nia w mieszkaniu, gdy korzysta 
się z jakiegokolwiek źródła ognia 
(pieca gazowego z otwartą komorą 
spalania, kuchenki gazowej lub wę-
glowej), nie zasłaniać kratek wenty-
lacyjnych i otworów nawiewnych, 
nie bagatelizować takich objawów 
jak: duszności, bóle i zawrotu gło-
wy, nudności i wymioty, oszoło-
mienia, osłabienia, przyspieszone 
czynności serca i oddychania, gdyż 

mogą być sygnałem, że ulegamy 
zatruciu czadem; w takiej sytuacji 
należy natychmiast przewietrzyć 
pomieszczenie, w którym się znaj-
dujemy i zasięgnąć porady lekarza.

Na terenie Gminy Trzebni-
ca miały również miejsca kolizje 
drogowe, do których zostali dys-
ponowani druhowie z OSP W Ce-
rekwicy kierowca wjechał do rowu 
w celu uniknięcia czołowego zde-
rzenia z samochodem nadjeżdża-
jącym z naprzeciwka. Na miejsce 
przyjechało pogotowie ratunkowe 
oraz druhowie z O.S.P Szczyt-
kowice, Skoroszów i Marcinowo 
i strażacy z PSP z Oleśnicy. Łącznie 
w działaniach ratowniczych brało 
udział 15 druhów na trzech samo-
chodach i 7 strażaków na dwóch 
wozach JGR.

W miejscowości Trzebnica 
druhowie z OSP Marcinowow 
oraz strażacy z PSP z Trzebni-
cy zostali wezwani przez Policję 
do awantury domowej w trakcie, 
której jeden z jej uczestników nie 
chciał otworzyć drzwi i groził, że 
skoczy przez okno. Na szczęście 
wszystko dobrze sie skończyło 
i nikt nie uciepiał.

Strażacy

Rozpoczęły się ferie zimowe 
będące dla dzieci i młodzieży cza-
sem odpoczynku. W okresie od 
16 stycznia do 26 lutego br. należy 
spodziewać się na drogach zwięk-
szonego ruchu pojazdów związa-
nego z wyjazdami. 13 grudnia br. 
podczas briefingu na warszaw-
skim Torwarze o bezpieczeństwie 
w trakcie ferii zimowych roz-
mawiali Rzecznik Prasowy Ko-
mendanta Głównego Policji insp. 
Mariusz Ciarka i przedstawiciel 
Biura Ruchu Drogowego Komendy 
Głównej Policji nadkom. Robert 
Opas.

Podróż, niezależnie od wybra-
nego środka transportu powin-
na być bezpieczna dla wszystkich 
uczestników ruchu drogowego. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom społecznym policjanci ru-
chu drogowego monitorują płyn-
ność ruchu na głównych ciągach 
komunikacyjnych i drogach do-
jazdowych do miejsc zimowego 
wypoczynku. Koncentrują swoje 
działania zarówno na zapewnie-
niu porządku i bezpieczeństwa, jak 
i udzielaniu uczestnikom ruchu 

wszelkiej pomocy.
Szczególną uwagę zwracają 

m.in. na przestrzeganie przez kie-
rujących dozwolonych limitów 
prędkości, a także sposób przewo-
żenia pasażerów, bagażu oraz stan 
techniczny pojazdów.

W realizację zadań związanych 
z zapewnieniem bezpieczeństwa 
na drogach zaangażowani są tak-
że funkcjonariusze zespołów pn. 
„SPEED”, którzy również reagu-
ją na naruszenia przepisów ruchu 
drogowego.

Ważnym elementem troski 
o bezpieczeństwo są kontrole auto-
busów wiozących dzieci i młodzież 
na zimowy wypoczynek.

W Biurze Ruchu Drogowego 
Komendy Głównej Policji przygo-
towany został wykaz miejsc prowa-
dzenia kontroli autobusów na tere-
nie każdego województwa.

Sprawdzenia przede wszystkim 
obejmują m.in. stan techniczny au-
tobusu i jego wyposażenie, upraw-
nienia kierującego oraz jego stan 
trzeźwości.

policja ostRzeGaUwaga! 
ważne

Bezpieczne ferie 2023 w ruchu drogowym

STRAŻ POŻARNA
tel. 71 / 312 07 88
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Uczniom klasy 2 C udało się zre-
alizować pierwszą misję z projektu 
edukacyjnego "Kubusiowi Przy-
jaciele Natury: Na tropie zmian 
klimatycznych". Podczas realizacji 
tej misji dzieci dowiedziały się, co 
sprawia, że temperatura na ziemi 
rośnie i co każdy z nas może zrobić, 
żeby temu przeciwdziałać. Pomy-
słów na wspólną aktywność, którą 
mogą dzieci wykonać w klasie lub 
na terenie szkoły było bardzo wie-
le, jak np.: sprzątanie terenu wokół 
szkoły lub sadzenie nowych drzew. 
/ K. Kalicka-Świtaj

6 stycznia 2023 obchodzimy Dzień 
Jabłoni – święto drzewa, które 
daje nam nasze ukochane owoce, 
a podczas kwitnienia cieszy oko 
pięknymi kwiatami. W Szkole Pod-
stawowej w Masłowie uczciliśmy 
ten dzień sadząc drzewko jabłoni 
w słonecznym miejscu na szkolnym 
terenie. Mogliśmy to zrobić, ponie-
waż pozwoliła nam na to łagodna 

zimowa aura. Jabłoń wywodzi się 
z rodziny róż. Ten rodzaj drzewa 
został udomowiony już 10 tysięcy 
lat temu. Początkowo uprawiało 
się je tylko w środkowej Azji, po-
tem trafiło do Europy, a na koniec 
do Stanów Zjednoczonych. W mię-
dzyczasie powstało wiele różnych 
odmian jabłoni. Obecnie Polska 
jest liderem na europejskim rynku 
uprawy jabłek. Według angielskie-
go przysłowia jedno jabłko dziennie 
uchroni nas przed wizytą u lekarza. 

Jak co roku w Szkole Podstawowej 
w Masłowie ostatnie grudniowe 
spotkanie z rodzicami poprze-
dziły szkolne jasełka. Tym razem 
uczniowie klas IV-VI zaprezento-
wali montaż słowno-muzyczny pt. 
„Tajemnica Bożego Narodzenia” na 

podstawie tekstów ks. Jana Twar-
dowskiego. Na świątecznej scenie 
pojawiła się Gwiazda Betlejemska, 
choinka, żłóbek i sianko, gdzie swo-
je miejsce znalazło Serce – Najwięk-
sza Miłość, która wybrała Betlejem. 
Każdy mógł zdecydować o tym, 
czy ją przygarnie i z sobą zabierze. 
Słowa wypowiadane przez wystę-

pujących wzywały wszystkich ze-
branych do zadumy nad miejscem 
Boga w naszym życiu, nad ludzkimi 
decyzjami i tajemnicą betlejemskiej 
nocy. Niepowtarzalny refleksyjny 
klimat tworzyły piękne kolędy i pa-
storałki wykonane przez uczniów 
klasy I: M. Składnik, A. Tassa, O. 
Burzyński, A. D’Huet, L. Krzyża-
ka i J. Masztalerza oraz przez chór 
w składzie: J. Rokita, Z. Misterka, 
M. Franczak, J. Karyś, L. Wiater, 
D. Wojtowicz, A. Żabińska, S. Osi-
pov, A. Tomczyk i K. Umański. 
Nad całością widowiska czuwały 
prowadzące: A. Sztur i L. Prażuch. 
Recytacja przepięknych poetyckich 
utworów, które wybrzmiały w uro-
kliwej scenerii przy nastrojowym 
oświetleniu, wprowadziła widzów 
w klimat zbliżających się świąt. Po 
występie mali artyści zostali nagro-
dzeni gromkimi brawami. Na za-
kończenie spotkania dyrektor szko-
ły Paulina Pierchorowicz-Rączka 
złożyła wszystkim zgromadzonym 
życzenia świąteczne.

23 stycznia to w kalendarzu wyda-
rzeń nietypowych Dzień Pisma Ręcz-
nego W dobie e-maili, komunikato-
rów i telefonów komórkowych coraz 

rzadziej wykorzystujemy pismo ręcz-
ne. Dlatego też na zaproszenie biblio-
teki szkolnej dr Renata Faron-Bartels 
(archeolog-amerykanista) zapoznała 
zgromadzonych uczniów z począt-
kami pisma w Ameryce Południowej 

i Środkowej. Oprócz wielu ciekawo-
stek o tym jak odczytywać pismo 
Majów, Azteków czy Inków i jak 
powstawało, mieliśmy okazję posłu-
chać też o ich kulturze, wierzeniach 
czy "sporcie" (m.in. rytualne mecze 
8 kilogramową piłką kauczukową). / 
Ewelina Rutkowska
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Dzień pisma RęczneGo

Sz. Podstawowa Masłów

Sz. Podstawowa Masłów

przedsTawienie

święto jabłoni
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KlocKi leGo eDucation 

Klocki Lego Education SPIKE Pri-
me, które nasza szkoła otrzymała 
w ramach ministerialnego pro-
gramu Laboratoria Przyszłości to 
idealne zestawy startowe do nauki 
robotyki. W ramach zajęć świetlico-
wych podjęliśmy dopiero pierwsze 
próby użyciu tych klocków jednak 
powoli widać już pierwsze efekty. 
Pracę rozpoczęliśmy w małych gru-
pach i głównie polegała ona na za-
poznaniu się z samymi zestawami, 
które dla większości uczniów są no-
wością. Rozpakowywanie i pozna-
wanie części wchodzących w skład 
zestawu LEGO Education SPIKE 
sprawiło uczniom wiele radości. 
Silniczki, lampki, czujnik koloru 
działały bez zastrzeżeń. Przyszedł 
więc czas na budowanie. Ucznio-
wie tworzyli różne projekty testu-
jąc je i udoskonalając. Kolejnym 
etapem będzie już podjęcie prób 

programowania tego, co udało nam 
się poskładać. Zestawy klocków są 
tak przygotowane, że nie pozwala-
ją uczniom nudzić się nawet przez 
chwilę, bez względu na stopień ich 
zaawansowania i umiejętności. 
Dają nieograniczone możliwości 
kreatywnego projektowania, dlate-
go uczniowie chętnie angażują się 
w zajęcia. / Małgorzata Merczyńska

Przedszkolaki wzięły udział w Kon-
kursie na Szopkę Bożonarodzenio-

wą. Wszyscy uczestnicy wykazali 
się pomysłowością i kreatywnością. 
Dzieci z rodzinami, za pomocą 
różnych technik, z wykorzysta-
niem różnych materiałów, wyko-
nali piękne szopki, nawiązujące 
do przesłania płynącego z Bożego 
Narodzenia. Komisja konkursowa 
w składzie: p. Katarzyna Żebrowska 
oraz p. Katarzyna Kwiatkowska wy-
łoniły zwycięzców: I miejsce: Blan-
ka Borys, Zuzanna Zaradna, Jakub 
Sudoł, Jan Kuryłowicz, II miejsce: 
Hubert Komorniczak Oliwier Dą-
bek, Zuzanna Dąbek, Lena Bocheń-
ska, III miejsce: Maja Nowak, Nadia 
Małas, Ignacy Wilczewski, Filip 
Mazurek. / Gratulacje dla wszyst-
kich uczestników, Justyna Sudoł

Sz. Podstawowa Ujeździec

KonKuRs na szopKę 

Samorząd Szkolny bardzo serdecz-
nie dziękuje Rodzicom, Uczniom 
i Przyjaciołom SP3, którzy przekazali 

naszej Szkole talenciki. Było ich mnó-
stwo. Dzięki Wam otrzymaliśmy na-
grody – pomoce dydaktyczne i sprzęt 
sportowy. Teraz nauka będzie jeszcze 
przyjemniejsza!!!
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18 stycznia obchodzony jest Między-
narodowy Dzień Kubusia Puchatka. 
Święto to przypada w rocznicę uro-
dzin jego twórcy Alana Aleksandra 
Milne’a. Kubusia Puchatka – jedne-
go z najsympatyczniejszych misiów 
uwielbiają dzieci na całym świecie. 
Przedszkolaki z naszej szkoły uczęsz-

czające do świetlicy uczciły to niety-
powe święto. Tego dnia odwiedziła 
nas Pani Ewelina – bibliotekarka 
naszej szkoły Świetliczaki obejrzały 
krótki film przedstawiający historię 
powstania książki o Kubusiu Pu-
chatku, a także wysłuchały fragment 
„Bajki dla Kłapouchego”. Po przeczy-
taniu opowieści dzieci same spróbo-
wały swoich sił w tworzeniu dalszej 

części historii. Najpierw nieśmia-
ło, później historia nabrała tempa 
i w stworzonym opowiadaniu Kłapo-
uchy z Puchatkiem podczas zabawy 
w chowanego spotkali szczęśliwego 
wilka (z którym poszli do restauracji 
na burgera, pizzę i colę). Oprócz zajęć 
czytelniczych był czas na ćwiczenia 
grafomotoryczne oraz plastyczne. 
Świetliczaki kolorowały portrety Ku-
busia Puchatka oraz jego przyjaciół. 
To był miły dzień / Agata Wojczuk, 
Ewelina Rutkowska
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Dzień Kubusia puchatKa

jasełKa w sKoRoszowie
Sz. Podstawowa Kuźniczysko

Boże Narodzenie to czas, kiedy 
wszyscy stają się dla siebie bardziej 
życzliwi, mili i wyrozumiali. Chęt-
nie obdarowujemy się prezentami. 
Klasa "0" ze Szkoły Podstawowej 
im. Św. Jadwigi Śląskiej w Kuźni-
czysku dnia 17.01.2023 r. została 
zaproszona przez pracowników 
i podopiecznych do Domu Opieki 
Ośrodka Opiekuńczo – Rehabi-
litacyjnego ELMED w Skoroszo-
wie. Dzieci przygotowały Jasełka, 
wcieliły się w różne role m.in. Jó-

zefa, Maryi, pasterzy, aniołków 
i Trzech Króli. Wszyscy śpiewali 
kolędy, które wprawiły zebranych 
w niecodzienny nastrój. Na wielu 
twarzach pensjonariuszy malowa-
ła się zaduma, a niektórym nawet 
łza kręciła się w oku. Po zakoń-
czeniu programu mali artyści zło-
żyli życzenia, a na dzieci czekał 
słodki poczęstunek. Dzieciom, 
uczniom klas starszych i rodzicom 
za pomoc w przygotowaniu tego 
wzruszającego spotkania dziękuje 
wychowawca klasy przedszkolnej: 
L. Kędziora

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

Gminne Przedszkole nr 2

KieRmasz świątecznY

świąteczna leKcja

Szkoła Podstawowa nr 1

Na początku stycznia grupa 
uczniów klasy dwujęzycznej lokal-
nego liceum przygotowała i prze-
prowadziła 4 lekcje anglojęzyczne 
dotyczące świątecznych tradycji. 
Było trochę na wesoło i trochę na 
poważnie. Z pewnością powtórzy-
my to doświadczenie.

Bal karnawałowy dla przedszko-
laków to dzień niezwykły, często 
wyczekiwany przez wiele tygodni. 
Jest atrakcją bardzo lubianą przez 
dzieci, dostarczającą im wielu prze-
żyć i radości. Na taki bal także cze-
kały nasze przedszkolaki i w koń-
cu nadszedł ten wyjątkowy dzień. 

13.01.2022r w naszym przedszkolu 
odbył się Bal Przebierańców. Tego 
dnia, już od samego rana, w naszej 
kolorowej, ozdobionej balonami 
szatni pojawiały się kolorowe po-
stacie. Dzieci przebrane były za bo-
haterów znanych bajek, można było 
spotkać królewny, księżniczki, mo-
tylki, biedronki, smoki, dinozaury, 
piratów, policjantów, Elzy, jedno-

rożce, Spider-Manów, Batmanów... 
Nie sposób zliczyć i wymienić tych 
wszystkich postaci. Rozpoznać 
dzieci było bardzo trudno. W tym 
dniu uśmiech nie znikał nikomu 
z twarzy. Połączone sale przedszko-
le na czas balu przemieniły się w ko-
lorowy cyrk, do którego prowadzi-
ło specjalne wejście. Wystrój sali 
wprowadził w radosny nastrój oraz 
zachęcał wszystkich do wesołej za-
bawy. Zabawę prowadziły „Klauni”, 
za których się przebrały niektóre 
panie nauczycielki z naszego przed-

szkola. Na sali podczas pląsów robi-
ło się kolorowo, wszyscy bawili się 
wesoło, uśmiech nie znikał z twa-
rzy mimo chwilowego zmęczenia. 
W czasie trwania balu odwiedzili 
nas specjalni goście. Jednym z nich 
był patron naszego przedszkola 
Krasnal Hałabała, który zawsze jest 
obecny podczas ważnych uroczy-
stości, Super Kot i Komisarz Lew, 
który przyszedł z Panią policjantką 
i Panem policjantem, którzy nie tyl-
ko „zabezpieczali” naszą imprezę 
ale również świetnie się z nami ba-

wili. Nie zabrakło też miejsca, gdzie 
każdy mógł sobie zrobić zdjęcie 
w towarzystwie wiszącego klauna 
i dwóch olbrzymich pudełek z pop-
cornem. Kiedy czas zabawy dobiegł 
końca dzieci z żalem opuszczały 
balową salę ale na szczęście w każ-
dej grupie na dzieci czekał słodki 
poczęstunek przygotowany przez 
rodziców. Dziękujemy rodzicom za 
zaangażowanie w przygotowanie 
strojów i poczęstunku. Kolejny bal 
karnawałowy już za rok. / E.Z.

Gminne Przedszkole nr 1

bal KaRnawałowY

Szkoła Podstawowa nr 3

Dzień Koszuli 

13 stycznia to wyjątkowy dzień dla 
fanów eleganckiego i stylowego 
wyglądu, a do jego świętowania po-
trzebujemy jedynie odpowiedniej 

koszuli! Ten uniwersalny element 
męskiej i damskiej garderoby na-
reszcie doczekał się swojego święta 
Uczniowie klasy 6c wspólnie za-
dbali o szyk i elegancję. / A.S.

Szkoła Podstawowa nr 3

Kubusiowi pRzYjaciele
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Sz. Podstawowa Masłów

Sz. Podstawowa Masłów

iii miejsce szachistów 

wizYta święteGo miKołaja

W dniu 09.12. w Zespole Szkolno 
Przedszkolnym w Szewcach odbyły 
się Mistrzostwa Powiatu Trzebnic-
kiego w Szachach Drużynowych. 
W zawodach wystartowały dru-
żyny z Szewc, Kryniczna oraz re-
prezentacja szkoły z Kuźniczyska, 
którą reprezentowali uczniowie 
klasy IV: Marcin Żołądek i Szymon 
Bujny, uczennica klasy III Nadia 

Sosnowska oraz Michał Sosnowski 
uczeń klasy V. Walka była niezwy-
kle zacięta i do ostatniej chwili nie 
było wiadomo, który z zespołów 
odniesie zwycięstwo. Ostatecznie 
po rozegraniu wszystkich meczów 
reprezentanci Szkoły Podstawowej 
Im. Św. Jadwigi Śląskiej w Kuźni-
czysku uplasowali się na III miej-
scu. Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

We wtorek 6 grudnia naszą szkołę 
odwiedził długo wyczekiwany gość. 
Święty Mikołaj, bo o nim mowa, 
wraz ze swoim pomocnikiem ob-
darował uczniów prezentami, ale 
żeby nie było zbyt łatwo, należało 
zaśpiewać dla Mikołaja świąteczną 
piosenkę lub powiedzieć wierszyk. 

Dopiero po wykonaniu zadania 
i udzieleniu odpowiedzi na jedno 
bardzo ważne pytanie: „CZY BYLI-
ŚCIE GRZECZNI?", nasz gość decy-
dował, czy dostaniemy prezenty. Na 
szczęście tym razem nikt nie dostał 
rózgi :) Serdecznie dziękujemy św. 
Mikołajowi oraz jego pomocnikowi 
za odwiedziny i zapraszamy do nas 
w przyszłym roku! A.S.

Sz. Podstawowa Ujeździec

wiGilia 2022

Jest taki dzień w naszym szkol-
nym kalendarzu, na który czeka 
cała społeczność szkolna – Wigilia. 
Zgodnie z naszą tradycją uczniowie, 
nauczyciele oraz pozostali pracow-
nicy szkoły gromadzą się na sali 
gimnastycznej, aby wspólnie cele-
brować tę uroczystość. Uczniowie 
wraz z wychowawcami przy klaso-
wych stołach uginających się pod 
ciężarem wigilijnych smakołyków 
przygotowanych przez jak zwykle 
spolegliwych rodziców. Scenariusz 

tej uroczystości jest wszystkim zna-
ny, lecz to nie przeszkadza trwać 
w podniecającej atmosferze oczeki-
wania. Spotkanie opłatkowe zaczy-
na się od rozniecenia światełka be-
tlejemskiego, które na poszczególne 
stoły roznoszą harcerze. Potem na-
stępuje religijny moment wspólnej 
modlitwy i dzielenia się opłatkiem. 
Przy dźwiękach kolęd wyposzcze-
ni uczniowie pałaszują wigilijne 
potrawy, wśród których dominują 
uszka, pierogi i barszcz czerwony. 
Panuje wspaniała atmosfera, dopi-
suje humor i apetyt. / B. Szymacha

spotKanie świąteczne

Gminne Przedszkole nr 2

Dnia 16.12.2022 w grupie Biedron-
ki odbyło się spotkanie świąteczne 
na, które dzieci zaprosiły swoich 
dziadków. Dzieci przygotowały dla 
swoich dziadków krótki występ ar-
tystyczny, złożyły im życzenia i za-
prosiły do wspólnego kolędowania. 
Następnie wnukowie zaprosili swo-
ich dziadków do wspólnego deko-
rowania pierników, które z wielką 
radością zabrały ze sobą do domu. 
Podczas dekorowania pierników 
na sali towarzyszyły nam kolędy, 
do których dziadkowie i ich wnu-
kowie chętnie podśpiewywali. To 
było bardzo miłe spotkanie. Bardzo 
dziękujemy wszystkim dziadkom za 
przybycie, dzieci były zachwycone 
wspólnie spędzonym czasem. / A.J.

Dnia 03.01.2023 uczniowie klasy 7 
i 8 pojechali na Uniwersytet Wro-
cławski do Instytutu Matematyki 
i Informatyki aby rozegrać Mecz 

Matematyczny z SP Smolec. Ucznio-
wie obu szkół zmagali się z dziesię-
cioma trudnymi zadaniami przez 
60 minut. Po tym czasie przeszli do 
sali ćwiczeniowej na Uniwersytecie 
gdzie rozpoczęły się rozgrywki. Po 

wyrównanych zmaganiach niestety 
naszej drużynie nie udało się wy-
grać. Do składu drużyny Sp3 zali-
czali się uczniowie: Maciej Otfinow-
ski, Mateusz Jędrzejewski,Hanna 
Leżaj,Szymon Dominiak,Julia Tom-
czyk,Wiktoria Tomczyk,Ada Gó-
ral,Maja Dudek,Mateusz Łojakow-
ski, Mateusz Sidorczuk. / Gratulacje!

Szkoła Podstawowa nr 3

mecz matematYcznY

W środę 14.12.2022r. uczniowie 
klasy 3a oraz 3d pod opiekę wycho-
wawczyń pani Joanny Drzewiec-
kiej i pani Moniki Marycz oraz we 
współpracy z wolontariatem szkol-
nym wspieranym przez panią Mał-
gorzatę Merczyńską udali się do 
Gminnego Dziennego Domu Poby-

tu Osób Starszych SENIOR-WIGOR 
w Trzebnicy. Tego dnia uczniowie 
klas przygotowali dla seniorów wraz 
z wolontariatem słodki poczęstunek 
w postaci pierniczków upieczonych 
wcześniej przez rodziców. Uczennice 
z wolontariatu wspólnie z uczniami 
klas spakowali pięknie pierniki w ce-
lofan, a następnie udali się z wizytą 
do seniorów. Tego dnia mróz nas nie 

oszczędzał, ale humory dopisywały.. 
Po przybyciu na miejsce złożyliśmy 
seniorom najwspanialsze życzenia 
z okazji zbliżających się Świąt Bo-
żego Narodzenia oraz wspólnie za-
śpiewaliśmy kolędy. Był to bardzo 
wzruszający moment, zwłaszcza, 
gdy wszyscy zaśpiewaliśmy kolędę 
„Wśród nocnej ciszy..” przy akom-
paniamencie Marysi, która pięknie 
grała na klarnecie.. Seniorzy byli 
bardzo szczęśliwi i wzruszeni. Ob-
darowaliśmy ich również pięknymi, 
ręcznie przygotowanymi kartkami 
w ramach akcji „Serdeczna Kar-
teczka”. Całe spotkanie było dla nas 
bardzo miłe i zaskakujące. Seniorzy 
pięknie podziękowali nam za przy-
bycie i wręczyli uczniom oraz wy-
chowawcom słodki poczęstunek. Na 
pożegnanie zrobiliśmy sobie wspól-
ne pamiątkowe zdjęcie.. „Niech 
te święta przyniosą wiele radości, 
zdrowia i jak najwięcej serdeczności 
na każdy dzień… Wesołych Świąt 
Bożego Narodzenia". / J. Drzewiec-
ka, M. Marycz, M. Merczyńska

Szkoła Podstawowa nr 2

spoTkanie z seniorami

Od 3 grudnia 2022 r. przez miesiąc 
w Galerii Trzebnickiej można było 
obejrzeć wystawę malarstwa wro-
cławskiej artystki Teresy Buczyń-
skiej, pod tytułem „Malarstwo 
Rysunek Miniatury”. Jej prace to 
portrety, autoportrety, obrazy o te-
matyce religijnej oraz przepiękne 
miniatury. Przed świętami gale-
rię odwiedziło kilka klas z naszej 
szkoły, a 4 i 5 stycznia do galerii 
wybrały się także klasy 4a i 6a. Ta-
kie lekcje plastyki przynoszą nie-
zapomniane przeżycia i pozwalają 
łatwiej zrozumieć świat sztuki.

Szkoła Podstawowa nr 3

pastelami malowane

Przedszkolaki wraz ze swoimi ro-
dzicami już po raz kolejny przygo-
towały Świąteczne kartki dla Senio-

rów – podopiecznych trzebnickiego 
Caritasu. Pięknie wykonane kartki 
– w liczbie 67 – dołączone zostaną 
do świątecznych paczek i z pewno-
ścią przyniosą wiele radości oso-
bom starszym. Świadomość, że 
ktoś poświęcił swój czas i włożył 
dużo pracy, żeby sprawić przyjem-
ność nawet nieznanej osobie jest 
niezwykle budująca zwłaszcza dla 
osób samotnych. Serdecznie dzię-
kujemy naszym przedszkolakom 
oraz ich rodzicom za wrażliwość na 
drugiego człowieka i jego potrzeby, 
otwarte serca i zaangażowanie. / 
Ewa Łopąg

Jeśli ktoś kocha sport, to żadna po-
goda mu nie straszna. Jedna z na-
szych uczennic Jadzia Ś. z klasy 5c 
startowała w biegu CityTrail we 
Wrocławiu. Na metę przybiegła na 
pierwszym miejscu mocno dekla-
sując przeciwniczki nawet o rok 
starsze od siebie i zostawiła je dale-
ko z tyłu. Przypomnijmy, że Jadzia 
oprócz tego, że biega bierze czynny 
udział w sportowym życiu szko-
ły. Jej pierwszą miłością jest piłka 
nożna, ale trenuje także siatków-
kę w GKS Gaudia Trzebnica oraz 
tenis ziemny. Uwielbia jeździć na 
rolkach, nartach i snowboardzie. 
A rowerem jeździ nawet po gó-

rach!!! Dziś po raz kolejny dowodzi, 
że sport nie ma żadnych granic i jak 
się chce to można wszystko! SP1 jest 
z Ciebie dumna. Gratulacje!

talent bieGowY

Szkoła Podstawowa nr 1

KaRtKi Dla senioRów 

Gminne Przedszkole nr 2

Szkoła Podstawowa nr 3

laboRatoRia pRzYszłości

O tym, że lekcje chemii mogą być 
bardzo ciekawe przekonali się 
uczniowie klas 7. W ramach zajęć 
powtórzeniowych, uczestniczyli oni 
w pokazie doświadczeń, które przy-
gotowali dla nich członkowie koła 
chemicznego. Do tego celu wyko-
rzystane zostały pomoce naukowe, 
które szkoła otrzymała w ramach 
projektu "Laboratoria przyszłości". 
Podczas zajęć uczniowie mogli po-
szerzyć swoją dotychczasową wie-
dzę oraz zaobserwować ciekawe 
zjawiska związane z omawianym 
tematem. / A.B.

1 grudnia br. w ramach Projektu: 
„Senior +”, realizowanego przez 
„Dom Opieki Osób Starszych” 
gminy Trzebnica odbyła się wy-
cieczka do Centrum Edukacji Eko-
logicznej „Hydropolis” we Wro-
cławiu. W wycieczce wzięły udział 
dzieci z Przedszkola nr 2 im Pol-
skiej Niezapominajki pod opieką 
nauczycieli – Moniki Dymińskiej, 
Małgorzaty Piekarskiej oraz Anny 
Sielowskiej oraz dziadkowie na-
szych podopiecznych – dziadkowie 

„Seniorzy”. „Hydropolis”to ultra-
nowoczesne centrum wiedzy, pełne 
nowinek technicznych i ciekawych 
ekspozycji. Ta nowa atrakcja Wro-
cławia mieści się w dawnym zbior-
niku wody czystej wybudowanym 
w 1893 roku. Zwiedzanie „Hydro-
polis” rozpoczęliśmy w sali „Plane-
ta wody”, gdzie poznaliśmy teorie 
dotyczące pochodzenia wody i jej 
obecności we wszechświecie. Dzie-
ci ze swoimi seniorami brali udział 
w różnorodnych zajęciach edu-
kacyjnych. W kolejnych pomiesz-
czeniach wspólnie podziwialiśmy 

„stwory” zamieszkujące morza 
i oceany, od kilkumetrowych reki-
nów po drobnoustroje. Podczas tej 
wizyty przedszkolacy dowiedzieli 
się, skąd na naszej planecie wzięła 
się woda, jakie zwierzęta żyją w głę-
binach oceanicznych, obejrzeli ma-
kietę batyskafu Augusta Picarda 
w skali 1:1, w której zszedł on na 
dno Rowu Mariańskiego. Wizyta 
była podwójnie ciekawa, ponieważ 
wiele elementów wystawy to atrak-
cje multimedialne oraz interaktyw-
ne instalacje. Zwiedzając muzeum, 
niemal ciągle słyszeliśmy odgłosy 
wody, płynące strumienie, burzę, 
deszcz, szum fal na rajskiej plaży.
Można śmiało stwierdzić, że „Hy-
dropolis” to wyjątkowe miejsce, 
w którym możemy znaleźć setki in-
formacji, wątków i tematów. Każda 
sala została obudowana multime-
dialnymi tablicami z interesujący-
mi szczegółami na temat przełomo-
wych odkryć podwodnego świata. 
Dzieci i seniorzy byli zachwyceni. 
Wycieczkę zaliczamy do kolejnych 
udanych wyjazdów edukacyjnych. 
Wróciliśmy z niej bogatsi o nowe 
doznania estetyczne oraz wiedzę. / 
Monika Dymińska

Grudzień to miesiąc przynoszą-
cy wiele radości, rodzinnego ciepła 
i dodający wiary na lepsze jutro… 
To miesiąc świątecznych przygoto-
wań, niosący ze sobą wiele inicjatyw 
i wspaniałych akcji. Grudzień za-

gościł również na całego w sercach 
uczniów z klasy 3a oraz 3d… Ucznio-
wie wraz z rodzicami wzięli udział 
w akcji dobroczynnej „Podaruj 
Gwiazdkę”. Akcja miała na celu ob-
darowanie prezentami z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia dzieci i młodzież 
z domów dziecka oraz z rodzin będą-

cych pod opieką ośrodków pomocy 
społecznej. Dzięki ogromnemu sercu 
i wsparciu rodziców obu klas udało 
się przygotować pięć paczek dla dzie-
ci objętych akcją. Wychowawczynie 
dzięki współpracy z koordynatorami 
akcji „Podaruj Gwiazdkę” otrzymały 
listy napisane własnoręcznie przez 
dzieci z różnych placówek w Polsce. 
W listach podopieczni opisali swo-
je marzenia na nadchodzące Święta 
Bożego Narodzenia. Zaangażowanie 
rodziców oraz wychowawczyń klas 
umożliwiło wykonanie wymarzo-
nych podarunków oraz zakup słod-
kich upominków. Uczniowie klasy 
3a oraz 3d samodzielnie spakowali 
prezenty i zapakowali do kartonów, 
które następnie wysłaliśmy na poda-
ny przez koordynatora adres. Mamy 
ogromną nadzieję, że przekazane 
upominki wywołają wiele uśmiechu 
na twarzy dzieci, gdy otrzymają je 
pod choinką w Wigilię Bożego Na-
rodzenia. / J. Drzewiecka, M. Marycz

Gminne Przedszkole nr 2

wYcieczKa Do hYDRopolis

Szkoła Podstawowa nr 2

aKcja DobRoczYnna 

spotKanie z policjantem 

Szkoła Podstawowa nr 1

Pogadanki profilaktyczne prowa-
dzone były przez st. sierż. Adriana 
Zalewskiego z wydziału ds. Nielet-
nich w Trzebnicy. W pogadankach 
w październiku uczestniczyły kla-
sy od I-VIII. Młodsi uczniowie do-
wiedzieli się jak zadbać o bezpie-
czeństwo – zarówno w drodze do 

szkoły jak i w szkole. W starszych 
klasach została poruszona tematy-
ka przemocy, agresji, nękania oraz 
cyberprzemocy. Uczniowie po-
znali prawne konsekwencje owych 
działań. Naszych najmłodszych, 
czyli dzieci z grup 0 w grudniu od-
wiedził Komisarz Lew, który rów-
nież uczestniczył w pogadankach 
prowadzonych przez p. Adriana 

Zalewskiego. W grudniu odbyły 
się także warsztaty profilaktyczne 
dla uczniów klas V i klasy 4e, które 
były prowadzone przez p. Magda-
lenę Szalę z fundacji Progress sfi-
nansowane przez gminną komisję 
alkoholową w Trzebnicy. Ucznio-
wie podczas aktywnych zajęć pra-
cowali nad tematyką emocji oraz 
poruszony został temat mobbingu 
rówieśniczego. Kolejne akcje przed 
nami...

Sz. Podstawowa Ujeździec

dekorowanie pierniczków 

Wszystkie grupy przedszkolne 
z ogromnym przejęciem przygoto-
wywały się do Świąt Bożego Naro-
dzenia. Wykonywały ozdoby i kart-
ki z życzeniami. Ubierały w salach 
choinki. Przygotowywały świątecz-
ne dekoracje. W okresie przedświą-

tecznym, dzięki zaangażowaniu 
rodziców, przyniosły do przedszko-
la pierniczki, które dekorowały lu-
krowymi pisakami i barwnymi po-
sypkami. Dzieci wykazały się dużą 
pomysłowością, a niecodzienne 
zajęcia wprawiły wszystkich w cu-
downy, świąteczny nastrój. / Iwona 
Mędryk
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W czwartek, 26 stycznia, uczniowie 
klasy 6b wybrali się do Wrocławia. 

Jedną z atrakcji wycieczki był wjazd 
na punkt widokowy najwyższego 
budynku w Polsce. Widok z 49. pię-
tra wieży Skytower, zapierał dech 
w piersiach. Przeszklone do pod-
łogi okna sprawiały wrażenie, jak-
by stało się na krawędzi budynku. 
Z tej wysokości młodzież podziwia-
ła Wrocław, a nawet, mimo mgły, 
jego okolice. W Skytowerze znajdu-
je się również niezwykła wystawa 
konstrukcji z klocków lego. Tam też 
udali się szóstoklasiści. Oglądanie 
niesamowitych eksponatów i sa-
modzielne budowanie z klocków, to 
zabawa nie tylko dla najmłodszych. 
Widzowie w każdym wieku będą 
się tam świetnie bawili.

Sto lat Babciu, sto lat Dziadku
wszystkie wnuki życzą Wam.
me serduszko i buziaka
w Wasze święto chętnie dam.

Babcia i Dziadek to dla wszyst-
kich dzieci niezwykle ważne osoby 
– ogrom bezwarunkowej miłości, 
troski i ciepła jakimi otaczają swoje 

wnuczęta – sprawiają, że dzieciń-
stwo jest szczęśliwsze i pełne dobrych 
wspomnień.  Przedszkolaki z Nie-
zapominajki bardzo kochają swoich 
dziadków i z okazji ich święta w każ-
dej grupie przygotowały dla nich nie-
spodzianki. Dzieci wraz z nauczy-
cielkami dołożyły wszelkich starań, 
aby ten dzień był wyjątkowy. Grupy 
starsze zaprosiły Babcie i Dziadków 

do przedszkola na uroczystość, pod-
czas której zaprezentowały występy 
artystyczne. Dziadkowie ze wzru-
szeniem przyglądali się występom 
ich najukochańszych wnucząt.Po 
części artystycznej wnuczęta obda-
rowały babcie i dziadków własno-
ręcznie wykonanymi upominkami 
oraz zaprosiły na słodki poczęstunek. 
W grupach młodszych przedszkolaki 
odświętnie ubrane,w pięknej sceno-
grafii nagrały filmiki – na których 
zaprezentowały krótkie repertuary 
przygotowane specjalnie dla swoich 
babć i dziadków. Były jasełka, wier-
szyki, piosenki i tańce oraz życzenia. 
Nie zabrakło też własnoręcznie zro-
bionych upominków dla ukochanych 
babć i dziadków.Mamy nadzieję, że 
wszyscy dziadkowie czuli się w peł-
ni docenieni w te piękne świąteczne 
dni – ale również, że mają świado-
mość swojej ogromnej roli i wartości 
w życiu swoich wnucząt na co dzień! 
/ Ewa Łopąg

Dnia 19 stycznia dzieci z grupy Bie-
dronki wybrały się z kolędowaniem 
do pobliskiego Zakładu Opiekuń-
czo – Leczniczego w Trzebnicy – do 
przebywających tam Babć i Dziad-

ków. Dzieci kolędowym orszakiem 
wyruszyły już spod bram przed-
szkola – było głośno i radośnie. Na 
twarzach przechodniów można 
było zobaczyć radość i poruszenie 
widokiem małych kolędników. Na 
miejscu dzieci odwiedziły babcie 

i dziadków – dla których przygo-
towały krótki występ artystyczny 
przy akompaniamencie znanych 
polskich kolęd. Występ dzieci wy-
wołał dużo pozytywnych emocji – 
na twarzach seniorów można było 
zobaczyć wzruszenie. Na koniec 
występu dzieci rozdały babciom 
i dziadkom słodki poczęstunek, 
który dla nich przygotowały. / 
Aleksandra Jakusek

„Dziś dla babci słońce mamy 
i całuski dla dziadziusia,
Dziś życzenia wnuczek składa 
i piosenki śpiewa wnusia”

21 stycznia obchodzimy Dzień Bab-
ci, a – 22 stycznia – Dzień Dziadka. 
Babcia i Dziadek to słowa, które każ-
demu dziecku kojarzą się z ciepłem, 
miłością i wszystkim, co dobre. 
Dlatego dzieci z grupy „Pszczół-
ki”, z Gminnego Przedszkola nr1, 
zaprosiły swoje Babcie oraz Dziad-
ków do przedszkola, na występ 

z okazji ich święta. Przedszkolaki 
od samego rana z niecierpliwością 
wyczekiwały zaproszonych gości, 
nie mogąc się doczekać, kiedy za-
pukają do drzwi Przedszkola. Licz-
nie przybyli Babcie i Dziadkowie 
mieli okazję podziwiać swoje wnu-
częta w specjalnie dla nich przy-
gotowanym programie artystycz-
nym. Dzieci pod czujnym okiem 
wychowawczyń zaprezentowały 
wiersze, piosenki oraz tańce, które 
specjalnie przygotowały na tę uro-
czystość. Każdy wnuczek i wnuczka 
własnoręcznie wykonały dla swo-
ich kochanych dziadków czerwone 

serduszka z odbitą rączką. W prze-
pięknej scenografii oraz wyjątkowej 
atmosferze, wnuczęta wspaniale 
wystąpiły przed bliskimi. Po wystę-
pie zaprosiły babcie i dziadków na 
słodki poczęstunek przygotowany 
przez rodziców, aby w szczególny 
sposób okazać swoim bliskim sza-
cunek i po raz kolejny podziękować 
za miłość, cierpliwość i zrozumie-
nie. Nie zabrakło też wspólnych 
zabaw i szalonych tańców. To były 
naprawdę wyjątkowe chwile, pełne 
uśmiechu, radości i dumy. Szczęśli-
we i rozpromienione twarze babć 
i dziadków dały wyraz tego, jak 
ważne są takie spotkania i chwile 
spędzone wspólnie z wnukami. / 
E.Z.

Gminne Przedszkole nr 1

Dzień babci i DziaDKa

Dzień babci i DziaDKa

jasełKa w bazYlice

KolęDowanie

Gminne Przedszkole nr 2

Gminne Przedszkole nr 2

Gminne Przedszkole nr 2

W niedzielę 15 stycznia dzieci 
z grupy XI – Motylki – wystawi-
ły w trzebnickiej Bazylice Jasełka. 
Nad przygotowaniem przedsta-
wienia pracowały – nauczycielka 
grupy – Pani Agata Chomin oraz 
Siostra Augustyna. Przedstawie-
nie było wyjątkowe, przedszkolaki 
przedstawiły swoją opowieść o na-
rodzinach Jezusa. Piękna scenogra-
fia nawiązująca do Betlejem oraz 
wspaniałe stroje przedszkolaków 

były idealnym dopełnieniem całego 
przedstawienia. Mali artyści z du-
żym przejęciem i zaangażowaniem 
wiernie odtwarzali swoje role, pre-
zentowali umiejętności wokalne 
i recytatorskie oraz wykonywali 
układy taneczno – ruchowe. Całej 
tej uroczystości towarzyszyła prze-
piękna, szeroka gama kolęd i pasto-
rałek. Na koniec dzieci kolędowały 
wspólnie z rodzicami, a za występ 
otrzymali gromkie brawa od pu-
bliczności. / A. Chomin

Szkoła Podstawowa nr 2

misTrzosTwa w siaTkówce

25 stycznia zostały rozegrane Mi-
strzostwa Gminy Igrzysk Dzieci 
w Siatkówce Czwórek, gospoda-
rzem była Szkoła Podstawowa nr 
2 w Trzebnicy. Startujące zespo-
ły dobrze się zaprezentowały, do 
Mistrzostw Powiatowych awan-

sowali chłopcy i dziewczęta z SP 
2 w Trzebnicy i dziewczęta z SP3 
w Trzebnicy. Szkołę reprezento-
wali: Sara, Maja , Maja, Karolina, 
Maja, Milena, Lena, Klementyna, 
Weronika, Gabrysia, Nikola, Kry-
stian, Kamil, Kuba, Igor, Miłosz, 
Szymon, Kajetan, Filip, Adam 
i Gabriel. 

Sz. Podstawowa Ujeździec

szKoła pełna talentów

Rodzice, uczniowie i nauczycie-
le za codzienne zakupy w sklepie 
LIDL otrzymywali Talenciaki, czyli 
specjalne kupony, które przekazali 
na rzecz Naszej Szkoły. Uzbierali-
śmy 9000 Taleciaków, które zosta-

ły wymienione na piłki oraz gry 
edukacyjne. Dziękujemy całej spo-
łeczności szkolnej, która była za-
angażowana w zbieranie kuponów. 
Szczególne podziękowania prze-
syłamy Pani Paulinie Kuryłowicz, 
która przypomniała nam o akcji.

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. 4-9.12.2022 r. 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 tortillę, jeden z przy-
smaków „gorącej” Hiszpanii. Nasi 

milusińscy już nie mogą się docze-
kać kolejnej podróży po Europie 
z naszą małą „Mysią”… / Monika 
Dymińska

Gminne Przedszkole nr 2

mYsia w euRopie noworoczne spoTkanie
Gminna Biblioteka

11 stycznia sala Retro Gminnego 
Centrum Kultury i Sztuki stała 
się scenerią niezwykłego muzycz-
no-poetycko-tanecznego spotka-
nia noworoczngo. Spotkali się tu 
członkowie i sympatycy Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku "Tęcza" oraz 
Zespołu Muzycznego "Mozaika" ze 
Skarszyna, a także Czytelnicy Miej-
skiej i Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Trzebnicy. Dla wszystkich 
zgromadzonych "Mozaika" pod 
kierunkiem Pani Janiny Klin za-
prezentowała zapadające w pamięć 
kolędy i pastorałki. Wiersze świą-
teczne przedstawili ich autorzy: Zo-
fia Andrzejczak, Danuta Tylus, Ja-
nina Jędrzejczyk oraz Jacek Pasek, 
zaś swoje wigilijne opowiadanie 

przeczytała Wiesława Kucięba. Do 
grona wykonawców dołączył rów-
nież Pan Andrzej Karcz grając na 
trąbce znane i lubiane kolędy, któ-
rym towarzyszył śpiew zebranych. 
Ostatnim punktem programu były 
Jasełka Teatru Tańca "Impresja", 
które zostały nagrodzone entuzja-
stycznymi oklaskami. Całemu wy-
darzeniu towarzyszyła magiczna, 
świąteczna atmosfera, a miłym roz-
mowy przy kawie, herbacie i smacz-
nym cieście nie było końca. Warto 
podkreślić, że spotkanie odbyło się 
dzięki inspiracji i wyjątkowemu 
zaangażowaniu Pań: Haliny Waw-
ruszczak, Janiny Klin oraz Haliny 
Gdowskiej-Moroń. To miłe wyda-
rzenie wniosło na pewno w myśli 
uczestników wiele ciepła, radości 
i nadziei na dobry Nowy Rok!

Sz. Podstawowa Ujeździec

babciu, dziadku 

Dzień Babci i Dziadka to bardzo 
ważne święto w naszym przed-
szkolnym kalendarzu. To babcia 
i dziadek tak wspaniale troszczą 
się o nas i dbają, by wnuki były ra-
dosne i szczęśliwe. To babcia i dzia-
dek otaczają nas miłością i opieką, 
kiedy zapracowani rodzice nie mają 
czasu. To babcie gotują dla nas ulu-
bione dania. To dziadkowie bawią 
się z nami, śmieją i żartują. Dziś 

wierszem, piosenką i samodzielnie 
wykonanymi upominkami z całego 
serca chcemy naszym kochanym 
babciom i dziadkom, za to wszystko 
podziękować. Najpiękniej jak umie-
my dziękujemy za miłość, troskę 
i opiekę, pyszne smakołyki, wyma-
rzone zabawki i wspólnie spędzone 
dni. Życzymy Wam dużo zdrowia, 
małych i wielkich radości, szczęścia, 
samych słonecznych dni, dobrego 
humoru i dużo pociechy z wnuków. / 
Przedszkolaki z wychowawczyniami

W Szkole Podstawowej w Boleścinie 
zapraszanie seniorów na uroczy-
stość z okazji ich święta jest tradycją 
na stałe wpisaną w repertuar imprez 
szkolnych. Święto Babci i Dziadka 
to dzień niezwykły, nie tylko dla 
dzieci, ale przede wszystkim dla Na-
szych Gości. To dzień pełen uśmie-
chów, wzruszeń, łez i radości. Nasza 
społeczność świętowała 20 stycznia 

2023 r. Był to wyjątkowy dzień, bo-
wiem po 3 latach, czasie ograniczeń 
i obostrzeń mogliśmy się spotkać 
i razem celebrować. Na wstępie 
pani dyrektor Barbara Kogut przy-
witała wszystkich gości ciepłymi 
słowami. W pięknie udekorowanej 
sali przedszkolaki oraz uczniowie 
z klas 1 – 5, pod kierunkiem swoich 
wychowawców przedstawili wspa-
niały program artystyczny. Były to 
wzruszające wiersze, piosenki oko-

licznościowe, związane tematycznie 
z tym świętem oraz krótki spektakl, 
w którym to uczniowie klas czwar-
tej i piątej sprawili, że Dziadkowie 
na moment przenieśli się do kra-
iny Narnii. W trakcie uroczystości 
Babcie i Dziadkowie mogli podzi-
wiać swoje pociechy w różnych for-
mach artystycznych. Młodzi artyści 
z przejęciem odtwarzali swoje role, 
a czcigodni goście ze wzruszeniem 
odbierali czułe słowa, kierowane 
pod ich adresem. Frekwencja, jak 
co roku dopisała. Seniorzy zostali 
podjęci słodkim poczęstunkiem, 
przygotowanym przez rodziców, 
natomiast wnuczęta obdarowały 
ukochanych gości medalami oraz 
własnoręcznie przygotowanymi 
upominkami. Atmosfera uroczysto-
ści była wspaniała, a wieczorne spo-
tkanie upłynęło w miłej i serdecznej 
atmosferze. Dzieci, poprzez wiersze, 
piosenki, taniec i teatr mogły wyra-
zić wdzięczność swoim kochanym 
Babciom i Dziadkom. Imprezę po-
prowadzili przedstawiciele Samo-
rządu Uczniowskiego i jednocześnie 
Szkolnego Koła Wolontariatu – dzię-
kujemy. / Anna Leszczyńska – Janik

Sz. Podstawowa Boleścin

babcia i DziaDeK na meDal 

Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

o cYbeRpRzemocY 

wYcieczKa Do wRocławia

12 stycznia uczniowie klas VII 
i VIII spotkali się z pracownika-
mi Komendy Powiatowej Policji 
w Trzebnicy. Tematem spotkania 
była cyberprzemoc i konsekwencje 
prawne z tym związane. Policjan-
ci z Zespołu do spraw Nieletnich 

i Patologii omówili przepisy do-
tyczące odpowiedzialności karnej 
nieletnich. Uczniowie dowiedzieli 
się o skutkach jakie może przynieść 
zamieszczanie zdjęć czy filmików 
w Internecie. Zostali poinformo-
wani, że w sieci nikt nie jest anoni-
mowy a to co raz wrzucone do sieci 
– pozostaje tam na zawsze.
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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 1 (226)
1. Komisja wylosowała głównego zwycięzcę

 którym został (a) : Hildegarda Weinzettel

 hasło: SZKODA CZASU I ATŁASU

wpisz: imię, nazwisko, telefon

KUPON KRZYŻÓWKOWY dwutygodnika / nr 2 (227)

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 16 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

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na ferie zimowe 2023
Szczegóły 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, środa – kawiarnia 
nieczynna

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

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 biletów online

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

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

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na ferie zimowe 2023. 
Szczegóły na stronie kinopolonia3d.eu, FB, plakatach

3-7 lutego

Zadziwiający kot Maurycy bez ogr. / anima-
cja, familijny / Niemcy, Wlk. Bryt. / 2D dubbing 
/ 1 godz. 33 min.
„Ślub doskonały” 13+ / komedia / Polska / 2D 
PL / 1 godz. 38 min.

10-14 lutego 

17-21 lutego

Asteriks i Obeliks: Imperium smoka PEMIERA 
6+ / komedia, przygodowy / Francja / 2D dub-
bing / 1 godz. 52 min.
Titanic: 25. Rocznica 13+ / melodramat, kata-
stroficzny / USA / 3D napisy / 3 godz. 14 min.

16 lutego / 18:00
DKF – „Filip” – pokaz przedpremierowy! 
15+ / dramat wojenny / Polska / 2D PL, napisy / 
2 godz. 5 min.

5 marca / 16:00 Kabaret Skeczów Męczących 
– „Polska misja komiczna”

22 kwietnia / 16:00 Koncert – Teresa Werner

BIBLIOTEKA

Poniedziałek 09:00 – 16:00
Wtorek 09:00 – 16:00
Środa prace wewnętrzne
Czwartek 11:00 – 18:00
Piątek 09:00 – 16:00
Sobota 09:00 – 13:00 
pierwsza i trzecia sobota mc.

14 lutego
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 
Randka w ciemno z książką
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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

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(2) ujęta jest w studium zago-
spodarowania przestrzennego, znajduje 
się bezpośrednio przy drodze nr 5, między 
Trzebnicą a Prusicami, w sąsiedztwie dział-
ki jest piaskownia,droga gminna, działka nr 
84/8, klasy 4 i 5, znajduje się 24 km od Wro-
cławia ,w sąsiedztwie jest wodociąg, cena 
18000 zł, tel. 724 139 552.
DZIAłKA(2) budowlana, 2 x po 15 arów i 1 x 
20 arów, Brochocin 7 , tel. 502 122 214.
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.
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 

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 14.02.2023 r.

nież pomoc w nauce, tel. 725 176 768.
NIANIA(12) Zatrudnimy nianię na popo-
łudnia. Zakres obowiązków: odwożenie/
przywożenie dzieci ze szkoły i przedszkola, 
organizacja czasu wolnego. Miejsce pracy: 
Trzebnica, tel. 601 850 834.
PRACOWNIK BUDOwLANY / OPERATOR 
KOPARKI / BRUKARZ / ELEKTRYK (12) 

Firma budowlano-energetyczna zatrudni 
pracowników – zapewniamy atrakcyjne wa-
runki zatrudnienia i dojazd do pracy, tel. 884 
300 208.
DO SPRZąTANIA(11) oraz innych prac po-
rządkowych na obiekcie w Trzebnicy dwa 
razy w tygodniu, zatrudnię osobę z 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.

piwnica, ogrzewanie wspólne (kotłownia), 
pow. 79,25 mkw, w spokojnej okolicy, nieda-
leko Winnej Góry oraz Bazyliki, bardzo dobra 
lokalizacja, tel. 608 407 057.
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.

ODSTąPIę OGRóDEK(15) działkowy, Trzeb-
nica, ul. Milicka „STORCZYK), tel. 663 113 723.
DZIAłKA(14) siedliskowa – Raszów 20 arów, 
tel. 724 625 702.

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

KAwALERKę(2) w Trzebnicy lub działkę 
budowlaną, w bliskich okolicach Trzebnicy
Płatność gotówką, tel. 600 340 996.

DAM PRACĘ
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-

biuro
nieRuchomości

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

tel. 602 756 346

MIESZKANIA
DOMY
DZIAŁKI

ul. Daszyńskiego 42 trzebnica

wyklejona płytkami, co uczyni ją niemal 
całkowicie niewidoczną. Stan NOWY – cena 
700 zł, kosztował 1900 zł, Trzebnica-Oborniki 
Śląskie, tel. 508 623 596.

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.
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(2) piętrowe, metalowe, dołączam 
do niego materace, które są ciut mniejsze 
od łóżka, cena 350 zł, tel. 502 433 986.

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.

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. 

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

KUźNIA(1) z lat 1900, wraz: 60 narzędzi ręcz-
nych i mechanicznych, cena 7000 zł, tel. 883 
433 493.

fIShARMONIA(1) lata 1990, sprawna, cena 
800 zł, tel. 883 433 493.

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.

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.

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 

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

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

MOTOCYKL(2), Komar, Simson, MZ, Jawa, 
tel. 600 340 996.
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.

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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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

RADIO
KOMUNIKACJA

radia, anteny, krótkofalówki, 
serwis, instalacje VHF/CB/KF 

łączność amatorska i profesjo-
nalna instalacje i serwis sprzę-

tu radiokomunikacyjnego

www.radio-trzebnica.pl

tel. 693 925 835

SYSTEMY
OSZCZĘDZANIA 

ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ 
www.samowystarczalni.eu

tel. 513 986 986

R E K L A M A

MIEjsCE
na Twoją

FIsZKę 
reklamową
12,20 zł netto

15,00 zł brutto
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CZYSZCZENIE
K onkurencyjne  ceny!
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– TAPICERKI
 SAMOCHODOWEJ
– MEBLI TAPICEROWANYCH

tel. 693 431 523
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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

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

brukarsTwo

MARBRUK
Mariusz Kwak

Trzebnica
tel. 792 457 967

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

Poszukuję
Grunty Rolne 

Nieużytki – Działki
Chcesz sprzedać zadzwoń: 883 377 617

Mogę dojechać do Ciebie

Poszukuję
Mieszkanie – Dom

Chcesz sprzedać zadzwoń: 

883 377 617
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