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ŚNIADANIA, OBIADY, KOLACJE 
chrzciny, komunie, stypy, itp.
Nowy Dwór 60 Trzebnica 
przy obwodnicy  

tel. 71 387 02 01
www.zajazdpodlwem.pl

IMPREZY 
OKOLICZNOŚCIOWE
w kameralnej atmosferze 

od 1995 roku
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 Wspomniane boisko wie-
lofunkcyjne, będzie obiektem na 
miarę kompleksu edukacyjnego 
Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły 
Muzycznej, przy których powsta-

nie. Oprócz nawierzchni do upra-
wiania sportów drużynowych, 
takich jak koszykówka, siatkówka 
czy piłka ręczna, znajdzie się tam 
bieżnia sprinterska sześciotorowa 

i długodystansowa bieżnia okręż-
na czterotorowa, stanowisko do 
skoku wzwyż, skocznia do skoku 
w dal oraz rzutnia do pchnięcia 
kulą. Obecnie prowadzone są pra-
ce ziemne, a teren przygotowywa-
ny jest pod właściwą budowę.
- Cieszę się z podjętej decyzji, 
ponieważ powstające boisko wie-
lofunkcyjne jest wywiązaniem się 
z obietnicy, którą złożyłem dzie-
ciom uczęszczającym do Szkoły 
Podstawowej nr 2 oraz ich rodzi-
com. Jest ono kolejną inwestycją 
w edukację i sport, uzupełni tym 

samym istniejący kompleks edu-
kacyjny o obiekt będący nowo-
czesną kuźnią talentów lekkoatle-
tycznych – powiedział Burmistrz 
Marek Długozima wizytując teren 
prowadzonych prac – roboty prze-
biegają sprawnie, więc już nieba-
wem dzieci będą mogły cieszyć 
się tym nowym obiektem sporto-
wym. Jednak to nie koniec inwe-
stycji przy Szkole Podstawowej nr 
2, bowiem już niebawem rozpocz-
niemy prace nad nowoczesną halą 
widowiskowo-sportową, która 
będzie kolejną wizytówką Gminy 

Trzebnica i posłuży jeszcze lepsze-
mu rozwojowi i promocji sportu, 
a przede wszystkim uczniom SP 
2– zakończył.
 Warto dodać, że w ramach roz-
woju kompleksu edukacyjnego 
mieszczącego się w sąsiedztwie 
Trzebnickich Stawów, zbudowa-
ne zostanie również przedszkole 
wraz ze żłobkiem, w których, we-
dług wstępnych ustaleń, znajdzie 
się pięć oddziałów przedszkolnych 
z miejscem dla 125 dzieci oraz trzy 
oddziały żłobkowe, które przyjmą 
aż 80 dzieci.

SP 2 – prace przy budowie boiska ruszyły
Trwa budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 
Podstawowej nr 2. Wykonawcą inwestycji jest trzeb-
nickie przedsiębiorstwo Konsprcjum Lider - Budmel 
korty, boiska sportowe Tomasz Molus oraz partner 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Arkadia. Koszt 
budowy wyniesie 1 milion 347 tys. złotych.

▶ Burmistrz Marek Długozima wizytuje teren, na którym prowadzone są prace. Na 
zdj. z wykonawcami inwestycji - przedstawicielami firm Konsorcjum Lider-Budmel 
oraz PW Arkadia Tomaszem i Tadeuszem Molusami z Trzebnicy a także Mirosławem 
Gajdą  z trzebnickiego przedsiębiorstwa System Plus (podwykonawca). 

▶ Boisko wielofunkcyjne będzie obiektem na miarę kompleksu edukacyjnego SP2 
i Szkoły Muzycznej, przy których powstanie.

▶ Projekt boiska wielofunkcyjnego przy SP 2.
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 - Wspólnie z ks. dziekanem Je-
rzym Olszówką SDS proboszczem 
parafii pw. św. Bartłomieja Aposto-
ła i św. Jadwigi uznaliśmy, że ta de-
cyzja pozwoli odpowiednio zadbać 
o to miejsce pamięci i spoczynku 
wielu naszych bliskich, poprzez 
wykonanie potrzebnych inwestycji, 
a także bieżące utrzymanie obiek-
tu – powiedział Burmistrz Marek 
Długozima – Jest ona również wy-
razem obustronnego zaufania i ko-
lejnym elementem dobrej współ-
pracy. Warto dodać, że również 
nasz Cmentarz Komunalny na ul. 
Spokojnej, po zwróceniu go Gmi-
nie przez spółkę WODNIK, udało 
mi się doprowadzić do porządku. 
Wybudowany został nowy par-
king, furtka od strony ul. Obor-
nickiej, a także nowy chodnik na 
ul. Spokojnej. Planowane są tam 

również dalsze inwestycje, takie jak 
przedłużenie chodnika biegnące-
go od strony ul. Obornickiej oraz 
dodatkowe miejsca parkingowe. 
Zależy mi również na tym, by na 
obu cmentarzach powstały pierw-
sze w powiecie kulumbaria, czyli 
miejsce pochówku urn z prochami. 
Dlatego chciałbym, żeby  podobne 
inwestycje, w tym poprawa infra-
struktury oraz powstania nowych 
ciągów pieszych wraz z oświe-
tleniem, powstały na cmentarzu 
parafialnym przy ul. Prusickiej. 
W planie jest również utworzenie 
naszego zakładu pogrzebowego  – 
dodał Burmistrz Marek Długozi-
ma.
 - Chciałbym złożyć gorące po-
dziękowania na ręce Burmistrza 
Marka Długozimy za inicjatywę 

i doprowadzenie do sfinalizowania 
tej umowy. To jest dla nas najlep-
sze rozwiązanie. Dobrze wiemy, 
że cmentarz parafialny wymaga 
wielu prac inwestycyjnych, na któ-
re parafii po prostu nie było stać. 
Wierzę, że to rozwiązanie, które 
obowiązuje od 1 września przyczy-
ni się do tego, że cmentarz parafial-
ny nie będzie już niszczał. Dlatego 
jeszcze raz dziękuję Burmistrzo-
wi za inicjatywę i za podpisanie 
umowy – powiedział Dziekan 
Jerzy Olszówka SDS ogłaszając 
informację wiernym. Przy okazji 
zaprzeczył również plotkom, jako-
by teren cmentarza został sprze-
dany – Cmentarz parafialny, jest 
nadal cmentarzem parafialnym, 
natomiast kwestie administracyjne 
pochówku czy sprawy porządko-
we, obsługuje gmina, a dokładnie  
Gminny Zakład Gospodarki Ko-
munalnej ERGO.
 Z ramienia Gminy cmenta-
rzem zarządzać będzie powołana 
przez Burmistrza Marka Długozi-
mę Spółka Gminna ERGO, która 
obecnie zarządza już cmentarzem 
komunalnym przy ul. Spokojnej. 
Co w połączeniu z planowanym 
powstaniem zakładu pogrzebowe-
go pozwoli na sprawną i komplek-
sową obsługę pochówku na obu 
cmentarzach.  

[sh]

Zmiękczacz
do wody

FIrmy AQUASOFT

cena: 1450 zł

PRZY ZAKUPIE ZMIĘKCZACZA
WOREK SOLI 25 KG ZA 1 ZŁ

PHU WEKTOR
Roosevelta 3 TRZEBNICA       
71 387 21 75 
783 960 534       
wektor@op.pl     
www.wektortrzebnica.pl

systemy kanalizacyjne i wodociągowe

TECHNIKA 
GRZEWCZA 
I SANITARNA

R E K L A M A

Cmentarz parafialny pod zarządem Gminy Trzebnica

1 września w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy 
burmistrz Marek Długozima wspólnie z ks. dzie-
kanem Jerzym Olszówką SDS podpisali umowę 
użyczenia cmentarza parafialnego znajdujące-
go się przy ul. Prusickiej. Tym samym Gmina 
Trzebnica została zarządcą cmentarza na okres 
piętnastu lat. Jak zgodnie podkreślają obie stro-
ny - jest to optymalne rozwiązanie dla dalszego 
funkcjonowania obiektu.

▶ Burmistrz Marek Długozima i ks. dziekan Jerzy Olszówka SDS 
podpisują umowę użyczenia cmentarza parafialnego przy ul. 
Prusickiej. 

▶ Przykładowe kulumbarium, jak zapewnia burmistrz podobne po-
wstaną już wkrótce na cmentarzu komunalnym na ul. Spokojnej 
oraz cmentarzu parafialnym na ul. Prusickiej.

▶Niedawno gmina wybudowała nowy parking przy cmentarzu ko-
munalnym, furtkę od strony ul. Obornickiej, a także nowy chod-
nik przy ul. Spokojnej. ▶ Burmistrz i dziekan przy wejściu na cmentarz przy ul. Prusickiej. 
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▶ Na terenie parku dla psów będzie można znaleźć różnego rodzaju urządzenia tre-
ningowe w postaci drewnianych przeszkód, płotków, kładek, ścianek czy opon.

Umowa na budowę parku dla psów

Trwa pierwsza faza budowy. Te-
ren inwestycji wizytował Bur-
mistrz Marek Długozima wraz 

z Naczelnikiem Wydziału Ar-
chitektury i Urbanistyki Joan-
ną Bębenek oraz  Moniką Białas 

z Wydziału Techniczno-Inwesty-
cyjnego.
- Projekt parku dla psów w 2014 
roku znalazł się na liście zadań 
do wykonania w ramach budże-
tu obywatelskiego, zgłoszonego 
przez Trzebnicki Klub Psa, jed-
nak nie otrzymał wystarczającej 
liczby głosów. Z uwagi na to, że 
realizacja takiego projektu nie 
wymaga zbyt dużego nakładu 
finansowego, a sam pomysł jest 
ciekawy, postanowiłem dać mu 
szansę – powiedział burmistrz 
Marek Długozima i dodał: - 
Chętnie wspieram inicjatywy, 

które służą zaspokajaniu po-
trzeb nie tylko mieszkańców, ale 
także ich zwierząt. Przypomnę, 
że w czerwcu Gmina Trzebnica 
współorganizowała zawody Pu-
charu Polski w Dogtrekkingu, a 8 
października odbędą się gminne 
zawody w tej dyscyplinie, połą-
czone z oficjalnym otwarciem 
parku. Już teraz serdecznie zapra-
szam na to wydarzenie.
Obecnie prowadzone są prace 
ziemne, wykonywane są beto-
nowe nabrzeża oraz montowana 
instalacja oświetleniowa. Na te-
renie parku dla psów znajdą się 

różnego rodzaju urządzenia tre-
ningowe w postaci drewnianych 
przeszkód, płotków, kładek, ścia-
nek czy opon. Ponadto zwierzęta 
będą miały do dyspozycji dwa 
tunele oraz slalom. W celu za-
pewnienia bezpieczeństwa i kom-
fortu użytkowników cały obszar 
zostanie ogrodzony i oświetlo-
ny. Natomiast dla opiekunów 
psów zaplanowano ławki, kosze 
na śmieci oraz pojemniki na od-
chody zwierząt. Zakończenie in-
westycji przewidziano na koniec 
września.

[mac]

Rozpoczęły się prace związane z budową parku dla 
psów, który powstanie przy ul. Leśnej w okolicy 
Lasu Bukowego i Stawów Trzebnickich – w niecce, 
gdzie kiedyś znajdował się plac zabaw kompleksu 
sanatorium. Umowa na budowę wspomnianego 
parku została podpisana przez burmistrza Marka 
Długozimę 19 sierpnia. Wykonawcą inwestycji 
jest firma FreeKids.

▶ Podpisanie umowy w Urzędzie Miejskim przez burmistrza Marka Długozimę z pa-
nem Arturem Gąsiorkiem z firmy FreeKids s.c. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski. Na 
zdjęciu również Monika Białas z wydziału techniczno-inwestycyjnego.

▶  Zakończenie inwestycji przewidziano na koniec września.

▶ Burmistrz Marek Długozima wizytuje teren budowy, gdzie powstaje trzebnicki 
park rozrywki dla czworonogów. 

Masz problem? 
Pomagamy profesjonalnie

nowo  otwarta
Kancelaria  Radcy  Prawnego

Stefan  Dzido 
ul. Obrońców Pokoju 8

Trzebnica   tel. 512 185 364

R E K L A M A

Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późniejszymi zmianami), Burmistrz 
Gminy Trzebnica podaje do publicznej wiadomości informacje o podjęciu Uchwa-
ły Nr XVII/194/16 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 lipca 2016 roku zmieniają-
cej Uchwałę Nr XXIII/219/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 marca 2012 roku 
w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych przy ulicy Polnej w mie-
ście Trzebnica.

  Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

OGŁOSZENIE BURMISTRZA 
GMINY TRZEBNICA
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Ewa MiEdzwiEcka

 W poniedziałek 5 września burmistrz 
Marek Długozima spotkał się z Dominiką 
Tylcz w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, by 
osobiście jej pogratulować sukcesu, jakim 
jest dostanie się do tego światowej sławy 
ośrodka nauczania. Inicjatorką spotkania 
była Maria Forszt (babcia dziewczyny), która 
w liście do burmistrza szczegółowo opisała 
niezwykłe osiągnięcia trzebniczanki. Dlate-
go postanowiłem ją do urzędu na spotkanie.
 - Z ogromną przyjemnością składam 
serdeczne gratulacje. Jestem dumny z Do-
miniki. To dziewczyna z pasją, która wie 
czego chce i wytrwale oraz konsekwentnie 
dąży do celu. Cieszę się, że dostała się na 
tak elitarną uczelnię, która najpierw otwiera 
umysły, a później wiele drzwi - mówi bur-
mistrz Marek Długozima i dodaje: - Domi-
nika pokonała wzgórza i pagórki, teraz już 
szczyty przed nią. Wierzę, że je zdobędzie. 
Niech Jej sukces będzie motywacją dla in-
nych i wskazówką, że dzięki ciężkiej pracy 
marzenia się spełniają. Na Oxford, jak i na 
każdą inną uczelnię brytyjską, Polacy mogą 
się dostać trzema drogami: można zdać 
z dobrymi wynikami polską maturę, można 
zdać maturę międzynarodową IB - Interna-
tional Baccalaureate, można też zdać maturę 
angielską A-level. Jak się okazuje Dominika 
wybrała pierwszą z możliwości. Z najlep-
szą lokatą zdała maturę uzyskując 100% 
w części pisemnej egzaminu na poziomie 
podstawowym z polskiego, matematyki i ję-
zyka angielskiego. Również z przedmiotów 
dodatkowych (j. angielskiego, j. polskiego, 
j. hiszpańskiego i historii sztuki) w części 
pisemnej egzaminu na poziomie rozsze-
rzonym, zdobywając po 100%, pokazała, że 
w pełni zasłużyła sobie na to, by dołączyć do 
18 tys. studentów najstarszego anglojęzycz-
nego uniwersytetu świata.
 - O studiach na Uniwersytecie Oxfordz-
kim zaczęłam myśleć na poważnie od ubie-
głorocznych wakacji. Wcześniej zastanawia-
łam się nad uczelniami w Polsce i Hiszpanii. 
O wyborze uczelni w Wielkiej Brytanii, po-
łożonej nad brzegiem Tamizy, zdecydował 
m.in. sposób nauczania. To miejsce, w któ-
rym edukacja jest na najwyższym poziomie. 
Nie ma tam typowych wykładów. Są za to 
rozmowy w małych grupach na tematy, któ-
re interesują studentów. Jest również dużo 
samodzielnej pracy - co lubię najbardziej - 

mówi zdolna trzebniczanka. Warto dodać, 
że Dominika, jako jedyna z 14 osób, dostała 
się na wydział Historii Sztuki i jak mówi - ta 
dziedzina interesuje ją od zawsze. - Mam 
dużo zainteresowań, a właśnie historia sztu-
ki łączy w sobie filozofię, historię, geografię 
i wiele innych nauk oraz spraw związanych 
z człowiekiem. Odpowiada ona na moje po-
trzeby i pozwala znaleźć mi odpowiedzi na 
nurtujące mnie pytania - mówi.
 Nauka na tak elitarnej uczelni wiąże się 
ze sporym obciążeniem finansowym i jak 
mówi przyszła studentka Oxfordu, aby speł-
nić swoje marzenie i zostać w przyszłości 
Kuratorem Sztuki Współczesnej, zadłużyła 
się na najbliższe 40 lat. Aby wesprzeć wy-
bitną trzebniczankę w realizacji marzeń, 
decyzją burmistrza Marka Długozimy, Do-
minika będzie otrzymywała stypendium 
naukowe. - Dla mnie to bardzo duża pomoc, 
dlatego dziękuję burmistrzowi za wsparcie. 
Obiecuję, że rozsądnie rozdysponuję otrzy-
mane fundusze i z dumą będę  reprezento-
wać Gminę Trzebnica w Oxfordzie.
Dominika Tylcz jest mieszkanką Trzebnicy. 
Tu uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 3 
i Gimnazjum (jakiego?) Jest absolwentką II 
Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej 
w Katowicach.
 - Dominika wybrała Liceum Ogólno-
kształcące w Katowicach, ponieważ tam 
miała możliwość nauki w klasie dwuję-
zycznej hiszpańsko-angielskiej (dodat-
kowo uczyła się chińskiego i rosyjskiego). 
W tym roku znalazła się w gronie 25 lau-
reatów trzeciej edycji konkursu „Matura 
na 100 procent”. Tym samym została jedną 
z najlepszych maturzystek w Polsce - mówi 
z dumą Maria Forszt. – To niezwykła dziew-
czyna. Przez całe wakacje wstaje rano, żeby 
nie spóźnić się do pracy w katowickim an-
tykwariacie, gdzie dorabia do studiów na 
prestiżowym Uniwersytecie Oksfordzkim. 
Uważam, że warto pochwalić się tak wspa-
niałą mieszkanką naszej małej ojczyzny.
 Dominika jest laureatką Olimpiady Li-
teratury i Języka Polskiego, finalistką Olim-
piady Artystycznej z historii sztuki. Ponadto 
zajęła pierwsze miejsce na Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Języka Hiszpańskiego. Ten 
ostatni sukces robi największe wrażenie, po-
nieważ naukę tego języka zaczęła cztery lata 
temu zupełnie od zera, a dziś jest najlepsza 
w kraju.

Z Trzebnicy na Oxford
O tym, że marzenia się spełniają i nie ma rzeczy niemożliwych do 
zrealizowania wie m.in. trzebniczanka Dominika Tylcz, która już 
niebawem rozpocznie naukę w jednym z najsławniejszych uniwer-
sytetów na świecie - Oxfordzie.

tel. 71 387 43 33
kredyty@bstrzebnica.pl

www.bstrzebnica.pl
■ Kredyt   AGRO NAWOZOWY

oprocentowanie zmienne od 5,95% w skali roku 
okres kredytowania do 12 miesięcy

■ Kredyt   AGRO OBROTOWY 
oprocentowanie zmienne od 6,60% w skali roku 
okres kredytowania do 36 miesięcy

Wybierając Kredyt  Agro Obrotowy lub Agro Nawozowy zyskujecie:

• łatwy sposób na utrzymanie płynności finansowej,
• możliwość uzyskania dodatkowego źródła finansowania bieżącej działalności rolniczej,
• terminy spłaty uzależnione od cyklu obrotowego działalności, a okres kredytowania 

wynosi nawet 3 lata,
• możliwość indywidualnego ustalania zabezpieczenie spłaty kredytu

KREDYTY 

AGRO

R E K L A M A

▶ Spotkanie, podczas którego burmistrz Marek Długozima przyznał stypen-
dium naukowe Dominice Tylcz. Na zdjęciu od lewej: naczelnik wydziału 
promocji Jakub Szurkawski, burmistrz oraz Dominika Tylcz.
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 Plebiscyt trwał kilka tygodni. 
Gazeta Wrocławska przez ten 
czas prezentowała najbardziej 
zadbane miejscowości, w których 
żyje się miło, wygodnie i spo-
kojnie. Gdzie, jak pisała GWroc 
„są drogi bez dziur, domostwa 
toną w kwiatach, jest kanalizacja 
i wodociągi, a w ładnej wiejskiej 
świetlicy można się spotkać i ra-
zem robić ciekawe rzeczy." Jedno-

cześnie gazeta prezentowała go-
spodarzy wsi – zaangażowanych 
w sprawy mieszkańców, pełnych 
pasji i energii. Sołtysów, którzy 
wiedzą komu pomóc i co należy 
wykonać.
 Głosy na obie kategorie odda-
wali mieszkańcy Dolnego Śląska, 
czytelnicy. Plebiscyt zakończył się 
31 sierpnia. W kategorii Gospo-
darna Wieś wygrała miejscowość 

Brzezie. Zdobyła 2818 głosów. 
Drugie miejsce wieś – Strzeszów 
z Gminy Wisznia Mała, trzecie 
Boleścin, ale z Gminy Świdnica. 
Czwarte - Rzepotowice z Gminy 
Trzebnica.
 W kategorii Sołtys Roku do 
konkursu zgłoszono 65 gospo-
darzy. Pierwsze miejsce zdoby-
ła Wanda Gołębiewska z Bielan 
Wrocławskich. Uzyskała 12 742 
głosy. Drugie – Dorota Pietrzak 
z Rzepotowic. Jej wynik jest rów-
nie spektakularny. Otrzymała 11 
028 głosów. Trzecie miejsce zajęła 
Krystyna Borecka-Roszak z Brze-
zia z wynikiem 3019.
 Okazuje się jednak, że doce-
niono nie tylko dwie wspomnia-
ne sołtyski z Gminy Trzebnica. 
W rankingu znalazło się także 
13 kolejnych naszych sołtysów, 
co oznacza, że 20 proc. rankin-

gu stanowili gospodarze - sołtysi 
z Gminy Trzebnica. Na 5. miejscu 
uplasowała się Marta Piasecka ze 
Szczytkowic, na 12. Ewelina Cho-
rzępa z Głuchowa Górnego, na 
14. Cecylia Rudownik z Ujeźdźca 
Wielkiego, na 16. Renata Bisikie-
wicz z Taczowa Wielkiego, na 20. 
Zenobiusz Modliborski z Doma-
nowic. Na kolejnych miejscach 
w rankingu znaleźli się – Ho-
norata Krzemińska z Sulisła-
wic, Marcin Pietrasiak z Kuź-
niczyska, Stanisław Krawiec 
z Małuszyna, Bogusława Ku-
bica z Jaźwin, Anna Nowaczek 
z Marcinowa, Zbigniew Mag-
dziarz z Koczurek,  Ewa Warze-
cha z Blizocina, Kamil Czajkow-
ski z Biedaszkowa Małego.
 - Ten ranking pokazuje, że 
to, co dzieje się w naszych sołec-
twach i to co robią w nich sołtysi 

jest zauważalne na całym Dol-
nym Śląsku. Miło jest wiedzieć, 
że mieszkańcy doceniają trud 
pracy sołtysów i wspierają ich 
w działaniach. Mnie najbardziej 
cieszy fakt, że jedna czwarta wy-
typowanych sołtysów pochodzi 
z Gminy Trzebnica – mówi bur-
mistrz Marek Długozima. - Jako 
gospodarz staram się jak najści-
ślej współpracować z sołectwami. 
Nigdy nie ignoruję ich potrzeb. 
Na bieżąco śledzę wszystkie dzia-
łania. Dzięki temu wsie się roz-
wijają, a ja i cała gmina jesteśmy 
z nich dumni – dodaje. Podkreśla, 
że piękno trzebnickiej wsi moż-
na było zobaczyć na dożynkach 
gminnych w Cerekwicy. Piękne 
stroje ludowe, wspaniałe wieńce, 
niespotykane kramiki robiły nie-
zwykłe wrażenie.
    [jot]

Wioska i sołtysi na podium
W plebiscycie organizowanym przez Gazetę 
Wrocławską na dolnośląską Gospodarną Wieś 
2016 oraz Najlepszego Sołtysa 2016 – zwycięży-
ła wioska Brzezie z Gminy Trzebnica. Natomiast 
w kategorii na najlepszego sołtysa drugie miej-
sce zdobyła Dorota Pietrzak z Rzepotowic, trze-
cie zaś Krystyna Borecka-Roszak z Brzezia. 

R E K L A M A

▶ Brzezie - wygrały plebiscyt Gazety Wrocławskiej na Gospodarną Wieś 2016. ▶ Sołtys Dorota Pietrzak z Rzepotowic zdo-
była 2. miejsce w kategorii Sołtys Roku 
2016. 

▶ Sołtys Brzezia Krystyna Borecka-Roszak za-
jęła 3. miejsce. 
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 - Pamięć o tych, którzy ode-
szli to jedna z podstaw naszego 
człowieczeństwa. Dlatego ważne  
jest, aby odpowiednio ją kulty-
wować poprzez m.in. zadbane 
cmentarze - stąd wspomniana in-
westycja - powiedział burmistrz 
Marek Długozima i dodał: – 
Oprócz wspomnianych ciągów 
pieszych na cmentarzu, zdecydo-
wałem o zamontowaniu nowego 
oświetlenia drogi prowadzącej do 
obiektu, co zwiększy bezpieczeń-
stwo mieszkańców odwiedzają-
cych groby swych bliskich.
 - Od niedawna jestem pro-
boszczem w parafii Cerekwica, 
jednakże wsparcie, jakie otrzy-
muję zarówno od parafian, jak 
i od pana burmistrza - zaowo-
cowało tą pierwszą poważną in-
westycją – tak zakończenie prac 
podsumował ks. proboszcz Jacek 

Olszewski.
 Swojego zadowolenia z prze-
prowadzonej inwestycji nie krył 
również sołtys Cerekwicy 
Edward Sikora. – Chciałem po-
dziękować burmistrzowi Mar-
kowi Długozimie za to, że wśród 
licznych inwestycji nie zapomina 
także o miejscach pamięci, takich 
jak to.
 Przypomnijmy, że wcześniej 
zostały wykonane prace związa-
ne z Cmentarzem Komunalnym 
w Trzebnicy, gdzie powstał nowy 
parking, furtka od strony ul. 
Obornickiej oraz nowy chodnik 
na ul. Spokojnej. Planowane są 
tam również dalsze inwestycje, 
takie jak przedłużenie chodnika 
biegnącego od strony ul. Obor-
nickiej oraz dodatkowe miejsca 
parkingowe. Należy również do-
dać, że podobnie jak w Cerekwi-

cy, również na cmentarzach na ul. 
Prusickiej w Trzebnicy i cmenta-
rzu parafialnym w Koczurkach 
zostaną wykonane chodniki. 
 Powstające ciągi komunika-

cyjne w Cerekwicy  to kolejna in-
westycja w ostatnim czasie, którą 
Gmina Trzebnica przeprowadziła 
w sołectwie. Warto tu wspomnieć 
utwardzenie masą bitumiczną ul. 
Parkowej, czy remont świetlicy 

wiejskiej. Planowane są kolejne 
inwestycje, w tym budowa trzy-
kilometrowego odcinka drogi, 
która połączy Cerekwicę z Masło-
wem.

[sh]

Prace na cmentarzu w Cerekwicy zakończone

Zakończyły się prace związane z budową ciągów 
komunikacyjnych na cmentarzu w Cerekwicy. 
Jak mówi ks. proboszcz Jacek Olszewski stały 
się one dużym ułatwieniem dla odwiedzających 
groby swych bliskich, ale także dla przeprowa-
dzenia różnego rodzaju uroczystości. Prace pro-
wadziła firma Mirosława Cierpisza.

▶ Od lewej: proboszcz parafii Cerekwica ks. Jacek Olszewski, burmistrz Marek Długozima oraz sołtys 
Edward Sikora.
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1 września kojarzy się nie 
tylko z powrotem do szkoły 
i pierwszym dzwonkiem, jest 
to również data upamiętniająca 
wybuchu największej w dzie-
jach ludzkości wojny. Podczas 
wszystkich uroczystości nie 
zabrakło ref leksji historycznej 
przypominającej o rocznicy wy-
buchu II wojny światowej.

- Z okazji rozpoczynającego 
się roku szkolnego 2016/2017 
życzę Wam drodzy ucznio-
wie wytrwałości w dążeniu do 
osiągania zamierzonego celu 
i pogłębiania wiedzy. Niech 
nadchodzące miesiące będą 
dla Was nie tylko czasem na-
uki i ciężkiej pracy, ale również 
niech przyniosą wiele radości 

- mówi burmistrz Marek Długo-
zima i składa życzenia również 
nauczycielom - Życzę Państwu 
cierpliwości, sukcesów nie tylko 
w życiu zawodowym ale i pry-
watnymi, a także konsekwencji 
w wychowaniu młodego pokole-
nia - dodaje.

[em]

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017
1 września, po dwóch miesiącach waka-
cyjnej przerwy, we wszystkich szkołach 
Gminy Trzebnica odbyło się uroczyste 
rozpoczęcie roku szkolnego 2016/17.

SZkOła POdSTaWOWa nr 2

SZkOła POdSTaWOWa nr 3

GImnaZjUm

▶ Uczniów, nauczycieli, rodziców i przybyłych gości powitała dyrektor SP 2 Grażyna 
Kantecka. 

▶ Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 odbył sie uroczysty 
apel. 

▶ Rozpoczęcie roku szkolnego w SP 3. Z okazji 1 września udział w inauguracji roku 
szkolnego wzięli kombatanci ze Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Poli-
tycznych. 

▶ Przemówienie dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Jadwigi Kalinowskiej. 

▶ Dyrektor Gimnazjum nr 1 Elżbieta Nowak inauguruje rok szkolny 2016/17. ▶ Po dwóch miesiącach wakacyjnej przerwy uczniowie usłyszeli pierwszy dzwonek, 
który otwiera nowy rok szkolny. 
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 Tradycyjnie dzień 1 września, 
jak w każdej szkole w Zespole 
Szkół w Ujeźdźcu Wielkim tęt-
ni życiem. Uśmiechnięte dzieci 
z klas najmłodszych prowadzone 
za rękę przez rodziców rozpoczy-
nają właśnie nowy – edukacyjny 
etap w życiu. W tym dniu także 
pozostali uczniowie z nieukry-
waną radością przywitali nowy 
rok szkolny 2016/2017. Program 
artystyczny pod kierunkiem pani 
Katarzyny Kwiatkowskiej i Beaty 
Kowalskiej przygotowały klasy II 
G i II SP. Młodzi artyści wspomi-
nali rocznicę wybuchu II wojny 
światowej i uczcili pamięć żołnie-

rzy w niej poległych.
 W drugiej części programu 
uczniowie w humorystyczny spo-
sób wspominali niezapomniane 
chwile wakacyjne. Na inauguracji 
roku szkolnego w Zespole Szkół 
w Ujeźdźcu Wielkim przybyło 
bardzo wielu rodziców oraz gość 
specjalny - proboszcz parafii Ko-
czurki ks. Krzysztof Dorna. Na 
zakończenie uroczystości  dy-
rektor Mariusz Szkaradziński 
dokonał uroczystego otwarcia 
roku szkolnego 2016/2017 życząc 
wszystkim wiele sił i wytrwałości 
w pracy i nauce.

[bet]

nowy rok szkolny
w Ujeźdźcu

▶ Program artystyczny upamiętniający rocznicę w ybuchu II wojny światowej zaprezentował y kla-
sy II G i I I SP. 

TM

R E K L A M A
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BIURO TŁUMACZY 
PRZYSIĘGŁYCH

TŁUMACZENIA POŚWIADCZONE I ZWYKŁE

NIEMIECKI, ANGIELSKI, WŁOSKI, 
FRANCUSKI, NIDERLANDZKI, HISZPAŃSKI 

(inne języki na zlecenie)

TEL. 501 654 131
ul. Św. Jadwigi 9/1,  Trzebnica

www.biuro-tlumacz.pl

R E K L A M A

autocraft@onet.pl

tel. 713 870 266
       501 438 918
       512 087 592
       502 705 365

MILICKA 31
GODZINY OTWARCIA:

pn. - pt.   8:00 - 17:00
sob.          9:00 - 13:00

części samochodowe

Trzebnica

autocraft.net.pl
R E K L A M A

Co jest w Koczurkach takiego, 
czego nie ma w innej miejsco-
wości?

Z pewnością można zauważyć, 
że Koczurki są pięknie położo-
ne oraz niezwykle spokojne. Jest 
to doskonałe miejsce na wypo-
czynek. Poza tym miejscowość 
znajduje się niedaleko, bo 12 km 
od Trzebnicy. Mamy tu kościół, 
figurę św. Jana Nepomucena, XIX
-wieczny park dworski i folwark 
z gorzelnią.  Przez miejscowość 
przepływa Czarna Woda i mamy 
tu mnóstwo rzadkich gatunków 
ptaków. 
Dlaczego zdecydował się Pan 
zostać sołtysem? 

Kierowała mną chęć poruszenia 
ludzi do integracji oraz stworze-
nie atrakcji dla mieszkańców.  
Uważam, że nic tak nie łączy jak 
wspólny cel, regularne wyda-
rzenia kulturalne czy spotkania. 
Dziś, w dobie internetu, jest nie-

wiele takich momentów. A szko-
da, bo takie wspólne spędzanie 
czasu zbliża do siebie. 
Z czego jesteście Państwo dum-
ni jako mieszkańcy Koczurek, co 
zostało wykonane?

Jeśli mowa o inwestycjach, to 
w wiosce, dzięki decyzjom bur-
mistrza Marka Długozimy po-
wstał plac zabaw dla dzieci, 
chodnik, oświetlenie cmentarza, 
została utwardzona droga do 
Jaźwin i Masłowca, wybudowano 
i wyremontowano także przy-
stanki autobusowe. 
Natomiast w  sierpniu tego roku 
w wyniku współpracy mieszkań-
ców wsi Koczurki oraz sołectwa 
zostały zorganizowane dożynki 
parafialne. Dzięki realizacji tego 
zadania mogliśmy udowodnić, 
że nawet taka mała miejscowość, 
jak Koczurki - dzięki połączeniu 
sił mieszkańców - jest w stanie 
zorganizować wydarzenie, które 

wywoła zadowolenie u tak dużej 
liczby osób z okolicznych wsi oraz 
miasta Trzebnica. Mamy także 
piękne stroje ludowe, które ufun-
dował burmistrz.
Jakie mają Państwo plany na 
najbliższe lata?

Nasze największe zadania, które 
planujemy zrealizować w najbliż-
szym czasie to odnowienie stawu 
oraz kościoła parafialnego. Prio-
rytetem jest remont fundamen-
tów świątyni, bez którego reno-
wacja stawu nie dojdzie do skut-
ku. Stworzenie takiego miejsca 
z pewnością zacieśni więzi mię-
dzy mieszkańcami, co spowoduje 
jeszcze większą współpracę przy 
kolejnych projektach.
Czy obecnie wioska realizuje ja-
kieś zadanie?

Mamy zapewnienie burmistrza, 
że w najbliższym czasie powsta-
nie świetlica. Jest nam bardzo 

potrzebna. Chcemy mieć miej-
sce, w którym będziemy mogli się 
spotkać, zapewnimy dzieciom ja-
kieś atrakcje, czy zorganizujemy 
interesujące wydarzenie. Bardzo 
się cieszymy na taką możliwość. 
Współpraca z burmistrzem Mar-
kiem Długozimą jest bardzo 
owocna. W każdej sprawie można 
liczyć na pomoc przy realizowa-
niu wszelkiego rodzaju projek-
tów i zadań. Podczas współpracy 
z burmistrzem niejednokrotnie 
uzyskałem wsparcie zarówno me-
rytoryczne, jak i materialne. 
Czy mieszkańcy angażują się 
w życie sołectwa, czy integrują 
się?

O tak. Mieszkańcy Koczurek 
wyjątkowo chętnie angażują się 
w przedsięwzięcia, które są re-
alizowane dla wsi. Dzień kobiet, 
dzień dziecka, dożynki oraz inne 
imprezy okolicznościowe są pla-
nowane oraz wykonywane z wiel-

ką starannością przez większość 
mieszkańców. Takie zaangażowa-
nie jest bardzo budujące, bo w ten 
sposób mieszkańcy pokazują, że 
zależy im na integracji, na wspól-
nych działaniach.
Co może Pan powiedzieć na te-
mat współpracy z innymi sołec-
twami?

Dobrym przykładem współpracy 
miedzy sołectwami jest organiza-
cja dożynek parafialnych w 2016 
roku. W ramach pomocy z oko-
licznych miejscowości uzyskali-
śmy wiele sprzętu, bez którego to 
wydarzenie nie doszłoby do skut-
ku. Podczas mojego niedługiego 
stażu na stanowisku sołtysa wsi 
Koczurki przekonałem się niejed-
nokrotnie, że zawsze mogę liczyć 
na pomoc sołectw oraz mieszkań-
ców okolicznych wsi. 

Rozmawiała 
Małgorzata Derecka

Wioska oczami sołtysa 
WyWIAD z sołTysEM  KoczUREK - ZBIGNIEWEM MAGDZIARZEM

OKNA  DRZWI  ROLETY  PODŁOGI

DORADZTWO  SPRZEDAŻ   MONTAŻ

ul. Wrocławska 3 
tel. 605 986 600

608 250 663
info@tomfloor.pl 

www.tomfloor.pl SPRZEDAŻ  RATALNA
na cały  asortyment

godziny otwarcia
pon-pt:   10 - 17
sobota:     9 - 13

R E K L A M A

▶ Sołtys 
 Zbigniew 
 Magdziarz

▶ Kilka miesięcy temu podczas budowy chodnika w Koczurkach. Burmistrz Marek 
Długozima, starosta Waldemar Wysocki, wykonawcy inwestycji oraz poprzedni soł-
tys  Stanisław Jakusek. 

▶ Nowy plac zabaw. 
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Gmina Trzebnica wspiera remont budynków sakralnych

 Przedmiotem umowy jest prze-
kazanie dotacji celowej na reali-

zację zadań pn. "Malowanie pre-
zbiterium i zakrystii w kościele 

w Koczurkach" w kwocie 5 tys. zł 
oraz dofinansowanie prac konser-
watorskich z przeznaczeniem na 
realizację zadania pn. „Naprawa 
koryta na kościele w Masłowie" 
w wysokości 9 tys. zł. 
 - Troska o naszą historię to 
podstawa w budowaniu wspólnej 

przyszłości. Świadomy znaczenia 
tych słów od początku wspieram 
działania mające na celu ochro-
nę zabytków oraz miejsc histo-
rycznych, zwłaszcza sakralnych, 
znajdujących się na terenie naszej 
Gminy. Tym razem o wsparcie prac 
konserwatorskich poprosił ks. Ja-

cek Olszewski proboszcz parafii 
w Cerekwicy i ks. Krzysztof Dorna 
proboszcz parafii w Koczurkach 
i dlatego postanowiłem wesprzeć 
ich finansowo w tych działaniach 
- powiedział burmistrz Marek Dłu-
gozma.
    [em]

W poniedziałek 1 sierpnia burmistrz Marek Długo-
zima podpisał umowę na dofinansowanie prac kon-
serwatorskich i robót budowlanych w parafii Ko-
czurki i Cerekwica.

▶ Podpisanie umowy na dofinansowanie prac konserwatorskich w parafii w Cerekwi-
cy. Na zdj. burmistrz Marek Długozima, ks. proboszcz cerekwickiej parafii Jacek 
Olszewski oraz naczelnik wydziału organizacyjnego Urzędu Miejskiego Iwona Dur-
bajło. 

▶ O wsparcie finansowe prac konserwatorskich wnioskował proboszcz parafii Ko-
czurki  ks. Krzysztof Dorna. Na zdj. podpisanie umowy. 

▶ Kościół w Koczurkach.▶ Kościół w Masłowie.

TRZEBNICA  ul. Obornicka 47 
godziny otwarcia:    pn.-pt. 7-17    sob. 7-13

TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA
SKLEP INSTALACYJNO-SANITARNY 

• rury, kształtki PCV, PE, PP, 
betonowe

• studnie kanalizacyjne, włazy 
żeliwne i betonowe

• armatura sanitarna
• grzejniki, kotły grzewcze
• oczyszczalnie, separatory, 

zbiorniki
• systemy odwodnień
• urządzenia do instalacji 

wodociągowej 
• pompy ciepła

PLUS
INSTAL 

tel. sklep  713 121 900   
tel. kom.  695 199 127

e-mail: 
system-plus.miroslaw.gajda@wp.pl

PROMOCJA 
SÓL TABLETKOWA

DO ZMIĘKCZACZY 25kg  

25zł

SPRZEDAŻ

• instalacje
• roboty ziemne
• sieci: wodociągowa, 

kanalizacyjna, 
   deszczowa, drenaż,  

szamba, przyłącze 
wod.-kanalizacyjne, 

   separatory tłuszczu 
   i ropopochodnych 
• instalacje wewnątrz  

obiektów: wod.-kan., 
centralne ogrzewanie, 
gaz, pompy ciepła itp.

PLUS
SYSTEM 

MONTAŻ 

tel. kom. 601 78 52 44
e-mail: 
instalplus.edytagajda@gmail.com

DORADZTWO

R E K L A M A
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POGOTOWIE  
KANALIZACYJNE

WYWÓZ  SZAMB
i usługi asenizacyjne

SPRZEDAŻ  OPAŁU 
  brykiet   pellet

WĘGIEL 
WYŁĄCZNIE 
Z POLSKICH 
KOPALNI 

telefon   
664  024  722
606  413  592
662  232  081

godziny otwarcia

pon - pt.  8 - 16  
sob.          8 - 14

BILUsc

Szczytkowice 17
w  pobliżu Trzebnicy 

– czyszczenie oraz udrażnianie kanalizacji 
sanitarnych i deszczowych

– video inspekcja kanalizacji, rur, kanałów 
wen. oraz kominowych

– czyszczenie kanalizacji wewnętrznych
– usuwamy awarie na sieciach zew. i 

instalacjach wod.- kan.

– ORZECH /gruby/workowany     
– KOSTKA      
– MIAŁ /workowany      
– GROSZEK     
– EKO GROSZEK /workowany     

R E K L A M A

Trzebnicka Rodzina 3+

kaTaLOG ULG I PrEFErEnCjI 
OFEROWANYCH  PRZEZ REALIZATORÓW PROGRAMU  DLA 

„TRZEBNICKIEJ RODZINY 3+”

Lp. REALIzAToR   PRoGRAMU

1
Gminny Park Wodny Trzebnica-zdrój spółka z o. o. ul leśna , 55-100 Trzebnica, tel 71/312 14 38
- 50% zniżki na zakup biletu wstępu na pływalnię.

2
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Trzebnicy ul. 1-go Maja 6, 55-100 Trzebnica
Przedszkole Publiczne Nr 2 w Trzebnicy ul Wojska Polskiego 6, 55-100 Trzebnica
- przyznanie 20. dodatkowych punktów przy rekrutacji do gminnych przedszkoli.

3

Komunikacja miejska w Trzebnicy
- bezpłatna komunikacja miejska na trasie Trzebnica – miasto
- 50% zniżki w komunikacji miejskiej do: szczytkowic, Księginic, Świątnik, Węgrzynowa, Jaszyc, 
skarszyna, Piersna, Boleścina, Głuchowa Górnego, Raszowa,  Ligoty, Masłowa i Marcinowa.

4

Gminne centrum Kultury i sportu ul Prusicka 12, 55-100 Trzebnica, tel 71/312 09 47
- 50% zniżki przy zakupie biletu wstępu na seanse filmowe, miejskie lodowisko oraz inne impre-
zy kulturalne i sportowe organizowane przez G.c.K.i s w Trzebnicy,
- w okresie zimowym (od 1 października do 31 marca) możliwość bezpłatnego korzystania 
z hali sportowej   przy ul. Kościelnej 9 przez 2 godziny w tygodniu.

5

Przyznanie 50% ulgi za opłaty szczepień dzieci przeciw:
- pneumokokom od 2 m. ż. do 2-ch lat przy zastosowaniu 3-ch iniekcji,
- meningokokom  od 12 m. ż. do 2-ch lat przy zastosowaniu 1-ej iniekcji.
Tel. 71/312 05 10

6
PRoLINE Bartosz Bakalarczyk – sKLEP  ul. Polna 31, 55-100 Trzebnica , tel. 71/387 14 52
- 30% zniżki na naprawę sprzętu komputerowego (dotyczy tylko wykonania usługi).

7
Doradztwo Żywieniowe & Dietetyka Katarzyna Gediga 
ul. H. Pobożnego 24 A, 55-100 Trzebnica, tel. 609 320 661
- 40% zniżki w indywidualnej diagnozie sposobu odżywiania całej rodziny.

8
Nauka Jazdy Tomasz Grzegorzewski ul. słoneczna 1/12, 55-100 Trzebnica, tel. 501 709 315
- 10% zniżki na kurs prawa jazdy kat. B, A, A1, A2, AM.

9

sTEPMED Paweł stelmaszczyk ul. ogrodowa 23/6, 55-100 Trzebnica
Usługa w Przychodni PRoVITA, ul. Św. Jadwigi 27 A-B, 55-100 Trzebnica
- 50% zniżki w opłacie za pakiet 10 zabiegów terapii (manualna, indywidualna, masaż,
kinesiotaping).

10

PITERN ul. serdeczna 8, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, tel. 506 032-848
- 15% zniżki na zakup i montaż zestawu kolektorów słonecznych,
- 5% zniżki na zakup i montaż zestawu fotowoltaicznego,
- 10% zniżki na zakup i montaż kotła co.,
- 10% zniżki na zakup i montaż pompy ciepła,
- 7% zniżki na zakup i montaż pompy ciepła.

Zapraszam rodziny wielodzietne 
i zastępcze, mieszkające na tere-
nie Gminy Trzebnica i wycho-
wujące co najmniej troje i więcej 
dzieci w wieku do 18 lat lub do 
24 roku życia w przypadku kon-
tynuacji nauki, do skorzystania 

z Gminnej Karty Dużej Rodziny.  
Przynależność do tego programu 
upoważnia do coraz to większej 
ilości ulg i preferencji od naszych 
Partnerów na terenie Gminy 
Trzebnica. W najbliższej perspek-
tywie jest także plan rozszerzenia 

zakresu obowiązywania ulg z po-
szczególnych gmin w całym wo-
jewództwie dolnośląskim. Prace 
nad tym projektem już rozpoczę-
te. Rodzinom posiadającym już 
karty „Trzebnickiej Rodziny 3+” 
przypominamy o konieczności 

przedłużenia ważności kart, któ-
ra upływa z dniem 30-09-2016 r. 
Poniżej przedstawiamy aktualny 
katalog ulg i preferencji dla pro-
gramu „Trzebnicka Rodzina 3+”.

Marek Długozima, 
Burmistrz Gminy Trzebnica

11

Gminne centrum Medyczne Trzebnica-zdrój  ul. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica. Tel. 71/312 03 20
- 50% zniżki na niżej wymienione zabiegi:
masaż leczniczy kręgosłupa - 50 min. (cena ze zniżką - 25,00zł),
masaż rozluźniający karku - 20 min. (cena ze zniżką - 15,00zł),
masaż relaksacyjny całego ciała - 60 min. (cena ze zniżką - 40,00zł),
masaż stóp z elementami masażu tajskiego - 50 min. (cena ze zniżką - 25,00zł),
masaż wspomagający odchudzanie (brzuch, uda, pośladki) - 50 min. (cena ze zniżką - 35,00zł).

12
salon Fryzjerski „QUEsT” ul. św. Jadwigi 6A, 55-100 Trzebnica, tel. 535 335 120
- 50% zniżki na usługę strzyżenia.  

13

Klub „FIL” Piotr Grabowski pl. Nankiera 15, 50-139 Wrocław z siedzibą w ALIoR BANK PARTNER ul. 
Kościelna 25 c, 55-100 Trzebnica
- każda osoba posiadająca kartę „Trzebnickiej Rodziny 3+” otrzyma upominek za skorzystanie 
z produktów Banku.

14
„Koniczynka” Punkt Przedszkolny, centrum Edukacji i Rozwoju Dziecka – Joanna Mszyca
z siedzibą w Trzebnicy ul. Prusicka  24a, tel.605 138 519
 - 40 % zniżki w opłacie dla dzieci żłobkowych i  przedszkolnych.

15

AM-GRoUP PRAWo DLA KAŻDEGo s. c., PW UNIWERs sp.z o. o., MAR sp. z o. o. 43-400 cieszyn, ul. Mostowa 4  
- 20% zniżki po odliczeniu należnej prowizji za obsługę dla Kancelarii przy usłudze - szKoDy 
osoBoWE I RzEczoWE,
- 15%  zniżki po odliczeniu należnej prowizji za obsługę dla Kancelarii przy usłudze - PoMoc 
osoBoM zADłUŻoNyM,
- 10% zniżki  po odliczeniu należnej prowizji za obsługę dla Kancelarii przy- PozosTAłycH UsłUGAcH
Ulgi będą  dokonywane w jego placówce w Trzebnicy ul. Jana Pawła II nr 1, 55-100 Trzebnica. 
Kontakt: Adam Matera tel. 603 25 10 28.    

16

sKLEP FIRMoWy BIAły JELEŃ  Hanna stelmaszczyk
- 10% zniżki na zakupy całego asortymentu posiadanych artykułów.
Ulgi będą dokonywane na ul. Ks. Bochenka nr 18, 55-100 Trzebnica.
Kontakt: Hanna stelmaszczyk tel. 507 033 543.

17

„PozyTyW-Ka” centrum Rozwoju i Wsparcia Psychologicznego Bartłomiej Trzepizur  ul. Diamen-
towa 9, 52-215 Wrocław tel. 503 901 757
- 20% zniżki w opłacie dla dzieci, młodzieży i dorosłych w konsultacjach i terapii psychologicznych,
- 10% zniżki w opłacie dzieci i młodzieży w konsult. i terapii neurologopedycznej, konsultacji 
psychiatrycznej oraz grupa rozwojowa dzieci i młodzieży,
- 20% zniżki przy diagnostyce i stymulacji niemowląt.
Usługa wykonywana będzie na ul. Rynek 13/6, 55-100 Trzebnica

18

Kamilnotebook – selltech ul. Drobnera 34, 50-257 Wrocław. Tel. 601 72 11 30
- 10% zniżki na zakupy laptopów, komputerów Pc,
- 10% zniżki na usługi serwisowe laptopów i komputerów Pc,
-  5% zniżki na zakup traktorków japońskich,
Usługa punktów nr 1-2 będzie wykonywana we Wrocławiu ul. Drobnera 34, a punktu nr 3 w miej-
scowości Małuszyn nr 9 a, 55-100 Trzebnica.

19

F.H.U. „ALEX” Aleksandra Grodzińska ul. Kościelna 10, 55-100 Trzebnica
- 5% zniżki na zakupy całego asortymentu firmy z wyłączeniem artykułów będących w danej 
chwili w cenach promocyjnych,
- dodatek w postaci drobnego upominku po dokonaniu zakupu w okresie sierpień-wrzesień
Rabat obowiązuje przy płatnościach gotówkowych.
Ulgi będą dokonywane pod adresem ul. Kościelna 10. 55-100 Trzebnica.
Kontakt: Aleksandra Grodzińska tel. 603 069 118, sklep tel. 71/ 387 16 00
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 W tym roku obchodziliśmy 
96. rocznicę Cudu nad Wisłą oraz 
102. rocznicę wyruszenia z kra-
kowskich Oleandrów I Kompanii 
Kadrowej Józefa Piłsudskiego.
Obchody rozpoczęły się uroczystą 
mszą świętą w Bazylice św. Jadwigi 
Śl. w intencji Ojczyzny, którą od-
prawił ks. dziekan Jerzy Olszówka. 
Po zakończonym nabożeństwie 
tradycyjnie uroczystości konty-
nuowano pod Krzyżem Katyń-
skim oraz Pomnikiem Sybiraków. 

Okolicznościowe przemówienie 
w imieniu burmistrza Gminy 
Trzebnica Marka Długozimy, wy-
głosił Mateusz Stanisz – Przewod-
niczący Rady Miejskiej.
 Uroczystości zakończyły się 
złożeniem kwiatów pod Krzy-
żem Katyńskim oraz Pomnikiem 
Sybiraków przez delegacje samo-
rządu, kombatantów, harcerzy, 
przedstawicieli oświaty, pocztów 
sztandarowych i mieszkańców 
Trzebnicy.    [mw]

Święto Wojska Polskiego
15 sierpnia to dzień upamiętniający zwycięstwo 
Polski w bitwie warszawskiej z 1920 roku - sto-
czonej podczas wojny polsko-bolszewickiej, któ-
ra zdecydowała o niepodległości naszego kra-
ju. Z tej okazji dzień ten ustanowiono również 
Świętem Wojska Polskiego.

▶ Tradycyjnie uroczystości związane z obchodami Święta Wojska Polskiego odbyły się pod Krzyżem 
Katyńskim oraz pod pomnikiem Sybiraków.

▶ Poczty sztandarowe przybyłych delegacji. ▶ Kwiaty pod Krzyżem Katyńskim i pomnikiem Sybiraków złożyły delegacje: Przed-
stawiciele Rady Miejskiej.

▶ Przedstawiciele Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. ▶ Przedstawiciele placówek oświatowych.

▶ Przedstawiciele służb mundurowych. ▶ Przedstawiciele  gminnego Centrum Medycznego Trzebnica-Zdrój.
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 Jak pinformowała Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad od 26 sierpnia, z powo-
du prowadzonych prac remontowych, nie będzie 
wyjazdu z Trzebnicy ul. Obornicką w kierunku 
Obornik Śląskich. Ulica Obornicka na czas bu-
dowy pozostanie ulicą ślepą, choć mieszkańcy 
będą mogli dojeżdżać do ogródków działkowych.

 Kierowcy wciąż będą mieli do dyspozycji na-
stępujące drogi prowadzące do i z Trzebnicy:
	 •	jadący	droga	krajową	nr	5	mogą	zjeżdżać	do	
Trzebnicy zjazdem od strony Będkowa (ul. Wro-
cławska), drogą powiatową 1345D (Marcinowo 
– Trzebnica, ul. Marcinowska) lub DK15 z wjaz-
dem od strony Poznania (przez Nowy Dwór i na-
stępnie ul. Prusicką); w ten sam sposób kierowcy 
z Trzebnicy będą wjeżdżać na DK5;
	 •	jadący	drogą	wojewódzką	DW340	od	strony	
Obornik Śl. będą wjeżdżać na DK5 w kierunku 
Poznania tak, jak do tej pory łącznicą przed wia-
duktem i stamtąd kierować się wspomnianymi 
zjazdami do Trzebnicy.
 Ważna informacja dla mieszkańców Węgrzy-
nowa!
 GDDKiA poinformowała, że w najbliższym 

Zmiana organizacji ruchu na węźle Trzebnica
W związku z trwającymi pra-
cami przy budowie S5 i budo-
wą węzła Trzebnica, od piątku 
26 sierpnia został zamknięty 
fragment drogi wojewódzkiej 
DW340 na odcinku budowane-
go węzła Trzebnica.

czasie nie przewiduje utrudnień na tra-
sie Węgrzynów – Trzebnica i zapewnia, 
że o ewentualnych zmianach będzie 

informować na bieżąco. Droga eks-
presowa S5 jest częścią dolnośląskiego 
fragmentu trasy Korzeńsko-Wrocław. 

Gotowy odcinek w okolicy Trzebnicy 
zostanie oddany do użytku pod koniec 
2017 r.
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 W tym roku w zawodach wzięło 
udział 150 najlepszych zawodni-
ków z 12 krajów. Oficjalne otwar-
cie mistrzostw miało miejsce na 
jaworskim rynku, a uroczystego 
wciągnięcia polskiej flagi na maszt 
dokonali medaliści Mistrzostw 
Świata, w tym Weronika Okunie-
wicz, która w 2015 roku zdobyła ty-
tuł II wicemistrzyni świata w klasie 
7,5 junior. Przez następne 10 dni 

zawodnicy rywalizowali o wejście 
do finału - każdy w swojej klasie.  
Piątego dnia zawodów uczestnicy 
mieli okazję zobaczyć pokazowy 
wyścig modeli klasy STD, w któ-
rym wzięli udział juniorzy: Ma-
teusz Wichłacz i Filip Gajski, jak 
i seniorzy: Adam Hara oraz Stefan 
Widurski. Występ w pokazowych 
zawodach na pewno mogą zaliczyć 
do udanych Adam Hara, który za-

jął drugie, a także Filip Gajski, któ-
ry był trzeci.
Zawodniczce z Trzebnicy udało 
się zakwalifikować do najlepszej 
12-stki w dwóch klasach: 3,5 oraz 
7,5. Finał juniorów Mistrzostw Eu-
ropy odbył się w sobotę 23 lipca. 
W pierwszym wyścigu finałowym 
w klasie 3,5 po zaciętej walce łód-
ka naszej zawodniczki dotarła do 
mety na drugim miejscu. Zaraz 
po pierwszym wyścigu Weroni-
ka wystartowała w drugim finale, 
tym razem w klasie 7,5. To właśnie 
w tej kategorii trzebniczanka ma 
największe osiągnięcia. W trakcie 
tego wyścigu również nie zabrakło 
rywalizacji pomiędzy uczestnika-
mi. Jednak i tym razem zmagania 
opłaciły się i finał Weronika zakoń-
czyła na drugiej pozycji. - Na ostat-
nim treningu z tatą znacząco po-
prawiliśmy prędkość łódki, dlatego 
miałam pewność, że będę mogła 
atakować moich rywali - powie-
działa Weronika.  Po emocjonują-

cych wyścigach nadszedł czas na 
świętowanie. - Tradycją jest, że za-
raz po biegu najlepszych zawodni-
ków trzeba wrzucić do wody wraz 
ich zwycięskimi łódkami. Moi ko-
ledzy z kadry również zafundowali 
mi taką „zwycięską kąpiel” – doda-
ła zawodniczka.  
 Po biegach finałowych wszyscy 
zawodnicy udali się z powrotem 
na rynek Jaworski, by uczestniczyć 
w ceremonii zakończenia zawodów 
oraz wręczenia medali najlepszym 
zawodnikom. Weronika ponownie 
doświadczyła zaszczytu wystąpie-
nia w poczcie sztandarowym. - Te-
goroczne Mistrzostwa Europy były 
dla mnie bardzo udane. Jestem 
szczęśliwa, że osiągnęłam kolejny 
sukces, który motywuje mnie do 
jeszcze większego wysiłku – pod-
kreśliła Weronika.

PODZIĘKOWANIA
Za moimi osiągnięciami kryje 
się wiele osób. Dziękuję przede 

wszystkim mojemu tacie, bez któ-
rego nie byłoby tych sukcesów. Za 
poświęcony czas i pieniądze nie-
zwykłą wiarę i motywację, wspól-
ną radość i wspomnienia. I tak 
w kolejności dziękuję: instrukto-
rowi panu Andrzejowi Dufratowi, 
z którym stawiałam pierwsze kroki 
i zdobyłam 2 razy Mistrzostwo Pol-
ski oraz 5-krotnie Wicemistrzo-
stwo Polski. Mojemu mechanikowi 
panu Krzysztofowi Kozimorowi, 
z którym zdobyłam już 3 tytuły za 
szybkie starty i panu Ryszardowi 
Dziergwie za przygotowanie naj-
lepszych silników. Moim dziad-
kom za wspaniały doping i wiarę. 
Wielkie podziękowania składam 
również burmistrzowi Markowi 
Długozimie za wsparcie oraz przy-
znane mi stypendium sportowe, 
dzięki któremu mogę rozwijać swo-
je łódki i lepiej przygotowywać się 
do zawodów. 
  [wo]

Podwójny sukces zawodniczki z Trzebnicy
Po raz kolejny trzebniczanka Weronika Oku-
niewicz pokazała wielki talent i determina-
cję. Podczas tegorocznych Mistrzostw Europy 
modeli pływających i wyścigowych w klasie 
FSR-VHO, które odbyły się 16 lipca w Jawo-
rze, młoda zawodniczka dwukrotnie stanęła 
na podium. Burmistrz zaprosił młodą trzebni-
czankę do Urzędu Miejskiego, by pogratulować 
sukcesu. 

▶ W Urzędzie Miejskim w Trzebnicy z dwukrotną medalistką tegorocznych Mi-
strzostw Europy modeli pływających i wyścigowych - Weroniką Okuniewicz - spo-
takł się burmistrz Marek Długozmia. W spotkaniu uczestniczyli również naczelnik  
wydziału promocji Jakub Szurkawski oraz ojciec zawodniczki Marcin Okuniewicz.

▶ Na zdjęciu medale oraz dyplom od Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki, które 
zdobyła Weronika.

▶ Na zdjęciu Weronika Okuniewicz wraz 
ze zwycięską łódką.

Za p r a s z am y  d o  ud z i a ł u!  
Ma r e k   Dł u g o z im a  -  Bu rm i s t r z   Gm in y  Tr z e bn i c a
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SEbaStian  HawryliSzyn

 Wszystko rozpoczęło się od 
uroczystej inauguracji, podczas 
której uczestnicy warsztatów 
i przybyli goście mogli zobaczyć 
po raz pierwszy na scenie Kina 
Polonia 3D największe gwiaz-
dy światowego jazzu. W blasku 
reflektorów na scenie pojawiali 
się kolejno: Judy Niemack, Greg 
Osby, Greg Hutchinson, Mark 
Soskin, Matt Penman, Rory Stu-
art oraz Dave Douglas – muzycy, 
którzy w swej miłości do jazzu 
stali się jego nauczycielami i któ-
rych sympatykom tych brzmień 
bliżej przedstawiać nie trzeba.  
Ich domem przez najbliższy ty-
dzień była właśnie Trzebnica, 
a dokładniej- ze względu na 
napięty terminarz zajęć - miej-
sce prowadzenia warsztatów 
– Gminne Centrum Kultury 
i Gminna Szkoła Muzyczna. Dla 
nich, ale również dla niezwykle 
utalentowanej młodzieży z 12 
krajów świata, Trzebnica stała się 
miejscem magicznym, gdzie od 
porannych zajęć poprzez koncer-
ty w porze lunchu aż do wieczor-
nych Jam Session w ArtKawiarni 
królowała muzyka.
 - Wspaniała kadra profesor-
ska w wspaniałej i inspirującej 
Trzebnicy, tak w skrócie mogę 

podsumować te dni spędzone 
na warsztatach – mówi Magda-
lena Mędrala, jedna z uczestni-
czek zajęć i dodaje – o Trzebnicy 
wcześniej nie słyszałam, ale przy-
jeżdżając tu spotkało mnie wiel-
kie zaskoczenie. Piękne miasto 
i super miejsca warsztatów z tym 
odremontowanym Gminnym 
Centrum Kultury na czele.
 Inny z uczestników dodaje – 
Zajęcia prowadzone są w nieco 
innej formie niż te, w których 
uczestniczyłem wcześniej, jest 
więcej luzu i miejsca na wolną 
interpretacje. Profesorowie to 
najwyższa półka światowej sce-
ny Jazzu, ale przy tym są bardzo 
ludzcy.  I właśnie o tej ludzkiej 
stronie gwiazd, które przybyły 
do Trzebnicy uczestnicy i miesz-
kańcy przekonywali się na każ-
dym kroku. Zawsze mogli liczyć 
na rozmowę o muzyce i o życiu, 
bo jak powiedział podczas pierw-
szego wieczoru Greg Hutchinson 
–żeby stawać się coraz lepszym 
muzykiem, trzeba też stawać się 
coraz to lepszym człowiekiem.
 - Jestem podekscytowana, 
że mogę tu być. Jak wiemy są to 
pierwsze warsztaty w Trzebnicy, 
tym bardziej należą się wielkie 
gratulacje wszystkim osobom 
zaangażowanym w ten projekt, 
łącznie z Dorotą Piotrowską Dy-
rektorem Artystycznym oraz 
burmistrzem tego pięknego mia-
sta, który nas tu ugościł – powie-
działa Judy Niemack nauczyciel-
ka wokalu.
 Z kolei Mark Soskin nauczyciel 
klasy pianina cieszył się z moż-
liwości poznania tylu nowych 
uczniów, którzy mają potencjał 
by na kolejne lata zawojować mu-
zyczną scenę Jazzu – Jest świet-

nie, tylu ludzi spragnionych wie-
dzy i rozkochanych w muzyce, 
no i to miejsce, w którym miesz-
kamy w otoczeniu stawów i lasu 
bukowego. Pięknie, a w dodatku 
rano mogę pobiegać w tych uro-
kliwych okolicach. Wtóruje mu 
Rory Stuart nauczający w klasie 
gitary – Jest tu świetnie, nie moż-
na też zapominać o  wieczornych 
Jam Session. Młodzi adepci Jazzu 
muszą mieć miejsce, w którym 
będą mogli grać sami, ale też słu-
chać jak improwizują inni. Art-
Kawiarnia jest doskonałym miej-
scem dla tego typu muzycznych 
eksperymentów- ma fajny klimat, 
sprzyja rozmowom przy muzyce.
 - Dodatkowo cieszy nas moż-
liwość wystąpienia wspólnie z  
tyloma wspaniałymi muzykami 
przed trzebnicką publicznością 
– powiedział Greg Osby. Wspo-
mniany przez niego koncert od-
był się na scenie pomiędzy trzeb-
nickimi stawami w świąteczny 
poniedziałek 15 sierpnia. I było to 
niesamowite popołudnie. Dzięki 
wspomnianym sławom świato-
wego jazzu prosto z Nowego Jor-
ku oraz niezwykle utalentowanej 
młodzieży z 12 krajów świata 
mogliśmy przeżyć cudowną mu-
zyczną ucztę w wykonaniu profe-
sorów i uczestników I edycji New 
York Jazz Masters International 
Workshop in Trzebnica. Jak zwy-
kle podczas wakacyjnych kon-
certów dopisała pogoda i wspa-
niała publiczność. Tym samym 
Muzyczna Podróż po Europie od-
bywająca się w czasie wakacji na 
scenie między stawami rozrosła 
się do Podróży po Świecie. Tuż po 
koncercie burmistrz Marek Dłu-
gozima osobiście podziękował 
wszystkim, którzy współtworzyli 
to niezwykłe wydarzenie mu-
zyczne w Trzebnicy - Dziękuję 
Marlenie Grodzickiej-Myślak 
oraz Jakubowi Myślak z firmy 
Echomusic za to, że z pomysłem 
organizacji tego wyjątkowego 
wydarzenia zwrócili się właśnie 
do mnie. Dostrzegli potencjał 
naszego miasta oraz poczynione 
inwestycje w kulturę - w postaci 
Gminnej Szkoły Muzycznej czy 
Gminnego Centrum Kultury 
– będących miejscami warszta-
tów. Szczególne podziękowania 
należą się również Dorocie Pio-
trowskiej Dyrektorowi Arty-
stycznemu warsztatów, bez której 

wiedzy, energii i zaangażowania, 
nie udałoby się przeprowadzić 
tych warsztatów oraz zaprosić 
do Trzebnicy tak znanych na 
światowej scenie Jazzu muzyków, 
profesorów w swej dziedzinie. 
Dziękuję im,  za to, że zaszczyci-
li nas swoją obecnością, czyniąc 
z Trzebnicy stolicę Jazzu, ucząc 
ludzi, którzy przybyli do nas 
z dwunastu krajów świata, by sta-
wali się lepszymi w swej pasji. Li-
czę, że nasza gościnność oraz per-
fekcyjne przygotowanie sprawiło, 
iż wyjechali stąd bogatsi nie tylko 
o wiedzę i umiejętności, ale rów-
nież o nowe przyjaźnie i pamięć 
o inspirującym klimacie Trzeb-
nicy. Mam nadzieję, że za rok 
spotkamy się na kolejnej edycji 
NEW YORK JAZZ MASTERS in 
Trzebnica, by wspólnie populary-
zować Jazz i nauczać kolejne po-
kolenia Jazzmanów – powiedział 
burmistrz, po czym wręczył na 
ręce organizatorów oraz wykła-
dowców drobne upominki, które 
pozwolą im wspominać Trzebni-
cę, gdy warsztaty dobiegną końca.
 Swojego zachwytu nie kry-
ła Dorota Piotrowska pełniąca 
funkcję dyrektora artystycznego 
– Uważam, że był to wspaniały 
tydzień, mieliśmy tu studentów 
z całego świata i wszyscy chodzą 
uśmiechnięci, co jest najlepszą 
dla nas oceną. Całość warsztatów 
wypadła wspaniale i nie byłoby 
dla nich lepszego miejsca w Pol-
sce niż Trzebnica. Mamy wspa-
niałego Pana Burmistrza, który 
nam ogromnie pomógł i któremu 
jesteśmy bardzo wdzięczni, choć-
by za udostępnienie nam miejsc, 
w których odbywały się warsz-
taty. Samo miasto to też niezwy-
kle urokliwe miejsce, co sprzyja 
twórczej kreacji i lepszej integra-
cji. Mam wielką nadzieję, że za 
rok spotkamy się ponownie.
 - Wszyscy chcą tu wrócić, 
a to jest chyba najważniejsze – 
mówi Marlena Grodzicka-My-
ślak pełniąca funkcję dyrektora 
marketingu warsztatów. – Sami 
uczestnicy tych warsztatów będą 
propagować to miejsce u siebie 
i w przyszłym roku będziemy 
mieć jeszcze więcej chętnych, 

którzy przyjadą na warsztaty do 
Trzebnicy. Myślę, że staną się one 
wizytówką Trzebnicy na kolejne 
lata – zakończyła.
 - Dziękujemy Panu Burmi-
strzowi Markowi Długozimie, 
który otoczył nas swoją opieką 
i bez którego przychylności, te 
warsztaty nie mogłyby się odbyć 
– powiedział Jakub Myślak dy-
rektor zarządzający warsztatów 
– wspólnie rozwiązywaliśmy każ-
dy, nawet najdrobniejszy problem 
wypracowując model działania, 
który w kolejnych latach będzie 
tylko usprawniany. W tym roku 
wylaliśmy fundament pod coś 
wielkiego, co na lata może stać się 
wizytówką Trzebnicy w świecie. 
O co nie będzie trudno ze wszyst-
kim pozytywnymi słowami 
płynącymi z ust uczniów i pro-
fesorów, które zabiorą ze sobą 
i poniosą w świat Nowego Jorku 
i nie tylko – zakończył.
 Warsztaty zakończyły się we 
wtorek. Podczas spotkania na 
wyspie burmistrz Marek Długo-
zima wręczył wszystkim uczest-
nikom certyfikaty ukończenia 
warsztatów, życząc im również, 
by wiedza z nich wyniesiona po-
mogła w dalszym rozwoju kariery 
i samodoskonaleniu.
 Warsztaty New York Jazz Ma-
sters przeszły do historii, udo-
wadniając jak dobrze Gmina 
Trzebnica przygotowana jest do 
organizacji wydarzeń o zasię-
gu międzynarodowym. W tym 
roku, w Trzebnicy gościliśmy 
już uczestników Pucharu Świa-
ta w biegach na orientacje oraz 
młodych ludzi w ramach Świa-
towych Dni Młodzieży, a już za 
rok Trzebnica będzie jedną z aren 
rywalizacji podczas World Ga-
mes 2017. Każde z tych wydarzeń 
niesie ze sobą nowe doświad-
czenia tak potrzebne w ciągłym 
rozwoju Gminy Trzebnica. To 
właśnie dzięki takim imprezom, 
każda kolejna może być lepszą 
od poprzedniej. I mamy nadzieję, 
że choć te warsztaty NYJM były 
w opinii uczestników świetne, 
to kolejna edycja będzie jeszcze 
lepszą dzięki wyniesionemu do-
świadczeniu.  

Warsztaty New York Jazz Masters
W dniach od 9 do 16 sierpnia Trzebnica stała się 
stolicą Jazzu. Był to tydzień intensywnych trenin-
gów muzycznych – przepełniony dźwiękami, in-
spiracją, motywacją, muzycznym doświadczeniem 
i wiedzą na najwyższym światowym poziomie. 
Warsztaty New York Jazz Masters in Trzebnica, 
Poland, dobiegły końca. Wydarzenie, które bur-
mistrz Marek Długozima objął Honorowym Patro-
natem, mogło być zrealizowane dzięki współpracy 
organizatora – agencji Echomusic Art Manage-
ment oraz Gminy Trzebnica.

in Trzebnica

▶ Finał siedmiodniowych warsztatów jazzowych.
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▶ Przez cały tydzień trwania warsztatów można było wysłuchać improwizacji uczest-
ników podczas wieczornych Jam Session w ArtKawiarnii. 

▶ Umiejętności gry na saksofonie uczestnicy doskonalili podczas warsztatów z le-
gendarnym jazzmanem Gregiem Osby-em.   

▶ Warsztaty gry na perkusji poprowadził znakomity Greg Hutchinson.

▶ Gry na kontrabasie nauczał światowej sławy Matt Penman.

▶ Pamiątkowe zdjęcie uczestników New York Jazz Masters International Workshop z burmistrzem Markiem Długozimą. 
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▶ Jam Session w ArtKawiarni w wykonaniu profesorów.

▶ Jam Session zorganizowane we Wrocławiu w Vertigo Jazz Club & Restaurant.

▶ Szczególne podziękowania burmistrz Marek Długozima złożył Dyrektor Artystycz-
nej Dorocie Piotrowskiej, bez której warsztaty nie mogłyby się odbyć. 

▶ Uczestniczki warsztatów wokalnych.

▶ Swoje talenty wokalne zaprezentowały uczestniczki klasy wokalnej prowadzonej 
przez Judy Niemack.

▶ Na zdjęciu burmistrz Marek Długozima, sekretarz Daniel Buczak oraz naczelnik 
wydziału promocji Jakub Szurkawski.

▶ Publiczność była zachwycona występami utalentowanych uczestników warsztatów.▶ Na koncercie finałowym warsztatów jazzowych scena między stawami zgromadziła  
sporą widownię.
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▶ Finałowy koncert między trzebnickimi stawami był prawdziwą ucztą muzyczą dla 
miłośników jazzu.

▶ Na zakończenie New York Jazz Masters International Workshop in Trzebnica bur-
mistrz podziękował także współorganizatorom i wszystkim tym, którzy włączyli się 
w przygotowania tego niezwykłego wydarzenia. 

▶ Burmistrz podziękował całej kadrze prfesorskiej, która przyjechała do Trzebnicy, 
aby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi, utalentowanymi adep-
tami jazzu.

▶ Na scenie wspólnie zagrały największe światowe sławy jazzu.

▶ Zwieńczeniem tygodniowych warsztatów był wspólny występ uczestników przed 
trzebnicką publicznością.

▶ Na zdjęciu burmistrz, Dyrektor Artystyczna Dorota Piotrowska oraz naczelnik wy-
działu promocji. 

▶ Podziękowania dla Dyrektor Marketingu Marleny Grodzickiej-Myślak - pomysło-
dawczyni warsztatów jazzowych w Trzebnicy.

▶ Występ cenionych na całym świecie muzyków jazzowych.
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▶ Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe New York Masters in Trzebnica bez wątpienia były w tym roku jednym z najważniejszych wydarzeń w Gminie Trzebnica.

▶ Wykładowcy warsztatów jazzowych podziękowali za zaproszenie, wspaniałą at-
mosferę oraz gościnność.

▶ Izabela Skrybant-Dziewiątkowska z Tercetu Egzotycznego została zaproszona na 
koncert przez organizatorów warsztatów jazzowych. Podczas spotkania z burmi-
strzem otrzymała także zaproszenie do uczestnictwa w Święcie Sadów. Na zdjęciu 
również organizatorzy z firmy Echomusic - Marlena Grodziecka-Myślak oraz Jakub 
Myślak.

R E K L A M A

godziny otwarcia
pon-pt   9.30-17.30   
sobota 10-14

U NAs KUPIsz 
WORKI do ODKURZACZY  

wszystkich producentów z Europy
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▶ nic

Czym jest EEG Biofeedback i jak 
wygląda sesja?
 EEG Biofeedback pozwala kon-
trolować procesy zachodzące w na-
szym organizmie i uczy panowania 
nad własnymi reakcjami. Jego dzia-
łanie opiera się na biologicznym 
sprzężeniu zwrotnym i plastycz-
nych właściwościach mózgu.
 Na uszach i głowie osoby tre-
nującej umieszcza się elektrody, 
służące do odczytu aktywności fal 
mózgowych z wybranego obszaru 
(w zależności od potrzeb i zgłasza-
nego problemu). Następnie zapis 
EEG jest wyświetlany na monitorze 
w postaci graficznej, tzn. anima-
cji, film lub gry wideo. Zadaniem 
trenującego jest sterowanie nimi 
w taki sposób, aby osiągnąć jak naj-
lepszy wynik lub nie dopuścić do 
zakłóceń w obrazie. Czyni to jedy-
nie za pomocą kontroli swojego sta-
nu umysłu i całego ciała, bez użycia 
klawiatury bądź myszki.
Poprzez wzmacnianie odpowied-
nich częstotliwości fal oraz hamo-
wanie niepożądanych, uczy się on 
świadomie wywoływać i utrzymy-
wać nowe, korzystniejsze wzorce 

funkcjonowania organizmu. 
Kto może skorzystać z tego typu 
usługi? Czy istnieją ograniczenia 
wiekowe?
 Biofeedback ma bardzo szerokie 
zastosowanie zarówno u dzieci, jak 
i dorosłych, począwszy od 5-6. lat-
ków aż do okresu późnej starości. 
Z jednej strony, jako forma leczenia 
określonych zaburzeń i deficytów, 
z drugiej natomiast jako trening dla 
osób zdrowych, pragnących pod-
nieść efektywność pracy swojego 
mózgu i jakość życia. 
Kiedy zaleca się terapię metodą 
EEG Biofeedback? 
 Metoda ta stwarza znaczne moż-
liwości w leczeniu zaburzeń na tle 
psychiatrycznym, psychologicz-
nym czy neurologicznym. 
 Szczególnie warto wspomnieć tu 
o bardzo popularnym Zespole nad-
pobudliwości psychoruchowej z de-
ficytem uwagi, potocznie zwanym 
ADHD, ogólnie - zaburzeniach 
funkcji poznawczych (koncentracji 
i uwagi, pamięci), zaburzeniach za-
chowania, emocjonalnych (np. de-
presja, obniżona samoocena), lęko-
wych lub odżywiania. Wskazaniem 

do terapii są również zaburzenia 
mowy, opóźnienie rozwoju psycho-
ruchowego, specyficzne trudności 
w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, 
dysortografia, dyskalkulia) oraz 
autyzm, Zespół Aspergera, MPD 
i padaczka.
 Jeśli chodzi o dorosłych, tego 
rodzaju terapia bądź trening z pew-
nością pomocne będą dla osób, któ-
rych praca wiąże się z nadmiernym 
stresem, dużą odpowiedzialnością 
i koniecznością podejmowania 
szybkich decyzji, doświadczających 
chronicznego zmęczenia, mających 
problemy ze snem, cierpiących na 
przewlekłe bóle (np. migrenowe) 
czy choroby psychosomatyczne. Co 
więcej, Biofeedback wykorzystywa-
ny jest do wspomagania funkcjono-
wania pacjentów z pourazowymi 
lub poudarowymi uszkodzeniami 
mózgu i w początkowych stadiach 
chorób otępiennych.
Czy stosowanie metody EEG Bio-
feedback jest procesem długo-
trwałym? 
 Liczbę oraz przebieg treningów 
dostosowuje się do indywidualnych 
możliwości i potrzeb konkretnej 
osoby, a przede wszystkim zało-
żonego celu, który wiąże się także 
istotnością zgłaszanego problemu.
 Zalecane minimum to odbycie 
10-20 sesji lub większej ilości - przy 
zaburzeniach wymagających sys-
tematycznej pracy i utrwalenia jej 
efektów (np. trudności w nauce, 
ADHD, autyzm, udar mózgu). Po-
winny się one odbywać co najmniej 
raz w tygodniu. Czas trwania to ok. 

30 minut.
Jakich efektów można oczeki-
wać, korzystając z Biofeedbacku?
 Trening z użyciem tego urządze-
nia wpływa przede wszystkim na:
- obniżenie poziomu napięcia psy-

chicznego i lęku, ucząc osiągania 
stanu relaksacji i wyciszenia,

- poprawę zdolności koncentracji 
uwagi i ogólnego funkcjonowa-
nia umysłu,

- bardziej świadome panowanie 
nad reakcjami emocjonalnymi 
i radzenie sobie w sytuacjach 
trudnych i stresujących.

 Należy podkreślić, iż metoda 
EEG Biofeedback jest bezpieczna, 
tzn. nieinwazyjna i nie wywołuje 

żadnych efektów ubocznych! 
 Może też stanowić uzupełnienie 
innych form terapii, a jej skutecz-
ność potwierdzono licznymi bada-
niami naukowymi. 
 Terapia prowadzona jest przez 
wykwalifikowanego neurotera-
peutę. Usługa będzie odpłatna.
Osoby zainteresowane prosimy 
o zgłaszanie się do rejestracji 
Gminnego Centrum Medycznego 
TRZEBNICA- ZDRÓJ!!!
 Przed rozpoczęciem terapii ko-
nieczne będzie przedłożenie za-
świadczenia lekarskiego o braku 
przeciwwskazań do korzystania 
z EEG BIOFEEDBACK.

przygotowała: 
psycholog Joanna Wieczerzak

nowa usługa w Gminnym Centrum Medycznym

Już wkrótce, jak zapowiadał burmistrz Marek 
Długozima, w nowoczesnym Gminnym Cen-
trum Medycznym TRZEBNICA – ZDRÓJ, dla 
młodszych i starszych mieszkańców naszej Gmi-
ny, dostępna będzie kolejna usługa - EEG BIOFE-
EDBACK. Stąd decyzja o zakupie nowego sprzę-
tu.

▶ Na zdjęciu: burmistrz Marek Długozima, Elżbieta Rezler, prezes 
GCM Zdrój oraz Joanna Wieczerzak psycholog, która będzie pro-
wadzić zajęcia podczas prezentacji nowo zakupionego sprzętu. 
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 W obecności najbliższej rodzi-
ny, w domu państwa Diesnerów, 
po pięćdziesięciu latach wspólnego 
życia, rozbrzmiały na nowo słowa 
małżeńskiej przysięgi. Po tej, jakże 
uroczystej chwili, burmistrz Marek 
Długozima wręczył jubilatom od-
znaczenia państwowe „Za Długo-

letnie Pożycie Małżeńskie”, a także 
legitymacje i dyplomy okoliczno-
ściowe. – Jest mi ogromnie miło 
gościć u Państwa i wręczać medale 
na okoliczność 50. lat wspólnego 
życia. Tak piękny staż świadczy 
o wielkiej miłości i wytrwałości. Je-
steście Państwo wspaniałym przy-

kładem dla swoich dzieci, jak rów-
nież dla wszystkich młodych par, 
które są na początku tej drogi. Gra-
tuluję i życzę kolejnych pięknych 
jubileuszy – powiedział burmistrz 
Marek Długozima.
 - Mąż pochodzi spod Gorzowa 
Wielkopolskiego, a we Wrocławiu 
służył w wojsku. Latem 1964 roku 
przebywał na poligonie koło Cie-
nina, niedaleko mojej rodzinnej 
miejscowości. Pewnego dnia sio-
stra wysłała mnie na zakupy do 
pobliskiego sklepu i tak, kupując 
budyń, poznałam przystojnego 
żołnierza – wspomina ze wzrusze-
niem pani Emilia.
 Pół roku później, 30 stycznia, 
państwo Diesner pobrali się. Naza-

jutrz po ślubie pan Artur wyjechał 
na poligon do Mrzeżyna Gryfickie-
go. Tam każdego ranka chodził na 
plażę w poszukiwaniu bursztynów, 
z których własnoręcznie zrobił bi-
żuterię: korale i dwa wisiorki. Do 
dziś są ulubioną ozdobą pani Emi-
lii. – Są wyjątkowe – duże i orygi-
nalne. Nosząc je czuję, że są zrobio-
ne z miłością – tak o swojej historii 
opowiada pani Diesner.
 Jubilaci doczekali się dwojga 
dzieci: córki Agnieszki i syna Grze-
gorza oraz czterech wnuków, które 
bardzo kochają i są z nich bar-
dzo dumni. Rodzina jest bowiem 
dla nich najważniejsza. Dbanie 
o rodziców, o siebie, dzieci, a teraz 
także o wnuki - sprawa pierwszo-

rzędna. Razem zawsze dawali radę, 
choć nie było lekko, szczególnie 
w czasach, kiedy o wszystko musie-
li walczyć.
- Bazą długotrwałego małżeństwa 
jest zawsze miłość, ale równie waż-
na jest umiejętność wybaczania 
i wiara, że razem można pokonać 
wszelkie trudności – zgodnie poda-
ją receptę na długotrwały związek. 
– Pragniemy jednocześnie serdecz-
nie podziękować panu burmistrzo-
wi Markowi Długozimie za wspa-
niałą uroczystość zorganizowaną 
z okazji naszej 50. rocznicy ślubu 
– dodają na zakończenie.  

[MW]

Złote Gody państwa Emilii i Artura Diesnerów
Państwo Emilia i Artur Diesner z Trzebnicy 14 lipca 
obchodzili jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. 
Z tej okazji jubilaci zostali odznaczeni medalami za 
"Długoletnie Pożycie Małżeńskie" przez burmistrza 
Gminy Trzebnica Marka Długozimę, który wnio-
skował o ich przyznanie do prezydenta RP.

Jeszcze łatwieJsza spłata pożyczki w alior Banku!
w alior Banku solidność jest w cenie. teraz klienci regularnie spłacający kredyty mogą liczyć na obniżone oprocentowanie nie tylko w momencie 
brania pożyczki, ale również w trakcie jej spłaty. osobom z dobrą historią kredytową bank proponuje zniżki nawet do 60%! o szczegółach tej 
wyjątkowej oferty mówi Marta ogrodnik, bankier klienta indywidualnego w placówce partnerskiej alior Banku w trzebnicy, przy ul. kościelnej 25c.

Alior Bank nie po raz pierwszy 
przygotował ofertę z myślą o klientach 
regularnie spłacających kredyty?
- Tak, to prawda. Na początku roku jako 
pierwsi zaczęliśmy nagradzać solidnych 
klientów, którzy regularnie spłacają raty 
i  nie mają żadnych zaległości z tytułu 
posiadanych kredytów. Teraz osobom 
z  dobrą historią kredytową zapewniamy 
jeszcze bardziej korzystne warunki spłaty 
pożyczki.

W jaki sposób? Na czym polega oferta?
- Zarówno przy przeniesieniu pożyczki 
z innego banku, jak i  zaciągnięciu nowej już 
na start oferujemy obniżkę oprocentowania  
o 30%. To jednak nie wszystko. Doceniamy 
klientów również w  trakcie spłaty 
zobowiązania. Gdy następuje ona 
terminowo, oprocentowanie zostanie 
obniżone o  10% po  pierwszym, drugim 
i  trzecim roku kredytowania, dzięki czemu 
łączna zniżka może wynieść aż 60%.
Jakie warunki należy spełnić, by skorzystać 
z oferty?
- Z oferty kredytu konsolidacyjnego mogą 
skorzystać osoby, które posiadają jedną lub 
więcej pożyczek w innym banku i terminowo 
opłacały raty w okresie minimum jednego 
roku od złożenia wniosku w  Alior Banku. 

O  pożyczkę mogą ubiegać się również 
osoby, które w  ciągu ostatnich sześciu 
miesięcy od momentu złożenia wniosku 
spłaciły poprzednie zobowiązania w innym 
banku i   przez minimum rok nie miały 
opóźnień w  spłacie rat.
A formalności?
- Aby otrzymać oprocentowanie niższe 
docelowo o 60% wystarczy przedstawić 
dokumenty potwierdzające aktualne 
oprocentowanie kredytu. Przy wniosku 
o nową pożyczkę, oprocentowanie zostanie 
obniżone od stawki bazowej wynoszącej 
10%. Środki można otrzymać nawet w ciągu 
jednego dnia. 
Do jakiej kwoty można uzyskać kredyt 
i pożyczkę?
- W przypadku nowej pożyczki klient może 

wystąpić maksymalnie o kwotę 50 tys. zł, 
a gdy przenosi kredyt z innego banku – nawet 
o 200  tys. zł. 
Na jaki okres można rozłożyć spłatę 
pożyczki?
- Okres kredytowania może wynieść od 
3 miesięcy do nawet 10 lat. Pozwala to na 
dogodne rozłożenie spłaty i dostosowanie 
wysokości rat do indywidualnych 
możliwości finansowych klientów. 
Dziękuję za rozmowę, a klientów 
zapraszam do placówki partnerskiej  
Alior Banku: 
Trzebnica 
ul. Kościelna 25C 

  71 312 38 61

Marta Ogrodnik  
Bankier Klienta 
Indywidualnego

rrso 14,76%

AHOJ, LEKKA SPŁATO POŻYCZKI!
Wypłyń ze zniżką –30% i obierz kurs na –60%.

rzeczywista roczna stopa oprocentowania (rrso) wynosi 14,76%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 
50 000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 66 806,79 zł, oprocentowanie nominalne: 7%, całkowity koszt kredytu: 16 806,79 zł 
(w tym: prowizja: 2298,85 zł (4%), ubezpieczenie na życie: 5172,41 zł, odsetki: 9335,53 zł), 52 równe, miesięczne raty w wysokości 
1284,75 zł. kalkulacja została dokonana na dzień 15.07.2016 roku na reprezentatywnym przykładzie. oferta dotyczy zobowiązań 
spoza alior Banku i przeznaczona jest m.in. dla klientów, którzy mają zaciągnięte pożyczki w innych bankach oraz nie mieli 
opóźnień w spłacie swoich zobowiązań kredytowych w okresie 12 miesięcy, licząc wstecz od złożenia wniosku. sposób naliczania 
obniżki oprocentowania: 30% w momencie udzielenia pożyczki, a kolejne 10% po 1., 2. i 3. roku spłat zgodnych z harmonogramem, 
łącznie 60% oprocentowania bazowego. ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta, daty 
wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. szczegóły oferty w placówkach i na www.aliorbank.pl.

pożyczka i konsoliDacJa

R E K L A M A

▶ Medale za "Długoletnie Pożycie Małżeńśkie " oraz kwiaty jubilatom wręczył bur-
mistrz Marek Długozima.

▶ Pamiątkowe zdjęcie uczestników jubileuszu.
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 W sobotę 27 sierpnia w By-
strzycy Kłodzkiej odbyły się zawo-
dy Workout Session – Bystrzyca 
Kłodzka. W zmaganiach drugie 
miejsce zajął Krzysztof Tomkie-
wicz z trzebnickiej grupy Street 
Workout Trzebnica, który wystar-

tował z ramienia ZDolny Worko-
ut wraz z Adrianem Żebrowskim 
Street Workout Trzebnica i Jaku-
bem Wołczykiem No limits Street 
Workout Oborniki Śląskie. Pano-
wie zostali docenieni przez skład 
sędziowski za dobrą technikę i po-

prawność wykonywania ćwiczeń, 
co świadczy o ciężkiej pracy i profe-
sjonalnym podejściu do treningów. 
Gratulujemy zwycięzcy i życzymy 
kolejnych sukcesów na zawodach 
całej grupie Street Workout Trzeb-
nica!

Srebrny medal dla Street Workout Trzebnica!

TRANSPORT GRATIS
tel. kom. 602 523 956 

tel.  71 388 91 91 

SPRZEDAŻ

EKOGROSZEK  MIAŁ  WĘGIEL

R E K L A M A
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 Mieszkańcy Cerekwicy solidnie 
przygotowali się do uroczystości. 
Goście, którzy wjeżdżali do wio-
ski witały zabawne i niebanalne 
dożynkowe ozdoby ze słomy – gi-
gantyczne prosiaki, traktory,  scen-
ki rodzajowe, a do tego wielkie ba-
nery zapraszające na dożynki. Nie 
można było nie zauważyć, że wieś, 
a także cała gmina, w tym dniu 
świętuje.
 Miejsce dożynek też przypadło 
wszystkim do gustu. Było sporo 
słońca na polanie i dużo cienia pod 
wielkimi drzewami, gdzie ustawio-
no kramiki przygotowane przez 
sołectwa. Każdy  mógł znaleźć coś 
dla siebie.
 - Wspaniała atmosfera, piękne 

wieńce i kramiki- jestem pod wra-
żeniem – powiedziała Pani Renata 
z Wrocławia. - Co roku biorę udział 
w dożynkach organizowanych 
przez Gminę Trzebnica, jednak 
w tym roku, Święto Plonów w Ce-
rekwicy przeszło moje najśmiel-
sze oczekiwania. Muszę przyznać, 
że nie byłam w stanie spróbować 
wszystkich wspaniałości przygoto-
wanych przez gospodynie sołectw, 
jednak to co do zaoferowania miały 
Panie na stoiskach Cerekwicy, No-
wego Dworu i Koniowa sprawiło, 
że na długo zapamiętam ten dzień 
i zapewniam, że na kolejne dożynki 
również przyjadę - dodała.

Dożynkowy obrzęd
 Gospodarzami tegorocznego 
wydarzenia byli: burmistrz Gmi-
ny Trzebnica Marek Długozima, 
zaś starostami sołtys Cerekwicy 
Edward Sikora i Bożena Grochala. 
Mszę dziękczynną koncelebrował 
ks. Jerzy Olszówka SDS, dziekan 
parafii pw. św. Bartłomieja i św. 
Jadwigi w Trzebnicy wraz z ks. 
Krzysztofem  Dorną SDS - pro-
boszczem parafii w Koczurkach, 
ks. Sebastianem Bratkiem SDS, 
proboszczem parafii pw. św. Waw-
rzyńca w Cerekwicy ks. Jackiem 
Olszewskim, proboszczem parafii 
w Czeszowie ks. Jackiem Toma-
szewskim oraz ojcem Wiesawem 
Dudkiem z Kryniczna.
Obrzęd dożynkowy, podobnie jak 
w ubiegłym roku, poprowadził ze-
spół ludowy AleBabki z Czeszowa. 
Aby tradycji stało się zadość – do-
żynkowym bochnem chleba upie-
czonym z zebranego w tym roku 
zboża – z mieszkańcami gminy, 
sołtysami, radnymi, duchowień-
stwem i zaproszonymi gośćmi po-
dzielił się gospodarz dożynek bur-
mistrz Marek Długozima, który 
wcześniej oficjalnie powitał wszyst-
kich zebranych. -
 - Dożynki to święto wsi i jej 

mieszkańców, którzy stają na straży 
najpiękniejszych wartości i tradycji 
narodowych, czego dowodem są 
prezentowane zwyczaje narodowe, 
wieńce i kramiki. Dziękuję miesz-
kańcom Cerekwicy z sołtysem 
Edwardem Sikorą na czele za to, 
że wzięli na siebie trud organizacji 
tegorocznych gminnych dożynek. 
Dziękuję także wszystkim sołty-
som, radom sołeckim oraz każde-
mu, kto w jakikolwiek sposób przy-
czynił się do organizacji tej pięknej 
uroczystości, w której możemy dziś 
wspólnie brać udział – powiedział 
burmistrz Marek Długozima. - Ży-
czę wszystkim rolnikom, ogrodni-
kom, sadownikom i pszczelarzom 
Bożego błogosławieństwa na każdy 
dzień. Otrzymując z  rąk starostów 
dożynkowych bochen chleba, który 
jest symbolem zebranych plonów 
i rolniczego trudu, składam wyrazy 
głębokiego szacunku i wdzięczno-
ści za owoce waszej niełatwej pracy 
a dzieląc się tym chlebem z uczest-
nikami dożynkowych uroczystości 
wyrażam pragnienie byśmy umieli 
dzielić się nim z innymi – dodał.
 Podziękował także służbom 
mundurowym za zabezpieczenie 
trasy i terenu imprezy – policji Po-
wiatowej, Ochotniczej i Państwowej 

Straży Pożarnej oraz Straży Miej-
skiej z Trzebnicy, mieszkańcom 
Cerekwicy oraz wszystkim, którzy 
czynnie uczestniczyli w przygoto-
wanie tej uroczystości. Podzięko-
wał także wszystkim sołectwom, 
które przygotowały swoje krami-
ki, a było ich 23, oraz przepiękne 
wieńce dożynkowe niesione przez 
przedstawicieli wisi w kolorowych 
strojach regionalnych. W tym roku 
przygotowało je 29 wiosek. Każdy 
z nich robił niesamowite wrażenie.
 Podczas otwarcia dożynek głos 
zabrali także – starosta powiatu 
Waldemar Wysocki, Piotr Regiec, 
dyrektor Agencji Nieruchomości 
Rolnych oraz sołtys Cerekwicy 
Edward Sikora.
 
  
Wieńce i medale 
W tym roku przyznano trzy pierw-
sze miejsca – wieńcom z Brzezia, 
Domanowic i Komorówka. Przy-
znano także dwa trzecie miejsca 
– wioskom Ligota i Małuszyn. Wy-
różnienia otrzymały – Szczytko-
wice, Skarszyn, Raszów, Ujeździec 
Mały. Nagrody ufundował bur-
mistrz Marek Długozima.
Wieniec z Brzezia reprezentował 
Gminę Trzebnica i powiat trzeb-

Słoneczne dożynki w parku

W sobotę 3 września odbyły się doroczne dożyn-
ki w Gminie Trzebnica. Tym razem w pięknym 
parku w Cerekwicy. Jak co roku dopisała pogo-
da, a licznie przybyli mieszkańcy gminy i rolnicy 
dziękowali za plony zebrane podczas żniw. Ser-
cem imprezy była scena, która tętniła życiem, 
a ustawione wokół placu kramiki kusiły pyszno-
ściami.

DOŻYNKI CEREKWICA 2016

▶ Z każdym rokiem korowód dożynkow y jest piękniejszy, nie tylko za sprawą 
wspaniał ych wieńców i chlebów, ale tak że dzięki kolorow ym regionalnym stro -
jom ludow ym. 

▶ Przemarsz korowodu dożynkowego z wieńcami i chlebem. 
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nicki na dożynkach wojewódz-
kich, które odbyły się dzień później 
w Krzyżowej.
 Podobnie jak w latach poprzed-
nich na wniosek burmistrza Marka 
Długozimy, Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel 
przyznał odznaki „Zasłużony 
dla polskiego rolnictwa” dziecię-
ciu rolnikom z Gminy Trzebnica. 
Otrzymali je: Zofia i Czesław Ba-
bula z Cerekwicy, Teresa i Krzysz-
tof Dąbek z Domanowic, Antonina 
Grech z Brzykowa, Zdzisław Li-
sowski z Cerekwicy, Jadwiga Ni-
tarska z Biedaszkowa Wielkiego, 
Jan Wonchała z Brzezia, Michalina 
Wywiał z Ligoty, Stanisław Zieliń-
ski z Komorówka, Ryszard Ziemba 
ze Skoroszowa i Sylwester Utratny 
z Masłowa.
 - Bardzo się cieszę z faktu, że 
moja prawie 40- letnia praca na 
roli została doceniona. Nie mogę 
powiedzieć, że była ona ciężka- 
wszystko zależy od dobrej organi-
zacji, bo jeśli zaplanujemy każdy 
dzień- znajdziemy czas na wszyst-
ko. Bardzo dziękuję za to odzna-
czenie panu Burmistrzowi w imie-
niu własnym jak i mojego męża 
– powiedziała Zofia Bubula, która  
jako jedna z dziesięciu otrzymała 
odznaczenie „Zasłużony dla rol-
nictwa”.
 Dożynki to także doskonały 
moment, by podziękować sołty-
som. Tym razem Sołtysem Roku 
została  Krystyna Borecka – Ro-
szak z Brzezia. Z rąk burmistrza 
otrzymała czek na kwotę 1500 
zł z przeznaczeniem na potrzeby 
wsi. Zajęła także trzecie miejsce 
w plebiscycie organizowanym 
przez Gazetę Wrocławską na Naj-
lepszego Sołtysa Dolnego Śląska. 
Miejscowość Brzezie natomiast za-

jęła pierwsze miejsce w plebiscycie 
także organizowanym przez GW 
– na najbardziej Gospodarną wieś 
Dolnego Śląska ( więcej str . ….. ). 
Otrzymała ona z tego tytułu listy 
gratulacyjne z rąk burmistrza. Po-
dobnie jak Dorota Pietrzak, sołtys 
z Rzepotowic, która zajęła jeszcze 
wyższe, bo drugie miejsce w plebi-
scycie na najlepszego sołtysa Dol-
nego Śląska.  
 - Dziękuję panu burmistrzowi 
Markowi Długozimie za to wyróż-
nienie i docenienie nie tylko mojej 
pracy.  Nagrodę odbieram ja, ale to 
zasługa wszystkich mieszkańców.  
Praca na rzecz Brzezia z tak wspa-
niałymi i chętnymi do pomocy 
mieszkańcami, to ogromna przy-
jemność. Dziękuję wszystkim, któ-
rzy brali udział w tworzeniu wień-
ca dożynkowego, kramiku i tym, 
którzy przygotowywali przepyszne 
swojskie jadło. Jesteście wspaniali – 
powiedziała Krystyna Borecka-Ro-
szak, sołtys Brzezia.
 Burmistrz wyróżnił w tym roku 
jeszcze jednego sołtysa, a mianowi-
cie Tadeusza Jakubowskiego z Li-
goty za zaangażowanie w problemy 
swojej wioski. On także otrzymał 
pieniężną nagrodę w wysokości 
500 zł.
 Z kolei sołtys Cerekwicy Edward 
Sikora w imieniu mieszkańców 
wręczył burmistrzowi tytuł Ho-
norowy Obywatel Cerekwicy. To 
drugi taki tytuł przyznany przez tę 
wieś. Pierwszy otrzymał wieloletni 
były proboszcz parafii św. Waw-
rzyńca w Cerekwicy ks. Zbigniew 
Kondracki EC.

Pysznie i muzycznie
 Dożynki to nie tylko uroczy-
stości dziękczynne. To także czas 
dla całych rodzin. Przygotowano 

dla nich nie tylko różnorodne wy-
stępy na scenie i pokazy, ale także 
niespodzianki dla dzieci. Dla nich 
przygotowano wesołe miasteczko  
oraz dmuchańce. Ogłoszono tak-
że wyniki dziecięcego konkursu 
„Koty za płoty”. Pierwsze miejsce 
zdobył Filip Kowalski 9 lat, dru-
gie – Alicja Lisowska 9 lat, trzecie 
– Natalia Kochmańska 10 lat. Wy-
różnienia – Martyna Kondracka, 
Julita Grochala, Seweryn Okoński, 
Artur Okoński, Zuzanna Białek, 
Eryk Wiraszka, Aleks Michalski, 
Brajan Michalski i Piotr Białek.
 W tym roku na 23 kramikach 
można było skosztować mnóstwa 
przysmaków. Królowały pachną-
ce chleby, przepyszne mięsiwa, 
wędzone kiełbasy oraz wędliny, 
nalewki, ciasta oraz mnóstwo róż-
nych specjałów. Nad polaną unosił 

się pachnący dym z grillowanych 
smakołyków, a stoły przygotowane 
dla biesiadników zapełnione były 
do ostatniego miejsca.
 Scena także tętniła życiem. Swój 
repertuar zaprezentowały zespołu 
ludowe ze Skarszyna i Brzykowa, 
był także emocjonujący występ 
Street Workout Trzebnica, a także 
muzyczne show zespołu Redlin. 
Jak artyści sami stwierdzili, przy 
ich muzyce trudno usiedzieć 
w miejscu  - i tak właśnie było. Wie-
czór należał do gwiazdy disco polo 
zespołu Bayer Full. Publiczność 
szalała, a sam lider Sławomir Świe-
rzyński był zachwycony gościnno-
ścią, regionalnymi potrawami czy 
atmosferą panująca na dożynkach. 
- Po raz kolejny mam przyjemność 
gościć w Gminie Trzebnica, tym 
razem na Dożynkach Gminnych 

w Cerekwicy. Cieszę się ogromnie, 
że mogłem zaśpiewać dla wszyst-
kich obecnych podczas Święta Plo-
nów. Muszę przyznać, że było pięk-
nie – wspaniała publiczność, która 
bawiła się i śpiewała razem z nami, 
kolorowe kramiki, piękne wieńce 
dożynkowe i wyśmienite swojskie 
jadło, którym poczęstowano nas 
przed koncertem – powiedział.
 Głównym organizatorem do-
żynek była Gmina Trzebnica. Nad 
sprawnym przebiegiem imprezy 
czuwali pracownicy Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu. Spon-
sorami tegorocznych dożynek byli: 
Bank Spółdzielczy, Ambra-Cydr, 
Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa, 
Sanmar, Cukiernia Beza,  Nadle-
śnictwo Oborniki Śląskie firma 
Bricomarche oraz Kwiaton.      [jot] 

▶ O muzyczną oprawę korowodu dożynkowego zadbała Trzebnicka 
Orkiestra Dęta.

▶ nic ▶ nic

▶ Gminne Święto Plonów rozpoczęto barwnym korowodem.

▶ W tym roku przyznano trzy pierwsze miejsca za najpiękniejszy wieniec dożynkow y - zw yciężył y 
wieńce z Domanowic, Brzezia i Komorówka.

▶ Komisja oceniająca wieńce dożynkowe, które przygotowało aż 29 sołectw z Gminy Trzebnica.
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▶ Słoneczny kramik Biedaszkowa Małego.▶ Sołtys Ligoty Tadeusz Jakubowski zaprasza do spróbowania pyszności, jakie przy-
gotowali mieszkańcy jego wsi. 

▶ Uroczystości dożynkowe rozpoczęto mszą św. dziękczynną w intencji rolników z Gminy Trzebnica.

▶ Przedstawicielki Brochocina z sołtys Barbarą Świdzińską na czele.

▶ Na dzieci po głównych uroczystościach czekały  atrakcje. 

▶ Mszę św. dziękczynną koncelebrował ks. dziekan Jerzy Olszówka wraz z kapłanami. 

▶ Prpiękne ozdobione kramiki obfitowały w lokalne potrawy. Na zdjęciu stoisko so-
łectwa Cerekwica. 
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▶ Uroczystego otwarcia Gminnych Dożynek 2016 dokonał burmistrz Marek Długo-
zima.  Z uczestnikami święta przywitali się także starosta powiatu trzebnickiego 
Waldemar Wysocki, sołtys Cerekwicy Edward Sikora i dyrektor Agencji Nierucho-
mości Rolnych Piotr Regiec.

▶ Ks. dziekan Jerzy Olszówka poświęcił tradycyjne chleby dożynkowe, którymi na-
stępnie podzielili się zgromadzeni wierni.

▶ Obrzęd dożynkowy, podobnie jak w ubiegłym roku, poprowadził zespół ludowy 
z Czeszowa AleBabki.

▶ Podobnie jak w latach poprzednich na wniosek burmistrza Marka Długozimy, Mi-
nister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel przyznał odznaki „Zasłużony dla 
polskiego rolnictwa” dziecięciu rolnikom z Gminy Trzebnica.

▶ Dożynki to święto wsi i jej mieszkańców, którzy stoją na straży najpiękniejszych 
wartości i tradycji narodowych.

▶ Okazałe wieńce dożynkowe budziły zachwyt uczestników Święte Plonów. Na zdję-
ciu wieniec sołectwa Boleścin. 

▶ Odznakę „Zasłużony dla polskiego rolnictwa” z rąk burmistrza Marka Długozimy 
odbiera Zofia Bubula.

▶ Z rąk starostów dożynkowych burmistrz Marek Długozima otrzymał bochen chleba 
upieczony z tegorocznego ziarna.
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▶ ... z mieszkańcami...▶ ... z wiecestarostą Jerzym Trelą...

▶ Uroczyste dzielenie chleba. ▶ Na zdjęciu burmistrz Marek Długozima wraz z kombatantami.

▶ Burmistrz Marek Długozima dzieli się chlebem: ze starostą powiatu trzebnickiego 
Waldemarem Wysockim...

▶ ...siostrami zakonnymi... 

▶ ... z ks. dziekanem Jerzym Olszówką... ▶ ... z przedstawicielami nadleśnictwa oraz duchowieństwem.
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▶  Podczas dożynek ogłoszono wyniki dziecięcego konkursu „Koty za płoty”. Nagro-
dy zwycięzcom wręczył burmistrz Marek Długozima.

▶ Sołtys  roku Krystyna Borecka-Roszak z Brzezia oraz wyróżniony sołtys Tadeusz 
Jakubowski z Ligoty otrzymali specjalne czeki . 

▶ Zgromadzoną publiczność do zabawy porwał zespół Redlin. ▶ Wiele emocji dostarczył widowni specjalny pokaz Street Workout Trzebnica.

▶ Występ zespołu ludowego ze Skarszyna. ▶ Z inicjatywy mieszkańców Cerekwicy burmistrz Marek Długozima otrzymał tytuł 
Honorowego Obywatela Cerekwicy.

▶ Jedną z atrakcji była wystawa maszyn rolniczych. Z tego tytułu najbardziej cieszyły 
się dzieci.

▶ Kolorowymi strojami ludowymi przyciągali również najmłodsi uczestnicy dożynek.
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Szanowni Państwo,
Za nami czas niezwykłych dożynek, które

były prawdziwym świętem radości i wdzięczności.
Towarzyszyła im piękna pogoda, barwne

wieńce, stroiki. Licznie przybyli goście w rozmowie
ze mną często podkreślali, że dożynki

w Gminie Trzebnica to najpiękniejsze dożynki
na Dolnym Śląsku, a może i w całej Polsce.

Specjalne podziękowania kieruję w stronę sołtysa Cerekwicy Edwarda Sikory, rady sołeckiej, 
starostów dożynek, sołtysów, mieszkańców wsi w Gminie Trzebnica, 

ale i wszystkich, którzy włączyli się w przygotowanie i  uczestniczyli w naszym Święcie Plonów. 
Szanowni Sołtysi i mieszkańcy wsi, z całego serca dziękuję za tak liczne uczestnictwo, 

za zaangażowanie w przygotowanie tego święta, przygotowanie wspaniałych bochnów chleba, 
wieńców i niezwykle bogate kramiki. 

Dziękuję także tym wszystkim, którzy zechcieli towarzyszyć rolnikom w ich święcie -
 mieszkańcom Trzebnicy, powiatu trzebnickiego oraz mieszkańcom sąsiednich gmin. 

Po raz kolejny pokazaliśmy, że tradycja jest dla nas ważna i że potrafimy ją wspólnie przeżywać. 

Już dziś serdecznie Państwa zapraszam 
również na kolejne ważne wydarzenie. 

W dniach 17-18 września odbędzie się bowiem 
kolejne XXXVII Święto Sadów. 

Zapraszam!

 

▶ Wieczór należał do gwiazdy disco polo zespołu Bayer Full..▶ Publiczność szalała pod sceną.
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 14 sierpnia odbyły się w Skoro-
szowie dożynki. Kilka minut po go-
dzinie 15 organizatorzy – Koło Go-
spodyń Wiejskich oraz Ochotnicza 
Straż Pożarna na czele ze Starostami 
Dożynek powitali przybyłych gości 
i dzieląc się ze wszystkimi chlebem 
oficjalnie rozpoczęli uroczystość. 
Wspólnie spędzony czas umilony 
został wizytą gości – zaprzyjaźnio-
nego zespołu Brzykowianie, który 
nie tylko śpiewał ale również wspa-
niale zabawiał gości. Mieszkanki 
wsi upiekły wspaniałe domowe 
ciasta , które można było zakupić 
w bufecie, a strażacy zaserwowali 
pyszności z grilla. Na stołach zna-

lazły się piękne dekoracje przygo-
towane przez Panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich. Nie zabrakło także 
dobrej muzyki  zarówno dla dzieci 
jak i  dorosłych. Wspólne kaczuszki, 
przeciągania liny wszystkim bardzo 
się podobały. W miłej, rodzinnej at-
mosferze wszyscy przyjemnie spę-
dzili niedzielne popołudnie. 
 Koło Gospodyń Wiejskich oraz 
Ochotnicza Straż Pożarna w Skoro-
szowie bardzo serdecznie dziękują  
wszystkim gościom za przybycie 
i uświetnienie swoja obecnością na-
szego święta oraz  wszystkim miesz-
kańcom wsi za pomoc w przygoto-
waniach.

dożynki 
w Skoroszowie

 Tej restauracji patronuje liczba 
13. Otwarcie miało miejsce 13 lip-
ca o godzinie 13, a w menu jest 13 
potraw. „Feralna” liczba ma tym 
razem przynieść szczęście. I jest 
duże prawdopodobieństwo, że się 
uda. Niezwykły wystrój wnętrza 
zaskakuje. Jest przytulnie, miło 
i jednocześnie odczuwa się czeski 
klimat. Właściciele podkreślają, 
że w Ceskiej Besedzie gość jest na 
pierwszym miejscu. Poza dobrą 
kuchnią moża odnaleźć w niej 
spokój, chwilę odpoczynku i re-
laksu. 

Polsko-czeski biznes
 František Tlacha i Marcin 
Łukaniec postanowili otworzyć 
w Trzebnicy czeską restaurację, 
bo jak stwierdzili, włoska i chiń-
ska już funkcjonują więc istniała 
potrzeba, by urozmaicić lokalny 
rynek kulinarny. Poza tym Pola-
cy znają sąsiedzką kuchnię i teraz 
nie muszą jechać do Czech, by 
skosztować słynnych knedlików. 
Na miejscu mają czeskiego ku-
charza Františka i czeskie menu. 
Współwłaściciel restauracji - 
Marcin Łukaniec jest trzebnicza-
ninem, jednak od ośmiu lat zwią-
zany jest z gastronomią. Dzięki 
temu zdobył spore doświadcze-
nie. - Bardzo chciałem otworzyć 
elegancką restaurację na wysokim 
poziomie i potrzebowałem szefa 
bardzo dobrej kuchni. Szukałem 
i znalazłem Franciszka, z którym 
długo ustalałem szczegóły otwar-
cia lokalu – mówi pan Marcin. 
Franciszek gotuje już od 35 lat, 
głównie w Pradze w rodzinnej 

restauracji był szefem kuchni. - 
Gotowanie to moje hobby – pod-
kreśla z uśmiechem. - Lokal jest 
bardzo urokliwy, idealnie paso-
wał pod taką kuchnię. Co prawda 
przygotowanie restauracji wy-
magało dużo zaangażowania, za-
równo ze strony organizacyjnej, 
jak i remontowej. Myślę, że do tej 
pory brakowało miejsca w Trzeb-
nicy, w którym można byłoby 
zjeść obiad w gronie rodzinnym, 
w miłej atmosferze i eleganckim 
otoczeniu. Dziękuję także burmi-
strzowi Markowi Długozimie za 
wsparcie i przychylność dla na-
szej inwestycji  – dodaje.  
 Restauracja, choć znajduje się, 
przy jednej z najruchliwszych 
ulic miasta, to jednak zapewnia 
spokój i komfort. - Kierujemy 
naszą restaurację do klientów, 
którzy chcą się zrelaksować przy  
czeskiej muzyce i nastrojowych 
lampionach. Lokal czynny jest  
od wtorku do niedzieli, sześć dni 
w tygodniu od godziny 13.00 do 
22.00, a w piątki i soboty do pół-
nocy – informuje pan Marcin. 
-  Zapraszamy na wieczorki, na 
których gościom towarzyszyć bę-
dzie nastrojowa muzyka na żywo 
- dodaje.

Co w menu? 
W Ceskiej Besedzie na gości cze-
kają tradycyjne knedliki z gula-
szem gotowanym na piwie, ser 
smażony, zupa czosnkowa, krem 
z pieczonych buraków oraz bar-
dzo popularna kapusta zasmaża-
na, inna niż polska. Poza tym ser-
wowane są typowo czeskie piwa. 

Beczki są specjalnie sprowadzane 
z południa i czekają w chłodni 
w odpowiedniej temperaturze. 
- Poza tym bardzo dużo rzeczy 
jest na bieżąco przywożonych 
z Czech. Nie przechowujemy 
żywności w zamrażarkach, tylko 
według ściśle tajniej receptury 
szefa kuchni. Karta jest krótka, 
świeża, wytwarzamy tyle, ile się 
pozbywamy z dnia na dzień – 
mówi Marcin Łukaniec. 
 Co zaś w planach? Stworzenie 

profesjonalnej karty win oraz 
otwarcie tzw. czeskiej boutique, 
w której będzie można nabyć 
czeskie wina na wynos lub na 
prezent. - Ponadto planujemy 
jeszcze stworzyć salę biznesową 
na 20 osób, gdzie będzie rzutnik 
oraz wszystko przystosowane do 
takich spotkań – mówią właści-
ciele zapraszając trzebniczan do 
Ceskiej Besedy. - Serdecznie za-
praszamy wszystkich, którzy chcą 
spędzić czas w eleganckiej restau-

racji i skosztować typowego cze-
skiego jedzenia przygotowanego 
przez szefa kuchni, który osobi-
ście rozmawia z klientami propo-
nując czeską strawę – podkreśla 
pan Marcin.

Restauracja Ceska Beseda 
ul. Kościuszki 18a
Trzebnica
tel.: 724 888 886
ceskabeseda.pl

Ceska Beseda w Trzebnicy
Czeska restauracja znajduje się przy. ul. Ko-
ściuszki. Oficjalne otwarcie miało miejsce 13 
lipca. Właścicielami są František Tlacha i Mar-
cin Łukaniec. Dlaczego akurat czeska restaura-
cja? - Chińska i włoska już są. Czeskie klimaty są 
bliskie polskim. Wiele osób jeździ do Czech, zna 
tamtejszą kuchnię, więc skróciliśmy im drogę na 
obiad – śmieją się właściciele. 

▶ Na zdjęciu burmistrz Marek Długozima oraz właściciele: Marcin Łukaniec i Frantisek Tlacha.

▶ Podczas oficjalnego otwarcia restauracji Ceska Beseda.
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KUPON KRZYŻÓWKOWY
dwutygodnika NR 14 (100)

Osoby, które nadeślą rozwiązaną krzyżówkę lub dostarczą osobiście do redakcji we-
zmą udział w losowaniu:
• 50 zł ufundowane przez GCKiS (do odbioru: ul. Prusicka 12)
• karta podarunkowa o wartości 50 zł + zabawka (Realizacja karty Baby 

MaXX w salonie w Psarach i w Parku Handlowym Bielany.)
• pakiet produktów kosmetyczno-chemicznych o wartości 50 zł (do odbioru 

w sklepie przy ul. Św. Jadwigi  6C po okazaniu gazety z dowodem tożsamości)

Rozwiązanie  z numeru 13 (99)
NAGRoDy za rozwiązanie  krzyżówki otrzymuje:  Łukasz Dzielicki
hasło:  Krupnik z ziemniakami

TRZEBNICA  
UL. ŚW. JADWIGI 6C

50
ŚWIAT  CHEMII

zł

WROCŁAW 
PSARY, PARK HANDLOWY BIELANY

713 888 477

50 zł

baby-maxx.pl

TRZEBNICA
UL. PRUSICKA 12

50zł
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narodowe czytanie 

 Zebranych na trzebnickim ryn-
ku w imieniu burmistrza Marka 
Długozimy powitała Izabela Jawor-
ska, kierownik Miejskiej i Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Trzebni-
cy. Odczytała Ona list prezydenta 
RP – Andrzeja Dudy, w którym  
prezydent zachęcił do wspólnego 
czytania, mówiąc tak o Quo Vadis: 
„To piękna książka o zwycięstwie 
prawdy i miłości - historia wiary, 
która pozwala budować silne więzi 
kształtujące wspólnotę. Quo Vadis 
stanowi opowieść o triumfie od-
wagi, o konsekwencji w działaniu, 
o solidarności w imię fundamen-
talnych idei […].
 W tym roku głosu sienkiewi-
czowskim bohaterom użyczyli 
przedstawiciele władz gminy:  bur-
mistrz Marek Długozima, sekre-

tarz Daniel Buczak oraz przewod-
niczący Rady Miejskiej Mateusz 
Stanisz. W dalszej kolejności:  ks. 
dziekan Jerzy Olszówka SDS, dy-
rektor Gminnego Centrum Kultu-
ry i Sportu Agnieszka Pawlaczek, 
dyrektor Powiatowego Ośrodka 
Doradztwa Metodyczno-Progra-
mowego Cecylia Śmieszkowska, 
pracownica GCKiS oraz znana 
trzebnicka poetka Wiesława Kucię-
ba, przedstawicielka Gimnazjum 
nr 1 w Trzebnicy Alicja Stręk-Two-
rek wraz z uczniem Mateuszem 
Czerwonym, a także Ewa Bednarz 
oraz Krystyna Janowska - nauczy-
cielki SP nr 2 wraz z uczniami: 
Hanną Podymą, Kingą Błaszczyk, 
Olą Iwaszuk, Zuzanną Marciniak, 
Oskarem Małczakiem oraz Jaku-
bem Nowakowskim, nauczycielka 

SP nr 3 Renata Ziółkowska wraz 
z uczniem Mateuszem Łoposzko, 
Aleksandra Juniewicz oraz Wero-
nika Kuczma – uczennice PZS nr 1; 
przedstawicielka rodzin 3+ Paulina 
Ziembińska, czytelniczki bibliote-
ki Monika Kardynał oraz Danuta 
Wołoszko.
 Czytaniu towarzyszyła strefa dla 
dzieci: zabawy plastyczno-literac-
kie związane tematycznie z czytaną 
powieścią. Mogły one kolorować 
postacie z książki, zapoznać się 
z rzymską modą oraz rzymskimi 
budowlami. Dla wszystkich udo-
stępniono w tym dniu wypożyczal-
nie biblioteki oraz „serwowano” 
pamiątkowy stempel przysłany 
z kancelarii prezydenta RP.

narodowe Czytanie
Gmina Trzebnica po raz kolejny podjęła się organiza-
cji lokalnej odsłony ogólnopolskiej akcji Narodowego 
Czytania. Tym razem na trzebnickim rynku czytano 
„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Dla mieszkań-
ców była to ponowna okazja, aby włączyć się w nie-
zwykłą akcję, która w ubiegłym roku objęła swym 
zasięgiem ponad 1600 miejscowości. 

▶ Akcję c z y tania „Quo vadis” rozpoc zął burmistrz 
Marek D ługozima.

▶ Akcje prowadziła  Izabela Jaworska
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X jubileuszowe „Bartłomiejki”

alEkSandra Mac

 Tradycyjnie odpust św. Bartło-
mieja rozpoczął się o godz. 11.00  
uroczystą sumą odpustową, 
której przewodniczył dyrektor 
Studiów Wyższego Seminarium 
Duchownego Salwatorianów 
w Bagnie – ks. Tomasz Raćkos 
SDS. Po mszy św. o godz. 15.00 
wierni zgromadzili się na pla-
cu pielgrzymkowym, aby wziąć 
udział w Rodzinnym Festynie Pa-
rafialnym, który został dofinan-
sowany przez Gminę Trzebnica.

Festyn Bartłomieja
 Na początku uroczystości ks. 
Piotr Wojciechowski przywołał 
wspomnienia o tym, jak zrodził 
się pomysł uczczenia współpatro-
na św. Jadwigi Śląskiej. Następ-
nie wszystkich zgromadzonych 
parafian przywitali ks. dziekan 
Jerzy Olszówka, burmistrz Gmi-
ny Trzebnica Marek Długozi-
ma oraz wicestarosta powiatu 
trzebnickiego Jerzy Trela. - Na-
sza parafia, której św. Bartłomiej 
jest patronem od 200 lat stanowi 
jedną wielką rodzinę, dlatego 
pragniemy, aby to nasze świę-

towanie miło właśnie charakter 
zarówno rodzinny ,jak i chrze-
ścijański – powiedział ks. dziekan 
Jerzy Olszówka. - Z tego miejsca 
chciałbym serdecznie podzięko-
wać burmistrzowi Markowi Dłu-
gozimie oraz wicestaroście Jerze-
mu Treli, za to że po raz kolejny 
aktywnie włączyli się w przygoto-
wania tegorocznego festynu para-
fialnego – dodał dziekan.
 Zebranych mieszkańców przy-
witał również burmistrz Marek 
Długozima: - Ogromnie cie-
szę się, że mogliśmy spotkać się 
w tym pięknym dniu w gronie 
wspólnoty parafialnej, ale przede 
wszystkim w gronie rodzinnym. 
Przypomniał, że Trzebnica jest 
miastem, które w szczególny spo-
sób wspiera podstawową komór-
kę społeczną, jaką jest rodzina 
i chętnie podejmuje działania na 
rzecz rodzin w naszej gminy.
 Z okazji Bartłomiejek dla 
wiernych przygotowano szereg 
atrakcji. Jako pierwsze z wierszy-
kiem i tańcami wystąpiły dzieci 
z Przedszkola nr 2 im. Polskiej 
Niezapominajki w Trzebnicy. 
Następnie swoje niezwykłe stroje 
oraz umiejętności zaprezentowali 

członkowie Trzebnickiego Sto-
warzyszenia Jazdy Konnej. Jak 
co roku ogromnym zaintereso-
waniem wśród parafian cieszyła 
się kawiarenka, w której można 
było zakosztować wyśmienitych, 
domowych ciast i wypieków. Po-
nadto znalazły się stoiska z de-
wocjonaliami, a na najmłodszych 
uczestników odpustu czekały 
dmuchane zamki i trampoliny 
oraz różnego rodzaju gry i zaba-
wy. Nieodłącznym elementem 
bartłomiejkowego świętowania 
jest loteria fantowa, w której moż-
na wygrać cenne nagrody m.in. 
rowery, tablety, telefon komór-
kowy, karnety na masaże, ciśnie-
niomierz, a także specjalne na-
grody burmistrza i wiele innych. 
Główną nagrodą była lotnicza 
pielgrzymka do Fatimy. Po rozlo-
sowaniu wszystkich nagród przy-
szedł czas na finałowy koncert. 
W tym roku gwiazdą wieczoru 
był zespół The Postman, który 
wykonał znane przeboje Beatle-
sów. Cały dochód z X Rodzinne-
go Festynu Parafialnego zostanie 
przeznaczony na remont posadz-
ki bazyliki.

Sztuka z pleneru
 Efekty twórczej pracy arty-
stów z Polski i Ukrainy uczestni-
cy Bartłomiejek mogli podziwiać 
podczas wernisażu V Międzyna-
rodowego Pleneru Plastycznego.  
Tym razem wśród 13 uczestni-
ków (w tym aż 11 pań i 2 panów) 
w spotkaniu wzięło udział 9 osób 
z Polski, 4 z Ukrainy; 5 artystów 
przyjechało po raz pierwszy. 
Niektóre dzieła tych wspania-
łych plastyków wystawiono na 
bartłomiejkowej licytacji
 Wkrótce mieszkańcy będą 
mieli jeszcze jedną okazję, aby 
zobaczyć dzieła artystów V Mię-
dzynarodowego Pleneru Pla-
stycznego Trzebnica 2016, po-
nieważ wystawa poplenerowa 
trafi m.in.do Urzędu Miejskiego 
w Trzebnicy.
Organizatorami pleneru była 
Gmina Trzebnica, Starostwo Po-
wiatowe w Trzebnicy, Dom Za-
konny Salwatorianów w Trzeb-
nicy i Parafia św. Bartłomieja 
Apostoła i św. Jadwigi Śląskiej 
w Trzebnicy, Hotel Trzebnica.  

28 sierpnia w ostatnią wakacyjną niedzielę 
przeżywaliśmy uroczystość odpustową ku czci 
pierwszego patrona bazyliki św. Bartłomieja 
Apostoła.  Znakomita, słoneczna pogoda, mnó-
stwo atrakcji i rodzinna atmosfera, to wszyst-
ko czekało na uczestników niedzielnego festy-
nu, którzy przyszli na plac pielgrzymkowy, aby 
wspólnie świętować X Jubileuszowe "Bartło-
miejki" w naszej parafii.

▶ Wspaniała, słoneczna pogoda oraz  mnóstwo atrakcji - to wszystko czekało na wiernych, którzy przyszli świętować X Jubileuszowe Bartłomiejki na placu pielgrzymkowym.

▶ Uroczystego otwarcia dokonali organizatorzy Bartłomiejek: burmistrz Marek Dłu-
gozima, wicestarosta powiatu trzebnickiego Jerzy Trela oraz ks. dziekan Jerzy Ol-
szówka. 

▶ Swoje umiejętności wokalno-taneczne zaprezentowały dzieci z Przedszkola nr 2 
im. Polskiej Niezapominajki w Trzebnicy. 
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▶ Podczas odpustu św. Bartłomieja przybyli goście mogli podziwiać efekty twórczej 
pracy artystów V Międzynarodowego Pleneru Plastycznego.

▶ Na zdjęciu autorka obrazu Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica-Zdrój - Ewa 
Mroczek oraz burmistrz Marek Długozima.

▶ Gwiazdą wieczoru był zespół muzyczny The Postman, który zagrał największe 
przeboje Beatelsów.

▶ Pamiątkowe zdjęcie z uczestników V Międzynarodowego Pleneru Plastycznego wraz z burmistrzem Markiem Długozimą , wicestarostą powiatu trzebnickiego Jerzym Trelą, 
ks. dziekanem Jerzym Olszówką SDS oraz ks. prof. Bogdanem Giemzą SDS. 

OgłOszenie
Zarząd Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Trzebnicy, informuje, że 
organizuje wyjazd do Zakopanego pt. „Andrzejki w Zakopanem” w dniach od 
18 do 20 listopada 2016 r. Koszt jednego uczestnika  - 300,00 zł. Zakres wyjazdu 
obejmuje: dojazd autokarem, pokoje z łazienkami, TV, wyżywienie (śniadanie 
i obiadokolacje), zwiedzanie Zakopanego z przewodnikiem, wieczór góralski 
z kapelą góralską i drobnym poczęstunkiem, ognisko z kiełbaskami lub wieczór 
karaoke – do wyboru. Zapisy oraz wpłaty, przyjmowane są w biurze Związ-
ku w Ratuszu w każdy czwartek od godziny 9.00 do 12.00. Istnieje możliwość 
wpłat na raty, ostatnia wpłata do 10 listopada 2016 r.. Wszystkich miłośników 
zwiedzania ciekawych miejsc, integracji serdecznie zapraszam. Liczba ilość 
ograniczona.

Przewodnicząca Zarządu Helena Jaworska

Zarząd Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Trzebnicy, informuje, 
że organizuje wyjazd do: Afrykarium i ZOO we Wrocławiu w dniu 22.09.2016 
r. (czwartek). Opery  Wrocławskiej na sztukę „CARMEN” w dniu 16.11.2016 
r. (Środa). Wszystkich Członków i ich najbliższych zapraszamy do wspólnego 
zwiedzania i obejrzenia dobrej sztuki, która stanowi również dobrą integra-
cję Członków Związku. Zapisy i szczegóły wyjazdu w biurze , Rynek – Ratusz 
w każdy czwartek od godziny 9.00. do 12.00, Zapraszam

Przewodnicząca Zarządu Helena Jaworska
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KULTURA
KONTAKT I GODZINY PRACY: GCKiS ul. Prusicka 12 / tel. 71 312 09 47 
poniedziałek – piątek / 7:30-20:00 soboty / 10:00-18:00

ARTKawiarnia – Miejsce dla Ciebie!
Poniedziałek – czwartek 10:00 – 20:00 / piątek – niedziela 10:00 – 22:00

WYDARZENIA KULTURALNE:
10 września / Piknik Policyjny / Plac Pielgrzymkowy / więcej na plakatach
10 września / 12:00 / wernisaż wystawy „Podniebne pasje Jurka Ostrowskie-
go” / wystawa z Muzeum Lotnictwa Polskiego z Krakowa / Galeria Poddasze
17 – 18 września / Trzebnickie Święto Sadów / Plac Pielgrzymkowy
19 września / 16:00 / Gala Honorowy i Zasłużony / Sala Widowiskowa 

Od 19 września ruszają zajęcia sekcji, kół i pracowni w GCKiS, zapisy od 12 
września / więcej na gckis.trzebnica.pl !

KINO POLONIA 3D
KONTAKT I GODZINY PRACY GCKiS ul. Prusicka 12 /  tel. 71 312 12 43, 71 312 09 47  

Kasy Kina / piątek – wtorek / od 14:00 - zamykamy 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu

CENNIK - bilet normalny 18 zł / ulgowy 14 zł / Rodzina 3+  50% zniżki / więcej na stronie

REPERTUAR – bieżący tydzień na plakacie / kolejny na stronie gckis.trzebnica.pl

każda sobota / 12:00 / Kino Juniora / wstęp wolny

każda środa / 10:00/ Seans dla grup zorganizowanych / 
   wcześniejsze zgłoszenie / bilet 10zł

pierwszy wtorek miesiąca / KINO WTOREK SENIORA / 
   szczegóły na stronie

Fanpage Kina Polonia 3D: facebook.com/kinopolonia3dtrzebnica

DKF / co trzeci poniedziałek od 3 października / 18:00 / najbliższy seans „Po-
kój” / bilety norm. 12 zł, ulg. 5 zł

WYSTAWY
10 września – 13 grudnia / Podniebne Pasje Jurka Ostrowskiego / Wysta-

wa z Muzeum Lotnictwa Polskiego z Krakowa / Galeria Poddasze

do 15 września / wystawa Mały Artysta / Galeria Parter

do 30 października / Winyl 2 / fotografia artystyczna / Galeria Klatka

SPORT
KONTAKT I GODZINY PRACY: Hala Sportowa ul. Kościelna 9 / tel. 71 312 11 71
poniedziałek – piątek / 7:30 – 15:30

GODZINY OTWARCIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH:

Stadion Miejski FAIR PLAY ARENA / bieżnia dla biegaczy na stadionie
poniedziałek – piątek / 8.00-21.00, sobota / 13:00-19:00
niedziela / nieczynny poza godzinami meczy ligowych

Kompleks Boisk Orlik ul. Oleśnicka
poniedziałek - piatek / 14:00-21:30
sobota – niedziela / 13:00-20:00

Kort na terenie Kompleksu Boisk Orlik 
oraz Kort Tenisowy przy Stadionie Miejskim Fair Play Arena
Czynne: pon–pt 9:00-20:00, sob–ndz 13:00-19:00
(rezerwacja u Animatora na Orliku lub w Hali Sportowej pod nr tel: 71/3121171)

9 – 11 września / Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Modeli Ślizgów 
   w Skoroszowie
10 września / World Pull-up Day / Street workout park

BIBLIOTEKA
KONTAKT I GODZINY PRACY:  Ratusz / parter / 669 767 871
poniedziałek / 10:00 – 17:00, wtorek / 9:00 – 16:00, środa prace wewnętrzne
czwartek / 11:00 – 18:00, piątek / 9:00 – 16:00

8, 15, 22 września /16:30 / W 80 pomysłów dookoła biblioteki / 
   Rynek-Ratusz 
12 września / 9:00 / Spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem / 
   Sala Widowiskowa / uczniowie szkół podstawowych
29 września / 16:30 /  Klub Miłośników Origami / Rynek-Ratusz

Infor mat or 
GmInneGo Centrum Kultury I Sportu

WRZESIEń

Se r de cz n e   p odz i ę kowa n i a
wszystkim bliskim, sąsiadom, znajomym

którzy okazali wiele życzliwości oraz uczestniczyli 
w ostatniej drodze

Ś.P.  Tadeusza
 Rafalskiego

 
Państwa obecność i współczucie były dla nas 

ważnym wsparciem w tych trudnych chwilach.

Z wyrazami szacunku
Rodzina
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Henryk kuzan  człowiek sportu

Jeden z wierszy Ireny Prostak, 
uczestniczki naszych warsztatów 
literackich, publikowaliśmy już 
wcześniej w tej rubryce. Utwór, 
który prezentujemy tym razem, 
usiłuje poetycko nazwać i „oswo-
ić” stany emocjonalne bliskie 
każdemu człowiekowi.

irEna PrOStak

Krzyk

Zdrada
Eksplozja serca
Strzępy dobijane
wspomnieniami
Poraniona pamięć
wciąż żyje
Nie jestem feniksem
z popiołów nie wstanę
Poszukuję dłoni
co mi palec poda

Rubryka redagowana przez Ste-
fana Jurkowskiego i Annę Marię 
Musz. Osoby zainteresowane pu-
blikacją wierszy zapraszamy od 
września na Warsztaty literackie 
do Gminnego Centrum Kultury.

Henryk Kuzan był znany przede 
wszystkim jako miłośnik spor-
tu i rekreacji. Od lat angażował 
się w imprezy sportowe odby-
wające się  na terenie Trzebni-
cy. Wielokrotnie organizował 
i uczestniczył w wycieczkach ro-
werowych Trzebnickiego Klubu 
Cyklistów. Początkowo były to 
wycieczki po okolicach Trzebni-
cy, jednak z czasem przerodziły 
się w dalekie wyprawy ogólno-
polskie i międzynarodowe. Inną 

dziedziną sportu, którą uwiel-
biał było bieganie. Regularnie  
startował w trzebnickim Biegu 
Sylwestrowym oraz w trzeb-
nickich Leśnych Przedbiegach. 
Ponadto był zapalonym kaja-
karzem i narciarzem. Spośród 
wielu zainteresowań Henryka 
Kuzana nie można zapomnieć 
o szachach. Przez lata prowadził 
kółko szachowe dla młodzieży 
w Gminnym Centrum Kultury 
w Trzebnicy, organizując przy 

tym szkolenia, rozgrywki i obo-
zy szachowe.  Był również kapi-
tanem drużyny szachowej LZS 
TOK Trzebnica, która aktywnie 
brała udział w licznych  turnie-
jach. Miał w sobie niezliczone 
pokłady energii, które nie po-
zwalały mu siedzieć w miejscu. 
Zawsze chętnie służył pomocą. 
Oprócz promowania sportu i za-
chęcania do aktywności fizycz-
nej, Henryk Kuzan pasjonował 
się muzyką. Uczestniczył w Wie-
czorach Lisztowskich i działał 
w Klubie Grającego Krążka.   
- Z głębokim żalem przyjąłem 
wiadomość o śmierci Henryka 
Kuzana - powiedział burmistrz 
Marek Długozima. - Odszedł od 
nas człowiek pełen pasji i ogrom-
nej determinacji, który przez 
całe  życie zarażał ludzi  miłością 
do sportu. Jego wszechstronne 
zainteresowania stanowiły mo- tywację dla wielu młodych ludzi. 

Jestem mu ogromnie wdzięczny 
za to, że w tak szlachetny spo-
sób promował sport w naszym 
mieście. W naszej pamięci pozo-
stanie jako wspaniały człowiek 
czynu i niezwykły trzebniczanin 
- dodał.

Zmarł 3 lipca. Niespodziewanie. Miał 60 lat. Kim 
był? Człowiekiem sportu, człowiekiem czynu, 
człowiekiem pełnym energii. Zawsze w sercu 
wydarzeń. Kolarzem, biegaczem, kajakarzem, 
szachistą, narciarzem. Kochał muzykę, podróże. 
Swoją postawą i wszechstronnymi zaintereso-
waniami był inspiracją dla wielu ludzi.

World Pull up  Day
10 września zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Trzebnica do bicia rekor-
du w podciąganiu podczas World Pull up  Day czyli Światowego Dnia Podciągania. 
W 2015r. Polska znalazła się na 30 miejscu w rankingu światowym. W tym roku 
wspólnymi siłami możemy polepszyć ten wynik i znaleźć się jeszcze wyżej w klasyfikacji. 
Dla wszystkich chętnych, na terenie Street Workout Parku w Trzebnicy, zostanie przygo-
towana stacja, na której można dołożyć swój wynik do punktacji ogólnej. Jak to zrobić? 
Wystarczy przyjść , zapisać się u sędziego i podciągnąć się, a to wystarczy, by oddać punkt 
dla swojego miasta i Polski! Zapraszamy! 

okienko 
z wierszem
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PEDIATRA
NEONATOLOG

lek. med. 

Stanisława Marcjoniak
specjalista chorób dzieci i neonatologii

Trzebnica 

ul. W. Jagiełły 9
Przyjmuje codziennie po uprzedniej 
rejestracji telefonicznej.

tel. 71 312 11 62
 502 670 316

STOMATOLOG

lek. dent. Judyta Łukaniec
TRzEBNIcA ul. Prusicka 1 
•	 stomatologia zachowawcza
•	 stomatologia dziecięca
•	protetyka  
•	zabiegi z zakresu 
 medycyny estetycznej

godziny przyjęć: 
pon. i pt. 14.00 - 20.00  
wt. i śr.    9.00 - 15.00

REJEsTRAcJA w godz. przyjęć
tel. 607 817 491

STOMATOLOG

 dr n. med  Marta Ziętek
•	 stomatologia zachowawcza 
 z endodoncją 
•	 stomatologia estetyczna 
•	 stomatologia dziecięca

TRzEBNIcA
ul. Św. Jadwigi 19A

rEjEStracja telefoniczna

601 677 571

           LOGOPEDA

Katarzyna Matyasik
sPEcJALIsTA NEURoLoGoPEDII  

I WczEsNEJ LoGoPEDII KLINIczNEJ
•	 Terapia zaburzeń mowy 
 dzieci i dorosłych
•	 Wczesna interwencja logopedyczna
•	 Korekcja wad wymowy
•	 Rehabilitacja głosu
•	 Terapia dysleksji METoDĄ WARNKEGo
•	 TERAPIA sENsoMoToRyczNA
•	 Wspomaganie uczniów z trudnościami  

w uczeniu, ocena ryzyka dysleksji od 6 r.ż.

tel.  605 606 882
email: logopeda-trzebnica@wp.pl
www.logopeda-trzebnica.pl

FIZJOTERAPEUTA

Jakub Durczak
terapia manualna / osteopatia

•	 Bóle pleców i stawów
•	 Bóle i zawroty głowy
•	 Korekcja wad postawy
•	 Rehabilitacja neurologiczna

tel.  502 483 949
www.jakubdurczak.pl

EMvit   Głowackiego 7

PULMONOLOG

Agata Kot
Viltis Medica

specjalistyczny 
gabinet chorób płuc

ul. Wrocławska 8D
TRZEBNICA

rejestracja: 

tel. 505 686 165

          OKULISTA
 i PRACOWNIA OPTYCZNA

lek. med.  Maria Banaś-Wojtowicz
specjalista chorób oczu i optometrysta

Trzebnica ul. H. Pobożnego 15/XII
                        wejście od ulicy Milickiej
Rejestracja:

71 387 22 67 / 607 40 58 47
czynny: pon. - pt. w godz. 13-19

www.okulistatrzebnica.pl
pełen zakres badań okulistycznych
ocT - optyczna koherentna tomografia
komputerowe pole widzenia

GABINET USG

dr n. med. Tomasz Harań
specjalista radiolog

TRzEBNIcA (koło stadionu)

 ul. Obornicka 41e
REJESTRACJA 

tel.  71 387 27 78
 605 175 050

Godziny przyjęć:
pon. i czw. 9:00 - 15.30
wt. i śr. 14:00 - 19:00

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

ORTODONTA

lEczEniE wad zGryzu
lek. stom.

specjalista II z ortodoncji

Lidia Korczyk
Trzebnica

ul. Obrońców Pokoju 31 A
przyjmuje we wtorki

od 14.00 do 19.00

tel. 604 095 455

PSYCHOLOG
P OZ Y T Y W - K a 

centrum rozwoju i wsparcia 
Psychologicznego

•	 psycholodzy	dzieci	i młodzieży
•	 psycholodzy	osób	dorosłych
•	 neurologopedzi
•	psychoterapia dzieci i młodzieży
•	 psychoterapia	osób	dorosłych
•	 grupy	rozwojowo	terapeutycz-

ne dla dzieci i młodzieży

trzebnica ul. Rynek 13/6
rejestracja tel. 503 901 757

www.pozytyw-ka.pl

TERAPEUTA  MANUALNY

mgr Paweł Stelmaszczyk
FIzJoTERAPIA 
osTEoPATIA

więcej informacji na stronie
www.stepmed.pl
cENTRUM MEDyczNE 

PROVITA
ul. Św. Jadwigi 27A-B Trzebnica

rejestracja  tel. 503 195 870 

LARYNGOLOG

p r a k t y k a 
laryngologiczna

Dr nauk med. Piotr Pastuszek
•	 choroby uszu, nosa, gardła i krtani
•	 badania	videoendoskopowe
•	 zabiegi	operacyjne

TRzEBNIcA
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-tej 

po wcześniejszym umówieniu.

tel. 602 159 230

 ASC SŁUCHMED

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

TRzEBNIcA 
 ul. H. Pobożnego 13
  (wejście od ul. Milickiej)

tel. 71 387 12 76
Gabinet czynny
pon. – śr. 8 – 16.30
czw. – pt. 8 – 15.30

           OKULISTA
      w   ZAKŁADZIE   OPTYCZNYM  

dr Anna Białek-Szymańska
specjalista chorób oczu

Trzebnica ul. Św. Jadwigi 1D
NOWA LOKALIZACJA

• komputerowe badanie wzroku
• mierzenie ciśnienia aplanatem
• badanie dna oka
• dobór soczewek kontaktowych

optyk czynny: pon. - pt. 10-18
dr przyjmuje: soboty 10 - 14

REJEsTRAcJA tel. 601 754 974

       STOMATOLOG

dr n. med. 
Justyna Składnik 
specjalista stomatologii 
zachowawczej z endodoncją 

TRzEBNIcA  

ul. św. Jadwigi 19 a 
czynne od poniedziałku do piątku

REJEsTRAcJA TELEFoNIczNA

603 233 932
505 377 781

STOMATOLOGIA
 RODZINNA

 zofia anna bartłomiej 
Kaczmarzyk
www.kaczmarzyk.eu

ORTODONTA
IMPLANTY

pełen zakres usług 
stomatologicznych

TRzEBNIcA ul. Św. Jadwigi 21 b
pon. - pt. w godz. 8:00 - 19:30

tel. 71 312 15 10, 601 721 805

DIAGNOZA

MoNAcHIJsKA 
FUNKcJoNALNA

DIAGNosTyKA 
RozWoJoWA

0 - 6 r. ż.

504 234 127
607 398 582

REHABILITACJA
NIEMOWLąT i DZIECI

mgr Marta Massalska
fizjoterapeuta dziecięcy

- terapia neurorozwojowa metodą 
NDT -Bobath

- nauka pielęgnacji małego dziecka
- dobór i montaż termoplastycz-

nych wkładek ortopedycznych
- terapia wad postawy
- nauka chustonoszenia
- masaż shantala
ul. daszyńskiego 67/11 trzebnica

tel. 607 398 582

Przychodnia Dermatologiczna 
DERMED 

z zabiegami leczniczo-kosmetycznymi

lek. med. Irena Dudek-Zaborowska 
specjalista dermatolog-wenerolog
Trzebnica ul. Wiosenna 26

(boczna ul. Polnej)
zakres działalności gabinetu:
• wizyty lekarskie na NFz tel. 71 387 06 03 

obowiązuje wcześniejsza rejestracja 
pon. wt. czw. 8-13,   środa  13-18.

• wizyty prywatne  tel. 669 070 396
• prywatne zabiegi leczniczo-kosmetycz-

ne (specjalistyczna pielęgnacja twarzy  
i stóp, usuwanie odcisków) Anna Binek 
tel. 726 162 805

INTERNISTA
DIABETOLOG

lek. Jolanta Wojciechowska

trzEbnica

ul. Św. Jadwigi 27 A-B

godz. przyjęć: Środa 15.00 - 16.30

Rejestracja telefoniczna 
po godz. 20-tej

tel. 71 312 16 80

TECHNIK DENTYSTYCZNY

Adrian Lenkcis
Pracownia Techniki Dentystycznej

arodent
Ekspresowa naprawa 

protez zębowych

TRZEBNICA
ul. Obornicka 41 G
Pracownia czynna 

pon. - pt.  8.30 - 16.30

tel. 602 880 583

PSYCHOLOG

mgr Joanna Płuska
•	PSYCHOTERAPIA (problemy 

w życiu osobistym, rodzinnym  
i zawodowym związane z odczu-
wanym lękiem, smutkiem, złością, 
poczuciem straty, itd.)

• terapia  psychologiczna dla osób 
 z  zESPOłEm  ASPERgERA
•	 Pomoc psychologiczna w dziedzi-

nie SEkSuOlOgII - szkolenia na 
temat seksualności osób ze sprzężoną 
niepełnosprawnością dla placówek 
i rodziców

tel. 883 964 804

       STOMATOLOG

lek. stom. 

Ewa Zgliczyńska-Duda

NOWY GABINET
TRzEBNIcA  

ul. J. Korczaka 1E
(wejście od strony parkingu przy ul. 

A. Krajowej na osiedlu Zdrój)
•	 stomatologia	zachowawcza
•	 stomatologia	dziecięca
•	protetyka, ortodoncja  603 925 286

tel.  607636024 / 713870938

LOGOPEDA
 KLINICZNY

•	 NEURoLoGoPEDA KLINIczNy
  z WczEsNĄ INTERWENcJĄ

•	 PEDAGoG sPEcJALNy
  - sURDoPEDAGoG

•	 PEDAGoG

•	 MAsAŻ sHANTALA

•	 TERAPIA WG s. MAssGUToWEJ

tel.  504 234 127
 mgr AGNIEszKA FRANIEczEK

GABINETY  LEKARSKIE

NEUROLOG

lek. med. 
Monika Susz-Kołodyńska

trzEbnica  

ul. Św. Jadwigi 25A

śr. i czw. w godz.  16 - 19

REJESTRACJA telefoniczna

513 128 911

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
Trzebnica, ośrodek Medyczny „zdrój”

ul. KOŚCIUSZKI 10
centrum Medyczne zDRÓJ

tel. 696 115 821

INTERNISTA
KARDIOLOG

Gabinet internistyczno 
kardiologiczny

lekarz Krzysztof Włodarczyk
specjalista chorób 

wewnętrznych i kardiologii
przyjmuje: 

w poniedziałki od 15.15 do 16.15
w czwartki    od 16.00 do 17.00

Trzebnica ul. Kościuszki 10
w zakładzie rehabilitacyjnym

wizyty domowe tel. 601 760 888

PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPEUTA

Mgr Magdalena Gworys
•	Psychoterapia dorosłych i młodzieży: 
kryzysy życiowe, nerwice, depresja, trud-
ności w relacjach, przeżywanie trudnych 
emocji: lęku, złości, dolegliwości zdrowotne, 
które nie znajdują potwierdzenia w diagno-
zie medycznej, itp.
•	Diagnoza	psychologiczna: gotowość 
szkolna, trudności w uczeniu się, intelekt, 
rozwój psychomotoryczny, osobowość, 
temperament. tel. 733 166 795

www.magdalenagworys.pl   
centrum zdrowia EMVIT, 

ul. Głowackiego 7   TRzEBNIcA



           WETERYNARZ

lek. wet. Ewa Okręglicka
TRzEBNIcA

ul. B. Głowackiego 16
(naprzeciwko PZU)

Godziny przyjęć:
pon. / śr. / pt. 10 - 18
wt. / czw. 8 - 17
sob. 9 - 14

    tel.  601 061 222

 LEKARZ   WETERYNARII

GABINET  WETERyNARyJNy  IATROS

dr n. wet. stanisław Dzimira
lek. wet. Ewa Michalska

TRzEBNIcA  ul. 1 Maja 3 

tel.  71 312 09 85
   601 76 29 57

pon. / śr. / pt. 11 - 19
wt. / czw. 8 - 14
sob. 10 - 14

MASAż   LECZNICZY

GABINET 
masażu leczniczego
i terapii manualnej

    Agnieszka Muszczak-Sowa
•	bóle kręgosłupa
•	napięcia karku (bóle głowy)
•	drętwienie rąk
•	promieniujące bóle kończyn dolnych
•	masaż stóp
•	masaże relaksacyjne

ul. witosa 20
tel. 600 353 595

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

APTEKI
DyŻUR NocNy

przez cały 2016 rok 
pełni apteka: 

Panaceum
 ul. Daszyńskiego 65
trzebnica 

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
Trzebnickie centrum Medyczne zdrój

czwartki godz. 11-15

REJEsTRAcJA 

tel. 606456454

kierunek  i  godzina  odjazdu przystanki

TRZEBNICA – BOLEŚCIN – SIEDLEC PKP – TRZEBNICA
6:18    7:28    10:42    14:40    16:05    17:13  

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

trzeBniCa – konioWo     15:35     Przystanek nr. 12 – ul. Ks. Bochenka, 
miejsce: Al. Jana Pawła II

konioWo – trzeBniCa     8:20    11:35
trzeBniCa – MarCinoWo   
12:32  (kursuje wtorek i piątek oprócz dni ustawowo wolnych od prac)
16:35  (kursuje od pon. do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy)

przystanek to nr 18 (UM) – ul Daszyńskiego, 
miejsce: Urząd Miejski.

TRZEBNICA – MASŁÓW – KAŁOWICE – TRZEBNICA  12:05   16:10  Przystanek nr. 12 – ul. Ks. Bochenka, 
miejsce: Al. Jana Pawła II

TRZEBNICA – UJEŹDZIEC MAŁY     13:15    14:15A    15:15A  Przystanek nr. 12 – ul. Ks. Bochenka, 
miejsce: Al. Jana Pawła II

Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.
A - w ferie zimowe i letnie kursuje tylko do Ujeźdzca Wielkiego.           Ważny od 05.09.2016 r. - 31.12.2017 r.
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REHABILITACJA 
DZIECI I NIEMOWLąT

mgr Dominika Ociepka
certyfikowany Fizjoterapeuta

terapia metodą vojty i ndt 
bobath, PnF, FitS, terapia 

Manualna i inne.
gabinet: Zawonia, ul. Radosna 6
wizyty domowe: trzebnica i okolice.

www.dominikaociepka.pl

tel. 509 160 905



KAWALERKA(14) w Trzebnicy, 25 mkw, IV 
piętro, w pełni umeblowana nie wymaga 
remontu, cena 90 tyś zł, tel. 605 259 980. 
KAWALERKA(9) w centrum Trzebnicy, 25 
mkw, IV p. w pełni umeblowana, cena 700 
zł + opłaty tel. 605 259 980.
MIESZKANIE(14) na osiedlu Zdrój w Trzeb-
nicy, ul. Korczaka - pierwsze osiedle. Drugie 
piętro, winda, 3 pokoje, 2 balkony, klimaty-
zacja, komfortowe,  miejsce postojowe, wy-
kończone w wysokim standardzie, tel. 608 
697 330.
MIESZKANIE(14) dla seniora w Trzebnicy 
trzy pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, 
balkon spokojna okolica, centrum miasta, 
dwa parki zieleni, blisko kościoła, urzędów, 
sklepów, przystanku autobusowego, bardzo 
atrakcyjny czynsz, ogrzewanie samodzielne 
gazowe, cena 330 tyś zł, tel. 781 652 205.
MIESZKANIE(14) własnościowe o pow. 82 
mkw w Trzebnicy, 3 pokoje, ogród, piwnica, 
spiżarka, igoorr@poczta.fm, tel. 731 126 305.
MIESZKANIE(13) 2-pokojowe o pow. 34 
mkw w centrum Trzebnicy. Tel. 669 664 798.
MIESZKANIE(13) 53 mkw,  w Trzebnicy, tel. 
607 431 604.
MIESZKANIE(13) własnościowe w budyn-
ku wielorodzinnym, w Obornikach Śl., pow. 
64 mkw w tym kuchnia, 3 pokoje, łazienka. 
Mieszkanie po remoncie, do zamieszkania. 
Budynek ocieplony, okna plastikowe. Do 
mieszkania przynależy piwnica, garaż, część 
strychu, ogródek i część podwórka. Cena 180 
tys. do negocjacji, tel. 605 512 825.
MIESZKANIE(13) własnościowe składające 
się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przed-
pokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 
- 57,2 mkw, położone na wysokim parterze 
w miejscowości Nowy Dwór. Wraz z miesz-
kanie jest także piwnica, budynek gospo-
darczy (który można przerobić na garaż) i 
ogródek ok. 3 arów. Mieszkanie usytuowa-
ne w pobliżu szpitala; niedaleko znajduje 
się przystanek autobusowy podmiejski, a 
także supermarkety; Cena: 170 000 zł (do 
negocjacji), tel. 784 058 257.
MIESZKANIE(12) 57,3 mkw, w Trzebnicy, 
przy ul. Słonecznej, ,3 pokoje, I piętro, cena 
do negocjacji, tel. 795 480 501.
MIESZKANIE(12)  w Trzebnicy, Rynek, 48m2, 
2 pokoje, z balkonem, 3 piętro, cena 200 tys. , 
tel. 791 181 454.
MIESZKANIE(12) 2-pokojowe w Rzędziszo-
wicach, W dwupiętrowym budynku, na ka-
meralnym osiedlu. Mieszkanie składa się z 2 
pokoi oddzielnej widnej kuchni, łazienki i WC. 
Z dużego pokoju wyjście na balkon (9m2) i ta-
ras przynależny do mieszkania. Ogrzewanie z 
osiedlowej kotłowni. Do mieszkania przyna-
leży ogródek (5arów), garaż i 2 duże piwnice. 
Cena do negocjacji 150tys. tel 782 643 758.
MIESZKANIE(12) 2-pokojowe (49,10 mkw) z 
balkonem i piwnicą, II  piętro, ul. Piwniczna. 
Możliwość dokupienia garażu (19 mkw). Cena 
do uzgodnienia, tel. 698 745 828.
MIESZKANIE(11) Ligota gm. Trzebnica o 
pow. ok 35 mkw, 1 piętro, księga wieczysta. 
W skład wchodzi pokój, jadalnia/pokój z 
kuchnia, łazienka, korytarz. Mieszkanie po re-
moncie. Cena 66 tys., tel. 662 227 587.
MIESZKANIE(11) w Trzebnicy, Rynek, 48 
mkw, 2 pokoje, III piętro, balkon, tel. 781 181 454.
MIESZKANIE(13) W Trzebnicy przy ul. Sło-
necznej, 57,3 mkw, 3 pokoje, I piętro, kuchnia 
osobna, tel. 795 480 501.
MIESZKANIE(11) Trzebnica nowe - stan de-
weloperski, powierzchnia 79 mkw. Salon z 
aneksem kuchennym, dwa pokoje, łazienka, 
garderoba, przedpokój, balkon. III piętro (win-
da). Lokalizacja - ul. Korczaka (okolica Trzebni-
ca Zdrój). Okna w kierunku południowym i 
płd.-zachodnim. Bardzo słoneczne i ustawne. 
W cenie GRATIS gotowy projekt architekta 

wnętrz. Cena 350 tys. do negocjacji, tel. 664 
781 782.
MIESZKANIE(10) kwaterunkowe 68 mkw 
z ogrzewaniem elektrycznym (II taryfa) we 
Wrocławiu pl. Św Macieja na 1 piętrze na 
mieszkanie w Trzebnicy do 40 mkw do 2 
piętra, tel.  514 595 876.
MIESZKANIE(13) w Trzebnicy blisko Rynku, 
63, mkw, 3 pokoje, duży balkon, tel. po 16:00 
784 055 706.
MIESZKANIE(9) własnościowe 53 mkw, 
w Trzebnicy, tel. 607 431 604.
MIESZKANIE(9) Okazja! ładne, tanie w 
utrzymaniu, w centrum Trzebnicy, o pow. 
40,80 mkw, składa się z 2 pokoi z aneksem 
kuchennym, łazienki i przedpokoju. Cena 
130 000 zł. do negocjacji. Więcej informacji 
na stronie www.okolica.pl , tel. 668 215 025.
MIESZKANIE(8) dwupokojowe, własno-
ściowe, w budynku willowym. Lokalizacja: 
Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka. Charakte-
rystyka: I piętro, powierzchnia: 58,00 mkw, 
stan bardzo dobry, instalacje wymienione, 
okna: nowe/wymienione, plastikowe, własne 
ogrzewanie gazowe. Do mieszkania dodat-
kowo przynależy piwnica oraz wydzielone 
podwórze. Całość jest ogrodzona. Cena 185 
000,00, tel. 600 232 468 lub 782 821 701.
MIESZKANIE(7) własnościowe w Jedlinie 
Zdroju koło Wałbrzycha o pow. 40m2, II pię-
tro, wraz z łazienką. Ogrzewanie elektryczne, 
możliwość budowy kominka, umeblowane, 
tel. 694 216 036.
MIESZKANIE(7) 59 mkw, w centrum Trzeb-
nicy, urokliwe poddaszowe, 1 min. do dep-
taka, nowe budownictwo. Wykończone na 
wysoki standard, sypialnia, salon z kuchnią, 
duża łazienka, garderoba, parking podziem-
ny, winda. Wyposażenie, zmywarka, klima-
tyzacja, meble kuchenne, prysznic, wanna, 
szafa w zabudowie. Wystarczy łóżko i można 
mieszkać. Cena 245 tys., tel. 604 692 346.
MIESZKANIE(6) 3-pokojowe w Trzebnicy, 
parter, garderoba, spiżarka,  osobno wc, ko-
mórka lokatorska, ogródek, 92mkw. Cena 230 
000 zł, tel. 609 577 122.
MIESZKANIE(6) 3-pokojowe w Trzebnicy 
przy ul. Milickiej - Piwnicznej. Parter, gardero-
ba, spiżarka, osobno wc, komórka lokatorska  
8mkw, ogródek, 75,6 mkw. Cena 230 000, tel. 
665 001 704.
MIESZKANIE(6) słoneczne, dwupoziomo-
we na trzecim piętrze w Trzebnicy. W spokoj-
nym, kameralnym, zielonym miejscu przy ul. 
Piwnicznej. Pow. 65mkw, balkon, dwie łazien-
ki, piwnica. Możliwość zamiany z dopłatą na 
mniejsze do wysokości pierwszego piętra, tel. 
602 155 678.

DOM(13) jednorodzinny, wolno stojący w 
centrum Trzebnicy. Atrakcyjna cena, duża 
działka siedliskowa, tel. 723 117 268.
DOM(13) zabytkowy o powierzchni 126 mkw 
+ budynki gospodarcze - do remontu, dla 
konesera 12 km od Trzebnicy - Biedaszków 
Wielki 30 - tylko kontakt  osobisty.
PÓł DOMU(13) wraz  przylegającą działką, 
gdzie znajduje się garaż, pomieszczenia go-
spodarcze w Trzebnicy w atrakcyjnej okolicy, 
tel. 607 636 024.
DOM(13) nowy, 3 km od Trzebnicy, parter 110 
mkw, góra do adaptacji, bardzo dobre mate-
riały, do wykończenia Działka 2020 mkw, ci-
cha, spokojna okolica. 320 tys. tel. 794 538 784.
DOM(11) nowy, 3 km od Trzebnicy, parter 110 
mkw, góra do adaptacji, bardzo dobre materiały, 
ciepły, działka 2020 mkw, cicha, spokojna okolica, 
do wykończenia. Cena 320 tys., tel. 794 538 784.
DOM(13) jednorodzinny parterowy o pow. 
132 m kw. plus użytkowe poddasze (niewy-
kończone). Działka 13 arów. W strefie krajo-
brazowej 2 km od Trzebnicy, tel. 609 110 868.
DOM(8) jednorodzinny w centrum Trzebnicy, 
tel. 723 117 268.
DOM(7) w Trzebnicy na działce 600 mkw + 
garaż z zapleczem gosp. + meble,  tel. 694 
216 036.
DOM(7) wolno stojący w Trzebnicy lub za-
mienię na mieszkanie we Wrocławiu, tel. 733 
605 155.
DOM(8) + budynki gospodarcze na działce 
1,08 ha w okolicach Trzebnicy lub zamienię 
na dom W Trzebnicy, tel. 665 549 669.
DOM(8) w okolicach Trzebnicy na mieszka-
nie w Trzebnicy, tel. 665 549 669.

DZIAłKA(14) budowlana 1300 mkw, w Pier-
woszowie, blisko lasu w nowym osiedlu, cena 
do uzgodnienia, tel. 782 532 519.
DZIAłKA(14) budowlana 9 arów Komorowo 
koło Trzebnicy.  Szerokość 20 M, Długość 45 
M, uzbrojona, posiada warunki zabudowy. 
Położona jest 25 km od Wrocławia, 6 km od 
Trzebnicy przy drodze asfaltowej, wjazd z ob-
niżonym chodnikiem. W sąsiedztwie budo-
wane jest osiedle domków jednorodzinnych, 
atrakcyjne położenie. CENA DO NEGOCJACJI, 
tel. 501 722 594.

DZIAłKA(14) duża, uzbrojona, budowlana w 
Jaszycach, powierzchnia 10,40 ara, foremny 

prostokąt, cena do negocjacji, tel. 691 525 389.
SAD(14) wiśniowo-czereśniowy 1,40 ha z moż-
liwością budowy domu przy drodze Trzebni-
ca – Oborniki Śląskie, tel. 502 318 266.
DZIAłKI(14) budowlane w Księginicach, tel. 
509 406 292.
DZIAłKA(14) w Wiszni Małej, 30 arów, 
uchwalony MPZP, atrakcyjna lokalizacja, za-
dbana, media przy drodze, zjazd z drogi asfal-
towej, cena do uzgodnienia, tel. 723 103 322.
DZIAłKI(14) 4 sztuki, budowlane w Kałowi-
cach, gmina Zawonia lub zamienię na miesz-
kanie we Wrocławiu lub w Trzebnicy, tel. 798 
263 003.
DZIAłKA(13) duża, uzbrojona, budowlana w 
Jaszycach, powierzchnia 10,40 ara, foremny 
prostokąt, cena 57000 zł do negocjacji, tel. 
691 525 389.
DZIAłKA(12) przy ul. Polnej, własnościowa, 
teren pod zabudowę o powierzchni 26 arów 
i 39 mkw, tel. 724 121 082.
DZIAłKA(12) budowlana w Trzebnicy, 1840 
mkw, tel. 505 334 186.
GRUNT(12) rolny klasy IV o powierzchni ok. 
3,95 ha w miejscowości Malczów, gmina 
Trzebnica. Grunt stanowi część większej 
działki o powierzchni 12,72 ha i jest poro-
śnięty samosiewami. Cena 16 000 za hektar, 
tel. 71 360 17 25.
DZIAłKA(13) budowlaną Siedlec Trzebnicki, 
tel. 502 860 657.
DZIAłKI(13) budowlane 11 arowe, Pstrzejo-
wice, Gmina Zawonia, tel. 725 147 283.
DZIAłKA(13) dwie sztuki ,budowlane 10 a i 
12 a w Szczytkowicach, tel. 665 233 766.
DZIAłKA(13) budowlana 12 arów z mediami 
w Trzebnicy, ul. Polna, tel. 790 558 208.

DZIAłKA(12) klimatyczna w Szczytkowi-
cach, 10 arów NR 73/21, cena 46 tyś. zł., tel. 
693 031 974.
DZIAłKA(11) rolna, 31 arów, Brzezie, tel. 668 
302 127.
DZIAłKA(11) w Sulisławicach o łącznej po-
wierzchni 13 arów z możliwością przekształ-
cenia na budowlaną. Cena do uzgodnienia, 
tel. 722 167 592.
DZIAłKA(11) budowlana 15 arów uzbrojona 
Wisznia Małą ul. Szkolna, sprzedam lub za-
mienię na mieszkanie do II –go piętra, cena 
do negocjacji, tel. 785 410 362.
DZIAłKA(11) grunt budowlany o pow. 5000 
mkw. w samej Trzebnicy, koło  stadionu spor-
towego (ul. Zielona) sprzedam bez pośredni-
ków, tel. 507 843 124.
DZIAłKA(10) budowlana w Żmigrodzie, 8 
arów, ul. Prusa,  tel. 693 446 053.
DZIAłKA(9) budowlana 26,6 ara w Trzebnicy 
ul. Ogrodowa. Panorama na całą Trzebnicę, 
tel. 603763 286.
POLE(8) użytkowane, 3 ha, w Szczytkowi-
cach, tel. 601 701 865.
DZIAłKA(8) 1.555 mkw, nad prywatnym 
jeziorem, ZŁOTORYJA – 90 km od Wrocławia, 
Grunt w kompleksie 25 działek z własnym 
jeziorem. Teren dostępny wyłącznie dla wła-
ścicieli. Nabywca otrzymuje w cenie 1/25 
jeziora, plaż, drogi i parkingu (łącznie 35.000 
m2). Prąd na działce, można budować. Po-
dział terenu zapewnia każdemu właścicielo-
wi dostęp do jeziora, korzystanie z miejsc do 
plażowania, wędkowania i kąpieli oraz miejsc 
na ogniska. Jezioro oferuje doskonałe warun-
ki dla płetwonurków. Woda I klasy czystości 
(mnóstwo ryb i raków). Cena: 38.526 zł,  Info: 
www.oczkozlotoryja.pl, tel. 602 629 808.
DZIAłKA(8) nr 397/9 o powierzchni 0,35 
ha zlokalizowaną we wsi Kuźniczysko, przy 
drodze asfaltowej blisko lasu. Woda i prąd w 
granicy działki, tel. 603 803 802.
DZIAłKA(8) budowlaną  40,7 arów w Trzeb-
nicy, cena / mkw 270 zł, tel. 669 265 933.
DZIAłKA(8) budowlana w Księginicach 
przy ul. Słonecznej (boczna od ul. Sportowej), 
tel.  603944 369.
DZIAłKI(8) budowlane , sztuk 6 o po-
wierzchni od 10-18 a. w RADZIĄDZU, 30 zł /
mkw, tel. 696 625 552.

DZIAłKA(7) budowlana, Osiedle Polna w 
Trzebnicy, działka nr 110, zaprojektowana przy 
rondzie, pow. 18 arów. Położona na wzniesie-
niu, teren płaski, piękny widok na okolicę, do-
bra lokalizacja w stosunku do centrum miasta, 
cena 120 zł /mkw, tel. 608 572 381.
DZIAłKA(7) BUDOWLANA, 28 arów, atrak-
cyjna, pięknie położona w Ligocie, uzbrojo-
na, ujęta w planie zagospodarowania prze-
strzennego, tel. 661 139 043.
DZIAłKA(13) budowlaną, malowniczo poło-
żoną na obrzeżach miasta Trzebnica, pow. 23 
ary, tel. 785 686 232.
DZIAłKI BUDOWLANE(7) 10a i 15,57a w 
Szczytkowicach. Zjazd z drogi asfaltowej, me-
dia, blisko drogi, ładna, spokojna okolica, tel. 
699 991 561 lub 71 312 34 31.

GARAż(14) blaszany, wym. 5 x 3 m, cena 750 

zł, tel. 513 918 288.
GARAż(14) tel. 693 663 591.
LOKAL (14)użytkowy 53 mkw, w Trzebnicy,  
tanio sprzedam,  tel. 607 431 604.
LOKAL(13) w centrum Trzebnicy, handlowo
-usługowy o pow. 35 mkw z możliwością 
rozbudowy oraz parkingiem prywatnym, 
klimatyzacją, wszystkie media, w zabudo-
wie szeregowej, na działce własnościowej 65 
mkw, tel. 798 267 177.
LOKAL(12) handlowo-usługowy w rejonie ul. 
Daszyńskiego w Trzebnicy, ścisłe centrum w 
pobliżu głównego ciągu handlowego i no-
wego deptaka, lokal o pow. 96  m. kw. z za-
pleczem biurowym i socjalnym, parter, wej-
ście bezpośrednio z ulicy, odrębna własność 
z księgą wieczysta, przy lokalu działka o pow. 
65 m. kw z możliwością powiększenia lokalu 
lub wykorzystania na parking, tel. 501 503 211

DZIAłKĘ(14)  budowlaną w centrum Trzeb-
nicy, tel. 722 277 996. 
MIESZKANIE(14) w Trzebnicy do 45 mkw,  
tel. 798 263 003.
MIESZKANIE(13) w Trzebnicy, 2 - 3 pokojo-
we, na parterze lub 1 piętrze, z balkonem w 
przystępnej cenie, tel. 690 899 109.
GARAż(13) w rejonie ul. Wąskiej lub Lipowej 
w Trzebnicy, płacę gotówką, tel. 601 838 394.
MIESZKANIE(10) w Trzebnicy w rozsądnej 
cenie, tel. 693 223 802.

DOM LUB MIESZKANIE(14) do 100 mkw, 
minimum trzy pokoje na terenie Trzebnicy na 
okres 5 lat, tel. 536 911 566.
DOM(14) w Trzebnicy, co najmniej 4 pokoje, 
mogą być również dwa oddzielne wejścia, 
tel. 504 239 193.
MIESZKANIE(13) 2-3 pokojowe (od 1.09., w 
Trzebnicy). Najlepiej nieumeblowane. Osoby 
niepijące, niepalące, dbające o czystość, tel. 
781 175 405.

WSPÓłLOKATOR(10) poszukuję współlo-
katora do mieszkania 53 mkw, w dobrej lo-
kalizacji w Trzebnicy, mieszkanie czyste i za-
dbane, cena 625 zł + opłaty, tel. 665 147 450.

GARAż(8) Sanepid Trzebnica wynajmie ga-
raż na terenie Trzebnicy, e-mail psse.trzebni-
ca@post.pl , tel. 71 312 09 16.

DZIAłKĘ(14) Mam do wydzierżawienia o 
pow. 11 arów w Kobylicach, ( dzwonić po 
godz. 14 )tel. 601 622 703.
MIESZKANIE(14) w Trzebnicy, 40 mkw, przy 
deptaku, w nowym budownictwie. Jasne, 
przestronne. Kuchnia, pokój, łazienka, po-
mieszczenie gospodarcze, balkon. Do miesz-
kania przynależy piwnica. Budynek posiada 
windę, tel. 603 627 607.
MIESZKANIE(14)  Trzebnica ul. Obornicka, 
46 mkw, po generalnym remoncie: 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój. Możliwość ko-
rzystania ze strychu i ogrodu; Cena: 1200 zł + 
media (mieszkanie bez czynszu); dodatkowo 
możliwość wynajęcia garażu: 200 zł/miesiąc, 
tel. 507 767 995.
LOKAL(13) handlowo-usługowy o pow. 12 
mkw (woda, prąd, WC), wyremontowany, 
przy ul. Ks. W. Bochenka 25. Proszę dzwonić 
po godz. 15.00, tel. 530 695 800.

LOKAL(13) użytkowy, wynajmę lub sprze-
dam, w centrum Trzebnicy o pow. 47 mkw, 
parter, osobne wejście, znakomite miejsce na 
wszelkiego rodzaju usługi, tel. 601 770 545.
MIESZKANIE(13) w Wiszni Małej, o pow. 40 
mkw, jednopokojowe, łazienka, przedpokój, 
oddzielne wejście przy posesji domku jedno-
rodzinnego, częściowo umeblowane, 700 zł 
+ media, tel. 71 312 40 28, 514 399 495.
MIESZKANIE(13) dwu pokojowe z balko-
nem, umeblowane w centrum Trzebnicy 1 
piętro. tel. 502 860 657.
LOKAL(12) w centrum Trzebnicy handlowo
-usługowy o pow. 35 mkw z możliwością 
rozbudowy oraz z parkingiem prywatnym, 
klimatyzacją. Wszystkie media w zabudowie 
szeregowej na działce własnościowej 65 
mkw, tel. 798 267 177.
MIESZKANIE(12) 48 mkw, Trzebnica, ul. 
Obornicka. Dwa pokoje, kuchnia, łazienka, 
duży balkon + piwnica. Mieszkanie wolne od 
lipca 2016. Opłata 1000 zł +kaucja w wyso-
kości 1 miesiąca +czynsz +media. Wyrażam 
zgodę na możliwość posiadania zwierząt, tel. 
695 742 829.
MIESZKANIE(12) 74 mkw  w Trzebnicy kom-
fortowe, w nowym  budownictwie (3 pokoje 
+ łazienka + kuchnia + balkon + taras-moż-
liwość grillowania) 1 piętro od lipca, tel. 502 

616 533.
MIESZKANIE(12) dwupokojowe 43 mkw 
przy ul. Bochenka. 1000 zł + opłaty, tel. 730 
080 567.
MIESZKANIE(11) klimatyzowane 53 mkw w 
Trzebnicy przy deptaku, w nowym budow-
nictwie. Salon z aneksem kuchennym, pokój, 
łazienka, garderoba. Jest też piwnica i garaż 
podziemny. Budynek posiada windę, tel. 669 
778 997.
KIOSK(10) wraz z agencją pocztową przy ul. 
Obornickiej w Trzebnicy, tel. 661 030 573.
DZIAłKA(9) w Kobylicach, do wydzierżawie-
nia tel. 601 622 703.

KELNERKA/KUCHARZ(13) Restauracja 
Palermo w Trzebnicy przy ul. Jana Pawła 
II 1 zatrudni osobę na stanowisko kelnerki 
oraz kucharza. Mile widziane doświadcze-
nie. Oferujemy umowę o pracę, elastycz-
ny grafik. Informacje pod, tel. 668 374 650.
KELNERKA/KIEROWCA(13) Pizzeria Pa-
lermo w Trzebnicy przy ul. Św. Jadwigi 15 
zatrudni osobę na stanowisko kierowcy 
oraz kelnerkę. Praca na wakacje, week-
endy lub na stałe. Oferujemy umowę o 
pracę, elastyczny grafik. Informacje pod, 
tel. 509 617 118.

NAUCZYCIEL(14) przyjmę do pracy nauczy-
ciela przedszkolnego, tel. 664 734664.
PRACA BIUROWA(14) stacjonarny specja-
lista ds. sprzedaży. Cv proszę przesyłać na 
adres: pracatrzebnica@slowowroclawian.pl, 
tel. 506 162 908.
KRAWCOWE/ SZWACZKI(14) VIDIAN 
sp. zoo Świątniki, ul. Trzebnicka 15, zatrudni 
krawcowe, dobre wynagrodzenie, tel. 71 387 
05 46.
OPIEKUNKA(14) poszukuję opiekunki dla 
5-miesięcznego chłopca w Szczytkowicach 
(praca na miejscu u dziecka) albo w Trzebni-
cy (w domu opiekunki) od września, tel. 693 
445 005.
KELNERKA/KUCHARZ(13) Restauracja 
Palermo w Trzebnicy przy ul. Jana Pawła II 1 
zatrudni osobę na stanowisko kelnerki oraz 
kucharza. Mile widziane doświadczenie. Ofe-
rujemy umowę o pracę, elastyczny grafik. 
Informacje pod, tel. 668 374 650.
KELNERKA/KIEROWCA(13) Pizzeria Pa-
lermo w Trzebnicy przy ul. Św. Jadwigi 15 
zatrudni osobę na stanowisko kierowcy oraz 
kelnerkę. Praca na wakacje, weekendy lub na 
stałe. Oferujemy umowę o pracę, elastyczny 
grafik. Informacje pod, tel. 509 617 118.
SPAWACZ/śLUSARZ(13) firma Plast-Met 
Systemy Ogrodzeniowe Sp. z o.o. Sp.k zatrud-
ni spawaczy z uprawnieniami lub ślusarzy 
chętnych do przyuczenia do zawodu spawa-
cza, tel. 71 388 92 38 lub kadr@plast-met.pl
MONTER REKLAM(13) Atrakcyjne warunki, 
(umowa o pracę), CV proszę wysyłać na ad-
res: biuro@alfatom.pl, tel. 71 388 91 06
LAKIERNIK(13) ANOTIS Lakiernia proszko-
wa w Trzebnicy zatrudni pracownika linii 
lakierniczej, nie wymagane doświadczenie, 
oferujemy stałe zatrudnienie na pełen etat, 
tel. 71 312 06 05.
KIEROWCA(12) zatrudnię kierowcę kat. B na 
pół lub cały etat, tel. 604 207 412.
PRACA PRZY ZBIORACH(13) najmę do 
zbioru wiśni, dzwonić wieczorem,  tel. 661 
851 943. 
OPIEKUN FINANSOWY(11) pracownik na 
cały etat, na stanowisko do oddziału Stefczyk 
Finanse w Żmigrodzie. Doświadczenie nie 
jest wymagane, wyślij CV na adres estera.fi-
rek@tzskokska.pl, tel. 605 740 104.
MONTER(11) zatrudnię osoby niepełno-
sprawne na stanowisko montera (Plast-Met), 
tel. 71 388 92 38.
PRACOWNIK/śLUSARZ(11) Firma ślusarska 
zatrudni pracownika, Trzebnica, tel. 691 894 011.
ZBIÓR CZEREśNI(13) najmę do zbioru cze-
reśni w Księginicach od czerwca, tel. 783 117 692.
OPIEKUNKA(11) do starszej osoby z możli-
wością zamieszkania w Trzebnicy, tel. 71 387 
10 77, 691 734 146.
POMOCNIK BUDOWLANY(10) firma bu-
dowlana poszukuje chętnego do pracy 
pana na stanowisko pomocnik budowlany, 
tel. 500 266 161.
SPRZĄTANIE(10) zatrudnię osobę do sprzą-
tania w piekarnio-cukierni w Trzebnicy, tel. 

DOM(14) 120 mkw w budowie szeregowej 
z garażem, ogródek 5 arowy, Księginice, 
cena 350 tyś zł, tel. 508 178 045.

KUPIĘ

POSZUKUjĘ  DO  WYNAjĘCIA

MAM  DO  WYNAjĘCIA

 DAM  PRACĘ 

OGłOSZENIA
DROBNE

KAWALERKA(13) w centrum Trzebnicy 
przy deptaku o pow. 36,5 mkw, II piętro, 
własnościowe, słoneczne, po remoncie. Po-
kój, przedpokój, kuchnia, łazienka, w przed-
pokoju szafa wnękowa przesuwna, meble 
kuchenne. Budynek po remoncie (styczeń 
2015 roku), piwnica, wydzielone miejsce na 
strychu. Możliwość zakupu do mieszkania 
garażu. Tel. 790 558 208.

 NIERUCHOMOśCI 

SPRZEDAM

ogłoszenia drobne są BEZPłATNE. 
Ich treść przyjmujemy  i wycofujemy:   

osobiście w sekretariacie GcKis ul. Pru-
sicka 12 lub telefonicznie  tel. 785 922 332  

oraz  przez e-mail: 
reklama.panorama.trzebnicka@wp.pl 
ogłoszenia publikowane są: przez ok. 6 emisji 

lub do momentu wycofania ich przez nadawcę. 
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PSS "Społem" 
w trzebnicy posiada do 
wydziErżawiEnia 

lOkalE 
300 m2 oraz 111 m2 

na działalność 
HANDLoWĄ, 
UsłUGoWĄ, itp.

więcej informacji 

tel. 71 312 09 36 
         609 79 49 91



603 262 837.
MECHANIK SAMOCHODOWY(10) poszu-
kuję pracownika  na stanowisko mechanika 
w Strzeszowie w firmie Autoperfect, umo-
wa o pracę, pełny etat, tel. 693 851 104.
POMOC DO CUKIERNI(9) Zatrudnię oso-
bę do pomocy w cukierni w Trzebnicy, tel. 691 
283 007.
KIEROWCA(9) Zatrudnię kierowcę do roz-
wożenia pieczywa. Piekarnia Trzebnica, tel. 
691 283 007.
CUKIERNIK(9) Zatrudnię cukiernika. Cukier-
nia Trzebnica, tel. 691 283 007.
OPIEKUNKA(8) dla dziecka 2-3 – letniego. Do-
rywczo lub na stałe, Trzebnica. tel. 661 811 530.

SPRZĄTANIE(14) domów, mycie okien, tel. 
510 773 825.
SPRZĄTANIE(14) posprzątam piwnice, ogro-
dy, własny transport. tel. 669 526 136.
KOSZENIE(13)  wykaszarką, cena 0,40 zł /
mkw, tel. 607 580 258.
MALOWANIE WNĘTRZ(12) tel. 603 864 654.
KIEROWCA(12) kat. B., tel. 662 531 557.
POMOC W ROLNICTWIE(11) szukam pra-
cy związanej z rolnictwem, tel. 667 631 225.
OPIEKUNKA(11) medyczna , zaopiekuję się 
starszym panem, tel. 667 631 225.
PRACA W OGRODZIE(11)  koszenie trawy, 
wertykulacja, sadzenie roślin, wytyczanie 
ścieżek, tel.  781 183 980, 725 710 111.
OPIEKUNKA(11) zaopiekuje się dzieckiem 
do 5 lat, tel. 781 653 481.
OPIEKUNKA(10) Zaopiekuję się dzieckiem 
w Trzebnicy, tel. 692 060 160
KOSZENIE TRAWY(9) kosiarką spalinową 
od 0,40 zł/mkw do 0.50 zł/mkw, tel. 607 
580 258.

 KOREPETYCjE 

RYSUNEK/MALARSTWO(13) Architekt, 
malarz, rysownik i podróżnik, przyjmuje na 
naukę rysunku odręcznego, na studia wyższe, 
a także na kurs malarstwa, tel. 727 343 600.
MATEMATYKA(8) szkoła średnia, matura, 
tel. 603 548 603.
HISZPAńSKI(7) Zapraszam na zajęcia! Uczę 
na wszystkich poziomach i w każdym celu. 
Terminy, długość i cena zajęć do ustalenia, tel. 
694 286 127.

RENAULT(14) Scenic 2, 2003, stan dobry, 
cena 8500 zł, tel. 603 864 654. 
RENAULT(14) Scenic 2001, stan dobry, spraw-
na klimatyzacja, 7300 zł, tel. 603 864 654.
WV(14) Golf 3, kombi, granatowy, 1.9 tdi 90 km, 
sprawny, zarejestrowany, aktualny przegląd 
i OC. Niedawno wymieniany olej, filtry i roz-
rząd, tel. 697 421 907. 
BLACHARKA(14) Fiat 126 p (błotniki, poszy-
cia przednie), tel. 605 365 312.
AUDI(13) 80 B4, 1992 rok, benzyna + gaz, 
przebieg 245 tys. km , oryginalne alu + koła 
zimowe, hak, pierwszy właściciel w kraju, 
cena 3500 tyś. tel. 602 637 562.

OPEL(13) astra clasic 1,4  rok 1999, 170 tys prze-
biegu, kolor biały, 4 drzwiowy, garażowany w 
bardzo dobrym stanie, cena 2000 zł, tel. 605 
475 438.
NISSAN(11) ALMERA rok 2002, poj. 1800, prze-
bieg 189 tyś., ABS, centralny zamek, elektrycz-
ne szyby, poduszki powietrzne, wspomaga-
nie kierownicy, klimatyzacja, cena 5500 zł, tel. 
605 368 993, 790 302 400.

FIAT(11) 126p, rok prod. 2000, przebieg 47 
tys.,pierwszy właściciel, ubezpieczony, ko-
lor czerwony, tel. 605 327 016.
SKUTER(11) elektryczny, tel. 662 992 226.
TOYOTA(10) Corolla 2004 lift 1,4 D4D 
90KM,auto z polskiego salonu, bogate wy-
posażenie, oryginalny stan kilometrów, tel. 
609 936 972.
OPEL(9) astra, 1999 r., 5- drzwiowy, kolor biały, 
stan dobry, książka pojazdu, cena 2800 zł, tel. 
605 475 438.
RENAULT(8) Clio 1,2 benzyna + gaz 2008 rok 
- grudzień, ubezpieczony i przegląd do grud-
nia 2016 roku, tel. 601 701 865.
RENAULT(8) Espace, benzyna + gaz, 2,2 L 
1994 rok, ubezpieczony, przegląd, jeżdżący, 
sprawny technicznie i prawie drugi samo-
chód w częściach, tel. 601 701 865.

CZĘśCI(14) do fiata punto, tel. 603 465 219.
ZESTAW NAPRAWCZY(14) do opon, sztuk 
2, pasuje do kilku marek, (dzwonić po godz. 
14) tel. 601 622 703.
FELGI(13) metalowe, 4 sztuki, do auta mały 
mercedes, o wym. 5 1/2Jx15H2 - 150 zł, tel. 
694 216 036.
FELGI(13) aluminiowe BBS 15'' (komplet
-4szt), model RY014, szerokość 7", ET35, roz-
staw śrub 5x120. Cena 600 zł, proszę dzwo-
nić po 16.00, tel. 607 601 327. 

OPONY(12) 235/40/18 stan dobry. Dunlop (2 
sztuki), GoodYear (2 sztuki). Cena za komplet 
2 sztuki 350 zł, tel. 501 480 000. 

BłOTNIK(11) do audi A4 przedni lewy, nowy 
- 60 zł, sprężyny z amortyzatorami do bmw 
318, cena 100 zł, skrzynię biegów do Opla 
Vectry B - 100 zł, tel. 603 864 654.

KOSIARKA(14) spalinowa i elektryczna, tel. 
603 465 219.
TRAKTOREK(14) kosiarkę z przyczepką i płu-
giem do śniegu,  tel. 697 614 575.

ROZSIEWACZ(14) nawozu, tel. 603 465 219.
BRONY(14) ciężkie, tel. 603 564 219.
OPRYSKIWACZ(14) tel. 603 564 219.
KULTYWATOR(14) z wałkiem, tel. 603 465 219.
OBORNIK(14) koński z dowozem, tel. 721 900 693.
KRÓLIKI(14) do dalszego chowu, tel. 721 900 693.
śWINIE(14) wietnamki, tel. 783 235 840.
KRÓLIKI(13) do dalszego chowu, tel. 721 900 693.
OBORNIK KOńSKI(13) workowany, tel. 721 
900 693.
CIĄGNIK(13) URSUS C 4011, cena do uzgod-
nienia, rejestrowany, ubezpieczony, tel. 783 
235 840.
WÓZ KONNY(13) przerobiony na traktor, 
cena 300 zł, tel. 783 235 840.
SIEWNIK(13) uniwersalny do prac ogrodo-
wych, pojemność 12 L, zielony, jak nowy, 
cena 65 zł, tel. 729 270 272, 609 667 557.

KRÓLIKI(12) do dalszego chowu, tel. 721 900 693.
CIĄGNIK(13) John Deedr 1030S z roku 1975. 
Ciągnik był użytkowany w  Niemczech na 
plantacji winogron, miał jednego właściciela 
w Niemczech. Został sprowadzony do Polski 
z dokumentacją do rejestracji (Brief). W 100% 
sprawny. Stan bardzo dobry, opony 95%, po 
wymianie filtrów i olejów. Cena: 22 500 do 
negocjacji, tel. 695 815 023.
SIECZKARKA(13) z silnikiem elektrycznym, 
cena 700 zł tel. 797 724 335.
OPRYSKIWACZ(12) polowy, 400 l, tel.  667 
180 770.
CIĄGNIK(12) URSUS C-355, zarejestrowany, 
tel. 667 180 770.
PORZECZKI(12) czarna i czerwona z własnej 
plantacji, świetnie nadaje się na przetwory 
oraz do bieżącej konsumpcji. Zbiór na prze-
łomie czerwca i lipca. Cena w zależności od 
ilości zamówienia. Sprzedaż w ilościach hur-
towych i detalicznych. Okolice Trzebnicy, tel. 
693 037 294.

KRÓLIKI(11) hodowlane mieszane około 100 
szt., różnego wieku, samce i samiczki. Cena 
do negocjacji, do obejrzenia w Zajączkowie 
między Wrocławiem a Obornikami Śląskimi, 
tel. 71 310 71 60.

KRÓLIKI(11) - samice z młodymi, około 8-9 
tygodniowe, 3 gniazda. Cena do uzgodnie-
nia, tel. 725 895 726.
OBORNIK(11) koński workowany, z dowo-
zem, tel. 721 900 693.
PSZENICA(11) 4 tony, po workowana po 50 
kg, dzwonić po godzinie 17, Biedaszków Wiel-
ki, tel. 664 017 936.
KRÓLIKI(10) odsadzone 7-8-tygodniowe do 

dalszego chowu. tel. 721 900 693.
żARNO(11) z 1900 roku, kompletne, cena 
1200 zł, tel. 883 433 793.

KUźNIA(11) kompletna + 100 sztuk narzędzi 
kowalskich, urządzenia ręczne i mechanicz-
ne, cena 10 000 zł, tel. 883 433 493.

PIEC(14) centralnego ogrzewania, pow. 
grzewcza 3,2, moc 25 KW, rok produkcji 2012, 
cena do uzgodnienia, (dzwonić wieczorem), 
tel. 661 851 943. 
PIEC(14) gazowy co "Vaillant" 2 funkcyjny, wi-
szący, 28 KW (sprawny), tanio, tel. 605 365 312.
POMPKĘ(14)  co typ PCO-25, tel. 605 365 312.
UMYWALKĘ(14) 60 x 60 cm, tel. 605 365 312.
PIEC(14) do kuchni – 300 zł, tel. 727 502 656.
SZLIFIERKA(14) kątowa czołowa do obrób-
ki kamienia  "na mokro" znanej polskiej firmy 
CELMA, tel. 693 280 780.

STEMPLE(14) budowlane drewniane 3 m, 
100 sztuk, cena ok. 5 zł /sztukę, tel. 505 735 765.
KABEL(13) elektryczny 4 x 6 mm, drut mie-
dziany, 18 metrów bieżących,  tanio, tel. 785 
686 232.
STEMPLE(13) budowlane, drewniane, 3 m, 
3,2 m; około 140 sztuk, cena 5 zł/szt, tel. 606 
906 960.
PIEC CO(13) 180 m powierzchnia grzewcza, 
w bardzo dobrym stanie, cena do uzgodnie-
nia. Do odbioru w Trzebnicy. tel. 798 484 366. 
BORDER (13)  5 szt, bardzo dobrej jakości- wy-
produkowane w Polsce. Długość 5 mb, wy-
sokość 13,5 cm. Cena za 5 szt - 50zł, tel. 605 
113 822.

ZAWÓR(13) nowy, cena 40 zł, tel. 502 677 578.

ZAMEK(13) nawierzchniowy nowy, cena 25 
zł, tel. 502 677 578.

PUSTAKI(13) szklane, luxfery o wym. 0,20 x 
0,20, cena 1 zł, tel. 694 216 036.
UMYWALKA(13) cena 30 zł, tel. 694 216 036.
OKNO(13) plastikowe, dwuskrzydłowe o 
wym. 1,25 x 2,25; tel. 694 216 036.
ROLETKI(12) nowe, paragon 230 zł / sprze-
dam za 100 zł: 70/75 cm - 4 sztuki, 50/55 - 1 
sztuka, 40/45 - 2 sztuki, tel. 601 198 984.
GRZEjNIKI ELEKTRYCZNE(12) 15 zł / 
sztuka, tel. 601 198 984.
KOSTKA BRUKOWA(12) z demontażu 30 
m tel. 603 864 654.
ZLEWOZMYWAK(12) dwukomorowy z 
ociekaczem, stal nierdzewna, 40 zł, tel. 781 
154 238.
MINI RUSZTOWANIE(12) CORDA, stan jak 
nowe . Cena 450 zł, tel. 501 480 000.

KARCHER(11) myjka, 90 bar ciśnienie, cena 
350 zł, tel. 505 838 073.
OśCIEżNICE(11) drewniane, stałe, kolor biały, 
nowe, prawe 60 zł, komplet, tel. 660 440 377.
STEROWNIK(11) do pieca CO i dmucha-
wę 150 zł za komplet, tel. 660 440 377.
SłUPKI BETONOWE(11) sztuk 65, wym. 
2,20 x 2,12, cena 10 zł / szt, tel. 883 433 493.

MAGIEL(14) sprzedam tanio magiel elek-

tryczny, tel. 697 596 235.
PRALKA(14) automatyczna AMICA, stan b. 
dobry, cena 250 zł, tel. 502 677 578.
.

PRALKA (14) automatyczna BLOMBERG, stan 
b. dobry, cena 250 zł, tel. 502 677 578.
.

LODÓWKA(14) cena 90 zł, tel. 502 677 578.

żELAZKO(13) nowe ze zbiornikiem wody, 
cena 25 zł, tel. 502 677 578.

SAUNA(14) przenośna parowa Total, używana 
ok 20 razy, cena do uzgodnienia, tel. 696 095 538.

KUCHNIA(13) elektryczna z szafką, tel. 694 
216 036.
MAGIEL(13) elektryczny, domowy, tel. 607 
431 604.
LODÓWKA(11) z osobną zamrażarką, firmy 
BEKO, cena 300 zł, bardzo mało użytkowana, 
tel. 505 838 073.

ROWER(14) rozmiar koła 24 cale, 180 zł, 
(dzwonić po godz. 15:00) tel. 505 022 012.

ROLKI(14) dziewczęce, różowe, rozm. 33-35, 
40 zł, (dzwonić po godz. 15:00) tel. 505 022 012.

CHODZIK(14) 4-kołowy, składany, lekki z ha-
mulcami (dla seniora), tel. 605 365 312.
ROWEREK(14) dla dziecka. koła 16 cali. stan 
dobry. Trzebnica cena 90 zł do negocjacji, tel. 
668 360 255.

ROWEREK(14) biegowy. Trzebnica, cena 65 
zł, tel. 668 360 255.

ROWER(13) górski FELD 600, cena do nego-
cjacji, tel. 535 494 556.
FOTELIK(12) samochodowy dla dziecka, 0 
- 15 kg, rozkładany do spania, 100 zł, tel. 697 
607 049.
ROWEREK(12) dziecięcy bez pedałów, 70 zł, 
tel. 697 607 049.
FOTELIK(11) samochodowy dla dziecka cy-
bex aton basic, od 0 do 13 kg, stan bardzo do-
bry ( + 2 adaptery do wpięcia do wózka gra-
tis), cena 250 zł do negocjacji, tel. 730 309 301.

ROWER GÓRSKI(11) stan bardzo dobry, 350 
zł., tel. 603 864 654.
DESKA WINDSURFINGOWA(10) MISTRAL 
idealna do nauki, tanio, tel. 505 551 358.

WÓZEK(14) w bardzo dobrym stanie (używa-
ny 1 rok). Model: Jumper X 3w1 firmy Tako. 
W skład wchodzą: gondola, spacerówka, 
fotelik samochodowy (bez kolizji), folia prze-
ciwdeszczowa na wózek, moskitiera na fote-
lik, torba. Kolor: czarno-czerwony. Cena 350 
zł, tel. 506 352 295.
WÓZEK(12) dziecięcy 2 osobowy szerego-
wy firmy Jane, 370 zł. tel. 798 267 177.
WÓZEK(12) 3 w 1, cena 300 zł, tel. 535 091 637.

WÓZEK DZIECIĘCY(11) 2 w 1 dla chłopca 
lub dziewczynki. Kolor szaro zielony. Wózek 
ma pompowane koła i amortyzatory. Jest 
bardzo skrętny i lekki w prowadzeniu. W 
przednich kołach można zrobić blokadę na 
jazdę bez skręcania + hamulec z tyłu. Pod 
wózkiem duży kosz na zakupy. Do wózka 
dołączam parasol, folia przeciw deszczowa, 
moskitiera, poduszko z kołderką + komplet 
pościeli dodatkowo pojemnik na butelkę. 
Stan db cena 200 zł,  tel. 785 956 184.

WÓZEK(11) dziecięcy 2 w 1 spacerówka, gon-
dola Tako Captiva MOHICAN edycja Len gra-
tis moskitiera, parasolka, folia przeciwdesz-
czowa cena 550 zł, tel. 661 167 610.

WÓZEK(10) inwalidzki, elektryczny, lekki (ła-
twy do transportu) ok 50 kg może również 
służyć osobom starszym – osłabionym cena 
1300 zł., tel. 662 992 226.
CHODZIK INWALIDZKI(13) na 4 kółkach, 
stan bardzo dobry, tel. 721 900 693.
CHODZIK(10) rehabilitacyjny trójkołowy, 
amerykańskiej firmy Invacare wyposażony w 
ergonomiczne uchwyty oraz hamulce z blo-
kadą kół tylnych. Standardowo wyposażony 
w torbę na zakupy. Dzięki możliwości składa-
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ważne  telefony
URZĄD MIeJSKI w tRZeBnICy 

71 312 06 11    71 312 06 42
71 312 01 45

BURMIStRZ przyjmuje w sprawach 
skarg i wniosków 
  w każdą środę   w godz. od 16 - 16:15
w sprawach lokalowych 

  w każdy pierwszy wtorek 
  miesiąca w godz. od 13 - 16

pRZewoDnICZĄCy   RaDy   MIeJSKIeJ 
  dyżur w każdą środę 
   w godz. 13 - 16

w sprawie skarg i wniosków 
  w każdą środę 
  w godz. od 15:30 - 16

wyDZIaŁy  URZĘDU  MIeJSKIeGo

WYDZIAŁ TECHNICZNO - INWESTYCYJNY
71 388 81 81  71 312 06 11, wew. 281

WYDZIAŁ   GEODEZJI I   GOSPODARKI   
NIERUCHOMOŚCIAMI
71 388 81 54    71 312 06 11, wew. 254

WYDZIAŁ   ARCHITEKTURY 
I   URBANISTYKI
71 388 81 51   71 312 06 11, wew. 251

WYDZIAŁ  ORGANIZACYJNY 
I SPRAW   OBYWATELSKICH
 71 388 81 42   wew 242

WYDZIAŁ ROLNICTWA 
I OCHRONY ŚRODOWISKA
71 388 81 77, 71 312 06 11, wew. 277

WYDZIAŁ  FINANSOWY
71 388 81 55, 71 312 06 11, wew. 255

DZIAŁALNOŚĆ  GOSPODARCZA
71 388 81 86, 71 312 06 11, wew. 286

wydziaŁ  PrOMOcji
71 388 81 13, 71 312 06 11, wew. 402

urząd  Stanu  cywilnego
71 3888137,  71 388 8116,  71 3888199

Straż  Miejska  w  trzebnicy 
                                               71 388 81 14
zakład   Gospodarki  Mieszkaniowej
                                               71 387 15 92
Ośrodek  Pomocy  Społecznej
                                               71 312 05 27
trzebnickie   centrum   kultury  i  Sportu
                                               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

trzebnickie  centrum Medyczne   zdrój

                                             71 387 28 38
zakład  Gospodarki komunalnej   ErGO

              71 310 99 56,  71 310 99 92
Pogotowie  wodno-kanalizacyjne
                                                 71 310 12 16
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nia jest łatwy w przechowywaniu i transpo-
rcie. Waga użytkownika 135 kg. Cena 190 zł, 
tel. 605 113 822.

SZAFKA/ RACK(13) pod sprzed RTV, tel. 694 
216 036.

PIANINO(13) z fabryki Pianoforte Ferdynanda 
Manthey (1868 – 1986) Berlin, tel. 694 216 036.

SZAFKA(14) z szufladą 60 x 35 x 53 wys.  cena 
50 zł. tel. 502 244 871.

AKWARIUM(14) zadbane, 200 litrów wraz z 
szafką, rybami oraz pełnym wyposażeniem: 
filtr zewnętrzny (Fluval 205), filtr wewnętrz-
ny, grzałka, oświetlenie z pokrywą, tło, żwir, 
osprzęt do czyszczenia, rośliny,  tel. 503 032 094.

MEBLE(14) młodzieżowe, czarno-szare, dł. 
1,90, stan bardzo dobry, tel. 781 946 120.
STOLIK(14) pod RTV, czarny stan bardzo do-
bry,  ( dzwonić po godz. 14 )tel. 601 622 703.
MEBLE(14) kuchenne, sprzedam tanio – 300 
zł, tel. 727 502 656.
MATERACE(14) komplet materacy dziecię-
cych. Duży rozmiar 130×80 cm dwa małe 
35 ×80 cm. Cena 60 zł do niewielkiej nego-
cjacji. Stan bardzo doby, tel. 668 360 255.

KRZESłA(14) barowe, białe na srebrnych nóż-
kach, 2 sztuki, cena po 80zł, tel. 664 785 691.

FOTELE(14) biało-czarne, firma Bodzio, 2 
sztuki, cena po 70zł, tel. 664 785 691.

łÓżKO(13) 1-osobowe (90 x 200) z matera-
cem, kolor jasny (olcha), stan bardzo dobry, 
500 zł ,  tel. 731 181 454.

RTV / MEBLE / RÓżNE

SPR ZE DAM

SZAFKA(13) pod TV, tel. 694 216 036.

WIESZAK(14) cena 20 zł, tel. 502 677 578.

WERSALKA (13) rozkładana, kolor bordo, 
cena 150 zł, tel. 694 216 036.
KINKIET(13) sufitowy 3 reflektory (3 x max. 
50W), kolor srebrny, made in Szwecja, cena 
95 zł, tel. 729 270 272, 609 667 557.

WITRYNA(13) 3 drzwiowa, duża, tel. 694 216 036.

STÓł(13)  stołowy, rozkładany o wym. Szer. 90 
cm x dł. 165 cm, po rozłożeniu 250 cm, tel. 694 
216 036.

KRZESłA(13) do stołu 6 sztuk, tel. 694 216 036.

KOMODA(13) 5 szuflad, tel. 694 216 036.

łÓżKO(13) sosnowe, grube drewno, solidne, 
pojedyncze, cena 180 zł, tel. 729 270 272, 609 
667 557.

ZESTAW MEBLOWY(13) nowoczesne szkla-
ne witrynki, komoda RTV z szufladami, trzy czę-
ści, bardzo solidna seria IKEA, ciemny orzech, 
cena 950 zł, tel. 729 270 272, 609 667 557.

KOMODA(13) biurowa, 2 sztuki, po 3 szuflady, 
wymiary 41/67/45, uchwyty matowe srebrne, 
kolor wenge, bardzo dobra jakość producent 
MebloCross, jak nowe cena 350 zł, tel. 729 270 
272, 609 667 557.

STOLIK(13) kawowy, bardzo dobra jakość, 
jak nowy, gruby szklany blat, półka w kolorze 
gruszy, 3 nogi z matowego srebrnego two-
rzywa, z domu meblowego Abra, cena 180 zł, 
tel. 729 270 272, 609 667 557.

łAWA(12) fikuśna podnoszona i rozkładana - 
145 zł, tel. 601 198 984.
KRZESłO OBROTOWE(12) 45 zł, tel. 601 
198 984.
SOFĘ(12) dwuosobową, stan bardzo dobry, 
cena 400 zł., tel. 791 181 454.
KREDENS / WITRYNĘ(12) kuchenną w sty-
lu prowansalskim. Szerokość 130 cm. Cena 600 
zł. Odbiór własny – Trzebnica, tel.  65 481 079.

TAPCZAN(12) młodzieżowy, 30 zł, tel. 781 154 238.
WIESZAK-PÓłKA(13) cena 260 zł. Wymiary 
120 cm x 25 cm x 18 cm, drewno, tel. 694 057 540.

HOKERY(12) (krzesła) do kuchni-baru, kolor 
czerwony stan dobry (cena dotyczy 4 sztuk). 
Cena 180 zł, tel.  501 480 000.

BIURKO I SZAFKĘ(11) cena do uzgodnienia, 
tel. 725 147 283.

OBRAZ(11) olejny z 1978 roku, cena 2000 zł, 
tel. 883 433 493.

GRAFIKA(11) z 1865 roku, cena 5000 zł, tel. 
883 433 493.

FOTEL(10) drewniany bujany. Cena 250 zł. Od-
biór osobisty- Trzebnica, tel. 665 481 079.

MATERAC(10) przeciwodleżynowy z pomp-
ką elektryczną, 230 x 100 cm, tel. 721 900 693.
CHODZIK(10) inwalidzki na 4 kółkach, nowy, 
nieużywany, tel. 721 900 693.
LAMPION ELEKTRYCZNY(12) z migają-
cym czerwonym światełkiem przypominają-
cym płomień, stan bardzo dobry, cena 50 zł. 
tel. 732 244 683.

DRZEWKO(14) szczęścia, bardzo ładne, cena 
50 zł, tel.  502 244 871.

PODRĘCZNIKI(14) do klasy 1 Technikum 
Informatycznego w Trzebnicy Cena 80 zł, tel: 
797 253 276.
KWIETNIK(13) kuty z Obi- kolor- złoty/czarny, 
wysoki, na 3 donice, cena 90 zł, tel. 729 270 
272, 609 667 557.

MATERAC(12) przeciwodleżynowy z pomp-
ką elektryczną, używany, tel. 721 900 693.
CHODZIK(12) inwalidzki, używany, tel. 721 
900 693.
KOłDRA(12) i 2 poduszki nowe - merynosy, 
wełniane, rozm. 160x200,  200 zł, tel. 697 607 049.
AKWARIUM(11) z rybami, w pełni wyposa-
żone, poj. 55 litrów, tel. 605 327 016.
KANARKI(11) samica i samiec- śpiewający, 
razem z klatką, tel. 605 327 016.
HANTLE(10) Zestaw hantli krótkich, opis na 
zdjęciu, cena 90 zł, tel. 664 819 942.

NAMIOT(10) typu Iglo 2-3 osobowy, wymiary 
270x180x125/100 cm, stan dobry, cena 70 zł, 
tel. 664 819 942.

PLECAK(10) turystyczny, wymiary: wys. 60 
cm, szer. 35 cm, gł. 20 cm, stan bardzo dobry, 
cena 70 zł , tel. 664 819 942.

PLECAK(10) turystyczny wymiary: wys. 72 
cm, szer. 35 cm, gł. 20 cm, stan dobry, cena 
100 zł, tel. 664 819 942.

 

KOSZ MOjżESZA(14) używany wykonany 
z grubej wikliny kupiony w Niemczech firma 
Huck. Stan b.dobry, funkcjonalny, na kółkach. 
Możliwość zamontowania domku pozytyw-
kę. Komplet *baldachim, poszewka na koł-
derkę i poduszkę, materac używany przez 3 
miesiąca firma ARO Premium Materac Silver 
nowy 99 zł. Cena za komplet 360 zł do nego-
cjacji. Trzebnica, tel. 603 037 421.

AKCESORIA  DLA  DZIECI 

SPRZEDAM

SKUTER(13) dmuchany dla dzieci z silnikiem 
elektrycznym na baterie LR 20. Wymiary 140 
cm x 79 cm waga do 45 kg, cena 200 zł, tel. 
605 113 822.

FOTEL(13) bujanym używany stan bardzo 
dobry cena 80 zł do negocjacji. Trzebnica, tel. 
668 360 255.

BUjAK(13) Oddam za symboliczną kwotę 
bujaka. Należy go sobie odświeżyć. Trzebni-
ca, tel. 668 360 255.
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HULAjNOGA(13) Ketler Scooter różowa, trzy 
koła, mało używana, świetna niemiecka ja-
kość, pompowane ciche koła, 5 stopni regu-
lacji kierownicy,ograniczenie skrętu kierowni-
cy, podnóżek antypoślizgowy, odblaskowe 
elementy, oryginalny karton+ instrukcja, wiek 
2+, max waga 25 kg, cena 210 zł, tel. 729 270 
272, 609 667 557.

PIASKOWNICA-BASENIK(13) 2 w 1 Mo-
tylek-Smoby, odporna na blaknięcie, solidna, 
mało używana, cena 100 zł, tel. 729 270 272, 
609 667 557.

MATA EDUKACYjNA(12) Canpol Babies 
- Zoo Land, używana przez 2 mies, brak 
uszkodzeń, zabrudzeń. W komplecie orygi-
nalny pokrowiec, oryginalne zawieszki oraz 
pozytywki, przytulasy, zawieszki rozciągające 
się 15 sztuk (nie ma ich na zdjęciach), niektóre 
nieużywane - stan bdb. Cena 100zł, tel. 602 
880 583.

PODUSZKA DO KARMIENIA(11) kolor 
biały w kolorowe kropki-kółeczka. Wymien-
na poszewka + pokrowiec cena 30zł, tel. 785 
956 184.

BUjAK(12) leżak, Chicco. Stan bdb. Cena 60 zł, 
tel. 602 880 583.

KARUZELA(12) Fisher Price Rain Forest, 
w rewelacyjnym stanie, wszystko działa - 
lampka, dźwięki, melodie - pełen komplet. 
Cena 80zł, tel. 602 880 583.

ZABAWKI(11) bardzo tanio, kuchenka z akce-
soriami (garnki, artykuły spożywcze), wózek 
spacerowy, piaskownica z przykrywką (żółw), 
drewniane mebelki: stolik i dwa krzesełka z 
IKEI, tel. 71 312 43 88.
łÓżECZKO(10) dziecięce, 3 poziomowe, ko-
lor mahoń, z materacem lnianym, cena 100 zł 
do negocjacji, tel. 695 635 699.
FOTELIK/NOSIDEłKO(10) dla dziecka do 
samochodu, cena 100 zł do negocjacji, tel. 
695 635 699.

ATRAKCYjNE CENY!

Szkoła językowa
 w Trzebnicy zaprasza do zapisów dzieci, 

młodzież, dorosłych i firmy. 

www.willdo.pl     kontakt@willdo.pl 

tel.  888 636 936

WUKO KrzySztof BuczEK

CZYSZCZENIE 
KANALIZACJI
wywóz nieczystości 

płynnych
obsługujemy gminy:

trzebnica, Wrocław, Wisznia Mała, 
czernica, oborniki Śląskie, zawo-
nia, Kąty Wrocławskie, Długołęka

tel. 601 537 024

nowo otwarty sklep 

ziaja 

TRANSPORT
krajOwy 
 MiędzynarOdOwy 

PrzEPrOwadzki

tel. 608 230 839

ul.  daszyńskiego 20 i
trzEbnica

godziny otwarcia
pn - pt   9 -17

sobota   9 - 13

Dla każdego klienta 
miły upominek

UBRANIA

SPRZEDAM

SUKIENECZKA(14) dziewczęca, w kratkę, 
rozm. 110 cm cena 20 zł, tel. 664 785 691.

KURTKA(14) dziewczęca skóropodobna 
cena 20 zł, tel. 664 785 691.

KLAPKI(13) damskie, nowe z metką, made in 
USA, znak firmowy ELLE, koturna- espadryl, 
Rozmiar 41- cena 85 zł, tel. 729 270 272, 609 
667 557.

UBRANKA(12) dla dziewczynki, 3-6 miesię-
cy,: kombinezon, kurtka, polar, body krótki, 
dł. rękaw, bluzki, bluzy, śpioszki, spodnie, 
sukienki, czapki, 5 par butów - 60 sztuk (nie 
ma wszystkiego na zdj.) Cena 100 zł, tel. 602 
880 583.

KOżUCH DAMSKI(12) tanio, tel. 601 198 984.
KOMBINEZON NA MOTOR(11) czarny 
skórzany damski - na drobną kobietkę. Jak 
widać na zdjęciach górę można połączyć ze 
spodniami za pomocą zamka, w spodniach 
i kurtce kieszenie, odblaski. Kombinezon był 
raz założony, brak śladów użytkowania. Od-
biór w Trzebnicy, tel. 691 141 985.

PIANINO(14) Kupię, do nauki gry dla dziecka, 
tel. 793 971 001.
WERSALKĘ(14) Oddam za darmo, dobry 
stan, brązowa, tel. 731 181 454.
PODRĘCZNIKI(13) używane do klasy 6  
kupi Szkoła Podstawowa nr 2 Trzebnica, tel. 
501 202 357.
KUNDELEK(13) do oddania w dobre ręce 
4-miesięczny kundelek. Piesek jest zdrowy, 
zadbany i pełen energii. Nie jest agresywny, 
ale odważny i potrafi skutecznie odstraszyć 
nieproszonego gościa. :-), tel. 784 058 257.
STARY MOTOCYKL(8) kupię - WSK, KO-
MAR, SHL, itp., tel. 662 021 437.
BUTLĘ(6) kupię - do gazu propan-butan 11 
kg, tel. 733 229 335.
MEBLE(6) kupię - i inne przedmioty z przed 
1945 r., również do renowacji, tel. 694 057 540.
ZIEMIA(9) przyjmę - dużą ilość, Taczów Wiel-
ki, tel. 605 259 980.

ZNALEZ IONO / Z AGUBIONO

KLUCZE(14) Zgubiono do Łucznika, z zielo-
nym breloczkiem. Znalazca proszony jest o 
kontakt pod nr. tel. 607 431 604.
KLUCZE(14) ZNALEZIONO do samochodu z 
breloczkiem w kształcie czerwonego serca 
za skóry, do odbioru na plebani w Cerekwicy 
pod wezwaniem Św. Wawrzyńca.

KUPIĘ / ODDAM / PR Z YjMĘ

ZADZWOŃ, SPRAWDŹ CENY!

U s ł U g i  
WOdnO
-kanaLIZaCyjnE
HydraULICZnE

studnie wodomierzowe
systemy pomiarowe

tel. 885 886 997
e-mail. biuro@eco-flow.pl

TrZEBnICa

Joan na Woj tac ha
FOTOGraFIa

ślubna, narzeczeńska
ciążowa, noworodkowa,

dziecięca, rodzinna,
wnętrz, nieruchomości,
produktowa, kulinarna

 sesje na prezent
 tel. 724 419 788

www.bo-ke-fotografia.com
info@bo-ke-fotografia.com

Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w wieku 4-9 lat.
Podział na grupy od 3-4 dzieci (30 min. 15 zł – dwa razy w tygodniu). Dzieci  
w wieku wczesnoszkolnym 2-3 osobowe (45 min. 20 zł lub 60 min.- 25 zł)

Pierwsze zajęcia za darmo!  Istnieje możliwość zajęć indywi-
dualnych. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycielkę aktywną 
zawodowo, pracującą z małymi dziećmi! Zapisy do 1 października 

 tel. 733 777 317  Katarzyna Kowalczyk 

Język angielski
dla naJmłodszych!

Miejsce
na Twoją

fiszkę 
reklamową
12,20 zł netto

15,00 zł brutto
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    TRZEBNICA         ul.  W. Witosa 18   

tel. 71 387 48 45   kom. 511 511 011

profesjonalny serwis 
 - masz problem z telefonem ??  
skontaktuj się z nami, naprawimy go !!  

telefony 
KomÓrKowe
sKUp / SPRZEDAŻ 
Cb raDia nawiGaCje
NAjwiękSZy wybóR AkcESoRiów, PokRowców  gSm  w TRZEbNicy
PROMOCJA!!!    POKROWCE już od 10 zł   ZAPRASZMY!!!

Maciej Nowak
Trzebnica ul. H. Brodatego 18/1
tel. 604 15 15 13    
 883 38 03 96
e-mail: firmablyskmn@wp.pl

Firma świadczy usługi:

KOMPLEKSOWE SPRZąTANIE, DOCZYSZCZANIE
domów-mieszkań-biur-budów, mycie okien 

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki meblowej, samochodowej, żaluzji pionowych
OBSZYWANIE wykładzin i chodników 
PIELĘGNACJA, SPRZąTANIE NAGROBKÓW usługa całoroczna i jednorazowa 
PIASKOWANIE elewacji i fasad, czyszczenie strumieniowo-ścierne, mycie elewacji 
USUWANIE GRAFFITI 
ODŚNIEżANIE dachów, posesji prywatnych - pielęgnacja terenów zielonych

   Pracujemy na maszynach i środkach firmy KARCHER

Firma 

SCHODY
100 % 

DREWNIANE
DĄB  jESION
 BUK  SOSNA

cena od 4,5 tys. zł.

tel. 602 728 266

USłUGI
K O P A R K O -
łADOWARKA

Mecalac
S P R Z E D A ż  i 

MONTAż  Szamb

tel. 605 331 903
Paweł  Madaliński

Skarszyn 48   Trzebnica
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P R A N I E
i CZYSZCZENIE
DYWANÓW   WYKŁADZIN

taPicErki MEblOwEj 
i SaMOcHOdOwEj

BEZPłATNIE: odplamianie, 
odkurzanie szczotkowe, 
neutralizacja przykrych za-
pachów, usuwanie gumy do 
żucia, plasteliny, wosku itp. 

tel. 571-340-516   
  pranietrzebnica.com.pl

195-65-15 205-55-16

DĘBIcA 155 zł 205 zł

KLEBER 165 zł 210 zł 
OPONY UżYWANE  PoNAD 3 tys. sztuk  

OPONY  NOWE   w  internetowych  cenach 

SERWIS KÓł cIĘŻARoWycH do 56” 

PROSTOWANIE  FELG

GEOMETRIA 3D – NoWoŚĆ 2016  

GEOMETRIA   3D  NOWOŚĆ  2016 
JEDYNE URZĄDZENIE w powiecie trzebnickim
BADAJACE GEOMETRIĘ  POJAZDÓW W SYSTEMIE 3D!!!. . .

GOdziny Pracy:  PON, PT  8-17   
SOBOTA 8-14

sERWIs KLIMATyzAcJI 
sPAWANIE ALU & INoX  

Szczytkowice 91  tel. 785 233 408

Szczytkowice 91  tel. 785 233 408

MECHANIKA 
SAMOCHODOWA
tel. 796 060 595
naprawy bieżące
wulkanizacja

pon. - pt. 8:00 - 17:00
sob. 8:00 - 14:00

A N D i K A R

NOWO  OTWARTY
WARSZTAT

trzebnica ul. jędrzejowska 25

Jesteśmy wyłącznym auto-
ryzowanym serwisem na 
powiat trzebnicki opon GT 
RADIAL I FALKEN z darmo-
wym ubezpieczeniem Ac

zapraszamy

GOdziny Pracy:  PON, PT  8-17   
SOBOTA 8-14

Masz KOMINEK / PIEc KaflOwy

Pal bRyKIEtEM
producent ekologicznego brykietu

 z trocin drzew liściastych

od 550 zł/t
możliwy darmowy transport

tel. 607 809 535
71 312 82 88
brykiecik.com

sPRAWDzENIE GEoMETRII  TyLKo 30zŁ       UsTAWIENIE GEoMETRII JUz oD 60zŁ 

.

.

liGOta Piękna 

ulibus@onet.pl  

tel. 507 169 132
         692 803 186

PRZEWOZY
OSOBOWE

PROMOCjA
SERWIS  KLIMATYZACJI 
SAMOCHODOWEj   
                         za jEDYNE   149zł

OFErta ObEjMujE

•	 sprawdzenie szczelności układu
•	 uzupełnienie czynnika i oleju
•	 sprawdzenie ciśnień
•	 odgrzybianie

Szczytkowice 91  tel. 785 233 408
GOdziny Pracy:  

PON, PT  8-20
SOBOTA 8-14

na UrOdZIny, 18-stki, WIECZOry PanIEŃ-
SkIE I kaWaLErSkIE! ŚmIESZnE UPOmIn-
kI, PrEZEnTy OkOLICZnOŚCIOWE a także: 
maski, kostiumy, akcesoria i wiele innych.
W sprzedaży książki Julianny Michorczyk "Ze 
wzgórz Trzebnickich", "A jak urosnę..." i "Ka-
ruzela z piosenkami" w atrakcyjnych cenach! 

Sklep „E-papierosy” Ul. Witosa 16 
(Stary zegarmistrz obok urzędu Miasta)

PREZENTY!!!
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TORINO

SORANO

ul. Głowackiego 9   Trzebnica
(jesteśmy  naprzeciw straży pożarnej)

godziny otwarcia: 
pon.–pt.  10:00 – 18:00   sob.  9:00 - 14:00

TORINO

SORANO

polub Nas :)  

KABE  STYL

www.kabestyl.pl
kabestyl@gmail.com

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
NAJNIŻSZE CENY 

OKNA    ROLETY   DRZWI 
PARAPETY  MOSKITIERY

DRUTEX / PORTOS / INTRAX / PORTA / 

POSKONE / ERKADO / INTENSO / DRE

TRZEBNICA   
ul. Wrocławska 3
tel. 570 903 105


