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Ostatnie tygodnie w Gminie Trzebnica to wyjątkowy czas. Burmistrz Marek Długozima uroczyście otworzył dwa ważne i obiecane mieszkańcom obiekty: Gminny Żłobek 
i Przedszkole im. Krasnala Hałabały oraz Szkołę Podstawową im. Św. Jadwigi Śl. w Kuźniczysku. Odbyły się również barwne Dożynki Gminne w sołectwie Nowy Dwór, 
a przed nami jedno z najważniejszych wydarzeń – Trzebnickie Święto Sadów z trzebnickimi artystami i z gwiazdą Golec uOrkiestra. Serdecznie zapraszamy!

wskazują kierunki 
rozwoju gminy
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Gmina Trzebnica wśród 20 najbogatszych gmin w Polsce!

 Ranking został przygotowa-
ny przez Pawła Swianiewicza – 
profesora nauk ekonomicznych, 
kierownika Zakładu Rozwoju 
i Polityki Lokalnej na Wydziale 
Geografii i Studiów Regionalnych 
Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz Julitę Łukomską – adiunkta 
w tym samym zakładzie. Istotna 
jest metodologia rankingu, któ-
ra pomija wpływy z dotacji celo-
wych. To oznacza, że ranking jest 
bardziej sprawiedliwy, miarodaj-
ny i rzetelny, ponieważ nie doli-
cza do zamożności chwilowych 
wpływów związanych np. z dofi-
nansowaniem unijnym, co w nie-
których przypadkach mogłoby 
mocno wywindować samorządy 
w rankingu, lecz byłby to awans 
incydentalny, a nie taki o charak-
terze stałym, z jakim mamy do 
czynienia teraz, dzięki zastosowa-
niu wspomnianej wcześniej meto-
dologii.

Komentar z 
Burmistrza marka Długozimy:

Gdy obejmowałem funkcję bur-
mistrza w 2006 roku, w rankingu 
najzamożniejszych gmin zajmo-
waliśmy 236 pozycję w skali kraju 
wśród miast powiatowych. Obec-
nie, po prawie 12 latach, zajmuje-
my 17 miejsce w skali kraju i 3 – po 
Polkowicach i Lubinie – w skali 
Dolnego Śląska. Znalezienie się 
tak wysoko w rankingu najzamoż-
niejszych gmin oraz odnotowany 
ogromny awans na przestrzeni 
tych 12 lat jest dla mnie potwier-
dzeniem słuszności obranego 
przeze mnie kierunku na rozwój 
Gminy Trzebnica. Jest też dowo-
dem ciężkiej, ale przede wszystkim 
konsekwentnej pracy, której pod-
jąłem się jako burmistrz dla wielo-
płaszyznowego i zrównoważonego 
rozwoju naszej małej ojczyzny. Ten 
ogromny sukces nie byłby możli-
wy gdyby nie wizja, jaką mam na 
rozwój Gminy Trzebnica i którą 
z powodzeniem realizuję dzięki 
zaufaniu mieszkańców, którzy tą 
wizję pozwolili mi realizować po-

wierzając funkcję burmistrza. Ten 
sukces nie byłby możliwy również 
gdyby nie zgrany zespół, który 
udało mi się na przestrzeni lat zbu-
dować. Kieruję się dewizą „czyny 
zamiast słów” i jak dotąd dałem 
się poznać jako sprawny i skutecz-
ny gospodarz. Nie brakuje mi siły 
i pomysłów na realizację kolejnych, 
odważnych i innowacyjnych po-
mysłów, by po raz kolejny Gmina 
Trzebnica mogła stać się przykła-
dem dobrych praktyk realizowa-
nych w samorządzie. Ogromnie się 
cieszę z tego sukcesu, bo ciężko na 
niego pracowałem. Obiecuję, że da 
mi on jeszcze więcej determinacji 
w realizacji składanych mieszkań-
com obietnic, bo widzę, że ten trud 
się opłaca i dla takich chwil jak ta 
warto go podejmować.
 Jednocześnie chciałbym zade-
dykować wyniki tego rankingu 
moim politycznym oponentom, 
na czele z: radnym powiatowym 
Robertem Adachem, burmistrzem 
Prusic Igorem Bandrowiczem, 
byłym burmistrzem Henrykiem 
Jacukowiczem i radnym powia-
towym Januszem Szydłowskim 
oraz redaktorowi Danielowi Dłu-
goszowi z NOWej gazety, którzy 
wszędzie gdzie się da rozpowiadają 
kłamstwa o rzekomym złym sta-
nie finansów Gminy Trzebnica. Co 
ciekawe – sąsiednia gmina – Pru-
sice zarządzana przez burmistrza 
Igora Bandrowicza uplasowała się 
w tym roku na 287 pozycji wśród 
gmin miejsko-wiejskich, podczas 
gdy w 2009, gdy Prusicami rządził 
jeszcze burmistrz Jan Hurkot – zaj-
mowała 207 pozycję w skali kraju. 
Tak więc na przełomie dwóch ka-
dencji burmistrza Igora Bandrowi-
cza Prusice spadły w rankingu za-
możności gmin aż o 80 miejsc. Ale 
to nie koniec złych wiadomości dla 
prusiczan, bowiem według danych 
resortu finansów opublikowanych 
ostatnio w rankingu najbardziej 
zadłużonych miast Dolnego Śląska 
na łamach Gazety Wrocławskiej, 
Prusice znajdują się na niechlub-
nej – 5. pozycji tegoż zestawienia. 

Na próżno jednak szukać tych in-
formacji w NOWej gazecie trzeb-
nickiej – tam dowiemy się tylko 
o zadłużeniu Gminy Trzebnica. 
A będąc przy tym temacie – zgadza 
się, nasza gmina jak każdy samo-
rząd ma zaciągnięte zobowiązania, 
które na bieżąco są spłacane, Re-
gionalna Izba Obrachunkowa rok-
rocznie pozytywnie opiniuje nasz 
budżet. Różnica w stosunku do 
pozostałych samorządów polega 

jednak na tym, że jesteśmy jedyną 
gminą w powiecie i jedną z niewie-
lu w kraju, w której powstało tak 
wiele w tak krótkim czasie. Zmia-
ny i rozwój widać gołym okiem, 
co potwierdzają nie tylko rankin-
gi i informacje prasowe, ale rów-
nież zwykli mieszkańcy, szczegól-
nie ci, którzy wyjechali przed laty 
i teraz wracają i z zachwytem mó-
wią, że nie poznają swojego wła-
snego miasta. 

W tym miejscu warto również 
przywołać kolejne ogólnopolskie 
zestawienie wzrostu dochodów 
własnych gmin. Otóż w 2008r. 
dochód własny na mieszkań-
ca w Gminie Trzebnica wynosił 
1413,58 zł, podczas gdy w 2017r. 
wynosi ponad dwukrotnie więcej – 
2857,51 zł! To oznacza, że na prze-
strzeni 9 lat dochód własny gmi-
ny w przeliczeniu na mieszkańca 
wzrósł aż o 102%! 

Bardzo pozytywne informacje dla mieszkańców naszej gminy przyniósł coroczny ranking zamożności gmin, organizowany 
przez niezależne czasopismo samorządowe „Wspólnota”. Gmina Trzebnica znalazła się w nim bowiem na 17 miejscu najbo-
gatszych gmin w kraju w kategorii miast powiatowych, jednocześnie zajmując 3 miejsce na Dolnym Śląsku, po „tuzach” z Za-
głębia Miedziowego – Polkowicach i Lubinie. Jeszcze w 2006 roku zajmowaliśmy w tym rankingu 236 miejsce, dziś – po 11 
latach awansowaliśmy aż o 219 miejsc! To niebywały sukces, który potwierdza, że działania burmistrza Marka Długozimy 
oraz stały, konsekwentny i zrównoważony rozwój sprawił, że Gmina Trzebnica stała się ważnym, strategicznym i liczącym 
się ośrodkiem na mapie województwa oraz kraju. 

Z inicjatywy Marka Długozimy – Burmistrza Gminy Trzebnica 
został powołany komitet społeczny, dzięki któremu udało się 
zorganizować akcję charytatywną na rzecz Marcina i Przemka 
Kolczaków z Jaźwin, którzy od urodzenia chorują na dystrofię 
mięśniową typu Beckera i Duchena i potrzebują wsparcia finan-
sowego na zakup samochodu przystosowanego do przewozu 
osób poruszających się na wózkach.

Skład Komitetu Społecznego:

1. Marek Długozima
2. Barbara Smaś 
3. Monika Wilga
4. Alicja Turkiewicz
5. Barbara Trelińska

Akcja 
charytatywna 

zorganizowana przez Komitet Społeczny na rzecz Marcina i Przemka Kolczaków

Dlatego 15 i 16 września na Placu Pielgrzymkowym, podczas XXXIX 
Święta Sadów wolontariusze będą zbierać środki finansowe, by po-
móc braciom w zakupie auta.
Na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy do akcji charytatywnej 
dołączył Bartosz Mazur – wrocławski barber, który zadba o fryzury 
i brody Panów (sugerowana cena strzyżenia włosów 15 zł, Combo, 
czyli włosy + broda 30 zł). Całość z pozyskanych środków przekaże 
na akcję charytatywną na rzecz Marcina i Przemka.
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▶ W ob rę b ie dworc a z naj d z ie s ię 8 miejsc p ostojow yc h dl a 
au tobu sów i  36 miejsc park ingow yc h .

▶ n a te re nie c a ł ej  gminy t r wają rów nie ż prace z wiąz ane z p owst anie m śc ie -
że k rowe row yc h .

▶ n ow y dwor ze c au tobu sow y p owst aje w s ąsie d z t wie dworc a ko lejowe go.

▶ Do końc a ro ku p owst anie ic h b l is ko 25 k m .

Powstaje Nowy DWorzeC AuToBuSoWy NoWy oBiekT SPorToWo-rekreACyjNy na ukończeniu 

 – Dworzec będzie kolejną speł-
nioną obietnicą jaką złożyłem 
mieszkańcom Gminy Trzebnica. 
Ale poprawa komunikacji nie na-
stąpi tylko na jednej płaszczyźnie. 
Dzięki szeroko zakrojonym inwe-
stycjom w drogi i ścieżki rowero-
we, już do końca tego roku w na-
szej gminie znajdzie się około 25 
kilometrów ciągów pieszo-rowero-
wych – powiedział burmistrz Ma-
rek Długozima, który wizytował 
inwestycję i dodał: – Co ważne, 
w Trzebnicy zwiększy się zdecydo-

wanie ilość miejsc parkingowych. 
Dwa przestronne parkingi będą 
funkcjonować w obrębie nowych 
inwestycji przy ul. 3. Maja, dzię-
ki czemu rodzice odwożący swoje 
pociechy do żłobka i przedszkola, 
nie będą mieli trudności z zapar-
kowaniem, podobnie, jak wszy-
scy mieszkańcy chcący skorzystać 
z oferty centrum sportowo-re-
kreacyjnego (squash, spinning, 
fitness) i nowej hali widowiskowo
-sportowej. Nowy parking powsta-
je także przy ul. Wałowej, a drugie 

centrum przesiadkowe powstanie 
w Brochocinie, przy stacji szyno-
busa. Łącznie wybudowanych zo-
stanie blisko 150 nowych miejsc 
parkingowych – zakończył. 
 Przypomnijmy, że na terenie 
Gminy Trzebnica działa również 
komunikacja miejska, która w po-
łączeniu z nowym dworcem auto-
busowym stanie się wielkim uła-
twieniem dla mieszkańców.

[sh]

W bliskim sąsiedztwie Dworca Kolejowego po-
wstaje nowy Dworzec Autobusowy. Składa się 
na niego osiem miejsc postojowych dla autobu-
sów i 36 miejsc parkingowych, dodatkowo wiata 
na rowery i wiaty postojowe. Koszt prac wynie-
sie blisko 2 mln zł i jest częścią ponad 11-milio-
nowych inwestycji związanych z projektem pn. 
„Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej Kolei 
Wąskotorowej oraz budowa centrów przesiadko-
wych na terenie Gminy Trzebnica”. Prace wyko-
nuje firma „BRUKPOL” ze Strzelec Wielkich.

2.

2.

1.

1.

Ścieżka rowerowa trasą dawnej kolejki wąskotorowej

  – Powstaje mural ścienny na-
wiązujący w swych motywach do 
sportowej rywalizacji oraz jak każ-
da nowa inwestycja oddana prze-
ze mnie do użytku mieszkańcom 
w tym roku, do stulecia odzyska-
nia niepodległości przez Polskę. 
Grafikę wykonuje Jacek Milewski, 

który wcześniej tworzył malowidła 
ścienne w nowym Gminnym Żłob-
ku i Przedszkolu. Przypomnę, że 
już niebawem będą mogli Państwo 
skorzystać z czterech nowocze-
snych kortów do squasha, sali do 
spinningu, siłowni, fitnessu, jogi 
i innych – powiedział burmistrz.

 Tuż obok obiektu znajduje się 
również przestronny parking. 
Uzupełnieniem oferty sportowej 
będzie również pumptrack, które-
go budowa rozpocznie się jeszcze 
we wrześniu. 

[sh]

Trwają ostatnie prace wykończeniowe przy bu-
dowie Gminnego Obiektu Sportowo-Rekreacyj-
nego. Inwestycję wizytował burmistrz Marek 
Długozima. Koszt jej powstania to ponad 3 mln 
zł, a wykonawcą była firma Berger Bau.

▶ Burmist r z m are k D ł u goz im a wi z y towa ł te re n inwe st ycj i .

▶ n ow y ob ie k t sp or towo re k re ac yj ny zost anie ot war t y we w r ze śniu b ie ż ące -
go ro ku .

▶ Burmist r z m are k D ł u goz im a pr ze k az uje s woje uwagi dot yc z ące p owst ają -
ce go muralu śc ie nne go. 

R E K L A M A
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 Żelbetonowa konstrukcja try-
bun została już zamontowana, 
a z jej korony roztacza się widok na 
cały ogrom prowadzonej inwesty-
cji. Trwają również prace związane 
z budową parkingu, który posłuży 
do obsługi hali.
 – Regularnie wizytuję teren pro-
wadzonych prac, czerpiąc ze swoje-
go doświadczenia staram się na bie-
żąco konsultować z kierownikiem 
budowy różne rozwiązania, które 
w przyszłości będą ułatwieniem dla 
mieszkańców i funkcjonowania sa-
mego obiektu. Tak ogromna inwe-
stycja wymaga wielu decyzji, często 
związanych z kluczowymi aspek-
tami dalszej budowy. Jako gospo-

darz jestem odpowiedzialny za to, 
żeby powstająca hala była kolejną 
wizytówką naszej Gminy. Spełnio-
nym marzeniem mieszkańców oraz 
moim – powiedział burmistrz i do-
dał: – Wrażenie robi również nowy 
parking, który oprócz normalnego 
wykorzystania, będzie mógł służyć 
jako miejsce koncertów czy kina 
plenerowego. 
 Przypomnijmy, że nowa hala 
widowiskowo-sportowa będzie 
uzupełnieniem kompleksu sporto-
wo-edukacyjnego mieszczącego się 
przy ul. 3. Maja. Wcześniej w jego 
ramach powstały Szkoła Podstawo-
wa nr 2, Gminna Szkoła Muzyczna, 
Orlik, boisko wielofunkcyjne wraz 

z bieżnią oraz otwarte 30 sierp-
nia bieżącego roku żłobek wraz 
z przedszkolem. Jeszcze w tym mie-

siącu swoje otwarcie będzie miał 
obiekt sportowo-rekreacyjny, gdzie 
znajdą się cztery sale do squasha, 

a także do spinningu, fitnessu czy 
siłowni. 

[sh]

Trwają prace związane z budową drugiej po 
aquaparku największej inwestycji w powojen-
nej historii Trzebnicy. Powierzchnia użytkowa 
hali wyniesie ponad 3,5 tys. m², a jej widownia 
pomieści do 1000 osób. Prace budowlane prowa-
dzi Zakład Innowacyjny Technik Energetycz-
nych PROMAT Sp. z o.o. Koszt budowy to ponad 
20 milionów złotych. Teren budowy wizytował 
burmistrz Marek Długozima.

R E K L A M A

▶ H al ę widowis kowo -sp or tową , wi z y towa ł burmist r z m are k D ł u goz im a . W t le 
wido c z na Sz ko ł a Po d st awowa nr 2 .

▶ Burmist r z na b ie ż ąco konsul t uje ko lej ne e t apy bu dow y.

▶ Konst rukcja że lb e tonow yc h t r y bun ju ż stoi .  nie bawe m b ę d z ie m o g ł o na nic h z asiąść do 
t ysiąc a osób.

▶ Powie r zc hnia u ż y t kowa hali  w y nie sie p onad 3, 5 t ys .  m 2.

▶ o próc z p ł y t y b oisk a ,  w hali  z naj d z ie s ię s ze re g mniejs z yc h s al  do ws ze c h -
st ronne go w y kor z yst ania .

▶ tu ż ob o k hali  z naj d z ie s ię pr ze st ronny park ing. ▶ S ąsiaduje on rów nie ż z nowo ot war t y m ż ł ob k ie m i  pr ze d -
s z ko le m oraz komp le k se m b ois k sp or tow yc h o rl ik .  Bur-
mist r z om ówi ł  rów nie ż p l any dot yc z ące z agosp o d arowania 
te re nu . 

NoWA WizyTóWkA TrzeBNiCy

R E K L A M A
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SPACereM Po WiNNej GórzeNoWe BoiSko WielofuNkCyjNe

  – Zrównoważony rozwój gmi-
ny nie byłby możliwym bez rozwo-
ju 41 sołectw. Stąd inwestycje taka 
jak ta, które wpływają na lepszą 
integrację lokalnej społeczności. 
Wierzę, że z boiska korzystać bę-
dzie wielu mieszkańców, w tym 
również ci młodsi, którzy w ak-
tywny sposób będą spędzać swój 
wolny czas – powiedział burmistrz 
i dodał: – W chwili obecnej trwają 
również prace związane z powsta-
niem placów zabaw w Taczowie 

Małym oraz Brzykowie. Nie mo-
żemy także zapominać o nowo-
czesnych świetlicach w Księgi-
nicach, Kuźniczysku i Ligocie 
Trzebnickiej, z których ta pierwsza 
przed kilkoma tygodniami zosta-
ła otwarta, a dwie kolejne są już 
na ukończeniu. Wcześniej boiska 
wielofunkcyjne powstały m.in. 
w Szczytkowicach, Brzykowie, Li-
gocie Trzebnickiej, Biedaszkowie 
Wielkim oraz Orlik w Ujeźdźcu 
Wielkim. [sh] 

Marcinów zyska boisko wielofunkcyjne. Umo-
wę na jego wykonanie podpisał burmistrz Ma-
rek Długozima, a inwestycję wykona firma Da-
bro-Bau ze Świdnicy. Będzie to kolejna po placu 
zabaw oraz nowoczesnej remizie inwestycja 
w tę miejscowość. 

▶ Burmist r z m are k D ł ugoz im a p o dpis a ł  umowę na bu dowę b oisk a wie lofunkc yjne go w m ar-
c inowie.  n a z dj .  t ak że so ł t ys anna n owac z y k ,  m alwina Piase c k a - L as k a z w yd z ia ł u tI  oraz 
p r ze d st awic ie l  w y konawc y.

 Na ponad półkilometrowej 
ścieżce znajdą się tablice dydak-
tyczne, które pomogą przyswoić 
wiedzę o tym ważnym dla histo-
rii człowieka miejscu. Całość zo-
stanie oświetlona, zamontowane 
będą także kamery monitoringu. 
Przypomnijmy, że prof. dr hab. Jan 
Burdukiewicz w latach 1988-1992, 
odkrył na Winnej Górze ślady by-
towania Homo Erectusa sprzed 
500 tys. lat, które okazały się naj-
starszym obozowiskiem w Polsce 
i jednym z najdalej wysuniętych na 
północ Europy.
 Teren prac wizytował burmistrz 
Marek Długozima. – Każdy, kto 
jest związany z Trzebnicą wie, jak 
ważnym punktem na jej mapie jest 
Winna „Kocia” Góra, która nie tyl-
ko wrysowała się w jej pejzaż, ale 
i historię. Odkrycie sprzed ponad 
ćwierć wieku, tylko potwierdza 
szczególny charakter tego miej-
sca, dlatego też i moje działania 
w sprawie rewitalizacji od samego 
początku były staranne i przemy-
ślane. Tak by, nie utworzyć na jej 

terenie kolejnego parku rozryw-
ki, lecz miejsce, gdzie mieszkańcy 
i turyści z uwagą i w sposób cieka-
wy dowiedzą się o historii skrywa-
nej przez lata w cieniu naszej góry. 
Stąd liczne konsultacje i porozu-
mienie o współpracy podpisane 
z rektorem Uniwersytetu Wro-
cławskiego prof. dr. hab. Adamem 
Jezierskim oraz odkrywcą śladów 
Homo Erectusa prof. dr. hab. Ja-
nem Burdukiewiczem – powie-
dział burmistrz Marek Długozima 
i dodał: – Kolejna obietnica złożo-
na mieszkańcom staje się faktem. 
Zyskają oni znów miejsce spaceru 
i relaksu, wzbogacone o bezcenną 
wiedzę podaną w przystępnej for-
mie. Mam nadzieję, że obok zre-
witalizowanego terenu trzebnic-
kich stawów, Winna „Kocia” Góra 
stanie się drugim ulubionym spa-
cerowym punktem trzebniczan. 
W kolejnych etapach planowane 
jest m.in. powstanie dużej ścieżki, 
z wieżą widokową i kawiarnią ulo-
kowanymi na szczycie naszej góry 
– powiedział burmistrz. [sh]

Trwają prace związane z pierwszym etapem re-
witalizacji Winnej „Kociej” Góry, której celem 
jest utworzenie Trzebnickiego Parku Kulturo-
wego. Już niebawem przespacerujemy się małą 
ścieżką dydaktyczną, która w kolejnych latach 
uzupełniona zostanie o następne atrakcje. Koszt 
prac, które wykonuje firma „BRUKPOL” ze Strze-
lec Wielkich to ponad 1 milion złotych.

2.

2.

2.

1.

1.1.

▶ n owe śc ie ż k i  ju ż nie bawe m opas ają Winną „ Ko c ią” G órę.  I nwe st ycję wi z y towa ł burmist r z 
m are k D ł u goz im a .

▶ n owe śc ie ż k i  e duk ac yj ne,  st aną się z ap ew ne ko lej ny m 
z ulu b ionyc h miejsc space row yc h mie s z k ańców nas zej  gmi -
ny.  roz t ac z ać s ię z  nic h b ę d z ie wido k na panoram ę miast a .

▶ tr wają inte ns y w ne prace,  k tóre ju ż p o d konie c paź d z ie rnik a p oz wo l ą c ie -
s z yć s ię nową inwe st ycją. 

▶ Burmist r z z ad ba ł o o dp owie dnią e k sp oz ycję st anowis k a arc he o lo gic z ne go, 
g d z ie prof.  dr hab. Jan Bur duk iewic z o dk r y ł  najst ar s ze w europie ś lady by-
towania H om o e re c t u s a . 

R E K L A M A
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PoWSTAje PArkiNG Przy ul. WałoWej 

 Wspomniany parking podobnie 
jak ten, który mieści się przy no-
wym żłobku i przedszkolu przy ul. 3. 
Maja, będzie parkingiem typu Par-
k&Ride. Oznacza to, że w zamyśle 
będzie on służył do pozostawienia 
samochodu i kontynuowania swej 
podróży innym środkiem transpor-
tu, np. komunikacją miejską. Będzie 
on także uzupełnieniem moderniza-
cji ul. Wałowej, gdzie przed kilkoma 
miesiącami zakończył się remont 
chodnika. 
 – Planowane miejsca parkingowe 
są odpowiedzią na potrzeby i gło-
sy mieszkańców. Ich powstanie jest 
możliwe dzięki pozyskanemu przeze 
mnie dofinansowaniu projektu „Bu-
dowa ścieżek rowerowych trasą daw-
nej kolei wąskotorowej oraz budowa 

centrów przesiadkowych na terenie 
Gminy Trzebnica" w wysokości 7,5 
miliona złotych. Przypomnę, że 
w jego ramach powstaje 12,5 kilo-
metra ścieżek rowerowych, w tym 
ciągi pieszo-rowerowe trasą dawnej 
kolei oraz Trzebnica-Księginice, 
Trzebnica-Sulisławice i Trzebnica 
– Będkowo, a także cztery parkin-
gi wraz z niezbędną infrastrukturą 
aż na 145 miejsc, w tym ten na ul. 
Wałowej – powiedział burmistrz 
Marek Długozima i dodał: – Dzię-
ki realizacji omawianego projektu 
jeszcze bardziej wzrośnie atrak-
cyjność turystyczna Trzebnicy, co 
niewątpliwie przełoży się na wzrost 
liczby turystów odwiedzających na-
szą gminę i pozytywnie wpłynie na 
wzrost liczby mieszkańców Trzebni-

cy. Chcę podkreślić, że również duże 
znaczenie ma dla mnie promowanie 
zdrowego i aktywnego trybu życia 
wśród mieszkańców naszej gminy. 
Inwestycje te są spełnieniem mojej 
obietnicy wyborczej. Ułatwią one 

życie osobom mieszkających w są-
siedztwie wspomnianych lokalizacji 
czy tych którzy odwożą swoje dzieci 
do nowego żłobka i przedszkola oraz 
korzystających już wkrótce z obiek-
tu sportowo-rekreacyjnego. Staram 

się na bieżąco reagować na potrzeby 
mieszkańców i dostosowywać prze-
strzeń miasta i gminy w taki sposób, 
by ułatwiać im życie i codzienne 
funkcjonowanie.

[sh]

41 miejsc parkingowych, w tym dwa dla osób 
niepełnosprawnych oraz 5 miejsc rowerowych. 
Taki będzie nowy parking przy ul. Wałowej. 
Prace wykonuje trzebnicka firma "Brukarstwo 
Marek Krzak", a teren robót wizytował bur-
mistrz Marek Długozima. 

▶ Ju ż nie bawe m mie s z k ańc y z ysk ają 41 now yc h miejsc park ingow yc h .

▶ Park ing w y konuje t r ze b nic k a f irm a Bruk ar st wo m are k K r z ak . 

▶ Prace p owo li  dob ie g ają końc a . 

kArTA SeNiorA

R E K L A M A

Szanowni Seniorzy!
 Z największą przyjemnością 
pragnę Państwa poinformować, 
o powołaniu przeze mnie pro-
gramu osłonowego „Trzebnica 
Przyjazna Seniorom”, a w jego 
ramach przystąpienia do Ogól-
nopolskiego Programu „Karty 
Seniora”. Tym samym nasza 
Gmina znalazła się wśród 100 
samorządów w Polsce uczest-
niczących w programie. Od 
lat staram się unowocześniać 
Trzebnicę i otaczające ją miej-
scowości, nie zapominając przy 
tym o mieszkańcach i ich pro-
blemach. Program „Trzebnica 
Przyjazna Seniorom” to kolejny 
pionierski projekt i dowód na 
moje wsparcie i ciągłe otacza-
nie troską tej najwrażliwszej 
społecznie grupy, jaką stanowią 
starsi mieszkańcy.

 Program skierowany jest do 
osób które ukończyły 60 rok 
życia i zamieszkują na terenie 
Gminy Trzebnica. Przystąpie-
nie do Programu „Trzebnica 
Przyjazna Seniorom” jest rów-
noznaczne z udziałem w Pro-
gramie „Ogólnopolska Karta 
Seniora”, której organizatorem 
jest prężnie działające i współ-
pracujące m.in. z Gminą Trzeb-
nica Stowarzyszenie MAN-
KO z Krakowa, zajmujące się 
działaniami prosenioralnymi. 
Udział w programie i wydanie 
karty są całkowicie bezpłatne. 
Karta Seniora jest beztermino-
wa i przypisana do jednej oso-
by – nie można jej pożyczać ani 
odstępować. Jest honorowana 
w całej Polsce w tych punktach, 
które biorą udział w Programie 
i oferują zniżki na różnorodne 
usługi. Obecnie program na ob-

szarze naszej Gminy umożliwia 
korzystanie ze zniżek w nastę-
pujących gminnych instytu-
cjach i ośrodku zdrowia: 50% 
zniżki normalnego biletu jed-
norazowego wstępu do Gmin-
nego Parku Wodnego – Zdrój; 
50% zniżki normalnego biletu 
Gminnego Centrum Kultu-
ry i Sportu (w tym wszystkie 
imprezy których organizato-
rem jest ww. GCKiS); Gminne 
Centrum Medyczne Trzebnica 
Zdrój – zniżka 25% przy okre-
ślonych zabiegach (masażach 
leczniczych kręgosłupa, ma-
sażach rozluźniających karku 
bądź terapii indywidualnej z re-
habilitantem itp.). 

 Dołączenie do Programu 
„Trzebnica Przyjazna Senio-
rom” i wyrobienie „Ogólnopol-
skiej Karty Seniora” możliwe 
jest po wypełnieniu odpowied-

niego wniosku. Karta wydawa-
na jest na podstawie formula-
rza, który każdy z Państwa musi 
wypełnić i złożyć w Urzędzie 
Miejskim w Trzebnicy. Sam 
wniosek dostępny jest w wersji 
elektronicznej na stronie in-
ternetowej Gminy Trzebnica 
www.trzebnica.pl, ale można 
go otrzymać również w wersji 
papierowej w dwóch miejscach 
w Trzebnicy: 

 – w Urzędzie Miejskim 
w Trzebnicy na I p. w pok. 78 
u pracownika merytorycznego 
nadzorującego program (tel. 71 
388 81 84) 

 – w trzebnickim Ratuszu – 
w ramach współpracy ze Związ-
kiem Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów (dyżury w środy od 
15:00 do 17:00 oraz w czwartki 
od 9:00 do 12:00).

Obecnie uruchomiony został 
nabór wniosków, które należy 
składać w Urzędzie Miejskim 
w Trzebnicy – u koordynatora 
programu w pok. 78 na I p. ww. 
urzędu. Oficjalna inauguracja 
programu planowana jest na 
początku października bieżą-
cego roku wraz z wręczeniem 
pierwszych wyrobionych kart 
w sali widowiskowo-kinowej 
Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu.

 Zachęcam wszystkich Se-
niorów do składania wniosku 
i przyłączenia się do tego wyjąt-
kowego programu.

Z serdecznymi pozdrowieniami.

Marek Długozima 

Burmistrz Gminy trzebnica 

R E K L A M A
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▶ awanse o de b rali :  Wojc ie c h Kabat 
 ze Sz ko ł y Po d st awowej nr 3.

▶ dr  m onik a G rus zc z y ńsk a 
 z  G minnej Sz ko ł y m u z yc z nej .

▶ ewe lina Fąfara 
 ze Sz ko ł y Po d st awowej nr 3.

▶ Kat ar z y na Urban 
 ze Sz ko ł y Po d st awowej 
 w Uje ź d źcu Wie lk im .

 Wspólnie wypowiedzieli słowa 
roty przysięgi rzetelnego pełnienia 
powinności wychowawcy i opieku-
na młodzieży, wychowania i kształ-
cenia młodych pokoleń w duchu 
umiłowania Ojczyzny, tradycji 
narodowych oraz poszanowania 
Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Wśród tegorocznych awan-

sowanych nauczycieli znalazły się 
osoby z sześciu gminnych placówek 
oświatowych: Aneta Pasternak ze 
Szkoły Podstawowej w Kuźniczy-
sku, Katarzyna Urban, Małgorza-
ta Tarka ze Szkoły Podstawowej 
w Ujeźdźcu Wielkim, Edyta Smół-
kowska i Lucyna Sobczak ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Trzebnicy oraz 

Ewelina Fąfara, Beata Wojda i Woj-
ciech Kabat ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Trzebnicy. Awanse wręczo-
ne zostały także dr Monice Grusz-
czyńskiej z Gminnej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Trzebnicy oraz 
pracownikom Przedszkola nr 2 
w Trzebnicy – Annie Krzyżosta-
niak, Monice Dymińskiej i Kata-
rzynie Stępień. Każdy ze świeżo 
mianowanych nauczycieli odebrał 
akt awansu z rąk burmistrza Mar-
ka Długozimy oraz piękną różę ho-
norującą ten uroczysty moment od 
Naczelnik Wydziału Oświaty pani 
Krystyny Haładaj. 
  – To wzruszający moment wi-
dzieć, jak rośnie w siłę nasza ka-
dra nauczycielska, jak w każdym 
zakątku naszej gminy na uczniów 
czekają prawdziwi profesjonaliści. 

Gratuluję dziś Państwu świetnego 
przygotowania do egzaminu oraz 
awansu zawodowego, życząc ko-
lejnego za niedługi czas. Ale z tego 
miejsca przede wszystkim życzę 
wszystkim satysfakcji z pracy. Za-
dowolenia z pełnionych obowiąz-
ków, z pełnienia prawdziwej misji 
jaką jest wykształcenie i wychowa-
nie zarazem młodego pokolenia 
w jak najbardziej twórczych i sprzy-
jających zawodowo warunkach 
pracy – powiedział burmistrz i do-
dał: – Stale inwestujemy w eduka-
cję, realizując nowe inwestycje takie 
jak nowo otwarty Gminny Żłobek 
i Przedszkole czy Szkoła Podsta-
wowa w Kuźniczysku. W ubiegłym 
roku kompletny remont przeszła 
Szkoła Podstawowa nr 1, wcześniej 
powstała nowa siedziba Szkoły 

Podstawowej nr 2 i Szkoły Mu-
zycznej, a także wyremontowana 
została Szkoła Podstawowa nr 3. 
Rozwijany jest również program 
nauczania, dofinansowane są kolej-
ne godziny zajęć językowych. Wie-
rzę, że to właśnie dzieci są nasza 
przyszłością, dlatego tak ważne jest 
inwestowanie w ich edukację – za-
kończył burmistrz. 
 Słowa uznania skierowane zosta-
ły także do Dyrektorów placówek 
oświatowych obecnych na uroczy-
stości, za umiejętność kierowania 
placówką, wspierania i planowania 
pracy nauczycieli ukierunkowa-
nych na rozwój ucznia, a także cią-
głego mobilizowania do wytężonej 
pracy i nowych osiągnięć w ramach 
całej kadry. 

[ksz]

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego – 
7 września br. Burmistrz Gminy Trzebnica wrę-
czył 12 nauczycielom akt nadania stopnia awan-
su zawodowego nauczyciela mianowanego, 
potwierdzając formalnie podniesienie ich kwa-
lifikacji zawodowych. Awansowani nauczycie-
le w uroczysty sposób złożyli ślubowanie przed 
burmistrzem Markiem Długozimą.

Awanse nauczycieli

▶ tre ść ś lu b owania o dc z y t a ł  burmist r z m are k D ł u goz im a . ▶ Ws z ysc y awansowani nauc z yc ie le ś lu b owali  w yc howanie m ł o dyc h p o ko le ń w duc hu umi ł owa -
nia ojc z y z ny. 

▶ Uro c z ystość mianowania o d by ł a s ię w Ur zę d z ie m iejsk im . 

▶ Luc y na Sob c z ak 
 ze Sz ko ł y Po d st awowej nr 2 .

▶ anna K r z y żost aniak 
 z  Pr ze d s z ko l a nr 2 .

▶ B e at a Woj d a 
 ze Sz ko ł y Po d st awowej nr 3.

▶ Katarzyna Stępień 
 z Przedszkola nr 2.

▶ m a ł gor z at a tark a 
 ze Sz ko ł y Po d st awowej 
 w Uje ź d źcu Wie lk im .

▶ m onik a D y mińsk a 
 z  Pr ze d s z ko l a nr 2 .

▶ edy t a Smó ł kowsk a 
 ze Sz ko ł y Po d st awowej nr 2 .

▶ ane t a Paste rnak 
 z  Sz ko ł y Po d st awowej 
 w Ku ź nic z ys ku .
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Pierwszy dzwonek
Wrzesień to nie tylko zapowiedź złotej, polskiej jesieni, ale przede wszystkim powrót uczniów do szkoły po wakacyjnej 
przerwie. Również w tym roku starannie przygotowane apele zainaugurowały rok szkolny 2018/2019. Na uczniów po wa-
kacjach czekały odremontowane wnętrza. W Gminie Trzebnica uczniowie – podobnie jak miliony innych dzieci i młodzie-
ży w całym kraju, obchodzić będą tegoroczny rok szkolny pod hasłem „Niepodległa – stulecie odzyskania niepodległości”, 
w ramach okrągłego jubileuszu odzyskania przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości. Dwa miesiące po pierwszym apelu 
szkolnym – dokładnie 11 listopada o godz. 11:11, w całej Polsce zabrzmi hymn państwowy śpiewany przez uczniów w każ-
dej z blisko 24 tysięcy placówek oświatowych.

Zgodnie z harmonogramem o godz. 
9 sala sportowa w Szkole Podstawo-
wej w Ujeźdźcu Wielkim zapełniła 
się uczniami w galowych strojach ze 
wszystkich pobliskich miejscowości, 
by wziąć udział w uroczystym ape-
lu. Pozwolono jeszcze wybrzmieć 
ostatnim śmiechom wśród podeks-
cytowanych spotkaniem uczniów, 
następnie kadra nauczycielska 
i uczniowie stanęli na baczność, 
by powitać poczet sztandarowy. 
Dyrektor szkoły Mariusz Szkara-
dziński życzył wszystkim uczniom 
jak największego zapału do nauki 
i świetnych osiągnięć w bieżącym 
roku szkolnym. Inaugurację uroz-
maiciły występy uczniów, przygoto-
wane jeszcze w trakcie wakacji.

 Kwadrans po godzinie 9 przed 
murami Szkoły Podstawowej nr 
2 uczniowie z towarzyszącymi 
im rodzicami oraz inni zaprosze-
ni goście na czele z Burmistrzem 
Gminy Trzebnica – Markiem Dłu-
gozimą, powitani zostali przez 
dyrektor szkoły Grażynę Kantec-
ką. Dyrektor w imieniu własnym 
oraz całej zgromadzonej kadry 
nauczycielskiej wyraziła radość 

ze szczęśliwego powrotu uczniów 
z wakacyjnej przerwy, następnie 
życzyła im wiele energii do nauki 
oraz samych sukcesów w nowym 
roku szkolnym. Dyrektor podkre-
śliła fakt wakacyjnego remontu, 
który pozwolił dobrze przygotować 
się do nadchodzących wyzwań. 
– Stojąc tu, na tym wielofunkcyj-
nym boisku oddanym zaledwie rok 
temu do użytku, na którym przez 

ostatni rok odegrano tyle meczów 
oraz przeprowadzono tyle lekcji 
w-f – jeszcze raz pragnę podzięko-
wać burmistrzowi Markowi Dłu-
gozimie za nieocenione wsparcie 
i stworzenie warunków rozwoju na 
miarę XXI wieku, a już niebawem 
będziemy cieszyć się z nowej hali 
widowiskowo-sportowej. Trudno 
słowami wyrazić wdzięczność za 
otrzymywane wsparcie – mówiła-
dyrektor. Apel uzupełniły – zgod-
nie z tradycją, występy uczniów 
i treści poświęcone II wojnie świa-
towej, zakończone wręczeniem 
symbolicznej róży prezesowi lokal-

nego obwodu Światowego Związku 
Żołnierzy AK Adamowi Kempie. 
Głos zabrał także burmistrz Marek 
Długozima. – Dla mnie to wyjąt-
kowa szkoła ze względu na fakt, że 
spełnia wszystkie pokładane w niej 
nadzieje – każda złotówka zainwe-
stowana w jej mury zwraca się z na-
wiązką, poprzez kolejne roczniki 
świetnie wykształconych uczniów 
i ich sukcesy. Szkoła, która jak 
twierdzili sceptycy, jest niepotrzeb-
na i za duża, dziś musi wręcz się po-
szerzać, by móc przyjąć wszystkich 
uczniów! Liczne nagrody, w tym 
nawet za oceanem w międzynaro-

dowych zmaganiach tylko potwier-
dzają wysoki poziom placówki. To 
nasza wspólna praca – dzięki kon-
sekwencji, wspólnemu wysiłkowi 
z Panią dyrektor na naszych oczach 
powstaje pomnik „trwalszy od 
spiżu” – już doskonała, a przecież 
wciąż rozwijająca się szkoła dla 747 
uczniów, którzy kiedyś przejmą od 
nas pałeczkę i będą musieli mądrze 
gospodarować Gminą Trzebnica, 
by kontynuować nasze obecne osią-
gnięcia – podsumował inaugurację 
roku szkolnego burmistrz Marek 
Długozima. 

W Szkole Podstawowej nr 3 przy-
gotowany został jak co roku piękny 
apel inaugurujący nowy rok szkol-
ny wraz z nieodłącznym akcentem 
artystycznym. Dyrektor Jadwiga 
Kalinowska przywitała wszystkich 
rodziców i uczniów po wakacyj-
nej przerwie, witając szczególnie 
szeregi pierwszoklasistów, którym 
dodawała otuchy przed zmagania-
mi szkolnymi. Gorąco przywitała 
także kombatantów dziękując za 
dołączenie do tak ważnej dla szkoły 
uroczystości. Dyrektor złożyła rów-
nież podziękowania burmistrzowi 
Markowi Długozimie za dokonanie 

remontu w trakcie wakacji, dzię-
ki któremu uczniowie wracają do 
odświeżonych i doposażonych sal, 
zwłaszcza w kwestii sali informa-
tycznej z tablicami interaktywny-
mi. Głos zabrała także goszcząca 
na uroczystości p. Krystyna Hała-
daj – Naczelnik Wydziału Oświaty 
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, 
która życząc powodzenia uczniom 
w nowym roku szkolnym podkreśli-
ła dumę, iż Gmina Trzebnica gwa-
rantuje swoim dzieciom najwyższy 
poziom rozwoju i najlepsze warunki 
edukacji dzięki przemyślanym in-
westycjom.

Słonecznym popołudniem o godz. 16 
na placu przed Gminną Szkołą Mu-
zyczną im. Edmunda Kajdasza od-
była się inauguracja roku szkolnego 
2018/2019. Dyrektor placówki Teresa 
Łuc wraz z kadrą nauczycielską powi-
tała wszystkich zebranych rodziców 
i uczniów szkoły. Szczególnie ciepło 
przywitani zostali nowi adepci, po raz 
pierwszy przekraczający próg szkoły 
muzycznej. Dyrektor podkreśliła wy-
jątkowość tegorocznego roku szkol-
nego – ze względu na przypadający 
w październiku uroczysty jubileusz 
Gminnej Szkoły Muzycznej. Wszyst-
kim uczniom życzono wytrwałości 
w nauce gry na instrumentach i coraz 
większych sukcesów artystycznych. 
Po apelu uczniowie z rodzicami udali 
się do wnętrza Szkoły Muzycznej, aby 
zapisać się na zajęcia u wybranych 
nauczycieli.

 Dalszy ciąg gminnych uroczy-
stości związanych z inauguracją 
roku szkolnego miał miejsce na 
nowoczesnym boisku wielofunk-
cyjnym Szkoły Podstawowej nr 1. 
Gmina Trzebnica wzorowo podo-
łała wymogom dostosowania szkół 
do likwidującej gimnazja reformy 
edukacyjnej, a bieżący rok szkol-
ny będzie realizowany już w pełni 
ukończonej i przystosowanej do 
potrzeb wszystkich uczniów szko-
le. Dyrektor szkoły Elżbieta Nowak 
powitała zebranych uczniów i go-
ści, podkreślając radość, że wszyscy 

szczęśliwie spotykają się po uda-
nych wakacjach, by podjąć wielo-
miesięczny trud nauki, który ułatwi 
i umili pobyt w pięknym budynku 
szkolnym.
 – Pragnę wyrazić wdzięczność 
Panu burmistrzowi za wszyst-
kie podejmowane na rzecz szkoły 
działania, za troskę i hojność, które 
wcale nie zakończyły się z dostoso-
waniem naszej szkoły do reformy 
likwidującej gimnazja. Przeciwnie 
– szkoła rośnie na naszych oczach 
i oprócz zeszłorocznego, wielo-
milionowego remontu obecnie 

uzyskaliśmy kolejne 2 sale dla naj-
młodszych, gdyż w roku szkolnym 
2018/2019 rozpoczną naukę tutaj 
aż 4 klasy pierwsze. Do dyspozycji 
uczniów szkoły od września jest 
także wydajniejsza kuchnia, do 
której zakupiono nowe wyposaże-
nie – powiedziała Elżbieta Nowak 
dyrektor SP nr 1. 
 Burmistrz Marek Długozima, 
który również uczestniczył w roz-
poczęciu roku szkolnego podkreślił, 
że w każdą inwestycję wkłada mak-
simum swojej energii i serca, dlate-
go jest bardzo zadowolony z sukce-
su, jakim okazał się już zeszły rok 
po wyremontowaniu i dostosowa-
niu szkoły do nowych potrzeb pro-

gramowych. – Szkoła wychowała 
wiele pokoleń trzebniczan, a teraz 
dołączyła do grona szkół podstawo-
wych w naszym mieście, dzięki cze-
mu będzie służyć jeszcze wielu po-
koleniom mieszkańców. Placówka 
spełnia najwyższe standardy w za-
kresie termomodernizacji i potrzeb 
dzieci do nauczania początkowego 
oraz starszych roczników, dysponu-
jąc placem zabaw i fantastycznym 
boiskiem, o jakim nasze pokolenia 
mogły tylko pomarzyć. Ale szkoła 
jest nowoczesna również pod inny-
mi względami, gdyż wyposażono 
ją w odpowiedni sprzęt szkolny, 
pomoce dydaktyczne, audiowizu-
alne i księgozbiór do biblioteki, co 

gwarantuje najwyższy poziom na-
uczania tych najmłodszych i tych 
u progu szkoły średniej. „Jedynka” 
jest idealnym miejscem do rozwoju 
naszych dzieci, a fakt, że przywró-
cono tu szkołę podstawową wniósł 
dużo energii w te mury – dodał bur-
mistrz. Potwierdzeniem jego słów 
był efektowny występ młodszych 
klas – popis z piłkami przygotowa-
ny przez nauczycielkę wychowa-
nia fizycznego p. Lidię Rojewską. 
Oprócz niego wybrani uczniowie 
zaprezentowali krótki występ arty-
styczny uświetniający inaugurację 
roku szkolnego 2018/2019.

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 3

Gminna Szkoła Muzyczna

Ujeździec Wielki
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drzwi otwarte 
Drzwi otwarte w nowym Gminnym Żłobku i Przedszkolu poprzedziły wielkie otwarcie nowej placówki. Mieszkańcy licznie od-
powiedzieli na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy. Poniżej przedstawiamy krótką fotorelację z wydarzenia.

W NoWyM żłoBku 
i PrzeDSzkolu
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▶ Wsp ó lne z dję c ie burmist r z a z k adrą p e d ago gic z ną i  z  pracow nik ami ż ł ob k a i  pr ze d s z ko l a t u ż pr ze d ot warc ie m .

WyPoWieDzi MieSzkAńCóW

Radosław Kozielski
Stare przedszkole było bardzo 
fajne, nasza córka lubiła tam 
chodzić, natomiast nie może się 
doczekać końca wakacji i począt-
ku edukacji w nowym obiekcie. 
Jesteśmy tutaj dopiero od kilku-
nastu minut i patrząc po reakcji 
naszych dzieci można wywnio-
skować, że są zachwycone. Przed-
szkole zrobiło na nas bardzo po-
zytywne wrażenie, szczególnie 
duże okna, które dają poczucie 
przestrzeni oraz dobrze wyposa-
żone sale. Wszystko jest nowocze-
sne w pięknych kolorach. Myślę, 
że dzieci będą tutaj szczęśliwe.

Aleksandra Nurek
Jestem mamą 3-letniego Kajeta-
na, który uczęszczał do żłobka 
prywatnego, ale od 3 września 
będzie chodził do nowo otwar-
tej placówki. Zdecydowałam się 
przenieść syna do tego miejsca 
ze względu na zapewnione wa-
runki oraz dużą powierzchnię. 
Długo czekaliśmy z Kajetan-
kiem, przejeżdżając codziennie 
obok przedszkola i obserwując 
postęp prac. Nie możemy się do-
czekać otwarcia tej inwestycji. 
Największe wrażenie zrobiła na 
mnie duża ilość światła wpada-
jąca do pomieszczenia, ogromne 
sale, możliwość połączenia ich 
w jedną całość, czyli możliwość 
przedstawienia całości na dużej 
powierzchni jest to dla mnie 
nowością i zapewne dla innych 
rodziców również. 

Maciej Kozłowski
Obiekt jest fantastyczny, rewe-
lacyjny, piękny i wspaniale wy-
kończony. Znajduje się tu dużo 
nowych zabawek, syn jest zachwy-
cony. Widzimy różnicę pomiędzy 
starym a nowym przedszkolem, 
po prostu niebo a ziemia. 

Joanna Witos
Jestem zachwycona nowym bu-
dynkiem, jest bardzo ładny, znaj-
duje się tutaj mnóstwo nowych 
zabawek. Dzieci również są za-
chwycone i to jest najważniej-
sze moim zdaniem. Na pierwszy 
rzut oka jest po prostu świetnie. 
Przyznam się, że nie wierzyłam 
w obietnicę złożoną przez Pana 
burmistrza o wybudowaniu no-
wego przedszkola, było to dla 
mnie irracjonalne. Szczególnie 
gdy obiecywał, że wszystkie dzie-
ci się dostaną, absolutnie w to nie 
wierzyłam. Nie mogłam sobie tego 
wyobrazić, że wszystkie dzieci się 
pomieszczą w jednym miejscu. 
Ale wygląda na to, że jednak war-
to wierzyć. Jestem zadowolona ze 
spełnionych obietnic. 

Ewelina Trela
Radna Rady Miejskiej
Mi jako radnej Gminy Trzebni-
ca i młodej matce, tak jak panu 
burmistrzowi, zależało na tej in-
westycji, aby powstał żłobek oraz 
przedszkole. Żeby młode mamy 
mogły wrócić do pracy i miały 
gdzie zostawić swoje pociechy. 
Chciałam pogratulować w tym 
miejscu panu burmistrzowi oraz 
całej kadrze przedszkola za tak 
piękny obiekt. Budynek przerósł 
moje oczekiwania i jestem pozy-
tywnie zaskoczona, sale są prze-
stronne, jest w nich dużo miej-
sca. Co najważniejsze inwestycja 
została wybudowana w bardzo 
dobrej lokalizacji. Muszę przy-
znać, że mój starszy syn, który 
idzie w tym roku do zerówki bar-
dzo ubolewa nad tym, że nie bę-
dzie mógł chodzić do tego przed-
szkola. 

Sebastian Węgrzynowski
Moja córka Lidia, była bardzo 
zadowolona, podobało jej się 
w nowym przedszkolu. Muszę 
przyznać, że sale są przepiękne, 
przestronne, jest sporo drewnia-
nych zabawek co mnie bardzo 
ucieszyło a większość z nich są to 
zabawki edukacyjne co jest niesły-
chanie ważne. Przede wszystkim 
gratuluję panu burmistrzowi tego 
przedsięwzięcia, bo to wspaniała 
inwestycja. Gdybym był dziec-
kiem to z chęcią bym tutaj chodził. 
Moja córka uczęszczała do przed-
szkola im. Krasnala Hałabały mię-
dzy rokiem 2015 a 2018 i już żałuje 
w zasadzie tylko jednego, że nie 
może chodzić tutaj do zerówki. 

Katarzyna Kulik – Fijał
Wrażenia ze zwiedzania są niesa-
mowite, nie dość, że jest to urokli-
we miejsce to obiekt jest napraw-
dę fantastyczny. Pomieszczenia 
są bardzo dobrze rozmieszczone 
i dostosowane dla małych dzie-
ci. Gratuluję panu burmistrzowi 
kolejnej tak wspaniałej inwestycji 
w naszym mieście. Cieszymy się 
z tego, że nasza córka będzie cho-
dziła do tego przedszkola. Jako 
dziecko z chęcią wybrałabym się 
sama do takiego przedszkola.

Leon 5 lat
Podobają mi się sale a najbar-
dziej plac zabaw, cieszy mnie to, 
że znajdują się na nim bramki, 
bo bardzo lubię grać w piłkę 
nożną. Wcześniej chodziłem 
do starego przedszkola, ale ten 
nowy podoba mi się bardziej. 
Dziękuję za nowe przedszkole 
panu burmistrzowi.

Stanisław Kujawa
W starym przedszkolu, do któ-
rego chodziła moja wnuczka 
były niebezpieczne schody, na-
tomiast plac zabaw był fajny. 
Jeśli chodzi o nowy budynek to 
naprawdę bardzo mi się podo-
ba i jestem bardzo zadowolo-
ny, że będę mógł stąd odbierać 
wnuczkę. 

Maria Barbara Ciepluch 
Radna Rady Miejskiej 
Jako radna bardzo się cieszę 
z kolejnej dotrzymanej obiet-
nicy przez pana burmistrza, 
że wybudował tak przepiękne 
i kolorowe przedszkole. Myślę, że 
dzieci będą mogły spędzać tutaj 
mnóstwo czasu, cieszyć się z tak 
pięknego obiektu na miarę XXI 
wieku. Gratuluję panu burmi-
strzowi, kolejnego przepięknego 
obiektu, który został oddany do 
użytku. Myślę, że w najbliższym 
czasie będzie powstawało wiele 
podobnych inwestycji. Przed-
szkole bardzo mi się podoba, ale 
szkoda, że moja wnuczka, z którą 
przyszłam na drzwi otwarte, nie 
będzie mogła tutaj chodzić, po-
nieważ idzie do pierwszej klasy 
szkoły podstawowej. Natomiast 
jej młodsza siostra będzie miała 
możliwość tutaj uczęszczać.

rodzice 
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 Już podczas drzwi otwartych 
przedszkole wzbudziło podziw i za-
chwyt tak wśród dzieci, jak i wśród 
ich rodziców. Maluchy cieszyły się 
z widoku kolorowych i przestron-
nych sal pełnych zabawek, dorośli 
na myśl o ich bezpiecznej i komfor-
towej edukacji pod okiem wykwa-
lifikowanego personelu. Burmistrz 
Marek Długozima spełnił obietnicę, 
a od przekazania obiektu dzieliło 
nas przecięcie symbolicznej wstęgi. 
 Uroczystość rozpoczął hymn 
Trzebnicy, który towarzyszy wszyst-
kim podniosłym chwilom w naszej 
małej ojczyźnie. Podziw wśród dzie-
ci i licznie przybyłych gości wzbudził 
występ dr Moniki Gruszczyńskiej, 
która tym razem zachwyciła typo-
wo dziecięcym repertuarem, a tak-
że występ Trzebnickich Mażoretek. 
Same przedszkolaki również za-
prezentowały swój artystyczny pro-
gram, w którym wyrażały radość 
z wyczekiwanej przeprowadzki.
 Tradycyjnie już, każda 
z gminnych inwestycji opatrzona 
jest kapsułą czasu. W nowym żłobku 
i przedszkolu znalazła się ona w po-
stumencie pod figurą patrona obiek-
tu – krasnala Hałabały. Do kapsuły 
włożono: najnowszy numer Panora-
my Trzebnickiej, pendrive ze zdję-
ciami dokumentującymi powstanie 
inwestycji oraz list do przyszłych 
pokoleń napisany przez uczennicę 
przedszkola Agnieszkę Kwasek. Oto 
jego fragment – „… Nie mogę się 
już doczekać pierwszego dnia! Wie-
czorem, gdy zasypiałam, myślałam 
o tym, która sala będzie należała do 
naszej grupy. Może ta, z drzewem na 
ścianie i z takim drewnianym dom-
kiem w środku? Ale i tak wszystkie 
są piękne. Pozdrawiam Cię serdecz-
nie dziewczynko lub chłopczyku 
w przyszłym pokoleniu.” 
 Autorka listu kapsułę czasu za-
mknęła wspólnie z burmistrzem 
Markiem Długozimą, dyrektor 
przedszkola Beatą Szadkowską oraz 
dyrektor żłobka Moniką Falfurą. 
 Przecięcia symbolicznej wstęgi 

dokonali: burmistrz Marek Długo-
zima, dyrektor Beata Szadkowska, 
dyrektor Monika Falfura, sekretarz 
Daniel Buczak, Agnieszka Kwasek 
oraz przedstawiciele dzieci. W nie-
bo wystrzeliły konfetti, a najmłodsi 
mieszkańcy z uśmiechem patrzyli, 
jak burmistrz poprzez wręczenie 
Aktów Przekazania, oddaje obie 
placówki w ręce ich przedstawicieli – 
dyrektor przedszkola oraz dyrektor 
żłobka. Od tego momentu kolorowy 
świat w tym miejscu należy już do 
dzieci.
 – Dzisiejszy dzień to finalizacja 
złożonej obietnicy. Dzieci zyskują 
obiekt na miarę rozwoju, który od lat 
dokonuje się w Trzebnicy. To kolej-
na inwestycja w edukację, tak ważną 
dla przyszłości nie tylko naszej Gmi-
ny, ale i całego narodu. Cieszę się, że 
otwarcie zbiegło się w czasie z ro-
kiem obchodów stulecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości, ponie-
waż to w domu, a potem w przed-
szkolu i w szkole kształtujemy pa-
triotyczne postawy. Do przedszkola 
i żłobka uczęszczać będzie ponad 
300 maluchów i mam nadzieję, że 
czas spędzony tutaj będzie dla was 
prawdziwie bajkowy. Sam jestem 
absolwentem tego przedszkola, cho-
dziły tu również moje dzieci. Dlate-
go tym większa jest moja radość, że 
dziś kolejne pokolenia zyskują tak 
wspaniały obiekt – powiedział bur-
mistrz, a w głośnikach zabrzmiała 
patriotyczna piosenka „Kocham Cię 
Polsko”, z nieba natomiast, ku ucie-
sze dzieci, sfrunęły biało-czerwone 
balony. 
 Otwarcie uświetniła swoim wier-
szem trzebnicka poetka Danuta 
Kamińska, a Ewa Mroczek już tra-
dycyjnie przygotowała obraz ilustru-
jący oddaną inwestycję. W programie 
znalazł się również czas na podzięko-
wania, a te z rąk burmistrza odebrał 
m.in. prezes firmy Berger Bau Thomas 
Lorkowski – wykonawca inwestycji, 
trzebnicki przedsiębiorca Mirosław 
Gajda czy twórca rzeźby krasnala Ha-
łabały Grzegorz Łagowski.

 

Wdzięczność okazały również panie 
dyrektor nowej placówki, które na 
ręce burmistrza przekazały kwiaty 
oraz specjalną statuetkę. – Historia 
zapisuje się codziennie. My ze swo-
jej strony obiecujemy, że dołożymy 
wszelkich starań, by te piękne mury 
wypełnić duchem tradycji i pozy-
tywnymi emocjami. Dziękujemy za 
pamięć, dotrzymaną obietnicę oraz 
zrealizowaną inwestycję, a także 
wkład w budowanie dobrej przyszło-
ści naszych najmłodszych miesz-
kańców – mówiła dyrektor Beata 
Szadkowska. Swoje podziękowania 
przekazały także przedstawicielki 
rady rodziców.
 Również starosta Waldemar Wy-
socki wraz z wicestarostą Jerzym 
Trelą wyrazili uznanie dla przepro-
wadzonej inwestycji oraz przekazali 
wspólnie na ręce burmistrza obraz 
prezentujący stary budynek Przed-
szkola nr 1: – Jestem pod ogromnym 
wrażeniem tego, co tu zobaczyliśmy. 
Choć to zaskakujące, bo przecież 

to nie pierwsze otwarcie, w jakim 
uczestniczę w Gminie Trzebnica, to 
wciąż potrafi mnie pan, Panie bur-
mistrzu zaskoczyć. Gratuluję deter-
minacji, dzięki której pięknieje nie 
tylko Gmina Trzebnica, ale i Powiat 
Trzebnicki. Razem prowadzimy po-
litykę zrównoważonego rozwoju, na 
której zyskują wszyscy mieszkańcy 
powiatu – mówił starosta Waldemar 
Wysocki. 
 Warto pamiętać, że jeszcze 
w styczniu 2017 roku, w miejscu, 
gdzie obecnie stoi nowy budynek 
żłobka i przedszkola, znajdowała się 
niecka po starym kąpielisku. Kie-
dyś jedno z popularniejszych miejsc 
w Trzebnicy, na lata zapomniane, 
teraz odzyskało nowy blask. Nowe 
Przedszkole i Żłobek im. Krasnala 
Hałabały dołączają do komplek-
su edukacyjnego zlokalizowanego 
w pobliżu Lasu Bukowego, w ra-
mach którego powstała już Szkoła 
Podstawowa nr 2 i Gminna Szkoła 
Muzyczna, budowana jest również 
hala widowiskowo-sportowa. – Cie-

szę się, że jest ktoś na tyle prawy i od-
ważny, by po latach wcześniejszych 
zaniedbań doprowadzać stopniowo 
naszą gminę do pełnego blasku. 
Dzięki odwadze, decyzji i determi-
nacji burmistrza Marka Długozimy, 
naprawiane są błędy poprzednich 
włodarzy i nawet teren tak zaniedba-
ny jak okolice ul. 3. Maja, zmienia się 
nie do poznania, stając się wizytów-
ką i chlubą naszego miasta. Dziękuję 
w imieniu mieszkańców – mówił 
trzebnicki przedsiębiorca Marek 
Dardas, który zabrał głos na zakoń-
czenie uroczystości. 
 Na specjalne zaproszenie burmi-
strza Marka Długozimy dla dzieci 
i nie tylko zaśpiewała Majka Jeżow-
ska. Finał jej występu nie oznaczał 
końca atrakcji, wtedy to bowiem 
w niebo wystrzeliły fajerwerki ko-
lorowe jak nowe przedszkole, które 
przez lata będzie służyć kolejnym 
pokoleniom mieszkańców Gminy 
Trzebnica. 

[sh]

spełnione 

marzenia dzieci 
Przedszkole i żłobek to miejsca, gdzie spod troskli-
wych skrzydeł rodziców trafiają dzieci, by roz-
począć swoją wielką podróż w dorosły świat. 30 
sierpnia oficjalnie otwarte zostały nowoczesne 
obiekty, do których uczęszcza blisko 300 dzieci. 

▶ Uro c z yste go p r ze c ię c ia wstę gi do kona ł burmist r z m are k D ł u goz im a , se k re t ar z Danie l  Bu -
c z ak ,  dy re k tor pr ze d s z ko l a B e at a Sz adkows k a , d y re k tor ż ł ob k a m onik a Fal fura oraz pr ze d -
st awic ie le naj m ł o d s zej sp o ł e c z nośc i  pr ze d s z ko lnej .

▶ W ystę py d z ie c i  w z bu d z a ł y u śmie c h na t war z ac h gośc i . 

▶ o f icjalne p o dpis anie l ist u do pr z ys z ł yc h p o ko le ń au tor st wa agnie s z k i 
Kwase k ,  k tór y z nal az ł  s ię w k apsule c z asu raze m z p e ndrive m ze z dję c ia -
mi tr ze b nic y,  ak t u alny m num e re m Panoramy tr ze b nic k iej  oraz l ist ą d z ie c i 
uc zę s zc z ając yc h do pr ze d s z ko l a i  ż ł ob k a . 

▶ o t warc ie u ś wie t ni ł  w ystę p dr m onik i  G ru s zc z y ńs k iej  z  G minnej Sz ko ł y mu -
z yc z nej . 

▶ Kapsuła znajduje się w postumencie rzeź-
by patrona placówki krasnala Hałabał y. 

oTWArCie żłoBkA 
i PrzeDSzkolA 

▶ o t warc ie by ł o ś wię te m 
ko lorów, bar w i  d z ie c ię cej 
radośc i .

▶ agnie s z k a 
 Kwase k

▶ o t warc ie s woim w ystę p e m u ś wie t ni ł y 
tr ze b nic k ie m ażore t k i . 

▶ Poświęcenia placówki dokonał 
k s. dziekan Jerz y olszówka SDS.
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▶ Pr ze d s z ko l ak i  pr z ygotowa ł y sp e cjalny w ystę p.

▶ Wie r s z nawiąz ując y do p owst ania inwe st ycj i  o dc z y t a ł a t r ze b nic k a p o e t k a 
Danu t a Kamińs k a . 

▶ Ko lorowe faje r we rk i  by ł y wie lk im f ina ł e m ot warc ia .

▶ m ajk a Je żows k a z aśpiewa ł a s woje najwię k s ze pr ze b oje.

▶ tr ze b nic k i  pr ze d się b iorc a 
m are k Dar d as z f irmy au -
to - m ar,  p o d z ię kowa ł bur-
mist r zowi z a roz wój ,  jak i 
w ost at nic h l at ac h do konuje 
s ię w tr ze b nic y.

▶ Burmist r z w rę c z y ł  p o d z ię kowa -
nia m . in .  dl a thom as a Lorkow-
s k ie go pre ze s a f irmy B e rge r 
B au , w y konawc y inwe st ycj i…

▶ n ie sp o d z iank ą p r z ygotowaną z myś l ą o d z ie c iac h by ł y spad ające z nie ba balony w b ia ł o - c ze r wonyc h bar wac h nawiąz ując yc h do ob c ho dów se t nej ro c z nic y 
o d z ys k ania pr ze z Po lskę nie p o dle g ł ośc i . 

▶ …oraz t r ze b nic k ie go p r ze d się -
b iorc y m iros ł awa G aj dy

▶ Pre ze nt w p ost ac i  ob raz u st are go bu dy nku 
pr ze ds z ko la pr ze k az ali  burmist r zowi st arost a 
Wal de m ar W yso c k i  i  wice st arost a Je r z y tre l a . 

▶ Dopingowali  ic h pr z yjac ie le,  ro d z ice i  b l isc y.

▶ Powst a ł  rów nie ż ob raz uk az ując y now y ż ł ob e k i  pr ze ds z ko le au tor st wa 
ew y m roc ze k . ▶ Swoje p o d z ię kowania pr ze k az ali  rów nie ż c z ł onkowie rady 

ro d z iców. 

▶ Gwiaz d a wie c zoru by ł a m ajk a Je żows k a ,  k tóra z aśpiewa ł a 
s woje najwię k s ze pr ze b oje. 

▶ D z ie c i  i  doroś l i  z  p o d z iwe m pat r z y l i  w nie b o.

▶ ze sce ny u s ł ys ze l iśmy t ak ie hit y jak „ a Ja wo l ę m oją m am ę” c z y 
„Ws z yst k ie d z ie c i  nas ze s ą”
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Szkola

 Oficjalne otwarcie rozpoczął tra-
dycyjny Polonez odtańczony przez 
uczniów. Następnie, przedstawiciele 
rady rodziców wprowadzili i prze-
kazali na ręce uczniów nowy sztan-
dar szkoły nawiązujący do patron-
ki obiektu – św. Jadwigi Śląskiej. 
Symboliczne gwoździe do drzewca 
sztandaru przybili jego fundato-
rzy: burmistrz Marek Długozima, 
ksiądz proboszcz Jacek Tomaszew-
ski, który również poświęcił nowy 
sztandar, przedstawicielka dyrek-
torów szkół i przedszkoli w Gminie 
Trzebnica Jadwiga Kalinowska, dy-
rektor szkoły w Kuźniczysku Elż-
bieta Taraszczuk-Gaweł oraz repre-
zentująca Radę Rodziców Ewelina 
Gryniuk.
  – Uczniowie, oddaję w Wasze 
ręce ten sztandar jako symbol war-
tości, które razem z Waszymi ro-
dzicami chcemy Wam przekazać: 
miłość do ojczyzny, szacunek dla 
każdego człowieka i honor – mó-
wiła dyrektor. Następnie odbyła 
się oficjalna prezentacja sztandaru 
oraz odśpiewano hymn szkoły.
 Zachwyt uczestników wzbudzi-
li również uczniowie przebrani za 
św. Jadwigę Śląską i jej męża Hen-
ryka Brodatego, którzy zasiedli na 
specjalnie przygotowanym tronie. 
W tym czasie odczytano krótki 
życiorys dotyczący patronki szko-
ły. Jedną z atrakcji otwarcia był 
występ dr Moniki Gruszczyńskiej, 
która i tym razem oczarowała pu-
bliczność typowo dziecięcym re-
pertuarem. Zachwyt dzieci wywo-
łała prezentacja ze zdjęć obrazująca 
postęp prac przy budowie obiektu 
oraz wirtualny spacer po nowej 
placówce nagrany w formie wideo. 
Z tłumu dało się usłyszeć – „To na-
prawdę nasza szkoła?”, „Wow, jak 
kolorowo!”, „Jakie ładne sale i ław-
ki!”.
 Jednym z najważniejszych 
punktów otwarcia było wspólne 
zamknięcie kapsuły czasu przez 
burmistrza Marka Długozimę, 
dyrektor Elżbietę Taraszczuk-Ga-
weł oraz Tomasza Majewskiego, 
który specjalnie na tę okoliczność 
napisał list do przyszłych pokoleń. 
Czytamy w nim: „Kilka miesięcy 
temu dowiedzieliśmy się, że po wa-
kacjach będziemy uczyć się w zu-
pełnie nowej szkole. Dziś myślę, że 
nie do końca zdawaliśmy sobie 
sprawę, co oznacza słowo „remont” 
w przypadku tego budynku. Efekt 
przeszedł nasze najśmielsze wy-
obrażenia! Mamy piękną szkołę! 
Dużą! Jasną! Nie tylko wyremonto-
waną, ale nowy, dobudowany budy-

nek jest właściwie większy niż ten, 
który był dotychczas. Mamy nowe 
ławki, krzesła, salę informatycz-
ną, nowe komputery w bibliotece, 
nowe pomoce naukowe w salach do 
nauki biologii i geografii. Myślę, że 
tak, jak dla mnie, tak i dla moich 
kolegów i koleżanek, to wszystko 
znaczy bardzo wiele, a z pewnością 
dodaje nam skrzydeł i zachęca do 
nauki. Nie wspomnę już, jak cieszą 
się nasi rodzice, którzy wiadomo – 
zawsze martwią się o wszystko bar-
dziej niż my. Drogi Kolego, a może 
Droga Koleżanko, która czytasz ten 
list 100 lat później, serdecznie Cię 
pozdrawiam i ogromnie się cieszę, 
że mogę się z Tobą podzielić tak 
dobrymi wiadomościami.” Oprócz 
listu w kapsule znalazł się pendrive 
ze zdjęciami prezentującymi po-
stęp prac remontowych, informacje 
o gminie, lista uczniów szkoły oraz 
aktualny numer Panoramy Trzeb-
nickiej. Sama kapsuła to rzeźba 
dębu, który jest symbolem sołectwa 
Kuźniczysko.
 Momentem szczególnym pod-
czas uroczystości było przecięcie 
wstęgi dokonane przez burmi-
strza Marka Długozimę, Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Kuźniczy-
sku Elżbietę Taraszczuk-Gaweł, 
wykonawcę inwestycji Wojciecha 
Klisowskiego z trzebnickiej firmy 
KLIWO oraz przedstawiciela mło-
dzieży – Tomasza Majewskiego. 
W niebo wystrzeliło kolorowe kon-
fetti, a uczniowie nie mieli wątpli-
wości, że już od kolejnego dnia ich 
edukacyjna droga będzie równie 
barwna.
Tradycyjnie już z okazji otwarcia 
nowych inwestycji, trzebnickie ar-
tystki – poetka Danuta Kamińska 
oraz malarka Ewa Mroczek, przy-
gotowały nowe dzieła, by podkre-
ślić wyjątkowość przeżywanych 
chwil. Tym razem specjalny pre-
zent dla szkoły przekazał również 
rzeźbiarz Lech Taraszczuk, który 
od dziecka związany jest z miejsco-
wością i ze szkołą. – Przygotowałem 
specjalną płaskorzeźbę św. Jadwigi 
wyrytą w ramie starego okna szko-
ły. Dla mnie to wyjątkowy dzień. 
Panie burmistrzu, dziękuję, że za-
prosił mnie Pan i zaproponował 
zrobienie pamiątki, która na zawsze 
pozostanie w tych murach. Jestem 
absolwentem tej szkoły, później 
przez 30 lat pracowałem w trzebnic-
kiej oświacie, a to, co zastałem tu po 
remoncie przeszło moje najśmielsze 
oczekiwania. Dziękuję w imieniu 
lokalnej społeczności za tak wspa-
niałą inwestycję – mówił rzeźbiarz. 

  – Obrazy mówią same za sie-
bie. Ta piękna szkoła będzie służyć 
kolejnym pokoleniom żyjącym 
w sołectwie Kuźniczysko, a ponad 
setka dzieci zyskała warunki, któ-
rych nie powstydziłaby się żadna 
szkoła w Polsce. Jestem dumny, 
że na inwestycyjnej mapie Gmi-
ny Trzebnica powstało kolejne 
miejsce w myśl konsekwentnie re-
alizowanego przeze mnie hasła: 
Inwestując w edukację, inwestu-
jemy w przyszłość naszych dzieci. 
Szczególnym powodem do dumy 
jest fakt, że szkoła w Kuźniczysku 
jest spełnieniem ważnej obietnicy, 
którą dałem rodzicom i ich dzie-
ciom. Wierzę, że nowoczesna prze-
strzeń w połączeniu z atmosferą 
i dobrym duchem szkoły, które od 
zawsze towarzyszyły temu miejscu, 
sprawią, że od nowego roku nauka 
będzie dla uczniów wielką i fascy-
nującą przygodą, a dla całej kadry 
pedagogicznej inspiracją do dal-
szego rozwoju i źródłem satysfakcji 
z sukcesów swoich podopiecznych 
– powiedział burmistrz Marek Dłu-
gozima, który odczytał również list 
od Minister Edukacji Narodowej 
Anny Zalewskiej, a następnie wrę-
czył podziękowania dla wszyst-
kich zaangażowanych w powstanie 
obiektu. I tak słowa wdzięczności 
otrzymali: wykonawca Wojciech 
Klisowski, właściciel trzebnickiej 
firmy KLIWO; kierownik budowy 
Andrzej Faraniec; Piotr Kluczyk 
z firmy BRUKPOL; projektanci Ja-
dwiga i Robert Szotowie; Katarzyna 
Wojciów z firmy Ekoflor; wykonaw-
ca rzeźby kapsuły czasu Grzegorz 
Łagowski oraz Danuta Stacherzak 
z firmy PHU Zieleń. 
 Specjalny list gratulacyjny oraz 
tytuł przyjaciela szkoły burmistrz 
wraz z dyrektor wręczyli Mariano-
wi Podrygajło, byłemu wieloletnie-
mu dyrektorowi szkoły. 

 Głos zabrał także wicekurator 
Janusz Wrzal: – Jestem pod wielkim 
wrażeniem tego, co tu zobaczyłem. 
Warto inwestować w dzieci, bo to 
przyszłość naszego narodu. Warto 
inwestować w takie szkoły, bo to 
centra życia sołectw i mniejszych 
miejscowości. Gratuluję tej decyzji 
Panu burmistrzowi, a wszystkim 
uczniom życzę wielu wspaniałych 
chwil w jej murach. 
Również starosta Powiatu Trzeb-
nickiego Waldemar Wysocki po-
gratulował kolejnej otwartej na 
przestrzeni jednego tygodnia in-
westycji. Kilka dni wcześniej, 30 
sierpnia zostały otwarte w Trzeb-
nicy nowo wybudowane przed-
szkole i żłobek. – To kolejny sukces 
burmistrza Marka Długozimy. Ta 
inwestycja to XXII wiek. Jestem 
przekonany, że zapewni wspaniały 
rozwój dzieci tak samo jak otwarty 
przed chwilą żłobek wraz z przed-
szkolem. Cieszę się, że możemy 
razem współpracować, by tworzyć 
lepszą przyszłość dla wszystkich 
mieszkańców powiatu trzebnickie-
go. Zwracam się do kuratora, pana 
Janusza Wrzala, by wystąpił o przy-
znanie dla burmistrza orderu Krzy-
ża Kawalerskiego Odrodzenia Pol-
ski, ponieważ burmistrz odradza tę 
małą ojczyznę – Gminę Trzebnica, 
odradza również Powiat Trzebnic-
ki – zakończył starosta i przekazał 
wspólnie z wicestarostą Jerzym Tre-
lą specjalną tablicę w prezencie dla 
szkoły. 
 Dyrektor Elżbieta Taraszczuk-
Gaweł przypomniała historię 
szkoły, opowiedziała o jej począt-
kach oraz o tym, że przez przeszło 
pół wieku dzieci musiały uczyć się 
w dwóch oddzielnych budynkach. 
– Dopiero decyzja burmistrza Mar-
ka Długozimy zmieniła wszystko, 
dając nam nadzieję, że można stwo-
rzyć nowoczesny obiekt usytuowa-

ny tuż obok wcześniej wybudowa-
nych – boiska wielofunkcyjnego 
i placu zabaw. Nikt jednak się nie 
spodziewał, że powstanie aż tak 
piękna i nowoczesna szkoła. Panie 
burmistrzu to kolejne Pana dzieło 
zaplanowane i doglądane w każ-
dym najmniejszym szczególe. Od 
projektu, po realizację i wyposaże-
nie oraz dbałość o każdy szczegół 
wewnątrz budynku i wokół niego. 
Z całego serca pragnę podziękować 
za zrealizowanie obietnicy danej 
nam wszystkim. Jednocześnie pra-
gnę Pana zapewnić, że dołożymy 
wszelkich starań, aby nasza placów-
ka była chlubą Gminy Trzebnica. 
Warto marzyć, bo w naszej gminie 
marzenia się spełniają – zakończyła 
wręczając podziękowanie na ręce 
burmistrza. Słowa wdzięczności 
wypowiedzieli również przedstawi-
ciele Rady Rodziców. 
 Burmistrz wręczył pani dyrek-
tor Akt Przekazania placówki, wy-
rażając nadzieję, że w nowej szkole 
wszyscy uczniowie rozwiną swoje 
edukacyjne skrzydła. 
 Pierwszą z niespodzianek przy-
gotowanych specjalnie na ten 
wieczór było uwolnienie w niebo 
biało-czerwonych balonów nawią-
zujących do obchodów 100-lecia 
odzyskania niepodległości, które 
odbyło się przy muzycznej oprawie 
chóru ze Szkoły Podstawowej nr 2. 
Młodzi ludzie zaśpiewali patrio-
tyczną pieśń „Kocham Cię Polsko”. 
Drugą z niespodzianek był koncert 
laureata programu „Mam Talent” 
Marcina Wyrostka, który swoją 
energią porwał do tańca wszystkich 
uczestników otwarcia. Na wielki fi-
nał wieczorne niebo nad Kuźniczy-
skiem ozdobiły fajerwerki. Warto 
pamiętać, że w sołectwie już nieba-
wem otwarta zostanie także nowo-
czesna świetlica wiejska. 

[sh]

„Czekaliśmy na ten dzień z niecierpliwością 
– tak wielką, że tegoroczne wakacje wydawa-
ły się długie” – powiedział podczas otwarcia 
współprowadzący uroczystość Tomasz Ma-
jewski, uczeń ósmej klasy Szkoły Podstawowej 
w Kuźniczysku. Piękne otwarcie pokazało, że 
było na co czekać! 5 września dzieci i cała spo-
łeczność Kuźniczyska otrzymały obiekt prze-
wyższający marzenia i oczekiwania. Uroczy-
stość odbyła się pod honorowym patronatem 
Ministra Edukacji Narodowej i była częścią 
gminnych obchodów 100-lecia odzyskania nie-
podległości przez Polskę. 

NA MiArę XXii Wieku

▶ Po dpis anie do kum e ntów do k apsu ł y c z asu ,  w t y m l ist u uc z nia tom a -
s z a m ajews k ie go do pr z ys z ł yc h p o ko le ń . 

▶ Kapsu ł ą c z asu st a ł a s ię r ze ź ba dę bu , k tór y je st  nie roze r walnie z wiąz any z t radycją 
i  historią Ku ź nic z ys k a .

▶ Uro c z ystość roz p o c zę ł o o d t ańc ze nie t radyc yj ne go p o lone z a oraz …

▶ Fundatorzy sztandaru przybili symboliczne gwoździe do drzewca sztandaru. 

▶ o f icjalna pre ze nt acja s z t and aru s z ko ł y w Ku ź nic z ys ku , k tórej  pat ronk ą zo -
st a ł a ś w. Jadwig a Śl ąs k a . 

▶ … w prowad ze nie nowe go s z t and aru pr ze z pr ze d st awic ie l i  r ady ro d z iców.

▶ Poś wię ce nia do kona ł k s .  prob os zc z Jace k tom as zews k i.

▶ Chór s z ko lny.

▶ 5  w r ze śnia roz p o c zę ł a s ię nowa e ra w histori i  Ku ź nic z ys k a .
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▶ Pr ze c ię c ia wstę gi do kona ł burmist r z m are k D ł u goz im a w towar z yst wie 
d y re k tor e l ż b ie t y taras zc z uk- G awe ł ,  w y konawc y Wojc ie c ha K l isows k ie go 
oraz p r ze d st awic ie l a m ł o d z ie ż y tom as z a m ajews k ie go. 

▶ tradyc yj nie nowo ot war tej  inwe st ycj i  towar z ys z y ob raz au tor st wa ew y 
m roc ze k i  wie r s z t r ze b nic k iej  p o e t k i  Danu t y Kamińs k iej . 

▶ Swój pre ze nt pr ze k az ali  st arost a i  wice st arost a Powiat u tr ze b nic k ie go.

▶ Burmist r z w s w y m pr ze m ówie niu p o dk re ś l i ł  wagę inwe st ycj i  w so ł e c t wa , 
pr ze c z y t a ł  rów nie ż l ist  o d m iniste r eduk acj i  n aro dowej anny z alews k iej . 

▶ Le c h taras zc z uk pr ze k az a ł na rę ce b urmist r z a p ł as kor ze ź b ę ś w. Jadwigi 
w y konaną na z de m ontowanej ramie o k ie nnej ze st are go bu dy nku s z ko ł y.

▶ Uro c z ystość u ś wie t ni ł a s woim w ystę p e m dr 
m onik a G ru s zc z y ńs k a . 

▶ Ku uc ie s ze d z ie c i ,  w nie b o w yst r ze l i ł o konfe t t i .

▶ Sp e cjalny l ist  grat ulac yj ny oraz t y t u ł  pr z yjac ie l a s z ko ł y ot r z y m a ł wie lo le t-
ni  dy re k tor p l acówk i m arian Po dr yg aj ł o.

▶ Swój p o d z iw w y raz i ł  rów nie ż wice kurator Janu s z Wr z al ,  k tór y ws z yst k im 
uc z niom ż yc z y ł  t ak iej  s z ko ł y jak t a .

▶ Pr ze d st awiona zost a ł a historia ż yc ia ś w. Jadwigi ,  k tóra zost a ł a 
nową pat ronk ą s z ko ł y. 

▶ K s .  d z ie k an Je r z y o ls zówk a 
SDS p oś wię c i ł  nową s z ko ł ę. 
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mieszkańcy powiedzieli

▶ Burmist r z w rę c z y ł  s woje p o d z ię kowania osob om 
s zc ze gó lnie z aang ażowany m w st wor ze nie s z ko ł y. 
o de b rali  je:  Wojc ie c h K l isows k i z  tr ze b nic k iej  f irmy 
K LIWo…

▶ o t warc ie u ś wie t ni ł  w ystę p m arc ina W y rost k a .▶ Sp e cjalną nie sp o d z iank ą by ł o w y p u s zc ze nie w nie b o b ia ł o - c ze r wo -
nyc h balonów.

▶ Wraz ze sp o ł e m z agrali  wie le ś wiatow yc h pr ze b ojów…. ▶ …c z y m o c z arowali  ze b raną p u b lic z ność . 

▶ …k ie row nik b u dow y andr zej  Faranie c…

▶ …Kat ar z y na Wojc iów z f irmy e kof lor… ▶ …Piot r K luc z y k z f irmy B rU K Po L .

▶ …proje k t anc i  Jadwig a i  rob e r t Szotowie…

▶ Chór z z apr z y-
jaź nionej Sz ko ł y 
Po d st awowej nr 2 . 

▶ Wie lk im f ina ł e m 
ot warc ia by ł  p o -
k az faje r we rków. 

Marcin Pietrasik 
sołtys Kuźniczyska 

Jako sołtys Kuźniczyska odczu-
wam podwójną radość i ulgę, że 
remont się zakończył i wszyst-
ko tak szczęśliwie się potoczyło. 
A przede wszystkim odczuwam 
dumę i wdzięczność dla pana 
burmistrza. Bardzo długo czeka-
liśmy na tę szkołę i nie dość, że 
przeszła najśmielsze oczekiwa-
nia, to naprawdę ułatwi wszyst-
kim naukę. Skończy się wreszcie 
„wędrowanie” uczniów między 
różnymi budynkami, zwłaszcza 
zimową porą. Mówię, że czuję 
podwójną radość, bo już niedłu-
go zakończy się przecież budowa 
świetlicy i Kuźniczysko zyska 
jeszcze jedno miejsce do inte-
gracji – zarówno starszych, jak 
i tych młodszych mieszkańców. 
Mówiąc krótko i zwięźle: moje 
serce się raduje! Dziękuję za to co 
otrzymujemy. 

Tomasz Majewski
uczeń 8 klasy

Jako uczeń 8 klasy miałem okazję 
uczyć się zarówno w starym bu-
dynku szkoły, jak i budynku za-
stępczym podczas remontu. Mam 
zatem porównanie i ta zmiana 
między starym, a nowym budyn-
kiem jest kolosalna. Dla mnie to 
jakieś 100 lat do przodu. Nasi na-
uczyciele zawsze pomagali nam 
rozwijać pasje edukacyjne w szko-
le, ale warunki lokalowe były 
wielkim ograniczeniem. Teraz to 
już przeszłość – nie ustępujemy 
innym nowoczesnym szkołom. 
Cieszy mnie przede wszystkim 
nowoczesne wyposażenie i po-
moce dydaktyczne. 

Barbara Trelińska
Radna Rady Miejskiej 

Wielkie gratulacje dla burmi-
strza. Już sama uroczystość 
otwarcia to coś pięknego i nieza-
pomnianego. Natomiast budynek 
szkoły po remoncie – nieporów-
nywalne z tym co było. Jestem z tą 
szkoła można rzec związana od 
pokoleń, gdyż wpierw chodziła tu 
trójka moich dzieci: Ewelina, Ju-
styna i Szymon, a teraz w jej mu-
rach uczy się mój wnuk Hubert. 
Zatem mam porównanie i nie 
mogę wyjść z podziwu. Przede 
wszystkim podziękowania należą 
się p. burmistrzowi, bo to przede 
wszystkim jego zasługa. Cieszę 
się, że tak wspaniale się wszystko 
udało. Gratuluję też dzieciom, p. 
dyrektor Taraszczuk i nauczycie-
lom. Nowa, piękna szkoła to na-
prawdę wspaniałe wyróżnienie 
i prezent dla nich wszystkich. 

Krystyna Surówka 
sekretarka SP w Kuźniczysku 

Krąży już zabawna anegdota, że 
jak usłyszałam o planach zbudo-
wania nowej szkoły, przestraszy-
łam się, ze stary budynek będzie 
zburzony – a miałam do niego 
wielki sentyment. Na szczęście 
plan przebudowy nie przewi-
dywał rozbiórki. Jak oceniam 
nowe warunki pracy? Wspania-
le! Czekałam na to cały rok i … 
sześćdziesiąt lat życia. Aż chce się 
pracować i ani myślę przechodzić 
teraz na emeryturę, skoro docze-
kałam tak pięknego miejsca pra-
cy – oby tylko zdrówko dopisało. 
Nowe sprzęty, piękne wnętrza 
w jasnych kolorach – wszystko jest 
po prostu idealne. Inni nauczycie-
le także są zachwyceni i nie mogą 
się doczekać jutra, kiedy rozpocz-
ną pracę w nowych salach. 

Anna Maśluk 
Sołtys Skoroszowa 

Dzieci ze Skoroszowa, którego mam 
zaszczyt być sołtysem, uczęszcza-
ją do tej szkoły. Włącznie z moimi 
wnukami. Jako mieszkańcy Sko-
roszowa jesteśmy wszyscy wycho-
wankami tej szkoły i mamy do niej 
bardzo sentymentalny stosunek. Te 
mury wszystkich nas nauczyły pisać 
i czytać, a teraz widzieć je po remon-
cie – to są przeogromne emocje. Ta 
szkoła zawsze cieszyła się dobrą 
renomą i zawsze dużo uczniów do-
stawało się do szkół średnich, ale te-
raz nauka będzie w tak cudownych 
warunkach o jakich nikt wcześniej 
nawet nie śmiał zamarzyć. Aż trud-
no mi ubrać w słowa wrażenie jakie 
wywarł na mnie remont, a także 
sama uroczystość otwarcia. Najbar-
dziej podziwiam w tym wszystkim 
pana burmistrza –skąd bierze w so-
bie tyle siły, energii na te wszystkie 
działania?! To otwarcie – to właśnie 
taka chwila, której się nie zapomina. 
Nie ma nawet porównania z tym, 
jak ta szkoła wyglądała wcześniej. 
To zmiana na miarę nie XXI wie-
ku, tylko już XXX wieku! Poza tym 
niesamowity jest sam fakt, jak krót-
ko ten remont trwał – taka totalna 
przebudowa w rok. Brawo!
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 Dożynki Gminne w Nowym 
Dworze rozpoczął już tradycyj-
nie barwny korowód, z wieńcami 
i chlebem, który poprowadzi-
ły Trzebnickie Mażoretki wraz 
z Trzebnicką Orkiestrą Dętą. Na-
stępnie uczestnicy przemarszu 
wzięli udział w plenerowej mszy 
świętej dziękczynnej, którą konce-
lebrował dziekan parafii św. Bar-
tłomieja i św. Jadwigi Śl. w Trzeb-
nicy ks. Jerzy Olszówka SDS, 
który w swym kazaniu podkreślił, 
że plony ziemi są wynikiem do-
brej współpracy Boga i człowieka. 
Na tą też współpracę, szczególną 
uwagę zwrócili również członko-
wie zespołu Brzykowianie, którzy 
w swym obrzędzie dożynkowym 
przybliżyli historię i tradycję sta-
ropolskiego święta. Ludowe pieśni 
były idealnym wstępem do wspól-

nego świętowania.
 Oficjalnie Dożynki 2018 rozpo-
czął burmistrz Marek Długozima, 
który odczytał listy od Prezydenta 
Andrzeja Dudy oraz Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysz-
tofa Ardanowskiego. 
 „W roku wielkiego narodo-
wego jubileuszu odzyskania nie-
podległego Państwa Polskiego; 
z wyrazami szacunku dla rolni-
ków Gminy Trzebnica; z wielką 
wdzięcznością za całoroczny trud, 
za udział w rozwoju gospodarczym 
i budowaniu pomyślności Rzeczy-
pospolitej, za chleb na polskich 
stołach i trwanie przy wartościach 
patriotycznych oraz niezmiernie 
ważnych i pięknych tradycjach pol-
skiej wsi; w uznaniu dla organiza-
torów – Władz Gminy Trzebnica; 
z życzeniami dla polskich gospo-

darzy, aby Państwa niezastąpiona 
praca na ojczystej ziemi przyniosła 
dobre plony, aby pracy towarzy-
szyła satysfakcja i radość, a polska 
wieś z każdym rokiem stawała się 
coraz silniejsza ekonomicznie i za-
sobniejsza. Szczęść Boże!” – czyta-
my w liście od prezydenta.
 Następnie burmistrz wygłosił 
swoje przemówienie: – Otwiera-
jąc tegoroczne Gminne Dożynki 
w Nowym Dworze pod Narodo-
wym Patronatem Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy, w stulecie odzyskania nie-
podległości, szczególnie witam 
i pozdrawiam mieszkańców No-
wego Dworu na czele z sołtysem 
Markiem Paszkotem, którzy są 
gospodarzami dzisiejszego świę-
ta. Witam wszystkie delegacje 
z poszczególnych sołectw, miesz-
kańców oraz zaproszonych gości. 
Witam najważniejszych podczas 
dzisiejszej uroczystości – rolników, 
sadowników i ogrodników oraz 
wszystkich gości. Rozpoczynanie 
dożynek od mszy św. to piękny 
zwyczaj staropolski, który przypo-
mina nam, że Bóg jest szafarzem 
wszelkich łask, a plony ziemi są 
wynikiem współdziałania Stwór-
cy i człowieka. Dożynki, tak, jak 
Eucharystia, są przede wszystkim 
czasem dziękczynienia. Dzięku-
jemy dziś Bogu za błogosławień-

stwo, za dobre zbiory, ale dzięku-
jemy również Wam – rolnikom za 
wysiłek i pracę na roli. Nie jest dla 
nikogo tajemnicą, że rolnictwo, 
ogrodnictwo i sadownictwo to pro-
fesje wymagające wielkiego trudu 
i hartu, szczególnie w zmaganiu 
się nie tylko z anomaliami pogo-
dy, ale także z prawami unijnymi 
i prawami wewnętrznego rynku. 
W tych okolicznościach, tym więk-
sza cześć należy się ludziom, któ-
rzy pokochali swój zawód i mimo 
wielu przeciwności służą ziemi 
i ojczyźnie. Dożynki to również 
święto wsi i jej mieszkańców, bez 
których jak podkreślał historyczny 
przywódca ludowców Wincenty 
Witos nie ma i nie może być zdro-
wego narodu i silnego Państwa. 
Bo to oni właśnie stoją na straży 
najpiękniejszych wartości i trady-
cji narodowych, czego dowodem 
są prezentowane tutaj zwyczaje 
dożynkowe, przepiękne wieńce 
i kramiki. Wiara, oddanie pracy, 
umiłowanie polskości, to bezcenne 
atuty polskiej wsi i jednocześnie 
spoiwa łączące jej mieszkańców we 
wspólnoty, którym chce się chcieć. 
Dzisiaj jest więc stosowana okazja, 
by podziękować za to, że dzięki ich 
ciężkiej pracy na nasze stoły trafia 
polski chleb, mamy pod dostat-
kiem warzyw i owoców, a także 
za to, że przygotowali dla nas tak 

wspaniałą ucztę w stylu ludowego 
folkloru – powiedział burmistrz, 
który poprosił wszystkich zebra-
nych o zaśpiewanie wspólnego 
„sto lat” dla wszystkich rolników. 
Następnie starości dożynek: soł-
tys Nowego Dworu Marek Paszkot 
wraz z Danutą Kwaśniak wręczyli 
burmistrzowi chleb wypieczony 
z mąki ze zboża zebranego w tym 
roku, aby sprawiedliwie podzie-
lił się nim z mieszkańcami gminy 
i zaproszonymi gośćmi.
 Specjalnym gościem Dożynek 
była minister Beata Kempa: – 
Z serca dziękuję wszystkim rolni-
kom, za ich codzienny trud pracy 
dzięki któremu, nie brakuje u nas 
chleba. Jako osoba odpowiedzial-
na w rządzie za pomoc humani-
tarną, odwiedzam wiele krajów, 
gdzie tego chleba po prostu brak. 
Dlatego cieszmy się i dziękujmy, że 
go mamy i możemy się nim dzielić 
z innymi. Gdy patrzę na tą pięknie 
przystrojoną miejscowość, piękne 
kramiki i wieńce, to nasuwa się mi 
jedna myśl – jeszcze polska nie zgi-
nęła, póki wy żyjecie! Raz jeszcze 
dziękuję Wam i Panu burmistrzo-
wi za kultywowanie wspaniałych 
tradycji i życzę wszelkich pomyśl-
ności. 

[sh]

Jedno z najbarwniejszych świąt plonów w regio-
nie ponownie zachwyciło wszystkich mieszkań-
ców i gości. Odbywające się w roku stulecia odzy-
skania przez Polskę niepodległości, było idealną 
okazją, by docenić rolniczy trud, który na prze-
strzeni lat był fundamentem w procesie budowa-
nia naszej Ojczyzny. Święto wszystkich rolników 
odbyło się pod Narodowym Patronatem Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja Dudy.

W  p o d z i ę k o W a n i u  z a  p l o n y
Dozynki Gminne w Nowym Dworzet a k  z m i e n i ł A  s i ę  s z k o ł a

▶ Dożynki Gminne w nowym Dworze rozpoczął już tradycyjnie barwny korowód. ▶ m s zę ś w. konce le b rowa ł k s .  d z ie k an Je r z y o ls zówk a SDS .
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▶ Burmist r z m are k D ł u goz im a w yg ł osi ł  pr ze m ówie nie oraz o dc z y t a ł  sp e cjal -
ny l ist  o d Pre z yde nt a r ze c z y p osp o litej  Po ls k iej  –  andr zeja D u dy.

▶ Proce sja z d arami je st  t radycją k aż dej ms z y doż y nkowej .

▶ St arostowie doż y ne k : so ł t ys n owe go D woru m are k Pas z kot w raz z Danu t ą 
Kwaśniak w rę c z y li  burmist r zowi c hle b,  aby sprawie dliwie p o d z ie l i ł  s ię nim 
z mie s z k ańc ami gminy.

▶ m ie s z k ańc y K się ginic w bar w nyc h st rojac h . ▶ Sołtys Domanowic zenobiusz modliborski.

▶ m ie s z k ańc y wsi  Kom orówko.

▶ Burmist r z m are k D ł u goz im a s y mb o lic z nie p o d z ie l i ł  c hle b doż y nkow y.

▶ K s .  d z ie k an p oś wię c i ł  ws z yst k ie of iarowane wie ńce. 

▶ o b r zę d c hle ba o d śpiewa ł ze sp ó ł Br z y kowianie z Br z y kowa . 

▶ …radny mi r ady m iejs k iej  ewe liną tre l ą oraz ar t ure m G a -
jow y m…

▶ … Je r z y m Franc z ak ie m…

▶ Burmist r z pr ze ł am a ł s ię c hle b e m z ministe r B e at ą Ke mpą oraz st aro -
st ą Wal de m are m W yso c k im .

▶ Burmistrz chlebem podzieli ł  się tak że z mał żonką elżbietą…

▶ … z astę p c ą kom e nd ant a Powiatowe go 
St raż y Poż arnej ark adiu s ze m Cy t awą oraz 
kom e nd ante m Po licj i  Powiatowej ad a -
m e m J ę dr ys zc z ak ie m…

▶ …radny m r ady m iejsk iej  andr zeje m Ko lińs k im . . .

▶ …córk ą ale k s andrą…

▶ . . .  oraz mie s z k ańc ami G miny tr ze b nic a .
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Odznaczenia i nagrody
 
Dożynki to stosowana okolicz-
ność, aby wzorem lat poprzed-
nich wyrazić należyty szacunek 
i wdzięczność kolejnym szesnastu 
mieszkańcom Gminy Trzebni-
ca, którzy wyróżniają się pracą 
na rzecz rolnictwa i tym samym 
przyczyniają się do rozwoju gmi-
ny. Na wniosek burmistrza Mar-
ka Długozimy, Minister Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof 
Ardanowski przyznał odznaki 
„Zasłużony dla rolnictwa” na-
stępującym osobom: Andrzejowi 
Łuczyszynowi z Biedaszkowa Ma-
łego, Elżbiecie Kostrzewskiej z Bie-
daszkowa Wielkiego, Annie Wa-
rownej z Biedaszkowa Wielkiego, 
Wandzie Świdzińskiej z Brzyko-

wa, Sylwesterowi Świdzińskiemu 
z Brzykowa, Zdzisławowi Malesie 
z Komorowa, Janowi Królikowi 
z Ligoty, Władysławowi Stępniowi 
z Masłowa, Danucie i Walentemu 
Kwaśniakom z Nowego Dworu, 
Jolancie i Janowi Maciołkom z Ra-
szowa, Stefanowi Frąckowiakowi 
ze Skoroszowa, Władysławowi 
Michalikowi z Sulisławic, Jerzemu 
Rogali ze Szczytkowic oraz Hen-
rykowi Włodarskiemu z Taczowa 
Małego. Natomiast specjalnym 
dyplomem uznania burmistrz od-
znaczył Tadeusza Smyka z Nowego 
Dworu.
 Do tradycji dożynkowych 
w Gminie Trzebnica należy rów-
nież konkurs na najpiękniejszy 

wieniec. W tym roku aż 29 sołectw 
przygotowało wieńce dożynkowe, 
nawiązujące do dawnych tradycji. 
Jak przyznaje komisja konkurso-
wa powołana przez burmistrza, 
wybór zwycięzców był naprawdę 
trudny, ponieważ wszystkie zo-
stały wykonane z wielką precy-
zją i starannością. Wyróżnienia 
otrzymały sołectwa Komorówko, 
Małuszyn i Kuźniczysko. Trze-
cie miejsce zajęły Domanowice, 
drugie Brzezie, a zwyciężyło so-
łectwo Raszów, którego sołtys Bo-
żena Durbajło nie kryła swojego 
wzruszenia: – Dziękuję wszystkim 
mieszkańcom, którzy choć w naj-
mniejszym stopniu przyczynili się 
do tego sukcesu! 
 Tradycyjnie już, jednym z naj-

ważniejszych punktów dożynek 
jest ogłoszenie zwycięzcy tytułu 
Sołtysa Roku. Wyróżnienie otrzy-
mał sołtys Domanowic Zenobiusz 
Modliborski z Domanowic, nato-
miast nagrodę główną z rąk bur-
mistrza odebrał sołtys Nowego 
Dworu Marek Paszkot. – Jestem 
ogromnie zaskoczony tym wybo-
rem, dziękuję burmistrzowi Mar-
kowi Długozimie, za wyróżnienie 
Nowego Dworu i możliwość or-
ganizacji tego wspaniałego święta 
plonów oraz za tę niespodziewaną 
nagrodę. Jest ona wynikiem pracy 
wielu ludzi, bo bez mieszkańców 
sołectwa, sołtys sam nie znaczyłby 
nic – powiedział zwycięzca. 
 Wszystkie sołectwa, które przy-
gotowały dożynkowy kramik, 

otrzymały specjalne dyplomy z rąk 
burmistrza Marka Długozimy.
 Barwne świętowanie miało 
również swój wielki finał, pod-
czas którego dla zebranych zagrał 
legendarny zespół 2 plus 1 oraz 
gwiazda wieczoru Sławomir, który 
od burmistrza otrzymał specjalny 
prezent w postaci pamiątkowej ko-
szulki. Dożynki w Nowym Dwo-
rze, pomimo przelotnych opadów, 
cieszyły się dużą popularnością, 
a tłumy mieszkańców na długo 
zapamiętają kramiki bogate w lo-
kalne produkty, piękne stroje lu-
dowe, pokaźne wieńce dożynkowe 
i wspaniałe bochny chleba, które są 
symbolem zebranych plonów i rol-
niczego trudu.

[sh]

▶ Wsp ó lne z dję c ie b urmist r z a z o d z nac zony mi m e d al ami „ z as ł u żony dl a ro lnic t wa”.

▶ So ł t yse m ro ku zost a ł  m are k Pas z kot . ▶ Wsp ó lne z dję c ie burmist r z a z so ł t yse m m ark ie m Pas z kote m i  je go ro d z iną.

▶ W G minie tr ze b nic a je st  41 so ł e c t w, z  k tór yc h k aż de ak t y w nie uc ze st nic z y w Doż y nk ac h G minnyc h . 

▶ Sp e cjalne grat ul acje ot r z y-
m a ł mie s z k anie c n owe go 
D woru tade u s z Smy k . 

▶ Ws z yst k im ro lnikom co d z ie nne go t ru du prac y na 
ro l i  p o grat ulowa ł a ministe r B e at a Ke mpa , k tóra do -
ce ni ł a rów nie ż s am pr ze b ie g uro c z ystośc i  i  gosp o -
d ar z a w osob ie burmist r z a m ark a D ł u goz imy.

▶ W y róż nie nie w konkur sie na so ł t ys a roku ot r z y-
m a ł ze nob iu s z m o dlib or s k i .

▶ So ł t ys Bie d as z kowa Wie l -
k ie go i  Janis zowa andr zej 
Janik p o dc z as d z ie le nia 
c hle b e m .

▶ So ł t ys Dom anowic ze no -
b ius z m o dlib or sk i .

▶ W y róż nie nie w konkur sie na naj pię k niejs z y 
wie nie c doż y nkow y ot r z y m a ł y so ł e c t wa: m a ł u -
s z y n , Kom orówko i  Ku ź nic z ys ko.

▶ Pie r ws z ą nagro dę z doby ł r as zów. ▶ D ru gie miejsce z aję ł o so ł e c t wo Br ze z ie,  a t r ze c ie 
Dom anowice.

▶ So ł t ys Lidia Warian z Kom orówk a c ie s z y s ię z  w y róż-
nie nia .
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Swieto smaków i muzyczna uczta

▶ Burmist r z w rę c z y ł  d y p lomy u z nania ws z yst k im so ł e c t wom , k tóre z de c ydo -
wa ł y s ię w yst awić s wój k ramik .  n a z dj .  z  so ł t yse m m a ł u s z y na St anis ł awe m 
K rawce m .

▶ K ramik Sk ar s z y na .

▶ B ar w ne st roje mie s z k ańców B o le śc ina .

▶ Skoros zów.

▶ Sul is ł awice.

▶ Kwie c ist y k ramik Bro c ho c ina .

▶ Szc z y t kowice.

▶ B ar w ne Jaź winy.

▶ Stois ko n owe go D woru .

▶ Uje ź d z ie c Wie lk i .

▶ r adość mie s z k ańców Kom orówk i.

▶ So ł t ys i  radna r ady m iejs k iej  B arbara Cie p luc h w raz z burmist r ze m .

▶ Koniowo.

▶ Bie d as z ków Wie lk i  i  Janis zów.

▶ Stoisko Domanowic – na zdj. burmistrz z sołtysem zenobiuszem modliborskim.

▶ Stois ko Ligot y tr ze b nic k iej .
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▶ G ł uc hów G órny.

▶ Uje ź d z ie c Wie lk i .

▶ Br ze z ie.

▶ …oraz tr ze b nic k a o rk ie st ra D ę t a . 

▶ m arc inowo.

▶ Bie d as z ków m a ł y.

▶ o op rawę uro c z ystośc i  z ad ba ł y tr ze b nic k ie m ażore t k i….

▶ Do p óź nyc h go d z in no c nyc h wie lk ą p op ul arnośc ią c ie s z y ł o s ię doż y nkowe 
we so ł e miaste c z ko.

▶ Le ge nd arny ze sp ó ł 2 p lu s 1 w raz z burmist r ze m .

▶ S ł awomir z aśpiewa ł s woje najwię k s ze 
pr ze b oje.

▶ Burmist r z m are k D ł u goz im a 
w y mie ni ł  s ię kos z ulk ą z gwiaz-
d ą wie c zoru S ł awomire m .

▶ Lic z nie zgrom ad zona p u b lic z ność p omim o de s zc z u bawi ł a s ię ś wie t nie.

▶ Wsp ó lne z dję c ie ze sp o ł u ,  burmist r z a i  uc ze st ników kon -
ce r t u .

▶ ze sce ny z ab r z mia ł o wie le 
pr ze b ojów ze sp o ł u 2 p lu s 1.

▶ Konce r t y gwiaz d c ie s z y ł y s ię wie lk ą p op ul arnośc ią. 
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w której oprócz aktu fundacyjnego 
umieszczono: informacje na temat 
historii starego ratusza, informacje 
o majstrach wykonujących budo-
wę, informacje o obowiązujących 
wówczas cenach rynkowych, in-
formacje na temat rozwoju mia-
sta, po jednym egzemplarzu gazet 
„Schlesische Zeitung”, „Breslauer 
Zeitung” i biuletynu powiatowo – 
miejskiego, informacje o zarządzie 
kasy miejskiej z roku 1867, po jed-
nym egzemplarzu będących wów-
czas w obiegu monet (o nomina-
łach: 1 talara, 5 srebrnych groszy, 2 
½ grosza, 1 srebrnego grosza oraz 
monety o nominale 6, 4, 3, 2 i 1 
feniga), informacje o członkach za-
rządu miasta i radnych miejskich 
oraz urzędnikach miejskich, funk-
cjonujących wówczas w Trzebnicy 
duchownych, lekarzach, apteka-
rzach, weterynarzach, członkach 
zarządów bractwa kurkowego, 
gminy żydowskiej, mistrzów ce-
chowych… Projekt nowego trzeb-
nickiego ratusza wykonali królew-
scy inspektorzy budowlani Rosener 
i Gerstmann z Wrocławia. Roboty 
budowlane nadzorował mistrz 
budowlany Fischer, zaś prace wy-
kończeniowe nadzorował mistrz 
Schlisewsky. Koszt wykonania no-
wego ratusza wraz z kosztami jego 
wyposażenia i uroczystego otwar-
cia wyniósł 16 059 talarów, 28 
srebrnych groszy i 5 fenigów. Po-
święcenie budynku nowego ratu-
sza miało miejsce 30 września 1869 
roku. Wówczas o godzinie 11.00 
w restauracji hotelu „Kronprinz” 
spotkali się Starosta von Salisch 
z Jaszyc, burmistrz Schaffer, radni 
powiatowi, rajcy miejscy, duchow-
ni oraz przedstawiciele najważ-

Więcej archiwalnych zdjęć 
i artykułów znajdziecie Państwo 

na profilu facebookowym: 
Przedwojenna Trzebnica i okolica.

Drewniany ratusz powstał 
w Trzebnicy w 1605 roku. Nie był 
on jednak trwałą budowlą, skoro 
w 1729 roku ksieni trzebnickiego 
klasztoru Zofia Korycińska ufun-
dowała nowy ratusz, wykonany 

Trzebnicki ratusz

Przedwojenna Trzebnica i okolica

Daniel Buczak
sekretarz Gminy Trzebnica,
radny Rady Powiatu Trzebnickiego,
członek Zarządu Powiatu,
prywatnie pasjonat historii
przedwojennej Trzebnicy,
którą chce się z Państwem
podzielić na łamach tej rubryki.

▶ murowany ratusz trzebnicki po budowie 
w 1868 roku. 

▶ trzebnicki ratusz w czasach III rzeszy. 

▶ ratusz trzebnicki z 1729 roku. ▶ trzebnicki ratusz po zniszczeniach spowodo-
wanych II wojną światową. 

w technologii muru pruskiego 
(konstrukcja drewniana wypeł-
niona cegłą). Na piętrze ratusza 
znajdowała się miejska kancelaria, 
natomiast w przyziemiu ratusza 
funkcjonowała karczma. Kolejne 

renowacje zostały przeprowadzone 
w 1778 i 1855 roku. W dniu 3 lipca 
1868 roku miała miejsce uroczy-
stość wmurowania kamienia wę-
gielnego pod budowę nowego, mu-
rowanego ratusza. Po imponującej 
przemowie burmistrza Schaffera 
wmurowano metalową skrzynkę, 

niejszych miejskich i powiatowych 
instytucji, zrzeszeń i cechów. 
Następnie zebrani uformowali 
orszak prowadzony przez orkie-
strę miejską i bractwo kurkowe. 
Zgromadzeni przeszli korowodem 
przez plac klasztorny, ulicę Długą 
(obecna ul. I. Daszyńskiego) na 
trzebnicki rynek. Tam dokonano 
uroczystego przekazania burmi-
strzowi kluczy do nowego ratusza. 
Burmistrz Schaffer po wygłoszeniu 
okolicznościowego przemówienia, 
wzniósł toast za króla Wilhelma 
I i zaintonował hymn narodowy. 
Uroczystości te zakończyły się 
uroczystym obiadem w restaura-
cji hotelu „Kronprinz”. Budynek 
trzebnickiego ratusza przeszedł 
kolejną przebudowę na początku 
XX wieku. Trzebnicki ratusz został 
znacznie uszkodzony pod koniec 
II wojny światowej – budynek zo-
stał spalony a zawaleniu uległ dach 
i stropy budynku. Po wojnie budy-
nek ratusza został odbudowany. 
W latach 2006-2007 miała miejsce 
rewitalizacja budynku ratusza. 

R E K L A M AR E K L A M A

R E K L A M A

Szanowni Państwo, 
Drodzy Rolnicy, Sadownicy, Ogrodnicy

Dożynki od wielu lat są jednym z najpiękniejszych wydarzeń, które organizujemy w Gminie Trzebnica. 
Nie ukrywam, że moje osobiste zaangażowanie w prace nad przygotowaniem Święta Plonów 
wynika z ogromnego szacunku do tradycji, która na Dolnym Śląsku ma wymiar szczególny. 

Osadnicy przybyli na Ziemie Zachodnie po 1945 roku, choć głównie z Kresów Wschodnich to także 
z wielu różnych stron Polski, przywieźli ze sobą pamięć o obrzędach i zwyczajach przekazaną im przez ojców. 

To dla nas ogromny zaszczyt, że bogactwo ich wspomnień tworzy dziś naszą tożsamość.

W roku, w którym świętujemy jubileusz Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, 
w sposób szczególny chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy tak licznie zaangażowali się 

w przygotowanie dożynek i tym samym podzielili się zwyczajami kultywowanymi 
w ich rodzinach i całych społecznościach.

Szczególne słowa podziękowania kieruję w stronę sołtysa Nowego Dworu pana Marka Paszkota, 
rady sołeckiej, starostów dożynek, sołtysów, mieszkańców wsi w Gminie Trzebnica, 

ale i wszystkich, którzy włączyli się w przygotowanie i uczestniczyli w naszym Święcie Plonów.

Z całego serca dziękuję również naszym gościom – mieszkańcom Trzebnicy, powiatu trzebnickiego 
oraz mieszkańcom sąsiednich gmin za tak liczne uczestnictwo.

Ogromnie się cieszę, że po raz kolejny piękno i rozmach naszego świętowania pokazały, że Dożynki w Gminie Trzebnica 
są częścią naszej lokalnej kultury i ważnym elementem tożsamości.

Podziekowania

Marek Długozima 

Burmistrz Gminy trzebnica 
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 Tegoroczne świętowanie roz-
poczęto 26 sierpnia o godz. 11 
uroczystą mszą odpustową w Ba-
zylice św. Jadwigi pod przewod-
nictwem arcybiskupa seniora 
Mariana Gołębiewskiego. Zaś od 
godziny 15:00 zaplanowano roz-
rywki na przykościelnym Placu 
Pielgrzymkowym. W ramach fe-
stynu uroczyście otwartego przez 
burmistrza Marka Długozimę, 
Starostów Powiatu Trzebnickiego 

Waldemara Wysockiego i Jerzego 
Trelę oraz ks. dziekana Jerzego 
Olszówkę SDS, przewidziano wie-
le występów artystycznych. 
 W pierwszej kolejności na 
scenę zaproszono przedszkola-
ki z Gminnego Przedszkola nr 
2 im. Polskiej Niezapominajki 
w Trzebnicy. Po juniorach przy-
szedł czas na występ seniorów 
– chóru Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku „Tęcza”. Swoje umiejętno-

ści mieli szansę zaprezentować 
także uczestnicy Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej oraz zespół BAR-
DZIEJ. Wystąpił także zespół IM 
FANKI TIM oraz laureaci Festi-
walu Piosenki Religijnej. Oprócz 
występów wokalnych zaplano-
wano także efektowny taniec śre-
dniowieczny w strojach z epoki 
w wykonaniu zespołu „Serenissi-
ma Wratislavia”. Festyn zgodnie 
z wieloletnią tradycją poszerzono 
także o wernisaż prac VII Mię-
dzynarodowego Pleneru Plastycz-
nego, w którym od lat uczestniczą 
artyści z wielu krajów. Powyższy 
Plener urósł do rangi cyklicznych 
spotkań sponsorowanych przez 
Gminę Trzebnica, Starostwo Po-
wiatowe w Trzebnicy, Dom Za-

konny Salwatorianów w Trzebnicy 
i Parafię św. Bartłomieja Apostoła 
i św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy 
oraz właściciela Hotelu Trzebni-
ca. Plenerom każdego roku to-
warzyszą wystawy poplenerowe 
w Urzędzie Miejskim w Trzeb-
nicy, w Starostwie Powiatowym 
w Trzebnicy oraz Hotelu Trzeb-
nica. Rozstrzygnięto także zorga-
nizowany wcześniej wśród dzieci 
konkurs plastyczny pt. ,,Parafia 
św. Bartłomieja Apostoła i św. Ja-
dwigi w oczach dziecka''.
 Zorganizowano także licyta-
cję obrazów lokalnego artysty 
oraz nieodłączną loterię fanto-
wą, która stała się już znakiem 
rozpoznawczym „Bartłomiejek”. 
Analogicznie do poprzednich lat, 

oprócz drobnych fantów przy-
gotowano kilka wartościowych 
nagród losowanych na koniec 
imprezy. Tegoroczni wylosowani 
szczęśliwcy mogli liczyć m.in. na: 
rower czy wyjazd na pielgrzym-
kę do Hiszpanii, zaś burmistrz 
Gminy Trzebnica ufundował 
przenośny odtwarzacz CD. Naj-
młodszych uczestników festynu 
przyciągnęły jak co roku liczne 
atrakcje rekreacyjne - dmuchań-
ce i trampoliny. Podczas sza-
leństw dzieci ich opiekunowie 
mogli relaksować się przy stołach 
kosztując grillowanych dań oraz 
domowych wypieków. Kolejny fe-
styn dokładnie za rok.

[ksz]

W ostatnią niedzielę sierpnia, będącej także ostat-
nią niedzielą wakacji, w Trzebnicy po raz XII od-
były się Bartłomiejki – rodzinne święto parafialne 
ku czci Św. Bartłomieja Apostoła, pierwszego pa-
trona trzebnickiego sanktuarium. 

Festyn Bartłomiejki 2018

▶ Burmist r z m are k D ł u goz im a wsp ó lnie z k s .  d z ie k ane m Je -
r z y m o ls zówk ą SDS , st arost ą Wal de m are m W yso c k im oraz 
wice st arost ą Je r z y m tre l ą ot wor z y li  fe st y n paraf ialny B ar-
t ł omiejk i .

▶ Dz ie c i  z ap re ze ntowa ł y u ro c z y pro gram ar t yst yc z ny. 

▶ ar t yśc i  VI I  m ię d z y naro dowe go Ple ne ru Pl ast yc z ne go.

▶ Jak co ro ku o d by ł a s ię rów nie ż lote ria fantowa .

▶ W c z asie je go t r wania m oż na by ł o z akupić dom owe c iast a…

▶ J e d n ą z  a t r a kcj i  by ł  p o k a z t a ń c a ś r e d n i o -
w i e c z n e g o.

▶ …oraz rę ko d z ie ł o.

▶ G mina tr ze b nic a pr z ygotowa ł a sp or towe 
at rakcje dl a d z ie c i .

▶ Wspólne zdjęcie burmistrza z trzebnicką malarką ewą mroczek.

▶   Burmist r z u fundowa ł nagro dę w p ost ac i  pr ze nośne go o d t war z ac z a CD. ▶ W ystę p ze sp o ł u I m Fan K I tI m .

▶ Fe st y n paraf ialny c ie s z y ł  s ię du ż ą p op ul arnośc ią. 
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▶ male zja .

nie lada wyzwaniem. Nasze docie-
ranie trochę trwało, ale okazało się, 
że można być świetnym zespołem, 
z którym przebywanie to czysta 
przyjemność. Staliśmy się dla siebie 
prawdziwymi przyjaciółmi. Takie 
rozgraniczenie rodzic - dziecko mo-
głoby nas trochę dzielić. Ten wspól-
ny czas zaowocował pozytywnymi 
zmianami w nas wszystkich.
 Podczas podróży uczyliśmy rów-
nież naszą córkę tak, aby mogła 
wrócić do szkoły i kontynuować na-
ukę ze swoją klasą. Przy współpra-
cy z wychowawcą udało nam się na 
bieżąco wykonywać sprawdziany 
i prace, które robiły dzieci w szko-
le. Ciężko było pogodzić tą inten-
sywność podróżowania z nauką, 
wykorzystywaliśmy jednak każdą 
wolną chwilę na edukację. Sama 
podróż była wielką szkołą życia dla 

nich. To co zobaczyły i doświadczy-
ły, zostanie im w pamięci na całe 
życie. Otwartość i szczerość ludzi 
w biedniejszych krajach oraz zdy-
stansowanie w tych rozwiniętych, 
zauważały od razu.
 Czy była tęsknota za domem? Nie, 
bo byli rodzice, a to jest ich cały 
świat. Oczywiście kontakt z rodzi-
ną mieliśmy, często rozmawialiśmy 
z babciami i ciociami. Dzieci przed 
wyjazdem były przez nas przygo-
towywane i rzeczywiście nigdy nie 
zapytały, kiedy wracamy do domu, 
bo wiedziały, że wrócimy jak obje-
dziemy całą kulę ziemską. Inten-
sywność zmieniającego się krajo-
brazu nie powodowała znudzenia 
ani zmęczenia i każdy był ciekawy 
dnia następnego.
 O naszej wyprawie, ciekawostkach 
i przygodach chcielibyśmy Wam 

opowiedzieć więcej na naszej pre-
zentacji jaką przygotujemy specjal-
nie dla Gminy Trzebnica na prośbę 
burmistrza Marka Długozimy, któ-
ry wspierał nas i naszą wyprawę od 
początku do jej końca, będąc pierw-
szym, który witał nas na lotnisku. 
Podczas wspomnianej prezentacji, 
będzie można również zobaczyć 
najlepsze zdjęcia, jakie wybierzemy 
z naszej sporej kolekcji oraz zadać 
wszystkie nurtujące pytania.
 Chcieliśmy Wam również powie-
dzieć, że naprawdę warto podró-
żować z dziećmi, że ta nasza in-
westycja była jedną z najlepszych 
jakie mogliśmy zrobić oraz że warto 
wydawać pieniądze na książki i po-
dróże bo dzięki temu stajemy się po 
prostu bogatsi…

[rodzinka w podroży] Był to czas ciężkiej pracy, wielu wy-
rzeczeń, ale w końcu udało się. Jako 
rodzice z naszymi dziećmi 8-letnią 
Oliwia i 4-letnim Kacprem prze-
mierzyliśmy świat dookoła. Zajęło 
nam to 366 dni. Poruszaliśmy się 
przeróżnymi środkami transportu 
- odbyliśmy 18 lotów samolotami, 
niezliczone przejazdy autobusami, 
busami, koleją, metrem, kajaka-
mi, jachtem, promami, łodziami, 
rowerami, skuterami, a nawet rik-
szami. Przeszliśmy na nogach setki 
kilometrów, zdarliśmy podeszwy 
w niejednej parze butów, nowe mu-
sieliśmy kupować w trasie. Noce 
spędzaliśmy w autobusach, busach, 
samolotach, namiotach, autach, ho-
stelach i u lokalnych mieszkańców. 
 To właśnie te spotkania były dla 
nas bardzo ważne i pozwoliły nam 
poznać bliżej kulturę, zwyczaje, 
obyczaje oraz kuchnie odmiennych 
miejsc. Dzieci nawiązywały nowe 
przyjaźnie, a podczas tych wspól-
nych wieczorów również opowiada-
liśmy o Polsce. Udało nam się nawet 
jedną rodzinę z Kolumbii namówić 
na przyjazd do pracy do Polski. 
Osiedlili się w Warszawie, a nasz 
kraj bardzo im się spodobał, mimo 
że przylecieli tu w zimie, gdzie tem-
peratury znacznie różnią się od tych 
w okolicach równika. Takich fanta-
stycznych ludzi spotkaliśmy pod-
czas całej naszej podróży. Teraz to 
nasz dom jest dla nich otwarty i już 
nie możemy doczekać się kolejnych 
spotkań. 
 W poszukiwaniu noclegów u lokal-
nych mieszkańców korzystaliśmy 
z organizacji, która zrzesza osoby 
otwarte na ugoszczenie innych. 
My również do takich organizacji 
należymy, przez co nasz dom jest 
zawsze otwarty dla podróżujących. 
Dlatego więc dla naszych dzieci go-
ścina u obcych ludzi, jak również 
goszczenie nieznanych jest zupeł-
nie normalne i naturalne. Często 
też w okresie wakacji gościmy mło-
dzież z innych krajów. Dzieci bar-
dzo lubią jak przyjeżdżają do nas 
ludzie z odległych zakątków świata. 
Wspólnie spędzony czas pozwala 
im bliżej poznać odmienną kulturę 
i język.
 Wracając do naszej podróży, cała 
wyprawa przebiegła zgodnie z pla-
nem, miejsca które chcieliśmy zo-
baczyć odwiedziliśmy. Spotkała nas 
też jedna przykra sytuacja - zostali-
śmy okradzeni w Peru w autobusie. 
Straciliśmy wiele cennych rzeczy, 
ale jak podsumowała lokalna po-
licja zyskaliśmy życie. Ta odmien-
ność kulturowa w tej kwestii doty-
czy wielu obszarów świata, często 
wielu miejsc Ameryki Południowej. 
Jeśli potencjalni złodzieje chcą coś 
zabrać, po prostu należy to oddać. 

Trzymaliśmy się też zasady powro-
tów przed zmierzchem do domu. 
Nie każdy wie, że w krajach w oko-
licach równika o godzinie 18 jest już 
ciemno i często niebezpiecznie, więc 
dzień mieliśmy nierzadko krótszy. 
Duża ilość słońca i intensywne dni 
nie pozwalały naszym organizmom 
na zmęczenie. Cały rok udało nam 
się przeżyć bez chorób i wizyt u le-
karza. Dopiero w Polsce dopadł nas 
katar i lekkie przeziębienie. Mie-
liśmy tylko kilka wizyt z dziećmi 
u dentysty. Fachowa i profesjonalna 
opieka stomatologiczna w Limie 
miło nas zaskoczyła. W naszej po-
dróży odkryliśmy również nieza-
pomniane smaki kulinarne. Każdy 
kraj miał coś, co postanowiliśmy 
przenieść do naszej kuchni. Mimo 
bardzo odmiennego jedzenia, dzie-

ci świetnie dawały radę. Również 
z wielkim zaciekawieniem wybiera-
ły się z nami na targ, żeby zobaczyć 
jak wiele różnych owoców i warzyw 
może być na świecie. Ilość odmian 
ziemniaków w Peru była olbrzy-
mia. Można kupić ziemniaki już 
obrane lub ususzone. Ilość nowych 
gatunków owoców była tak duża, że 
mieliśmy problem z ich zapamięta-
niem, ale bardzo szybko mieliśmy 
swoje ulubione, które zawsze kupo-
waliśmy. 
 W krajach Ameryki Południo-
wej owoce i warzywa można kupić 
wszędzie, nie trzeba szukać skle-
pów. Na każdej ulicy można coś 
podjeść. Tak też było z naszymi 
śniadaniami. Ugotowaną owsiankę 
prosto z dużego garnka można było 
zjeść codziennie w różnych sma-
kach. Co ciekawe, nawet w transpo-
rcie publicznym nie trzeba się było 
martwić o jedzenie. Na każdym 
przystanku wchodziło dużo sprze-
dawców z różnymi smakołykami. 
Największe zdziwienie zrobiła na 
nas pani w drodze do Boliwii, któ-
ra miała w gazetę owinięte upie-

czone mięso i toporkiem kroiła je 
na miejscu w autobusie, po czym 
sprzedawała. Zapachy więc w takim 
autobusie mieszały się intensywnie. 
Głodni nigdy nie byliśmy. 
 Dzieci szybko przestawiły się na 
ryż na śniadanie i obiadokolację. 
Kanapek nie było przez cały rok, 
może z małymi wyjątkami. Co więc 
jedliśmy? No i tu można byłoby 
napisać bardzo dużo. Musieliśmy 
się napracować nad planowaniem 
posiłków w krajach rozwiniętych 
takich jak Stany Zjednoczone czy 
Kanada. Gotowaliśmy tam jedze-
nie sami na turystycznym palniku 
i potrawy musiały być przewidzia-
ne w momencie kupowania pro-
duktów w markecie. Wyprawa do 
marketów nie należała do naszych 
ulubionych, więc z zapasem kupo-
waliśmy produkty. 
 W krajach tych też nie poznali-
śmy za dużo ludzi, a już na pewno 
nie na ulicy, bo takowych jest dość 
mało. Wszyscy jeżdżą samochoda-
mi, więc po 4 miesiącach w Ame-
ryce Łacińskiej, gdzie ludzi było 
wszędzie pełno i każdy się o siebie 
ocierał, czuliśmy się jak na innej 
planecie. My również mieliśmy 
wypożyczony samochód. To co 
nas urzekło w Ameryce Północnej 
to przyroda i niesamowite parki 
narodowe. Podróżowaliśmy tam 
z wielką przyjemnością. W Parkach 
Narodowych pracują strażnicy 
bardzo oddani swojej pracy. Orga-
nizowali oni wieczory przy ogni-
sku, przy których rozmawialiśmy 
o wybranym temacie dotyczącym 
parku, przyrody czy problemów 
i kwestii życia codziennego. Dzie-
ci uczestniczyły w programach, 
za które otrzymywały odznaki. 
Podczas naszej podróży pisaliśmy 
pamiętnik, każdy dzień więc zo-
stał zapisany nie tylko oczami ro-
dziców, ale również dzieci. Może 
kogoś zastanawiać, jak to jest mieć 
wakacje przez rok, ale dla nas to był 
czas intensywnej pracy. Wszystko 
organizowaliśmy sami, czytaliśmy 
dużo książek i przewodników. Do-
stawaliśmy również cenne wska-
zówki od mieszkańców. Spędzanie 
ze sobą 24h na dobę jest również 

Każdy z nas ma marzenia
Podsumowanie podróży życia.
Każdy z nas ma marzenia, nadają one sens nasze-
mu życiu, kierują przebiegiem wydarzeń, mobili-
zują do pracy. Uważamy, że marzenia się nie speł-
niają, marzenia należy spełniać. My podjęliśmy 
więc wyzwanie, aby spełnić nasze marzenie.

▶ Burmist r z m are k D ł u goz im a o de b ra ł  ro d z inkę w p o dróż y z lot nisk a ,  a w ko lejnyc h dniac h 
o d by ł o s ię sp ot k anie w Ur zę d z ie m iejsk im . m ic ha ł ,  Dominik a oraz o liwia i  Kac p e r d z ię ko -
wali ,  z a wsparc ie o k az ane im p r ze d i  w c z asie p o dróż y do o ko ł a ś wiat a oraz pr ze k az ali  na 
rę ce b urmist r z a or yginalne p re ze nt y – sp e cjalnie grawe rowany wide le c k anibali  z  Fij i  oraz 
f igurkę kot a z miast a Kuc hing w m ale zj i .  

▶ taj landia .

▶ Wie t nam .

▶ Gwate m al a .

że marzenia 
się nie spełniają,
marzenia na-
leży spełniać.

 

.

Uważamy

▶ o p ó ł no c y,  25 k wie t nia ,  p omim o p óź niej  p or y,  burmist r z m are k D ł u goz im a 
pr z y wit a ł  ro d z inkę w p o dróż y w Po lsce. 

▶ m ic ha ł ,  Dominik a oraz o liwia i  Kac p e r d z ię kowali ,  z a wsparc ie o k az ane im 
pr ze d i  w c z asie p o dróż y do o ko ł a ś wiat a oraz pr ze k az ali  na rę ce burmi -
st r z a or yginalne pre ze nt y – sp e cjalnie grawe rowany wide le c k anibali  z  Fij i 
oraz f igurkę kot a z miast a Kuc hing w m ale zj i .  

R E K L A M A



46 47NR 14 / 143 14.09.2018 NR 14 / 143 14.09.2018

R E K L A M A

R E K L A M AR E K L A M AR E K L A M A R E K L A M A



48 49NR 14 / 143 14.09.2018 NR 14 / 143 14.09.2018

 W sobotę 25 sierpnia na mecz li-
gowy do Trzebnicy przyjechał Orzeł 
Ząbkowice Śląskie. Przypomnijmy, że 
tydzień wcześniej Polonia wygrała 
na wyjeździe z Piastem Nowa Ruda. 
Od początku spotkania zarysowała 
się nasza przewaga. Stwarzaliśmy so-
bie coraz lepsze okazje do zdobycia 
bramki, a obrońcy gości mieli sporo 
pracy i sporo problemów – szczegól-
nie z Kamilem Ramiączkiem, który co 
chwila był faulowany, a dwóch defen-
sorów Orła zobaczyło żółte kartki. Po 
około trzydziestu minutach gry wspo-
mniany Ramiączek wpadł w pole kar-
ne, został nieprzepisowo zatrzymany 
i sędzia wskazał na wapno. Jedenast-
kę pewnie wyegzekwował nasz kapi-
tan Kacper Belica i prowadziliśmy 1:0. 
Z takim wynikiem zawodnicy scho-
dzili na przerwę.
 Po zmianie stron znowu atakowa-
liśmy, a przyjezdni znowu ratowali się 
przewinieniami. W efekcie już po kilku 
minutach grali w dziesiątkę, a niedłu-
go później – w dziewiątkę. Wtedy się 
cofnęli i „postawili autobus” na szes-
nastym metrze, ale mimo tego dalej 
zagrażaliśmy golkiperowi z Ząbkowic. 
W 77. minucie podwyższyliśmy wynik 
na 2:0, a konkretnie zrobił to Jakub 
Czternastek, który otrzymał świetne 
podanie od Kamila Ramiączka i z zim-
ną krwią wpakował piłkę do siatki. 
Nasz rywal może mówić o sporym 
szczęściu, że przegrał tylko w takim 
wymiarze, bo mieliśmy jeszcze mnó-
stwo sytuacji, ale nasza skuteczność 
pozostawiała wiele do życzenia. 

Derbowy dublet
W pierwszej rundzie Pucharu Polski 
strefy wrocławskiej Polonia trafiła na 
inny zespół z naszej gminy i w środę 
29 sierpnia w Kuźniczysku zmierzyła 
się z tamtejszym Błyskiem. Pierwsza 
połowa zdecydowanie należała do 
trzebniczan. Po kwadransie gry wynik 
otworzył Przemysław Marduła, który 
pokonał golkipera Błysku strzałem 
z rogu pola karnego. Chwilę później 
mogło być 2:0, ale Kamil Ramiączek 
z rzutu karnego trafił w słupek. Po 
kilku minutach do bramki rywali tra-
fił jednak Jakub Czternastek. To nie 
zadowalało naszych zawodników 
i dalej atakowali, czego kolejny efekt 
przyszedł w 38. minucie, a strzelcem 
ponownie okazał się Marduła, który 
mógł się cieszyć z dubletu. W koń-
cówce tej części gry na 4:0 podwyż-
szył Ramiączek, uderzając celnie zza 
pola karnego.
 Druga odsłona miała już nieco inny 
– bardziej wyrównany – obraz. Na jej 
początku to gospodarze strzelili gola, 
na którego nasz zespół odpowiedział 
w 77. minucie, kiedy to bramkę zdobył 
Kacper Belica. Mieliśmy jeszcze inne 
okazje, ale brakowało skuteczności. 
Błysk zresztą też, ale kapitalnie kilka 

razy zachował się Krystian Paszkowski 
i wynik nie uległ już zmianie.
 W trzebnickiej drużynie w tym 
spotkaniu łącznie wystąpiło jedena-
stu młodzieżowców. 
 Trzy dni później podopieczni tre-
nera Andrzeja Ignasiaka pojechali do 
Wielkiej Lipy, by w derbach powiatu 
trzebnickiego zmierzyć się z tamtej-
szym Sokołem w meczu IV ligi dolno-
śląskiej. I znów wygrali! W rezultacie 
2:1. 
 Spotkanie przez pierwszy kwa-
drans było wyrównane, ale gospoda-
rze już od początku postawili ciężkie 
warunki. Nasza drużyna świetnie 
sobie jednak poradziła z tą sytuacją 
i wraz z biegiem czasu przejmowała 
inicjatywę. W okolicach trzydziestej 
minuty mieliśmy rzut wolny na sie-
demnastym metrze. Kamil Ramiączek 
potężnie huknął, bramkarz Sokoła 
stał jak wryty, ale futbolówka trafiła 
w słupek. Nasz zespół jednak dalej 
nacierał. Chwilę później w polu kar-
nym faulowany był Piotr Możdrzech 
i sędzia wskazał na wapno. Jedenast-
kę na gola zamienił Adrian Puchała.
 Osiem minut po zmianie stron 
było już 2:0 dla Polonii – akcję biało-
niebieskich celnym strzałem sfinalizo-
wał Jakub Czternastek. Gospodarze 
rzucili się do odrabiania strat, ale na-
sza defensywa nie pozwalała im na 
wiele. Już w doliczonym czasie udało 
im się zdobyć bramkę, ale była ona 
tylko honorowym trafieniem i trzy 
punkty pojechały do Trzebnicy.
 W piątej kolejce IV ligi na Fair Play 
Arenę zawitała Bielawianka Bielawa. 
Spotkanie rozpoczęło się dla nas fa-
talnie. Już w drugiej minucie goście 
mieli rzut wolny przed polem karnym 
i zamienili go na bramkę. To była więc 
próba charakteru dla naszej drużyny, 
z której – jak się później okazało – za-
wodnicy Polonii wyszli obronną ręką. 
Ruszyliśmy do odrabiania strat i stwa-
rzaliśmy sobie coraz lepsze okazje. 
Sygnał do ataku dał Adrian Puchała, 

uderzając potężnie z dystansu, ale 
jego strzał trafił w słupek. W 31. mi-
nucie doprowadziliśmy do wyrów-
nania. Piotr Możdrzech dośrodkował 
ze skrzydła do Kamila Ramiączka, ten 
zgrał do Jakuba Czternastka, a nasz 
wychowanek pokonał golkipera Bie-
lawianki.
 Przy stanie 1:1 obie drużyny zeszły 
na przerwę.
 Po zmianie stron dalej przeważa-
liśmy. W 58. minucie w polu karnym 
faulowany był Kamil Ramiączek, sę-
dzia wskazał na wapno, a jedenastkę 
na gola zamienił Kacper Belica. Gra-
cze z Bielawy przy niekorzystnym dla 
siebie rezultacie mocniej zaatakowali 
i już po czterech minutach nadziali się 
na zabójczą kontrę biało-niebieskich. 
W rolach głównych znowu wystąpili 
Ramiączek i Czternastek. Ten pierw-
szy miał trzecią w tym spotkaniu asy-
stę, a drugi cieszył się z dubletu.
 Bielawianka nie zamierzała się 
poddać i walczyła o odwrócenie lo-
sów starcia. W 70. minucie złapali kon-
takt po bramce z rzutu karnego, ale to 
tylko nas podrażniło. Dziesięć minut 
później Bartosz Jurga wystawił piłkę 
przed szesnastkę do Kamila Ramiącz-
ka, a ten celnie i mocno przymierzył, 
nie dając żadnych szans bramkarzo-
wi. 
 Polonia nie przegrała jeszcze 
w tych rozgrywkach żadnego meczu 
i zajmuje drugie miejsce w tabeli.
 - Wiadomo, że to dopiero początek 
sezonu i nie można popadać w eufo-
rię, ale też nie ma co ukrywać, że start 
sezonu mamy świetny. To cieszy tym 
bardziej, że przed początkiem rozgry-
wek dokonaliśmy w drużynie sporo 
zmian personalnych, które z boku 
mogły wyglądać na ryzykowne. Jak 
widać odmłodzenie kadry przynio-
sło dobry skutek i Polonia gra dobrą 
piłkę. Chciałbym podziękować panu 
burmistrzowi Markowi Długozimie, 
który nam zaufał, poparł nasz plan 
i wspiera klub finansowo – powiedział 
prezes TSSR Polonia Kamil Kwaśniak.
 Teraz nasz zespół rozegra w IV li-
dze dwa mecze z rzędu na własnym 
stadionie – Fair Play Arenie.  Z Unią 
Bardo 15 września o 17:00 i ze Ślą-
skiem II Wrocław 22 września o 16:00. 

[kk]

Fantastyczna seria Polonii
Pierwszy zespół Polonii Trzebnica wygrał pięć me-
czów z rzędu, w tym dwa derbowe. Nasza drużyna jest 
wiceliderem IV ligi i gra dalej w Pucharze Polski. Takie 
wyniki nie byłyby możliwe bez wsparcia burmistrza 
Marka Długozimy. 
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IV LIGa 2018/2019, GrUPa: DoLnoŚLąSKa (WSCHóD)
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Górnik Wałbrzych 5 15 5 0 0 13-4
2.  Polonia Trzebnica 5 13 4 1 0 10-4
3.  Śląsk II Wrocław 5 12 4 0 1 15-5
4.  Orzeł Prusice 5 12 4 0 1 16-8
5.  MKP Wołów 5 9 3 0 2 12-11
6.  Piast Żerniki (Wrocław) 5 8 2 2 1 13-5
7.  Orzeł Ząbkowice Śląskie 5 7 2 1 2 6-6
8.  Polonia-Stal Świdnica 5 7 2 1 2 4-4
9.  Sokół Marcinkowice 5 7 2 1 2 7-7

10.  Nysa Kłodzko 5 6 2 0 3 9-12
11.  Sokół Wielka Lipa 5 5 1 2 2 8-10
12.  GKS Mirków/Długołęka 5 4 1 1 3 8-15
13.  Unia Bardo 5 3 1 0 4 6-10
14.  Piast Nowa Ruda 5 3 1 0 4 5-12
15.  Bielawianka Bielawa 5 3 1 0 4 4-12
16.  Zjednoczeni Żarów 5 1 0 1 4 9-20
Kolejka 5 - 8-9.09 - Orzeł Prusice 4-2 GKS Mirków/Długołęka /Sokół Marcinkowi-
ce 3-1 MKP Wołów /Górnik Wałbrzych 2-1 Śląsk II Wrocław /Polonia-Stal Świdnica 
2-0 Unia Bardo /Polonia Trzebnica 4-2 Bielawianka Bielawa /Piast Żerniki (Wro-
cław) 1-1 Sokół Wielka Lipa /Piast Nowa Ruda 0-3 Orzeł Ząbkowice Śląskie /Nysa 
Kłodzko 3-0 Zjednoczeni Żarów / Kolejka 6 - 15-16.09 - Nysa Kłodzko - Orzeł 
Ząbkowice Śląskie 15.09, 16:00 / Sokół Wielka Lipa - Piast Nowa Ruda 15.09, 16:00 
/ Bielawianka Bielawa - Piast Żerniki (Wrocław) 15.09, 14:30 / Unia Bardo - Polonia 
Trzebnica  / Śląsk II Wrocław - Polonia-Stal Świdnica 15.09, 11:00 / MKP Wołów 
- Górnik Wałbrzych 15.09, 16:00 / Zjednoczeni Żarów - Orzeł Prusice  / Sokół Mar-
cinkowice - GKS Mirków/Długołęka 15.09, 16:00 /

KLaSa a 2018/2019, GrUPa: WroCłaW II
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Błysk Kuźniczysko 3 9 3 0 0 10-3
2.  Burza Godzieszowa 3 9 3 0 0 9-2
3.  Barycz Sułów 3 6 2 0 1 10-7
4.  Lotnik Twardogóra 3 6 2 0 1 12-3
5.  Pogoń Syców 3 6 2 0 1 11-6
6.  Plon Gądkowice 3 6 2 0 1 10-7
7.  Barycz Milicz 3 4 1 1 1 6-6
8.  Zenit Międzybórz 3 4 1 1 1 5-8
9.  Widawa Kiełczów 3 4 1 1 1 6-8

10.  KS Łozina 3 3 1 0 2 3-4
11.  Iskra Pasikurowice 3 1 0 1 2 5-7
12.  KS Dobroszów 3 1 0 1 2 3-9
13.  KS Łazy Wielkie 3 1 0 1 2 6-11
14.  LZS Solniki Małe 3 0 0 0 3 2-17
Kolejka 3 - 8-9.09 - KS Łazy Wielkie 3-3 Widawa Kiełczów / Burza Godzieszowa 3-1 
Pogoń Syców / Zenit Międzybórz 3-3 Barycz Milicz / Plon Gądkowice 3-5 Barycz 
Sułów / Lotnik Twardogóra 1-3 KS Łozina / Błysk Kuźniczysko 4-0 LZS Solniki Małe 
/ Iskra Pasikurowice 2-2 KS Dobroszów / Kolejka 4 - 15-16.09 - Widawa Kiełczów 
- KS Dobroszów 16.09, 11:00 / LZS Solniki Małe - Iskra Pasikurowice 16.09, 16:00 
/ KS Łozina - Błysk Kuźniczysko 16.09, 14:00 / Barycz Sułów - Lotnik Twardogóra 
16.09, 15:00 / Barycz Milicz - Plon Gądkowice 16.09, 14:00 / Pogoń Syców - Zenit 
Międzybórz 15.09, 15:30 / KS Łazy Wielkie - Burza Godzieszowa 13.09, 18:00 /

KLaSa B 2018/2019, GrUPa: WroCłaW II
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Sparta Skarszyn 3 9 3 0 0 17-0
2.  Sparta Wszemirów 3 9 3 0 0 18-3
3.  Spartan Marszowice 3 7 2 1 0 18-5
4.  LKS Krzyżanowice (k. Wrocławia) 3 6 2 0 1 14-7
5.  Grom Ligota Piękna 3 6 2 0 1 8-7
6.  LKS Krościna Wielka 3 6 2 0 1 11-6
7.  Avia Ozorowice 3 4 1 1 1 12-9
8.  Błyskawica Szewce 3 3 1 0 2 6-13
9.  Błękitni Pawłów Trzebnicki 3 3 1 0 2 3-11

10.  LKS Paniowice 3 3 1 0 2 4-7
11.  Tomtex Widawa Wrocław 3 3 1 0 2 9-15
12.  Sparta Będkowo 3 3 1 0 2 5-10
13.  Płomień Wisznia Mała 3 0 0 0 3 4-11
14.  Amesko Szczytkowice 3 0 0 0 3 0-25
Kolejka 3 - 8-9.09 - Spartan Marszowice 9-0 Amesko Szczytkowice / Sparta Wsze-
mirów 10-1 Tomtex Widawa Wrocław / Błyskawica Szewce 2-6 Avia Ozorowice 
/ Sparta Będkowo 2-3 Błękitni Pawłów Trzebnicki / Płomień Wisznia Mała 0-5 
Sparta Skarszyn / LKS Paniowice 1-2 Grom Ligota Piękna / LKS Krzyżanowice (k. 
Wrocławia) 5-4 LKS Krościna Wielka / Kolejka 4 - 15-16.09 - Amesko Szczytkowi-
ce - LKS Krościna Wielka 16.09, 14:00 / Grom Ligota Piękna - LKS Krzyżanowice (k. 
Wrocławia) 16.09, 12:00 / Sparta Skarszyn - LKS Paniowice 16.09, 14:00 / Błękitni 
Pawłów Trzebnicki - Płomień Wisznia Mała 16.09, 14:00 / Avia Ozorowice - Spar-
ta Będkowo 16.09, 14:00 / Tomtex Widawa Wrocław - Błyskawica Szewce 16.09, 
11:00 / Spartan Marszowice - Sparta Wszemirów 16.09, 14:00 /

KLaSa B 2018/2019, GrUPa: WroCłaW III
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Dąb Dobroszyce 3 9 3 0 0 7-1
2.  Olimpia Bukowinka 2 6 2 0 0 9-2
3.  Victoria Zawonia 3 6 2 0 1 8-3
4.  KS Komorów 3 4 1 1 1 4-5
5.  Grom Szczodrów 3 4 1 1 1 8-12
6.  Sokół Kaszowo 1 3 1 0 0 5-0
7.  Orzeł Biedaszków Wielki 1 3 1 0 0 4-2
8.  Sokół Ujeździec Wielki 2 1 0 1 1 3-4
9.  Sokół Sokołowice 3 1 0 1 2 5-11

10.  Sokół Ujeździec Mały 3 0 0 0 3 6-12
11.  KS Postolin 2 0 0 0 2 0-7

Kolejka 3 - 8-9.09 - KS Postolin 0-5 Sokół Kaszowo / Sokół Ujeździec Mały 1-4 
Dąb Dobroszyce / Victoria Zawonia 6-0 Grom Szczodrów / Sokół Sokołowice 1-1 
KS Komorów / Kolejka 4 - 15-16.09 - Sokół Kaszowo - Orzeł Biedaszków Wielki 
16.09, 15:00 / Grom Szczodrów - Sokół Sokołowice 16.09, 17:00 / Dąb Dobroszyce 
- Victoria Zawonia 15.09, 16:00 / KS Postolin - Sokół Ujeździec Wielki 16.09, 11:00 / 

KLaSa C 2018/2019, GrUPa: trzeBnICa
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Masłovia Masłów 2 6 2 0 0 15-5
2.  Pirania Radziądz 2 3 1 0 1 8-8
3.  Piorun Koniowo 2 3 1 0 1 5-10
4.  Struga Czatkowice 2 3 1 0 1 7-5
5.  LZS Komorowo 2 3 1 0 1 11-7
6.  Start Bychowo 2 0 0 0 2 4-15

Kolejka 2 - 9.09 - Masłovia Masłów 8-2 Piorun Koniowo / Start Bychowo 2-5 Stru-
ga Czatkowice / Pirania Radziądz 5-1 LZS Komorowo / Kolejka 3 - 16.09 - LZS 
Komorowo - Masłovia Masłów 16.09, 14:30 / Struga Czatkowice - Pirania Radziądz 
16.09, 13:00 / Piorun Koniowo - Start Bychowo 16.09, 16:00

Więcej informacji 
znajdziesz zawsze 

w SOCIAL MEDIA

/trzebnica

/trzebnica

/gminatrzebnica

/gminatrzebnica
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Kącik 
wdzięczności
Nie ma nic cenniejszego

niż wdzięczność

Najukochańsza 
Córeczko Wiktorio,

Z okazji Twoich 9 urodzin życzymy
 Ci zdrowia, sukcesów w dwóch

 szkołach, a także samej miłości od 
całej rodziny oraz czworonożnych 

pupili. Oby jedyne łzy, 
jakie kiedykolwiek pojawią się 

w Twoich pięknych oczach, 
stanowiły łzy radości i śmiechu. 

Tego życzą kochający Cię nad życie 
– Rodzice Karolina 

i Przemysław Zalescy

Nasze „Okienko z Wierszem” po let-
niej przerwie otwieramy utworem 
Ireny Prostak. Jest to poezja niezwy-
kle obrazowa, głęboko zakorzeniona 
w naturze. Przyroda jest tutaj istot-
nym tłem, na którym rozgrywają się 
ludzkie losy.

Rubryka redagowana przez Stefana 
Jurkowskiego i Annę Marię Musz. 
Osoby zainteresowane literaturą, 
a także pisaniem i publikowaniem 
własnych utworów zapraszamy po 
wakacyjnej przerwie na Warsztaty 
literackie, które powracają już od 10 
września. Odbywać się one będą – po-
dobnie jak w poprzednim sezonie – 
w Gminnym Centrum Kultury w każ-
dy poniedziałek od g. 9.30

KAZIMIERZ NOWAK

Książki
Książki na półkach, schodach, na stoliku
jedna szczególna – uprzywilejowana
kradnie spojrzenie, myśli, długie chwile
wieczorem, nocą i z samego rana

z jej wnętrza treści źródlane tryskają
gasząc pragnienie wczoraj narodzone 
otwiera oczy, karmi żądne zmysły
leczy niewiedzy rany utajone 

wśród roju książek dziś tę adorujesz
a wczoraj inne w dłoniach utulałeś 
były etapem w podróży do wiedzy
etapem który wcześniej pokonałeś

są niczym dzieci które już dorosły
kochasz je bardziej niż pierwej kochałeś 
czekają chwili aż znowu zatęsknisz 
do wiedzy którą z ich stronic spijałeś. 

informator
gminnego Centrum kultury i sportu

KULTURA
GCKiS ul. Prusicka 12 
tel. 71 312 09 47 pon. – pt. 7:00-15:00 od 1 
września 7:30-15:30

WYSTAWY

aperta Fenestra Lech Taraszczuk / Galeria Poddasze

earth Wystawa sekcji Guzik / Galeria klatka

nowina Wystawa fotograficzna Marty Wojtowicz / 
Sala im. Feliksa Mułki

Pożegnanie z latem Pracownia malarstwa / Pracownia Malarstwa

Szczęście w kratkę Malarstwo / Pracownia Malarstwa

Przegląd prac plastycznych SUTW „Tęcza” w Trzebnicy / sala 100 / od 28.09.2018

WYDARZENIA KULTURALNE

15-16 września
XXXIX Trzebnickie Święto Sadów / Koncerty 
m.in. Doroty Osińskiej, Eweliny Lisowskiej, 
Golec uOrkiestra.

28 Września 10-lecie Stowarzyszenia UTW „Tę-
cza”w Trzebnicy, Gminne Centrum Kultury

artKAWIARNIA
GCKiS ul. Prusicka 12
pon. – czw. 12:00 – 20:00 / pt. – niedz. 12:00 – 
22:00 

miejsce dla Ciebie! organizujemy urodziny dla dzieci
szczegóły: 669 886 997

KINO
Polonia 3D

GCKiS  ul. Prusicka 12 
tel. 71 312 12 43 (kino – biuro) 
pon. – pt. 7:30 – 15:30 od 1 września 7:30-15:30

Kasy Kina
71 312 09 47 (kasy kina) wew. 221
pt. – wt. 14:00 – 20:00 (zamykamy 15 minut 
po rozpoczęciu ostatniego seansu)

rePertUar bieżący tydzień na plakacie
kolejny na stronie gckis.trzebnica.pl

17 października DKF / inauguracja sezonu / „Ostatni Górale”

PREMIERY W KINIE POLONIA

21 września Kamerdyner

28 września Mała Stopa

12 października Hotel Transylwania 3

SPORT Hala Sportowa ul. Kościelna 9
tel. 71 312 11 7  pon. – pt. 7:30 – 15:30

GODZINY OTWARCIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH

Stadion miejski 
FAIR PLAY ARENA 
i bieżnia 
dla biegaczy na Stadionie 

poniedziałek – piątek / 8.00-21.00
sobota / 13:00-20:00 
niedziela / nieczynny poza godzinami meczów

Kompleks Boisk orlik 

ul. Oleśnicka

poniedziałek – piątek / 13:30-21:30
sobota – niedziela / 13:00-20:00

Kort tenisowy nieczynny do odwołania

Godziny zarezerwowane dla indywidualnych 
osób (boisko piłkarskie) – piątki: 16:00-19:00 
Kort tenisowy nieczynny do odwołania.

WYDARZENIA SPORTOWE

15 września / 10:00 Puchar Europy Modeli Pływających / Stawy 
Trzebnickie

23 września IX Leśne Przedbiegi

26 września Biegi Przełajowe o Puchar Trzebnickiego 
Święta Sadów

oFerta WaKaCYJna na PLaKataCH

BIBLIOTEKA
Rynek Ratusz, parter  tel. 669 767 871
pon. 10:00 – 17:00 / wt. 9:00 – 16:00
śr. nieczynne – prace wewnętrzne
czw. 11:00 – 18:00 / pt. 9:00 – 16:00

4, 11, 18, 25 października
16:30 – 17:30

W 80 pomysłów dookoła biblioteki

okienko
z wierszem

 Ustrojone snopki zboża oraz 
przydomowe dekoracje od kilku 
dni witały przejezdnych, zachęcając 
do udziału w Dożynkach Parafial-
nych w Komorówku. Tradycyjnie 
uroczystości dożynkowe rozpoczę-
ły się plenerową mszą świętą dzięk-
czynną, którą odprawił proboszcz 
parafii Koczurki ks. Krzysztof 
Dorna oraz ks. Sebastian Bratek. 
Po mszy św. miało miejsce poświę-
cenie wieńców dożynkowych przez 
proboszcza parafii, które przygoto-
wali sołtysi sołectw Gminy Trzeb-
nica. – Nasze święto nie mogłoby 

się odbyć, gdyby nie zaangażowanie 
ludzi i wsparcie burmistrza Mar-
ka Długozimy, za które serdecznie 
dziękuję – powiedziała sołtys Ko-
morówka Lidia Warian. Ponad-
to podczas dożynek nie zabrakło 
przygotowanych przez gospodarzy 
tradycyjnych przysmaków m.in. 
pierogów, ciast, kompotów. Wszyst-
kiego było pod dostatkiem. Rów-
nież nie mogło zabraknąć atrakcji 
dla najmłodszych od przejażdżki na 
koniu aż po kolorowe dmuchańce.

[pe]

Parafia Koczurki podziękowała za tegoroczne zbio-
ry. W tym roku wspaniałe święto plonów odbyło 
się 25 sierpnia we wsi Komorówko. Tradycyjny 
obrzęd dzielenia się chlebem, przepiękne wieńce, 
swojskie jadło, barwne stroje ludowe oraz zabawa 
taneczna przy muzyce na żywo, to tylko niektóre 
z atrakcji, jakie czekały na gości.

Dożynki Parafialne w Komorówku

▶ Lic z nie ze b rani gośc ie uc ze st nic z y l i  w u ro c z ystośc iac h . 

▶ Burmist r z w raz so ł t ys Lidią Warian ot wor z y ł  doż y nk i para -
f ialne w Kom orówku . 

▶ m s zę ś w. konce le b rowa ł prob os zc z paraf i i  Ko c z urk i  k s . 
K r z ys z tof Dorna . 

▶ łamanie dożynkow ym chlebem. na zdj. burmistrz z soł tysem 
Biedaszkowa Wielkiego i Janiszowa andrzejem Janikiem. 

▶ Poś wię ce nie t radyc yj nyc h wie ńców.

▶ n ie z ab rak ł o t ańc a i  z abaw y do b ia ł e go rana .  n a z dj .  so ł t ys 
Dom anowic ze nob iu s z m o dlib or s k i . 
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DYżUrY mIeJSKIeJ KomISJI WYBorCzeJ 

Komisja ustala, że czynności związane z przyjmowaniem zgłoszeń i rejestracją kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w trzebnicy 
oraz rejestracją kandydatów na burmistrza Gminy trzebnica będą prowadzone w następujących terminach:
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Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie końcowe.

ROZWIąZANIE Z NUMERU 13 (142)
NAGRODę za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje:

Anna Drożdżewska
h a s ł o :  WItoLD Donatan Czamara

KUPON KRZYŻÓWKOWY
dwutygodnika NR 14 (143)
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Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie końcowe.

Osoby, które dostarczą rozwiązaną krzyżówkę do Redakcji Panoramy Trzebnickiej, 
wezmą udział w losowaniu, ul. Prusicka 12, pok. 208.
• 50 zł ufundowane przez GCKiS (do odbioru: ul. Prusicka 12),
• 99 zł Nagroda o wartości 99 zł Voucher na Warsztaty Pielęgnacyjne, dla wylo-

sowanych 10 osób, które nadeślą poprawne rozwiązanie krzyżówki. Nagroda 
do odbioru w Centrum Piękna i Rozwoju, po wcześniejszym umówieniu się 
telefonicznym, (Trzebnica Polna 27a, piętro 1, tel. 533 061 062).

TRZEBNICA
POLNA 27 A     PIĘTRO 1

99 zł

TRZEBNICA    
UL. PRUSICKA 12

50 zł

R E K L A M A

KomUnIKat 
 mIe JSKIe J KomISJI W YBorCze J W tr zeBnIC Y Z DNIa 10 WRZEŚNIa 2018 RoKU 

 
o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta gminy.

 SKłaD oSoBoWY mIeJSKIeJ KomISJI WYBorCzeJ

lp. imię i nazwisko zgłoszony/a przez funkcja

1. Karol Cezary Idzik KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA przewodniczący

2. Halina Wiktoria Wawruszczak KOMITET WYBORCZY PSL zastępca przewodniczącego

3. Andrzej Hruszczak KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ członek

4. Zofia Łudkowska KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ członek

5. Alicja Katarzyna Śmiertka KWW DTR członek

6. Bogumiła Wanda Sosnowska KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA członek

7. Maria Wojtasik KWW MARKA DŁUGOZIMY – SKUTECZNI DLA ROZWOJU członek

8. Jakub Szymon Celmer KWW DTR członek

9. Błażej Bienias URZąD MIEJSKI członek

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzebnicy mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy – pok. nr 13 (poziom – 1). tel. 071/ 388 – 81 – 12.

11 września wtorek od godz. 10.00 do godz. 13.00

12 września środa od godz. 10.00 do godz. 13.00

13 września czwartek od godz. 10.00 do godz. 13.00

14 wrzesień piątek od godz. 10.00 do godz. 13.00

15 wrzesień sobota od godz. 10.00 do godz. 13.00

17 września poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 24.00

18 września wtorek od godz. 10.00 do godz. 13.00

19 września środa od godz. 10.00 do godz. 13.00

20 września czwartek od godz. 10.00 do godz. 13.00

21 września piątek od godz. 10.00 do godz. 13.00

22 września sobota od godz. 10.00 do godz. 13.00

24 września poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 13.00

25 września wtorek od godz. 10.00 do godz. 13.00

26 września środa od godz. 8.00 do godz. 24.00

R E K L A M A
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KieruneK i godzina odjazdu PrzyStanKi

TrzeBniCa – BOleŚCin – sieDleC pKp – TrzeBniCa
6:10 7:15 10:06 15:15 16:15 17:20

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 – masłÓW – KałOWiCe – TrzeBniCa
12:05 16:15

przystanek nr. 12 –
ul. Ks. Bochenka,
miejsce: al. jana pawła ii

TrzeBniCa – marCinOWO
12:32 kursuje wtorek i piątek
16:35 kursuje od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy

przystanek nr 18 (Um)
– ul Daszyńskiego,
miejsce: Urząd miejski.

TrzeBniCa – UjeŹDzieC mały  14:15  15:15 a
Kursuje w dni nauki szkolnej od poniedziałku 
do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy
a – w ferie zimowe i wakacje letnie kursuje tylko do Ujeźdzca Wielkiego

przystanek nr. 12 –
ul. Ks. Bochenka,
miejsce: al. jana pawła ii

wa ż ne te le fo n y
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 16:00 – 16:15
w sprawach lokalowych:

w każdy pierwszy wtorek
miesiąca w godz. od 13:00 – 16:00 

pRZewoDnICZĄCy RaDy MIeJSKIeJ
dyżur w każdą środę
w godz. 13:00 – 16:00 
w sprawie skarg i wniosków
w każdą środę
w godz. od 15:30 – 16:00 
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

71 388 81 42 wew 242 lub 243
WYDzIał roLnICtWa

I oCHronY ŚroDoWISKa
71 388 81 77, 71 312 06 11, wew. 277

WYDzIał FInanSoWY
71 388 81 55, 71 312 06 11, wew. 255

DzIałaLnoŚĆ GoSPoDarCza
71 388 81 86, 71 312 06 11, wew. 286

WYDzIał PromoCJI
71 388 81 13, 71 312 06 11, wew. 402
WYDzIał eGzeKUCJI I WInDYKaCJI

71 388 81 79, 71 388 81 06
wew. 279 i 406

WYDzIał SPraW oBYWateLSKICH
URZąD STANU CYWILNEGO

71 388 81 16 i 71 388 81 37
Ewidencja Ludności 71 388 81 99
dowody Osobiste 71 388 81 87
działalność Gospodarcza 71 388 81 86
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

71 387 15 92
Ośrodek Pomocy Społecznej

71 312 05 27
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

TRZEbNIcA ERGO
71 310 99 56, 71 310 99 92

Straż Miejska w Trzebnicy
71 388 81 14

Gminne 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
Gminne centrum Medyczne
TRZEbNIcA–ZDRóJ 71 387 28 38
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

71 310 12 16

źródło: www.kolejedolnoslaskie.pl

R E K L A M A

"Nie wszystek umrę – Horacy

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiam, 
że dnia 30 sierpnia 2018 roku w Chicago, 

przeżywszy zaledwie 42 lata, zmarł mój ukochany Brat 
ś.p. Marcin Kazimierz Lewandowski.

Msza święta w intencji zmarłego zostanie odprawiona 
w niedzielę 30 września 2018 roku o godzinie 06:30 

w Bazylice św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

Pogrążona w żałobie – siostra Anna"



56 57NR 14 / 143 14.09.2018 NR 14 / 143 14.09.2018

PeDIatra
neonatoLoG

anna Kowalik
pediatra, specjalista neonatolog

TRZEBNICA
ul. Wrocławska 8c/13

w REH4U 
godziny przyjęć:

pon. i czw. 16.00-18.00
rejestracja w REH4U

tel. 71 308 46 46, 570 909 292

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
e-mail: logopeda-trzebnica@wp.pl
www.logopeda-trzebnica.pl

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
•	 EEG	biofeedback

Trzebnica ul. rynek 13/6
rejestracja tel. 503 901 757

www.pozytyw-ka.pl

GIneKoLoG

J. Rakowska-Stefanidis
ginekolog-położnik

Trzebnica, ul. Kosmonautów 8

przyjmuje:

poniedziałek 13:00 – 18:00

środa 15:00 – 19:00

w innych dniach
po telefonicznym uzgodnieniu

tel. 71 312 19 71
604 474 755

LarYnGoLoG

p r a k t y k a
laryngologiczna

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

Gminne Centrum Medyczne 
Trzebnica-ZDRÓJ

ul. KoŚCIUSzKI 10
Rejestracja

tel. 607 09 99 00

GaBInet
PeDIatrYCzno-

aLerGoLoGICznY

anna Puchała
specjalista pediatrii i alergologii

TRZEbNIcA
ul. Św. Jadwigi 27 A-b

w ProVicie
od godz. 16-tej

po wcześniejszym umówieniu.

tel. 602 159 230

oKULISta
w ZAKŁADZIE OPTYCZNYM

dr n. med. anna Białek-Szymańska
specjalista chorób oczu
Trzebnica ul. Św. Jadwigi 1D

• korekcja wad wzroku

• pomiar ciśnienia ocznego

• badanie dna oka

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

REJESTRACJA

tel. 601 754 974

StomatoLoG

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

DIaBetoLoG

dr n. med. teresa Stasińska

TRZEBNICA
Reh4u sp z o.o.

ul. Wrocławska 8c/13

Rejestracja Reh4u: 

71 308 46 46
570 90 92 92

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

IntteGraCJa 
SenSorYCzna

CENTRUM TERAPII 
Beata Szymańska

Zaprasza na diagnozę i terapię
INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

gabinet Zawonia, ul. Milicka 1
gabinet Czeszów, ul. Zielona 6a

tel. 695 037 146
beata73_33@o2.pl

StomatoLoG

lek. stom.
adam Wesołowski

TRZEBNICA
ul. J. Korczaka 1e

(Osiedle Zdrój – wejście  
od ul. Armii Krajowej)

•	stomatologia zachowawcza  
z endodoncją

•	stomatologia dziecięca

tel. 519 580 771

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

NAPRAWA PROTEZ
ZęBOWYCH

TRZEBNICA ul. obornicka 41 G
Pracownia czynna

pon. – pt. 9:00 – 16:30

tel. 602 880 583
www.arodent.net.pl

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

tel. 607 636 024 

LoGoPeDa
KLInICznY

•	Neurologopeda kliniczny
  z wczesną interwencją
•	Pedagog specjalny – surdopedagog
•	Pedagog
•	Kinesioteping w neurologopedii
•	Komunikacja alternatywna
  i wspomagająca
•	Masaż Shantala
•	Terapia wg S. Massgutowej

tel. 504 234 127
mgr Agnieszka Franieczek-Madalińska
dojazd do pacjenta neurologicznego

LoGo-SPeKtrUm

noWoCzeSne CentrUm
teraPII I WSPomaGanIa

rozWoJU DzIeCI
•	 Integracja	Sensoryczna
•	Terapia	Logopedyczna
•	Terapia	dysleksji	i dysgrafii
•	Trening	sensomotoryczny
•	Trening	umiejętności
 społecznych
•	Zajęcia	dla	dzieci
 z Zespołem Aspergera
•	Przygotowanie	do	szkoły-
 -Pierwszak na medal
•	 Język	angielski	dla	dzieci
 z dysleksją
•	Zajęcia	z ortografii
•	Zajęcia	ogólnorozwojowe
 dla niemowląt

TRZEbNIcA
ul. Św. Jadwigi 33/4

www.logo-spektrum.pl

tel. 605 606 882
logospektrum.trzebnica@gmail.com

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

miejsce
na Państwa
ogłoszenie
lekarskie

telefon
665 086 997

PULmonoLoG

lek. med. agata Kot
Viltis Medica

Specjalistyczny Gabinet
Chorób Płuc

ul. Wrocławska 8D 

trzeBnICa
www.viltismedica.pl

Rejestracja telefoniczna:

tel. 505 686 165

DermatoLoG
Irena Dudek-zaborowska
specj. dermatolog-wenerolog

zaBIeGI LeCznICzo – KoSmetYCzne
mgr anna Binek tel. 726 162 805

kosmetolog, podolog
trzebnica ul. Wiosenna 26

wizyty lekarskie na NFZ, rej. tel. 71 387 06 03
prywatne konsultacje dermatologiczne

tel. 669 070 396
• dermatoskopia – 20 x ocena zmian
 barwnikowych
• światłolecznictwo – system TL-01 UVB – 

320 nm (AZS, łuszczyca)
• elektrokoagulacja i krioterapia zmian włók-

niaków, brodawek wirusowych, innych
• zamykanie naczynek krwionośnych 

(termoliza)
• peelingi medyczne twarzy
• pedicure leczniczy
• pielęgnacja stopy cukrzycowej
• usuwanie odcisków, modzeli
• leczenie wrastających paznokci i profilaktyka

DermatoLoG

lek. med. Beata Górnicka
specjalista I° i II°

dermatologii i wenerologii
• konsultacje i zabiegi dermatologiczne – usu-

wanie brodawek i włókniaków również
 w obrębie powiek
•	 zabiegi złuszczania kwasami organicznymi 

(owocowymi) – trądzik, przebarwienia, blizny
•	 zabiegi	estetyczne	lekarskie	–	wypełnianie:	

zmarszczek, ust; mezoterapia igłowa, botox

PONIEDZIAŁEK 15:00-19:00
Gminne Centrum Medyczne 

Trzebnica-ZDRÓJ

ul. KoŚCIUSzKI 10
tel. 696 115 821

UroLoG
lek. Waldemar BonCzar

Specjalista Urolog FEBU
– Choroby nerek, moczowodów, 

pęcherza, prostaty, jąder 
– Zaburzenia potencji 
– Niepłodność 
– Nietrzymanie moczu u kobiet  

i mężczyzn 
– Przewlekłe infekcje układu 

moczowego 
– Kwalifikacje i przygotowanie do 

zabiegów urologicznych. 
– USG nerek, pęcherza, prostaty, 

jąder i prącia 
– TRUS przezodbytnicze USG 

prostaty
Środa (druga i czwarta miesiąca) 
godz. 15.00-17.00 
Czwartek (pierwszy i trzeci miesiąca) 
godz. 9.00-12.00

TRZEBNICA ul. Daszyńskiego 67/IV
rejestracja tel. 504 167 632

lub na www.znanylekarz.pl 

LeKarz WeterYnarII

GABINET WETERYNARYJNY IatroS

dr n. wet. Stanisław Dzimira

TRZEBNICA ul. 1 maja 3

tel. 71 312 09 85
601 76 29 57

pon. / śr. / pt. 11 – 19
wt. / czw. 8 – 16
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

DYŻUR NOCNY przez cały 2018 rok 
pełni apteka: Panaceum
ul. Daszyńskiego 65 Trzebnica

SKLeP meDYCznY
MEDICA

w Gminnym Centrum
Medycznym TRZEBNICA-ZDRÓJ

ul. Kościuszki 10
Oferuje produkty z zakresu:

rehabilitacji, ortopedii,
środków pomocniczych

i profilaktyki

pon. – czw. 08:30 – 17:00 
pt. 08:30 – 16:00

tel. 511 056 459, 794 587 104
umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia

PSYCHoLoG

Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno –

Pedagogiczna
Nasz Świat

ul. Daszyńskiego 33/1
TRZEBNICA

tel. 730 415 710
www.naszswiat.org

NPPP „Nasz Świat”
diagnoza dysleksji opinie do 
wniosków o edukację domo-

wą wczesne wspomaganie 
rozwoju dziecka diagnoza 

i terapia

LoGoPeDa
PSYCHoLoG

PeDaGoG
tel. 730 415 710

DermatoLoG
-WeneroLoG 

dr n. med. Sebastian Uczniak
REH4U TRZEBNICA 
ul. Wrocławska 8c/13

tel. 662 04 00 28 / 71 308 46 46

DIAGNOSTYKA i LECZENIE 
CHORÓB SKÓRY 

i CHORÓB WENERYCZNYCH

Kriochirurgiczne Usuwanie 
zmian:
•	włókniaki	miękkie
•	 brodawki	wirusowe
•	 rogowacenie	słoneczne
•	mięczaki	zakaźne	u dzieci

Krioterapia zmian skórnych:
•	 rogowacenie	słoneczne
•	 świąd skórny
•	 przebarwienia	posłoneczne

Elektrochirurgiczne usuwanie 
zmian skórnych:
•	 odciski
•	 kurzajki	(brodawki)
•	włókniaki	miękkie
•	 rogowacenie	łojotokowe
•	 naczyniaki	rubinowe
•	 naczynia	krwionośne	małego	kalibru

/ / / / / / / / / /  G A B I N E T Y  L E K A R S K I E  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  G A B I N E T Y  L E K A R S K I E  / / / / / / / / / / / / / / /

PrzYCHoDnIa

SPEcJALISTycZNO-
REHAbILITAcyJNA

DLA DZIEcI
Trzebnica ul. Św. Jadwigi 3a

rejestracja tel:
pon – pt 8:00 – 18:00

tel. 606 454 887
PoraDnIa neUroLoGICzna

DLa DzIeCI
lek. med. Marzena Ambicka – Ciba

reHaBILItaCJa DzIeCI
Fizjoterapeuci

z certyfikatem metody Vojty
NDT – Bobath, PNF

KonSULtaCJe LeKarSKIe

◆ pediatra ◆ neonatolog
◆ ortopeda ◆ nefrolog
◆ wykonujemy badanie
USG u dzieci

Chirurgia i medycyna 
estetyczna

Lek. med. maciej Paruzel
Specjalista chirurgii Ogólnej,

Hirudologii, Medycyny
Estetycznej i Kosmetologii

•	Chirurgia Ogólna
•	Chirurgia Ręki
•	Medycyna Estetyczna
•	 Kosmetologia

Centrum Medyczne PARMED
Trzebnica ul. Spokojna 11 

tel. 601 773 229
www.parmed.eu

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

aPteKI

aKUPUnKtUra

mgr łukasz łagoda
TRZEBNICA

ul. Św. Jadwigi 1/2
Leczymy:

bóle głowy, migreny,
zatoki, bóle kręgosłupa,

urazy sportowe

tel. 693 280 758
www.aktiv-rehabilitacja.pl

•	 BEZPŁATNE	BADANIA	SŁUCHU
•	 APARATY	SŁUCHOWE
•	 DYPLOMOWANY	PROTEtYK 

SłUCHU z 20 -LetnIm 
DoŚWIaDCzenIem

• Dobór aparatów słuchowych 
u dzieci i dorosłych

• Bezpłatne testowania 
i wypożyczenia

•	Konsultacje	profesorskie
•	Dofinansowania NFZ, PCPR, raty

ul. Wincentego Witosa 2 
trzeBnICa 

PON. 8:00 – 17:00 
WT. ŚR. CZW. 8:00 – 16:00

PT. 8:00 – 15:00

tel. 71 740 50 12

KIneSIoLoGY taPInG

PLASTROWANIE DYNAMICZNE
•	 kobiety	w ciąży
•	 dzieci,	(w pediatrii)
•	 osoby	dorosłe
•	 sportowcy
•	 plastrowanie	logopedyczne

tel. 504 234 127
agnieszka

Franieczek-madalińska
TRZEBNICA

ul. Daszyńskiego 67/11

PrzYCHoDnIa
WeterYnarYJna

FenIKS

lek. wet. ewa okręglicka
TRZEBNICA

ul. Kolejowa 1b
Godziny przyjęć:

pon. / śr. / pt. 10 – 18
wt. / czw. 8 – 14
sobota 9 – 12

tel. 601 061 222

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
Gminne Centrum Medyczne 

Trzebnica-ZDRÓJ
II piętro, pokój 29

wizyty domowe tel. 601 760 888

onKoLoG

dr n. med. mariusz Krawczyk
Specjalista Chirurg – Onkolog
• Usg piersi, tarczycy, węzłów chłon-

nych, ślinianek, jąder.
•	 Biopsje	cienko	i gruboigłowe piersi 

i tarczycy.
•	 Dermatoskopia-badanie	znamion	

barwnikowych skóry

Konsultacje Onkologiczne
Gminne Centrum Medyczne 

Trzebnica-ZDRÓJ
czwartki godz. 11-15

rejestracja tel. 606 456 454

PSYCHoLoG
PSYCHoteraPeUta

Dzieci Młodzież Dorośli
•	 Kryzysy	życiowe
•	 Problemy	wieku	rozwojowego
•	 Zaburzenia	lękowe
•	 Depresja
•	 Objawy	psychosomatyczne
•	 Zaburzenia	odżywiania
•	 Trudności	w relacjach
•	 Stres
•	 Przezwyciężanie	skutków	traumy

mgr renata Wójcicka
tel. 608 485 186

PSYCHIatra

lek. agnieszka Dzioba-musiał

TRZEBNICA
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica – ZDRÓJ
ul. Kościuszki 10
Przyjmuje we wtorki

w godz. 15.00 – 19.00

rejestracja telefoniczna

tel. 665 38 38 58

maSaż LeCznICzY

• Masaż częściowy i całego 
ciała indywidualny dobrany 
do jednostki chorobowej. 

• Terapia manualna: 
• Bóle pleców / napięcia / 

drętwienie kończyn / pobu-
dzenie krążenia krwi

możliwość dojazdu do klienta

agnieszka Czech 
SKOKOWA 

tel. 662 225 299

DIetoteraPIa

Klaudia Lampa
magister żywienia i suplementa-
cji w sporcie, trener personalny

nadwaga i otyłość / cukrzyce 
/ choroby tarczycy / trening 

personalny

TRZEBNICA Reh4u sp z o.o.
ul. Wrocławska 8c/13

Rejestracja Reh4u: 
71 308 46 46 / 570 90 92 92

neUroLoG

lek. med.
monika Susz-Kołodyńska

T R Z E b N I c A

ul. Św. Jadwigi 33/7
domofon nr 7 / 2 piętro

wt. i śr. w godz. 16 – 19

reJeStraCJa telefoniczna

513 128 911

LoGoPeDa KLInICznY
neUroLoGoPeDa

mgr. magdalena Szykasiuk 
TRZEBNICA
Reh4u sp z o.o.

ul. Wrocławska 8c/13
Konsultacje dzieci i dorosłych

Rejestracja Reh4u: 

71 308 46 46
570 90 92 92

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

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

Foneo CentrUm
SłUCHU
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NIERUCHOMOŚCI

SPR ZE DAM

MIESZKANIE(14) w centrum trzebnicy, o po-
wierzchni 50 mkw, 2 pokoje, pokój z aneksem 
kuchennym, łazienka, stan idealny, cena do ne-
gocjacji, tel. 785 464 303.
MIESZKANIE(13) 101 mkw, na 1 piętrze, z ga-
rażem, ogrodem w okolicy Kątów wrocławskich, 
tel. 723 270 982.
MIESZKANIE(13) własnościowe 39,6 cm kw, 
dwa pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój, 
tel. 722 104 125, 722 104 087.
MIESZKANIE(13) w Prusicach 41mkw, w blo-
ku: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój + 
piwnica,  cena 106 000 zł, tel.603 860 302.
MIESZKANIE(11) Strzeszów ul. Lipowa 5/8, 
54 mkw + zagospodarowany balkon 5 mkw, 
ze wszystkimi meblami, cena 150 tyś. zł, tel. 
665 303 761.
MIESZKANIE(9) w Ramułtowicach, 100 
mkw, na i piętrze + ogród + garaż + komórki, 
tel. 603 465 219.

DOM(13) w Blizocinie o pow. 90mkw, na dział-
ce o pow.  33 arów, zdała od zabudowań, po 
wymianie dachu i okien. do remontu, tel. 609 
795 055, 607 930 526.
DOM(14) wolno stojący, w trzebnicy, 7 pokoi, 
2 łazienki, 2 kuchnie, metraż ok. 260 mkw, 
atrakcyjna lokalizacja,  cena do uzgodnienia, 
tel.790 607 745.

DZIAłKA(13) o powierzchni 1350 mkw, bu-
dowlana na granicy trzebnica – Księginice, 
w pełni uzbrojona (woda, prąd, kanalizacja), 
atrakcyjnie położona, tel. 506 837 298.

DZIAłKI(14) Budowlane w Księginicach, tel. 
509 406 292.
DZIAłKA(14) budowlana, 20arów, z budyn-
kiem mieszkalnym i gospodarczym w Bud-
czycach k. Zawoni, tel. 604 107 284.
DZIAłKA(14) 4 sztuki, budowlane w Kałowi-
cach, gmina Zawonia, każda po 10 arów, sprze-
dam lub zamienię na mieszkanie w trzebnicy 
lub wrocławiu, tel. 798 263 003.
DZIAłKA(14) budowlana, wieś Mienice gm. 
wisznia Mała, 15,80 arów, tel. 728 482 555.
DZIAłKA(14) rekreacyjna w trzebnicy na Ko-
ciej Górze, 3,5 ara, zagospodarowana z altaną 
i schowkiem z narzędziami, krzewy, drzewa 
owocowe, kwiaty, tel. 661 185 138.
DZIAłKA(14) budowlana w Masłowcu, 20 
arów, cena 65 tyś zł, tel. 601 711 301.
DZIAłKA(14) budowlana, 11 arów, okolice 
trzebnicy, 15 min od wrocławia, warunki za-
budowy, 40 zł za mkw, tel. 695 489 071.
DZIAłKA(14) powierzchnia 1,4 h, objętą 
MPZP - częściowo zabudowa jednorodzinna 
(działki możliwe do wydzielenia) oraz usługi, 
inne możliwości gospodarowania. Miejsce 
niedaleko od obu obwodnic S5, S8, ok. 200m 
zam. domy, przy infrastrukturze, spokój. Cena 
200 tys. zł - do uzgodnień szczegóły, tel. 
724 324 967.
SAD(13) 2 ha sadu wiśniowego w droszowie, 
tel. 692 635 672.
SAD(13) wiśniowy, 1 ha, w Brzykowie, tel. 661 
851 943.
DZIAłKA(13) 0,30h w bardzo ładnym miej-
scu, 1ha ziemi, tel.690 365 959.
ZIEMIA/POLE(12) powiat trzebnick,i całość 
1,90h, obecnie zasiana jest pszenica, bardzo 
dobry dojazd, cena 75 tyś, tel. 533 488 448.
UDZIAł W DZIAłCE(11) wynoszący 1/14 
w działce nr 29 aM-1 o powierzchni 0,74 ha. 
Miejscowość taczów wielki, tel. 605 829 132.
DZIAłKA(11) budowlana w trzebnicy 1840 
mkw, może być pod bliźniak, tel. 505 334 186.
DZIAłKA(12) budowlana, Pierwoszów, 1300 
mkw, cicha, spokojna okolica, położona na 
nowym osiedlu, blisko lasu, dojazd do wro-
cławia S-5, około 20 min, tel. 782 532 519.
DZIAłKA(14) o powierzchni 6,5 ara, położo-
nej – Nowy dwór gmina trzebnica, tel. 782 
281 874.
DZIAłKA(10) budowlana 15 arów, Szczytko-
wice media, dojazd od strony asfaltu, piękna 
okolica, tel. 699 991 561.
DZIAłKA(13) o pow 0,5 ha, Skoroszów, 
może zostać podzielona na 3 osobne działki 
i tak ma również wydane warunki zabudowy 
(można wybudować 3 wolnostojące domy 
z garażami), dojazd droga gminną, z jednej 
strony graniczy z rzeką, niedaleko las, tel. 603 
283 075.
DZIAłKA(9) własnościowa, pod zabudowę, 
(możne być bliźniak) w trzebnicy, przy ul. 
Polnej nr działki 93, powierzchnia 26 arów, 39 
mkw, tel. 570 598 676.
DZIAłKI(9) budowlane w trzebnicy, od ul. 
Piaskowskiego oraz ul. Marcinowskiej, tel. 602 
761 832.
DZIAłKA(9) budowlana 9 arów Komorowo 
5km od trzebnicy, szerokość 20M, długość 
45M, uzbrojona, posiada warunki zabudowy, 
położona jest 25 km od wrocławia, 5km od 

HULAjNOGA(12) cena do uzgodnienia, tel. 
790 558 208.

jEźDZIK(12) samochodowy dla dzieci cena 
do uzgodnienia, tel. 790 558 208.

HULAjNOGA(12) wyczynowa K2, cena do 
uzgodnienia, tel. 790 558 208.

ROWER(7) merida, koła 24 Cale, rok 2015, 
kupiony i serwisowany: arkady wrocławskie, 
cena 650 zł, tel. 602 802 869.

WÓZEK(7) firmy X-LaNdER koloru niebieskie-
go. Spacerówka plus gondola w bardzo do-
brym stanie ze wszystkimi akcesoriami. w ce-
nie wózka adaptery do fotelika firmy Maxi Cosi. 
Cena do negocjacji., tel. 790 558 209. 

MEBLE 

SPR ZE DAM

WERSALKA(14) drewniane oparcia, długość 
202 cm, głębokość 93 cm, wysokość w oparciu 
90 cm, leże 190 x 122cm, nowy stelaż, gąbki i obi-
cie, cena  600 zł, do negocjacji,  tel. 601 076 164..

FOTELE(14) drewniane oparcia, szer. 80 cm, dł. 
65 cm, wys.87 cm, są to fotele od kompletu wer-
salki z drewnianymi oparciami, nie zmieniono 
tapicerki, ale jest potencjalnie taka możliwość na 
taką jak na wersalce, cena 100 zł /szt., do negocja-
cji,  tel. 601 076 164. .

  

TAPCZAN(14)użytkowany 3 lata,  dł. 197 cm, 
szer. 120 cm, wys. 40 cm, cena 400 zł, do nego-
cjacji, tel. 601 076 164..

 

WERSALKA(14) cała tapicerowana, dł. 214 cm, 
szer. 90 cm, wys. w oparciu 76 cm, leże 186 x 108 
cm, nowe gąbki i tapicerka, cena 600 zł, do nego-
cjacji, tel. 601 076 164..

FOTELE(14) całe tapicerowane, dł. 88 cm, szer. 
78 cm, wys. 78 cm, nowe gąbki i tapicerka, cena  
250 zł, /szt. do negocjacji, tel.601 076 164..

721 952 000.
ZDERZAK(13) tylny, do forda PUMy, tel. 723 
270 982.
WAł(13)  korbowodowy do Ursusa C-328 oraz 
rozdzielacz hydrauliczny, tel. 723 270 982.
CZęŚCI DO FIATA(11) 126 p – mechaniczne 
i blacharka, bardzo tanio, Oborniki Śląskie, tel. 
605 365 312.

BUDOWLANE / RÓŻNE

SPR ZE DAM

KAMERA(14) zewnętrza do monitoringu, tel. 
505 838 073.
BAGAŻNIK(14) aluminiowy na relingi do 
Citroena C5, do nowej wersji i starej, tel. 
505 838 073,
NAWIGACjA(14) GaRNi z wyświetlaczem 
LCd, szklanym, posiada zestaw głośno-
mówiący oraz wiele innych funkcji, tel. 
505 838 073.
PODGRZEWACZ WODY(14) tanio, używa-
ny, emaliowany podgrzewacz wody, 140 l z 
wężownicą, tel. 606 823 751.

DREWNO(13) opałowe, po przycince drzew 
wiśniowych. Brzyków, tel. 661 851 943.
BILET(13) na kurs makijażu biznesowego/do 
pracy. Miejsce: trzebnica. Cena 140 zł w pro-
mocji tylko do końca sierpnia. termin kursu: 8 
lub 15.09 (sobota), tel. 533 061 062.
DACHÓWKA(13) nowa, pustaki, tel. 690 365 959.
PRALKA(13) LG wd-10490NP,ładowanie od 
przodu, pojemność 5,0 kg, wymiary (w x S 
x G) 842 x 600 x 440 mm, blokada przeciw 
dzieciom, opóźnienie startu, redukcja cza-
su, bez zagnieceń i inne, prosta w obsłudze, 
pralka ma uszkodzone łożysko (hałasuje przy 
wirowaniu), poza tym działała bez problemu, 
cena 200 zł,  tel. 693 790 106.
PODGRZEWACZ(14) gazowy, jednofunkcyj-
ny, firmy Junkers model Maxipower GZ 50, 
o mocy 23.6Kw, cena 800 zł, tel. 603 283 075.

PIEC(13) na ekogroszek, 25 Kw, używany, pro-
ducent SiEMKO, tel. 601 877 121.
BUTLE(13) azot tlen, trzebnica, tel. 514 604 545.

TV(8) LG 42Ld650, 42 cale, płaski, używany, 
lekko uszkodzony (miga przy włączeniu), Od-
biór własny: trzebnica lub Kryniczno, cena: 
320 zł, tel. 606 610 955.
MATERAC(11) do masażu, cena 100 zł, tel. 726 
953 689.
.

LUSTRZANKA(10) Nikon d3200 + obiektyw 
nikkor 18-105mm + futerał, cena 1400 zł, tel. 
503 865 416.

GłOŚNIKI(13) CREatiVE iNSPiRE P5800 – 5.1. 
Głośniki praktycznie nie używane, nie posia-
dają śladów użytkowania. w 100% sprawne, 
cena 180 zł, do zobaczenia i odbioru w trzeb-
nicy, tel. 691 141 985.

EKSPRES PRZELEWOWY(13) do kawy, 
sprawny, niemieckiej firmy StUdiO/QUiGG. 
termos o podwójnych ściankach ze stali nie-
rdzewnej (około 1 litra) z nakrętką i zaworem 
wylotowym. PROGRaMatOR – możliwość 
zaprogramowania włączenia ekspresu na 
żądaną godzinę, wymienny filtr do standar-

dowych worków filtracyjnych, automatyczne 
wyłączanie, do odbioru i zobaczenia w trzeb-
nicy, cena 55 zł, tel. 691 141 985.

TELEWIZOR(11) hyundai, 32 cale, cena 20 zł, 
odbiór własnym transportem, tel. 666 451 684.
STERYLIZATOR(11) w bardzo dobrym sta-
nie, mało używany, tel. 514 399 495.
STEPPER(14) posiada licznik i linki. Stan 
bardzo dobry. Cena do uzgodnienia, tel. 
792 561 852.

ATLAS(10) HitON 4700, MaX 132 KG, używany 
sporadycznie przez rok, stan dobry, wszystko 
działa należycie, cena 600 zł, (nowy kosztuje 
1200zł) tel. 722 067 466.

FISHARMONIA(7) lata 1990, sprawna, cena 
1200 zł, tel. 883 433 493.

TELEFON(6) komórkowy, nowy, nieużywany, 
MyPHONE, tel. 603 124 111.
TELEFON(6) stacjonarny, sprawny, dwusłu-
chawkowy, bezprzewodowy, kolorowy wy-
świetlacz, SiNUS 502, tel. 603 124 111.
AKWARIUM(6) 80 l atman 620 – 300 zł, tel. 
604 710 648.
DRZWI(13) dębowe, 100 cm, tel. 723 270 982.
MASZYNA DO SZYCIA(13) do szycia ŁUCZ-
NiK, stara, tel. 723 270 982.
PIEKARNIK(14) aKZM 750iX, cena 1180 zł, 
whirlpool, po likwidacji sklepu aGd,  tel. 
501 383 638, 601 838 394.
C H ł O D Z I A R KO -Z A M R A Ż A R K A (14) 
LiBHERR, kuchenka gazowa wraz z butlą, tel. 
798 263 003.
LODÓWKI(14) whirlpool, BFL 8121w, cena 
1000 zł, BSNF 9152 OX, cena 1500 zł, po li-
kwidacji sklepu aGd,  tel. 501 383 638, 
601 838 394.
DROBNE AGD(14) po likwidacji sklepu aGd 
:Sokowirówka Zelmer typ 486, cena 300 zł; 
wentylator biurkowy, cena 100 zł; Żelazka 
BOSCH: tda 503011, cena 200 zł; tda 4630, 
cena 200 zł; Golarka elektryczna StaGER GM 
007, cena 100 zł; dekoder tV naziemny, cena 
80 zł; Grzejnik olejowy 10 żeber, cena  150 zł; 
Fliselina do okapu szt. 100, cena 3 zł; Naświe-
tlacz LEd z czujnikiem ruchu 10 w, cena 50 zł; 
tel. 501 383 638, 601 838 394.
ODKURZACZ(14) wielofunkcyjny aMBaSa-
dOR, nowy, nieużywany, tel. 661 185 138.
ZMYWARKA(14) whirlpool, do zabudowy 
wiO 3 t332P, cena 1600 zł, po likwidacji skle-
pu aGd,  tel. 501 383 638, 601 838 394.
ACMT 815/BF(14) cena 1160 zł, po likwidacji 
sklepu aGd,  tel. 501 383 638, 601 838 394.
PłYTY INDUKCYjNE(14)  whirlpool,  aCM 
838/NE, cena  900 zł ;  aCMt 756/NE, cena 
920 zł,
KUCHNIA WOLNOSTOjąCA(14) aCMt 
6533 wH , cena 1360 zł, whirlpool, po likwida-
cji sklepu aGd,  tel. 501 383 638, 601 838 394.
SPRZęT AGD(13) mikrofalówka, płyta induk-
cyjna, opiekacz, myjka ciśnieniowa, sprzęt mu-
zyczny, tel. 723 270 982.
PłUG(13) 2 skibowy, Unia Grudziądz, tel. 603 
465 219.
KULTYWATOR(13) Unia Grudziądz, tel. 603 
465 219.
ROZSIEWACZ(13) nawozu typu LEJ, tel. 603 
465 219.
CYKLOP(13) Czeski, tel. 603 465 219.
OPRYSKIWACZ(13) Polski o pojemności 
500 litrów i szerokości LaNZ 13 metrów, tel. 
603 465 219.
KOSIARKI(13) spalinowe i elektryczne do trawy 
z napędem i bez napędu, tel. 603 465 219.
KRÓLIKI(13) kalifornijskie, na tuszki lun do dal-
szego chowu, tel. 603 465 219.
MALINY(14) owoce na sok, 10/ kg, tel. 
604 705 435.
CHłODZIARKO-ZAMRAŻARKę(13) Li-
BHER, tel. 798 263 003.
KUCHENKA(13) gazowa + butla gazowa, tel. 
798 263 003.
AGD – ZAMRAŻARKI(13) 3 szt, witryna 
chłodnicza 1 szt, waga elektryczna 1 szt, szu-

OGłOSZENIA
DROBNE

Ogłoszenia drobne są BEZPłATNE.
Ich treść przyjmujemy i wycofujemy: 

osobiście w sekretariacie GCKiS
ul. Prusicka 12 lub telefonicznie

tel. 785 922 332 oraz przez e-mail:
reklama.panorama.trzebnicka@gmail.com

Ogłoszenia publikowane są: przez ok. 2 emisje 
lub do momentu wycofania ich przez nadawcę.

zgłoszenia do kolejnego numeru
należy dostarczyć do 25 września 2018 r.

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.

DZIAłKI(12) budowlane od 10 do 14 arów 
w cichej okolicy ul. wrocławskiej. Posiadają 
warunki zabudowy oraz wszelkie niezbęd-
ne decyzje potrzebne do zakupu. Niedaleko 
szkoła, market Netto, stacja benzynowa. Po-
łożona 10min od wrocławia, na obrzeżach 
trzebnicy. tel. 724 820 669.

DZIAłKI(11) budowlane o pow. 11 arów, z wy-
daną decyzją na budowę w Gmina Zawonia, 
Pstrzejowice, tel. 725 147 283, 667 909 102.
DZIAłKI BUDOWLANE(10) do zakupu po-
została działka 14ar w miejscowości Skarszyn, 
dla której obowiązuje miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego. Położone jest 
w dogodnej lokalizacji znajdującej się w cen-
trum miejscowości. Znajduje się w sąsiedz-
twie drogi powiatowej, w której są poprowa-
dzone media. działka znajdują się 3 km od 
węzła komunikacyjnego S8 Łozina, 15 minut 
od wrocławskiego Lotniska. Cena 75 zł/mkw 
do ewentualnej negocjacji, tel. 531 145 110. 

DZIAłKA(13) budowlana, Księginice, ul. Cze-
reśniowa, 2000 mkw (95 zł/mkw), tel. 788 
969 459.

SAD(14) czereśniowo-wiśniowy 1,37ha, przy 
trasie trzebnica-Oborniki Śl. Cena 140 tyś. zł,  
tel.502 318 266.
GARAŻ(14) wspólnota mieszkaniowa, ul. Piw-
niczna 7a-7b, cena do uzgodnienia, tel.698 
745 828.
PAWILON(13)  Handlowy o pow. 80 mkw, 
działka 6 arów, na wsi 3km od Zawoni, tel. 
600 012 789.
PAWILON(13)  murowany 120mkw + garaż 
i wiata. działka 6 arów. Nadaje się na dzia-
łalność gosp. lub do zamieszkania. 5 km od 
trzebnicy w kierunku na wrocław, tel. 604 
231 515.
LOKAL(10) handlowo usługowy, o pow.62 
mkw, w trzebnicy ul. Kościelna 27a, istnieje 
możliwość wynajmu lokalu, tel. 509 236 864.
LOKAL(7) lub wynajmę handlowo-usłu-
gowy w centrum trzebnicy w zabudowie 
szeregowej o pow. 35 mkw, z możliwością 
rozbudowy oraz parkingiem prywatnym, 
klimatyzacja, wszystkie media, na działce 
własnościowej z Kw o pow. 65 mkw, 20 m 
od UM i parkingiem na 100 samochodów, tel. 
798 267 177.

KUPIę

DZIAłKA(12) usługowo-budowlana – 
w okolicach trzebnicy – o następujących 
parametrach: powierzchnia minimum 6.000 
mkw, nieruchomość z miejscowym planem 
zagospodarowania, możliwość budowy 
obiektu usługowego, kontakt: paulinajode-
stol777@wp.pl, tel. 665 712 200.
MIESZKANIE(10) w trzebnicy, jeden lub dwa 
pokoje, z ryku wtórnego, do zamieszkania, 
do 150 tys. zł., tel. 530 226 466.

Z AMIE NIę

KAWALERKA(13) w trzebnicy po general-
nym remoncie na większe, min. 2-pokojowe 
mieszkanie. Zamiana z dopłatą, oferty tylko 
w obrębie trzebnicy. tel. 605 736 772
MIESZKANIE(13) z dopłatą, własnościowe, 
w trzebnicy, 2 pokoje, iVp. 34mkw w bloku, 
na mieszkanie 3 pokojowe, do ii p. w bloku, 
lub część domu w trzebnicy, lub najbliższej 
okolicy (+5km), tel. 608 572 381.

MAM DO WYNAjęCIA

KAWALERKA(14) w trzebnicy dla małej firmy 
lub osoby prywatnej. Faktura Vat +umowa lub 
umowa najmu okazjonalnego, tel. 605 881 897.
LOKAL(14) sklep „Kogucik” przy ul. Solnej, z ca-
łym wyposażenie sklepu, tel. 665 233 752. 
MIESZKANIE(13) w centrum trzebnicy, 1pię-
tro, pow.75mkw, ( 3pokoje,kuchnia umeblo-
wana, łazienka, 2 duże balkony), w pobliżu 
Lidla, możliwość grillowania, ustawienia ba-
senu itp., tel. 502 616 533.
LOKAL(13) po salonie samochodowym 
w trzebnicy, powierzchnia 170 mkw, po kapi-
talnym remoncie, tel. 607 102 009.
MIESZKANIE(13) w centrum trzebnicy, 
o pow. 45 mkw, tel. 695 201 318.

flada do kasy fiskalnej 1 szt, tel. 604 231 515.
OPIELACZ(13) do obróbki miedzy rzędami 
ziemniaków i warzyw, tel. 668 302 127.
GęSI(13) kaczki, kury, ekologiczne, chowane 
na własnych paszach, z wybiegiem, tel. 665 
549 669.
WIEŻA(13) aluminiowa, jezdna, wysokość ro-
bocza 6 m, długość 2,5m, szerokość 0,75m. 
Proszę dzwonić po godzinie 16.00, tel. 609 
341 999.

DREWNO(13) opałowe, żerdzie, stemple, ta-
NiO! tel. 664 770 549.
PANEL SłONECZNY(13) zestaw: akumula-
tor, regulator ładowania. Zestaw idealny do al-
tanki, można z niego zasilać radio, oświetlenie 
w altance, ładować telefon komórkowy, itp... 
Mogę pomóc w instalacji, tel. 693 925 835.

PłYTKI CERAMICZNE(13) zostały po re-
moncie. Jedna paczka nie rozpakowana 
w drugiej brakuje 2 szt. łącznie jest 20 szt. 
Płytki mają wielkość 20 cm x 50 cm, w paczce 
jest 1.1 m zatem mniej więcej na 2 m starczy. 
Płytki są białe z odcieniami kremowymi, które 
delikatnie widać zatem nie jest to czysta biel. 
U mnie znakomicie prezentują się z ciemniej-
szymi płytkami. Cena 45 zł dotyczy 2 opako-
wań, do zobaczenia i odbioru w trzebnicy, 
tel. 691 141 985
UMYWALKA(11) 60 cm, bardzo tanio, Obor-
niki Śląskie, tel. 605 365 312.
PIEC GAZOWY(11) CO "Voillant" z funkcją 28 
Kw, wiszący (sprawny), bardzo tanio, Oborni-
ki Śląskie, tel. 605 365 312.
POMPA(11) CO typ PCO-25, bardzo tanio, 
Oborniki Śląskie, tel. 605 365 312.
ODKłADY PSZCZELE(11) cena 200 zł, 
tel.607 978 104.
WÓZ KONNY(11) przerobiony, z zaczepem 
do ciągnika, tel. 607 214 965.
PIEC (11) CO, wszystko palny, nadmuch, ste-
rownik, kosz zasypowy do miału, rok produk-
cji 2013, cena do uzgodnienia, tel. 501 266 437.
MASZYNY ROLNE(11) traktorek – samorób-
ka – silnik S-213 polskiej produkcji; Rozdrab-
niacz do pasz i zboża BaK silnik 5Kw; Piła 
– silnik 7Kw – stół metalowy wałki z przodu 
i z tyłu, kółeczka transportu; Przepacka konna 
do siana – widłowa; Rozdrabniacz do bura-
ków i ziemniaków elektryczny; Oprzyknik do 
ziemniaków 3 rzędowy; dołownik do ziem-
niaków; Siewnik lejowy do nawozu; tel. 660 
895 303.
DMUCHAWA (11) polska dmuchawa do zbo-
ża, cena 750 zł, tel. 696 685 460.
PłUG(12) dwuskibowy, konny, tel. 883 394 355.
MATERIAłY KONSTRUKCYjNE(10) kątow-
niki, ceowniki, płaskowniki, tel. 798 263 003.
CIąGNIK(12) z narzędziami rolniczymi typu 
„Jarmar”, tel. 883 394 355.
ELEMENTY DO PRZYCZEPY(12) wszystko 
do przyczepy jednoosiowej, tel. 883 394 355.
TARCZE DO CIęCIA(10) 900mm do cięcia 
Silki i Porotermu, w dobrej cenie, dzwonić po 
16.00, tel., 609 341 999.
MAGIEL(12) drewniany, tel. 883 394 355.
RURY(12) czarne, fi 25, tel. 883 394 355.
WANNA(12) żeliwna, używana, tel. 883 394 355.
POMPA(12) spalinowa typu „żaba”, tel. 883 
394 355.
UMYWALKA(10) sedes, bidet, wanna, taNiO, 
dobrej firmy, mało używane, tel.697 060 991.
KOSIARKA(10) spalinowa, (uszkodzona), tel. 
721 952 000.
PILARKA(10) spalinowa, uszkodzona, tel. 721 
952 000.
SłOIKI(10) 1,5 l. szklane, na ogórki lub kapu-
stę, cena 1,50 zł, tel. 607 431 604.
PIłY SPALINOWE(9) 2 sztuki oraz kosa spa-
linowa, cena 190 zł / sztukę, tel. 726 953 689.

OKAPNIK(11) kuchenny, nowy, cena 150 zł, 
tel. 726 953 689.

LODÓWKA(11) Electrolux, wysokość 150 cm, 
osobno zamrażalnik, tel. 609 010 223.
ZAMRAŻARKI(9) 3szt-400L, witryny chłod-
nicze(szafy)-3szt, Lada chłodnicza dł. 180cm
-1szt oraz inne urządzenia po likwidacji skle-
pu – tanio! tel. 604 231 515.
SZAFKA(11) zestaw, Cersanit Gala, szafka wi-
sząca wraz z umywalką, 50cm, biały połysk, 
kupiona w Obi. wymiary: 46 x 50x 39,7 cm, 
stan nowy, nieużywany, nieuszkodzony, do-

łączam fakturę zakupu, która stanowi gwa-
rancje, tel. 698 622 561.
KUźNIA(12) z lat 1900, wraz : 60 narzędzi ręcz-
nych i mechanicznych, cena 10 tyś. zł, tel. 883 
433 493.

ŻERDZIE(6) Kuźniczysko, tel. 664 770 549.
TRAjZEGA(6) działającą, pas transmisyjny, 
silnik 5,5 kw, cena do uzgodnienia, tel. 697 
607 049.
WAGA(6) dziesiętna, boczny przesuw, cena 
do uzgodnienia, tel. 697 607 049.
PłYTKI(6) ścienne ELida kolor kremowy, 
wym. 22,3 x 44,8, dwie paczki, nowe, nie-
otwierane, 3 mkw, cena 25 zł/mkw, tel. 781 
946 120.

ROWERY / WÓZKI

SPR ZE DAM

WÓZEK(14) taKO LaREt gondola i space-
rówka w bardzo dobrym stanie. w zestawie 
gondola z przykryciem, siedzisko spacerowe 
z osłoną na nóżki, folia przeciwdeszczowa, 
torba, śpiworek, parasolka. Kolor - len, cena 
do uzgodnienia,  tel. 792 561 852.

ROWEREK(13) Reksio - 30 zł,  tel. 514 604 545.

ROWER(13) meski i młodzieżowy, cena 100 zł, 
tel. 532 531 433.
ROWER(13) Unibike 20' - 100 zł,  tel. 514 604 545.

ROWER GÓRSKI(13) męski i damski oraz mar-
ki BULLS na kołach „26”, tel. 723 270 982.
ROWEREK(13) Smoby 20 zł , tel. 506 358 723.
ROWERY(13)  uszkodzone, na części, tel. 721 
952 000.
CHODZIK Z BALKONIKIEM(11) 4 kołowy, 
składany, bardzo tanio, Oborniki Śląskie, tel. 
605 365 312.
WÓZEK(11) GRaCO, spacerówka, bardzo mało 
używany, z parasolką i całym wyposażeniem, 
kolor bordowy, tanio, tel. 514 399 495.
ROWEREK (11) idealny dla 1,5 – 2 latka, drew-
niany, bardzo mało używany, podwójne kół-
ka z przodu powodują, że dziecko nie prze-
wraca się na rowerku podczas jazdy, cena 65 
zł. tel. 502 433 986. 

ROWER(10) cena 300 zł, tel. 781 810 110.

ROWER(12) dla dziecka, cena do uzgodnienia, 
tel. 790 558 208.

ROWER(12) dziecięcy, koła 20 cali, BRENNa-
BOR dla dziewczynki, stan b. dobry, cena 
250zł, tel.508 284 373.

ZIEMIA(13) powiat trzebnicki, całość 1,90h, 
obecnie zasiana jest pszenica, bardzo dobry 
dojazd, cena 75 tys., tel. 533 488 448.
STANOWISKO(13) do stylizacji paznokci pod-
najmę osobie prowadzącej własną działalność 
gospodarczą. Jedna stała opłata 600 zł netto (3 
dni w tygodniu), Chętnych zapraszam do kon-
taktu: Centrum Piękna i Rozwoju w trzebnicy, tel. 
533 061 062.
STANOWISKO(13) do przedłużania rzęs (13) 
lub wykonywania masażu - podnajmę osobie 
będącej na własnej działalności gospodarczej. 
Jedna opłata stała 600 zł netto (3 dni w tygo-
dniu). Centrum Piękna i Rozwoju w trzebnicy, tel. 
533 061 062.
KAWALERKA(13) w trzebnicy, od zaraz, tel. 71 
758 46 61, 883 697 129.
MIESZKANIE(13) pojedynka, od zaraz, tel. 71 
758 46 61, 883 697 129.
POKÓj(13) wynajmę pokój z osobną łazien-
ką z dostępem do kuchni i pralni w domu 
jednorodzinnym w trzebnicy + miejsce par-
kingowe na utwardzonym podwórku cena 
800,/os. wolny od 01.09.2018, tel. 601 764 525.
DOM(13) dla Firm, o pow. 280mkw + podwór-
ko z utwardzonym parkingiem na 6-8 aut 
cena 5 000 zł + opłaty, tel. 506 953 406.
MIESZKANIE(13) 3-pokojowe, w trzebnicy, 
3 piętro, umeblowane, słoneczne, ciche, bli-
sko basen, cena 1250 zł +media, tel. 502 908 
801, 601 995 344.
HALA(13) 180 mkw w trzebnicy, ul. Jędrze-
jowska, tel. 603 847 900.
MIESZKANIE(12) w trzebnicy, 37 mkw, tel. 
600 120 894.
LOKAL(14) usługowy o pow. 69 mkw. w trzeb-
nicy, przy ul. Kolejowej, tel. 663 844 847.
MIESZKANIE(14) o pow. 43 mkw, w trzebni-
cy przy ul. Kolejowej, nowe, 1 piętro, w pełni 
wyposażone, sypialnia, przestronna kuchnia, 
łazienka, duży przedpokój, tel. 663 844 847.
POWIERZCHNIE BIUROWE (11) w centrum 
trzebnicy, ul. Solna 6, przy deptaku – 150 
mkw, 300 mkw i 700 mkw. Powierzchnia po-
dzielona jest na mniejsze biura o wielkości ok. 
16 mkw. istnieje również możliwość adaptacji 
części budynku do potrzeb najemcy. teren 
biurowca jest ogrodzony i posiada własny 
parking, tel. 663 844 847.

LOKAL(11) o powierzchni 36 mkw, w trzeb-
nicy przy ulicy Milickiej 5a, – Miejsce parkin-
gowe, brama zamykana na noc, sterowana 
pilotem, przestrzeń możliwa do zagospoda-
rowania pod kątem własnego biznesu. tel. 
604 907 105, 784 063 714.

KAWALERKA(10) w trzebnicy od zaraz , tel. 
669 526 136.
LOKAL(14) o pow. 24 mkw, w trzebnicy przy 
ul. Kolejowej, w nowym budownictwie, 
ogrzewanie gazowe, tel. 663 844 847.
PÓł DOMU(9) 120mkw, Pierwoszów, 4 poko-
je, kuchnia, łazienka, pomieszczenia gospo-
darcze, najchętniej dla firm, tel. 728 943 488 
lub 694 954 889.
MIESZKANIE(9) 42 mkw, w centrum trzeb-
nicy, 3 piętro, tel. 603 468 643.
PIęTRO(8) w domu jednorodzinnym w cen-
trum trzebnicy, tanio, dla pracowników, tel. 
507 204 802.
KAWALERKA(8) Osiedle Bukowe, umeblo-
wane, balkon, garaż, 1100 zł + media, tel. 792 
244 716.

SZUKAM DO WYNAjęCIA

MIESZKANIE(14) w trzebnicy(najlepiej 
kawalerkę lub samodzielny pokój), tel. 
786 909 043.
MIESZKANIE LUB DOM(13) dla rodziny, 3-4 
pokoje, tel. 602 756 346.
POMIESZCZENIE(11) 200mkw w trzebnicy 
o pow. 200 mkw, na działalność gospodar-
czą, tel. 71 312 16 31.2.
MIESZKANIE(10) Para szuka do wynajęcia 
2-3 pokojowego mieszkania w trzebnicy, tel. 
723 024 303.

DAM PRACę
SPRZEDAWCA DETALICZNY(14) Planta-
cja Choinek 'Rezerwat Bobra' zaprasza do 
współpracy sprzedawców detalicznych - 
cennik i zasady współpracy publikujemy w 
serwisie: http://ochoinki.pl
PRACOWNIK DO BUDOWY ALTAN(14) 
praca przy budowie altan,  krytych strzechą, 
tel. 609 088 871.
NAUCZYCIELKA(14) przyjmę nauczycielkę i 
opiekunkę do przedszkola, tel. 664 734 664.
KOSMETYCZKA(13) zatrudnię technika usług 
kosmetycznych, trzebnica tel.533 061 062.
REFLEKSOLOG(13) poszukuję do współ-
pracy osobę od refleksoterapii, trzebnica 
tel. 533 061 062.
SPAWACZ(13) Firma aNOtiS zatrudni spawa-
cza lub ślusarza – spawacza. do obowiązków 

pracownika należeć będzie wiercenie, cięcie 
i spawanie profili stalowych przy produkcji 
ogrodzeń, wymagamy umiejętności spawania 
i doświadczenia w pracy na stanowisku spawa-
cza lub ślusarza – spawacza. Oferujemy wyso-
kie wynagrodzenie oraz stałe zatrudnienie na 
pełen etat, tel. 663 844 847.
PRACOWNIK PRODUKCYjNY(13) zatrud-
ni PiEKaRNia JUL-Ka, doświadczenie nie 
jest wymagane, Oferujemy:-stabilną pracę, 
-atrakcyjne wynagrodzenie, -umowę o pracę, 
-dodatkowy pakiet ubezpieczeniowy w gru-
pie Lux-Med, soby zainteresowane prosimy 
o wysyłanie CV na adres e-meil technologia@
piekarnia-julka.com.pl, tel. 071 387 86 57.
BARMANKA(13) "Restauracja pod Lwem" 
w Nowym dworze zatrudni barmankę, kon-
takt osobisty lub tel. 607 817 909.
STOLARZ(13) Firma FreeKids w Zawonii za-
trudni Stolarza/Pomocnika stolarza. Umowa 
o pracę, e-mail: biuro@freekids.pl,  tel. (71) 312 
72 50.
MAGAZYNIER(13) Firma FreeKids w Zawo-
nii zatrudni Magazyniera. Umowa o pracę, 
e-mail: biuro@freekids.pl, tel. (71) 312 72 50. 
POMOC W LEKCjACH (11) dla chłopca do 
czwartej klasy podstawowej, na stałe, od za-
raz, z doświadczeniem pedagogicznym, tel. 
796 500 052.
PROWADZENIE DOMU(11) na stałe, sprzą-
tanie, gotowanie, robienie zakupów, tel. 796 
500 052.
MURARZ(11) zatrudnię murarzy, zbrojarzy, 
tynkarzy gipsowych, pomocników oraz oso-
by do przyuczenia, tel. 607 085 292.
OPIEKUNKA(11) zatrudnię opiekunkę do 
dziecka niepełnosprawnego, w sierpniu, 
w trzebnicy, tel. 664 216 604.
CUKIERNIK(11) lub osoba do przyuczenia. 
Zatrudnię osobę do produkcji bułek drożdżo-
wych. Praca w godzinach rannych. Umowa 
o pracę, tel.691 283 007. 
KONSERWATOR / KURNIKOWY(11) PRa-
Ca Na FERMiE dROBiU, Ferma wszemirów 
zatrudni kurnikowego / kurnikową oraz kon-
serwatora. Pensja powyżej 2 tys., na rękę, tel. 
692 462 397.
OPIEKUNKA(11) zatrudnię uczciwą opiekun-
kę do osoby starszej, chodzącej, samodziel-
nej, doraźnie, opieka wg potrzeby, tel. 797 
436 685.
PIEKARZ/ POMOC PIEKARZA(10) zatrud-
ni Piekarnia aROBiS w Skarszynie lub osobę 
do przyuczenia, tel. 601 587 797.
KIEROWCA(10) zatrudni Piekarnia aROBiS 
w Skarszynie, tel. 601 587 797.
PRACOWNIK DO PRAC ZIEMNYCH(10) 
zatrudnię pracowników do prac ziemnych – 
zakładanie trawników, równanie terenu oraz 
robienie przyłączy, stawka od 12 zł – 15 zł / h, 
tel. 603 953 707.
NAUCZYCIELKA(8) przyjmę nauczycielkę 
i opiekunkę do przedszkola, tel. 664 734 664.

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, 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.

SZUKAM PRACY

OPIEKA NA OSOBą STRASZą(14) zaopie-
kuję się osobą starszą – doraźnie, na terenie 
trzebnicy, tel. 601 711 301.
OPIEKUNKA(14) zaopiekuje się dzieckiem lądź 
osoba starszą, trzebnica i okolice, tel. 506 286 134.
OPIEKUNKA(14) zaopiekuje się dzieckiem 
do lat 2, tel. 781 653 481.
PRACA NA BUDOWIE(13) szukam pracy na 
budowie w trzebnicy: murowanie, szalowa-
nie i inne prace również jako pomocnik, tel. 
577 294 430.
SPRZąTANIE(12) podejmę dodatkową pra-
cę jak sprzątanie, gotowanie, tel. 577 041 236.
PRACA DORYWCZA (11) (emeryt) na stano-
wisko operator koparek i ładowarek tel. 531 
034 648.
SPRZąTANIE(10) profesjonalne sprzątanie 
domów i mieszkań, prasowanie oraz mycie 
okien tel. 510 773 825.
OPIEKUNKA DLA STARSZYCH(10) zaopie-
kuję się osobami starszymi, tel. 605 441 363. 
PRACA W OGRODZIE(10) prace pielęgna-
cyjne w ogrodzie: koszenie traw, przycinanie 
drzewek, tel. 578 217 617.
PRACA W OCHRONIE(9) kobieta lat 61, na 
emeryturze, szuka pracy w Ochronie, tel, 735 
001 209.

SKOSZę TRAWę(8) o dużych powierzch-
niach, wywiozę pokost, tel. 726 626 423.

KIEROWCA(6) kat C z wieloletnim stażem, 
szuka pracy, tel. 601 764 531.
SPRZąTANIE(12) ogrodów, placów budów, 
własny transport, tel. 71 758 46 61; 669 526 136.

KOREPETYCjE

NAUKA KOMPUTERA(14) dla osób starszych 
i nie tylko, tel. 663 799 153.
jęZYK HISZPAńSKI(14) lekcje dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych, cena 50 zł za 60 min., 
tel. 605 633 256.
jęZYK HISZPAńSKI(14) korepetycje/za-
jęcia dla młodzieży i dorosłych z dojazdem 
do ucznia - 50 zł/godzinę, tel. 697 722 995.j. 
ANGIELSKI / j.NIEMIECKI(13) Studentka 

anglistyki i germanistyki udzieli korepetycji 
z języka angielskiego lub niemieckiego, tel. 
793 218 900.
MATEMATYKA(14) szkoła średnia, matura, 
tel. 603 548 603.
jęZYK NIEMIECKI(13) nauczycielka pomo-
że w nauce języka niemieckiego, tanio już od 
20 zł, tel. 783 164 357.

MOTORYZACjA

SPR ZE DAM

MOTOR(14) HONda CB 500S, rok 202, poj. 
4,99; po kompletnym serwisie, cena 6900 zł, 
tel. 605 432 606.

OPEL(13) aStRa 1,7 Cdti KOMBi, 2006r /
nowe; opony, wtryski, alternator, akumulator, 
tel. 512 803 121.
FIAT DUCATO(13) 7 miejsc i wywrotka na trzy 
strony. 1998r, silnik 2.5 diesel, doinwestowany, 
trzebnica, cena 12.700 zł, tel. 502 860 657.

MERCEDES(13) benzyna, rok 2003, S klasse 
500, zamówiony w fabryce na specjalne za-
mówienie, ze specjalnym wyposażeniem, 
sporadzonym ze Szwajcarii w roku 2018, silnik 
4,9; sprzedam lub zamienię na tańszy, cena 
40 tys. zł, tel. 531 628 643.
SKUTER(13) KyMCO PEOPLE, tel. 723 270 982.
FORD(13) FOCUS, kolor biały, poj. 1,8 90 KM 
diesel, rok produkcji 1999, po wymianie sprzę-
gła i rozrządu, stan dobry, tel. 726 008 961.
CITROEN C15(13) minivan 5 osobowy, 1.8 
diesel, rok prod. 1999, kolor biały, przebieg 
213300 km. Samochód jest sprawny do jazdy, 
tel. 603 240 351.
PASSAT(13) B6 2009r. silnik benzynowy 1.4  
122KM. Nowy rozrząd, po wymianie olejów, 
dwa komplety kół, na alufelgach, koła letnie 
2017r, koła zimowe 2015r. dwa kluczyki, książ-
ka serwisowa. auto zadbane, cena 21.900 zł, 
trzebnica, tel. 786 230 164.

.

RENAULT(11) Megane 1,5 dci, rok 2005 Prze-
bieg 254 000, elektryczne lusterka, szyby 
automatyczna klimatyzacja, cena 8200 zł, do 
negocjacji, tel. 605 465 521.

RENAULT(11) scenic, 2000r, 2.0 benzyna, z in-
stalacją gazową, cena 4.900 zł, trzebnica, tel. 
786 230 164.

VOLKSWAGEN(9) Passat, Kombi, 1.9 tdi, 130 
KM, rok produkcji 2000, cena 7900 zł, tel.600 
439 682. 

FELGA ALUMINIOWA(13) 19 cali BMw 1 szt 
- 150 zł, tel. 514 604 545.

OWIEWKA(13) do Mana tGL w bardzo do-
brym stanie, cena  250 zł, tel. 601 764 525.

FELGI(14) aluminiowe,  roz.15, do Skody, tel. 
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NAROŻNIK(14) popielaty, stan dobry, cena do 
uzgodnienia, tel. 724 423 151.
STOLIK(14) czarny, pod telewizor, cena do 
uzgodnienia, tel. 724 423 151.
REGAł(14) na książki, model indi, cena 60 zł, od-
biór własny, Kryniczno, tel. 602 635 569..

MEBLE(14) typu holenderskiego, tel. 
798 263 003.
STÓł(14) + 4 krzesła (14), cena 250 zł, trzebni-
ca, tel. 603 283 075..

MEBLE(13) salonowe: szafka rtv 100 zł, komo-
da 3 sekcyjna 200 zł, szafa szklana (regał) 150 zł, 
szafa na ubrania 80 200 zł, ława 100 zł; z pokoju 
dziecięcego: szafa narożna dziecięca 250 zł, ko-
moda dziecięca 120 zł, łóżko drewniane 90x200 
z materacem 110 zł, łóżeczko dziecięce 80 zł, tel. 
506 358 723.
OBRAZ(13) 4 sztuki, wyszywany z wizerun-
kiem Matki Bożej (24 x 30) i Jezusa (35 x 50), 
tel. 500 359 413.
MATERAC(13) odleżynowy, tel. 721 952 000.
SZAFKA(13) typu Komandor, duża, funkcjo-
nalna, bardzo dobra jakość, tel. 697 607 049.
KOMODA(13)  turkusowa, 5 szuflad, tel. 697 
607 049.
KOMODA(12) duża, cena do negocjacji, tel. 
724 423 151
SOFA(12) nierozkładana. Stan idealny. Zapra-
szam do obejrzenia ponieważ zdjęcia nie 
oddają jej prawdziwego koloru. wymiary 
190*85. tel. 603 127 204.

BIURKO(12) sosnowe, białe, solidne, klasyka, 
cena 180 PLN , z litego drewna pomalowa-
ne na biało, jedna szafka z boku, szuflada 
pod blatem na prowadnicach, wymiary: 99 
cm długość blatu biurka; 55 cm szerokość 
blatu biurka; 76 cm wysokość biurka, tel. 
729 270 272.

MEBLE(12) duży i nowoczesny zestaw mebli do 
salonu, bardzo solidne iKEa, stan BdB cena 680 
PLN, ciemny orzech, relingi kolor srebrny mat, ze 
szkłem, trzy części: 1) witryna wysoka wymia-
ry: 178 cm wysokość, 52 cm szerokość, 40 cm 
głębokość; 2) witryna niższa wymiary: 120 cm 
wysokość, 98 cm szerokość, 40 cm głębokość; 
3) Komoda RtV wymiary: 140 cm szerokość, 38 
cm wysokość, 60 cm głębokość, tel. 729 270 272..

STÓł (11) kuchenny, z litego drewna, brązo
wy, nowy, 50x70, cena 150 zł, tel. 607 588 277.
SOFA (11) dwuosobowa, w bardzo dobrym 
stanie, tel. 697 060 991. 
KRZESłA(9) 4 sztuki, ogrodowe, cena 50 zł / 
szt., tel. 605 432 606.

FOTEL(8) nowy, jednoosobowy, rozkładany, 
w kolorze ciemny popiel, cena 400 zł, tel. 724 
423 151.
łÓŻKO(8) dziecięce, "iKEa", drewniane, 
70*160, z materacem i żebrowaniem, cena 

cena 280 zł, Odbiór  trzebnica, tel. 602 635 569.

PACZKA(14) dla dziewczynki, stan b. dobry, 
rozmiar 146/152, 46 sztuki, w tym 12 sukienek, 7 
spodni, 3 swetry, 19 bluzek., cena 180 zł, Odbiór  
trzebnica, tel. 602 63 5 569.

UBRANIA(14) dla dziewczynki 6-9 lat, ceny 
od 5 zł, trzebnica, tel. 603 283 075.

BIŻUTERIA(14) dla dziewczynki, cena za ca-
łość 20 zł, tel. 693 790 106.

KALOSZE(14) dziecięce kalosze-oficerki,czar-
ne,roz.31,cena 20zł,  tel. 693 790 106.

KORKI(14) mało używane, Nike Mercurial, roz. 
42, cena 100zł,(do negocjacji) tel. 693 790 106.

100zł, tel. 508 284 373.

SZAFA(12) metalowa, tel. 883 394 355.
OPARCIE(12) za łóżko, Ecry, wym 200x70cm, 
cena 120, tel. 693 790 106.

STÓł(12) do warsztatu lub garażu, tel. 883 
394 355.

STÓł(6) 100 x 60 x 73, kuchenny, drewniany 
z 3 taboretami, kolor zbliżony do olchy, stan 
dobry, cena 140 zł, tel. 781 946 120.

DLA DZIECI

SPR ZE DAM

STAjNIA(14) własnoręcznie robiona, cena 
30zł i konie 10-15 zł sztuka, tel. 693 790 106.

TOREBKI(13) cena od 5-20 zł szt. oraz misie 
15-20 zł szt. tel. 693 790 106.

MISIE(13) cena od 15-20 zł szt. tel. 693 790 106.

ŚPIWÓR (12) dziecięcy, 65 x 140cm, cena 15 zł, 
tel. 693 790 106.

ROLKI(13) dziewczęce, roz. 37, tel. 721 952 000.
ROLKI(13) dziecięce, używane, różowe, roz-
miar regulowany 30-32 (marki Oxello), cena 
40 zł, tel. 505 133 755.

SANKI(13) 20 zł, tel. 506 358 723.
OCHRANIACZE(13) do jazdy na rolki, dzie-
cięce, różowe, (komplet), cena 20 zł, tel. 505 
133 755.

UBRANIA

SPR ZE DAM

PACZKA(14) dla dziewczynki, stan bardzo do-
bry, rozmiar 134/140, 70 sztuk, w tym 2 letnie 
kurtki, 10 sukienek, 10 spodni, 5 swetry, 28 bluzek., 

miejce pracy: Holandia
wynagrodzenie  1500 Euro/miesiąc
więcej informacji pod nr tel.  665 464 876

POSZUKUJE

PRACOWNIKÓW 
DO PRODUKCJI PALET 

ZADZWOŃ, SPRAWDŹ CENY! Zajęcia indywidualne (60 min. - 40 zł, 45 min. - 30 zł, 30 min. - 20 zł). 

Istnieje możliwość zajęć grupowych

Zajęcia będą prowadzone przez nauczycielkę 
aktywną zawodowo, pracującą  z małymi dziećmi! 

Zapisy pod nr. tel. 733 777 317  Katarzyna Kowalczyk

Język angielski
dla naJmłodszych

i nie tylko!

Firma TOMIK oferuje 

PROFESJONALNE
CZYSZCZENIE

- DYWANÓW 
- WYKŁADZIN 
- TAPICERKI 
 SAMOCHODOWEJ 
- MEBLI TAPICEROWANYCH

Konkurencyjne ceny!

tel. 693 431 523 

SPAWANIE-ŚLUSARSTWO
TOLL-SPAW
Krzysztof Kawecki

SPAWANIE
-aluminium
-stopów aluminiowych
-stali, stali nierdzewnej
-stali miekkich

TRzEbNIcA 
ul. Prusicka 39

tel. 883 485 324

WYSZYWANIE 
KRZYŻYKIEM
- na płótnie
- obrusów
- koszul, bluzek
- ręczników
- serwetek
tel. 500 359 413
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zakupie 2 szt. cena na pewno ulegnie zmia-
nie, do odbioru i zobaczenia w trzebnicy, 
tel. 691 141 985.

KUPIę / ODDAM / PRZYjMę

Oddam za darmo KANAPA(13) plus 
dwa fotele, kolor bordowo różowy, w do-
brym stanie, tel. 724 423 151.
Przyjmę ZIEMIA-HUMUS(10) przyjmę 
dużą ilość ziemi – humusu do zagospoda-
rowania ogrodu. Okolica trzebnicy, o każdej 
porze dnia, tel. 607 669 280.

ODDAM KOTKA(10) Oddam kotkę 
i cztery małe, tel. 732 591 068. 

ODDAM FOTELE(12) dwie sztuki, tel. 
724 423 151

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

www.schodex.net
cena od 4,5 tys. zł.

tel. 602 728 266

DWUtYGoDnIK SamorząDoWY 
GmInY trzeBnICa
WYDaWCa:
Gminne Centrum Kultury i Sportu
ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica

aDreS reDaKCJI:
GCKiS ul. Prusicka 12
tel. 71 312 09 47

Szczytkowice 91

tel. 785 233 408
GODZINy PRAcy: PON-PT 8-17

SOBOTA 8-14

Nakład 12 000 egzemplarzy
NR 14 (143) / 2018
data wydania:  14.09.2018

SERWIS OPON
PROSTOWANIE I REGENERACJA FELG
SERWIS KLIMATYZACJI
W SPRZEDAŻY OPONY NOWE I UŻYWANE

Zapewniamy
profesjonalną

i szybką
obsługę

Z A P R A S Z A M Y !!!

ATRAKCYJNE CENY!

Gabinet
kosmetyczny

Galeria Urody
Edyta Garlińska

ul. W. Bochenka 11 d
TrzEBnICA

tel. 725 241 276

zeSPół reDaKCYJnY
Małgorzata Derecka, Barbara Ulatowska, Aleksandra 
Mac, Karolina Samborska-Zaleska, Kamil Kwaśniak.

oPraCoWanIe GraFICzne
Aleksandra Iwańska - leyaut, skład.
Jakub Łączniak 

reKLama Małgorzata Derecka
e-mail: reklama.panorama.trzebnicka@gmail.com
tel. 66 50 86 997

reDaKtor naCzeLnY
Sebastian Hawryliszyn  tel. 71 388 81 46
e-mail: panorama.trzebnicka@gmail.com

Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO: Aleksandra Mac
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść i charakter reklam 
i ogłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tytułów i adiusta-
cji tekstów bez naruszenia głównej myśli autora.

POLSKA PRESS Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia Drukarnia Sosnowiec

MECHANIKA 
SAMOCHODOWA

Trzebnica
ul. Jędrzejowska 25A

pon. – pt. 8:00 – 17:00

sob. 9:00 – 14:00

tel. 796 060 595

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

naPraWa
LaPtoPóW

Komputerów Pc,
Tabletów, GPS itp.

Naprawy sprzętowe
i programowe, wsparcie IT.
BezPłatna DIaGnoza

tel: 504 016 924
DOJAZD GRATIS

mail: uslugilb@gmail.com

anGIeLSKI
trzeBnICa

50 zł za 60 minut
• nauka dzieci, młodzieży
i osób dorosłych
• pomoc w odrabianiu
lekcji i prac domowych
• 14-letnie doświadczenie

tel. 724 663 557
Piotr Jankowski

taXi 1 
TRZEBNICA 

telefon

601 270 514

WYCENA 
NIERUCHOMOŚCI

Agnieszka Prokopowicz
rzeczoznawca majątkowy

nr upr. 7034

tel. 721 704 748
agnieszka.prokopowicz@interia.pl

KIeroWnIK
BUDoWY

mgr inż. Tomasz Grzebień

Nadzory budowlane / Eksper-
tyzy konstrukcji / Inwestorstwo 

zastępcze / Doradztwo inwesty-
cyjne / Przeglądy budowlane / 

Odbiory mieszkań / Współpraca 
z projektantami i wykonawcami

tel. 571 384 365
tomasz.grzebien@gmail.com

HUMUS 
ZIEMIA

piasek transport
BUDoWY od podstaw 

remontY
Grabówka 12

tel. 513 145 302

USŁUGI 
REMONTOWE 
Tomasz Pietrykowski
•	płytki
• malowanie
•	gładzenie
•	tynkowanie
•	zabudowy	gk
•	wykończenia	wnętrz
•	wykończenia	poddaszy
•	docieplenia	dachów

tel. 725 340 467

Auto
DETAILING

spa dla Twojego samochodu
czyszczenie skóry / polerowanie 
lakieru / odświeżanie i zabez-
pieczanie lakieru / odświeżanie  
i zabezpieczanie plastików / po-
lerowanie reflektorów / czysz-
czenie aut do sprzedaży / usu-
wanie naklejek reklamowych  
/ pranie tapicerki samochodowej

600 588 484
Księginice, ul. Łabędzia 30SZAMBA

ZB I O R N I K I  NA  D E SZC ZÓW K ę 
B I O LO G I C ZN E  O C Z YSZC Z ALN I E  Ś CI EKÓW
PR Z Y Ł ąC Z A  WO D N O  –  K ANAL IZ AC YJ N E

tel. 605 331 903
Paweł Madaliński / Skarszyn 48 / Trzebnica

oskargsm.pl
trzeBnICa ul. W. Witosa 18

tel. 71 387 48 45 kom. 511 511 011

– masz problem z telefonem ?? 
skontaktuj się z nami, naprawimy go !! 

telefonY 
KomÓrKoWe
sKUp / SPRZEDAŻ
profesjonalnY serWis 

największy wybór akcesoriów GSm w trzebnicy 
zaBezPIeCz SWóJ teLeFon zaPraSzamY!!!

reJeStraCJa 
KART Sim 

ODDłUŻANIE
Łukasz Pęczkowski

tel. 577 808 806

TRZEBNICA
ul. Świętej Jadwigi 9

www.antywindykator.net

PROMOCJA
SERWIS KLIMATYZACJI 
SAMOCHODOWEJ już od 199zł

Szczytkowice 91 tel. 785 233 408

GODZINy PRAcy: 

PON-PT 8-20
SOBOTA 8-14

SPrzeDaż WĘGLa
P.H.U. "JAROS" WęGIEL Z POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ

koStka / orzech / ekogroSzek 
miał / pellet LUZEM LUB W WORKACH

TRZEBNICA ul. Chrobrego 26
NOWA LOKALIZACjA – dawny ARAj

tel. 609 514 915 / 697 011 953

KierowniK
budowy
inspektor nadzoru

przeglądy Budowlane
Wspólnoty mieszkaniowe 

tel. 792 444 422

178%

WĘGIeL • KoStKa • orzeCH • eKoGroSzeK • mIał

KrUSzYWa • KamIeń ozDoBnY • KoStKa GranItoWa

NOWY SKłAD OPAłU
Księginice ul. trzebnicka – teren SKRu

tel. 690 294 901 / 570 810 000 / www.wbtech.com.pl

węgiel tylko z polskich kopalni

BUTY(14) nowe, roz. 38, cena 39zł. tel. 
693 790 106.

KURTKA(13) używana, młodzieżowa z mem-
braną roz. 170, H&M, cena 70 zł, tel. 693 790 106.

DRES(13) nowy, Puma, rozm. 158-164, cena 
100 zł, tel. 693 790 106.

FARTUSZKI(13) nowe, ale bez opakowań, 
cena 40 zł, tel. 506 953 406.

UBRANKA DLA PSA(13) 2 sztuki, noszone 
wcześniej przez mojego psa. Ubranka to 
1 sweterek, 1 ubranie jeansowe w środku 
z polarkiem. Ubranka na psy typu buldog 
francuski, mops. Cena za sztukę 20 zł. Przy 

USŁUGI 
remontoWo 
BUDoWLane

– malowanie
– tapet0wanie
– zabudowy karton-gips
– układanie 
    glazury i paneli

tel. 605 432 606
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