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Trzebnickie Świętowanie!

Święto
Przedszkola nr 2

str. 16-23

Po gruntownym remoncie
starego budynku, przyszedł
czas na świętowanie połączone
z drzwiami otwartymi.

Str. 14-15
Mistrzostwa Polski
i cel charytatywny

39. Trzebnickie Święto Sadów przeszło do historii, ale zapamiętamy je dzięki wyjątkowej atmosferze, niezapomnianym koncertom trzebnickich artystów, galerii lokalnych produktów, obfitości owoców oraz powołanej przez
burmistrza Marka Długozimę akcji charytatywnej na
rzecz Marcina i Przemka Kolczaków. Na zdj. burmistrz wraz z Pawłem i Łukaszem z Golec uOrkiestra, którzy byli gwiazdami finału tegorocznego święta.
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▶ Tor t z o k azji 20 - l e c ia d z ia ł alnoś c i
ze sp o ł u G o l e c u O rk ie st ra .
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Centrum Języków Obcych
dla DZIECI, MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH

M

ANGIELSKI

NIEMIECKI

HISZPAŃSKI

Str. 6-7

A

Zapisy od 03.09.2018
Kursy od 01.10.2018
tel.

Już 13 października otwarcie
obiektu sportowo-rekreacyjnego
połączonego z Mistrzostwami
Polski w Squasha. Decyzją burmistrza, część opłaty startowej zostanie przeznaczona na
pomoc dla Marcina
i Przemka Kolczaków.

603 07 72 72

TRZEBNICA

ul. Obrońców Pokoju 10
(przy rondzie)
www.newlingua.pl
e-mail: info@newlingua.pl

2

NR 15 / 144 28.09.2018

NR 15 / 144 28.09.2018

3

Ważne spotkania
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem burmistrza Marka Długozimy,
który ukazał się w dolnośląskim piśmie katolickim Nowe Życie.

Samorząd
– pomiędzy polityką a służbą
społeczności lokalnej
„Nic o nas bez nas”. Prawo do samostanowienia, do współdecydowania
zwłaszcza w sprawach, które nas bezpośrednio dotyczą, to we współczesnym świecie
podstawa funkcjonowania samorządów. Praca w ich strukturach powinna być
definiowana jednoznacznie – jako służba społeczności lokalnej.

M

ija 12 lat od momentu, gdy obejmowałem urząd
burmistrza Gminy Trzebnica. Składając słowa
przysięgi, uroczyście ślubowałem, że „dochowam
wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę
tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców
Gminy Trzebnica. Tak mi dopomóż Bóg”. Był to niezwykle
ważny moment w moim życiu osobistym, zmienił bowiem
wszystko w przestrzeni zawodowej, ale i prywatnej. Jestem
jednak przekonany, że tamten dzień zmienił również wiele
w życiu mieszkańców Gminy Trzebnica.
Jedno z najważniejszych zadań, które narzuciłem sobie
w pierwszych miesiącach pracy, brzmiało: przekonać mieszkańców Gminy Trzebnica do tego, by nie bali się marzyć.
By w swoim marzeniach chcieli wykraczać poza horyzonty
powinności, ograniczeń, niesłusznych kompleksów „małej
ojczyzny”. Było we mnie głębokie pragnienie, by nasza gmina stała się miejscem otwartym, nowoczesnym, rozwijającym się dynamicznie, na miarę europejskich standardów, ale
z uwzględnieniem całego bogactwa historycznego.
Dziś widzę, że ta decyzja – zaproszenie skierowane
do mieszkańców, by współtworzyli przyszłość w Gminie
Trzebnica – była tak samo ważna jak inne, dotyczące np.
wielomilionowych inwestycji.

Nauka demokracji
Kilka lat wcześniej, 27 maja 1990 r., w całej Polsce, również w Trzebnicy, odbyły się pierwsze wolne i demokratyczne od zakończenia wojny wybory samorządowe w III Rzeczypospolitej. Poprzedziła je inna data – 8 marca 1990 r.,
kiedy to sejm kontraktowy uchwalił ustawę o samorządzie
gminnym. Na jej podstawie wprowadzono w ponad dwóch
tysiącach gmin prawdziwy samorząd. Pierwszym burmistrzem Trzebnicy III RP był śp. Józef Kikut. Swój mandat
zaufania społecznego wykonywał w bardzo trudniej sytuacji finansowej gminy, pozostawionej przez ustępującą Radę
Narodową.
Na przestrzeni lat zarówno definicja, jak i struktura samorządu terytorialnego zmieniały się i tak, jak uczyliśmy
się demokracji, na nowo musieliśmy się nauczyć samorządności. Wybory samorządowe były początkiem przekazywania władzy w ręce społeczeństwa obywatelskiego. Mieszkańcy tworzący z mocy prawa wspólnotę od teraz mogli
mieć realny wpływ na realizację zadań wynikających z ich
konkretnych potrzeb. Najpierw jednak wszyscy musieliśmy
sobie odpowiedzieć na pytania o te potrzeby.

Pytania o marzenia
Kocham Trzebnicę. Jestem rodowitym trzebniczaninem.
Tutaj się urodziłem i tutaj kształtuje się całe moje życie. Już
będąc dzieckiem, dostrzegałem urodę mojego miasta, czułem się z nim emocjonalnie związany. Z tej więzi zrodziło
się moje uspołecznienie. Myślę, że to, iż dzisiaj jestem burmistrzem, jest konsekwencją mojego emocjonalnego związ-

Ponadto moje przywiązanie do Trzebnicy, do historycznego dziedzictwa tak mocno osadzonego w duchu chrześcijaństwa, związane jest z bliską relacją, jaką miałem zarówno z ks. Wawrzyńcem Bochenkiem SDS, pierwszym
polskim dziekanem w Trzebnicy, a także ze śp. ks. prof.
Antonim Kiełbasą, prawdziwym czcicielem św. Jadwigi
Śląskiej. Mocno wzmacnia mnie wiara w Boga i szczęśliwe życie rodzinne. Bardzo wiele zawdzięczam żonie,
która spokojnie i z wyrozumiałością patrzy na moją pracę
i mobilizuje do działań. Nie bez znaczenia jest dobrze układająca się praca ze współpracownikami, z Radą Miejską,
okazywana życzliwość mieszkańców – ich uśmiech, dobre
słowo, a nawet szczera, ale konstruktywna krytyka. Przez
te wszystkie lata jako samorządowiec jestem blisko ludzi
i ich spraw. Wiem, że podczas wyborów samorządowych
swój głos oddają na konkretnego człowieka, nie na partię.
Burmistrz to konkretny człowiek, znany nie tylko z imienia
i nazwiska, ale przede wszystkim z czynów. Bardzo dbam
o dostęp mieszkańców do informacji na temat tego, co konkretnie dzieje się w Gminie Trzebnica, w jakim kierunku się
rozwija, jakie zadania są podejmowane, stąd nowoczesna
strona internetowa z dostępem do licznych aplikacji, gazeta
samorządowa „Panorama Trzebnicka”, profile w mediach
społecznościowych. Każde wybory samorządowe to nowy
kontrakt z mieszkańcami. Hasło, które przyświeca mi od
początku, brzmi: Liczą się czyny, nie słowa.

Ważne decyzje
ku z Trzebnicą, a także całego mojego dotychczasowego życia – szkoły, pracy, rozwoju intelektualnego i społecznego.
Pełnioną przeze mnie funkcję traktuję jako służbę – służbę
miastu i całej lokalnej wspólnocie.
Z dziecięcych lat zapamiętałem Trzebnicę jako miasto
zadbane. Później jednak nastąpił czas stagnacji, a nawet regresu. Zostaliśmy w tyle w porównaniu z innymi miastami.
Na początku mojego urzędowania na stanowisku burmistrza
starałem się, by miasto nadrobiło cywilizacyjne opóźnienie,
zależało mi, by chętnie odwiedzali nas turyści, ale przede
wszystkim, by żyło nam się lepiej i byśmy odbudowali poczucie dumy z tego, że przestrzenią życia dla wielu z nas jest
właśnie Trzebnica.
Wśród licznych form służących pytaniu trzebniczan o ich
marzenia związane z rozwojem miasta, pytań o ich potrzeby, wizje rozwoju należy z pewnością wymienić przeprowadzone w ostatnich latach konsultacje społeczne, których
przykładem mogą być te dotyczące planów gospodarki niskoemisyjnej, budowy ścieżek rowerowych, czy wdrażany
właśnie projekt rewitalizacji Winnej Góry. Kolejna inicjatywa to badania socjologiczne. Zostały przeprowadzone
w formie ankiet w sierpniu 2011 r., później na przełomie
listopada i grudnia 2013, a także w czerwcu 2017, miały
na celu poznanie opinii mieszkańców na temat miejsca ich
zamieszkania. Pozwalały nie tylko określić, co jest ważne
dla trzebniczan, jakie widzą kierunki rozwoju, ale zestawienie ich na przestrzeni lat przyniosło także odpowiedź,
czy potrzeby mieszkańców są uwzględniane i realizowane.
Zaznajomienie się z opinią trzebniczan o ich mieście było
dla mnie niezbędne m.in. do planowania strategii rozwoju
Trzebnicy. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się również
Budżet Obywatelski. W ciągu 5 lat funkcjonowania tej formy partycypacji swój głos oddało ponad 23 tys. mieszkańców Gminy Trzebnica, a pod głosowanie poddanych zostało
aż 67 projektów. I choć wygrać w danej edycji może jeden
projekt, to już same pomysły zgłaszane przez mieszkańców
pokazały mi, w jakim kierunku chcą rozwijać naszą gminę.
Budżet jest także szansą, by oddolne inicjatywy mieszkańców zostały zauważone.
Gabinet otwarty. Tak mogę nazwać kolejną strategię
związaną z zaangażowaniem mieszkańców. Cenię sobie
bezpośrednie rozmowy z nimi, bo w trakcie tych spotkań
dowiaduję się o ich problemach, a to z kolei daje mi możliwość wyjścia naprzeciw wielu potrzebom. Jeżeli jest to
możliwe, staram się też pomagać w rozwiązywaniu trudnych, indywidualnych problemów.

Szansa na integrację
Od wielu lat obserwuję, jak lokalna wspólnota samorządowa jest szansą na kształtowanie się silnych więzi
i utrzymanie wysokiego poziomu integracji. To z kolei daje
podstawy do silnego poczucia identyfikacji ze swoim oto-

czeniem i z innymi ludźmi. W Gminie Trzebnica ta integracja jest związana m.in. z licznymi działaniami w sferze
kultury i sportu, służą jej koncerty, festiwale, festyny. Warto wspomnieć chociażby o dwóch największych wydarzeniach, które od lat wzmacniają poczucie naszej tożsamości:
Trzebnickie Święto Sadów i Uliczny Bieg Sylwestrowy. Do
bardzo ważnych działań zaliczam też wszelkie inicjatywy
podejmowane na wioskach, m.in. dożynki gminne. Każdego
roku przyciągają tłumy trzebniczan i turystów, a w ich przygotowanie zaangażowanych jest kilkadziesiąt osób.
Do ważnych wydarzeń integrujących społeczeństwo należą także wszelkie spotkania o charakterze uroczystości
religijnych i państwowych. Każdego roku trzebniczanie
dbają o ich odpowiednią celebrację, oddając pamięć, cześć,
a także należyty hołd ludziom, którzy tworzyli historię naszej Małej Ojczyzny, ale i historię Polski. Integracji społeczności lokalnej służą także gminne uroczystości patriotyczne
i edukacyjne: projekty takie jak „Katyń – ocalić od zapomnienia”, „Dęby Pamięci”, upamiętniające ofiary zbrodni
katyńskiej i wiele innych. Ważną częścią naszej codzienności są Uroczystości Jadwiżańskie.
W 2009 r. Rada Miejska na mój wniosek podjęła uchwałę intencyjną w sprawie ustanowienia św. Jadwigi Śląskiej
Patronką Miasta. W ten sposób udało się uregulować zaległe zobowiązanie wobec najznamienitszej mieszkanki. Do
dziś Trzebnica jako miejsce życia, działalności i doczesnego
spoczynku Świętej przyciąga rzesze pielgrzymów. Oczywiste jest, że najwięcej z tego źródła czerpiemy my – trzebniczanie. Obecność św. Jadwigi w naszym życiu przekłada się
na konkretne działania, m.in. pamiętając o tym, że jest ona
również Patronką Rodzin, podjąłem decyzję o wprowadzeniu w 2012 r. – programu Rodzina 3+ i Trzebnickiej Karty
Dużej Rodziny. Po mieście Wrocław byliśmy pierwszą gminą na Dolnym Śląsku, która wprowadziła Kartę Dużej Rodziny. Polityka prorodzinna jest jednym z priorytetów, które
sobie założyłem. Realizujemy ją na różnych płaszczyznach.
Dziś, kiedy rząd wprowadza kolejne programy: „500 plus”,
„Mieszkanie plus”, „Maluch plus”, widzę, jak wiele z działań zrealizowanych w ostatnich latach w Trzebnicy poprzedziło działania rządu, a teraz dzięki tym programom możemy
je wspaniale uzupełniać. Budujemy place zabaw dla dzieci,
obiekty służące rekreacji, ale inwestujemy również w edukację. W ostatnich latach oddałem do użytku mieszkańców
nową szkołę podstawową, szkołę muzyczną, za moment
dzieci będą mogły rozpocząć zajęcia w nowo wybudowanym
żłobku i przedszkolu, do którego przyjąłem wszystkie dzieci,
których rodzice wyrazili taką wolę. Każdego roku uczniowie
z naszej Gminy otrzymują stypendia dla zdolnej młodzieży.
Myśląc o rodzinie, myślę nie tylko o najmłodszych mieszkańcach, ale także o ludziach starszych. Inicjatywą w tym
zakresie było powołanie dwa lata temu domu opieki dziennej
Senior-Wigor oraz Karty Seniora.

Kiedy w 2016 r. podsumowywałem swoją 10-letnią kadencję w publikacji „2006–2010 Dekada zmian i rozwoju”,
wśród symbolicznych najważniejszych 10 decyzji obok
wielomilionowych inwestycji, takich jak remont i budowa nowej przychodni, budowa aquaparku, szkoły podstawowej, szkoły muzycznej, wymieniłem również odmowę propozycji kandydowania na posła na sejm RP z listy
Jarosława Gowina w 2015 r. Tę propozycję postrzegałem
jako wyróżnienie, dowód uznania dla mojej pracy oraz osiągnięć, a także jako dowód zaufania. Niemniej jednak, kierując się dobrem Gminy Trzebnica, a w szczególności jej
mieszkańców, uznałem, że tej propozycji nie mogę przyjąć.
Uważam, że dużo więcej dla naszej gminy mogę zrobić jako
burmistrz. W podjęciu mojej decyzji o niekandydowaniu do
Sejmu duże znaczenie miało także moje pojmowanie idei
samorządności. W moim odczuciu samorządy powinny być
wolne od polityki w wykonaniu partii politycznych. Z przekonania byłem i jestem osobą bezpartyjną i chciałbym, aby
tak pozostało. Przez cały ten okres przyświecają mi słowa:

▶ D l a naj m ł o d s z yc h b u duj e my p l ace z abaw i o b ie k t y s ł u ż ące re k re acj i.

Stworzony jestem do działania, aby być kimś,

Posiadam swoją misję,

do czego nie jest stworzony nikt inny,

W pewien sposób jestem niezbędny w Jego zamiarach,

Zajmuję moje miejsce w świecie Boga:

tak niezbędny na moim miejscu, jak archanioł na swoim,

miejsce nie zajęte przez nikogo innego.

On nie stworzył mnie przypadkowo,

Mało znaczy, czy jestem bogaty, czy biedny,

Czynić mam dobro, wykonując Jego pracę,

poniżany czy szanowany przez ludzi:

Będę aniołem pokoju, głosicielem prawdy w miejscu,

Bóg mnie zna i wzywa po imieniu,

które On mi wyznaczył,

On powierzył mi pracę, której nie przydzielił nikomu innemu,

nawet jeżeli do końca tego nie rozumiem...
Obym jedynie śledził Jego przykazania
i służył memu powołaniu.
(John Henry Newman)

▶ „ N ic o nas b e z nas ” – nawe t w naj d ro b niej s z yc h s p rawac h . Je s z c z e w t y m r o k u , a do k ł ad nie w pa ź d z ie rnik u roz p o c z ną s i ę p race z w i ąz ane z z agos p o d aro wanie m te r e nu z ac z y naj ąc o d p l acu z abaw.
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Już niebawem otwarcie

obiektu sportowo-rekreacyjnego
Już 13 października burmistrz Marek Długozima zaprasza na uroczyste otwarcie obiektu
sportowo-rekreacyjnego, które będzie połączone z pierwszym ogólnopolskim turniejem squasha o Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica
– Mistrzostwami Polski. Tymczasem w budynku trwają ostatnie prace porządkowe, a na jego
ścianach powstaje specjalny mural.
– Nawiązuje on w swych motywach do sportowej rywalizacji oraz,
jak każda nowa inwestycja oddana
przeze mnie do użytku mieszkańcom w tym roku, do stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
Grafikę wykonuje Jacek Milewski,
który wcześniej tworzył malowidła ścienne w nowym Gminnym
Żłobku i Przedszkolu – powiedział
burmistrz i dodał: – Organizacja
Mistrzostw Polski w squashu pokazuje na jakim poziomie wyposażenia i wykonania stoi nowy obiekt.
Dysponujemy najnowszą infrastrukturą, w tym cyfrowym sys-

temem liczenia punktów, którym
pochwalić mogą się nieliczne korty w Polsce. Zostało to docenione,
a nagrodą będą zmagania najlepszych graczy w Polsce. Przypomnę,
że już niebawem będą mogli Państwo skorzystać z czterech nowoczesnych kortów do squasha, sali do
spinningu, siłowni, fitnessu i jogi.
Co ważne, decyzją burmistrza
część opłaty startowej zostanie
przeznaczona na pomoc dla Marcina i Przemka Kolczaków, na rzecz
których zbieraliśmy również pieniądze podczas 39. Trzebnickiego
Święta Sadów.
[sh]

źródło: Regionalne Centrum Turystyki i Sportu – Karlino
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▶ C z te r y nowo c z e s ne ko r t y do sq u as ha ju ż nie bawe m p os ł u ż ą m ie s z k ań co m .

▶ Bu rmist r z M ar e k D ł u goz im a s p rawd z a ł ost at nie p r z ygotowania p r z e d

▶ N a ś c ianac h o b ie k t u s p o r towo - re k re ac yj ne go o ra z ż ł o b k a w ra z z p r ze d -

▶ Wnę t r ze b u d y nku r ów nie ż z ac hw yc a ko l o row y m i g raf ik am i.

▶ Wsp ó lne z dj ę c ie b u rmist r z a w raz z p racow nik ami.

ot warc ie m .

s z ko l e m p owst aj e mu ral śc ie nny nawi ąz uj ąc y w s w y m z nac z e niu do s p o r t u
o ra z se t nej ro c z nic y o d z ys k ania nie p o d l e g ł ośc i.
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Trwa budowa dworca

Budowa pumptracka ruszyła
Rozpoczęły się prace związane z powstaniem pumptracka. Wspomniany
tor rowerowy znajdzie się w sąsiedztwie nowo powstałego żłobka wraz
z przedszkolem oraz obiektu sportowo-rekreacyjnego. Wykonawcą została firma BT Project z Poznania. Koszt budowy, to ponad 300 tys. zł.
Tor składać się będzie z garbów,
zakrętów, profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych w takiej
kolejności, by możliwym było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez pedałowania. Przeszko-

dy toru wraz z zakrętami tworzą
zamkniętą pętlę.
Inwestycję wizytował burmistrz
Marek Długozima: – Tor rowerowy pumptrack, podobnie jak
nowy skatepark czy street worko-

ut park, powstanie dzięki zaangażowaniu trzebnickiej młodzieży.
To jej przedstawiciele przychodzą
do mnie z inicjatywą i pomysłami
oraz odpowiednią energią. Miło

jest patrzeć na entuzjazm w oczach
młodych ludzi, których oczekiwań
nie chce i nie mógłbym zawieść.
Stąd kolejna inwestycja z myślą
o nich i dla nich – mówi burmistrz
i dodaje: – To też nie jedyne atrakcje, z których w naszym mieście
może korzystać młodzież. Warto
bowiem przypomnieć, że już od
ubiegłego roku działa nowa Gminna Strefa Aktywności przy naszym
Aquaparku. Znajdziemy tam nowoczesną siłownię, salę do zajęć

cross czy cieszącą się niesłabnącą
popularnością kręgielnię. To właśnie ta ostatnia inwestycja przyciąga najwięcej grup młodzieży, z czego bardzo się cieszę – zakończył.
Warto także przypomnieć, że
tuż obok lokalizacji nowego toru
znajduje się budynek obiektu sportowo-rekreacyjnego, gdzie już niebawem skorzystamy z 4 sal do squasha, sali do spinningu, fitnessu,
jogi i siłowni.
[sh]

Budowa dworca autobusowego postępuje
w szybkim tempie. Kolejne metry kostki układają się w 8 miejsc postojowych dla autobusów i dodatkowe miejsca parkingowe. W sumie, na tym
terenie znajdzie się 36 miejsc parkingowych. Powstanie również wiata na rowery i wiata postojowa. Koszt prac, to ponad 2 mln zł, a prowadzi
je firma „BRUKPOL” ze Strzelec Wielkich.
– Dzięki tej inwestycji, mieszkańcy zyskają centrum komunikacji, gdzie w jednym miejscu
skumulowane zostaną różne
środki transportu. Tak w łatwy
sposób, pozostawiając samochód,
będziemy mogli kontynuować podróż szynobusem, autobusem lub
komunikacją miejską. To kolejny duży skok komunikacyjny, po
tym, jak dzięki moim staraniom
w 2009 roku przywrócony został
szynobus. W tym samym roku zostałem laureatem konkursu „Człowiek Roku – Przyjaciel Kolei” or-

▶ Roz p o c zę ł y si ę p race z w i ąz ane z b u dową p u mp t rac k a .

ganizowanym przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. – powiedział
burmistrz wizytujący inwestycję
i dodał: – Dworzec będzie kolejną
spełnioną obietnicą jaką złożyłem
mieszkańcom Gminy Trzebnica.
Poprawa komunikacji nie nastąpi tylko na jednej płaszczyźnie.
Dzięki szeroko zakrojonym inwestycjom w drogi i ścieżki rowerowe, już do końca tego roku
w naszej gminie znajdzie się około
25 kilometrów rowerostrady – zakończył.
Swojego zadowolenia nie kry-

▶ Bu rm ist r z M are k D ł u goz im a w i z y towa ł te re n b u dow y dwo rc a au to b u sowe go.
ją również mieszkańcy: – Dworzec autobusowy przyda się, tym
bardziej tak blisko dworca kolejowego. Teraz prosto z autobusu,
będzie można przesiąść się do

R

▶ Sp ot k anie z p r ze d st aw ic ie l e m m ł o d z ie ż y, k tór y z ap re ze ntowa ł p omys ł b u dow y p u mp t rac k a w Tr ze b nic y.

K

L

A

cze ten dworzec. Dużo się dzieje
w Trzebnicy, szczególnie cieszą
mnie też ścieżki rowerowe.
[sh]

t ar z G miny Tr ze b nic a Danie l Buc z ak .

r ów nie ż 36 miejsc p ark ingow yc h .

E

szynobusu i na odwrót. Będzie też
pewnie bezpieczniej – mówi jedna
z mieszkanek, a inna dodaje: – Już
komunikacja miejska, była bardzo
dobrym pomysłem, a teraz jesz-

▶ I nwe st ycj ę wi z y towa ł b u rmist r z M ar e k D ł u goz im a . Towar z ys z y ł mu se k r e -

▶ Powst aj e 8 miej sc p ostoj ow yc h d l a au tob u sów. W t y m rej o nie z naj d z ie s i ę

R
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Rowerostradą wokół Trzebnicy
Trwają prace związane z budową trzebnickiej rowerostrady. Jednocześnie na dzona do przydrożnego krzyża,
terenie Gminy Trzebnica realizowanych jest ponad 25 kilometrów ścieżek ro- a w kolejnym już do samego Raszowa – powiedział burmistrz
werowych! Powstaje także 150 dodatkowych miejsc parkingowych oraz dwo- i dodał: – Jestem też szczególrzec autobusowy w bliskim sąsiedztwie dworca kolejowego. Łączny koszt po- nie zadowolony z odcinka Nowy
Dwór – Brzyków, gdzie świetnie
wstania inwestycji to ponad 12 mln zł.
Ścieżka do Sulisławic jest już
gotowa, zaawansowane prace
trwają na tej prowadzącej do Będkowa oraz rowerostradzie wiodącej szlakiem dawnej kolei wąskotorowej. Budowany jest m.in.

odcinek wzdłuż ul. Oleśnickiej
w stronę Raszowa. Postęp robót
przy budowie ścieżek sprawdzał
burmistrz Marek Długozima. –
Zdecydowałem o budowie ścieżki
wzdłuż ul. Oleśnickiej, ze względu

na bezpieczeństwo mieszkańców
rozrastających się w tamtych rejonach osiedli, a także tych żyjących w sołectwie Raszów. Zgodnie
z daną im obietnicą, w pierwszym
etapie ścieżka zostanie doprowa-

▶ Jedna z nitek trzebnickiej rowerostrady poprowadzi wzdłuż ul. Oleśnickiej.

sprawdza się moje życiowe motto
„czyny zamiast słów”. Słów i pustych obietnic, których tak wiele o tej ścieżce wypowiadał były
starosta Robert Adach, a za jego
ośmioletniej kadencji nie powstał
jej ani kilometr. Teraz na szczęście

Boisko już powstaje
mieszkańcy obu sołectw mogą
cieszyć się z realizacji szerokiej
i bezpiecznej rowerostrady. Dzięki mojej decyzji, budowie ścieżki
trasą dawnej kolei, a także tych
do Sulisławic, Będkowa, Księginic oraz tej wzdłuż remontowanej drogi powiatowej do Ujeźdźca
Wielkiego, już niebawem Trzebnicę oplecie rowerowa pętla. Planowane zakończenie prac nastąpi
w październiku bieżącego roku.
[sh]

Rozpoczęły się prace związane z budową boiska wielofunkcyjnego
w Marcinowie. Inwestycję wykona firma Dabro-Bau ze Świdnicy.
Będzie to kolejna po placu zabaw oraz nowoczesnej remizie inwestycja w tę miejscowość.
– Zrównoważony rozwój gminy nie byłby możliwym bez rozwoju 41 sołectw. Stąd inwestycje
taka jak ta, które wpływają na
lepszą integrację lokalnej społeczności. Wierzę, że z boiska korzystać będzie wielu mieszkańców,
w tym również ci młodsi, którzy
w aktywny sposób będą spędzać
swój wolny czas – powiedział

burmistrz podczas wizytacji terenu inwestycji i dodał: – W chwili obecnej trwają również prace
związane z powstaniem placów
zabaw w Taczowie Małym oraz
Brzykowie. Nie możemy także zapominać o nowoczesnych świetlicach w Księginicach, Kuźniczysku
i Ligocie Trzebnickiej, z których ta
pierwsza przed kilkoma tygodnia-

mi została otwarta, a dwie kolejne
są już na ukończeniu. Wcześniej
boiska wielofunkcyjne powstały
m.in. w Szczytkowicach, Brzykowie, Ligocie Trzebnickiej, Biedaszkowie Wielkim, Boleścinie,
Masłowie oraz Orlik w Ujeźdźcu
Wielkim.
[sh]

▶ Bu rmist r z w i z y towa ł te re n inwe st ycj i. N a z dj . z Anną N owa c z e k so ł t yse m M arc inowa .

▶ Ko l ej ny m e t ap e m b ę d z ie p r ze d ł u ż e nie śc ie ż k i do R as zowa .
▶ J u ż nie bawe m mie s z k ań c y c ie s z yć się b ę d ą w ie l o fu nkc yj -

▶ Po do b ne p owst a ł o m . in . w B r z y kow ie.

ny m b ois k ie m .

R

▶ M amy rów nie ż bar d z o d ob rą w iad om oś ć d l a mie s z k ańców b l o ków p r z y u l .

▶ Śc ie ż k a p r owad z ąc a do B ę d kowa .

▶ Frag m e nt r owe r ost rad y z N owe go D woru do B r z y kowa .

▶ Nowy Dwór. Całość projektu wartego ponad 12 mln. zł. to 25 km rowerostrady.

O l e ś nic k iej w Tr ze b nic y. W o d p ow ie d z i na ic h p r oś by, b u rmist r z z de c ydo wa ł o p ost awie niu w t y m r ej onie w iat y p r z yst ankowej . Pos ze r ze niu u l e g nie
r ów nie ż r oz k ł ad komu nik acj i miej s k iej .
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oświadczenie burmistrza Marka Długozimy
w sprawie nieprawdziwych informacji, które ukazały sie na łamach Nowej Gazety Trzebnickiej

Szanowni Państwo, Autorzy Listu Otwartego
dotyczącego sytuacji w Żłobku i Przedszkolu im. Krasnala Hałabały
Zwracam się do Państwa
w ten sposób, ponieważ mam
wątpliwości, kim Państwo jesteście i kogo reprezentujecie
oraz czy rzeczywiście Wasze
intencje wynikają z prawdziwej
troski o przedszkole. Jestem
przekonany, że gdyby tak było,
rozmawialibyście ze mną bezpośrednio o problemach placówki, tak jak czyni to wielu Rodziców dzieci z przedszkola. Treść
listu, a zwłaszcza jego daleko
posunięta retoryka, sugerują, że
ma on nie tyle pomóc placówce,
co raczej jej zaszkodzić, a na
pewno zaszkodzić burmistrzowi
w przededniu wyborów.
Jednak z szacunku do wszystkich Rodziców, odpowiadam
na
sformułowane
zarzuty.
W związku z tym, że zwróciliście się Państwo do organów
pełniących nadzór nad Przedszkolem, które przeprowadziły
kontrole we wskazanym przez
Państwa zakresie, posłużę się
faktami z jej ustaleń.
Wszystkie grupy przedszkolne, utworzone w Przedszkolu
nr 1 w Trzebnicy, liczą do 25

dzieci, zgodnie z przepisami
prawa oświatowego. Każda grupa ma swojego nauczyciela i pomoc techniczną. W trzech salach, o powierzchni 105,96 m²,
116,91 m², 71,11 m² przebywa
po dwie grupy – każda w liczbie
średnio 19 dzieci. Jest to prawidłowe wykorzystanie wielkości
sal oraz odpowiednio dobranego
w nich wyposażenia. Warunki,
jakie mają dzieci, są bez wątpienia prawidłowe i bezpieczne.
W związku z taką organizacją
pracy – Przedszkole nr 1, po
przeprowadzonej kontroli, nie
otrzymało żadnego zastrzeżenia
czy też zalecenia do realizacji.
Poszczególne grupy mają
przydzieloną pomoc techniczną.
Od godziny 13:00, po realizacji tzw. podstawy programowej
wychowania przedszkolnego,
grupy są odpowiednio łączone tak, aby w sposób rozsądny,
zachowując najwyższy stopień
bezpieczeństwa pod opieką nauczyciela i niejednokrotnie kilku opiekunek, dzieci mogły się
bawić, relaksować, rozwijać
różnorodne swoje aktywności.

Jako gospodarz Gminy zabiegałem, aby każde dziecko, jeżeli
tylko jest taka potrzeba, mogło
skorzystać z miejsca w przedszkolu. Dzięki temu, wiele młodych mam powróciło do pracy,
realizując ambicje zawodowe,
ale i poprawiając sytuację finansową w swoich rodzinach. Tym
bardziej nie mogę pozwolić, aby
dzieci były nie przyjęte, a sale
nie w pełni wykorzystane.
Sprawa drzwi, korytarzy,
schodów, toalet, wyposażenia,
okien itp. była badana przez
TSSE – placówka nie otrzymała
zastrzeżeń. Również przeprowadzona kontrola nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.
Do postawionego pytania
w sposób szczególnie ironiczny,
czy „…technik zakładający za
zapewne ogromne pieniądze zabezpieczenia na bramkę i drzwi
... jest profesjonalistą i wykonał
swoją pracę rzetelnie, zapewniając bezpieczeństwo naszym
dzieciom” – trudno się odnieść.
Myślę, że wielokrotnie dałem
mieszkańcom Gminy Trzebnica
świadectwo, że jestem dobrym

gospodarzem, który dba o najwyższą jakość każdej prowadzonej przeze mnie inwestycji,
także tej.
Podobnie zadajecie Państwo
retoryczne pytanie w sprawie
cateringu i jego rzetelności.
Jednocześnie wprost wydajecie
opinię, że osoby prowadzące catering są niekompetentne i szkodzą dzieciom. Proszę mi powiedzieć, jak łatwo jest wypowiadać
takie opinie bezimiennie. Macie
Państwo chyba świadomość, że
tego typu bezpodstawne pomówienie może być podstawą do
pozwu sądowego od firmy, która została wyłoniona w drodze
przetargu. Państwo występujecie jednak nie z imienia i nazwiska, ale jako grupa kilkorga
Rodziców. Proszę mi wierzyć,
że żywienie w przedszkolu zachowuje prawidłowe normy, jest
bogate i atrakcyjne dla dzieci.
Szczególnie zabolało mnie
porównanie dzieci do psów, które śpią na podłodze, w butach
i ubraniach, bez przykrycia, narażone na urazy od innych dzieci. To przecież z Wami – Ro-

dzicami, nauczyciele ustalają,
w jaki sposób dzieci odpoczywają, czy leżakują, czy uczestniczą tylko w zajęciach relaksacyjnych.
Szanowni Państwo, staram
się zrozumieć sposób Państwa
działania. Jednak trudno mi jest
zaakceptować fakt, że posunęliście się do retoryki, która obraża
dzieci, ludzi uczestniczących
w budowie przedszkola i osoby,
które pracują na rzecz placówki.
Codziennie przychodzi do mnie
wielu mieszkańców ze swoimi
problemami, również Rodziców,
których wysłuchuję i wspomagam. Państwa także zachęcam,
abyście mieli odwagę przyjść,
przedstawić swój problem
i porozmawiać o nim twarzą
w twarz. Jestem przekonany, że
tak podjęty dialog będzie wyrazem największej troski o dzieci.
Z wyrazami szacunku

Marek Długozima

Burmistrz Gminy Trzebnica

zlo bek i prz e dszko l e żyją
Żłobek i Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Trzebnicy tętni życiem. Jego rytm wyznaczają zabawa, zajęcia edukacyjne, posiłki, ale i spacery,
a także czas odpoczynku. Ponadto piękne wnętrza, ciekawe zabawki, ale przede wszystkim sympatyczne panie opiekunki i nowi przyjaciele,
sprawiają, że maluchy z każdym dniem coraz bardziej kochają swoje nowe przedszkole.
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Nowe sale budynku B po kompleksowym remoncie

Dzien Przedszkola Nr 2
24 września z okazji Dnia Przedszkolaka połączonego z Dniem Otwartym, Przedszkole nr 2
im. Polskiej Niezapominajki w Trzebnicy zorganizowało spotkanie dla wszystkich dzieci i rodziców. Uroczystość, która odbyła się w chłodny,
wrześniowy poniedziałek skutecznie rozgrzały
występy dzieci i gorące podziękowania za ostatnią gruntowną modernizację starego budynku,
dzięki czemu przedszkole jeszcze bardziej zyskało na wyglądzie i komforcie.
W pierwszej kolejności głos zabrała dyrektor Przedszkola nr 2
Katarzyna Stępień: – Aż trudno porównać obecne warunki
do tych sprzed wakacji. Dziękuję
panu burmistrzowi za nieocenione wsparcie, za spełnianie wszystkich naszych próśb, wreszcie za
ten wspaniały remont budynku B,
który objął sanitariaty, wymianę
podłóg i instalacji elektrycznej,
malowanie, a nawet nowe wyposażenie. Dzięki Pana trosce Gmina Trzebnica zapewnia dzieciom,
najlepsze warunki do rozwoju –
podsumowała dyrektor pierwszy
miesiąc zajęć w odremontowanych
wnętrzach i wręczyła burmistrzowi podziękowanie.

– Wiecie Państwo, że nie szczędzę ani środków, ani starań dla
naszych najmłodszych mieszkańców. Placówki przedszkolne budują środowisko dla rozwoju dziecka tak samo jak opieka rodziców,
dlatego muszą być na najwyższym
poziomie. I rzeczywiście – jak zauważyła pani dyrektor, w Gminie
Trzebnica wszystkie dzieci mają
zapewniony dostęp do najlepszych
warunków zabawy i nauki, kiedy
ich rodzice zostawiają je pod opieką nauczycieli. Stąd komfortowe,
nowe przedszkole i żłobek – inwestycja za łącznie 8 milionów.
Stąd nakłady na modernizację już
istniejącego, waszego przedszkola,
które posłuży jeszcze wiele, wiele

▶ D z ie c i oraz r o d z iców p r z y wit a ł b u rmist r z M ar e k D ł u goz im a w raz z d y re k tor p r ze d s z ko l a

Kat ar z y ną Stę p ie ń . Po d k re ś li ł on wag ę p r ze d s z ko l a w r oz woju naj m ł o d s z yc h mie s z k ań ców.

lat i chcę, aby także było na najwyższym poziomie. To co mnie
cieszy, to także wspaniała relacja
jaką udaje mi się wypracowywać
z naszymi najmłodszymi trzebniczanami. To bardzo miłe – bo
przecież wiadomo, że dziecka się
nie oszuka i ono bezbłędnie rozpoznaje dobre intencje u obcych. Gratuluję Pani dyrektor za osobiste

zaangażowanie w przeprowadzony
remont palcówki oraz przygotowanie przedszkola do nowego roku –
powiedział burmistrz.
Podziękowania dla burmistrza
Marka Długozimy przygotowała
także Rada Rodziców, a ich przewodnicząca Klaudia Bagińska
oraz Małgorzata Nita, wręczyły
mu efektowny bukiet róż. Część

oficjalną zakończono występem
artystycznym
przedszkolaków,
zaś wszystkim dzieciom na Dniu
Otwartym burmistrz wręczył
drobny prezent w postaci puzzli.
Następnie goście przenieśli się do
odnowionych wnętrz zaproszeni
na symboliczny poczęstunek.
[ksz]

▶ G ośc i z ap r os zono r ów nie ż na d r ob ny p o c z ę st u ne k . N a z dj . b u rmist r z M are k

D ł u goz im a , d y re k tor Pr ze d s z ko l a nr 2 Kat ar z y na Stę p ie ń , d y re k tor Sz ko ł y
Po d st awowej nr 1 E l ż b ie t a N owak oraz K r yst y na H a ł ad aj – N ac ze lnik W yd z ia ł u Oś w i at y.

▶ D z ie c i p o d z i ę kowa ł y b u rmist r z ow i z a p r z e p r owad zo ny p o d c z as wak acji re m o nt b u d y nk u B .

▶ B ar w na u r o c z ystoś ć o d by ł a się p r ze d b u d y nk ie m p r ze d s z ko l a .
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39. Trzebnickie Święto Sadów
39. Święto Sadów przeszło do historii, ale zapamiętamy je dzięki wyjątkowej atmosferze,
niezapomnianym koncertom, galerii lokalnych
produktów, obfitości owoców z Trzebnickich
Sadów oraz powołanej przez burmistrza Marka
Długozimę akcji charytatywnej na rzecz Marcina i Przemka Kolczaków.
Nasze święto potwierdziło swoje
miejsce w kalendarzu najciekawszych wydarzeń na Dolnym Śląsku.
Zachwyceni nim turyści, ściągają na
te dwa dni wspólnego świętowania
z różnych stron Polski.
– Jestem zachwycona klimatem
i tegoroczną pogodą, która pozwala
nam na spokojnie rozkoszować się
bogactwem lokalnych produktów
i owoców z Sadów Trzebnickich.
Co roku przyjeżdżamy tu choć na
jeden dzień z Wrocławia, by poczuć
klimat i nasycić się waszymi cudownymi jabłkami – mówi Pani Ewa,
a mieszkająca na co dzień w Pawłowie Trzebnickim pani Anna dodaje:
– Zawsze odwiedzamy Trzebnickie
Święto Sadów, ponieważ w Gminie
Prusice nie ma tak dużych imprez
jak ta. Zresztą wszystko co ważne
i potrzebne znajduje się w Trzebnicy.
Tu jest ośrodek zdrowia, z którego
korzystamy, tu uczą się w szkołach
nasze dzieci. Trzebnica oferuje więcej, gratuluję burmistrzowi – mówi.
Akcja charytatywna

Jednym z najważniejszych elementów tegorocznego świętowania była
zbiórka na rzecz Marcina i Przemka Kolczaków, którzy od urodzenia chorują na dystrofię mięśniową
typu Beckera i Duchena i potrzebu-

ją wsparcia finansowego na zakup
samochodu przystosowanego do
przewozu osób poruszających się na
wózkach. Z inicjatywy burmistrza
Marka Długozimy został powołany
komitet społeczny, dzięki któremu
udało się zorganizować całą akcję
charytatywną. Także na zaproszenie
burmistrza, do akcji przyłączył się
Bartosz Mazur – wrocławski barber,
który przez dwa dni strzygł chętnych mężczyzn, a całość pozyskanych środków przekazana została na
pomoc chłopakom.
– Kiedy Pani Marta przyszła do
mnie z prośbą o wsparcie, podjąłem
decyzję, aby w tym roku, wymiar
charytatywny, który towarzyszy od
lat Trzebnickiemu Ulicznemu Biegowi Sylwestrowemu, nadać również Świętu Sadów i zebrać środki
finansowe na samochód dla Państwa Kolczaków. Cieszę się, że tak
licznie odpowiedzieliście Państwo
na dwudniową akcję, a pieniądze
z puszek oraz strzyżenia pomogą
spełnić marzenia chłopców – powiedział burmistrz i dodał: – Dziękuję
wszystkim zaangażowanym, w tym
członkom powołanego przeze mnie
komitetu na czele z radną Rady
Miejskiej i mieszkanką Jaźwin Barbarą Trelińską, która jest osobiście
zaangażowana w pomoc chłopcom.
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Dziękuję również wolontariuszom,
a Marcinowi, Przemkowi oraz ich
rodzicom życzę tyle pozytywnego
nastawienia i wytrwałości, co do tej
pory, bo pomimo tego co ich spotkało, nie załamują się, lecz dalej walczą.
Również mama chłopców nie
kryła swojego wzruszenia: – To dla
nas szczególny dzień. Z tego miejsca
chciałam podziękować burmistrzowi, który zorganizował dla nas całą
tę akcję i zdecydował, że jedno z największych świąt w regionie będzie
połączone ze wsparciem naszych synów. Czujemy ogromne wzruszenie,
ale i wdzięczność i mamy nadzieję,
że wspólnymi siłami uda się nam
uzbierać te pieniądze – mówiła Pani
Marta Kolczak.
Sobota trzebnickich artystów

Podczas tegorocznego Święta Sadów
na zaproszenie burmistrza sceną zawładnęli głównie trzebniccy artyści.
W sobotę wystąpili BLUES MENU
Tadziu Bogucki, CRAN, Marta Lenart, STREET WORKOUT Trzebnica oraz gwiazdy wieczoru: Tomasz
Kowalski i Ewelina Lisowska.
Występ Tomka „Kowala” Kowalskiego zbiegł się z premierą jego nowej płyty oraz teledysku do piosenki
„Spróbuj”. – Pamiętam jak cztery
lata temu na tej scenie wystąpili dla
mnie wspaniali artyści, a także mój
ojciec i syn. Dziś dzięki Bogu i ludziom dobrej woli, to ja mogę zagrać
i zaśpiewać dla Was! Dziękuję szczególnie burmistrzowi, który zorganizował wtedy dla mnie ten koncert
i który pomagał mi zarówno przed
jak i po wypadku. Nie podlizuję się,
bo nie muszę, ale wsparcie i pomoc
pana burmistrza wciąż daje mi siłę
do działania. Dołożył on lwią część

pieniędzy do płyty
i teledysków. Niedługo kręcę kolejny, do utworu "Za
Drzwiami Raju".
Dziękuję
Wam
wszystkim i mam
nadzieję, że już niebawem spotkamy się
ponownie!
Z kolei Ewelina Lisowska z sentymentem odniosła się do swoich występów
na scenie Święta Sadów: – Jeszcze
kilka lat temu to ja śpiewałam jako
pierwsza, przy garstce fanów pod
sceną. Dziś mam przyjemność nie
tylko brać udział w tym wspaniałym święcie, ale również zamykać
pierwszy dzień przy tłumach na widowni! To wspaniałe uczucie wrócić
do Trzebnicy i wystąpić przed tą cudowną publicznością. Panie burmistrzu dziękuję za zaproszenie.
Niedziela z jubileuszem Golec
uOrkiestra

Niedzielne świętowanie rozpoczęła Trzebnicka Orkiestra Dęta wraz
z Mażoretkami. Następnie na scenie zaprezentowały się zespoły Ktoś
Gdzieś Kiedyś Coś oraz IM FANKI TIM. Około godz. 18 wystąpiła
Dorota Osińska, kolejna trzebnicka
artystka, która odniosła sukces na
polskiej scenie muzycznej.
Finał tegorocznego Święta Sadów
otworzył burmistrz Marek Długozima. – Dziękuję, że Państwo tak
licznie odpowiedzieli na moje zaproszenie i przybyli, by wspólnie obchodzić coroczne święto naszej Gminy,
dodatkowo wspierając szczytny cel
i pomagając potrzebującym. Dopisała nam wspaniała pogoda, a zapro-

szen
i
p r z e z e
mnie trzebniccy artyści przypomnieli jak wiele talentów pochodzi
z naszej małej Ojczyzny. Już dziś zapraszam na jubileuszowe 40. Trzebnickie Święto Sadów – powiedział
burmistrz życząc wspaniałych wrażeń artystycznych podczas występu
gwiazdy wieczoru zespołu Golec
uOrkiestra, który energetycznym
koncertem podziękował fanom za
dwudziestolecie swojej działalności
na scenie. Miłą niespodzianką dla
artystów był specjalny tort, wręczony przez burmistrza z życzeniami
dalszej owocnej kariery i sukcesów
scenicznych.
– Dziękujemy za tak miłe przyjęcie. W Trzebnicy jesteśmy trzeci
raz, ale zawsze wracamy tu z uśmiechem na ustach! Taka organizacja,
publiczność oraz coraz piękniejsze
miasto sprawiają, że moglibyśmy dawać tu koncerty codziennie. Widać
tu rękę dobrego gospodarza – podkreślają zgodnie bracia Paweł i Łukasz Golcowie.
Zapraszamy na 40. Jubileuszowe
Święto Sadów już za rok!
[sh]

▶ Wsp ó lne z dj ę c ie b u rmist r z a M ark a D ł u goz imy w raz z Ewe liną Lisows k ą
ora z p u b lic z noś c ią.

▶ W sob otę sce na Świę t a S adów nal e ż a ł a do t r ze b nic k ic h ar t ystów.

▶ …Tom as z Kowals k i , k tór y p o d z ię kowa ł b u rmist r zow i z a p o -

▶ Pr ze d t r ze b nic k ą p u b lic z nośc ią w yst ą p i ł rów nie ż …

m o c o ra z ws parc ie n owe go alb u mu .

Akcja
charytatywna

wciąż trwa

▶ Św ię to S adów co r o ku p r z yc i ąg a t ł u my o dw ie d z aj ąc yc h .

zeb rali śmy już

7

tys. zł.

Z inicjat y w y b u rm ist r z a , p o dc z as Św i ę t a S adów roz p o c z ę to z b ió rkę p ie ni ę d z y na r z e c z M arc ina i Pr ze m k a Ko l c z aków,
k tór z y o d u ro d z e nia c ho ruj ą na d yst ro f i ę m i ę ś niową. Wa ż ne ! Akcj a wc i ąż t r wa , a p ie ni ąd ze m oż na w r z uc ać
do s p e cjalnyc h p u s z e k w yst aw io nyc h w G minny m Ce nt ru m Ku l t u r y i Sz ko l e Po d st awowej nr 3.

▶ D o p owo ł ane go p r ze z b u rmist r z a ko m ite t u s p o ł e c z ne go do ł ąc z y ł a rad na R ad y M iej s k iej B arbara
Tr e lińs k a .

▶ Akcj ę na z ap r os ze nie b u rmist r z a wspar ł r ów nie ż
w r o c ł aws k i barb e r – B ar tos z M az u r.

▶ D o p u s ze k d at k i z b ie rane by ł y p r ze z dwa d ni
ws p ó lne go ś w i ę towania .
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▶ Stois ko p r om o c yj ne B iu ra Po d r óż y „Tam i z p ow r ote m”.
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▶ N a stois ku Ed y t y Koz ic k iej m oż na by ł o zobac z yć p o k az to c ze nia na p r o fe sjo nalny m ko l e g arnc ar s k im .

▶ Po k az St r e e t Worko u t Tr ze b nic a .

▶ Burmistrz Marek D ługozima oraz sek retarz Gminy Trzebnica Daniel Buc zak .

▶ Tradyc yjnie już podc zas Święta Sadów swoje stoisko prezentuje UT W Tęc za.

▶ Ze sp ó ł Ktoś G d z ie ś K ie d yś Coś .

▶ Tł u my w id zów o k l as k iwa ł y w ystę py t r ze b nic k ic h ar t ystów.

▶ Je d ną z at rakcj i by ł a m oż liwoś ć sp r ób owania mio du p r osto z u l a .

▶ Stois ko so ł e c t wa B o l e śc in .

▶ Wie l e at rakcj i c ze k a ł o r ów nie ż na naj m ł o d s z yc h , w t y m miaste c z ko d mu -

▶ Swoj s k ie sm ak i to p o d st awa t r ze b nic k ie go ś w ię towania .

▶ Tr ze b nic z ank a M ar t a Le nar t .

▶ B o g ac t wo owo ców, bar w i sm aków j ak co r o ku p r z yc i ąg a wie lu t u r ystów.

▶ K ramik so ł e c t wa M as ł owie c .

▶ W ystę p t r ze b nic k ie g o z e s p o ł u Cran i…

▶ … B LU ES M E N U Tad z iu B o guc k i.
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niedziela

▶ Lo k alni ar t yśc i z ap r e z e ntowali s woj ą t wórc zość .

▶ Bu rmist r z w raz z t r ze b nic k imi rad ny mi R ad y M iej s k iej . N a z dj . m . in . Tade -

▶ N a stois k ac h m oż na by ł o p oz ys k ać c ie k awe p r o du k t y z l awe nd y.

▶ G minna St re fa Ak t y w nośc i z ap r e ze ntowa ł a s woj ą o fe r tę z aj ę ć .

u s z Ce p ie l , Ar t u r G aj ow y, Józe f Skot ny oraz Piot r Stę p ie ń .

▶ N ie d z ie l ę r oz p o c z ą ł w ystę p Tr ze b nic k iej O rk ie st r y D ę tej…

▶ …o ra z m a ż o re te k .

▶ Bu rmist r z w r ę c z y ł d y p l omy z a naj ł ad niej s ze stois ko, a ot r z y m ali j e: Jo l an -

▶ Jan M ark iew ic z ,

t a i Piot r Woź niakowie ,

▶ H arce r ze ju ż t rad yc yj nie uc ze st nic z y li w tej najwię k s zej t r ze b nic k iej im -

▶ Po dc z as ś wiat a s adów m oż na by ł o de gu stować se r y koz ie o d l o k alnyc h p r o -

▶ Tr ze b nicc y se nior z y w raz z b u rmist r ze m .

▶ M al ark a Ewa M r o c ze k w raz z m ę ż e m Zb ig niewe m i b u rmist r ze m .

p re z ie.

▶ Sz y m on i Jaku b Ce lm e r,

▶ Kaz imie r z G r o d z ic k i ,

▶ Wie s ł aw Jankows k i.

duce ntów.

▶ Lo k alne p r o du k t y to z nak r oz p oz nawc z y Św ię t a S adów.

▶ Pl ac Pie l g r z y m kow y tę t ni ł ż yc ie m .
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Podziekowania
▶ Park t ramp o lin…

W imieniu własnym oraz synów, składamy serdeczne podziękowania
Panu Markowi Długozimie – Burmistrzowi Gminy Trzebnica
za pomysł, powołanie komitetu społecznego oraz za zorganizowanie zbiórki charytatywnej
na zakup samochodu dla naszych dzieci, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
Pana pomoc i zaangażowanie w akcję charytatywną na naszą rzecz zasługuje na najwyższe wyrazy uznania i szacunku.
Dzięki temu istnieje szansa, by nasi synowie mogli bez przeszkód dojeżdżać na niezbędną dla nich rehabilitację
oraz spełnić swoje marzenia, by na własne oczy zobaczyć Bałtyk i Tatry.

▶ … i we so ł e miaste c z ko c ie s z y ł y się du ż y m z ainte r e sowanie m d z ie c i.

Składamy również serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które bezinteresownie uczestniczyły i pomagały w zbiórce
charytatywnej na rzecz naszych synów Marcina i Przemka, zorganizowanej przez burmistrza Marka Długozimę
podczas 39. Trzebnickiego Święta Sadów w dniach 15-16 września.
Jest nam niezmiernie miło wiedzieć, że istnieje takie grono ludzi dobrej woli, którzy cały weekend poświęcili
naszej rodzinie i bez cienia wątpliwości przystąpili do akcji. Należą do nich:
Barbara Trelińska, Bogumiła Kubica, Bronisława Kolczak, Dorota Borecka, Monika Paszkiewicz, Elżbieta Grzelińska
Elżbieta Jasińska, Jolanta Szymczyk, Anita Falfura, Magdalena i Marek Papiernik, Elżbieta Papiernik
Ewa i Eugeniusz Oleszczyszynowie, Małgorzata i Adam Woźniakowie. Dziękujemy również całej naszej rodzinie,
firmie BiurChem z Trzebnicy oraz Bartoszowi Mazurowi – barberowi, który dołączył do akcji
i całą zebraną kwotę ze strzyżenia panów, przekazał na rzecz Marcina i Przemka.
▶ Ze sp ó ł I M FAN K I TI M .

Marta i Bogusław Kolczakowie

▶ D o rot a O sińs k a , p o dob nie jak inni z ap r os ze ni p r ze z b u rmist r z a ar t yś c i

ot r z y m a ł a k wiat y ora z kos z nie s p o d z iane k u fu ndowanyc h p r ze z s p onsora
f irm ę Tarc z y ńs k i S . A .

▶ Gw iaz d ą wie c zo ru by ł z e s p ó ł G o l e c u O rk ie st ra .

▶ Po d c z as ko nce r t u t r ze b nic k a p u b lic z noś ć bawi ł a s ię ś wie t nie.

▶ Miłą niespodzianką dla artystów był specjalny tort, wręczony przez burmistrza.

▶ B rac ia Pawe ł i Łu k as z G o l cowie p r z y ł ąc z y li się do akcj i c har y t at y w nej d l a
M arc ina i Pr ze m k a .

Zofia Pękowska

Waldemar Wysocki

Monika Wyszyńska

Izabella Spera

Dorota Osińska

Żmigród

Starosta Powiatu Trzebnickiego

rodowita trzebniczanka

Ligota Piękna

piosenkarka

Pochodzę z Gminy Żmigród i jestem po raz pierwszy na Święcie
Sadów. Próbowałam właśnie
pysznej chałwy i na pewno zamierzam ją sobie kupić. Jest także dużo owoców w sprzedaży.
Absolutnie nie żałuję, że tu przyjechałam. Przeciwnie – impreza
jest ciekawa, barwna. Na pewno
ciekawsza i bardziej atrakcyjna niż imprezy w Żmigrodzie,
przede wszystkim dlatego, że jest
tu więcej ludzi i więcej się dzieje. Wczoraj niestety pracowałam,
ale dzisiaj – skoro już jestem – zamierzam zostać do końca imprezy, aż do wieczornego koncertu.

Pozostałe gminy Powiatu Trzebnickiego powinny brać przykład
z Gminy Trzebnica. Jest tu dzisiaj wiele osób nawet z dalszych
stron, np. jest grupa gości z Podkarpacia, dokładniej z Krosna,
które było kiedyś przecież stolicą województwa krośnieńskiego
i u nich podobna lokalna impreza jest o wiele słabsza. Nie ma
aż tylu przyjezdnych z dalekich
stron, nie ma takiego zainteresowania, tylu barwnych, przeróżnych stoisk… Burmistrzowie
i wójtowie ościennych gmin muszą brać w tym względzie przykład z burmistrza Marka Długozimy jak promować gminę. Czuję
olbrzymią dumę, że odbywa się
ona właśnie w stolicy Powiatu
Trzebnickiego – że mamy taką
stolicę!

Jestem rodowitą trzebniczanką
i nie jest to dla mnie ani pierwsze, ani zapewne nie ostatnie
Święto Sadów. Widzę, że jak co
roku wszystko jest pięknie przygotowane i z rozmysłem zorganizowane. Zdążyliśmy już zakupić pyszne wyroby cukiernicze
i jabłka. Bardzo ubolewamy, że
w tym roku ominie nas koncert
wieczornej gwiazdy, gdyż nasza
najmłodsza pociecha nie wytrzyma tak długo. Z pewnością
w przyszłym roku zostaniemy
już do końca. Wsparliśmy także
chłopców, dla których jest zorganizowana kwesta. Uważam,
że to wspaniały pomysł burmistrza, by połączyć Święto Sadów
ze zbiórką charytatywną. Ważne
jest, abyśmy jako lokalna wspólnota umieli się jednoczyć i wspomagać osoby, które najbardziej
tej pomocy potrzebują – właśnie
tak jak ci chłopcy, których dotknęła taka ciężka choroba.

Przyjechałam z Ligoty Pięknej i nie ukrywam że jestem po
raz pierwszy na tym słynnym,
trzebnickim święcie. Skusiły
mnie lokalne wyroby z obszaru
gminy i powiatu. Choć nie mam
porównania z poprzednimi latami, bieżąca impreza bardzo mi
się podoba: jest super atmosfera, naprawdę świetna muzyka,
a przede wszystkim wspieranie
lokalnych twórców i ich wyrobów. Są oryginalne sery kozie,
wina, cydr i ogólnie owoce, no
i oczywiście wspaniałe jabłka.
Z pewnością nie jest to ostatnia
moja wizyta na Święcie Sadów
i żałuję że nie mogę być dzisiaj do
końca ze względu na psa, z którym przyjechałam, ale sądzę że
jutro jak najbardziej zostanę aż
do występu wieczornej gwiazdy
– Golec uOrkiestra.

Wspaniale się złożyło, że Święto Sadów zbiegło się z premierą
mojej nowej, czwartej już płyty
zatytułowanej po prostu „Dorota
Osińska”. To bardzo miłe, że na
zaproszenie burmistrza mogliśmy się zaprezentować właśnie
my – artyści o lokalnych korzeniach. Wydaje mi się, że nasz
tegoroczny koncert był najfajniejszy ze wszystkich. W ogóle
tegoroczne Święto, na którym
bywam przecież od wczesnej
młodości, uważam za najbardziej
udane ze wszystkich, w których
brałam dotychczas udział. Podczas mojego pierwszego koncertu
w 2005 roku pod sceną siedziało
zaledwie 20 osób, z czego 19 to
była sama moja rodzina. Dzisiaj
Święto Sadów to już inna ranga
wydarzenia – zmienia się na korzyść, przede wszystkim dopisuje liczna publiczność. Tegoroczne
Święto Sadów zapadnie mi w pamięć także tym, że wreszcie skorzystałam z niego jak każdy inny
mieszkaniec: pochodziłam po
straganach, a przede wszystkim
wybawiłam się z córką na atrakcjach w wesołym miasteczku.
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Wystawa poplenerowa

Przedwojenna Trzebnica i okolica
Wizyta cesarza Wilhelma II w Trzebnicy
W dniach 22-31 sierpnia 1903 roku
w Trzebnicy odbywały się huczne
uroczystości związane z obchodami 700–lecia kościoła św. Jadwigi.
Cesarz Wilhelm II nie mógł nie-

▶ Książę Fryderyk Henryk

Hohenzollern na placu klasztornym podczas obchodów
700-lecia kościoła św. Jadwigi w 1903 roku.

stety wziąć w nich udziału i oddelegował do Trzebnicy w swoim
imieniu księcia Fryderyka Henryka Hohenzollerna. Jednak trzy
lata później do Trzebnicy zawitał
sam cesarz Wilhelm II. Celem jego
wizyty było odwiedzenie grobu
swojej dalekiej krewnej i antenatki,
świętej Jadwigi Śląskiej. Cesarz zawitał do Trzebnicy w dniu 16 września 1906 roku. Był to wyjątkowy
dzień dla mieszkańców ówczesnej
Trzebnicy. Cesarz przyjechał do
Trzebnicy automobilem, a na trasie jego przejazdu wzdłuż ulicy
Wrocławskiej i placu klasztornego
wiwatowały dzieci szkolne, przedstawiciele trzebnickich zrzeszeń
i związków oraz zaciekawieni
mieszkańcy miasta. Na cześć cesarza ulice po których przejeżdżał
zostały odświętnie przyozdobione,
a w chwili jego wjazdu do miasta o godzinie 15.00 rozbrzmiały
wszystkie dzwony w mieście. Oficjalne przywitanie cesarza przez

▶ Tłumy mieszkańców miasta i wejście gościa do

trzebnickie władze miejskie i powiatowe miało miejsce na placu
klasztornym przed kościołem św.
Jadwigi. Cesarz pewnym krokiem
wszedł do trzebnickiego kościoła.
Z wielkim zainteresowaniem podziwiał znajdujące się w kościele
dzieła sztuki, po których oprowadzał go proboszcz Reichel. Na
cześć znamienitego gościa w świątyni rozbrzmiały organy i śpiew
chóru kościelnego. Po wyjściu
z kościoła cesarz skierował swoje
kroki do klasztoru Sióstr Boromeuszek, w którym znajdował się
Szpital Kawalerów Maltańskich.
Po szpitalu cesarza oprowadzała siostra Agathonia, ponieważ
matka generalna była w podróży.
W szpitalu cesarz wielu chorym
uścisnął dłoń, do wielu skierował
słowa troski i wsparcia w chorobie.
Siostry Boromeuszki podjęły swojego znamienitego gościa w Sali
Henryka, która od tego wydarzenia przemianowana została na Salę

Cesarską. Wilhelm II wypił w niej
kielich wina i wpisał się do księgi
gości klasztoru. Dla uczczenia wyjątkowego gościa Siostry Boromeuszki zamówiły u malarza Benischa z Lądka Zdroju dwa portrety
fundatorów trzebnickiego opactwa – księcia Henryka Brodatego
i świętej Jadwigi Śląskiej. Obrazy
te zawisły na honorowym miejscu Sali Cesarskiej trzebnickiego
klasztoru, i są do dzisiaj pamiątką wizyty cesarza w Trzebnicy.
Około godziny 17.30 Wilhelm II
wyszedł z trzebnickiego klasztoru
i przy gromkim hurra zgromadzonych mieszkańców odjechał ulicą
Wilhelmstrasse (dzisiejsza ulica
św. Jadwigi) w kierunku pomnika
swojego zmarłego ojca Fryderyka
III, który znajdował się na terenie
dzisiejszego parku Pionierów Ziemi Trzebnickiej. Po krótkim postoju pod pomnikiem automobil
z cesarzem odjechał w kierunku
Wrocławia.

▶ Wnętrze kościoła św. Jadwigi, po którym opro-

kościoła św. Jadwigi.

wadzony został cesarz Wilhelm II.
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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.

20 września w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy odbyło się otwarcie wystawy poplenerowej
VII Międzynarodowego Pleneru Plastycznego
Trzebnica 2018. Wystawa potrwa do 4 października i stanowi pierwszą z trzech planowanych
wystaw poplenerowych. Następna ekspozycja
odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy, kolejna w Hotelu Trzebnica.
Gmina Trzebnica jest jednym ze
współorganizatorów trzebnickiego
pleneru obok Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, Hotelu Trzebnica,
Domu Zakonnego Salwatorianów
w Trzebnicy i Parafii św. Bartłomieja
Apostoła i św. Jadwigi w Trzebnicy.
Na całość wydarzenia złożyły się
trzy elementy: przemówienia, muzyka oraz czas indywidualnych roz-

mów i oglądania wystawy.
Wystawę otworzył burmistrz
Marek Długozima, który podkreślił,
że już po raz siódmy, a w Urzędzie
Miejskim po raz piąty spotykamy
się w coraz większym gronie, by podziwiać prace uczestników pleneru.
Dodał również, że dzięki dziełom
wystawionym w holu urzędu, ze
sztuką styka się każdy, kto przycho-

dzi zrealizować sprawy urzędowe.
Z kolei ks. Bogdan Giemza
SDS, kurator pleneru, wyraził radość z obecności gości biorących
udział w wystawie. Podziękował
również
współorganizatorom
w osobach: Burmistrza Gminy
Trzebnica – Marka Długozimy, Jerzego Treli – Wicestarosty Powiatu
Trzebnickiego, ks. dziekana Jerzego Olszówki SDS oraz p. Leszka
Mroczkowskiego właściciela Hotelu Trzebnica i ks. Emanuela Rusa,
przełożonego wspólnoty Salwatorianów w Trzebnicy. Burmistrz
Marek Długozima otrzymał również podziękowania za pomoc
w organizacji oraz za udostępnienie gmachu Urzędu Miejskiego
na wystawę. Ks. Giemza życzył
wszystkim dobrych wrażeń i rozmów w klimacie bliskości piękna

i sztuki. Poinformował, że w tegorocznym plenerze wzięło udział
15 artystów z Polski i Ukrainy.
Zaprezentował też przygotowany
przez siebie katalog „Międzynarodowe Plenery Plastyczne w Trzebnicy”, który przybliża w skrócie
ideę trzebnickich plenerów, organizatorów, patronów medialnych
i uczestników; całość uzupełniają
wybrane zdjęcia i plakaty wszystkich plenerów.
Głos zabrali również Janusz Łozowski, kurator artystyczny pleneru
i ks. dziekan Jerzy Olszówka SDS.
W wystawie wzięło udział ok.
40 osób, w tym czworo twórców:
Janusz Łozowki – kurator artystyczny, Ewa Mroczek z Trzebnicy,
Ewa Walczak-Jackiewicz z Borowic
k. Karpacza i prof. Stanisław Gnacek z Wrocławia.

W drugiej części z mini koncertem wystąpiła pochodząca z Trzebnicy Agnieszka Januszek, uczennica Ogólnokształcącej Szkoły
Muzycznej I i II stopnia im. Karola
Szymanowskiego we Wrocławiu,
która wykonała dwa utwory na
skrzypcach: koncert skrzypcowy
a moll Charla Augusta de Bériot’a,
belgijskiego skrzypka, kompozytora i pedagoga muzycznego i utwór
„Salut d'amour” brytyjskiego
kompozytora Edwarda Williama
Elgara.
Po oficjalnych przemówieniach
nadszedł czas na indywidualne
zapoznanie się z pracami powstałymi podczas pleneru, rozmowy
przy kawie czy herbacie i cieście
z obecnymi artystami i wzajemnie
między sobą.
[mw]

Więcej archiwalnych zdjęć
i artykułów znajdziecie Państwo
na profilu facebookowym:
Przedwojenna Trzebnica i okolica.

▶ Sala Cesarska w trzebnickim klasztorze, w której ugoszczony został Wilhelm II.

A

▶ Zebranych prz y witał burmistrz Marek D ługozima.

▶ Wie c zór u mili ł w ystę p Ag nie s z k i Janu s ze k , k tóra ▶ Z r o k u na r o k w yst awa c ie s z y się coraz w ię k s z y m p owo d ze w y kona ł a dwa u t wor y na s k r z y p c ac h .

nie m .

▶ Na zdjęciu burmistrz Marek D ługo -

zima wraz z radnym Rady Miejsk iej
Mark iem Kolińsk im oraz Radnym
Rady Powiatu Mariuszem Szkaradziń sk im – dyrek torem Zespo łu Szkó ł
w Ujeźdźcu Wielk im.
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Zobacz, gdzie będziesz głosować 21 października 2018 roku
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 18 września 2018 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Gminy Trzebnica podaje do wiadomości wyborców informację
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Nr

Granice obwodu głosowania

obwodu
głosowania

Siedziba

Obwodowej Komisji Wyborczej

Brzyków, Małuszyn, Nowy Dwór

2

Jaszyce, Kobylice, Księginice

Świetlica Wiejska, Księginice ul. Cicha 9

3

Droszów, Malczów, Marcinowo, Rzepotowice, Węgrzynów

Świetlica Wiejska, Marcinowo 37

4

Sołectwa: Raszów, Sulisławice, Świątniki

Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Trzebnicy, ul. Prusicka 12

Będkowo, Brochocin, Taczów Mały, Taczów Wielki

Świetlica Wiejska, Taczów Wielki 55

Boleścin, Głuchów Górny, Piersno, Skarszyn

Świetlica Wiejska, Skarszyn 15

Cerekwica, Masłów

Świetlica Wiejska, Cerekwica ul. Trzebnicka 11

8

Jaźwiny, Koczurki, Ligota

Świetlica Wiejska, Jaźwiny 15

9

Blizocin, Kuźniczysko, Masłowiec, Skoroszów

Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku,
Kuźniczysko ul. Kuźnicza 1

10

Biedaszków Wielki (obejmuje wieś Biedaszków Wielki i wieś Janiszów),
Brzezie

Świetlica Wiejska, Biedaszków Wielki 31

11

Biedaszków Mały, Domanowice, Komorowo, Komorówko, Koniowo,
Szczytkowice, Ujeździec Mały, Ujeździec Wielki

Szkoła Podstawowa w Ujeźdźcu Wielkim,
Ujeździec Wielki 46

12

Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Akacjowa, Chabrowa, Cicha, Cypriana Kamila Norwida, Fiołkowa, Gen. J. Bema, Graniczna, Jaśminowa,
Juliusza Słowackiego, Kosmonautów, Krótka. Ledowa, Marii Dąbrowskiej, Marii Konopnickiej, Polna, Stanisława Piaskowskiego, Tadeusza
Kościuszki, Teatralna, Wiosenna, Wiśniowa, Wojska Polskiego, Władysława Broniewskiego, Wrzosowa

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Trzebnicy
ul. M. Konopnickiej 14

13

Bartosza Głowackiego, Brama Trębaczy, Jana Matejki, Lawendowa,
Lipowa, Marcinowska, Morelowa, Młynarska, Obornicka, Orzechowa,
Plac Piotra Włostowica, Rondo Żołnierzy Wyklętych, Rynek, Sadowa,
Spokojna, Słoneczna, Wałowa, Wąska, Wojciecha Drzymały, Zielona

Rynek-Ratusz 25

14

Drukarska, Henryka Sienkiewicza, Ignacego Daszyńskiego, Kościelna,
Plac Marszałka J. Piłsudskiego, Plac Zaułek Kupiecki, Solna, Wincentego Witosa

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzebnicy
ul. Św. Jadwigi 10

15

Franklina Roosevelta, Henryka Pobożnego, Jędrzejowska, Milicka, Piwniczna, Plac Błonia Trzebnickie, Pogodna, Prusicka, Siostry Hilgi Brzoski

Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Trzebnicy, ul. Prusicka 12

Aleksandry, Błotnista, Borówkowa, Czereśniowa, Fryderyka Chopina,
Grunwaldzka, Henryka Brodatego, Ignacego Paderewskiego, Jagodowa, Jana Pawła II, Kazimierza Wielkiego, Klasztorna, Ks. Dziekana
Wawrzyńca Bochenka, Malinowa, Piastowska, Porzeczkowa, Poziomkowa, Samarytańska, Stanisława Moniuszki, Stawowa, Truskawkowa,
Winna, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Świętej Jadwigi,
Świętojańska, Zielone Wzgórze

Gminny Dom Pobytu „Senior-Wigor”
ul. Księdza Dziekana W. Bochenka 12

17

1. Maja, 3. Maja, Armii Krajowej, Brzoskwiniowa, Elizy Orzeszkowej,
Gen. Grota-Roweckiego, Gen. Leopolda Okulickiego, Gen. Władysława
Sikorskiego, Harcerska, Jana Kilińskiego, Janusza Korczaka, Krakowska,
Leśna, Marii Leszczyńskiej, Nowa, Oleśnicka, Szarych Szeregów, Wesoła, Wrocławska, Władysława Stanisława Reymonta, Łączna, Łąkowa,
Zielonego Dębu

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzebnicy
ul. 3. Maja 5

18

Alpejska, Bolesława Chrobrego, Jarzębinowa, Kolejowa, Kwiatowa,
Miodowa, Mostowa, Na Wzgórzach, Obrońców Pokoju, Ogrodowa,
Owocowa, Parkowa, Plac Pionierów Ziemi Trzebnickiej, Przemysława,
Sportowa, Stefana Żeromskiego, Widokowa, Węgrzynowska, Żołnierzy
Września

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Trzebnicy
ul. Żeromskiego 25

19

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
ul. Prusicka 55

5
6
7

Tr zebnic a

16

So łec t wA

1

Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Trzebnicy, ul. Prusicka 12

OGŁOSZENIE BURMISTRZA
GMINY TRZEBNICA

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

Wybory samorządowe w Gminie Trzebnica

Lokal
dostosowany
do potrzeb
wyborców
niepełnosprawnych
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Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Gminy Trzebnica najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biedaszków Wielki
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez
Radę Miejską w Trzebnicy następującej uchwały:
Nr XLV/502/18 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biedaszków Wielki.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy,
Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, w terminie do dnia 23 października 2018 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005
r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.
z 2017 r. poz. 570):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem zaufanym.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018
r. od godz. 7:00 do godz. 21:00.
Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy Trzebnica.

1)
2)
3)
4)
5)

całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
całkowitej niezdolności do pracy;
niezdolności do samodzielnej egzystencji;
o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza
Wyborczego we Wrocławiu II najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu gło-

sowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający
orzeczenie organu rentowego o:
1)
2)
3)
4)
5)

całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
całkowitej niezdolności do pracy;
niezdolności do samodzielnej egzystencji;
o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA
o wyłożeniu do publicznego wglądu:
• projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Jaźwiny
• projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Będkowo
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz uchwał:
• nr XLVII/573/14 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaźwiny,
• nr IX/108/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 września 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Będkowo,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektów planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 08.10.2018 r. do 29.10.2018 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica,
Wydział Architektury i Urbanistyki, pok. 49 w godzinach pracy urzędu oraz na
stronie www.bip.trzebnica.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24.10.2018
r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pok. nr 48
dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaźwiny o godz. 13:00,
dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Będkowo
o godz. 14:00.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 i art. 18 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektów planów.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Trzebnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.11.2018 r. dla obu
projektów planów miejscowych.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
R
E
publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 570 z późn. zm.):
1) opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko:
Na podstawie art. 39 ust. 1
pkt 2, w związku z art. 54
ust. 2 i 3 oraz art. 46 pkt 1
ustawy z dnia 3 października

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2017
poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o udostępnieniu do publicznego wglądu w ramach
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko i możliwości zapoznania się z nimi w terminie od
08.10.2018 r. do 29.10.2018 r. w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie www.bip.
trzebnica.pl.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2017 poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektów planów w zakresie ochrony
środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Burmistrz Gminy Trzebnica.
Zgodnie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2017 poz. 1405 ze zm.) w związku
z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Trzebnica z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.11.2018 r. dla obu projektów
planów miejscowych. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Marek Długozima

Burmistrz Gminy Trzebnica
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Zmagania drużyn orlikowych

Eryk Śródka zawodnikiem sierpnia
Najlepszym zawodnikiem sierpnia Akademii Polonii
Trzebnica został wybrany Eryk Śródka, który odebrał
nagrodę z rąk burmistrza Marka Długozimy i prezesa
klubu Kamila Kwaśniaka.

Eryk ma niespełna siedemnaście
lat. Jest więc jeszcze w wieku juniora,
ale już od dłuższego czasu trenuje
z pierwszą drużyną, a od początku

29

sezonu regularnie znajduje się w meczowej osiemnastce.
W sierpniu rozegrał także całe spotkanie w derbowym starciu Pucharu

Polski z Błyskiem Kuźniczysko, które
Polonia wygrała 5:1, a sam zawodnik
pokazał się z dobrej strony.
[kk]

15 września odbyła się VI edycja Narodowego Dnia
Sportu. Podczas tego wyjątkowego dnia, w całej Polsce świętowali wszyscy miłośnicy sporu, promując
jednocześnie aktywny tryb ż ycia.
Z tej okazji w słoneczną sobotę na
trzebnickim Orliku odbyła się VI już
edycja turnieju drużyn orlikowych
w piłce nożnej, które zwarły szranki
w walce o Puchar Burmistrza Gminy
Trzebnica. Jesienna rywalizacja mogła wyłonić nowych zwycięzców,
tymczasem tytuł z wiosny obronili
gracze zespołu Gunners, którzy wygrali wszystkie spotkania i potwierdzili swoją klasę. Drugie miejsca
zajęła słabsza kadrowo ekipa Kickersow. Z kolei trzecie miejsce na
podium wywalczył team naszych
„weteranów” Hermes, który stoczył
o nie zacięty pojedynek i pokonał
zespól Football Fans. Po emocjonujących zmaganiach przyszedł

upragniony moment – wręczenie
pucharów dla zwycięzców i okolicznościowych pucharów, które
wręczył burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, serdecznie
gratulując świetnego poziomu meczów. – Gratuluję Wam wszystkim
umiejętności i prawdziwego ducha
sportowej rywalizacji. Patrząc dziś
na wasze zaangażowanie myślę, że
jest większe nawet od tego, jakie
widać w zawodowych drużynach
piłkarskich. Piłka nożna to moja ulubiona dziedzina sportu – dlatego
z przyjemnością nagradzam dziś
wasze zmagania piłkarskie w Trzebnicy – zakończył burmistrz.

▶ Wsp ó lne z dj ę c ie uc ze st ników t u rnieju .

Końcowa tabela

▶ Bu rm ist r z oso b i śc ie w r ę c z y ł nag r o d ę E r y kow i Śró d ce.
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9

2.

Kickersi

6

3.

Hermes

3

4.

Football Fans

0

▶ Bu rm ist r z M are k D ł u goz im a w ra z z s y ne m Jak u b e m c z ł o n -

Tegoroczny sezon sportowy był bardzo intensywny
i wyczerpujący dla całego Gminnego Klubu Sportowego GAUDIA Trzebnica-Zdrój, dlatego okres wakacyjny
postanowiono wykorzystać na czynny wypoczynek
nad pięknym polskim morzem. Burmistrz Marek Długozima, który jest bardzo dumny z naszego lokalnego
Klubu, od razu wsparł pomysł finansowo.
wypoczynku. Oprócz typowych treningów siatkarskich i koszykarskich
przygotowujących do startu w rozgrywkach ligowych nowego sezonu,
dzieci uczestniczyły w wielu innych
ciekawych zajęciach rekreacyjnych.
Wieczorami organizowane były różne
imprezy integracyjne: ognisko z pieczeniem kiełbasek, turnieje i rozgrywki sportowe, wieczór filmowy czy „Talentiada”, gdzie prezentowane były
talenty wokalno-taneczne. W czasie
obozu dzieci pojechały również na
wycieczkę do Słonimskiego Parku
Narodowego na Ruchome Wydmy.
Ostatniego dnia obozu odbył się turniej Siatkówki Plażowej oraz turniej
Streetball. Nie zabrakło również niespodzianki na koniec dla uczestników,

Gunners

▶ Wsp ó lne z dj ę c ie b u rmist r z a w raz z z awo d nik ie m mie si ąc a .

Sportowe wakacje GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój

Dzięki staraniom i wytężonej
pracy trenerów Gminnego Klubu
Sportowego GAUDIA, którzy podjęli
się zadania – zorganizowany został
pierwszy obóz siatkarsko – koszykarski. Pomysł finansowo wsparł także Powiat Trzebnicki, dzięki czemu
wspólnymi siłami udało się wynająć
dla dzieci komfortowy autokar. Obóz
w naprawdę atrakcyjnej cenie potrwał 10 dni, a główna baza szkoleniowa mieściła się w Łebie w Ośrodku
Wczasowym „FREGATA”. Ćwiczenia
41 uczestników obozu organizowano
w pobliskiej hali sportowej należącej
do Szkoły Podstawowej. Lato tego
roku dopisało, więc dzieci mogły
w pełni korzystać ze wszystkich atrakcji. Obóz miał charakter aktywnego

1.

k ie m ze sp o ł u G u nne r s .
R

czyli nocnego spaceru nad morze
przy nastrojowej muzyce i światełkach. Każdy uczestnik obozu otrzymał
koszulkę uczestnictwa, a zwycięzcy
turniejów również nagrody rzeczowe. W czasie obozu swoje urodziny
obchodziły dwie zawodniczki klubu:
Maja i Pola. Dzięki uprzejmości pana
Artura Śliwiaka, dziewczyny otrzymaR

E

ły przepyszny tort. Uczestnicy obozu
zgodnie stwierdzili, że to był najlepszy obóz, na którym byli i za rok będą
chcieli powtórzyć całą inicjatywę. Zorganizowanie logistycznie i organizacyjnie obozu letniego było niemałym
wysiłkiem, ale trud się opłacił, a podziękowania płynące ze strony nawet
rodziców uczestników są najlepszą
K

L

A

miarą naszego sukcesu. Nie udałoby
się to, gdyby nie praca i zaangażowanie trenerów, którym serdecznie
dziękuję, jak również podziękowania
należą się naszemu patronowi i hojnemu sponsorowi Burmistrzowi Gminy Trzebnica Markowi Długozimie za
ogromne wsparcie.
Anna Górecka
M

A

E

K

L

A

▶ Puchar Burmistrza odebrał kapitan Gunners Marek Paprotny.
M

A
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dogtrekking
8 września, pod honorowym patronatem Burmistrza
Gminy Trzebnica Marka Długozimy, odbyły się IV
Trzebnickie zawody w Dog trekkingu. Uczestnicy mieli
do pokonania dwa warianty trasy krótszą o dystansie
5 km oraz dłuższą 15-kilometrową. Punkty kontrolne
prowadziły po pięknych terenach Lasu Bukowego oraz
Wzgórz Trzebnickich.

wyniki
15 km – drużyny
1

Dwaj Pazerni i Pudel

2

Drużyna Fleur

3

M-FIT RAWICZ

15km – kobiety
1

Lena W.

2

Aleksandra F. & Moria

3

Lucyna M. & Falco

15km – mężczyźni
1

Jakub K. & Draca

2

Adrian K. & Sziro

3

Tomasz P. & Edi

5km
1

Przytul pyska

2

Hakuna Matata.

3

DRUŻYNA BORDIEGO

Trasa biegu rozpoczęła się od
Gminnego Parku dla Psów „4 łapy”
na terenie, którego była prowadzona rejestracja dla uczestników.
Sygnał startu uczestnikom dali: burmistrz Marek Długozima oraz Małgorzata Miśta i Paweł Orzechowski
z Trzebnickiego Klubu Psa.
– To już kolejne tego typu zawody, które są organizowane przez
Gminę Trzebnica oraz Trzebnicki Klub Psa na czele z Małgorzatą
Miśtą oraz Magdaleną i Pawłem
Orzechowskimi, którzy stale dbają
o bezpieczeństwo naszych czworonożnych przyjaciół w Gminie
Trzebnica. Bardzo się cieszę, że już
po raz czwarty zawody Dogtrekkingu odbywają się właśnie przy gminnym Parku dla Psów. Życzę wszystkim uczestnikom udanej rywalizacji
– powiedział burmistrz i podkreślił,
że otwarty w zeszłym roku park dla
psów, jest jednym z niewielu na Dolnym Śląsku.
Trasa prowadziła wzdłuż punktów kontrolnych, uczestnicy mogli
ją pokonać w dowolny sposób pamiętając, aby nie pominąć żadnego
z nich. Bardziej wprawieni zawodnicy pokonywali ją biegnąc ze swoimi

▶ N a w ysp ie na ws z yst k ic h c ze k a ł c ie p ł y p o c z ę st u ne k .

▶ M a ł go r z at a M i ś t a w ra z z wo l ont ariu s z ami.

▶ D e koracj a w b ie gu na 5 k m .

▶ Kate go ria 15 k m ko b ie t y.

▶ 15 k m m ę ż c z y ź ni.

▶ 15 k m d ru ż y ny.

▶ Bu rmist r z d a ł s yg na ł do st ar t u , a na t rasę w y ru s z y ł o lic z ne g r ono z awo d ników ze s woimi
c z wo ro noż ny mi p u p il ami.

psami na uprzęży amortyzującej,
inni metę zdobywali marszobiegiem.
W Dogtrekkingu nie liczy się tylko rywalizacja, ale również satysfakcja z pokonania trasy, Warto zwrócić
uwagę na to, że dzięki takim zawodom właściciele mogą się bardziej
integrować ze swoimi czworonoż-

▶ Ws z yst k ic h ze b ranyc h p r z y wit a ł b u rmist r z M are k D ł u goz im a wsp ó lnie

z M a ł go r z at ą M i śt ą oraz Paw ł e m O r z e c hows k im z Tr ze b nic k ie go K lu b u Ps a .

nymi towarzyszami oraz współpracować z nimi.
Dzięki wsparciu burmistrza Gminy
Trzebnica oraz sponsorów: głównego
firmy „Dino – M. Majka” oraz salonu
Buldog oraz Sadów Trzebnickich, którzy zadbali o to, by każdy z uczestników otrzymał drobny upominek oraz
ciepły posiłek po wyczerpującym

biegu. Co więcej współpraca Gminy
Trzebnica oraz Stowarzyszeniu Trzebnickiego Klubu Psa zmniejszyła problem w zakresie bezdomnych zwierząt, a co za tym idzie spadku liczby
psów i kotów przekazywanych do
schronisk.
[pe]

▶ Z awo dom j ak co r o ku towar z ys z y ł a r o d z inna at m os fe ra .

R

▶ Pawe ł Wo ls k i w raz z ż oną.

▶ Magdalena

Orzechowska
wraz
z burmistrzem Markiem Długozimą.

▶ R y wali z acj a na t rasie d awa ł a uc ze st nikom b ie gu du ż o s at ys fakcj i.

E

K

L

A

M

A

31

32

NR 15 / 144 28.09.2018

Paweł Kapinos dyrektorem akademii
Dyrektorem Akademii Polonii Trzebnica został Paweł Kapinos, który będzie
odpowiadał za szkolenie
w naszym klubie.
– Nasza akademia cały czas rozwija się i rozrasta, obecnie trenuje
w niej około 300 dzieci, więc postanowiliśmy stworzyć stanowisko
jej dyrektora, którego wcześniej
w naszym klubie nie było. Rozmawialiśmy z różnymi kandydatami,
konsultowaliśmy się z najlepszymi specjalistami od spraw szkolenia dzieci i młodzieży w regionie.
Po przeanalizowaniu wszystkich
aspektów, uznaliśmy, że najlepszym kandydatem do tej funkcji jest
właśnie Paweł Kapinos, który jest
człowiekiem stąd, zna miejscowe
realia, ma kontakty w środowisku
i przede wszystkim coś, czego nie
da się kupić, ani zdobyć na żadnym
szkoleniu – wrodzony instynkt do
piłki młodzieżowej. Dlatego zdecydowaliśmy się postawić na niego

i wierzę, że to dobry wybór – mówi
prezes TSSR Polonia Kamil Kwaśniak.
Kapinos to wychowanek i legenda Polonii. Sam był zawodnikiem
zespołów młodzieżowych, a następnie pierwszej drużyny, z którą
jako kapitan wywalczył historyczny
awans do III-ligi. Od kilku lat pracuje
jako trener w naszej akademii i jest
twórcą największego sukcesu w jej
historii – awansu młodzików do Ligi
Wojewódzkiej.
– Gratuluję Pawłowi Kampinosowi objęcia tego stanowiska i mam
nadzieję, że pod jego kierownictwem Akademia Polonii, w której
obecnie trenuje blisko 300 dzieci,
stanie się drugą „Barceloną” – powiedział z uśmiechem burmistrz
życząc powodzenia.
Kiedy nasz nowy dyrektor był kapitanem, trenerem był najsłynniejszy wychowanek Polonii – Ireneusz Mamrot, którego poprosiliśmy
o wyrażenie opinii.
– Przede wszystkim cieszy mnie,
że to stanowisko obejmuje czło-
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wiek z Trzebnicy, który jest wychowankiem Polonii, gdzie spędził całe
swoje piłkarskie życie. Wiadomo, że
taka osoba będzie do swoich zadań
podchodzić bardziej emocjonalnie
i wkładać w to więcej serca i zaangażowania. Znam Pawła i wierzę, że
sobie poradzi w nowej roli. Warto
jednak zaznaczyć, że nie jest to łatwa rola, bo jako dyrektor będzie
musiał podejmować ciężkie, nieraz
niepopularne decyzje. Na przykład
będzie musiał zdecydować o zwolnieniu trenerów, a wiadomo, że
chcąc mieć najlepszą akademię,
trzeba mieć najlepszych trenerów.
Moim zdaniem funkcja dyrektora
akademii jest nawet ważniejsza niż
trenera pierwszej drużyny, bo gdy
w tym drugim przypadku popełni
się błąd, to zespół można odbudować, a w szkoleniu dzieci i młodzieży można pewne rzeczy zatracić
bezpowrotnie. Tym bardziej kibicuję Pawłowi i życzę mu powodzenia
– powiedział trener wicemistrzów
Polski i lidera ekstraklasy.
[kk]

▶ Bu rm ist r z p o g rat u l owa ł Paw ł ow i Kam p inosowi o bj ę c ia fu nkcji d y re k to ra ak ad e mii.
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ta b e l e
IV liga 2018/2019, grupa: dolnośląska (wschód)
Nazwa
M. Pkt. Z.
R.
P.
Bramki
1. Górnik Wałbrzych
7
21
7
0
0
21-5
2. Śląsk II Wrocław
7
18
6
0
1
23-5
3. Orzeł Prusice
7
18
6
0
1
25-10
4. Sokół Marcinkowice
7
13
4
1
2
23-9
5. Polonia Trzebnica
7
13
4
1
2
12-11
6. Piast Żerniki (Wrocław)
7
11
3
2
2
18-10
7. Polonia-Stal Świdnica
7
10
3
1
3
8-10
8. MKP Wołów
7
9
3
0
4
14-16
9. Bielawianka Bielawa
7
9
3
0
4
13-13
10. Sokół Wielka Lipa
7
9
2
3
2
11-12
11. Nysa Kłodzko
7
9
3
0
4
16-18
12. Orzeł Ząbkowice Śląskie
7
8
2
2
3
8-12
13. Unia Bardo
7
6
2
0
5
9-17
14. GKS Mirków/Długołęka
7
4
1
1
5
10-26
15. Piast Nowa Ruda
7
3
1
0
6
7-18
16. Zjednoczeni Żarów
7
1
0
1
6
10-36
Kolejka 7 – 22-23 września Orzeł Prusice 5-2 Nysa Kłodzko / Sokół Marcinkowice
12-1 Zjednoczeni Żarów / Górnik Wałbrzych 7-1 GKS Mirków/Długołęka / Polonia-Stal
Świdnica 4-2 MKP Wołów / Polonia Trzebnica 0-4 Śląsk II Wrocław / Piast Żerniki (Wrocław) 5-0 Unia Bardo / Piast Nowa Ruda 1-4 Bielawianka Bielawa / Orzeł Ząbkowice Śląskie 1-1 Sokół Wielka Lipa Kolejka 8 – 29-30 września Nysa Kłodzko – Sokół Wielka
Lipa 29 .09 15:00 / Bielawianka Bielawa – Orzeł Ząbkowice Śląskie 29 .09 14:30 / Śląsk II
Wrocław – Piast Żerniki (Wrocław) 30 .09 11:00 / na Stadionie Piłkarskim Oporowska /
MKP Wołów – Polonia Trzebnica 29 .09 15:00 / Orzeł Prusice – Sokół Marcinkowice 30 .09
16:30 / Piast Nowa Ruda – Unia Bardo 29 .09 15:00 / Polonia-Stal Świdnica – GKS Mirków/
Długołęka 29 .09 16:00 / Górnik Wałbrzych – Zjednoczeni Żarów 30 .09 16:00
Klasa A 2018/2019, grupa: Wrocław II
Nazwa
M. Pkt. Z.
R.
P.
Bramki
1. Burza Godzieszowa
5
15
5
0
0
23-3
2. Barycz Sułów
5
12
4
0
1
15-7
3. Plon Gądkowice
5
10
3
1
1
19-12
4. Zenit Międzybórz
5
10
3
1
1
15-10
5. Błysk Kuźniczysko
5
10
3
1
1
11-7
6. Lotnik Twardogóra
5
9
3
0
2
14-6
7. Widawa Kiełczów
5
7
2
1
2
12-16
8. Pogoń Syców
5
6
2
0
3
16-16
9. Iskra Pasikurowice
5
5
1
2
2
9-9
10. KS Łozina
5
5
1
2
2
6-7
11. Barycz Milicz
5
5
1
2
2
8-9
12. KS Dobroszów
5
4
1
1
3
10-14
13. KS Łazy Wielkie
5
1
0
1
4
7-27
14. LZS Solniki Małe
5
0
0
0
5
2-24
Kolejka 5 – 22-23 września Burza Godzieszowa 6-1 Widawa Kiełczów / Zenit Międzybórz 8-1 KS Łazy Wielkie / Plon Gądkowice 8-4 Pogoń Syców / Lotnik Twardogóra
2-1 Barycz Milicz / Błysk Kuźniczysko 0-3 Barycz Sułów / Iskra Pasikurowice 2-2 KS Łozina
/ KS Dobroszów 5-0 LZS Solniki Małe Kolejka 6 – 29-30 września Widawa Kiełczów – LZS Solniki Małe 30 .09 11:00 / KS Łozina – KS Dobroszów 30 .09 14:00 / Barycz
Sułów – Iskra Pasikurowice 30 .09 14:00 / Barycz Milicz – Błysk Kuźniczysko 30 .09 14:00
/ Pogoń Syców – Lotnik Twardogóra 29 .09 15:30 / KS Łazy Wielkie – Plon Gądkowice 30
.09 16:00 / Burza Godzieszowa – Zenit Międzybórz 30 .09 11:00
Klasa B 2018/2019, grupa: Wrocław II
Nazwa
M. Pkt. Z.
R.
P.
Bramki
1. Sparta Wszemirów
5
13
4
1
0
34-5
2. Sparta Skarszyn
5
12
4
0
1
28-3
3. LKS Krościna Wielka
5
12
4
0
1
24-7
4. Spartan Marszowice
5
11
3
2
0
26-9
5. LKS Krzyżanowice (k. Wrocławia) 5
10
3
1
1
18-10
6. Błękitni Pawłów Trzebnicki
5
6
2
0
3
10-19
7. Błyskawica Szewce
5
6
2
0
3
13-18
8. Płomień Wisznia Mała
5
6
2
0
3
14-17
9. Tomtex Widawa Wrocław
5
6
2
0
3
16-22
10. Sparta Będkowo
5
6
2
0
3
8-17
11. LKS Paniowice
5
6
2
0
3
7-16
12. Avia Ozorowice
5
4
1
1
3
12-13
13. Grom Ligota Piękna
5
4
1
1
3
8-18
14. Amesko Szczytkowice
5
0
0
0
5
0-44
Kolejka 5 – 22-23 września Sparta Wszemirów 14-0 Amesko Szczytkowice / Błyskawica Szewce 2-6 Spartan Marszowice / Sparta Będkowo 3-2 Tomtex Widawa Wrocław / Płomień Wisznia Mała 3-1 Avia Ozorowice / LKS Paniowice 1-2 Błękitni Pawłów
Trzebnicki / LKS Krzyżanowice (k. Wrocławia) 3-2 Sparta Skarszyn / LKS Krościna Wielka
8-1 Grom Ligota Piękna Kolejka 6 – 29-30 września Amesko Szczytkowice – Grom
Ligota Piękna 30 .09 14:00 / Sparta Skarszyn – LKS Krościna Wielka 30 .09 14:00 / Błękitni
Pawłów Trzebnicki – LKS Krzyżanowice (k. Wrocławia) 30 .09 14:00 / Avia Ozorowice –
LKS Paniowice 30 .09 11:00 / Tomtex Widawa Wrocław – Płomień Wisznia Mała 30 .09
11:00 / Spartan Marszowice – Sparta Będkowo 30 .09 14:00 / Sparta Wszemirów – Błyskawica Szewce 30 .09 11:00
Klasa B 2018/2019, grupa: Wrocław III
Nazwa
M. Pkt. Z.
R.
P.
Bramki
1. Dąb Dobroszyce
5
15
5
0
0
13-1
2. Grom Szczodrów
4
7
2
1
1
11-14
3. Sokół Ujeździec Wielki
4
7
2
1
1
6-4
4. Sokół Kaszowo
3
6
2
0
1
10-2
5. Olimpia Bukowinka
3
6
2
0
1
11-6
6. Orzeł Biedaszków Wielki
3
6
2
0
1
9-9
7. Victoria Zawonia
4
6
2
0
2
8-5
8. KS Komorów
3
4
1
1
1
4-5
9. Sokół Ujeździec Mały
4
3
1
0
3
9-12
10. Sokół Sokołowice
5
1
0
1
4
7-18
11. KS Postolin
4
0
0
0
4
0-12
Kolejka 5 – 22-23 września Pauza: KS Komorów, Victoria Zawonia, Grom
Szczodrów. / Sokół Ujeździec Wielki 1-0 Sokół Kaszowo / Sokół Ujeździec Mały 3-0
KS Postolin / Sokół Sokołowice 0-4 Dąb Dobroszyce / Orzeł Biedaszków Wielki 4-2
Olimpia Bukowinka Kolejka 6 – 29-30 września Pauza: Sokół Sokołowice,
Dąb Dobroszyce, Grom Szczodrów. / Sokół Kaszowo – Olimpia Bukowinka 30 .09
14:00 / KS Komorów – Orzeł Biedaszków Wielki 30 .09 11:00 / KS Postolin – Victoria
Zawonia 30 .09 11:00 / Sokół Ujeździec Wielki – Sokół Ujeździec Mały 30 .09 11:00
Klasa C 2018/2019, grupa: Trzebnica
Nazwa
M. Pkt. Z.
R.
P.
Bramki
1. Pirania Radziądz
4
9
3
0
1
14-12
2. Masłovia Masłów
2
6
2
0
0
15-5
3. Piorun Koniowo
4
6
2
0
2
16-12
4. Struga Czatkowice
4
6
2
0
2
14-10
5. LZS Komorowo
3
3
1
0
2
12-11
6. Start Bychowo
3
0
0
0
3
4-25
Kolejka 4 – 23 września Masłovia Masłów – Start Bychowo nie odbył się / Pirania
Radziądz 2-1 Piorun Koniowo / LZS Komorowo 1-4 Struga Czatkowice Kolejka 5 –
30 września Struga Czatkowice – Masłovia Masłów 30 .09 13:00 / Piorun Koniowo
– LZS Komorowo 30 .09 16:00 / Start Bychowo – Pirania Radziądz 30 .09 13:00

Puchar Europy Modeli Pływających
Gmina Trzebnica działa
coraz prężniej w zakresie organizowania rozmaitych imprez sportowych
i rekreacyjnych. Ostatnio
nad trzebnickimi stawami,
tj. w sobotę 15 września,
odbyły się zawody pierwszego Pucharu Europy Modeli Pływających w klasie
FSR-V 3,5cm.
W zyskującej coraz większą popularność konkurencji udział wzięli zawodnicy także z południowej i centralnej
Polski. Oprócz Pucharu Europy burmistrz Marek Długozima zapragnął
także dodatkowo uhonorować zmagania, ogłaszając jeszcze jeden, specjalny wyścig o puchar Burmistrza
Gminy Trzebnica, który wygrał Cezary
Andryszek. Zawody były jednocześnie trzecią rundą Pucharu Polski w tej
samej klasie, a ogłoszenie finałowego
werdyktu miało miejsce na wyspie
nad trzebnickimi stawami, podczas
których Burmistrz Marek Długozima
uhonorował wszystkich zwycięzców.
Zaś na jego ręce złożono także pisemne podziękowania wręczone przez
Waldemara Wilczyńskiego, wieloletniego propagatora zawodów modeli
ślizgów i nagradzanego zawodnika
w tej niecodziennej konkurencji. Na
koniec wszyscy uczestnicy zmagań
zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.
Łącznie w rywalizacji sportowej udział
wzięło 30 osób, zaś szczegółowe wyniki rywalizacji prezentujemy poniżej.
PUCHAR EUROPY
MODELI PŁYWAJĄCYCH
II RUNDA JUNIOR
Mikołaj Sobczyk
Łódź
Armand Surtel
Września
Filip Gajski
Trzebnica
MISTRZOWIE EUROPY /
PUCHAR EUROPY JUNIOR
Mikołaj Sobczyk
Łódż
Armand Surtel
Września

▶ Wsp ó lne z dj ę c ie uc z e st ników im p re z y w ra z z b u rmist r ze m .
Filip Gajski –
Trzebnica
III RUNDA SENIOR
Cezary Andryszek Chorzów
Sebastian Bernacki Trzebnica
Sobczyk Jan
Łódż
MISTRZOWIE EUROPY /
PUCHAR EUROPY SENIOR
Cezary Andryszek Chorzów
Sebastian Bernacki Trzebnica
Sobczyk Jan
Łódż
RANKING 2018 STANDARD 3,5
JUNIOR
Filip Gajski
Trzebnica Mistrz Polski
Sebastian Trybek Trzebnica
Wicemistrz Polski
Dominik Wilczyński Blachownia
II Wicemistrz Polski
SENIOR
Mistrz
Waldemar Wilczyński Blachownia
Polski
Cezary Andryszek Chorzów
Wicemistrz Polski
Andrzej Ulczycki Chorzów
II Wicemistrz Polski
PUCHAR BURMISTRZA
Cezary Andryszek Chorzów

▶ Filip G aj s k i M ist r z Po ls k i J u nior ów z Tr ze b nic y

▶ Burmistrz Marek D ługozima otrz ymał pisemne podzięko wanie za wsparcie modelarz y oraz organizacji turnieju.

Lekkoatleci z Wielkopolski w Trzebnicy
Podczas tegorocznych wakacji Trzebnica stanowiła nie tylko teren lokalnych, amatorskich zmagań na
boiskach Orlik, ale przyciągnęła tak że młodych sportowców spoza województwa dolnośląskiego, liczących
na poważną, profesjonalną karierę. W dniach 9-12
sierpnia w Trzebnicy gościli bowiem na letnim obozie
treningowym młodzi lekkoatleci z Wielkopolski wraz
z trenerem Robertem Rosiakiem. Młodzież trenująca
w wielkopolskich klubach UKS Skoczek Władysławów
i UKS Sprinter Słodków zjawiła się w naszej miejscowości korzystając z doskonałej bazy wypadowej dla sportowców jaką posiada Gmina Trzebnica dzięki wieloletnim nakładom w inwestycje i rozwój miasta. Trzebnica
i jej mieszkańcy całkowicie podbili ich serca.
Dla młodych lekkoatletów wyjazd
do Trzebnicy stanowił podwójną
przyjemność: przede wszystkim nie
mogli nachwalić się doskonałych warunków do trenowania, ale zachwycił ich również urok samego miasta.
W trzydniowym pobycie zawarto
bardzo intensywny program ćwiczeń,
korzystając z obiektów z bieżni lekkoatletycznej na stadionie Fair Play Arena, basenów Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA-ZDRÓJ, a nawet

siłowni zewnętrznych w Parku Solidarności. – Takie nowoczesne boisko, taki Aquapark w tak niewielkiej
w końcu miejscowości to szok. Macie
tu wszystko do profesjonalnego trenowania! – nie kryli podziwu.
– Nie wiedziałam, że to takie
śliczne miasteczko. Wygląda jak
uzdrowiskowe. Bałam się nudy po
treningach, a tymczasem jest tu tyle
pięknych miejsc, że nie wiadomo co
zwiedzić najpierw – zachwycała się

▶ Le k koat l e c i z Wie lkop o ls k i by li z ac hw yce ni waru nk ami j ak ie z ast ali w Tr ze b nic y.
z kolei inna uczestniczka. Młodzież
nocowała w Domu Wypoczynkowym Zdrój i podkreślała okazywaną
im życzliwość ze strony obsługi bazy
noclegowej oraz obiektów, w których
ćwiczyli. Ujęła ich także życzliwość
Burmistrza Marka Długozimy, który
wręczył wszystkim uczestnikom obo-

zu drobne upominki życząc sukcesów
sportowych. Zgrupowanie w Trzebnicy było ich ostatnim etapem przygotowań do Międzywojewódzkich
Mistrzostw Młodzików w Lekkiej Atletyce odbywających się w Poznaniu,
stanowiących równocześnie eliminacje do Mistrzostw Polski. Obustronne

zadowolenie z pobytu w Trzebnicy
– zarówno gości, jak i gospodarzy,
pozwala mieć nadzieję, że nie był to
ostatni taki obóz w naszej gminie, ale
że to dopiero początek dynamicznej
współpracy.
[gm]
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okienko
z wierszem

Kończy się powoli wrzesień, nowy rok szkolny
nabrał rozpędu. Jesień to
idealny czas na naukę,
spotkanie z lekturą. Publikujemy zatem wiersz
Kazimierza Nowaka,
jak zwykle precyzyjnie
skomponowany, niosący
głębokie i uniwersalne
przesłanie.

E

Kącik

Książki

Życzenia

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

M

Burmistrz Marek Długozima wraz z pracownikami
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy

Z całego serca
Tobie życzymy!
w Twoje 18 urodziny.
rodzice z Piotrusiem

Emilii i Sebastianowi Hawryliszynom,
życząc im odkrywania
nowych uroków wspólnego życia
w powiększonym składzie, a nowonarodzonemu
zdrowego i beztroskiego dzieciństwa w otoczeniu kochającej rodziny.

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

A

Piotrowi

Nadszedł dzień, na który długo czekałaś,
byłaś dzieckiem, a dziś dorosłą się stałaś,
dziś świat otwiera przed Tobą drzwi
do kolorowych, choć poważnych dni!
Radości z każdego dnia,
szczęścia, które wiecznie trwa.
Sukcesów w każdej dziedzinie życia.

składam serdeczne gratulacje

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

L

Aleksandro

Z okazji narodzin pierworodnego Syna

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

K

Nie ma nic cenniejszego
niż wdzięczność

wdzięczności

KAZIMIERZ NOWAK

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 – podobnie jak w poprzednim
sezonie – w Gminnym
Centrum Kultury
w każdy poniedziałek
od g. 9.30

R
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Informator
Gminnego Centrum Kultury i Sportu

KULTURA
Aperta Fenestra

Lech Taraszczuk / Galeria Poddasze

Nowina

Wystawa fotograficzna Marty Wojtowicz
Sala im. Feliksa Mułki

Integracje

Malarstwo / Aleksandra Lis & Wiesława Siwoń
Galeria Parter

Szczęście w kratkę

Malarstwo / Pracownia Malarstwa

Przegląd
prac plastycznych

SUTW „Tęcza” w Trzebnicy / sala 100 / od 28.09.2018

WYDARZENIA KULTURALNE
od 1 października

17:30 i 20:30

artKAWIARNIA

K

L

A

M

A

Ruszają sekcje działające w GCKiS
szczegóły na stronie gckis.trzebnica.pl
Kabaret Młodych Panów - „Bogowie”
Sala Widowiskowa GCKiS
GCKiS ul. Prusicka 12
pon. – czw. 12:00 – 20:00 / pt. – niedz. 12:00 –
22:00

18:00

Gry bez prądu / Art Kawiarnia / Wszystkich
pasjonatów gier planszowych oraz zainteresowanych tematyką RPG serdecznie zapraszamy! / wiek 8+, zajęcia bezpłatne

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

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”

każdy poniedziałek od
1 października

E

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

WYSTAWY

27 października

R
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PREMIERY W KINIE POLONIA
28 września

Mała Stopa

12 października

Hotel Transylwania 3

SPORT

Hala Sportowa
tel. 71 312 11 7

ul. Kościelna 9
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

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

ul. Oleśnicka

Kort tenisowy nieczynny do odwołania

WYDARZENIA SPORTOWE
21 października

IX Leśne Przedbiegi

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
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Amerykański
finansista

50

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 wylosowanych 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).

Gorący
Tytuł
trunek Jezusa
Pazura Chelsea
lub Żak Londyn

Amerykański
finansista

zł

18

13

19

PopulaPopularne
imię
rnepsa
imię
dla

obroży

awansu

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje:
TRZEBNICA
POLNA 27 A PIĘTRO 1

terenu

8

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

11

Ojciec
Ojciec
sekty

sekty

11

otworów

Cwana
przeku-

Element
zegarka

9

GasiGasi
go go
strażak
strażak

Tkanina
nana
Tkanina
katanę
katanęi spodnie
i spodnie

5

ObniżeObniżenie
nie
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Są nimi
aluwia

Są nimi
aluwia

6 6
Obuch,
Obuch,nadziak
nadziak

Drzewo
Drzewo
zz
bagien
bagien

NiszNiszczenie
czenie
gleby
gleby

Nic po
niej nie
zostało

…

12
12

Orzeszkowa,
Orzeszkowa,
pisarka
pisarka

16

Nic po
niej nie
zostało

10

…
swoje,
swoje,
baba
baba
swoje
swoje

KomiKomisarz zz
sarz
serialu
serialu

1717

Rozwiązanie z numeru 14 (143)

16

MożliMożliwość
wość
awansu

dla psa

Imię
Minnelli
Imię
Minnelli

h a s ł o : Kapitan Jack Sparrow

Antonim

A

3

Własna
lub pos-

diabła
Antonim
diabła
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Własna
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lub pospolita
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Japonii
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Gatunek
Gatunek
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Pełna
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Marka
Japonii

rzucana
z łodzi

Kreskówkowa
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Genowefa Wiącek
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Kreskówkowa
Sobota dla Żyda
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PrzypiętaPrzypiędo
ta do
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metal,
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10

Warzywo z
rodziny
dyniowatych

l.at. 55
Lekki
metal,
Pełna l.at. 55

L

Kolega
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14

13

Sobota dla Żyda

zł

Doktor Latoszek
z serialu "Na
dobre i na złe"

14

18

Straż,
pikieta

99

Odmiana

15 teriera

K

Kolega
pora

Warzywo z
rodziny
Lekki
dyniowatych

pikieta
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Doktor Latoszek
z serialu "Na
dobre i na złe"
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trunek Jezusa
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lub Żak Londyn
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A

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
WYDZIAŁTECHNICZNO–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

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
Przystanek nr. 12 –
ul. Ks. Bochenka,
miejsce: Al. Jana Pawła II

TRZEBNICA – KONIOWO 15:35
KONIOWO – TRZEBNICA 8:20 11:35

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

Przystanek nr. 12 –
ul. Ks. Bochenka,
miejsce: Al. Jana Pawła II
przystanek nr 18 (UM)
– ul Daszyńskiego,
miejsce: Urząd Miejski.

TRZEBNICA – UJEŹDZIEC MAŁY
14:15
Kursuje w dni nauki szkolnej od poniedziałku
do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy

Przystanek nr. 12 –
ul. Ks. Bochenka,
miejsce: Al. Jana Pawła II

TRZEBNICA – MASŁÓW – KAŁOWICE – TRZEBNICA
12:05 16:15

TRZEBNICA – MARCINOWO

15:15 A

A – w ferie zimowe i wakacje letnie kursuje tylko do Ujeźdzca Wielkiego
źródło: w w w.kolejedolnoslaskie.pl
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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

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

PEDIATRA
NEONATOLOG

PEDIATRA
Neonatolog

Anna Kowalik

pediatra, specjalista neonatolog

Trzebnica

lek. med.

Stanisława Marcjoniak
specjalista chorób dzieci i neonatologii

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

INTERNISTA
DIABETOLOG
lek.

Jolanta Wojciechowska
TRZEBNICA

//////////

ul. W. Jagiełły 9

Przyjmuje codziennie po uprzedniej
rejestracji telefonicznej.

71 312 11 62
502 670 316

tel.

STOMATOLOG
lek. stom.

Ewa Zgliczyńska-Duda

NOWY GABINET

ul. Św. Jadwigi 27 A-B

Trzebnica
ul. J. Korczaka 1E

godz. przyjęć: środa 15.00 – 16.30

(wejście od strony parkingu przy
ul. A. Krajowej na osiedlu Zdrój)

Rejestracja telefoniczna
po godz. 20-tej
tel.

71 312 16 80
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

• stomatologia zachowawcza
• stomatologia dziecięca

tel. 607 636 024

TECHNIK DENTYSTYCZNY

G ABINE T Y LEK AR SK IE / / / / / / / / /
INTERNISTA
KARDIOLOG

880 583

GABINET
PEDIATRYCZNOALERGOLOGICZNY

LARYNGOLOG

Anna Puchała
specjalista pediatrii i alergologii
TRZEBNICA
ul. Św. Jadwigi 27 A-B
w ProVicie
od godz. 16-tej

tel. 602

Rodzinna
Zofia Anna Bartłomiej

Kaczmarzyk

www.kaczmarzyk.eu

ortodonta
IMPLANTY

Godziny przyjęć gabinetu:

pon. – śr. – pt. 16 – 19

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

tel. 71 312 19 71

604 474 755

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

504 234 127

tel.
mgr Agnieszka Franieczek-Madalińska
dojazd do pacjenta neurologicznego

specjalista stomatologii
zachowawczej z endodoncją
Trzebnica
ul. Św. Jadwigi 19 a
czynne od poniedziałku do piątku

rejestracja telefoniczna

OKULISTA

OKULISTA

rejestracja

lek. Agnieszka Dzioba-Musiał

Trzebnica ul. Mickiewicza 1
tel. 71 312 05 60

Justyna Składnik

w ZAKŁADZIE OPTYCZNYM

specjalista chorób oczu

TRZEBNICA
Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica – ZDRÓJ
ul. Kościuszki 10

Przyjmuje we wtorki
w godz. 15.00 – 19.00

rejestracja telefoniczna
tel. 665

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

606 882

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

Gabinet

• BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU

masażu leczniczego
i terapii manualnej

mgr Paweł Stelmaszczyk

• 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.

Dzieci Młodzież Dorośli

mgr Renata Wójcicka

Adam Wesołowski
Trzebnica
ul. J. Korczaka 1E
(Osiedle Zdrój – wejście
od ul. Armii Krajowej)
• stomatologia zachowawcza
z endodoncją

tel.

•
•
•
•
•
•
•

• konsultacje i zabiegi dermatologiczne –
usuwanie brodawek i włókniaków również
w obrębie powiek
• zabiegi złuszczania kwasami organicznymi
(owocowymi) – trądzik, przebarwienia, blizny
• zabiegi estetyczne lekarskie – wypełnianie:
zmarszczek, ust; mezoterapia igłowa, botox

poniedziałek 15:00-19:00

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

ul. Kościuszki 10
tel. 696 115 821

inttegracja
sensoryczna
CENTRUM TERAPII
Beata Szymańska
Zaprasza na diagnozę i terapię
INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
gabinet Zawonia, ul. Milicka 1
gabinet Czeszów, ul. Zielona 6a

Tomasz Harań

specjalista radiolog
Trzebnica (koło stadionu)
ul. Obornicka 41e

rejestracja

71 387 27 78
605 175 050

tel.

Godziny przyjęć:

Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna

Nasz Świat
ul. Daszyńskiego

33/1

Trzebnica
tel.

730 415 710

NPPP „Nasz Świat”
diagnoza dysleksji opinie do
wniosków o edukację domową wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka diagnoza
i terapia

logopeda
psycholog
pedagog
tel.

730 415 710

695 037 146

beata73_33@o2.pl

dermatolog
-wenerolog

Gabinet USG

PSYCHOLOG

Trzebnica ul. Rynek 13/6
rejestracja tel. 503 901 757
www.pozytyw-ka.pl

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

519 580 771

dr n. med.

353 595

DERMATOLOG

tel.

www.naszswiat.org

Centrum Rozwoju i Wsparcia
Psychologicznego
psycholodzy dzieci i młodzieży
psycholodzy osób dorosłych
neurologopedzi
psychoterapia dzieci i młodzieży
psychoterapia osób dorosłych
grupy rozwojowo terapeutyczne dla dzieci i młodzieży
EEG biofeedback

tel. 600

• stomatologia dziecięca

tel. 608 485 186
P OZ Y T Y W- Ka

ul. Witosa 20

lek. stom.

PSYCHOLOG

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

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

STOMATOLOG

Psycholog
Psychoterapeuta
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agnieszka Muszczak-Sowa

71 740 50 12

pon. i czw. 9:00 – 15.30
wt. i śr. 14:00 – 19:00

Katarzyna Matyasik

tel. 605

TERAPEUTA MANUALNY

OCT – optyczna koherentna tomografia
komputerowe pole widzenia

LOGOPEDA

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

Masaż Leczniczy

i PRACOWNIA OPTYCZNA

38 38 58

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

FONEO
CENTRUM SŁUCHU

dr n. med.

603 233 932
505 377 781

J. Rakowska-Stefanidis

poniedziałek 13:00 – 18:00
środa 15:00 – 19:00
w innych dniach
po telefonicznym uzgodnieniu

STOMATOLOG

pon. – pt. w godz. 8:00 – 19:30
tel. 71 312 15 10, 601 721 805

gabinet ginekologiczny

konsultacje w sprawie
leczenia niepłodności

ul. KOŚCIUSZKI 10
Rejestracja
tel. 607 09 99 00

Trzebnica ul. Św. Jadwigi 21 b

PSYCHIATRA

przyjmuje:

• choroby uszu, nosa, gardła i krtani
• badania videoendoskopowe
• zabiegi operacyjne
Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

pełen zakres usług
stomatologicznych

GINEKOLOG

zakres: USG, cytologia,

686 165

praktyka
laryngologiczna
Dr nauk med. Piotr Pastuszek

Stomatologia

GINEKOLOG
ginekolog-położnik

tel. 505

159 230

tel. 601 754 974

ginekolog-położnik
Trzebnica, ul. Kosmonautów 8

Rejestracja telefoniczna:

po wcześniejszym umówieniu.

www.arodent.net.pl

Janina Aleksandra Miturska

Trzebnica

www.viltismedica.pl

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

tel. 602

Viltis Medica

Specjalistyczny Gabinet
Chorób Płuc
ul. Wrocławska 8D

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ
II piętro, pokój 29
wizyty domowe tel. 601 760 888

Arodent

TRZEBNICA ul. Obornicka 41 G
Pracownia czynna
pon. – pt. 9:00 – 16:30

lek. med. Agata Kot

Trzebnica ul. Kościuszki 10

dr n. med. Anna Białek-Szymańska

naprawa protez
zębowych

PULMONOLOG

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

Adrian Lenkcis

Pracownia Techniki Dentystycznej

//////////////

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 ABINE T Y LEK AR SK IE / / / / / / / / / / / / / / /

AKUPUNKTURA
mgr Łukasz

Trzebnica

fizjoterapia
osteopatia

ul. Św. Jadwigi 1/2
Leczymy:

więcej informacji na stronie

Kinesiology Taping

SKLEP MEDYCZNY
MEDICA

rejestracja tel. 503 195 870

plastrowanie dynamiczne
•
•
•
•
•

Agnieszka
Franieczek-Madalińska

Trzebnica
ul. Daszyńskiego 67/11

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

rejestracja tel. 504 167 632
lub na www.znanylekarz.pl

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

Trzebnica
ul. Św. Jadwigi 33/4
www.logo-spektrum.pl
tel. 605

Specjalista Chirurg – Onkolog

Konsultacje Onkologiczne
Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

czwartki godz. 11-15

rejestracja tel.

APTEKI

606 456 454

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

•
•
•
•
•

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. – pt. 8:00 – 16:00

lek. wet. Ewa
Okręglicka – Langner

Trzebnica

tel. 511 056 459, 794 587 104

ul. Kolejowa

1b

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

601 061 222
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

umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia

PRZYCHODNIA
SPECJALISTYCZNOREHABILITACYJNA
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

606 882

ASC SŁUCHMED

Przychodnia
Weterynaryjna
FENIKS

tel. 71

Dietoterapia
Klaudia Lampa
magister żywienia i suplementacji 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 rzebnica
ul. Św.

Jadwigi 33/7
domofon nr 7 / 2 piętro
wt. i śr. w godz. 16 – 19
REJESTRACJA telefoniczna

logospektrum.trzebnica@gmail.com

Onkolog

• Usg piersi, tarczycy, węzłów chłonnych, ślinianek, jąder.
• Biopsje cienko i gruboigłowe piersi
i tarczycy.
• Dermatoskopia-badanie znamion
barwnikowych skóry

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

tel. 504 234 127

TRZEBNICA ul. Daszyńskiego 67/IV

Mariusz Krawczyk

Trzebnica ul. 1 Maja 3

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

ul. Św. Jadwigi 27A-B Trzebnica

dr n. med.

dr n. wet. Stanisław Dzimira

pon. / śr. / pt. 11 – 19
wt. / czw.
8 – 16
sob.
10 – 14

ProVita

• dermatoskopia – 20 x ocena zmian
barwnikowych
• światłolecznictwo – system TL-01 UVB
– 320 nm (AZS, łuszczyca)
• elektrokoagulacja i krioterapia zmian włókniaków, brodawek wirusowych, innych
• zamykanie naczynek krwionośnych
(termoliza)
• peelingi medyczne twarzy
• pedicure leczniczy
• pielęgnacja stopy cukrzycowej
• usuwanie odcisków, modzeli
• leczenie wrastających paznokci i profilaktyka

gabinet weterynaryjny iatros

312 09 85
601 76 29 57

Centrum Medyczne

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

Lekarz weterynarii

bóle głowy, migreny,
zatoki, bóle kręgosłupa,
urazy sportowe

www.stepmed.pl

UROLOG
lek. Waldemar BONCZAR

Łagoda
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513 128 911
miejsce
na Państwa
ogłoszenie
lekarskie
telefon
665 086 997

dyżur nocny przez cały 2018 rok
pełni apteka: Panaceum
ul. Daszyńskiego 65 Trzebnica
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ogłoszenia
drobne

Sprzątanie(10) profesjonalne sprzątanie
domów i mieszkań, prasowanie oraz mycie
okien tel. 510 773 825.
Opiekunka dla starszych(10) zaopiekuję się osobami starszymi, tel. 605 441 363.
Praca w ogrodzie(10) prace pielęgnacyjne 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.

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 9 października 2018 r.

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam
mieszkanie(15) bezczynszowe, własnościowe w centrum Trzebnicy (ul. Daszyńskiego) 32mkw, pokoje przechodnie, kuchnia,
łazienka, tel. 730 808 476 lub 792 370 437.
Dom(15) siedlisko, małe gospodarstwo na
wsi w bliskiej okolicy Trzebnicy, Milicza, Żmigrodu, Rawicza za cenę do 300 000 zł. Dom
może być starszy do malutkiego remontu lub
nowy do wykończenia, najważniejszym kryterium jest działka nie mniejsza jak 30 arów.
Proszę o konkretne propozycje na maila: dosmin@wp.pl lub telefonicznie 723 919 061.
mieszkanie (14) w centrum Trzebnicy, o powierzchni 50 mkw, 2 pokoje, pokój z aneksem
kuchennym, łazienka, stan idealny, cena do negocjacji, tel. 785 464 303.
Mieszkanie (13) 101 mkw, na 1 piętrze, z garażem, ogrodem w okolicy Kątów Wrocławskich,
tel. 723 270 982.
Mieszkanie (13) własnościowe 39,6 mkw,
dwa pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój,
tel. 722 104 125, 722 104 087.
mieszkanie (13) w Prusicach 41mkw, w bloku: 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 działce 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, budowlana na granicy Trzebnica – Księginice,
w pełni uzbrojona (woda, prąd, kanalizacja),
atrakcyjnie położona, tel. 506 837 298.
działka(15) budowlana w Szczytkowicach,
tel. 691 802 547.
Ziemia(15) powiat trzebnicki, całość 1,90h,
obecnie zasiana jest pszenica, bardzo dobry
dojazd, cena 75 tyś, tel. 533 488 448.
Działki (15) 10 arowe, uzbrojone w Szczytkowicach, cena 65 zł / mkw, tel. 601 592 521.
DZIAŁKI (14) Budowlane w Księginicach, tel.
509 406 292.
Działka(14) budowlana, 20arów, z budynkiem mieszkalnym i gospodarczym w Budczycach k. Zawoni, tel. 604 107 284.
Działka(14) 4 sztuki, budowlane w Kałowicach, gmina Zawonia, każda po 10 arów, sprzedam 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 Kociej Górze, 3,5 ara, zagospodarowana z altaną
i schowkiem z narzędziami, krzewy, drzewa
owocowe, kwiaty, tel. 661 185 138.
Działka(14) budowlana, 11 arów, okolice
Trzebnicy, 15 min od Wrocławia, warunki zabudowy, 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 miejscu, 1ha ziemi, tel.690 365 959.
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 Wrocławia S-5, około 20 min, tel. 782 532 519.
Działka(14) o powierzchni 6,5 ara, położonej – Nowy Dwór gmina Trzebnica, tel. 782
281 874.
Działka(10) budowlana 15 arów, Szczytkowice 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

Skoszę trawę(8) o dużych powierzchniach, wywiozę pokost, tel. 726 626 423.
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
Trzebnicy przy drodze asfaltowej, wjazd z obniżonym chodnikiem, w sąsiedztwie budowane jest osiedle domków jednorodzinnych,
atrakcyjne położenie, CENA DO NEGOCJACJI,
tel. 501 722 594.

DZIAŁKa(15) budowlana 11 arów w cichej
okolicy ul. Wrocławskiej. Posiada warunki
zabudowy oraz wszelkie niezbędne decyzje potrzebne do zakupu. Niedaleko szkoła,
market Netto, stacja benzynowa. Położona
10min. od Wrocławia, na obrzeżach Trzebnicy. tel. 724 820 669.

Działki(11) budowlane o pow. 11 arów, z wydaną decyzją na budowę w Gmina Zawonia,
Pstrzejowice, tel. 725 147 283, 667 909 102.
działki budowlane(10) Do zakupu pozostała działka 14ar w miejscowości Skarszyn,
dla której obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Położone jest
w dogodnej lokalizacji znajdującej się w centrum miejscowości. Znajduje się w sąsiedztwie drogi powiatowej, w której są poprowadzone 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. Czereśniowa, 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. Piwniczna 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 działalność 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-usługowy 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: paulinajodestol777@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.
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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.

zamienię
kawalerka(13) w Trzebnicy po generalnym 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.

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/zajęcia 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 pomoże w nauce języka niemieckiego, tanio już od
20 zł, tel. 783 164 357.

Mam do wynajęcia
Powierzchnie biurowe (15) o wielkości
10 - 30 mkw, w centrum Trzebnicy, ul. Solna 6,
w biurowcu znajduje się 21 lokali. Teren biurowca jest ogrodzony i posiada własny parking, tel. +48 663 844 847.
pokoje (15) dwa pokoje z przeznaczeniem na
gabinet lekarski, kosmetyczny, biuro itp. Obiekt
monitorowany, klimatyzowany, z poczekalnią
i parkingiem, przy ulicy Św. Jadwigi 25a, duży
pokój - 27 mkw - posiada własną łazienkę z toaletą, z szafką i umywalką i bidetem, klimatyzowany, mały pokój – 14 mkw, klimatyzowany, z
szafką i umywalką, tel. 697 628 276, 695 927 307.
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 całym wyposażenie sklepu, tel. 665 233 752.
Mieszkanie (13) w centrum Trzebnicy, 1piętro, pow.75mkw, ( 3pokoje,kuchnia umeblowana, łazienka, 2 duże balkony), w pobliżu
Lidla, możliwość grillowania, ustawienia basenu itp., tel. 502 616 533.
Lokal(13) po salonie samochodowym
w Trzebnicy, powierzchnia 170 mkw, po kapitalnym remoncie, tel. 607 102 009.
Mieszkanie (15) w centrum Trzebnicy,
o pow. 45 mkw, dwa pokoje, umeblowane,
tel. 695 201 318.
stanowisko(13) do stylizacji paznokci podnajmę osobie prowadzącej własną działalność
gospodarczą. Jedna stała opłata 600 zł netto (3
dni w tygodniu), Chętnych zapraszam do kontaktu: 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 tygodniu). 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 łazienką z dostępem do kuchni i pralni w domu
jednorodzinnym w Trzebnicy + miejsce parkingowe na utwardzonym podwórku cena
800,/os. wolny od 01.09.2018, tel. 601 764 525.
Dom (13) dla Firm, o pow. 280mkw + podwórko 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, blisko basen, cena 1250 zł +media, tel. 502 908
801, 601 995 344.
Hala(13) 180 mkw w Trzebnicy, ul. Jędrzejowska, tel. 603 847 900.
mieszkanie(12) w Trzebnicy, 37 mkw, tel.
600 120 894.
Lokal(14) usługowy o pow. 69 mkw. w Trzebnicy, przy ul. Kolejowej, tel. 663 844 847.
Mieszkanie(14) o pow. 43 mkw, w Trzebnicy przy ul. Kolejowej, nowe, 1 piętro, w pełni
wyposażone, sypialnia, przestronna kuchnia,
łazienka, duży przedpokój, tel. 663 844 847.
Lokal(11) o powierzchni 36 mkw, w Trzebnicy przy ulicy Milickiej 5a, – Miejsce parkingowe, brama zamykana na noc, sterowana
pilotem, przestrzeń możliwa do zagospodarowania 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 pokoje, kuchnia, łazienka, pomieszczenia gospodarcze, najchętniej dla firm, tel. 728 943 488
lub 694 954 889.
Mieszkanie(9) 42 mkw, w centrum Trzebnicy, 3 piętro, tel. 603 468 643.
Piętro(8) w domu jednorodzinnym w cen-

TV(8) LG 42LD650, 42 cale, płaski, używany,
lekko uszkodzony (miga przy włączeniu), Odbiór własny: Trzebnica lub Kryniczno, cena:
320 zł, tel. 606 610 955.
Materac(11) do masażu, cena 100 zł, tel. 726
953 689.
.

Felgi (14) aluminiowe, roz.15, do Skody, tel.
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.

Sprzedam

trum Trzebnicy, tanio, dla pracowników, tel.
507 204 802.
Kawalerka(8) Osiedle Bukowe, umeblowane, 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 gospodarczą, tel. 71 312 16 31.2.
Mieszkanie(10) Para szuka do wynajęcia
2-3 pokojowego mieszkania w Trzebnicy, tel.
723 024 303.

dam pracę
Klawiszowiec(15) Zespół muzyczny szuka klawiszowca, tel. 693 800 815.
Pracownik budowlany(15) poszukuję: murarzy, cieślo-zbrojarzy, osób do robót
wykończeniowych, pomocników, jak również osób chętnych do przyuczenia. Pracujemy w rejonie Trzebnicy i Wrocławia, tel. 601
775 733.
KIEROWCA(15) zatrudnię kierowcę do rozwożenia pieczywa. Praca jednozmianowa.
Umowa o pracę. Piekarnia Trzebnica, tel. 691
283 007.
PIEKARZ(15) zatrudnię piekarza. Umowa o
pracę. Piekarnia Trzebnica, tel. 691 283 007.
Sprzedawca detaliczny(14) Plantacja 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 współpracy osobę od refleksoterapii, Trzebnica
tel. 533 061 062.
Spawacz(13) Firma ANOTIS zatrudni spawacza 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 spawacza lub ślusarza – spawacza. Oferujemy wysokie wynagrodzenie oraz stałe zatrudnienie na
pełen etat, tel. 663 844 847.
Pracownik produkcyjny(13) zatrudni PIEKARNIA JUL-KA, Doświadczenie nie
jest wymagane, Oferujemy:-stabilną pracę,
-atrakcyjne wynagrodzenie, -umowę o pracę,
-dodatkowy pakiet ubezpieczeniowy w grupie 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, kontakt osobisty lub tel. 607 817 909.
Stolarz (13) Firma FreeKids w Zawonii zatrudni Stolarza/Pomocnika stolarza. Umowa
o pracę, e-mail: biuro@freekids.pl, tel. (71) 312
72 50.
Magazynier(13) Firma FreeKids w Zawonii 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 zaraz, z doświadczeniem pedagogicznym, tel.
796 500 052.
Prowadzenie domu(11) na stałe, sprzątanie, gotowanie, robienie zakupów, tel. 796
500 052.
murarz(11) zatrudnię murarzy, zbrojarzy,
tynkarzy gipsowych, pomocników oraz osoby 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 drożdżowych. Praca w godzinach rannych. Umowa
o pracę, tel.691 283 007.
Konserwator / Kurnikowy(11) PRACA NA FERMIE DROBIU, Ferma Wszemirów
zatrudni kurnikowego / kurnikową oraz konserwatora. Pensja powyżej 2 tys., na rękę, tel.
692 462 397.
Opiekunka(11) zatrudnię uczciwą opiekunkę do osoby starszej, chodzącej, samodzielnej, doraźnie, opieka wg potrzeby, tel. 797
436 685.
piekarz/ pomoc piekarza(10) zatrudni 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.
Kelnerka/kucharz(15) Restauracja
Palermo w Trzebnicy przy ul. Jana Pawła
II 1 zatrudni osobę na stanowisko kelnerki
oraz kucharza. Mile widziane doświadczenie. Oferujemy umowę o pracę, elastyczny
grafik. Informacje pod, tel. 668 374 650.
Kelnerka/kierowca(15) Pizzeria Palermo 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
murarz/ogólnobudowlaniec/
pomocnik (15) przyjmę do pracy na terenie
Wrocławia, warunki do uzgodnienia, tel. 570
578 256, 883 622 277.
Sprzątanie (15) posprzątam mieszkanie
gruntownie, przed lub po wynajmie, po remoncie, mycie okien, Trzebnica i okolica, tel.
570 313 265.
Opiekunka(15) poszukuję pracy - opieki
nad dziećmi w wieku 0- 8 lat, tel. 570 313 265.
Opieka na osobą straszą(14) zaopiekuję 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, szalowanie i inne prace również jako pomocnik, tel.
577 294 430.
Sprzątanie(12) podejmę dodatkową pracę jak sprzątanie, gotowanie, tel. 577 041 236.
Praca dorywcza (11) (emeryt) na stanowisko operator koparek i ładowarek tel. 531
034 648.

Ciągnik (15) samoróbka, diesel + pług + brony+ wóz konny przerobiony do ciągnika,tel.
607 214 965.
Skoda(15) Octavia II  1.6 benzyna +gaz
,rocznik 2005rok. Nowo założony gaz, klimatyzacja nabita, wszystko wymieniane na
bieżąco. Cena 15 000 tyś zł, do negocjacji, tel.
534 477 668.

RENAULT(15) MEGANE 1,5 DCI, ROK 2005
PRZEBIEG 254000, ELEKTRYCZNE LUSTERKA,
SZYBY, AUTOMATYCZNA KLIMATYZACJA,
CENA 6300 zł, DO NEGOCJACJI, tel. 605
465 521.

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.
Mercedes(13) benzyna, rok 2003, S klasse
500, zamówiony w fabryce na specjalne zamówienie, 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 sprzęgła 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.
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 dobrym stanie, cena 250 zł, tel. 601 764 525.

Lustrzanka(10) Nikon D3200 + obiektyw
nikkor 18-105mm + futerał, cena 1400 zł, tel.
503 865 416.

piec Co(15) wszystkopalny: drewno i węgiel,
Piec robiony był na zamówienie, gruba blacha, pracował 6 sezonów. Ogrzewaliśmy nim
dom o pow. 150 mkw, w zestawie jest też
termometr, pompka i sterownik. cena 600 zł,
tel.603 283 075..

Podgrzewacz wody(14) tanio, używany, emaliowany podgrzewacz wody, 140 l z
wężownicą, tel. 606 823 751.

piec(13) na ekogroszek, 25 KW, używany, producent SIEMKO, tel. 601 877 121.
butle (13) azot tlen, Trzebnica, tel. 514 604 545.

Laptop(15) Lenovo, sprawny, gotowy do pracy, cena 150 zł, tel. 536 391 725.
Buty (15) z blachą, nieużywane, cena 50 zł, tel.
536 391 725..

SPAWACZ-ŚLUSARZ

• Spawanie metoda MIG/MAG oraz TIG

Opis:
głośniki(13) CREATIVE INSPIRE P5800 – 5.1.
Głośniki praktycznie nie używane, nie posiadają śladów użytkowania. W 100% sprawne,
cena 180 zł, do zobaczenia i odbioru w Trzebnicy, tel. 691 141 985.

ekspres przelewowy(13) do kawy,
sprawny, niemieckiej firmy STUDIO/QUIGG.
Termos o podwójnych ściankach ze stali nierdzewnej (około 1 litra) z nakrętką i zaworem
wylotowym. PROGRAMATOR – możliwość
zaprogramowania włączenia ekspresu na
żądaną godzinę, wymienny filtr do standardowych worków filtracyjnych, automatyczne
wyłączanie, do odbioru i zobaczenia w Trzebnicy, cena 55 zł, tel. 691 141 985.

Sterylizator(11) w bardzo dobrym stanie, mało używany, tel. 514 399 495.
Stepper(14) posiada licznik i linki. Stan
bardzo dobry. Cena do uzgodnienia, tel.
792 561 852.

Fisharmonia(7) lata 1990, sprawna, cena
1200 zł, tel. 883 433 493.
Drewno(13) opałowe, po przycince drzew
wiśniowych. Brzyków, tel. 661 851 943.
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 czasu, 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, jednofunkcyjny, firmy Junkers model Maxipower GZ 50,
o mocy 23.6KW, cena 800 zł, tel. 603 283 075.

• Malowanie metodą na mokro
• Malowanie konstrukcji metalowych różnego rodzaju
• Wymagane co najmniej kilku miesięczne doświadczenie

Opis:

Sprzedam

MOTORYZACJA

LAKIERNIK

Opis:

BUDOWLANE / RÓŻNE
miał węglowy(15) workowany, ok 400kg,
cena 700 zł tona, tel. 603 283 075.
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 głośnomówiący oraz wiele innych funkcji, tel.
505 838 073.
piec co(15) miał, ekogroszek, drewno ( Siemko) bez zasobnika, moc 24 kW, pracował 5 sezonów, paliliśmy głównie miałem, w zestawie
dmuchawa, pompka, sterownik, cena 1600 zł,
tel.603 283 075.

FIRMA PANDA TRZEBNICA SP. Z O.O
Producent mebli i elementów wyposażenia wnętrz o wysokim
standardzie, zatrudni Osobę na stanowisko:

Telefon(6) komórkowy, nowy, nieużywany,
MYPHONE, tel. 603 124 111.
Telefon(6) stacjonarny, sprawny, dwusłuchawkowy, bezprzewodowy, kolorowy wyświetlacz, 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 ŁUCZNIK, 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 odziarko -zamra ż arka (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 likwidacji 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; Naświetlacz LED z czujnikiem ruchu 10 W, cena 50 zł;
tel. 501 383 638, 601 838 394.
Odkurzacz(14) wielofunkcyjny AMBASADOR, nowy, nieużywany, tel. 661 185 138.
Zmywarka(14) whirlpool, do zabudowy
WIO 3 T332P, cena 1600 zł, po likwidacji sklepu 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, tel. 501 383 638, 601 838 394.

TOKARZ

• Operator CNC / manual

Oferujemy:
• wynagrodzenie z systemem premiowym na podstawie umowy o pracę
• stabilne zatrudnienie, możliwość długotrwałej współpracy
• przyjazną atmosferę

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji
na adres: bok@panda.trzebnica.pl
Kuchnia wolnostojąca(14) ACMT
6533 WH , cena 1360 zł, whirlpool, po likwidacji sklepu AGD, tel. 501 383 638, 601 838 394.
Sprzęt AGD(13) mikrofalówka, płyta indukcyjna, opiekacz, myjka ciśnieniowa, sprzęt muzyczny, tel. 723 270 982.
Trajzega(15) sprawna, do cięcia drzewa,
blat metalowy; silnik 4,5 kw, cena 1200 zł, do
negocjacji, tel. 608 082 456.
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 dalszego chowu, tel. 603 465 219.
Maliny(14) owoce na sok, 10/ kg, tel.
604 705 435.
AGD – zamrażarki (13) 3 szt, witryna
chłodnicza 1 szt, waga elektryczna 1 szt, szuflada 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 robocza 6 m, długość 2,5m, szerokość 0,75m.
Proszę dzwonić po godzinie 16.00, tel. 609
341 999.

Drewno(13) opałowe, żerdzie, stemple, TANIO! Tel. 664 770 549.
Panel słoneczny(13) zestaw: akumulator, regulator ładowania. Zestaw idealny do altanki, 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 remoncie. 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 ciemniejszymi płytkami. Cena 45 zł dotyczy 2 opakowań, do zobaczenia i odbioru w Trzebnicy,
tel. 691 141 985
Umywalka(11) 60 cm, bardzo tanio, Oborniki Śląskie, tel. 605 365 312.
piec gazowy(11) CO "Voillant" z funkcją 28
KW, wiszący (sprawny), bardzo tanio, Oborniki 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, sterownik, kosz zasypowy do miału, rok produkcji 2013, cena do uzgodnienia, tel. 501 266 437.
maszyny rolne(11) Traktorek – samoróbka – silnik S-213 polskiej produkcji; Rozdrabniacz 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 buraków i ziemniaków elektryczny; Oprzyknik do
ziemniaków 3 rzędowy; Dołownik do ziemniaków; Siewnik lejowy do nawozu; tel. 660
895 303.
Dmuchawa (11) polska dmuchawa do zboża, cena 750 zł, tel. 696 685 460.
Pług(15) dwuskibowy, konny, tel. 883 394 355.
Materiały konstrukcyjne(10) kątowniki, ceowniki, płaskowniki, tel. 798 263 003.
Ciągnik(15) z narzędziami rolniczymi typu
„Jarmar”, tel. 883 394 355.
Elementy do przyczepy(15) 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(15) drewniany, tel. 883 394 355.
Wanna(15) żeliwna, używana, tel. 883 394 355.
Pompa(15) 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 kapustę, cena 1,50 zł, tel. 607 431 604.
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 chłodnicze(szafy)-3szt, Lada chłodnicza dł. 180cm
-1szt oraz inne urządzenia po likwidacji sklepu – tanio! tel. 604 231 515.
Szafka(11) zestaw, Cersanit Gala, szafka wisząca wraz z umywalką, 50cm, biały połysk,
kupiona w Obi. Wymiary: 46 x 50x 39,7 cm,
stan nowy, nieużywany, nieuszkodzony, dołączam fakturę zakupu, która stanowi gwarancje, tel. 698 622 561.
Kuźnia(12) z lat 1900, wraz : 60 narzędzi ręcznych 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, nieotwierane, 3 mkw, cena 25 zł/mkw, tel. 781
946 120.
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Meble (14)
typu
holenderskiego,
tel.
798 263 003.
Stół(14) + 4 krzesła (14), cena 250 zł, Trzebnica, tel. 603 283 075..

ROWERY / WÓZKI
Sprzedam
Rower(15) BMX, używany, cena 500 zł, tel.
693 790 106..

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.

bry, rozmiar 134/140, 70 sztuk, w tym 2 letnie
kurtki, 10 sukienek, 10 spodni, 5 swetry, 28 bluzek.,
cena 280 zł, Odbiór Trzebnica, tel. 602 635 569.

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

stój karnawałowy(15) roz. 92-98 cm,
cena 15 zł, tel. 603 873 294.
misie (13) cena od 15-20 zł szt. tel. 693 790 106.

Rower(7) merida, koła 24 Cale, rok 2015,
kupiony i serwisowany: Arkady Wrocławskie,
cena 650 zł, tel. 602 802 869.
Wózek(14) TAKO LARET gondola i spacerówka 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.
Wózek(7) firmy X-LANDER koloru niebieskiego. Spacerówka plus gondola w bardzo dobrym stanie ze wszystkimi akcesoriami. W cenie wózka adaptery do fotelika firmy Maxi Cosi.
Cena do negocjacji., tel. 790 558 209.

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

Meble (13) salonowe: szafka rtv 100 zł, komoda 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, komoda dziecięca 120 zł, łóżko drewniane 90x200
z materacem 110 zł, łóżeczko dziecięce 80 zł, tel.
506 358 723.
Obraz(13) 4 sztuki, wyszywany z wizerunkiem 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, funkcjonalna, 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. Zapraszam do obejrzenia ponieważ zdjęcia nie
oddają jej prawdziwego koloru. Wymiary
190*85. tel. 603 127 204.

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.

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
100zł, tel. 508 284 373.

kamizelka(15) rozmiar 98-104cm, cena 15
zł, tel. 603 873 294.

śpiwór (12) dziecięcy, 65 x 140cm, cena 15 zł,
tel. 693 790 106.
kurtki(15) 3 sztuki, jesienno-wiosenne, na
chłopca 2-3 lata, cena 35 zł, tel. 603 873 294.

Szafa(15) metalowa, tel. 883 394 355.
Oparcie(12) za łóżko, Ecry, wym 200x70cm,
cena 120, tel. 693 790 106.

MEBLE

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

kurtka(15) roz. 110 cm, wiosenno-jesienna,
cena 20zł, tel 603 873 294.

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

Biżuteria(14) dla dziewczynki, cena za całość 20 zł, tel. 693 790 106.

Sprzedam

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

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

Biurko(12) sosnowe, białe, solidne, klasyka,
cena 180 PLN , z litego drewna pomalowane 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.

Stół(15) 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
Sprzedam

bluzy(15) dwie sztuki, polar, roz. 98-104 cm,
cena 25 zł, tel 603 873 294.
sanki (13) 20 zł, tel. 506 358 723.
ochraniacze (13) do jazdy na rolki, dziecięce, różowe, (komplet), cena 20 zł, tel. 505
133 755.

Krzesełko(15) Fisher Price, które mówi i
śpiewa w języku polskim, cena 49,90 zł, do
małej negocjacji, tel. 502 433 986.
Rower górski (13) męski i damski oraz marki 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, drewniany, bardzo mało używany, podwójne kółka z przodu powodują, że dziecko nie przewraca się na rowerku podczas jazdy, cena 65
zł. tel. 502 433 986.

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

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 wymiary: 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..

paczka(14) dla dziewczynki, stan bardzo do-

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

spodnie(15) zimowe, rozmiar 104 cm, tel.
603 873 294.

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

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 negocjacji, tel. 601 076 164..

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

Szafy
wnękowe
meble kuchenne
meble na wymiar

wysoka jakość
indywidualne podejście
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..

pomiar i wycena gratis

tel: 785

339 006

Jedyne zajęcia
matematyczne
w Trzebnicy

Grupy do 5 osób.
Liceum: 1 i 2 klasa.
Maturzyści.
Podstawa
i rozszerzenie

zapisy i informacje
www.antoniiprzyjaciele.pl
tel. 667 864 494

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

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

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

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, odbiór własny, Kryniczno, tel. 602 635 569..

ZADZWOŃ, SPRAWDŹ CENY!

Kalosze (14) dziecięce kalosze-oficerki,czarne,roz.31,cena 20zł, tel. 693 790 106.

SPAWANIE-ŚLUSARSTWO
TOLL-SPAW
Krzysztof Kawecki

883 485 324

tel.
SPAWANIE
-aluminium
-stopów aluminiowych
Tr zebnic a
-stali, stali nierdzewnej
ul. Prusicka 39
-stali miekkich

Tapczan (14)użytkowany 3 lata, dł. 197 cm,
szer. 120 cm, wys. 40 cm, cena 400 zł, do negocjacji, tel. 601 076 164..
torebki (13) cena od 5-20 zł szt. oraz misie
15-20 zł szt. tel. 693 790 106.

Buty(15) z blachą, nieużywane, cena 50 zł, tel.
536 391 725.

kurtka(15) zimowa, dla chłopca, rozmiar
104, cena 20 zł, tel. 603 873 294.

WYSZYWANIE

KRZYŻYKIEM

- na płótnie
- obrusów
- koszul, bluzek
- ręczników
- serwetek
tel. 500 359 413

Firma

TOMIK oferuje

PROFESJONALNE

CZYSZCZENIE
- DYWANÓW
- WYKŁADZIN
- TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ
- MEBLI TAPICEROWANYCH

Konkurencyjne ceny!
tel.

693 431 523

Język angielski
dla najmłodszych
i nie tylko!

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

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

Kupię / ODDAM / przyjmę
Oddam za darmo kanapa(13) plus dwa

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

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

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 zakupie 2 szt.

Kurtka(13) używana, młodzieżowa z membraną roz. 170, H&M, cena 70 zł, tel. 693 790 106.

fotele, kolor bordowo różowy, w dobrym stanie, tel. 724 423 151.
Przyjmę Ziemia-humus(10) przyjmę
dużą ilość ziemi – humusu do zagospodarowania ogrodu. Okolica Trzebnicy, o każdej porze dnia, tel. 607 669 280.
Oddam fotele(12) dwie sztuki, tel. 724
423 151

SCHODY

100 %

Nietypowe zajęcia pozalekcyjne
dla uczniów klas 0-4:
• przeprowadzanie ciekawych
eksperymentów,
• rozwijanie kreatywności,
• prowadzone w duchu Montessori
• zaraz po lekcjach
• w Waszej szkole podstawowej
Informacje: 663 929 476
zapisy:
www.kreatywni-naukowcy.pl

DREWNIANE
DĄB JESION
BUK SOSNA

www.schodex.net

cena od 4,5 tys. zł.

kierownik
BUDOWY

tel.

mgr inż. Tomasz Grzebień

Trzebnica ul. H. Brodatego 18/1
tel. 604 15 15 13

883 38 03 96

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE, DOCZYSZCZANIE

Księginice ul. Trzebnicka – teren SKRu

węgiel tylko z polskich kopalni

Węgiel • kostkA • orzech • ekogroszek • miał
Kruszywa • kamień ozdobny • kostka granitowa

ODDŁUŻANIE
Łukasz Pęczkowski
tel. 577 808 806

Trzebnica

178%

tel. 796 060 595

tel. 725 340 467

Kierownik
budowy
Inspektor Nadzoru
Przeglądy Budowlane
Wspólnoty mieszkaniowe

tel. 792 444 422

Pracujemy na maszynach i środkach firmy karcher

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

TELEFONY
KOMÓRKOWE
SKUP / SPRZEDAŻ

profesjonalny serwis

Kostka / Orzech / Ekogroszek
Miał / Pellet Luzem lub w workach

piasek transport
BUDOWY od podstaw

REMONTY
Grabówka 12

trzebnica ul. Chrobrego 26
nowa lokalizacja – dawny araj
tel. 609

514 915 / 697 011 953

tel.

513 145 302

SZ A M BA
6 0 5 3 31 90 3

Paweł Madaliński / Skarszyn 48 / Trzebnica

skontaktuj się z nami, naprawimy go !!

ZABEZPIECZ SWÓJ TELEFON Zapraszamy!!!

rzeczoznawca majątkowy
nr upr. 7034

704 748

atrakcyjne cenY!

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

Auto

DETAILING

spa dla Twojego samochodu

czyszczenie skóry / polerowanie
lakieru / odświeżanie i zabezpieczanie lakieru / odświeżanie
i zabezpieczanie plastików / polerowanie reflektorów / czyszczenie aut do sprzedaży / usuwanie naklejek reklamowych
/ pranie tapicerki samochodowej

600 588 484

Księginice, ul. Łabędzia 30

Z biorniki na deszczówk ę
biologiczne oczyszczalnie ścieków
przył ącza wodno – kanalizacyjne
tel.

– masz problem z telefonem ??

Największy wybór akcesoriów GSM w Trzebnicy

USŁUGI
REMONTOWO
BUDOWLANE

p.h.u. "jaros" Węgiel z Polskiej Grupy Górniczej

tel. 71 387 48 45 kom. 511 511 011

Agnieszka Prokopowicz

agnieszka.prokopowicz@interia.pl

Humus
ziemia

Trzebnica ul. W. Witosa 18

NIERUCHOMOŚCI

tel. 721

Sprzedaż Węgla

oskargsm.pl

WYCENA

ul. Jędrzejowska 25A

www.antywindykator.net

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

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

Trzebnica
pon. – pt. 8:00 – 17:00
sob. 9:00 – 14:00

USŁUGI
REMONTOWE

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

MECHANIKA
samochodowa

ul. Świętej Jadwigi 9

kart sim

domów-mieszkań-biur-budów, mycie okien

Nowy skład opału

telefon

Rejestracja

Firma świadczy usługi:

tomasz.grzebien@gmail.com

TRZEBNICA

Firma

e-mail: firmablyskmn@wp.pl

tel. 571 384 365

TAXI 1

602 728 266

Maciej Nowak

Nadzory budowlane / Ekspertyzy konstrukcji / Inwestorstwo
zastępcze / Doradztwo inwestycyjne / Przeglądy budowlane /
Odbiory mieszkań / Współpraca
z projektantami i wykonawcami

601 270 514
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cena na pewno ulegnie zmianie, do odbioru
i zobaczenia w Trzebnicy, tel. 691 141 985.

605 432 606

Szczytkowice 91
tel. 785

GODZINY PRACY: pon-Pt 8-17

SOBOTA 8-14

SERWIS OPON

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

WUKO Krzysztof Buczek

obsługujemy gminy:
Trzebnica, Wrocław, Wisznia Mała,
Czernica, Oborniki Śląskie, Zawonia, Kąty Wrocławskie, Długołęka

tel. 601 537 024

Zapewniamy
profesjonalną
i szybką
obsługę
Z A P R A S Z A M Y !!!

Szczytkowice 91 tel. 785 233 408

CZYSZCZENIE
KANALIZACJI
wywóz nieczystości
płynnych

233 408

GODZINY PRACY:

8-20
SOBOTA 8-14
pon-PT

PROMOCJA

SERWIS KLIMATYZACJI
SAMOCHODOWEJ już od 199zł
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