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Nowy Dwór 
z nową wiatą

6 października burmistrz Marek 
Długozima oraz sołtys i radny Rady 
Miejskiej Marek Paszkot otworzyli 

nową inwestycję, która będzie służyć 
integracji mieszkańców sołectwa. 

Nowa wiata liczy 140 m².

Str. 3

Święto szkoły 
w UjeźdźcU wielkim

Podczas święta Szkoły Podstawowej 
w Ujeźdźcu Wielkim, burmistrz 

Marek Długozima przekazał na ręce 
dyrektora Mariusza Szkaradzińskiego 

komputery, które szkoła otrzymała 
z programu Acer for Education. Gmina 

Trzebnica przystąpiła do niego, jako 
pierwsza w Polsce. 

Str. 30

Wielki Jubileusz Złotych Godów

Na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy, trzydzieści cztery pary z Gminy Trzebnica uczciły swój jubileusz Złotych Godów pod-
czas uroczystości zorganizowanej w sali kinowo-widowiskowej Gminnego Centrum Kultury. Z tej okazji jubilaci zostali odznaczeni 
medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przez burmistrza, który wnioskował o ich przyznanie do prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej – Andrzeja Dudy. Galę uświetnił koncert największych przebojów operetkowych przygotowany przez dr Monikę Gruszczyńską. 
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Nowa wiata oficjalnie otwarta

 Nowa wiata wykonana przez 
firmę PUH TRIBUD Tomasza 
Bogacza posiada okazałe 140 m2 

powierzchni. Posadzka została 
wyłożona kostką, a dach pokryto 
blachodachówką.
  – Ta wiata, to kolejna z inwe-
stycji, które obiecałem zrealizo-
wać w Nowym Dworze. Wcześniej 
powstał plac zabaw, droga dojaz-
dowa do boiska, siłownia plene-
rowa. Remontowaliśmy również 
świetlice, jednak dynamika roz-
woju miejscowości sprawia, że już 
niebawem ogłosimy przetarg na 
budowę nowego obiektu. Obecnie 
dobiegają końca prace związane 
z budową świetlic w Kuźniczysku 
i Ligocie Trzebnickiej. W tym roku 
oddaliśmy do użytku tę, która po-
wstała w Księginicach, taka sama 
zostanie zbudowana tu. Będzie ona 
doskonałym uzupełnieniem tej 

wiaty, która w miesiącach letnich 
będzie służyć za miejsce rozrywki 
i integracji. Serdecznie dziękuję 
panu Markowi Paszkotowi, sołty-
sowi oraz radnemu Rady Miejskiej 
w Trzebnicy, za determinację i za-
angażowanie okazane przy reali-
zacji tego projektu – powiedział 
burmistrz Marek Długozima. 
 Swojego zadowolenia z jej po-
wstania nie kryje sołtys i radny 
Rady Miejskiej Marek Paszkot: – 
W imieniu mieszkańców dzięku-
ję burmistrzowi za tę inwestycję 
i obietnicę dalszego rozwoju. Jako 
miejscowość położona tak blisko 
Trzebnicy ważnym jest dla nas, 
by mieć miejsce integracji miesz-
kańców, byśmy mogli korzystać ze 
wszystkich wspaniałych miejsc ja-
kie oferuje nam nasze miasto, ale 
żebyśmy również nie zapominali 
o naszym sołectwie. Stąd potrzeba 

tej wiaty czy nowoczesnej świetlicy, 
gdzie nasze więzi będą mogły się 
umacniać – zakończył sołtys, który 
przypomniał również, że w Nowym 
Dworze powstał już nowoczesny 

plac zabaw, a miejscowość została 
częściowo skanalizowana.
 Tego dnia na dzieci i dorosłych 
czekało mnóstwo atrakcji. Naj-
młodsi chętnie korzystali z dmu-

chańców, natomiast starsi miesz-
kańcy mogli spróbować różnych 
smakołyków, a wieczorem uczest-
niczyć w imprezie tanecznej. 

[sh]

Piknik rodzinny połączony z otwarciem nowej 
wiaty drewnianej oraz siłowni plenerowej od-
był się w sobotę 6 października w Nowym Dwo-
rze. Przecięcia wstęgi dokonali burmistrz Ma-
rek Długozima, sołtys oraz radny Rady Miejskiej 
Marek Paszkot, a także przedstawiciele dzieci 
i młodzieży. 

▶ N owa wiat a ,  to p onad 14 0 m ² p owie r zc hni ,  k tóre p os ł u ż ą mie s z k ańcom do 
wsp ó lnej inte gracj i . 

▶ Burmist r z ot r z y m a ł w pre ze nc ie sp e cjalny tor t  z a z re ali zowanie wsp o -
mnianyc h inwe st ycj i .  N a z dj .  z  so ł t yse m i  radny m R ady M iejs k iej  M ark ie m 
Pas z kote m , so ł t ys K sie ginic i  radną R ady M iejs k iej  M arią B arbarą Cie p luc h , 
so ł t ys M arc inowa Anną N owac ze k oraz so ł t yse m Br z y kowa i  radny m R ady 
M iejs k iej  Tade u s ze m Ce pie le m .

▶ Powstała tak że siłownia plenerowa, droga dojazdowa do wiaty oraz parking.

▶ Po dc z as pik niku ro d z inne go na d z ie c i  c ze k a ł o mnóst wo at rakcj i ,  t ak ic h jak 
ko lorowe bańk i mydlane c z y dmuc hańce. 

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a pr ze c ią ł  wstę gę wsp ó lnie z so ł t yse m i  radny m R ady M iejs k iej 
M ark ie m Pas z kote m oraz pr ze d st awic ie l ami d z ie c i .

W odpowiedzi na bezpodstaw-
ne oskarżenia byłego starosty 
Roberta Adacha oraz byłe-
go posła Marka Łapińskiego 
o stronniczość służb miejskich 
w sprawie egzekwowania pra-
wa w zakresie zamieszczania 
reklam wyborczych na budyn-
kach lub ogrodzeniach budyn-
ków stanowiących własność 
Gminy Trzebnica, oświadczam 
że podległe Gminie Trzebni-
ca służby miejskie egzekwują 
jedynie obowiązujące prawo. 
Zgodnie bowiem z art. 110 § 
1 Kodeksu Wyborczego „Na 
ścianach budynków, przystan-
kach komunikacji publicznej, 
tablicach i słupach ogłosze-
niowych, ogrodzeniach, latar-
niach, urządzeniach energe-
tycznych, telekomunikacyjnych 
i innych można umieszczać 
plakaty i hasła wyborcze 
wyłącznie po uzyskaniu zgo-
dy właściciela lub zarządcy 
nieruchomości, obiektu albo 
urządzenia”. Tymczasem żad-

na z osób – kandydatów w nad-
chodzących wyborach samo-
rządowych z list Koalicyjnego 
Komitetu Wyborczego Plat-
forma Nowoczesna Koalicja 
Obywatelska, który Panowie 
Adach i Łapiński reprezentują 
nie wystąpiła do Gminy Trzeb-
nica o zgodę na zamieszczenie 
swoich materiałów wyborczych 
na ogrodzeniach stanowiących 
własność Gminy Trzebnica. 
Tym samym zgodnie z obo-
wiązującym prawem mate-
riały wyborcze kandydatów 
Koalicyjnego Komitetu Wy-
borczego Platforma Nowo-
czesna Koalicja Obywatelska 
umieszczone zostały na pło-
tach gminnych nielegalnie. 
Dlatego też służby miejskie, po-
wołane do egzekwowania obo-
wiązującego prawa, musiały 
ściągnąć nielegalnie zamiesz-
czone materiały wyborcze. 
Równocześnie oświadczam, 
że kandydaci komitetów, które 
wystąpiły do Gminy Trzebnica 

o zgodę na zamieszczanie na jej 
nieruchomościach materiałów 
wyborczych, taką zgodę uzy-
skały. Z tego prostego wzglę-
du ich materiały wyborcze nie 
mogą być i nie są usuwane. Wy-
dawałoby się, że doświadczeni 
samorządowcy jak Panowie 
Adach i Łapiński powinni znać 

obowiązujące prawo wyborcze. 
O tym, że nieznajomość pra-
wa szkodzi powinien wiedzieć 
szczególnie Pan Marek Łapiń-

ski, który chwali się swoim 
wykształceniem prawniczym. 
Zresztą do załatwienia tak 
prostych i oczywistych spraw 
nie jest potrzebne prawnicze 
wykształcenie, a jedynie zdro-
wy rozsądek, który nakazuje 
najpierw zapytać właściciela 
o zgodę na powieszenie rekla-
my na nieswoim płocie. Pod-
ległe Gminie Trzebnica służby 
miejskie i tak bardzo łagodnie 
potraktowały komitety wybor-
cze, które bez niezbędnej zgo-
dy właściciela zamieszczały na 
jego nieruchomościach swoje 
materiały wyborcze. Trzebnic-
ka Straż Miejska wydaje bo-
wiem właścicielom ich banery, 
które nielegalnie wisiały na 
nieruchomościach gminnych. 
Zgodnie bowiem z art. 495 § 
1 pkt 1 Kodeksu Wyborczego 
karze grzywny podlega ten, 
kto w związku z wyborami 
„umieszcza plakaty i hasła 
wyborcze na ścianach budyn-
ków, przystankach komunikacji 

publicznej, tablicach i słupach 
ogłoszeniowych, ogrodze-
niach, latarniach, urządzeniach 
energetycznych, telekomuni-
kacyjnych i innych bez zgo-
dy właściciela lub zarząd-
cy nieruchomości, obiektu 
albo urządzenia.” W związku 
z powyższym zachęcam oso-
by z Koalicyjnego Komitetu 
Wyborczego Platforma Nowo-
czesna Koalicja Obywatelska, 
które dotychczas nielegalnie 
wieszały swoje materiały wy-
borcze na nieruchomościach 
gminnych do wystąpienia do 
Gminy Trzebnica z wnioskiem 
o wyrażenie zgody na umiesz-
czenie materiałów wyborczych 
na ogrodzeniach gminnych.

w sprawie możliwości zamieszczania reklam wyborczych na budynkach 
 lub ogrodzeniach budynków stanowiących własność Gminy Trzebnica

Marek Długozima 

Burmistrz Gminy trzebnica 

Oświadczenie Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy 

R E K L A M A

 można 
umieszczać 

plakaty i hasła wy-
borcze wyłącznie 
po uzyskaniu zgo-
dy właściciela lub 

zarządcy nieru-
chomości, obiektu 
albo urządzenia 
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 25 września na terenie inwestycji 
odbył się odbiór techniczny drogi. 
Uczestniczyli w nim: Burmistrz 
Gminy Trzebnica – Marek Długo-
zima, Starosta Powiatu Trzebnic-
kiego – Waldemar Wysocki, Wi-
cestarosta Powiatu Trzebnickiego 

– Jerzy Trela, , Członek Zarządu Po-
wiatu Trzebnickiego oraz Sekretarz 
Gminy Trzebnica – Daniel Buczak, 
Radny Rady Powiatu Trzebnickie-
go – Mariusz Szkaradziński, Radny 
Rady Miejskiej w Trzebnicy oraz 
Sołtys miejscowości Biedaszków 

Wielki (Janiszów) – Andrzej Janik, 
Pełnomocnik firmy będącej wyko-
nawcą robót tj. STRABAG Infra-
struktura Południe Sp. z o.o. – Piotr 
Mikołajczak, Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego – Wiesław Sadło-
cha, Kierownik budowy – Michał 
Muszyński, Kierownik robót – Pa-
weł Humenny, Dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych w Trzebnicy – 
Paweł Kaźmierczak.
  – Remontowana droga, to efekt 
zrównoważonego rozwoju, któ-
ry założyliśmy sobie jako nasz cel 
w zarządzaniu Powiatem Trzeb-
nickim. Tak powstają inwestycje 
kluczowe, takie jak remont drogi 

z Trzebnicy do Ujeźdźca Wielkiego, 
który zakończy się już w tym roku, 
jak i inwestycje takie jak ta. Mniej-
sze, poprawiające jakość życia i bez-
pieczeństwo lokalnej społeczności. 
W tym miejscu należy docenić 
starania sołtysa oraz radnego Rady 
Miejskiej Andrzeja Janika, a także 
radnego Rady Powiatu Mariusza 
Szkaradzińskiego, którzy zabiegali 
o przeprowadzenie tego remon-
tu – powiedział burmistrz Marek 
Długozima i dodał: – Powyższe in-
westycje to kolejny dowód, że obiet-
nica zrównoważonego rozwoju Po-
wiatu Trzebnickiego złożona przeze 
mnie wszystkim mieszkańcom, jest 
realizowana. Wspólnie ze starostą 
Waldemarem Wysockim oraz Za-
rządem Powiatu – wicestarostą Je-
rzym Trelą, Danielem Buczakiem, 

Sławomirem Błażewskim, a także 
radnymi Mariuszem Szkaradziń-
skim i Bogusławem Rubaszewskim, 
dbamy, by w każdej z miejscowo-
ści naszego powiatu mieszkańcom 
żyło się lepiej.
 Radny Rady Powiatu Mariusz 
Szkaradziński: – Wielokrotnie sły-
szałem od mieszkańców zapytania, 
kiedy zamierzamy zająć się tą dro-
gą. Zrównoważony rozwój powiatu 
zaproponowany przez burmistrza 
Marka Długozimę oraz zarząd Po-
wiatu pozwolił na jej remont, a tym 
samym pomocy tym wszystkim, 
którzy codziennie przemierzają tę 
trasę. Cieszę się, że mogę być czę-
ścią tych dobrych zmian zachodzą-
cych w naszym powiecie.

[sh]

PoPrawiamy jakość życia mieszkańców w służbie straży i mieszkańcom 
Zakończył się remont drogi prowadzącej z Jani-
szowa do Ujeźdźca Wielkiego, który jest kolej-
nym efektem dobrej współpracy Klubu Radnych 
„Skuteczni dla Rozwoju” burmistrza Marka Dłu-
gozimy oraz Klubu Prawa i Sprawiedliwości. 
Prace prowadziła firma STRABAG Infrastruk-
tura Południe Sp. z o.o. 

  – Zgodnie z obietnicą daną 
mieszkańcom, w kolejnych sołec-
twach pojawiać się będą nowocze-
sne świetlice spełniające najwyższe 
standardy, podobne do tych jakie 
powstały już w Komorowie, Księ-
ginicach, Kuźniczysku czy Ligo-
cie Trzebnickiej. Ten projekt jest 
szczególny również ze względu na 
połączenie budynku świetlicy z re-
mizą strażacką – powiedział bur-
mistrz i dodał: – Doceniam trud 
działania strażaków ochotników ze 
wszystkich jednostek znajdujących 

się na terenie naszej Gminy, stale 
wspieram ich działanie poprzez do-
posażenie i rozwój infrastruktury. 
Tak powstała nowa remiza w Mar-
cinowie, gdzie zakupiliśmy także 
nowy wóz bojowy. Nowy samochód 
pożarniczy został zakupiony także 
do Skoroszowa. Co ważne, pozy-
skałem dofinansowanie z Funduszu 
Sprawiedliwości, które pozwoliło 
na zakup m.in. defibrylatorów, to-
reb ratowniczych, pirometru wy-
sokotemperaturowego, średniego 
zestawu hydraulicznego czy fan-

toma do nauki pierwszej pomocy. 
W tym miejscu, chciałbym po-
dziękować Panu Jackowi Tarczyń-
skiemu z firmy Tarczyński S.A. za 
kolejny element dobrej współpracy, 

jakim było przekazanie ziemi pod 
budowę świetlicy i remizy. Dzięki 
temu będą one ulokowane tuz obok 
boiska sportowego.
 Kolejne świetlice planowane są 

w Skarszynie, Nowym Dworze, 
Świątnikach, Koczurkach, Brze-
ziu, Masłowcu, Będkowie oraz 
Droszowie.

[sh]

Kolejna świetlica w drodze do realizacji. Burmistrz 
Marek Długozima podpisał umowę na wykonanie 
dokumentacji projektowej budynku w Ujeźdźcu 
Wielkim, który będzie połączony z remizą ochot-
niczej straży pożarnej. Tym samym nowy obiekt 
będzie służył nie tylko mieszkańcom, ale i ich bez-
pieczeństwu. Wykonawcą projektu została firma 
INARGO Wojciecha Hercunia. 

▶ Ju ż nie bawe m t ak a nowo c ze sna ś wie t l ic a p owst anie na te re nie pr z y le g ają -
c y m do b ois k a w Uje ź d źcu Wie lk im . N a z dj .  ś wie t l ic a w Ku ź nic z ys ku .

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a p o dpis a ł  um owę na w y konanie do kum e nt acj i  proje k towej no -
wej ś wie t l ic y oraz re mi z y w Uje ź d źcu Wie lk im . N a z dj .  z  proje k t ante m Wojc ie c he m H e rcu -
nie m oraz Łuk as ze m Zgórą z W yd z ia ł u TI .

▶ Wi z u ali z acja re mi z y.

▶ W k wie t niu p o dpis ano um owę na re m ont wsp omnianej dro -
gi .  N a z dję c iu:  burmist r z M are k D ł u goz im a , st arost a Wal -
de m ar W yso c k i ,  wice st arost a Je r z y Tre la ,  se k re t ar z G miny 
Tr ze b nic a i  c z ł one k Z ar z ądu Powiat u Tr ze b nic k ie go Danie l 
Buc z ak ,  c z ł one k Z ar z ądu Powiat u S ł awomir B ł ażews k i ,  dy-
re k tor Powiatowe go Z ar z ądu D ró g w Tr ze b nic y Pawe ł Kaź-
mie rc z ak ,  radny R ady Powiat u M ariu s z Sz k arad z ińs k i ,  An -
dr zej  Janik so ł t ys Janis zowa oraz Bie d as z kowa Wie lk ie go, 
a t ak że pr ze d st awic ie l  w y konawc y Piot r M iko ł ajc z ak .

▶ 25 w r ze śnia o d by ł s ię o d b iór te c hnic z ny dro gi prowad z ącej z  Janis zowa do Uje ź d źc a Wie l -
k ie go. W t y m s amy m c z asie t r wa rów nie ż re m ont ś wie t l ic y w Bie d as z kowie Wie lk im , wc ze -
śniej  p owst a ł o t u b ois ko wie lofunkc yj ne i  p l ac z abaw.

R E K L A M A

R E K L A M A
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efekty dobrej wsPółPracyścieżka do sulisławic gotowa! 

 W środę 10 października odbył 
się odbiór wspomnianego chodni-
ka, w którym uczestniczyli m.in: 
Burmistrz Gminy Trzebnica Marek 

Długozima, Wójt Gminy Zawonia 
Agnieszka Wersta, Wicestarosta 
Powiatu Trzebnickiego Jerzy Trela, 
sekretarz Gminy Trzebnica i radny 

Rady Powiatu Daniel Buczak oraz 
radny Rady Powiatu Bogusław Ru-
baszewski.
  – Bezpieczeństwo mieszkańców 
wszystkich gmin Powiatu Trzebnic-
kiego jest dla nas priorytetem, dlate-
go zdecydowaliśmy o rozszerzeniu 
zadania własnego Gminy Zawonia. 
Do tej pory zadanie obejmowało 
wyłącznie wyremontowanie drogi, 
jednak w trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców, zdecydowaliśmy, że 
należy wykonać tam również chod-
nik. Nie ukrywam, że duży wpływ 
na tę inwestycję miał radny Rady Po-

wiatu z mojego klubu „Skuteczni dla 
Rozwoju” Bogusław Rubaszewski, 
który stale zabiega o poprawę wa-
runków życia mieszkańców Zawoni 
i okolicznych miejscowości. Teraz 
jego starania przynoszą kolejne wy-
mierne efekty – powiedział bur-
mistrz Marek Długozimna i dodał: 
– Ta inwestycja to kolejny dowód, że 
obietnica zrównoważonego rozwo-
ju Powiatu Trzebnickiego złożona 
przeze mnie wszystkim mieszkań-
com, jest realizowana, a partnerska 
współpraca zarządzanego przez nas 
Powiatu z Gminami przynosi im ko-

rzyści. Wspólnie ze starostą Walde-
marem Wysockim oraz Zarządem 
Powiatu – wicestarostą Jerzym Tre-
lą, Danielem Buczakiem, Sławomi-
rem Błażewskim, a także radnymi 
Mariuszem Szkaradzińskim i wspo-
mnianym wcześniej Bogusławem 
Rubaszewskim, dbamy, by w każ-
dej z miejscowości naszego powiatu 
mieszkańcom żyło się lepiej.
 Co ważne, niebawem realizowa-
ny będzie również chodnik w Czesz-
owie i Rzędziszowicach. 

[sh]

Dobra współpraca Klubu Radnych „Skuteczni dla 
Rozwoju” burmistrza Marka Długozimy oraz Klubu 
Prawa i Sprawiedliwości w Powiecie Trzebnickim, 
przynosi kolejne efekty w postaci nowego chodnika 
przy ul. Milickiej w Zawoni, wykonanego w part-
nerstwie z Gminą Zawonia, której wójt Agnieszka 
Wersta zapewnia 50% finansowania inwestycji. 

  – Ta ścieżka rowerowa to pierw-
szy gotowy fragment trzebnickiej 
rowerostrady, która finalnie będzie 
liczyć ponad 25 km. Jest ona ważna 
dla bezpieczeństwa mieszkańców, 
ponieważ sąsiaduje ona z ruchli-
wą drogą wojewódzką prowadzącą 
w kierunku Cerekwicy. Na innych 
odcinkach trwa intensywna praca, 
tak byśmy jeszcze w tym roku mo-
gli pojechać ścieżką do Będkowa, 
Księginic, Nowego Dworu, Brzy-

kowa, Ujeźdźca Wielkiego oraz tą, 
która prowadzi trasą dawnej kolei 
wąskotorowej po Trzebnicy – po-
wiedział burmistrz Marek Dłu-
gozima i dodał – W tym miejscu 
trzeba też wspomnieć o sołtys Su-
lisławic Honoracie Krzemińskiej, 
która zabiegała o powstanie ścieżki.
 Również mieszkańcy nie kryją 
swojego zadowolenia: – Spaceru-
jemy tu z koleżanką codziennie, 
ona wyprowadza swojego psa na 

spacer, a ja razem z nią ćwiczę kon-
dycję – mówi jedna z napotkanych 
spacerowiczek, a druga dodaje: – 
Teraz bezpiecznie można dojść do 
Trzebnicy, żeby pospacerować po 
mieście. Żyjemy tak blisko naszej 
stolicy, a przez tę ruchliwą drogę 
zawsze było do niej nam tak da-
leko. Teraz się to zmienia, dlatego 
dziękujemy Panu burmistrzowi za 
tę bezpieczną ścieżkę.

[sh]

Zakończyły się prace przy budowie ścieżki rowe-
rowej z Trzebnicy do Sulisławic. Wspomniana in-
westycja jest częścią – wartego ponad 11 mln zł – 
projektu pn. "Budowa ścieżek rowerowych trasą 
dawnej Kolei Wąskotorowej oraz budowa centrów 
przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica", 
w ramach którego łącznie powstanie 12,5 km tras 
i blisko 150 miejsc parkingowych.

▶ M ie s z k ańc y 
do ce niają 
nową in -
we st ycję, 
d z ię k i  k tórej 
m o g ą b e z-
pie c z nie 
dost ać s ię do 
Tr ze b nic y.

▶ Burmist r z M are k 
D ł u goz im a wi z y-
towa ł inwe st ycję 
w raz z se k re t a -
r ze m Danie le m 
Buc z ak ie m .

▶ Wido k na śc ie ż kę ro -
we rową p rowad z ąc ą do 
Sulis ł awic .  N a innyc h 
o dc ink ac h t r wa inte n -
s y w na p rac a .  Je s zc ze 
w t y m ro ku p oje d z ie my 
rowe rost rad ą do B ę d -
kowa , K się ginic ,  N owe -
go D woru , Br z y kowa , 
Uje ź d źc a Wie lk ie go oraz 
t ą ,  k tóra p rowad z i t ras ą 
d aw nej ko le i  wąskoto -
rowej p o Tr ze b nic y.

▶ W o d b ior ze c ho dnik a uc ze st nic z y l i  m . in:  M are k D ł u goz im a – Burmist r z 
G miny Tr ze b nic a ,  Agnie s z k a We r st a – Wój t G miny Z awonia ,  Je r z y Tre l a 
– Wice st arost a Powiat u Tr ze b nic k ie go, Danie l  Buc z ak – se k re t ar z G miny 
Tr ze b nic a i  radny R ady Powiat u oraz Bo gus ł aw Rubas zewsk i radny R ady 
Powiat u .

▶ N ow y c ho dnik b ie gnie w z d ł u ż ul .  M il ic k iej  w Z awoni.  N ie bawe m re ali zowa -
ny b ę d z ie rów nie ż c ho dnik w C ze s zowie i  R zę d z is zowic ac h

R E K L A M A

R E K L A M A
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kolejne Podwórko zostanie wyremontowanenowe świetlice na finiszu

R E K L A M A

  – Zrównoważony rozwój gmi-
ny, nie byłby możliwy bez rozwoju 

41 sołectw. Stąd liczne inwestycje 
w infrastrukturę i bezpieczeństwo. 

Tak powstają m.in. nowe drogi, 
oświetlenie, place zabaw czy wła-
śnie świetlice – powiedział bur-
mistrz wizytując teren budowy 
i dodał: – Biedaszków, to nie tylko 
modernizacja świetlicy. W tym 
miejscu warto zaznaczyć, że wyko-
nany został również remont drogi 
z Janiszowa do Ujeźdźca Wielkie-
go, a wcześniej powstało tu boisko 
wielofunkcyjne i nowoczesny plac 
zabaw, wraz z wiatą gospodarczą. 

Pomalowane i odświeżone zo-
stanie również wnętrze świetlicy. 
Kolejne świetlice planowane są 
w Skarszynie, Nowym Dworze, 
Świątnikach, Koczurkach, Brzeziu, 
Masłowcu, Będkowie, Ujeźdźcu 
Wielkim oraz Droszowie. 
 Sołtys Biedaszkowa Wielkiego 
i Janiszowa oraz radny Rady Miej-
skiej Andrzej Janik cieszy się z za-
powiedzianego remontu: – To dla 
nas ważne, by podobnie jak inne 

sołectwa, mieć u siebie komforto-
we miejsce integracji. Dziękujemy 
panu burmistrzowi zarówno za ten 
remont, jak i powstały już plac za-
baw i boisko wielofunkcyjne oraz 
obietnice dalszych działań zwią-
zanych z rozwojem Biedaszkowa 
Wielkiego i Janiszowa oraz za bez-
pieczną drogę łączącą oba sołec-
twa.

[hs]

Trwają prace związane z budową i remontem 
świetlic w Gminie Trzebnica. Roboty powoli do-
biegają końca w Ligocie Trzebnickiej oraz Kuź-
niczysku, w Biedaszkowie Wielkim odnawiana 
jest elewacja budynku oraz wymienione zostały 
drzwi wejściowe.

 Sam plac zabaw, to pierwszy 
element zagospodarowania całe-
go podwórka, w ramach którego 
wykonane zostanie utwardzenie 
terenu, oświetlenie, nasadzenia 
zieleni, montaż małej architektury, 
powstanie także boisko. 
  – Te inwestycje, to odpowiedź 

na głosy mieszkańców, którzy za-
pragnęli zmiany otaczającego ich 
podwórka. Chcieli, by było ład-
nie, bezpiecznie i przyjaźnie dla 
dzieci. W tym celu zgłosili się do 
mnie, a efektem tego było spotka-
nie, które odbyło się w lipcu 2014 
roku. Obiecałem wtedy zająć się 

sprawą; zleciłem prace projektowe, 
a dziś spełniam daną im obietni-
cę podpisując umowę na budowę 
placu zabaw. W krótkim czasie, 
dołączą do niego kolejne elementy, 
które zmienią to podwórko nie do 
poznania, tak jak na przestrzeni 
ostatnich lat zmieniła się cała na-
sza Gmina – powiedział burmistrz 
Marek Długozima.
 Warto przypomnieć, że wcze-
śniej remont przeszło m.in. po-
dwórko przy ul. Daszyńskiego, 
Kościelnej i Sienkiewicza, który 
został przeprowadzony w ramach 
wprowadzonego przez burmistrza 
Budżetu Obywatelskiego. 

[sh]

Nowy plac zabaw powstanie w podwórku ka-
mienic znajdujących się przy Rynku, u zbie-
gu ulic Daszyńskiego i Głowackiego. Wszystko 
dzięki podpisanej przez burmistrza Marka Dłu-
gozimę umowie na jego budowę. Inwestycję wy-
kona firma FreeKids. 

▶ Świe t l icę w Bie d as z kowie Wie lk im wi z y towa ł b urmist r z M are k D ł u goz im a . 
O dnawiana je st e lewacja bu dy nku , w y mie niono dr z wi wejśc iowe, a w nę -
t r ze zost anie p om alowane.

▶ N a z dj .  burmist r z z  so ł t yse m i  radny m R ady M iejs k iej  Andr zeje m Janik ie m 
oraz St anis ł awe m Kos z a ł k ą z W yd z ia ł u TI .

▶ Burmist r z p o dpis a ł  um owę na bu dowę p l acu z abaw z f irm ą 
FR E E K I DS z Z awoni ,  re pre ze ntowaną pr ze z w ł aśc ic ie l a – Ar-
t ura G ąsiork a .  N a z dj .  z  M onik ą Bia ł as z  W yd z ia ł u TI .

▶ Tr wają ostatnie prace w ykońc zeniowe na budowie świetlic y w Kuźnic z ysku. ▶ Każ d a z nowo p owst a ł yc h ś wie t l ic  b ę d z ie l ic z y ł a p onad 
20 0 m ² p owie r zc hni.  Zost a ł y w y p os ażone w pr ze st ronną 
s al ę,  s anit ariat y oraz kuc hnie. 

▶ Świe t l ic a w Ligo c ie Tr ze b nic k iej  s ąsiaduje z b oisk ie m wie lofunkc yj ny m oraz p lace m z abaw, 
t y m s amy m mie s z k ańc y z ys k ali  prawd z iwe ce nt rum inte gracj i  i  re k re acj i . 

▶ Po dc z as sp ot k ania z mie s z k ańc ami burmist r z ob ie c a ł  z ająć s ię sprawą p o dwórk a .  Te raz ru s z a pie r ws z y e t ap je go m o de rni z acj i .

Więcej informacji 
znajdziesz zawsze 

w SOCIAL MEDIA

/trzebnica

/trzebnica

/gminatrzebnica

/gminatrzebnica

Biedaszków Wielki

Kuźniczysko

Ligota Trzebnicka
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R E K L A M A

 Teren wizytował burmistrz 
Marek Długozima: – Prace postę-
pują w szybkim tempie, także już 
wkrótce trzebnicka młodzież bę-
dzie mogła cieszyć się z jednego 
z największych i najnowocześniej-
szych torów rowerowych w Powie-
cie Trzebnickim. Cała ul. 3. Maja 
zmieniła się nie do poznania, 
a dzięki nowemu żłobkowi wraz 
z przedszkolem, a także obiekto-
wi sportowo – rekreacyjnemu czy 
powstającej hali sportowej tętni 
ona życiem – powiedział bur-
mistrz i dodał: – Już 13 paździer-
nika otwarty zostanie wspomnia-

ny obiekt sportowo-rekreacyjny, 
a trzebniczanie skorzystają z czte-
rech nowoczesnych kortów dedy-
kowanych tej dyscyplinie sportu. 
Dodatkowa siłownia, spinning, 
fitness czy joga, zapewne również 
znajdą swoich amatorów. 
 Na ścianach nowych budynków 
powstał również mural. Nawiązuje 
on w swych motywach do spor-
towej rywalizacji oraz, jak każda 
nowa inwestycja oddana do użyt-
ku mieszkańcom w tym roku przez 
burmistrza Marka Długozimę, do 
stulecia odzyskania niepodległości 
przez Polskę. 

[sh]

PumPtrack rośnie 
Trwają prace związane z powstaniem pumptrac-
ka. Wykonane zostały już specjalne garby oraz 
wyprofilowane zakręty, które teraz zostaną 
pokryte asfaltem. Tor buduje firma BT Project 
z Poznania. Koszt jego powstania, to ponad 
300 tys. zł. 

▶ Dob ie g ają końc a prace z wiąz ane z w y lewanie m asfal t u . ▶ Tak w c a ł ośc i  p re ze nt uje s ię t r ze b nic k i  p umpt rac k . 

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a wi z y towa ł te re n prac z wiąz anyc h z bu dową p umpt rac k a .
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▶ Nową erę Szko ł y w Kuźnic z ysku rozpoc zę ło przecięcie wstęgi, k tórego dokonał bur-
mistrz Marek D ługozima w towarz yst wie dyrek tor Elżbiet y Taraszc zuk- Gawe ł, w yko -
nawc y Wojciecha Klisowskiego oraz przedstawiciela m łodzież y Tomasza Majewskiego.

Szkola zyje
Nowa Szkoła w Kuźniczysku za sprawą dzieci już tętni życiem. 

Przestronne doświetlone korytarze, kolorowe klasy pełne nowych pomocy naukowych 
i moc dziecięcych uśmiechów. Zapraszamy na obejrzenie krótkiej fotorelacji. 
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 Uroczystość mająca wyjątko-
wo podniosły charakter odbyła się 
4 października w sali kinowo-wi-
dowiskowej Gminnego Centrum 
Kultury, która wypełniła się po 
brzegi jubilatami oraz członkami 
ich rodzin. 
 Największe wzruszenie jubi-
latów wywołały powtarzane za 
burmistrzem słowa uroczystego 
przyrzeczenia – „W dniu naszych 
Złotych Godów wyrażam serdecz-
ne podziękowanie za okazaną mi 
miłość, przywiązanie i opiekę, 
i przyrzekam, że uczynię wszystko, 
aby nasze małżeństwo było nadal 

szczęśliwe” Tym samym odnowili 
oni swoje ślubowanie. 
 Tuż po tej uroczystej chwili, 
kolejne pary zapraszane były na 
scenę, gdzie burmistrz Marek Dłu-
gozima wręczał im odznaczenia 
państwowe „Za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie" oraz pamiątkowe 
dyplomy. Legitymacje, upamięt-
niające rocznice zawarcia związ-
ków odznaczonym wręczał sekre-
tarz Daniel Buczak. 
 Okolicznościowe medale ode-
brali: Józefa i Alfred Boczarowie, 
Alicja i Henryk Boczarowie, Zo-
fia i Czesław Bubulowie, Maria 

i Konrad Czarneccy, Krystyna 
i Zdzisław Cichoniowie, Czesława 
i Kazimierz Dobruccy, Aleksander 
i Barbara Domagałowie, Krystyna 
i Mirosław Frejowie, Zofia i Ste-
fan Guzikowie, Teresa i Waldemar 
Iwanowscy, Krystyna i Józef Jeżo-
wie, Stanisława i Stanisław Jędry-
kiewiczowie, Halina i Zbigniew 
Kalinowscy, Danuta i Stanisław 
Katurowie, Stanisława i Franciszek 
Kempowie, Maria i Józef Klonow-
scy, Stanisława i Władysław Koci-
kowie, Krystyna i Ryszard Lesińscy, 
Jadwiga i Ignacy Majchrzakowie, 
Grażyna i Jerzy Marczakowie, Ma-
ria i Ryszard Mszycowie, Jadwiga 
i Franciszek Muskusowie, Urszu-
la i Ryszard Osikowie, Krystyna 
i Józef Pałętkowie, Marianna i Je-
rzy Paszkowiakowie, Danuta i Jó-
zef Reptakowie, Teresa i Andrzej 
Rychlewiczowie, Anna i Ryszard 
Sadłowie, Anna i Sławomir Świ-
derscy, Helena i Lech Wabikowie, 
Helena i Tadeusz Wachowiakowie, 
Helena i Władysław Wołyńscy, 
Stanisława i Jan Zarzeczni, Geno-
wefa i Tadeusz Ziembowie. 

 – Zaszczytem jest wręczać od-
znaczenia, które są owocem tak 
wielkiej miłości jak ta, którą tu 
dziś Państwo sobie po raz kolejny 
w swoim życiu okazali. Tym więk-
szy to wyczyn, biorąc pod uwagę, 
ile w dzisiejszym świecie jest po-
kus, ile życiowych przeciwności 
napotykamy przez te wszystkie 
lata. W tym miejscu nasuwają mi 
się słowa, które sam usłyszałem 
podczas swojego ślubu od śp. ks. 
Wawrzyńca Bochenka, że miłość 
i małżeństwo trwać będzie, dopóki 
w moim sercu nie zagości inna ko-
bieta, a w sercu żony inny mężczy-
zna. W dzisiejszym świecie, kiedy 
pierwsza poważniejsza przeszkoda 
potrafi zniszczyć związek, nie jest 
to już takie oczywiste. Tym więk-
sze brawa dla Was drodzy Jubilaci, 
za wytrwałość, pokonywanie prze-
szkód i bycie dla siebie wzajemnym 
oparciem, a dla swoich bliskich 
żywym świadectwem prawdzi-
wej miłości. Co więcej zbieracie 
jej owoce, w postaci wspaniałych 
dzieci, wnucząt i prawnucząt, które 
dzisiaj świętują razem z Państwem 

– powiedział burmistrz tuż po 
wręczeniu odznaczeń. 
 Galę występem uświetniła so-
pranistka Monika Piechaczek oraz 
znany w Trzebnicy z noworocz-
nego koncertu Łukasz Wroński. 
Artystom towarzyszył kwartet 
instrumentalny w składzie Urszu-
la Maćkowska – skrzypce, Kinga 
Chudzikowska – wiolonczela, Ka-
tarzyna Neugebauer – fortepian, 
Tomasz Doliński – klarnet.
 – To była wzruszająca uro-
czystość, podczas której przy-
wołaliśmy nasze wspomnienia 
o narzeczeństwie, ślubie, a emocje 
związane z przysięgą były ciężkie 
do opisania. Nie spodziewałam się, 
że pomimo swoich lat zareaguję 
na tę chwilę jak nastolatka. Było 
wspaniale i dziękuję burmistrzowi 
za tak piękną uroczystość, która 
zostanie w naszej pamięci na lata, 
tak jak sama chwila ślubu – powie-
działa Helena Wachowiak tuż po 
uroczystości. 

[ksz]

Na zaproszenie Burmistrza Marka Długozi-
my, trzydzieści cztery pary z Gminy Trzebnica, 
w świątecznej atmosferze, uczciły swój jubile-
usz Złotych Godów. Z tej okazji jubilaci zostali 
odznaczeni medalami „Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie” przez burmistrza, który wniosko-
wał o ich przyznanie do prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej – Andrzeja Dudy.

wielki jubileusz Zlotych Godów

Państwo Grażyna i Jerzy Marczakowie Państwo Alicja i Henryk Boczarowie

▶ Burmist r z ,  z w rac ając s ię do Ju b il atów, p o dk re ś l i ł  z nac ze nie w y t r wa ł ośc i 
i  byc ia dl a s ie b ie w z aje mny m oparc ie m w z wiąz ku m a ł że ńs k im .

▶ Ju b il ac i  p ow tór z y li  z a burmist r ze m s ł owa uro c z yste go pr z y r ze c ze nia o dnawiając t y m s amy m s woje ś lu b owanie.

▶ Uro c z ystość u ś wie t ni ł  w ystę p sopranist k i  M onik i  Pie c hac ze k oraz Łuk as z a 
Wrońsk ie go w raz z ze sp o ł e m .

▶ Państ wo H e le na i  Tade u s z Wac howiakowie p o dc z as k rót k ie go w y wiadu .

▶ Ro d z iny i  pr z yjac ie le Ju b il atów l ic z nie pr z y by li  na uro c z ystość . 

▶ Państ wo Bu bulowie w raz z ro d z iną i  burmist r ze m M ark ie m D ł u goz im ą.

▶ De koracja m e d al ami Państ wa Wac howiaków.

▶ Państ wo Zof ia i  C ze s ł aw Bubulowie

▶ Państ wo Józe fa i  Al fre d Boc z arowie w pamiąt kow y m z dję c iu z ro d z iną 
i  burmist r ze m .

Album par
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Album par

Państwo Stanisława i Jan Zarzeczni

Państwo Józefa i Alfred Boczarowie
Państwo Genowefa i Tadeusz Ziembowie

Państwo Helena i Władysław Wołyńscy

Państwo Helena i Tadeusz Wachowiakowie Państwo Helena i Lech Wabikowie

Państwo Anna i Sławomir Świderscy Państwo Anna i Ryszard Sadłowie

Państwo Teresa i Andrzej Rychlewiczowie
Państwo Danuta i Józef Reptakowie

Państwo Marianna i Jerzy Paszkowiakowie

Państwo Urszula i Ryszard Osikowie Państwo Jadwiga i Franciszek Muskusowie

Państwo Maria i Ryszard Mszycowie Państwo Jadwiga i Ignacy Majchrzakowie

Państwo Krystyna i Józef Pałętkowie
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Album par

Państwo Stanisława i Franciszek Kempowie

Państwo Danuta i Stanisław Katurowie
Państwo Stanisława i Władysław Kocikowie

Państwo Halina i Zbigniew Kalinowscy Państwo Maria i Józef Klonowscy

Państwo Krystyna i Józef Jeżowie
Państwo Stanisława i Stanisław J ędrykiewiczowie

Państwo Krystyna i Mirosław Frejowie
Państwo Teresa i Waldemar Iwanowscy

Państwo Barbara i Aleksander Domagałowie
Państwo Zofia i Stefan Guzikowie

Państwo Krystyna i Zdzisław Cichoniowie
Państwo Czesława i Kazimierz Dobruccy

Państwo Zofia i Czesław Bubulowie Państwo Maria i Konrad Czarneccy

Państwo Krystyna i Ryszard Lesińscy
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 Do lokalnego UTW liczącego 
ponad 230 słuchaczy z okazji jubi-
leuszu napłynęło wiele życzeń od 
współpracujących z nimi organiza-
cji, stowarzyszeń, samorządowców 
oraz sympatyków działalności. 
Gratulacje osobiście złożył bur-
mistrz Marek Długozima, poseł na 
sejm RP Sławomir Piechota, staro-
sta trzebnicki Waldemar Wysocki 
i inni, którzy pojawili się tego dnia 
na jubileuszu. Imprezę zainicjowa-
ło odtańczenie tradycyjnego po-
loneza, a pierwszą honorową parę 
stanowili prezes UTW Tęcza – Ire-
na Kahalik oraz patron honorowy 
stowarzyszenia – burmistrz Marek 
Długozima. Następnie studencki 
chór zaintonował hymn „Gaude-
amus igitur” przypominając tym 
samym, że Uniwersytet Trzeciego 
Wieku „Tęcza” działający od 26 
marca 2008 r., oprócz aktywności 
w tak różnych obszarach spor-
tu i rekreacji, to przede wszyst-
kim projekt edukacyjny. Jubileusz 
urozmaicono prelekcją dr. Seba-
stiana Węgrzynowskiego pt. „Star-
cy – patrioci w tekstach kultury 

polskiej” i innych gościnnych wy-
stępów – Teatru Tańca „Impresja” 
oraz wrocławskiego zespołu kame-
ralnego „Futyma Quintet”. Jednak 
największą atrakcją jubileuszu była 
prezentacją osiągnięć artystycz-
nych samych słuchaczy.  Występy 
m.in. sekcji literackiej i tanecznej 
UTW, jak również chóru stowa-
rzyszenia, w tym hymnu samego 
UTW do słów Ireny Prostak, ze-
brały wielki aplauz, a burmistrz 
Marek Długozima przywołał 
wspomnienia na temat początków 
samej inicjatywy.
  – Pamiętam pierwsze spotkanie, 
które stało się początkiem dla tego 
niezwykłego projektu. Do udziału 
w nim zaprosiłem Dyrektor Ze-
społu Placówek Kultury niestety 
już śp. Barbarę Muszyńską, a także 
Henrykę Jurkowską oraz Czesła-
wa Humieniuka. Udało nam się 
wówczas wypracować koncepcję 
powołania Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku w Trzebnicy, dla którego 
Barbara Muszyńska wymyśliła na-
zwę – „Tęcza”, jako symbol koloro-
wej jesieni życia i łączenia w piękną 

całość ludzi z różnych środowisk 
i o różnych zainteresowaniach. 
W uznaniu za olbrzymi wkład, 
to właśnie Barbarze Muszyńskiej 
zadedykowana została wyjątko-
wa publikacja dotycząca naszego 
własnego, trzebnickiego UTW. 
Jej serce, zaangażowanie i wrażli-
wość, to na zawsze pierwsze stro-
ny niezwykłej opowieści o UTW 
„Tęcza”. Rzeczywiście codzienność 
trzebnickich seniorów zrzeszo-
nych w UTW mieni się wszystki-
mi kolorami tęczy. W publikacji 
odpowiednio uhonorowani zostali 
także Czesław Humieniuk i Teresa 
Baraniecka – jego pierwsi preze-
si. W istnieniu UTW w Trzebni-
cy dostrzegam ważne funkcje dla 
całej społeczności Gminy Trzeb-
nica. Spełniają się one na wielu 
płaszczyznach m.in. kulturalnej 
i edukacyjnej. Jednak działania 

UTW wypełniają też lukę edukacji 
prozdrowotnej, poszerzając wśród 
mieszkańców świadomość tego, 
jak ważny jest zdrowy styl życia 
w każdym wieku. Pozostaje mi tyl-
ko życzyć wszystkim słuchaczom 
kolejnych tak udanych lat dzia-
łalności i satysfakcji jaką czerpią 
z życia dzięki UTW. Wszystkim 
słuchaczom Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku „Tęcza” w Trzebnicy 
życzę wielu wspaniałych chwil 
i przede wszystkim zdrowia, 
a całemu Zarządowi wytrwałości 
w dążeniu do osiągania kolejnych 
celów. Gratuluję wielokierunkowej 
aktywności i z całego serca życzę, 
by Uniwersytet – zgodnie ze swo-
ją nazwą – ubarwiał nasze życie 
wszystkimi kolorami tęczy – pod-
sumował burmistrz w uroczystym 
wystąpieniu, wręczając pierwszy 
egzemplarz publikacji o UTW za-

proszonej na galę 
córce zmarłej 
p. Muszyńskiej 
Marcie Model-
skiej. Wzrusze-
nia i dumy nie 
kryła także obec-
na prezes Irena 
Kahalik, prowa-
dząca stowarzy-
szenie od 2012 
r. z ogromnym 
osobistym za-
angażowaniem. 
Witając serdecz-
nie licznie zgro-

madzonych gości, stwierdziła, że 
obecny rozkwit UTW, to lata na-
bytych doświadczeń, zapał studen-
tów, aby wciąż się rozwijać, ale tak-
że nieocenione wsparcie od Gminy 
Trzebnica, za które prezes złożyła 
podziękowania bezpośrednio bur-
mistrzowi Markowi Długozimie.  
Podkreśliła, jakie korzyści daje 
bezpłatne korzystanie z sal GCKiS 
wraz z wyposażeniem oraz wspar-
cie od samych pracowników Domu 
Kultury. Podziękowała też za regu-
larne dofinansowywanie działań 
i m.in. zakup nowych strojów, or-
ganizację wyjazdów czy licznych 
wydarzeń, takich jak coroczny 
Marsz Nordic Walking, spotkanie 
wigilijne czy wycieczki oraz wy-
kłady dla słuchaczy UTW. 
 Stowarzyszenie „Tęcza” to obec-
nie najprężniej działające lokalne 
stowarzyszenie dla osób w wieku 
senioralnym, a oprócz rekreacji 
i edukacji studenci UTW w czynny 
sposobów uczestniczą w lokalnych 
obchodach ważnych rocznic hi-
storycznych, jak również angażują 
się w pomoc charytatywną. UTW 
także integruje seniorów i pomaga 
zawiązać nowe przyjaźnie, czego 
dowodem była wspaniała atmos-
fera podczas całej gali jubileuszu 
10-lecia trzebnickiego UTW, która 
z sali widowiskowej przeniosła się 
do Sali Retro, w której słuchacze 
spożyli uroczysty obiad kończący 
ten wyjątkowy dzień. 

[ksz]

▶ W u z naniu z a o lb r z y mi wk ł ad w p owst anie i  roz wój t r ze b nic k ie go UT W, to w ł aśnie B arbar ze M u s z y ńs k iej 
burmist r z z ade d y kowa ł p u b lik ację „10 l at  Stowar z ys ze nia Uniwe r s y te t u Tr ze c ie go Wie ku TĘC Z A”

▶ Burmist r z w rę c z y ł  pie r ws z y e g ze mp lar z p u -
b lik acj i  o UT W z apros zonej na g al ę córce 
Barbar y Mus z y ńsk iej  -  M arc ie M o de lsk iej .

▶ Pat ron honorow y UT W TĘC Z A burmist r z M are k D ł ugoz im a p o grat ulowa ł jub ile us z u i  pr z y-
p omnia ł  o p o c z ąt k ac h d z ia ł alnośc i  stowar z ys ze nia .

10 lat Trzebnickiego Stowarzyszenia UTW TĘCZA 
W piątek 28 września mieszkańcy Gminy Trzebnica 
byli świadkami wspaniałej uroczystości, która odby-
ła się w sali widowisko-kinowej Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu. Tegoroczna inauguracja nowego 
roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
„Tęcza”, zbiegła się bowiem ze świętowaniem okrą-
głego dziesięciolecia istnienia ww. stowarzyszenia. 
Jubileusz uświetniono programem artystycznym 
oraz promocją publikacji pt. „10 lat Stowarzyszenia 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku TĘCZA”, wydaną 
i sfinansowaną przez burmistrza Marka Długozimę, 
współzałożyciela i patrona honorowego Stowarzy-
szenia UTW „Tęcza” od początku jego istnienia. 

▶ W ystę p se kcj i  l i te rac k iej  Uniwe r s y te t u Tr ze c ie go Wie ku .

▶ Prezes UTW TĘCZA Irena Kahalik podziękowała za nieocenione wsparcie burmistrza Marka Długozimy. Podkreśli ła, jakie korzyści daje bezpłatne korzystanie 
z sal GCKiS. Podziękowała też za regularne dofinansow y wanie działań, w tym m.in. zakup now ych strojów, organizację w yjazdów czy licznych w ydarzeń, takich 
jak coroczny Marsz Nordic Walking, spotkanie wigilijne czy w ycieczki oraz w ykłady dla słuchaczy UTW. Wręczyła też burmistrzowi pamiątkową statuetkę. 

▶ Chór UT W o d śpiewa ł hy mn „G au de amu s igit ur ” pr z y p ominając t y m 
s amy m , że Uniwe r s y te t Tr ze c ie go Wie ku „Tę c z a” to pr ze de ws z yst k im 
proje k t e duk ac yjny.

▶ Wro c ł aws k i ze sp ó ł „ Fu t y m a Q uinte t ” u ś wie t ni ł  s woim w ystę p e m uro -
c z ystość . 

▶ I mpre zę z ainicjowa ł o o d t ańc ze nie t radyc yj ne go p o lone z a .

▶ Lic z nie zgrom ad zona p u b lic z ność ok l as k iwa ł a ko lej ne t ale nt y roz wijane p o dc z as z aję ć UT W.
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R E K L A M A

 Nabożeństwo połączono z uho-
norowaniem tych pielgrzymów, 
którzy kolejny już raz wyruszają 
w siodle na pielgrzymkę, jak rów-
nież wieloletniego Komandora 
Pielgrzymek Konnych do Lichenia 
– Tadeusza Dolnego. Ks. Krzysztof 
Dorna SDS gorąco podziękował 
gościom uczestniczącym w nabo-
żeństwie, m. in. Radnemu Rady 
Powiatu Mariuszowi Szkaradziń-
skiemu dyrektorowi SP w Ujeźdź-
cu Wielkim oraz Beacie Iżewskiej 
z-cy dyrektora. Szczególne podzię-
kowania złożył na ręce burmistrza 
Marka Długozimy za jego osobiste, 
wieloletnie zaangażowanie i prze-
kazane – tak samo jak w zeszłych 
latach, materialne wsparcie w po-
staci pamiątkowych chust z nadru-

kiem, koszul do jazdy konnej oraz 
innych drobnych upominków. 
  – Podziwiam i gorąco wspie-
ram od lat naszych lokalnych kon-
nych pielgrzymów, którzy sławią 
naszą małą ojczyznę. Pielgrzymo-
wanie w siodle ma już kilkuletnią 
tradycję i dla miłośników konnej 
przejażdżki stanowi wyjątkowe 
połączenie rekreacji z duchowymi 
rekolekcjami w drodze i zawiezie-
niem osobistych intencji do wy-
branego sanktuarium. Życzę Wam 
wspaniałej pielgrzymki, spełnienia 
wszelkich próśb oraz szczęśliwego 
powrotu do domu – powiedział 
burmistrz.
 Pielgrzymka jak co roku zor-
ganizowana została przez ks. pro-
boszcza Krzysztofa Dornę, wspa-

niale łączącego posługę kapłańską 
z miłością do koni, integrującego 
i zachęcającego od lat lokalnych 
koniarzy do pielgrzymowania 
w siodle. Konni jeźdźcy otocze-
ni opieką Św. Marcina – patrona 
jeźdźców i kawalerii konnej w tym 
roku wyruszyli do przepiękne-
go Sanktuarium na Górze św. 
Anny. Wyprawa nie udałaby się, 
gdyby nie korzystanie po drodze 
z gościny u osób dobrej woli, któ-
re skłonne były przyjąć pod dach 

nie tylko pielgrzymów, ale też ich 
czworonożnych przyjaciół. Postoje 
i popasy przewidziano m.in. u pa-
rafian z Fałkowic oraz Wabienic. 
 Ukoronowaniem pielgrzymki 
była polowa msza św. odprawiona 
przy kościele Trzech Krzyży obok 
Kalwarii na Górze św. Anny. Do 
pielgrzymów dołączyli kolejni 
uczestnicy w siodle spod okolic 
samej Góry św. Anny, jak również 
na czas dojechali podróżujący au-
tokarem parafianie z Koczurek. 

 
 

– Pielgrzymka udała się znakomi-
cie, obfitując w wiele duchowych, 
radosnych przeżyć, ale dając rów-
nież okazję do zwiedzenia tego uro-
kliwego miejsca jakim jest Góra św. 
Anny i otaczający ją Park Krajobra-
zowy. Uczestnicy wydarzenia w do-
brym zdrowiu powrócili do domu, 
powoli planując już przyszłoroczne 
pielgrzymowanie w siodle – powie-
dział ks. Krzysztof Dorna. 

[ksz]

Pielgrzymi w siodle
Lato to w roku liturgicznym wyjątkowy czas, ze 
względu na licznie odbywające się pielgrzymki.  
Niektóre z nich wyróżnia fakt, że zamiast pieszo 
– pielgrzymi wyruszają do sanktuarium konno. 
Dnia 21 czerwca spod Bazyliki Św. Jadwigi tak-
że wyruszyła pielgrzymka konna, która w tym 
roku obrała kierunek Góry Św. Anny. Piel-
grzymkę tradycyjnie zainaugurowała wspólna 
Msza Św. w Bazylice Św. Jadwigi odprawiona 
przez dziekana ks. Jerzego Olszówkę SDS, pod-
czas której proszono o otrzymanie wszelkich 
łask bożych i szczęśliwy powrót do domu. 

▶ Wsp ó lne z dję c ie uc ze st ników konnej pie lgr z y m k i do s ank t u arium na G ór ze Św. Anny.

▶ Pob ł o gos ł awie ni pie lgr z y mi w y ru s z y li  w s woją ko lejną 
ju ż pie lgr z y mkę.

▶ Szc ze gó lny m m om e nte m by ł o uhonorowanie wie lo le t nie go kom ando -
ra konnyc h pie lgr z y m e k Tade u s z a Do lne go, k tóre go do konali  wsp ó l -
nie burmist r z M are k D ł u goz im a oraz k s .  K r z ys z tof Dorna SDS .

▶ Burmist r z na rę ce ws z yst k ic h uc ze st ników 
pr ze k az a ł pamiąt kowe c hu st y.

▶ M s z ę w i n t e n cj i  p i e l g r z y m ów o d p r aw i ł  k s . 
d z i e k a n J e r z y O l s z ów k a S D S o r a z k s .  K r z y s z t o f 
D o r n a S D S .

▶ W uro c z ystośc i  uc ze st nic z y l i : 
dy re k tor Sz ko ł y Po d st awo -
wej w Uje ź d źcu Wie lk im oraz 
radny R ady Powiat u M ariu s z 
Sz k arad z ińs k i ,  a  t ak że wice -
dy re k tor B e at a I żews k a . 

▶ Zdję c ie pie lgr z y mów u b ram ś wiąt y ni na G ór ze 
Św. Anny.

▶ Pamiąt kowe z dję c ie burmist r z a M ark a D ł u goz imy ze s ł uc hac z ami Tr ze b nic k ie go Uniwe r s y te t u Tr ze c ie go Wie ku Tę c z a ,  k tóre z nal az ł o s ię na o k ł adce k siąż k i 
„10 l at  Stowar z ys ze nia Uniwe r s y te t u Tr ze c ie go Wie ku TĘC Z A”.
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W przedwojennej Trzebnicy było 
kilka pomników poświęconych 
mieszkańcom naszego miasta, 
bądź osobom w naszym mieście 
urodzonym lub dla naszego mia-
sta zasłużonych. Kilka z nich, m.in. 
pomnik Fryderyka Wilhelma von 
Seydlitza czy pomnik cesarza Fry-
deryka III zostało na łamach tej 
rubryki już opisanych. Tym razem 
przedstawione zostaną dzieje oso-
by i pomnika trzebniczanina Col-
mara Grünhagena. Niestety brak 
jest zdjęć obrazujących widok po-
mnika. Zachowało się jednak kilka 
informacji o jego osobie oraz o pe-
rypetiach związanych z jego pomni-
kiem. Colmar Grünhagen urodził 

się w Trzebnicy 2.04.1828 roku jako 
syn miejscowego aptekarza. Ojciec 
Colmara zadbał o jego należytą 
edukację: w latach 1841-1847 Col-
mar uczęszczał do elitarnych wro-
cławskich gimnazjów Marii Mag-
daleny i Świętej Elżbiety. Następnie 
Colmar studiował historię oraz 
filologię klasyczną na uniwersyte-
tach w Jenie, Wrocławiu, Berlinie 
i Halle.  W grudniu 1850 roku uzy-
skał w Halle tytuł naukowy doktora 
filologii. Następnie w latach 1851-
1853 uczył we wrocławskich szko-
łach średnich. Po swojej habilitacji 
w 1855 roku pracował naukowo na 
Uniwersytecie Wrocławskim jako 
tzw. docent prywatny (bez etatu na 

uczelni). 11.03.1862 roku powierzo-
no mu funkcję kierownika śląskie-
go Archiwum Prowincjonalnego 
(od 1867 roku przemianowanego 
na pruskie Archiwum Państwo-
we), którą pełnił do 1.04.1901 roku. 
W dniu 18.12.1866 roku uzyskał 
tytuł naukowy profesora nadzwy-
czajnego historii na Uniwersytecie 
Wrocławskim, którego pracowni-
kiem pozostał do 1911 roku. Col-
mar Grünhagen przez wiele lat był 
członkiem a następnie dyrektorem 
i prezydentem honorowym Towa-
rzystwa Historii i Starożytności 
Śląska, honorowym członkiem 
Śląskiego Towarzystwa Kultury 
Ojczyźnianej, przewodniczącym 

Związku dla Śląskiego Muzeum 
Starożytności. Colmar Grünhagen 
był autorem wielu prac naukowych 
o tematyce historycznej, m .in. dwu-
tomowego syntetycznego dzieła Hi-
storii Śląska (1884, 1886).  Colmar 
Grünhagen zmarł 27.07.1911 roku 
we Wrocławiu. Władze Trzebnicy 
postanowiły uhonorować swojego 
sławnego wówczas syna. Dlatego 
20.03.1912 roku przy wejściu do 
Lasu Bukowego w Trzebnicy od-
słonięto odlane z brązu popiersie 
Colmara Grünhagena. Po kilku la-
tach uznano, że pomnik Colmara 
czuje się samotny przy wejściu do 
Lasu Bukowego i z uwagi na fakt, 
że jego pomnik nie spotkał się tam 
z wystarczającym zainteresowa-
niem postanowiono o przeniesieniu 
pomnika bliżej centrum miasta. 

Więcej archiwalnych zdjęć 
i artykułów znajdziecie Państwo 

na profilu facebookowym: 
Przedwojenna Trzebnica i okolica.

Przedwojenna Trzebnica i okolica

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

▶ Colmar Grünhagen. ▶  Wejście do Lasu Bukowego w Trzebnicy, przy którym pier-
wotnie stał pomnik Colmara Grünhagena. 

▶ Pomnik Fryderyka von Sey-
dlitza na tle willi dr. Steinin-
gera. W sąsiedztwie tego bu-
dynku stał pomnik Colmara 
Grünhagena.

 „Przedwiośnie”, wznawiane 
ponad 120 razy od momentu uka-
zania się na rynku wydawniczym 
w 1924 roku, jak również dwa 
razy przenoszone na wielki ekran, 
idealnie wpisuje się w próbę pod-
sumowania pierwszych osiągnięć 
i słabości młodego Państwa Pol-
skiego, które wyłoniło się z poli-
tycznego niebytu po ponad stu la-
tach zaborów. 
 Czytanie pierwszych fragmen-
tów „Przedwiośnia” zainicjował 
burmistrz Marek Długozima, od-

dając głos kolejnym uczestnikom 
spotkania. W tym roku akcję „Na-
rodowego Czytania” wsparli czyn-
nie Mateusz Stanisz – Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Trzebnicy, 
Barbara Smaś – Dyrektor Gmin-
nego Centrum Kultury i Sportu, 
Ewelina Gładysz – pracownik Wy-
działu Promocji Urzędu Miejskie-
go w Trzebnicy, dr Sebastian Wę-
grzynowski – pracownik Biblioteki 
Pedagogicznej w Trzebnicy, a także 
Stanisława Kłos, Lilianna Korcyl, 
Janina Jędrzejczyk, Aleksandra 

Juniewicz, Daniel Maśluk, Dariusz 
Zajączkowski oraz Alicja Grzesik. 
Oprócz dorosłych w wydarzeniu 
udział wzięli także liczni ucznio-
wie lokalnych szkół: Kamila Bo-
czar i Anna Sychla z SP nr 1, Alicja 
Solczak i Hanna Kaczyńska z SP 
nr 2 oraz Maciej Krawiec i Małgo-
rzata Biarda z SP nr 3 w Trzebnicy. 

Spotkanie wzbogacono dodatkowo 
o zwięzłe wprowadzenie: nawią-
zując do historii i idei przyświe-
cających wspólnemu „Narodowe-
mu Czytaniu”, omówienie listu 
Prezydenta RP oraz nawiązanie 
do 100-lecia odzyskania Niepod-
ległości. Nieodłącznym elemen-
tem była także krótka informacja 

o autorze „Przedwiośnia” Stefanie 
Żeromskim i geneza samego utwo-
ru. Spotkanie zakończyło się wraz 
z wybiciem południa na ratuszo-
wym zegarze, a kolejne „Narodo-
we Czytanie” w całej Polsce – już 
za rok.

[ksz]

Punktualnie o godz. 10 rano w słoneczny ranek 
8 września ponad dwadzieścia osób na zaprosze-
nie Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozi-
my zjawiło się w samym sercu miasta tj. na trzeb-
nickim Rynku, aby w ramach ogólnopolskiej akcji, 
wysłuchać fragmentów wybranego arcydzieła lite-
ratury polskiej. Zainicjowana sześć lat temu akcja 
promująca czytelnictwo wśród Polaków – „Narodo-
we Czytanie” objęta jest każdorazowo patronatem 
honorowym pary prezydenckiej RP. W bieżącym 
roku, ze względu na przypadającą okrągłą stulet-
nią rocznicę odzyskania w 1918 roku niepodle-
głości przez Rzeczpospolitą Polską, wybór lektury 
padł na „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. 

▶ Wsp ó lne z dję c ie uc ze st ników N aro dowe go C z y t ania ,  k tóre 8 w r ze śnia o d by ł o s ię na Tr ze b -
nic k im R y nku .

▶ I z ab e l a Jawor s k a -  k ie row-
nik gminnej b ib l iote k i .

▶ I mpre z a o d by ł a s ię pr z y pię k nej p o go d z ie,  a uc ze st nic y c z y t al i  ko lej ne 
fragm e nt y „ Pr ze dwiośnia” Ste fana Że roms k ie go.

▶ N aro dowe c z y t anie w Tr ze b nic y z ainicjowa ł 
burmist r z M are k D ł u goz im a . 

Wędrujący pomnik trzebniczanina Colmara Grünhagena

Popiersie profesora Grünhagena zo-
stało ustawione na placu Seydlitza, 
blisko wjazdu na posesję doktora 
Steiningera (przy wjeździe do dzi-
siejszego Starostwa Powiatowego 
przy ul. Bochenka). W tym miejscu 
popiersie profesora nie zaznało jed-
nak spokoju – było obiektem wie-
lu psikusów i aktów wandalizmu. 
Często na popiersiu profesora wie-
szano krawaty, zdarzało się że cały 
pomnik był przewracany. Podobne 
psikusy przytrafiały się również są-
siedniemu pomnikowi Fryderyka 
Wilhelma von Seydlitza – często na 
jego wzniesionej w górę szabli lądo-
wały dynie. Ostatecznie popiersie 
Colmara Grünhagena zostało usta-
wione na promenadzie na skrzy-
żowaniu obecnych ulic Bochenka 
i Świętej Jadwigi. Losy pomnika po 
zakończeniu II wojny światowej są 
niestety nieznane. 

R E K L A M A

R E K L A M A

R E K L A M A R E K L A M A
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Z ogromnym smutkiem i żalem przyjąłem wiadomość o śmierci

dr. Jerzego Bogdana Kosa 
 lekarza oddanego bez reszty pacjentom, twórcy wielu projektów kulturalnych,  

sympozjów naukowych, przedsięwzięć wydawniczych, wystaw, animator licznych inicjatyw 
społeczno-kulturalnych w Trzebnicy, które na trwałe zmieniły wizerunek naszego miasta.  

W latach 1960-2007 Prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej, 
 poetę i pisarza, który potrafił na kartach książek pokazać uroki naszego miasta i okolicy. 

W 2010 roku miałem zaszczyt nadać mu tytuł Honorowego Obywatela Trzebnicy. 

Rodzinie i  bliskim zmarłego składam wyrazy szczerego współczucia

Burmistrz Gminy Trzebnica – Marek Długozima

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we Wrocławiu na cmentarzu parafialnym pw. św. Wawrzyńca 
– ul. Odona Bujwida 51 – w poniedziałek 15 października 2018 r. – 

o godz. 11.00 Msza św. o godz. 12.00 –pogrzeb.

 Po słowach przywitania go-
spodarz miasta, burmistrz Gminy 
Trzebnica zwrócił uwagę, jak waż-
na była Trzebnica na powojennej 
mapie Polski: – Ogromnie się cie-
szę, że konferencja odbywa się tu 
w Trzebnicy, mieście św. Jadwigi 
Śląskiej, która od wieków czuwa nad 
nami. To tu, w dniu Odpustu Jadwi-
żańskiego 14 października 1945 r. 
odbył się ingres ks. Karola Milika, 
administratora apostolskiego, do 
archidiecezji wrocławskiej. Taką 
decyzję o miejscu ingresu podjęto 
ze względu na zniszczenia katedry 
i wielu innych kościołów wrocław-
skich. W uroczystości w Trzebnicy 
wzięły udział tysiące wiernych. Tu, 
u grobu świętej patronki Śląska, ks. 
Milik prosił Boga o błogosławień-
stwo i siły do zarządzania rozległą 
administracją apostolską, z boleśnie 
doświadczonym przez wojnę ludem 
polskim, szukającym bezpiecznego 
domu i ojczyzny.
 Burmistrz przypomniał również 
postać trzebniczanom szczególnie 
bliską – księdza Wawrzyńca Bochen-
ka, salwatorianina, który 25 sierpnia 
1945 roku przybył do sanktuarium 
św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy 
i pozostał tu aż do śmierci, czyli 30 
stycznia 1996 r.: – Miałem ogromny 
zaszczyt znać Księdza Dziekana oso-
biście. To niezwykły człowiek, a jego 
rola w integrowaniu mieszkańców 

naszych ziem jest nie do przecenie-
nia. Przez wszystkie lata zabiegał, 
aby przypadający w październiku 
kilkudniowy odpust ku czci św. Pa-
tronki gromadził jak największą 
liczbę wiernych, a także kapłanów 
i biskupów. Patrząc na fotografie 
z tych lat, możemy zobaczyć liczne 
rzesze wiernych, którzy szczelnie 
wypełniali plac przy ołtarzu polo-
wym przed bazyliką. Ks. Bochenek 
miał świadomość, że zdecydowana 
większość mieszkańców przybyła 
tu nie z własnej woli, dlatego starał 
się, by to Kościół stał się dla nowych 
mieszkańców miejscem, gdzie mogą 
się wspólnie jednoczyć i budować na 
nowo poczucie polskości.
 Co ważne, gospodarz miasta 
zwrócił również uwagę na szcze-
gólny czas, w którym odbywa się 
konferencja – rok ważnego jubile-
uszu 100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości: – Po raz ko-
lejny musimy sobie przypomnieć, że 
przyszłość możemy budować tylko 
w oparciu o szacunek dla historii 
i tradycji, w oparciu o pamięć, która 
będzie czcić wielkich narodowych 
bohaterów, ale i zwykłych ludzi, któ-
rzy polską tożsamość budowali na 
tych ziemiach w ostatnich latach.
 Słowa przywitania do uczestni-
ków i prelegentów skierował rów-
nież abp Józef Kupny zaznaczając, 
że Trzebnica to miejsce wyjątkowe 

ze względu na kult św. Jadwigi, ale 
również w kontekście integracyjnej 
roli Kościoła. Nawiązał również do 
100. rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości, podkreślając, że 
to najwyższy czas, by rozważać rolę 
Kościoła w organizowaniu polskie-
go życia na ziemiach zachodnich 
i północnych: – Ze wspomnień tych, 
którzy przyjeżdżali tutaj z Kresów 
Wschodnich wiemy, że nie zawsze 
chcieli wysiadać na naszych stacjach 
kolejowych. Ale to właśnie obecność 
kapłana, który na nich czekał, albo 
obecność kapłana, który przyjechał 
z nimi dawała spokój i pomagała za-
cząć życie na nowo – ze swoim kapła-
nem, ze swoimi świętymi obrazami 
– mówił. Metropolita wrocławski po-
dziękował również ks. Grzegorzowi 
Sokołowskiemu, a także burmistrzo-
wi Gminy Trzebnica Markowi Dłu-
gozimie za zorganizowanie konferen-
cji i podjęcie tak ważnego tematu.
 Ks. prof. Grzegorz Sokołowski, 
prezes Fundacji Obserwatorium 

Społeczne, która wraz z Gminą 
Trzebnica zorganizowała wydarze-
nie przypomniał, że pomysłodawcą 
przedsięwzięcia był sam metropo-
lita wrocławski, który wielokrotnie 
zachęcał do pochylenia się nad tym 
tematem. – Opowiadał: "jeżdżę po 
parafiach i słyszę, że tu śpiewają 
»Chwała na wysokości Bogu« na 
taką melodię, a tam na inną. Dlacze-
go tak się dzieje? To jest rzecz warta 
zbadania". I dlatego podjęliśmy ten 
temat – mówił.
 Miłym akcentem podczas konfe-
rencji był upominek wręczony przez 
ks. prof. Sokołowskiego i burmistrza 
księdzu Arcybiskupowi w postaci 
pierwszego egzemplarza książki: 
„Św. Jadwiga Śląska. Pamięć. Dzie-
dzictwo. Inspiracja”. Publikacja, 
wydana we współpracy Fundacji 
Obserwatorium Społeczne i Gminy 
Trzebnica, jest owocem ubiegło-
rocznej konferencji naukowej, która 
odbyła się w Ramach Roku Jadwi-
żańskiego w październiku 2017 r., 

w Centrum Historii Zajezdnia.
 Wśród gości obecny był również 
starosta trzebnicki Waldemar Wy-
socki, a także Andrzej Drogoń, dy-
rektor Instytutu Pamięci Narodowej 
oddział we Wrocławiu, który na ręce 
burmistrza przekazał plansze edu-
kacyjne do szkół wydane z okazji 
100. rocznicy odzyskania niepodle-
głości przez Polskę.
 Podczas piątkowej konferencji 
wystąpiło ponad 20 prelegentów, 
którzy przyjechali z różnych ośrod-
ków naukowych, min. z Papieskiego 
Wydziału Teologicznego we Wro-
cławiu, Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, Uniwersytetu Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w Warszawie, czy 
Państwowego Instytutu Naukowego.
 Wydarzeniu towarzyszyła wy-
stawa pt. „August Hlond – Prymas 
czasu narodowych wyborów” autor-
stwa dr. Andrzeja Drogonia i Łuka-
sza Kobieli. 

[eg]

Konferencja naukowa w Trzebnicy

Księżna nadal inspiruje

5 października w Gminnym Centrum Kultury odby-
ła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Roli 
Kościoła katolickiego w organizowaniu polskiego ży-
cia na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 
1945-1951. Patronat honorowy nad wydarzeniem 
objęli: Jarosław Gowin – Minister Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego, Abp Józef Kupny i burmistrz Gminy 
Trzebnica Marek Długozima. 

 Książka „Św. Jadwiga Śląska. Pa-
mięć. Dziedzictwo. Inspiracja” to 
publikacja pokonferencyjna, która 
zawiera artykuły naukowe i refera-
ty wygłoszone 5 października 2017 
roku podczas sympozjum nauko-
wego, które odbyło się w Centrum 
Historii Zajezdnia. Było ono czę-
ścią wydarzeń zainspirowanych 
Rokiem Jadwiżańskim odbywa-
jącym się z okazji 750. rocznicy 
kanonizacji św. Jadwigi Śląskiej. 
Publikacja została przygotowana 
przez Fundację Obserwatorium 
Społeczne we współpracy z Gminą 
Trzebnica i wydana przez Wydaw-
nictwo TUM. Znajdują się w niej 
teksty dotyczące życia i świętości 
Księżnej, a także miejsc związa-
nych z jej życiem, w tym dwa arty-

kuły autorstwa Marka Długozimy 
burmistrza Gminy Trzebnica pt. 
„Trzebnica. Bogactwo historii, po-
tencjał przyszłości” oraz „Między 
Trzebnicą a Kitzingen”. Dodatko-
wo w książce odnajdziemy również 
wywiad, którego burmistrz udzie-
lił na łamach Nowego Życia. Arty-
kuły poprzedzają słowo wstępne 
ks. apb. Józefa Kupnego, Metropo-
lity Wrocławskiego, a także Mar-
ka Długozimy burmistrza Gminy 
Trzebnica. 
 Podczas spotkania promocyjne-
go we Wrocławiu o św. Jadwidze, 
która mimo upływających wieków 
nadal inspiruje współczesnych, 
rozmawiali: burmistrz Gminy 
Trzebnica Marek Długozima, ks. 
prof. Grzegorz Sokołowski z Fun-

dacji Obserwatorium Społeczne, 
a także autorzy ks. Stanisław Wró-
blewski i dr Anna Sutowicz. Dys-
kusję moderował Piotr Sutowicz ze 
Stowarzyszenia Civitas Christiana.

[eg]

8 października w siedzibie Katolickiego Sto-
warzyszenia Civitas Christiana we Wrocławiu 
odbyło się spotkanie promujące książkę „Św. Ja-
dwiga Śląska. Pamięć. Dziedzictwo. Inspiracja”, 
która powstała we współpracy Gminy Trzebni-
ca i Fundacji Obserwatorium Społeczne.

▶ W sie d z ib ie Kato lic k ie go Stowar z ys ze nia Civit as Christ iana we Wro c ł awiu o d by ł o się sp o -
t k anie promujące k siąż kę „Św. Jadwig a Śl ąs k a .  Pamię ć .  D z ie d z ic t wo. I nspiracja”.  Powst a ł a 
ona we wsp ó ł prac y G miny Tr ze b nic a i  Fund acji  O bse r watorium Sp o ł e c z ne.

▶ M i ł y m akce nte m p o dc z as konfe re ncj i  by ł  up omine k w rę c zony p r ze z k s . 
prof.  Soko ł ows k ie go i  burmist r z a ,  k się d z u Arc y b is kup owi w p ost ac i  p ie r w-
s ze go e g ze mp l ar z a k siąż k i:  „Św. Jadwig a Śl ąs k a .  Pamię ć .  D z ie d z ic t wo. I n -
spiracja”.  Pu b lik acja je st  owo ce m u b ie g ł oro c z nej konfe re ncj i  naukowej , 
k tóra o d by ł a s ię w R am ac h Ro ku Jadwi ż ańs k ie go. 

▶ Konfe re ncję naukową ot wor z y ł  burmist r z M are k D ł u goz im a , k tór y z w ró c i ł 
uwagę na to,  jak waż na by ł a Tr ze b nic a na p owoje nnej m apie Po ls k i .

▶ W p ie r ws zej c zę śc i  dys ku sj i  u d z ia ł  w z ię l i  burmist r z M are k D ł u goz im a , Ab p Józe f Kupny 
oraz K s .  p rof.  G r ze gor z So ko ł ows k i – pre ze s Fund acji  O bse r watorium Sp o ł e c z ne.  Prowad z ą -
c ą sp ot k anie by ł a Ewe lina G ł adys z pracow nik W yd z ia ł u Prom o cji . 

▶ Sp e cjalna de dy k acja dl a Ab p. Józe fa Kupne go.

▶ Andr zej  D ro goń , dy re k tor I nst y t u t u Pamię c i  N aro dowej o d d z ia ł  we Wro -
c ł awiu ,  pr ze k az a ł na rę ce burmist r z a p l ans ze e duk ac yj ne do s z kó ł w yd ane 
z ok azj i  10 0.  roc z nic y o d z ysk ania nie p o dle g ł ośc i  pr ze z Po lskę.

▶ Pu b lik acja z awie ra ar t y ku ł y naukowe i  re fe rat y 
w yg ł os zone 5 paź d z ie rnik a 2017 ro ku p o dc z as 
s y mp ozjum naukowe go, k tóre o d by ł o się w Ce n -
t rum H istori i  Z aje z dnia .

▶ Ab p Józe f Kupny z az nac z y ł ,  że 
Tr ze b nic a to miejsce w yjąt kowe 
ze w zgl ę du na kul t  ś w. Jadwigi .

▶ Ks. prof. Grzegorz Sokołowski – prezes 
Fundacji Obserwatorium Społeczne, któ-
ra była współorganizatorem konferencji.

▶ Po dc z as piąt kowej konfe re ncj i  w yst ąpi ł o p onad 20 pre le ge ntów, k tór z y 
pr z yje c hali  z  róż nyc h ośro dków naukow yc h .

Dr Jerzy Bogdan Kos „Przypowieść o narodzinach miasta”:„Także i my zostawimy znaki dla tych, 
którzy przyjdą po nas”.„Każdy ma prawo do ojczyzny, do garści ziemi pod stopami. Czas leczy 
rany, goi blizny, co najtrudniejsze już za nami. Wrośliśmy w ziemię korzeniami. Jak stary dąb 

i młody las. Znów się dzielimy marzeniami, bo wreszcie przyszedł na to czas”.



30 31NR 16 / 145 12.10.2018 NR 16 / 145 12.10.2018

 Zaproszonych gości, uczniów 
oraz całą kadrę pedagogiczną 
przywitała przewodnicząca szko-
ły. W szczególności: Burmistrza 

Gminy Trzebnica Marka Długozi-
mę, a także następujących dyrek-
torów oraz wicedyrektorów szkół 
i przedszkoli: Katarzynę Szymko-

wiak wicedyrektor SP1, Katarzynę 
Stępień Dyrektor Przedszkola nr1 
im. Polskiej Niezapominajki, Beatę 
Szadkowską Dyrektor Przedszkola 
nr 1 im. Krasnala Hałabały, Mo-
nikę Falfurę Dyrektor Gminnego 
żłobka im. Krasnala Hałabały, Bo-
gumiłę Szermer Dyrektor SP w Bo-
leścinie, Elżbietę Taraszczuk – Ga-
weł Dyrektor SP w Kuźniczysku, 
Krystynę Haładaj Naczelnik Wy-
działu Oświaty, Mariusza Szkara-
dzińskiego dyrektora SP w Ujeźdź-
cu Wielkim. Teresę Łuc dyrektor 

Gminnej Szkoły Muzycznej, Anitę 
Szymczak – Falkowską dyrektor 
SP w Masłowie, Grażynę Kantecką 
dyrektor SP nr 2 w Trzebnicy.
 Po przemówieniu dyrektora 
Mariusza Szkaradzińskiego, Bur-
mistrz Marek Długozima, życzył 
wszystkim dzieciom sukcesów 
w nauce oraz owocnego roku szkol-
nego dla całego grona pedagogicz-
nego następnie pogratulował dy-
rektorowi i przekazał na jego ręce 
nowy sprzęt komputerowy. 
 Kolejnym elementem święta 

było zaprezentowanie programu 
artystycznego przygotowanego 
przez uczniów klas podstawowych, 
specjalnie na tę uroczystość; po 
czym nastąpił najważniejszy punkt 
programu – pasowanie pierwszo-
klasistów na uczniów.
 Dzieci złożyły przysięgę, 
a następnie zostały pasowane na 
uczniów przez burmistrza oraz dy-
rektora szkoły.

[ph]

święto szkoły Podstawowej w UjeźdźcU wielkim

28 września odbyło się święto Szkoły Podstawo-
wej w Ujeźdźcu Wielkim. Uroczystość połączona 
została z pasowaniem na ucznia. Wśród zapro-
szonych gości znaleźli się dyrektorzy gminnych 
placówek oświatowych, a także Marek Długozi-
ma – Burmistrz Gminy Trzebnica.

▶ Uc z niowie p r z ygotowali  ko lorow y pro gram ar t yst yc z ny.

▶ Wśró d pr z y by ł yc h gośc i  nie z ab rak ł o dy re k to -
rów gminnyc h p l acówe k oś wiatow yc h na c ze -
le z  N ac ze lnik ie m W yd z ia ł u Oś wiat y K r yst y ną 
H a ł ad aj . 

▶ Ws z yst k ic h ze b ranyc h , a w s zc ze gó lnośc i  pie r w-
s zo k l asistów pr z y wit a ł  burmist r z M are k D ł u goz i -
m a , ż yc z ąc ko lej nyc h u d anyc h l at  owo c nej nauk i.

▶ Dyrektor Mariusz Szka-
radziński podziękował 
burmistrzowi za do-
łączenie Szkoły Pod-
stawowej w Ujeźdźcu 
do programu Acer for 
education oraz przeka-
zanie nowego sprzętu 
komputerowego.

▶ Wsp ó lne z dję c ie burmist r z a oraz 
wice dy re k tor B e at y I żews k iej . 

▶ Pie r ws zo k l asiśc i  z ł oż y l i  uro c z yst ą p r z ysię gę p r ze d burmist r ze m , 
dy re kcją i  ws z yst k imi z ap ros zony mi gość mi. 

▶ Lic z nie ze b rani ro d z ice p o d z iwial i  w ystę py ar t yst yc z ne s woic h d z ie c i .

▶ Pasowanie na uc z nia ,  k tóre go do konali  burmist r z M are k D ł u goz im a i  dy-
re k tor M ariu s z Sz k arad z insk i . 

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

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

R E K L A M A
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▶ W s p ó l n e  z d j ę c i e  b u r m i s t r z a  z  K o r n e l e m  C z t e r -
n a s t k i e m ,  j e g o  r o d z i n ą ,  p r e z e s e m  T S S R  P o l o n i a 
K a m i l e m  Kw a ś n i a k i e m  o r a z  d y r e k t o r e m  a k a d e m i i 
P a w ł e m  K a p i n o s e m .

▶ N agro dę dla z awo dnik a w r ze -
śnia ,  b urmist r z w rę c z y ł  Korne lowi 
C z te rnast kowi. 

tabele
Polonia silna młodzieżą

Kornel Czternastek zawodnikiem września

Mistrz Polski juniorów z wizytą w Urzędzie Miejskim

 Jeżdżąc na ekstremalnie trud-
nych trasach i wielokilometrowych 
zjazdach obfitujących w kamienie, 
korzenie i błoto, musi wykazać się 
nie tylko doskonałą umiejętnością 
jazdy na rowerze, ale też świetną 
kondycją fizyczną i umiejętnością 
błyskawicznego reagowania. Fakt, 
że to właśnie nasz krajan sięga po 
najwyższe laury w tej wymagającej 
dyscyplinie, docenił burmistrz Ma-
rek Długozima wręczając sportow-
cowi list gratulacyjny oraz drobny 
upominek na pamiątkę spotkania. – 
Jestem pełen podziwu dla Pana de-
terminacji, wytrwałości i wewnętrz-
nej siły, która pozwala piąć się coraz 
wyżej i zdobywać zamierzone cele. 
Niech te osiągnięcia będą dla Pana 
źródłem satysfakcji i powodem do 
dumy, bowiem pasja i zaangażo-
wanie w sport są wzorem do na-
śladowania dla młodych adeptów 
próbujących swoich sił w różnych 
dyscyplinach sportowych. Życzę 
kolejnych sukcesów i niegasnącej 
energii w dążeniu do ich osiągnię-

cia, a także satysfakcji w życiu oso-
bistym – powiedział burmistrz. Do-
datkowo zobowiązał się do objęcia 
utalentowanego kolarza specjal-
nym programem stypendialnym, 
aby wesprzeć jego świetnie rozpo-
czętą karierę. 

 A rzeczywiście lista zdobytych 
w tym roku medali i prestiżowych 
tytułów budzi podziw. Paweł Gar-
czyk to aktualny Mistrz Polski w ka-
tegorii cross country XCO (tytuł zdo-
byty podczas wyścigu w Mrągowie) 
oraz Mistrz Polski w maratonie MTB 
2018 Wisła. Ponadto startuje czysto 
treningowo w wielu polskich i za-
granicznych imprezach, takich jak 
np. ostatni Maraton MTB Kargula 
i Pawlaka w Lubomierzu. Wygrał 
powyższy maraton i zyskał drugą 
koszulkę Mistrza Polski, tym razem 
w kategorii Open, rozwijając pręd-
kość jazdy do ryzykownych 72km/h. 

  – Dziękuję Panu burmistrzowi 
za to spotkanie oraz zainteresowa-
nie moja osobą, na które nie mogę 

liczyć w mojej rodzinnej gminie. 
Sport, który uprawiam wymaga sta-
łego rozwoju, a ten jest niemożliwy 
bez odpowiednich nakładów finan-
sowych. Nieoceniona jest zatem 
pomoc ludzi, którzy dostrzegają 
potencjał. Jako reprezentant Polski, 
z dumą będę reprezentował także 
Gminę Trzebnica – powiedział Pa-
weł Garczyk. 

 Wielkie brawa i życzenia samych 
sukcesów dla utalentowanego 
sportowca!

[ksz]

Na zaproszenie burmistrza w Urzędzie Miejskim 
w Trzebnicy gościł niezwykle utalentowany, młody 
sportowiec – Paweł Garczyk. Ten zaledwie osiemna-
stoletni mieszkaniec Powiatu Trzebnickiego pomimo 
młodego wieku posiada imponujący dorobek sporto-
wy w konkurencji kolarstwa górskiego, gdzie został 
juniorskim Mistrzem Polski w kategorii cross country 
XCO oraz maratonie MTB 2018.

▶ Burmist r z w rę c z y ł  u t ale n -
towane mu sp or towcowi 
l ist  grat ulac yjny oraz na -
gro dę w p ost ac i  k arne t u na 
base n .

▶ Pawe ł G arc z y k ,  p o dc z as sp ot k ania ,  op owie d z ia ł  burmi -
st r zowi o s woim imp onując y m dorob ku sp or tow y m .

▶ Pamiąt kowe z dję c ie z  M ają Wł os zc zow-
s k ą ,  dwuk rot ną wice mist r z y nią o l im -
pijs k ą ,  z ł ot ą m e d alist k ą mist r zost w 
ś wiat a w w yśc igu e l it y MTB.

▶ Upraw niany pr ze z mie s z k ańc a nas ze go 
p owiat u sp or t ,  k wali f ikuje s ię do sp or-
tów e k st re m alnyc h .

▶ Pawe ł pre ze nt ując y s wój m e d al na pie r ws z y m miejscu p o dium M i -
st r zost w Po ls k i  w Ko l ar st wie G ór s k im .

 W sobotę 29 września Polonia 
udała się do Wołowa na mecz z tam-
tejszym MKP. W pierwszej połowie to 
gospodarze przeważali, ale nie potra-
fili tego udokumentować golem. Nasi 
zawodnicy czuli jeszcze w nogach 
środowe spotkanie Pucharu Polski.
 Po zmianie stron obraz gry się 
wyrównał i choć obie drużyny miały 
dogodne sytuacje, to piłka nie trafiała 
do bramki. Aż do 69. minuty, kiedy to 
w polu karnym faulowany był Krzysz-
tof Ulatowski, który chwilę wcześniej 
pojawił się na boisku i sędzia wskazał 
na wapno. Do ustawionej na jedena-
stym metrze piłki podszedł Kamil Ra-
miączek. Nasz napastnik wykazał się 
silną psychiką, bo oprócz możliwości 
otwarcia wyniku meczu, miał na bar-
kach jeszcze wszystkie lata spędzone 
w Wołowie i docinki ze strony miej-
scowych kibiców, które przez całe 
spotkanie były kierowane pod jego 
adresem. Ramiączek jednak ten ciężar 
udźwignął, trafił, ale okazując szacu-
nek byłemu klubowi nie celebrował 
radości.
 Chwilę później gracze z Wołowa 
zagrali do swojego bramkarza, a tego 
pressingiem zaatakował Piotr Moż-
drzech. I opłaciło się! Golkiper MKP 
popełnił błąd, nabił naszego skrzy-
dłowego i ten mógł cieszyć się z gola.
 Po kilku minutach nasz rywal 
zdobył bramkę kontaktową i uwie-
rzył, że może jeszcze odwrócić losy 
meczu, ruszając do ataku. Nadział się 
jednak na kontrę, w której Kamil Ra-
miączek dograł do Adriana Puchały, 
ten wbiegł w szesnastkę i ustalił re-
zultat spotkania, a Polonia mogła 
się cieszyć po ostatnim gwizdku ze 
zwycięstwa, które jest tym bardziej 
cenne, że w pierwszym składzie na-
szej drużyny na murawę wyszło aż 
siedmiu młodzieżowców. 

 Tydzień później do Trzebnicy przy-
jechał GKS Mirków, z którym Polonia 
wygrała na Fair Play Arenie 4:2. Spo-
tkanie od początku było wyrównane, 
ale to Polonia w 18. minucie wyszła 
na prowadzenie. Faulowany w szes-
nastce był Kamil Ramiączek i sędzia 
podyktował rzut karny, który pew-
nie wykorzystał Jakub Czternastek. 
Dwadzieścia minut później to nasz 
zawodnik faulował w polu karnym 
i piłkę na jedenastym metrze ustawił 
gracz z Mirkowa. Bramkarz Polonii Łu-
kasz Iwaszków wyczuł jednak intencje 
strzelca i obronił jedenastkę. Na prze-
rwę schodziliśmy więc z jednobram-
kowym prowadzeniem.
 Zaraz po zmianie stron zadaliśmy 
przyjezdnym dwa ciosy. W 51. mi-
nucie gola strzelił Kamil Ramiączek, 
a dwie minuty później zanotował 
asystę, wystawiając piłkę do Adriana 

Puchały, a ten technicznym strzałem 
umieścił ją w siatce. Przy rezultacie 3:0 
inicjatywę zaczął przejmować GKS, co 
zaowocowało dla nich dwoma bram-
kami w końcówce – w 88. i 91. minu-
cie. Chwilę później jednak Ramiączek 
pozbawił naszych przeciwników złu-
dzeń na korzystny rezultat, przepro-
wadzając indywidualną akcję, którą 
sfinalizował celnym strzałem, ustala-
jąc wynik meczu.
 W barwach Polonii na boisku poja-
wiło się dziewięciu młodzieżowców – 
w tym aż sześciu wychowanków! 
  – Okazuje się, że nasza polityka 
stawiania na młodych chłopaków 
przynosi dobre rezultaty. Już teraz 
mamy więcej punktów niż w zeszłym 
sezonie na koniec rundy jesiennej, 
a przecież przed nami jeszcze kilka 
spotkań. Do takiego odmłodzenia 
kadry trzeba było odwagi i warto 
docenić także rolę burmistrza Marka 
Długozimy, który poparł nasze poczy-
nania i nam zaufał – powiedział pre-
zes TSSR Polonia Kamil Kwaśniak. 

[kk]

Drużyna Polonii Trzebnica wygrała dwa kolejne mecze 
w IV lidze. W obu spotkaniach większość składu biało-
niebieskich stanowili młodzieżowcy. 

IV LIGA 2018/2019, GRUPA: DOLNOŚLąSKA (WSCHóD)
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Górnik Wałbrzych 9 25 8 1 0 24-5
2.  Śląsk II Wrocław 9 24 8 0 1 32-5
3.  Sokół Marcinkowice 9 19 6 1 2 30-12
4.  Polonia Trzebnica 9 19 6 1 2 19-14
5.  Orzeł Prusice 9 19 6 1 2 26-12
6.  Polonia-Stal Świdnica 9 16 5 1 3 16-12
7.  Sokół Wielka Lipa 9 15 4 3 2 19-15
8.  Bielawianka Bielawa 9 12 4 0 5 17-18
9.  MKP Wołów 9 12 4 0 5 18-20

10.  Piast Żerniki (Wrocław) 9 11 3 2 4 19-18
11.  Nysa Kłodzko 9 9 3 0 6 19-26
12.  Unia Bardo 9 9 3 0 6 13-22
13.  Orzeł Ząbkowice Śląskie 9 8 2 2 5 10-18
14.  Piast Nowa Ruda 9 6 2 0 7 10-22
15.  GKS Mirków/Długołęka 9 4 1 1 7 13-35
16.  Zjednoczeni Żarów 9 1 0 1 8 11-42

KOLEJKA 9 – 6-7 10 / Sokół Marcinkowice 5-2 Nysa Kłodzko / Górnik Wałbrzych 
0-0 Orzeł Prusice / Polonia-Stal Świdnica 3-1 Zjednoczeni Żarów / Polonia Trzeb-
nica 4-2 GKS Mirków/Długołęka / Piast Żerniki (Wrocław) 1-3 MKP Wołów / Piast 
Nowa Ruda 0-4 Śląsk II Wrocław / Orzeł Ząbkowice Śląskie 2-4 Unia Bardo / Sokół 
Wielka Lipa 5-2 Bielawianka Bielawa KOLEJKA 10 – 13-14 10 Nysa Kłodzko – Biela-
wianka Bielawa 14 .10, 14:00 / Unia Bardo – Sokół Wielka Lipa / Śląsk II Wrocław – Orzeł 
Ząbkowice Śląskie 14 .10, 11:00 / MKP Wołów – Piast Nowa Ruda 13 .10, 14:00 / Zjednocze-
ni Żarów – Polonia Trzebnica / Orzeł Prusice – Polonia-Stal Świdnica 14 .10, 11:00 / Sokół 
Marcinkowice – Górnik Wałbrzych 13 .10, 14:00 / Piast Żerniki (Wrocław) – GKS Mirków/
Długołęka 13 .10, 14:00 

KLASA A 2018/2019, GRUPA: WROCŁAW II
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Burza Godzieszowa 7 21 7 0 0 30-5
2.  Barycz Sułów 7 18 6 0 1 21-8
3.  Lotnik Twardogóra 7 15 5 0 2 22-7
4.  Zenit Międzybórz 7 13 4 1 2 22-15
5.  Plon Gądkowice 7 13 4 1 2 23-17
6.  Barycz Milicz 7 11 3 2 2 13-10
7.  Błysk Kuźniczysko 7 11 3 2 2 15-13
8.  Widawa Kiełczów 7 10 3 1 3 16-22
9.  KS Łozina 7 8 2 2 3 9-11

10.  Pogoń Syców 7 7 2 1 4 20-21
11.  KS Dobroszów 7 7 2 1 4 14-16
12.  Iskra Pasikurowice 7 5 1 2 4 9-15
13.  KS Łazy Wielkie 7 1 0 1 6 8-36
14.  LZS Solniki Małe 7 0 0 0 7 3-29

KOLEJKA 7 – 6-7 10 / Zenit Międzybórz 6-2 Widawa Kiełczów / Plon Gądkowice 
1-4 Burza Godzieszowa / Lotnik Twardogóra 6-0 KS Łazy Wielkie / Błysk Kuźniczy-
sko 3-3 Pogoń Syców / Iskra Pasikurowice 0-2 Barycz Milicz / KS Dobroszów 1-2 
Barycz Sułów / LZS Solniki Małe 1-3 KS Łozina KOLEJKA 8 – 13-14 .10 / Widawa 
Kiełczów – KS Łozina 14 .10, 11:00 / Barycz Sułów – LZS Solniki Małe 14 .10, 14:00 / 
Barycz Milicz – KS Dobroszów 14 .10, 14:00 / Pogoń Syców – Iskra Pasikurowice 13 
.10, 15:30 / KS Łazy Wielkie – Błysk Kuźniczysko 14 .10, 14:00 / Burza Godzieszowa – 
Lotnik Twardogóra 14 .10, 11:00 / Zenit Międzybórz – Plon Gądkowice 13 .10, 16:00 /

KLASA B 2018/2019, GRUPA: WROCŁAW II
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Sparta Skarszyn 7 18 6 0 1 33-3
2.  Sparta Wszemirów 7 17 5 2 0 44-6
3.  Spartan Marszowice 7 17 5 2 0 37-10
4.  LKS Krzyżanowice (k. Wrocławia) 7 16 5 1 1 32-10
5.  LKS Krościna Wielka 7 15 5 0 2 32-13
6.  Płomień Wisznia Mała 7 9 3 0 4 16-21
7.  Błyskawica Szewce 7 9 3 0 4 20-28
8.  Avia Ozorowice 7 7 2 1 4 15-22
9.  Sparta Będkowo 7 7 2 1 4 8-24

10.  LKS Paniowice 7 7 2 1 4 12-22
11.  Tomtex Widawa Wrocław 7 7 2 1 4 19-26
12.  Grom Ligota Piękna 7 7 2 1 4 16-22
13.  Błękitni Pawłów Trzebnicki 7 6 2 0 5 13-34
14.  Amesko Szczytkowice 7 0 0 0 7 2-58

KOLEJKA 7 – 6-7 10 / Błyskawica Szewce 6-0 Amesko Szczytkowice / Sparta 
Będkowo 0-0 Sparta Wszemirów / Płomień Wisznia Mała 1-4 Spartan Marszowice 
/ LKS Paniowice 3-3 Tomtex Widawa Wrocław / LKS Krzyżanowice (k. Wrocławia) 
7-0 Avia Ozorowice / LKS Krościna Wielka 8-3 Błękitni Pawłów Trzebnicki / Grom 
Ligota Piękna 0-2 Sparta Skarszyn KOLEJKA 8 – 13-14 10 / Amesko Szczytkowice 
– Sparta Skarszyn 14 .10, 14:00 / Błękitni Pawłów Trzebnicki – Grom Ligota Piękna 
14 .10, 14:00 / Avia Ozorowice – LKS Krościna Wielka 14 .10, 11:00 / Tomtex Widawa 
Wrocław – LKS Krzyżanowice (k. Wrocławia) 14 .10, 11:00 / Spartan Marszowice – 
LKS Paniowice 14 .10, 14:00 / Sparta Wszemirów – Płomień Wisznia Mała 14 .10, 
11:00 / Błyskawica Szewce – Sparta Będkowo 14 .10, 14:00 /

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.  Victoria Zawonia 6 12 4 0 2 17-8
3.  Sokół Ujeździec Wielki 6 10 3 1 2 12-11
4.  Sokół Kaszowo 5 10 3 1 1 15-5
5.  Orzeł Biedaszków Wielki 5 9 3 0 2 14-16
6.  Olimpia Bukowinka 5 9 3 0 2 15-10
7.  KS Komorów 5 7 2 1 2 11-8
8.  Grom Szczodrów 5 7 2 1 2 12-19
9.  Sokół Ujeździec Mały 6 4 1 1 4 13-17

10.  KS Postolin 6 3 1 0 5 3-18
11.  Sokół Sokołowice 6 1 0 1 5 9-21

KOLEJKA 7 – 6-7 10 / Pauza: Dąb Dobroszyce / Sokół Ujeździec Mały 2-2 Sokół 
Kaszowo / Victoria Zawonia 5-3 Sokół Ujeździec Wielki / Sokół Sokołowice 2-3 
KS Postolin / Orzeł Biedaszków Wielki 5-1 Grom Szczodrów / Olimpia Bukowinka 
3-1 KS Komorów KOLEJKA 8 – 13-14 10 / Pauza: KS Postolin / Sokół Kaszowo – KS 
Komorów 14 .10, 14:00 / Grom Szczodrów – Olimpia Bukowinka 14 .10, 15:00 / Dąb 
Dobroszyce – Orzeł Biedaszków Wielki 14 .10, 11:00 / Sokół Ujeździec Wielki – Sokół 
Sokołowice 14 .10, 11:00 / Sokół Ujeździec Mały – Victoria Zawonia 14 .10, 12:00 

KLASA C 2018/2019, GRUPA: TRZEBNICA
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Masłovia Masłów 5 12 4 0 1 24-12
2.  Pirania Radziądz 6 12 4 0 2 22-21
3.  Piorun Koniowo 6 12 4 0 2 26-16
4.  Struga Czatkowice 6 6 2 0 4 17-16
5.  LZS Komorowo 6 6 2 0 4 19-25
6.  Start Bychowo 5 3 1 0 4 14-32

KOLEJKA 6 – 7 .10 / Masłovia Masłów 5-2 Pirania Radziądz / Start Bychowo 6-1 
LZS Komorowo / Piorun Koniowo 2-1 Struga Czatkowice KOLEJKA 7 – 14 .10 
/ Piorun Koniowo – Masłovia Masłów 14 .10, 15:00 / Struga Czatkowice – Start 
Bychowo 14 .10, 12:00 / LZS Komorowo – Pirania Radziądz 14 .10, 14:30 /

Kornel ma dopiero siedem lat, ale już 
uwidacznia olbrzymi talent. Trenuje 
na co dzień z rok starszymi kolegami. 
We wrześniu był jedną z czołowych 
postaci swojej drużyny podczas tur-

nieju na Żernikach we Wrocławiu, 
który Polonia wygrała. Strzelił także 
sporo goli w spotkaniu z APN Talent, 
gdzie nasz zespół odniósł wysokie 
zwycięstwo 35:5. Wszyscy w klubie 

liczą, że pójdzie w ślady starszego 
brata Jakuba, który stanowi o sile 
pierwszej drużyny Polonii i strzela re-
gularnie gole w IV lidze. 

[kk]

Najlepszym zawodnikiem września akademii Polonii Trzebnica został Kornel Czternastek. 

miejsce 
na Państwa 
reklamę

telefon 

665 086 997

R E K L A M A

▶ Po lonia Tr ze b nic a z s ze śc iom a z w yc ię st wami z naj duje s ię 
na c z war t y m miejscu w t ab e li . 
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▶ Burmist r z w r ę c z ył  nagro dy w konkur sie #Poz drawiamTr ze b nicę M ar ze nie Amb ic k iej - Cib ie 
i  B arbar ze Jac him owsk iej .  Pie r ws ze miejsce z aję ł a nie ob e c na M ag d ale na Darows k a . 

Informator
GminneGo Centrum Kultury I Sportu

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

WYSTAWY

Aperta Fenestra Lech Taraszczuk / Galeria Poddasze

Nowina
Wystawa fotograficzna Marty Wojtowicz 
/ Galeria Parter

Integracje
Malarstwo / Aleksandra Lis & Wiesława Siwoń 
Galeria Parter

Kontrast Malarstwo / Pracownia malarstwa GCKiS

„Głagolica” - najstarszy 
alfabet słowiański Tadeusz Mroziński / Sala Kameralna 216

WYDARZENIA KULTURALNE

Zajęcia w GCKiS

Zapisy na nowe zajęcia w GCKiS! / tel. 312 09 
47 wewn. 223 
Warsztaty ceramiczne dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych 
Zajęcia wokalne / chór i indywidualne zaję-
cia wokalne.

15 października  
/ 18:00

Koncert Wolności w ramach Gminnych Ob-
chodów 100-lecia Odzyskania Niepodległo-
ści 1918-2018 / Sala Widowiskowa GCKiS

26 października  
/17:30 i 20:30

Kabaret Młodych Panów „Bogowie”

8 listopada Spektakl teatralny „Dziwna Para”

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

każdy poniedziałek
18:00

Gry bez prądu / Art Kawiarnia / Wszystkich 
pasjonatów gier planszowych oraz zaintere-
sowanych tematyką RPG serdecznie zapra-
szamy! / wiek 8+, zajęcia bezpłatne

każdy piątek
/ 18:00

Karaoke w Art Kawiarni / wstęp wolny / 
Zapraszamy do wspólnego śpiewania!

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”

PREMIERY W KINIE POLONIA

12 października Hotel Transylwania 3

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

GODZINY OTWARCIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH

Stadion Miejski 
FAIR PLAY ARENA 
i bieżnia 
dla biegaczy na Stadionie 

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

Kompleks Boisk Orlik 
ul. Oleśnicka

poniedziałek – piątek / 13:00-21:30
sobota – niedziela / 13:00-19:00
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

 Przypomnijmy – konkursowym 
zadaniem było opublikowanie na 
jednym z portali społecznościowych 

dodając specjalny hashtag – #Po-
zdrawiamTrzebnicę lub przesłać 
na adres mailowy, zdjęcia swojego 

autorstwa z wakacyjnych podróży. 
Biorąc udział w konkursie, autorzy 
fotografii tym samym pokazywali 
miejsca, które ich zdaniem warto 
zobaczyć.
 Komisja, pierwsze miejsce w kon-
kursie, przyznała Pani Magdalenie 
Darowskiej, która otrzymała gło-
śnik bezprzewodowy oraz bilety 
do Gminnego Parku Wodnego 
TRZEBNICA-ZDRÓJ. Na drugim 
miejscu znalazła się Pani Barbara 
Jachimowska. W nagrodę burmistrz 

wręczył laureatce powerbank, a tak-
że voucher dla dwóch osób do Kina 
Polonia 3D. Voucher pozwalający na 
dwie godziny gry na kręgielni otrzy-
mała Pani Marzena Ambicka-Ciba, 
która zajął trzecie miejsce.
 – Serdecznie dziękuję, za udział 
w zabawie i chęci podzielenia się 
z nami swoimi wakacyjnymi wspo-
mnieniami – powiedział burmistrz 
– Muszę przyznać, że komisja kon-
kursowa miała niełatwe zadanie 
z wyborem zwycięzców, jednak wi-

dząc Wasze fotografie, w pełni ten 
wybór popieram. Mimo różnych, 
bliższych i dalszych zakątków świa-
ta, nikt z Was nie zapomniał o naszej 
małej ojczyźnie, co należy docenić – 
dodaje.
 Warto również dodać, iż bur-
mistrz widząc tak duże zaangażowa-
nie mieszkańców biorących udział 
w konkursie, zdecydował o tym, by 
nagrodzić gadżetami wszystkich 
uczestników.

[ms]

#PozdrawiamTrzebnicę
Przez dwa wakacyjne miesiące uczestnicy kon-
kursu #PozdrawiamTrzebnicę mogli przesyłać 
fotograficzne pozdrowienia z odwiedzonych 
przez siebie miejsc. W poniedziałek, 8 paździer-
nika burmistrz Marek Długozima osobiście po-
gratulował zwycięzcom i wręczył im nagrody.

▶ I  miejsce – M ag d ale na Darows k a .

▶  I I  miejsce – M ar ze na Amb ic k a - Ciba .

▶ I I I  miejsce – B arbara Jac him ows k a .

R E K L A M AR E K L A M A
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Osoby, które dostarczą rozwiązaną  
krzyżówkę do Redakcji  
Panoramy Trzebnickiej  
(ul . Prusicka 12, pok. 208),  
wezmą udział w losowaniu, 

• 50 zł ufundowane przez GCKiS  
(do odbioru: ul. Prusicka 12)

TRZEBNICA    
UL. PRUSICKA 12

50zł

R E K L A M A

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-
pływu 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 Kul-
tury 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 prze-
twarzane 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 prze-
chowywane przez okres do wydania kolejnego numeru 
Panoramy: dane nie podlegają zautomatyzowanemu po-
dejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; przysługuje Pani/
Panu prawo: wycofania zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego do-
konano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; żądania 
od administratora dostępu do moich danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarza-
nia; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 
przenoszenia danych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.

leKArZe SpeCJAliŚCi
GMINNEGO CENTRUM MEDYCZNEGO TRZEBNICA-ZDRÓJ SP. ZO.O. 

GMINA TRZEBNICA - DBAMy O ZDROWIE MIESZKAńCóW PRZEZ CAŁy ROK!

PoradnIa 
rehAbilitACyJnA 

Lek. med. Dorota Worotniak
 specjalista balneologii  i medycyny fizykalnej 

Poradnia udziela świadczeń medycznych w ra-
mach kontraktu NFZ  Poza kontraktem z NFZ – pro-
ponujemy niżej wymienione aktywności i zabiegi: 
tel. 71 312 03 20

Indywidualna rehabilitacja dla dzieci 
i niemowląt –  program przygotowany w trosce 
o zdrowie najmłodszych prowadzony przez wy-
kwalifikowana rehabilitantkę

Terapia indywidualna - dla wszystkich, któ-
rzy odczuwają dyskomfort w związku z dolegliwo-
ściami chorobowymi.

Zdrowe plecy – ćwiczenia rozciągające i wzmacnia-
jące mięśnie kręgosłupa (zajęcia grupowe).

Masaże lecznicze – relaksujące i rozluźniające 
a także zmniejszające lub niwelujące uczucie bólu.

Szkoła rodzenia „Wesołe Brzuszki” –przygotuje 
do naturalnego porodu, właściwej opieki nad maleń-
stwem oraz świadomego rodzicielstwa.

Fala uderzeniowa - służy przede wszystkim do 
zwalczania przewlekłego bólu oraz dolegliwości ukła-
du mięśniowo-szkieletowego (łokieć tenisisty, ostroga 
piętowa, hallux, zespół bolesnego barku, bóle nad-
garstka).

Kinesytaping – to rodzaj terapii wykorzystujący 
elastyczny plaster, umożliwia  aktywowanie mięśni 
uszkodzonych, zmniejszenie bólu, likwiduje zastoje 
i obrzęki limfatyczne, koryguje niewłaściwe pozycje 
stawów, powięzi i skóry oraz poprawia mikrokrążenie.

Zabiegi rehabilitacyjne za pomocą 
szyny do ćwiczeń biernych kończy-
ny dolnej - FISIOTEK 3000TS - to aparat 
przeznaczony do wczesnej rehabilitacji stawów 
biodrowego, kolanowego i skokowego. Szyna 
ruchowa jest zalecana do leczenia większo-
ści urazów, stanów pooperacyjnych i schorzeń 
stawu  np. po: skręceniach i kontuzjach stawu, 
wszelkiego rodzaju artrotomiach (np. wycięcie 
błony maziowej, wycięcie łąkotki, wycięcie rzep-
ki), zabiegach na miękkich częściach w pobliżu 
stawów, operacjach plastycznych na mięśniach, 
wszelkich operacjach odtworzeniowych z ze-
spoleniem kości (z możliwością ćwiczeń), osteo-
tomii korekcyjnej, wycięciu guzów zlokalizowa-
nych w okolicach stawu, odtworzeniach ope-
racyjnych stawu z implantacjami endoprotez, 
artrolizie (uruchomieniu zesztywniałego stawu) 
jak również zastarzałych zapaleniach stawu.punkt poboru materiału do badań laboratoryjnych codziennie 7.30 – 9.00

rozwiązanie z numeru 15 (144)

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje:

Krzysztof Łysoń
has ło: 

DOCHOWANIE TAJEMNICY

imię i nazwisko

telefon

KUPON KRZYŻÓWKOWY dwutygodnika NR 15 (144)

R E K L A M A

  w ramach kontraktu z nfZ  
LEKARZ SPECJALIZACJA DNI PRZYJĘĆ TELEFON

Lek. med. Elżbieta Gwiazda-Gryboś specjalista   okulista pon. wt. śr. 71 312 03 75

Lek. med. Ewa Kołodyńska specjalista   okulista czw. 71 312 03 75

Lek. med. Andrzej Banach specjalista   położnictwa i ginekologii wt. czw. pt. 71 312 03 75

Dr nauk med. Elżbieta Trypka specjalista   psychiatra wt. 71 312 03 75

Dr hab. nauk med. Tomasz Pawłowski specjalista   psychiatra śr. 71 312 03 75

Lek. med. Elżbieta Kociatkiewicz-Jarnicka specjalista   radiodiagnostyki od pon. do pt. 71 312 03 75

Marta Kasek psycholog pon. 71 312 03 75

Lek. med. Lidia Włodarczyk specjalista   chirurg śr. czw. 71 312 03 75

Lek. Med. Ewa Atamańczyk specjalista chirurg pon. 71 312 03 75

Lek. Med. Justyna Bogdan Szyber specjalista chirurg pt. 71 312 05 10

Lek. med. Krzysztof Nowak rezydent w dziedzinie położnictwa i ginekologii czw. 71 312 03 75

Lek. med. Jolanta Omiecina rezydent w dziedzinie położnictwa i ginekologii pon. pt. 71 312 03 75

Lek. med. Dorota Worotniak specjalista balneologii i medycyny fizykalnej od pon. do czw. 71 312 03 20

Lek. med. Dariusz Konopczak specjalista chirurg wt. 71 312 03 75

  poza kontraktem z nfZ
LEKARZ SPECJALIZACJA DNI PRZYJĘĆ TELEFON

Lek. med. Piotr Kostrzewa specjalista   medycyny pracy pon. czw. 71/312-03-75

Dr nauk med. Katarzyna Żukowska-Kowalska specjalista  chorób tarczycy, endokrynolog pt. 71/312-03-75

Dr nauk med. Jarosława Semianów -Wejchert specjalista   gastroenterolog śr. 71/312-03-75

Lek. med. Anna Kwaśniak-Nowakowska specjalista   neurolog śr. 71/312-03-75

Lek. med. Bartłomiej Szabla specjalista  ortopeda i traumatologii narządu ruchu pon. 71/312-03-75

Lek. med. Piotr Menartowicz specjalista   ortopeda wt. 71/312-03-75

Lek. med.   Agata Kaczmarczyk Radka specjalista    kardiolog śr. 71/312-05-10

Joanna Wieczerzak Psycholog - terapeuta  Biofeedback pt. 71/312-05-10

Dr nauk med. Mariusz Krawczyk specjalista chirurg onkolog czw. 606-456-454

Dr nauk med. Patrik  Forszt specjalista urolog śr. 698-613-689

Lek. med. Krzysztof Włodarczyk specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog pon. czw. 601-760-888

Dr nauk med. Piotr Pastuszek specjalista otolaryngolog pon. pt. 504-110-111

Lek. med. Beata Górnicka specjalista dermatologii i wenerologii pon. 696-115-821

Marzena Wierzęć trycholog czw. 609-385-040

Lek.  med. Agnieszka Dzioba-Musiał specjalista psychiatra pt. 665-383-858

Dariusz Tabaka Zakład  Optyczny od pon. do czw. 697-722-127

Edyta Krupa dietetyk pt. 516-105-450

Justyna Izydorczyk di etetyk pt. 605-650-804
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kierunek i godzina odjazdu przystanki

trzebnica – boleścin – siedlec pkp – trzebnica
6:10 7:15 10:06 15:15 16:15 17:20

przystanek nr. 23 –
ul. w. witosa,
miejsce: pl. piłsudskiego

trzebnica – koniowo 15:35
przystanek nr. 12 –
ul. ks. bochenka,
miejsce: al. Jana pawła ii

koniowo – trzebnica 8:20 11:35

trzebnica – masłÓw – kałowice – trzebnica
12:05 16:15

przystanek nr. 12 –
ul. ks. bochenka,
miejsce: al. Jana pawła ii

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

przystanek nr 18 (um)
– ul daszyńskiego,
miejsce: urząd miejski.

trzebnica – uJeŹdziec mały  14:15  15:15 a
kursuje w dni nauki szkolnej od poniedziałku 
do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy
a – w ferie zimowe i wakacje letnie kursuje tylko do ujeźdzca wielkiego

przystanek nr. 12 –
ul. ks. bochenka,
miejsce: al. Jana pawła ii

ważne telefony
urząd mieJski w trzebnicy

71 312 06 11, 71 312 06 42, 71 312 01 45
burmistrz przyjmuje

w sprawach skarg i wniosków:
w każdą środę

w godz. od 16:00 – 16:15
w sprawach lokalowych:

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

dyżur w każdą środę
w godz. 13:00 – 16:00 
w sprawie skarg i wniosków
w każdą środę
w godz. od 15:30 – 16:00 
wydziały urzĘdu mieJskiego

WYDZIAŁ TECHNICZNO – INWESTYCYJNY
71 388 81 81, 71 312 06 11, wew. 281
WYDZIAŁ GEODEZJI i gospodarki 

NIERUCHOMOŚCIAMI
71 388 81 54, 71 312 06 11, wew. 254

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
i urBanistyki

71 388 81 51, 71 312 06 11, wew. 251
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
71 388 81 42 wew 242 lub 243

WYDZIAŁ ROLNICTWA
i OCHRONY ŚRODOWISKA

71 388 81 77, 71 312 06 11, wew. 277
WYDZIAŁ FINANSOWY

71 388 81 55, 71 312 06 11, wew. 255
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

71 388 81 86, 71 312 06 11, wew. 286
WYDZIAŁ PROMOCJI

71 388 81 13, 71 312 06 11, wew. 402
WYDZIAŁ EGZEKUCJI i WINDYKACJI

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

WYDZIAŁ SPRAW ObYWATELSKICH
urząd stanu cywilnego

71 388 81 16 i 71 388 81 37
Ewidencja Ludności 71 388 81 99
Dowody Osobiste 71 388 81 87
Działalność Gospodarcza 71 388 81 86

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
71 387 15 92

Ośrodek Pomocy Społecznej
71 312 05 27

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Tr zebnic a  ErGO

71 310 99 56, 71 310 99 92
Straż Miejska w Trzebnicy

71 388 81 14
Gminne Centrum Kultury i Sportu

785 922 332
Biblioteka Miejska 669 767 871

Hala Sportowa 71 312 11 71

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
71 388 75 00, 71 388 75 80

Sąd rejonowy 71 312 12 13
Powiatowy Urząd Pracy

71 312 11 54 , 71 387 11 38
Szpital św. Jadwigi Śląskiej

71 312 09 20, 71 312 09 13
Gminne Centrum Medyczne
TrZEBniCa–ZdróJ 71 387 28 38
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

71 310 12 16

źródło: www.kolejedolnoslaskie.pl

Wybory samorządowe w Gminie Trzebnica
okrĘgi wyborcze

okręg 1 sołectwa
będkowo, boleścin, brochocin, brzyków, droszów, głuchów górny, Jaszyce, kobylice, księginice, malczów, 
małuszyn, marcinowo, nowy dwór, piersno, raszów, rzepotowice, skarszyn, sulisławice, świątniki, taczów 
mały, taczów wielki, węgrzynów.

okręg 2 sołectwa
biedaszków mały, biedaszków wielki (obejmuje wieś biedaszków wielki i wieś Janiszów), blizocin, brzezie, ce-
rekwica, domanowice, Jaźwiny, koczurki, komorowo, komorówko, koniowo, kuźniczysko, ligota, masłowiec, 
masłów, skoroszów, szczytkowice, ujeździec mały, ujeździec wielki.

okręg 3 trzebnica

ulice: adama asnyka, adama mickiewicza, akacjowa, bartosza głowackiego, brama trębaczy, chabrowa, ci-
cha, cypriana kamila norwida, drukarska, Fiołkowa, gen. J. bema, graniczna, henryka sienkiewicza, ignacego 
daszyńskiego, Jana matejki, Jaśminowa, Juliusza słowackiego, kosmonautów, kościelna, krótka, lawendo-
wa, ledowa, lipowa, marcinowska, marii dąbrowskiej, marii konopnickiej, morelowa, młynarska, obornicka, 
orzechowa, plac marszałka J. piłsudskiego, plac piotra włostowica, plac zaułek kupiecki, polna, rondo żoł-
nierzy wyklętych, rynek, sadowa, solna, spokojna, stanisława piaskowskiego, słoneczna, tadeusza kościuszki, 
teatralna, wałowa, wąska, wincentego witosa, wiosenna, wiśniowa, wojciecha drzymały, wojska polskiego, 
władysława broniewskiego, wrzosowa, zielona.

okręg 4 trzebnica

ulice: 1. maja, 3. maja, aleksandry, alpejska, armii krajowej, błotnista, bolesława chrobrego, borówkowa, cze-
reśniowa, elizy orzeszkowej, Franklina roosevelta, Fryderyka chopina, gen. grota-roweckiego, gen. leopolda 
okulickiego, gen. władysława sikorskiego, grunwaldzka, harcerska, henryka brodatego, henryka pobożnego, 
ignacego paderewskiego, Jagodowa, Jana kilińskiego, Jana pawła ii, Janusza korczaka, Jarzębinowa, Jędrze-
jowska, kazimierza wielkiego, klasztorna, kolejowa, krakowska, ks. dziekana wawrzyńca bochenka, kwia-
towa, leśna, malinowa, marii leszczyńskiej, milicka, miodowa, mostowa, na wzgórzach, nowa, obrońców 
pokoju, ogrodowa, oleśnicka, owocowa, parkowa, piastowska, piwniczna, plac błonia trzebnickie, plac pio-
nierów ziemi trzebnickiej, pogodna, porzeczkowa, poziomkowa, prusicka, przemysłowa. samarytańska, siostry 
hilgi brzoski, sportowa, stanisława moniuszki, stawowa, stefana żeromskiego, szarych szeregów, truskawko-
wa, wesoła, widokowa, winna, wrocławska, węgrzynowska, władysława Jagiełły, władysława stanisława 
reymonta, władysława łokietka, łączna, łąkowa, świętej Jadwigi, świętojańska, zielone wzgórze, żołnierzy 
września.



40 41NR 16 / 145 12.10.2018 NR 16 / 145 12.10.2018

PEDIATRA
NEONATOLOG

Anna Kowalik
pediatra, specjalista neonatolog

TRZEBNICA
ul. Wrocławska 8c/13

w REH4U 
godziny przyjęć:

pon. i czw. 16.00-18.00
rejestracja w REH4U

tel. 71 308 46 46, 570 909 292

LOGOPEDA

Katarzyna Matyasik
SPECJALISTA NEUROLOGOPEDII 

I WCZESNEJ LOGOPEDII KLINICZNEJ
•	 Terapia zaburzeń mowy
 dzieci i dorosłych
•	 Wczesna	interwencja	logopedyczna
•	 Korekcja wad wymowy
•	 Rehabilitacja głosu
•	 Terapia dysleksji METODĄ WARNKEGO
•	 TERAPIA SENSOMOTORYCZNA
• Wspomaganie uczniów z trudnościami 

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

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

OKULISTA
i PRACOWNIA OPTYCZNA

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

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

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

www.okulistatrzebnica.pl
pełen zakres badań okulistycznych
OCT – optyczna koherentna tomografia
komputerowe pole widzenia

GINEKOLOG

GABINET GINEKOLOGICZNY
Janina Aleksandra Miturska

ginekolog-położnik

ZAKRES: USG, cytologia, 
konsultacje w sprawie 
leczenia niepłodności

Trzebnica ul. Mickiewicza 1
tel. 71 312 05 60

GoDziny przyjęć Gabinetu:
pon. – śr. – pt. 16 – 19

ORTODONTA

Leczenie waD zGryzu
lek. stom.

specjalista II° z ortodoncji

Lidia Korczyk
Trzebnica

ul. Obrońców Pokoju 31 A

przyjmuje we wtorki
od 14:00 do 19:00

tel. 604 095 455

PSyCHOLOG
P OZ Y T Y W - K a

centrum rozwoju i wsparcia 
psychologicznego

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

ne dla dzieci i młodzieży
•	 EEG	biofeedback

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

www.pozytyw-ka.pl

GINEKOLOG

j. rakowska-Stefanidis
ginekolog-położnik

Trzebnica, ul. Kosmonautów 8

przyjmuje:

poniedziałek 13:00 – 18:00

środa 15:00 – 19:00

w innych dniach
po telefonicznym uzgodnieniu

tel. 71 312 19 71
604 474 755

LARyNGOLOG

praKtyKa
laryngologiCzna

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

Gminne Centrum Medyczne 
Trzebnica-ZDRÓJ

ul. KOŚCIUSZKI 10
Rejestracja

tel. 607 09 99 00

GABINET
PEDIATRyCZNO-

ALERGOLOGICZNy

Anna Puchała
specjalista pediatrii i alergologii

trzebnica
ul. Św. jadwigi 27 a-b

w proVicie
od godz. 16-tej

po wcześniejszym umówieniu.

tel. 602 159 230

OKULISTA
w ZAKŁADZIE OPTYCZNYM

dr n. med. Anna Białek-Szymańska

specjalista chorób oczu
Trzebnica ul. Św. Jadwigi 1D

• korekcja wad wzroku

• pomiar ciśnienia ocznego

• badanie dna oka

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

REJESTRACJA

tel. 601 754 974

STOMATOLOG

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

TRZEBNICA
ul. Św. Jadwigi 19 a

czynne od poniedziałku do piątku

REJESTRACJA TELEFONICZNA

603 233 932
505 377 781

DIABETOLOG

dr n. med. Teresa Stasińska

TRZEBNICA
reh4u sp z o.o.

ul. wrocławska 8c/13

Rejestracja Reh4u: 

71 308 46 46
570 90 92 92

STOMATOLOGIA
RODZINNA

zofia anna bartłomiej
Kaczmarzyk
www.kaczmarzyk.eu

ORTODONTA
IMPLANTy

pełen zakres usług
stomatologicznych

TRZEBNICA ul. Św. Jadwigi 21 b
pon. – pt. w godz. 8:00 – 19:30

tel. 71 312 15 10, 601 721 805

INTTEGRACJA 
SENSORyCZNA

CENTRUM TERAPII 
Beata Szymańska

Zaprasza na diagnozę i terapię
INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

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

tel. 695 037 146
beata73_33@o2.pl

STOMATOLOG

lek. stom.
Adam Wesołowski

TRZEBNICA
ul. J. Korczaka 1E

(Osiedle Zdrój – wejście  
od ul. Armii Krajowej)

•	stomatologia	zachowawcza	 
z endodoncją

•	stomatologia	dziecięca

tel. 519 580 771

PSyCHIATRA
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

lek. Tomasz Ciba
trzebnica  

centrum Medyczne
 „proVita”

ul. Św. Jadwigi 27 A-B
wizyty psychiatryczne:

domowe, prywatne

tel. 694 723 900

INTERNISTA
DIABETOLOG

lek. Jolanta Wojciechowska

trzebnica

ul. Św. Jadwigi 27 A-B

godz. przyjęć: środa 15.00 – 16.30

Rejestracja telefoniczna
po godz. 20-tej

tel. 71 312 16 80

TECHNIK DENTySTyCZNy

Adrian Lenkcis
Pracownia Techniki Dentystycznej

arodent

NAPRAWA PROTEZ
ZęBOWYCH

TRZEBNICA ul. Obornicka 41 G
Pracownia czynna

pon. – pt. 9:00 – 16:30

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

STOMATOLOG

lek. stom.

Ewa Zgliczyńska-Duda
NOWY GABINET

TRZEBNICA
ul. J. Korczaka 1E

(wejście od strony parkingu przy 
ul. a. Krajowej na osiedlu Zdrój)
•	 stomatologia	zachowawcza
•	 stomatologia dziecięca

tel. 607 636 024 

LOGOPEDA
KLINICZNy

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

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

LOGO-SPEKTRUM

NOWOCZESNE CENTRUM
TERAPII I WSPOMAGANIA

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

trzebnica
ul. Św. jadwigi 33/4

www.logo-spektrum.pl

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

HIRUDOTERAPIA
Gabinet terapii naturaLnych

TERAPIA
PIJAWKą LEKARSKą
RÓŻNYCH SCHORZEń
czy pijawki mogą ci pomóc?

Zadzwoń Zapytaj!
rejestracja: wtorek i czwartek

w godz. od 12 do 14 tel. 71 312 93 78
w nagłych przypadkach 603 821 243

PARMED www.parmed.pl
Tarnowiec 96 55-106 Zawonia

miejsce
na Państwa
ogłoszenie
lekarskie

telefon
665 086 997

PULMONOLOG

lek. med. Agata Kot
Viltis Medica

Specjalistyczny Gabinet
Chorób Płuc

ul. Wrocławska 8D 

TRZEBNICA
www.viltismedica.pl
rejestracja telefoniczna:

tel. 505 686 165

DERMATOLOG
Irena Dudek-Zaborowska
specj. dermatolog-wenerolog

ZABIEGI LECZNICZO – KOSMETyCZNE
mgr Anna Binek tel. 726 162 805

kosmetolog, podolog
Trzebnica ul. Wiosenna 26

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

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

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

niaków, brodawek wirusowych, innych
• zamykanie naczynek krwionośnych 

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

DERMATOLOG

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

dermatologii i wenerologii
• konsultacje i zabiegi dermatologiczne – 

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

UROLOG
lek. Waldemar BONCZAR

Specjalista Urolog FEBU
– Choroby nerek, moczowodów, 

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

i mężczyzn 
– Przewlekłe infekcje układu 

moczowego 
– Kwalifikacje i przygotowanie do 

zabiegów urologicznych. 
– USG nerek, pęcherza, prostaty, 

jąder i prącia 
– TRUS przezodbytnicze USG 

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

TRZEBNICA ul. Daszyńskiego 67/IV

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

LEKARZ WETERyNARII

GABINET WETERYNARYJNY IATROS

dr n. wet. Stanisław Dzimira

TRZEBNICA ul. 1 Maja 3

tel. 71 312 09 85
601 76 29 57

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

MASAŻ LECZNICZy

GABINET
masażu leczniczego
i terapii manualnej

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

ul. witosa 20
tel. 600 353 595

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

SKLEP MEDyCZNy
MEDICA

w Gminnym Centrum
Medycznym TRZEBNICA-ZDRÓJ

ul. Kościuszki 10
Oferuje produkty z zakresu:

rehabilitacji, ortopedii,
środków pomocniczych

i profilaktyki

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

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

PSyCHOLOG

Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno –

Pedagogiczna
nasz Świat

ul. Daszyńskiego 33/1
TRZEBNICA

tel. 730 415 710
www.naszswiat.org

nppp „nasz Świat”
diagnoza dysleksji opinie do 
wniosków o edukację domo-

wą wczesne wspomaganie 
rozwoju dziecka diagnoza 

i terapia

LOGOPEDA
PSyCHOLOG

PEDAGOG
tel. 730 415 710

DERMATOLOG
-WENEROLOG 

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

tel. 662 04 00 28 / 71 308 46 46

DIAGNOSTYKA i LECZENIE 
CHORÓB SKÓRY 

i CHORÓB WENERYCZNYCH

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

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

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

SpecjaLiStyczno-
rehabiLitacyjna

DLa Dzieci
Trzebnica ul. Św. Jadwigi 3a

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

tel. 606 454 887
PORADNIA NEUROLOGICZNA

DLA DZIECI
lek. med. Marzena Ambicka – Ciba

REHABILITACJA DZIECI
Fizjoterapeuci

z certyfikatem metody Vojty
NDT – Bobath, PNF

KONSULTACJE LEKARSKIE

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

Chirurgia i Medycyna 
Estetyczna

Lek. med. Maciej Paruzel
Specjalista chirurgii ogólnej,

hirudologii, Medycyny
estetycznej i Kosmetologii
•	Chirurgia Ogólna
•	Chirurgia Ręki
•	Medycyna Estetyczna
•	Kosmetologia

Centrum Medyczne PARMED
Trzebnica ul. Spokojna 11 

tel. 601 773 229
www.parmed.eu

TERAPEUTA MANUALNy

mgr Paweł Stelmaszczyk
FIZJOTERAPIA
OSTEOPATIA

więcej informacji na stronie
www.stepmed.pl
CENTRUM MEDYCZNE

PROVITA
ul. Św. Jadwigi 27A-B Trzebnica

rejestracja tel. 503 195 870

APTEKI

AKUPUNKTURA

mgr Łukasz Łagoda
TRZEBNICA

ul. Św. Jadwigi 1/2
Leczymy:

bóle głowy, migreny,
zatoki, bóle kręgosłupa,

urazy sportowe

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

KINESIOLOGy TAPING

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

tel. 504 234 127
Agnieszka

Franieczek-Madalińska
TRZEBNICA

ul. Daszyńskiego 67/11

PRZyCHODNIA
WETERyNARyJNA

FENIKS

lek. wet. Ewa 
Okręglicka – Langner

TRZEBNICA 
ul. Kolejowa 1b

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

tel. 601 061 222

INTERNISTA
KARDIOLOG

Gabinet internistyczno –
Kardiologiczny

Lekarz Krzysztof Włodarczyk
specjalista chorób

wewnętrznych i kardiologii
przyjmuje:

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

Trzebnica ul. Kościuszki 10
Gminne Centrum Medyczne 

Trzebnica-ZDRÓJ
ii piętro, pokój 29

wizyty domowe tel. 601 760 888

ONKOLOG

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

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

i tarczycy.
•	 Dermatoskopia-badanie	znamion	

barwnikowych skóry

Konsultacje Onkologiczne
Gminne Centrum Medyczne 

Trzebnica-ZDRÓJ
czwartki godz. 11-15

rejestracja tel. 606 456 454

PSyCHOLOG
PSyCHOTERAPEUTA

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

mgr Renata Wójcicka
tel. 608 485 186

PSyCHIATRA

lek. Agnieszka Dzioba-Musiał

TRZEBNICA
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica – ZDRÓJ
ul. Kościuszki 10
Przyjmuje we wtorki

w godz. 15.00 – 19.00

rejestracja telefoniczna

tel. 665 38 38 58

DIETOTERAPIA

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

nadwaga i otyłość / cukrzyce 
/ choroby tarczycy / trening 

personalny

TRZEBNICA reh4u sp z o.o.
ul. wrocławska 8c/13

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

NEUROLOG

lek. med.
Monika Susz-Kołodyńska

t r z e b n i c a

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

wt. i śr. w godz. 16 – 19

REJESTRACJA telefoniczna

513 128 911

LOGOPEDA KLINICZNy
NEUROLOGOPEDA

mgr. Magdalena Szykasiuk 
TRZEBNICA
reh4u sp z o.o.

ul. wrocławska 8c/13
Konsultacje dzieci i dorosłych

Rejestracja Reh4u: 

71 308 46 46
570 90 92 92

ASC SŁUCHMED

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

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

tel. 71 387 12 76
Gabinet czynny

pon. – pt. 8:00 – 16:00

PEDIATRA
NEONATOLOG

lek. med.

Stanisława Marcjoniak
specjalista chorób dzieci i neonatologii

Trzebnica
ul. W. Jagiełły 9

Przyjmuje codziennie po uprzedniej 
rejestracji telefonicznej.

tel. 71 312 11 62
502 670 316

FONEO 
CENTRUM SŁUCHU

•	 BEZPŁATNE	BADANIA	SŁUCHU

•	 APARATY	SŁUCHOWE

•	 DYPLOMOWANY	PROTETyK 
SŁUCHU Z 20 -LETNIM 
DOŚWIADCZENIEM

• Dobór aparatów słuchowych 
u dzieci i dorosłych

• Bezpłatne testowania 
i wypożyczenia

•	Konsultacje	profesorskie
•	Dofinansowania NFZ, PCPR, raty

ul. Wincentego Witosa 2 
TRZEBNICA 

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

PT. 8:00 – 15:00

tel. 71 740 50 12

GABINET USG

dr n. med. Tomasz Harań
specjalista radiolog

TRZEBNICA (koło stadionu)

ul. Obornicka 41e

REJESTRACJA
tel. 71 387 27 78

605 175 050
Godziny przyjęć:

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

SPR ZE DAM

MIESZKANIE(16) w centrum trzebnicy, o po-
wierzchni 50 mkw, 2 pokoje, pokój z aneksem 
kuchennym, łazienka, stan idealny, cena do ne-
gocjacji, tel. 785 464 303. 
MIESZKANIE(16) w trzebnicy, 34mkw, 
spółdzielcze - własnościowe, iVp., 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, piwnica, zamykany par-
king. Ogrzewanie centralne, osiedlowe. Blok 
obok Bazyliki, przystanku autobusowego, w 
samym centrum miasta, cena 155 tys. zł, do 
negocjacji, wolne od grudnia 2018r, tel: 608 
572 381.
PIęTRO DOMU(16) 80mkw, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka, parking, może być dla firmy na 
7-10 osób. dLa MaŁŻEŃStwa MOŻLiwOŚĆ 
NEGOCJaCJi CENy, opłata: 2400 zł ewentual-
nie 20 zł/ osobę przy obsadzie / 4–4+/ osób. 
w tym ogrzewanie, prąd i ciepła woda, ka-
ucja, tel. 665 886 993.
MIESZKANIE(15) bezczynszowe, własno-
ściowe w centrum trzebnicy (ul. daszyńskie-
go) 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, Żmi-
grodu, Rawicza za cenę do 300 000 zł. dom 
może być starszy do malutkiego remontu lub 
nowy do wykończenia, najważniejszym kry-
terium jest działka nie mniejsza jak 30 arów. 
Proszę o konkretne propozycje na maila: do-
smin@wp.pl lub telefonicznie 723 919 061.
MIESZKANIE(13) 101 mkw, na 1 piętrze, z ga-
rażem, 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 blo-
ku: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój + 
piwnica,  cena 106 000 zł, tel.603 860 302.
MIESZKANIE(11) Strzeszów ul. Lipowa 5/8, 
54 mkw + zagospodarowany balkon 5 mkw, 
ze wszystkimi meblami, cena 150 tyś. zł, tel. 
665 303 761.
MIESZKANIE(9) w Ramułtowicach, 100 
mkw, na i piętrze + ogród + garaż + komórki, 
tel. 603 465 219.
DOM(16) z 2009 roku znajduje się w pobliżu 
lasu w odległości 5km od trzebnicy, wol-
nostojący, jednorodzinny o powierzchni 
użytkowej 170 mkw :  a) parter-3 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój i kotłownia na 
ekogroszek; b) piętro to mieszkanie -2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, duży hol i duży taras;-wol-
nostojący budynek garażowy: a) parter- ga-
raż na 2 samochody i kotłownia, b) piętro 
to samodzielne mieszkanie – pokój, pokój 
z aneksem kuchennym, łazienka, przedpo-
kój; -wolnostojący budynek gospodarczy: a) 
parter- samodzielna kawalerka (36mkw), oraz 
garaż i kotłownia na ekogroszek; b) piętro- 
samodzielne mieszkanie (80mkw), 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój. działka na, 
której znajdują się wymienione budynki to: 
3002mkw, Ogród zaprojektowany jest przez 
architekta krajobrazu: fontanna, kaskada, 
oczko wodne, strumyk, ogrodzenie z pia-
skowca i żywopłot z cisów, miejsce na ogni-
sko i grill, parking. do sprzedaży również są-
siadujące 2 działki budowlane o powierzchni: 
1759 mkw i 1801mkw, sieć wodociągowa w 
odległości 1 metra od granicy działki, prąd 
– skrzynki ZK przynależne do działek. Cena 
80,00 zł./mkw, tel. 665 886 993.

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

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

DZIAłKI(16) 2 sztuki, budowlane przy lesie 
na nowym osiedlu o powierzchni 1759mkw 
i 1801mkw,  sieć wodociągowa w odległości 
1 metra od granicy działki, prąd – skrzynki ZK 
przynależne do działek, cena: 80,00zł./mkw, 
tel. 665 886 993.
DZIAłKA(16)  przemysłowa we wrocławiu 
46a, ul. Białogardzka (róg Żernickiej i Szcze-
cińskiej), cena: 250zł/m, do negocjacji, tel. 665 
886 993.
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 Szczyt-

DROBNE AGD(14) po likwidacji sklepu aGd 
:Sokowirówka Zelmer typ 486, cena 300 zł; 
wentylator biurkowy, cena 100 zł; Żelazka 
BOSCH: tda 503011, cena 200 zł; tda 4630, 
cena 200 zł; Golarka elektryczna StaGER GM 
007, cena 100 zł; dekoder tV naziemny, cena 
80 zł; Grzejnik olejowy 10 żeber, cena  150 zł; 
Fliselina do okapu szt. 100, cena 3 zł; Naświe-
tlacz LEd z czujnikiem ruchu 10 w, cena 50 zł; 
tel. 501 383 638, 601 838 394.
ODKURZACZ(14) wielofunkcyjny aMBaSa-
dOR, nowy, nieużywany, tel. 661 185 138.
ZMYWARKA(14) whirlpool, do zabudowy 
wiO 3 t332P, cena 1600 zł, po likwidacji skle-
pu aGd,  tel. 501 383 638, 601 838 394.
ACMT 815/BF(14) cena 1160 zł, po likwidacji 
sklepu aGd, tel. 501 383 638, 601 838 394.
PłYTY INDUKCYjNE(14)  whirlpool,  aCM 
838/NE, cena  900 zł ;  aCMt 756/NE, cena 
920 zł, tel. 501 383 638, 601 838 394.
KUCHNIA WOLNOSTOjąCA(14) aCMt 
6533 wH , cena 1360 zł, whirlpool, po likwida-
cji sklepu aGd,  tel. 501 383 638, 601 838 394.
SPRZęT AGD(13) mikrofalówka, płyta induk-
cyjna, opiekacz, myjka ciśnieniowa, sprzęt mu-
zyczny, tel. 723 270 982.
TRAjZEGA(15) sprawna, do cięcia drzewa, 
blat metalowy; silnik 4,5 kw, cena 1200 zł, do 
negocjacji, tel. 608 082 456.
TUNEL FOLIOWY(16) dł.30m, szer. 6,5 m, 
trzebnica, tel. 664 608 225.
PłUG(13) 2 skibowy, Unia Grudziądz, tel. 603 
465 219.
KULTYWATOR(13) Unia Grudziądz, tel. 603 
465 219.
ROZSIEWACZ(13) nawozu typu LEJ, tel. 603 
465 219.
CYKLOP(13) Czeski, tel. 603 465 219.
OPRYSKIWACZ(13) Polski o pojemności 
500 litrów i szerokości LaNZ 13 metrów, tel. 
603 465 219.
KOSIARKI(13) spalinowe i elektryczne do trawy 
z napędem i bez napędu, tel. 603 465 219.
KRÓLIKI(13) kalifornijskie, na tuszki lun do dal-
szego chowu, tel. 603 465 219.
MALINY(14) owoce na sok, 10/ kg, tel. 
604 705 435.
AGD – ZAMRAżARKI(13) 3 szt, witryna 
chłodnicza 1 szt, waga elektryczna 1 szt, szu-
flada do kasy fiskalnej 1 szt, tel. 604 231 515.
OPIELACZ(13) do obróbki miedzy rzędami 
ziemniaków i warzyw, tel. 668 302 127.
GęSI(13) kaczki, kury, ekologiczne, chowane 
na własnych paszach, z wybiegiem, tel. 665 
549 669.
WIEżA(13) aluminiowa, jezdna, wysokość ro-
bocza 6 m, długość 2,5m, szerokość 0,75m. 
Proszę dzwonić po godzinie 16.00, tel. 609 
341 999.

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

UMYWALKA(11) 60 cm, bardzo tanio, Obor-
niki Śląskie, tel. 605 365 312.
PIEC GAZOWY(11) CO "Voillant" z funkcją 28 

PROWADZENIE DOMU(11) na stałe, sprzą-
tanie, gotowanie, robienie zakupów, tel. 796 
500 052.
MURARZ(11) zatrudnię murarzy, zbrojarzy, 
tynkarzy gipsowych, pomocników oraz oso-
by do przyuczenia, tel. 607 085 292.
OPIEKUNKA(11) zatrudnię opiekunkę do 
dziecka niepełnosprawnego, w sierpniu, 
w trzebnicy, tel. 664 216 604.
CUKIERNIK(11) lub osoba do przyuczenia. 
Zatrudnię osobę do produkcji bułek drożdżo-
wych. Praca w godzinach rannych. Umowa 
o pracę, tel.691 283 007. 
KONSERWATOR / KURNIKOWY(11) PRa-
Ca Na FERMiE dROBiU, Ferma wszemirów 
zatrudni kurnikowego / kurnikową oraz kon-
serwatora. Pensja powyżej 2 tys., na rękę, tel. 
692 462 397.
PIEKARZ/ POMOC PIEKARZA(10) zatrud-
ni Piekarnia aROBiS w Skarszynie lub osobę 
do przyuczenia, tel. 601 587 797.
KIEROWCA(10) zatrudni Piekarnia aROBiS 
w Skarszynie, tel. 601 587 797.
PRACOWNIK DO PRAC ZIEMNYCH(10) 
zatrudnię pracowników do prac ziemnych – 
zakładanie trawników, równanie terenu oraz 
robienie przyłączy, stawka od 12 zł – 15 zł / h, 
tel. 603 953 707.

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

SZUKAM PRACY

SPRZąTANIE(15) posprzątam mieszkanie 
gruntownie, przed lub po wynajmie, po re-
moncie,  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) zaopie-
kuję się osobą starszą – doraźnie, na terenie 
trzebnicy, tel. 601 711 301.
OPIEKUNKA(14) zaopiekuje się dzieckiem lądź 
osoba starszą, trzebnica i okolice, tel. 506 286 134.
OPIEKUNKA(14) zaopiekuje się dzieckiem 
do lat 2, tel. 781 653 481.
PRACA NA BUDOWIE(13) szukam pracy na 
budowie w trzebnicy: murowanie, szalowa-
nie i inne prace również jako pomocnik, tel. 
577 294 430.
SPRZąTANIE(12) podejmę dodatkową pra-
cę jak sprzątanie, gotowanie, tel. 577 041 236.
PRACA DORYWCZA (11) (emeryt) na stano-
wisko operator koparek i ładowarek tel. 531 
034 648.
SPRZąTANIE(16) profesjonalne sprzątanie 
domów i mieszkań, prasowanie oraz mycie 
okien tel. 510 773 825.
OPIEKUNKA DLA STARSZYCH(10) zaopie-
kuję się osobami starszymi, tel. 605 441 363. 
PRACA W OGRODZIE(10) prace pielęgna-
cyjne w ogrodzie: koszenie traw, przycinanie 
drzewek, tel. 578 217 617.
PRACA W OCHRONIE(9) kobieta lat 61, na 
emeryturze, szuka pracy w Ochronie, tel, 735 
001 209.

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

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

KOREPETYCjE

NAUKA KOMPUTERA(14) dla osób starszych 
i nie tylko, tel. 663 799 153.
jęZYK HISZPAńSKI(14) lekcje dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych, cena 50 zł za 60 min., 
tel. 605 633 256.
jęZYK HISZPAńSKI(14) korepetycje/zaję-
cia dla młodzieży i dorosłych z dojazdem do 
ucznia - 50 zł/godzinę, tel. 697 722 995.
j. ANGIELSKI / j.NIEMIECKI(13) Student-
ka anglistyki i germanistyki udzieli korepety-
cji z języka angielskiego lub niemieckiego, 
tel. 793 218 900.
MATEMATYKA(14) szkoła średnia, matura, 
tel. 603 548 603.
jęZYK NIEMIECKI(13) nauczycielka pomo-
że w nauce języka niemieckiego, tanio już od 
20 zł, tel. 783 164 357.

MOTORYZACjA

SPR ZE DAM

FORD(16)  FOCUS (kombi)1.6 diesel.10.2007r, 
przebieg 186 tyś km, książka serwisowa, auto 
po wymianie filtrów i oleju, nowa turbina na 
gwarancji, nawigacja ,komputer pokładowy, 
klimatyzacja, elektryka, cena 10.900 zł, do ne-
gocjacji, tel. 502 860 657.

CIąGNIK(15) samoróbka, diesel + pług + bro-

ny+ wóz konny przerobiony do ciągnika,tel. 
607 214 965. 
SKODA(15) Octavia ii  1.6 benzyna +gaz 
,rocznik 2005rok. Nowo założony gaz, kli-
matyzacja nabita, wszystko wymieniane na 
bieżąco. Cena 15 000 tyś zł, do negocjacji, tel. 
534 477 668.

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 za-
mówienie, ze specjalnym wyposażeniem, 
sporadzonym ze Szwajcarii w roku 2018, silnik 
4,9; sprzedam lub zamienię na tańszy, cena 
40 tys. zł, tel. 531 628 643.
SKUTER(13) KyMCO PEOPLE, tel. 723 270 982.
FORD(13) FOCUS, kolor biały, poj. 1,8 90 KM 
diesel, rok produkcji 1999, po wymianie sprzę-
gła i rozrządu, stan dobry, tel. 726 008 961.
CITROEN C15(13) minivan 5 osobowy, 1.8 
diesel, rok prod. 1999, kolor biały, przebieg 
213300 km. Samochód jest sprawny do jazdy, 
tel. 603 240 351.
VOLKSWAGEN(9) Passat, Kombi, 1.9 tdi, 130 
KM, rok produkcji 2000, cena 7900 zł, tel.600 
439 682. 

OPONY(16) zimowe, z felgami – stan dobry, 
komplet, “13” na 175 , do volksvagena, tel. 798 
484 366. 
SPIWÓR(16) do wózka, ocieplony, zadbany, 
po jednym dziecku, do zobaczenia i odbioru 
w trzebnicy, cena 40 zł, tel.781 810 110.

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

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

FELGI(14) aluminiowe,  roz.15, do Skody, tel. 
721 952 000.
ZDERZAK(13) tylny, do forda PUMy, tel. 723 
270 982.
WAł(13)  korbowodowy do Ursusa C-328 oraz 
rozdzielacz hydrauliczny, tel. 723 270 982.
CZęŚCI DO FIATA(11) 126 p – mechaniczne 
i blacharka, bardzo tanio, Oborniki Śląskie, tel. 
605 365 312.

BUDOWLANE / RÓżNE

SPR ZE DAM

GęSI(16) domowe, z małego stada, tel. 601 
304 371.
ŚLIMAKI(16) małe ślimaki afrykańskie (lissa-
chatina reticulata albino body). do obejrze-
nia i odebrania w trzebnicy. Cena 25 zł, tel. 
691 141 985.

BOAZERIA(16) dębowa, około 20-30 mkw, 
Cena: 250 zł, tel. 601 157 829.

OGłOSZENIA
DROBNE

Ogłoszenia drobne są BEZPłATNE.
Ich treść przyjmujemy i wycofujemy: 

osobiście w sekretariacie GCKiS
ul. Prusicka 12 lub telefonicznie

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

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

Zgłoszenia do kolejnego numeru
należy dostarczyć do 16 października 2018 r.

kowicach, cena 65 zł / mkw, tel. 601 592 521. 
DZIAłKI(14) Budowlane w Księginicach, tel. 
509 406 292.
DZIAłKA(14) budowlana, 20arów, z budyn-
kiem mieszkalnym i gospodarczym w Bud-
czycach k. Zawoni, tel. 604 107 284.
DZIAłKA(14) 4 sztuki, budowlane w Kałowi-
cach, gmina Zawonia, każda po 10 arów, sprze-
dam lub zamienię na mieszkanie w trzebnicy 
lub wrocławiu, tel. 798 263 003.
DZIAłKA(14) budowlana, wieś Mienice gm. 
wisznia Mała, 15,80 arów, tel. 728 482 555.
DZIAłKA(14) rekreacyjna w trzebnicy na Ko-
ciej Górze, 3,5 ara, zagospodarowana z altaną 
i schowkiem z narzędziami, krzewy, drzewa 
owocowe, kwiaty, tel. 661 185 138.
DZIAłKA(14) budowlana, 11 arów, okolice 
trzebnicy, 15 min od wrocławia, warunki za-
budowy, 40 zł za mkw, tel. 695 489 071.
DZIAłKA(14) powierzchnia 1,4 h, objętą 
MPZP - częściowo zabudowa jednorodzinna 
(działki możliwe do wydzielenia) oraz usługi, 
inne możliwości gospodarowania. Miejsce 
niedaleko od obu obwodnic S5, S8, ok. 200m 
zam. domy, przy infrastrukturze, spokój. Cena 
200 tys. zł - do uzgodnień szczegóły, tel. 
724 324 967.
SAD(13) 2 ha sadu wiśniowego w droszowie, 
tel. 692 635 672.
SAD(13) wiśniowy, 1 ha, w Brzykowie, tel. 661 
851 943.
DZIAłKA(13) 0,30h w bardzo ładnym miej-
scu, 1ha ziemi, tel.690 365 959.
UDZIAł W DZIAłCE(11) wynoszący 1/14 
w działce nr 29 aM-1 o powierzchni 0,74 ha. 
Miejscowość taczów wielki, tel. 605 829 132.
DZIAłKA(11) budowlana w trzebnicy 1840 
mkw, może być pod bliźniak, tel. 505 334 186.
DZIAłKA(12) budowlana, Pierwoszów, 1300 
mkw, cicha, spokojna okolica, położona na 
nowym osiedlu, blisko lasu, dojazd do wro-
cławia S-5, około 20 min, tel. 782 532 519.
DZIAłKA(14) o powierzchni 6,5 ara, położo-
nej – Nowy dwór gmina trzebnica, tel. 782 
281 874.
DZIAłKA(10) budowlana 15 arów, Szczytko-
wice media, dojazd od strony asfaltu, piękna 
okolica, tel. 699 991 561.
DZIAłKA(13) o pow 0,5 ha, Skoroszów, 
może zostać podzielona na 3 osobne działki 
i tak ma również wydane warunki zabudowy 
(można wybudować 3 wolnostojące domy 
z garażami), dojazd droga gminną, z jednej 
strony graniczy z rzeką, niedaleko las, tel. 603 
283 075.
DZIAłKA(9) własnościowa, pod zabudowę, 
(możne być bliźniak) w trzebnicy, przy ul. 
Polnej nr działki 93, powierzchnia 26 arów, 39 
mkw, tel. 570 598 676.
DZIAłKI(9) budowlane w trzebnicy, od ul. 
Piaskowskiego oraz ul. Marcinowskiej, tel. 602 
761 832.
DZIAłKA(9) budowlana 9 arów Komorowo 
5km od trzebnicy, szerokość 20M, długość 
45M, uzbrojona, posiada warunki zabudowy, 
położona jest 25 km od wrocławia, 5km od 
trzebnicy przy drodze asfaltowej, wjazd z ob-
niżonym chodnikiem, w sąsiedztwie budo-
wane jest osiedle domków jednorodzinnych, 
atrakcyjne położenie, CENa dO NEGOCJaCJi, 
tel. 501 722 594.

DZIAłKA(15) budowlana 11 arów w cichej 
okolicy ul. wrocławskiej. Posiada warunki 
zabudowy oraz wszelkie niezbędne decy-
zje potrzebne do zakupu. Niedaleko szkoła, 
market Netto, stacja benzynowa. Położona 
10min. od wrocławia, na obrzeżach trzebni-
cy. tel. 724 820 669.

DZIAłKI(11) budowlane o pow. 11 arów, z wy-
daną decyzją na budowę w Gmina Zawonia, 
Pstrzejowice, tel. 725 147 283, 667 909 102.
DZIAłKA(13) budowlana, Księginice, ul. Cze-
reśniowa, 2000 mkw (95 zł/mkw), tel. 788 
969 459.

SAD(14) czereśniowo-wiśniowy 1,37ha, przy 
trasie trzebnica-Oborniki Śl. Cena 140 tyś. zł,  

KAFLE(16) Laufen, wym. 10 x10, są na podklej-
ce 3 x 3, kolory: białe matowe (32mkw) i zielo-
na mięta (3mkw), cena: 700 zł, tel. 601 157 829.

PłYTKI(16) 19 szt. płyt o wymiarach: 70cm x 
30cm, są w odchyłce wymiarowej +/- 2 cm, 
cena: 550 zł, tel. 601 157 829.

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 głośno-
mówiący oraz wiele innych funkcji, tel. 
505 838 073.
PODGRZEWACZ WODY(14) tanio, używa-
ny, emaliowany podgrzewacz wody, 140 l z 
wężownicą, tel. 606 823 751.

DREWNO(13) opałowe, po przycince drzew 
wiśniowych. Brzyków, tel. 661 851 943.
DACHÓWKA(13) nowa, pustaki, tel. 690 365 959.
PRALKA(13) LG wd-10490NP,ładowanie od 
przodu, pojemność 5,0 kg, wymiary (w x S 
x G) 842 x 600 x 440 mm, blokada przeciw 
dzieciom, opóźnienie startu, redukcja cza-
su, bez zagnieceń i inne, prosta w obsłudze, 
pralka ma uszkodzone łożysko (hałasuje przy 
wirowaniu), poza tym działała bez problemu, 
cena 200 zł,  tel. 693 790 106.
PIEC(13) na ekogroszek, 25 Kw, używany, pro-
ducent SiEMKO, tel. 601 877 121.
BUTLE(13) azot tlen, trzebnica, tel. 514 604 545.

LAPTOP(15) Lenovo, sprawny, gotowy do pra-
cy, cena 150 zł, tel. 536 391 725.
Buty (15) z blachą, nieużywane, cena 50 zł, tel. 
536 391 725..

TV(8) LG 42Ld650, 42 cale, płaski, używany, 
lekko uszkodzony (miga przy włączeniu), Od-
biór własny: trzebnica lub Kryniczno, cena: 
320 zł, tel. 606 610 955.
LUSTRZANKA(10) Nikon d3200 + obiektyw 
nikkor 18-105mm + futerał, cena 1400 zł, tel. 
503 865 416.

KEYBOARD (16) m-ki yamaha, PSR E413, stan 
bardzo dobry, z innymi funkcjami nauki gry, 
cena do uzgodnienia, tel. 603 803 775. GłO-
ŚNIKI(13) CREatiVE iNSPiRE P5800 – 5.1. Gło-
śniki 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 nie-
rdzewnej (około 1 litra) z nakrętką i zaworem 
wylotowym. PROGRaMatOR – możliwość 
zaprogramowania włączenia ekspresu na 
żądaną godzinę, wymienny filtr do standar-
dowych worków filtracyjnych, automatyczne 
wyłączanie, do odbioru i zobaczenia w trzeb-
nicy, cena 55 zł, tel. 691 141 985.

STERYLIZATOR(11) w bardzo dobrym sta-
nie, mało używany, tel. 514 399 495.
STEPPER(14) posiada licznik i linki. Stan 
bardzo dobry. Cena do uzgodnienia, tel. 
792 561 852.

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

TELEFON(6) komórkowy, nowy, nieużywany, 
MyPHONE, tel. 603 124 111.
TELEFON(6) stacjonarny, sprawny, dwusłu-
chawkowy, bezprzewodowy, kolorowy wy-
świetlacz, SiNUS 502, tel. 603 124 111.
AKWARIUM(6) 80 l atman 620 – 300 zł, tel. 
604 710 648.
DRZWI(13) dębowe, 100 cm, tel. 723 270 982.
MASZYNA DO SZYCIA(13) do szycia ŁUCZ-
NiK, stara, tel. 723 270 982.
PRALKA(16) Polar, ptl 819, sprawna, cena: 150 
zł, tel. 691 413 805.
PIEC(16) dwufunkcyjny ze sterownikiem, JUN-
KERS Euroline, cena 300 zł, tel. 661 098 296..

PIEKARNIK(14) aKZM 750iX, cena 1180 zł, 
whirlpool, po likwidacji sklepu aGd,  tel. 
501 383 638, 601 838 394.
C H ł O D Z I A R KO -Z A M R A ż A R K A (14) 
LiBHERR, kuchenka gazowa wraz z butlą, tel. 
798 263 003.
LODÓWKI(14) whirlpool, BFL 8121w, cena 
1000 zł, BSNF 9152 OX, cena 1500 zł, po li-
kwidacji sklepu aGd,  tel. 501 383 638, 
601 838 394.

tel.502 318 266.
GARAż(14) wspólnota mieszkaniowa, ul. Piw-
niczna 7a-7b, cena do uzgodnienia, tel.698 
745 828.
DZIAłKI BUDOWLANE(10) do zakupu po-
została działka 14ar w miejscowości Skarszyn, 
dla której obowiązuje miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego. Położone jest 
w dogodnej lokalizacji znajdującej się w cen-
trum miejscowości. Znajduje się w sąsiedz-
twie drogi powiatowej, w której są poprowa-
dzone media. działka znajdują się 3 km od 
węzła komunikacyjnego S8 Łozina, 15 minut 
od wrocławskiego Lotniska. Cena 75 zł/mkw 
do ewentualnej negocjacji, tel. 531 145 110. 

PAWILON(13)  Handlowy o pow. 80 mkw, 
działka 6 arów, na wsi 3km od Zawoni, tel. 
600 012 789.
PAWILON(13)  murowany 120mkw + garaż 
i wiata. działka 6 arów. Nadaje się na dzia-
łalność gosp. lub do zamieszkania. 5 km od 
trzebnicy w kierunku na wrocław, tel. 604 
231 515.
LOKAL(10) handlowo usługowy, o pow.62 
mkw, w trzebnicy ul. Kościelna 27a, istnieje 
możliwość wynajmu lokalu, tel. 509 236 864.
LOKAL(7) lub wynajmę handlowo-usłu-
gowy w centrum trzebnicy w zabudowie 
szeregowej o pow. 35 mkw, z możliwością 
rozbudowy oraz parkingiem prywatnym, 
klimatyzacja, wszystkie media, na działce 
własnościowej z Kw o pow. 65 mkw, 20 m 
od UM i parkingiem na 100 samochodów, tel. 
798 267 177.

KUPIę

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

Z AMIE NIę

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

MAM DO WYNAjęCIA

MIESZKANIE(16) nowe, w centrum trzeb-
nicy 58.40 mkw, 2 pokoje, kuchnia, p.p, gar-
deroba, łazienka, w.c, balkon, własne C.O, tel. 
601 753 590.
MIESZKANIE(16) samodzielne dla ro-
dziny lub firmy, parking, stanowisko na 
ognisko, grill, duży piękny ogród, cena: 
1000zł/m-c + media, wymagana jest jed-
nomiesięczna kaucja, tel. 665 886 993. 
GARSONIERA(16) umeblowana, par-
king, stanowisko na ognisko, grill, cena: 
1300 zł w tym media, wymagana jed-
nomiesięczna kaucja, tel. 665 886 993. 
LOKAL(16) w trzebnicy, pow. 33 mkw, tel.601 
204 002.
HALA(16) 180mkw w trzebnicy, ul.Jędrzejow-
ska 51, cena do uzgodnienia, tel.603 847 900. 
POWIERZCHNIE BIUROWE(15) o wielkości 
10 - 30 mkw, w centrum trzebnicy, ul. Solna 6, 
w biurowcu znajduje się 21 lokali. teren biu-
rowca jest ogrodzony i posiada własny par-
king, 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 to-
aletą, z szafką i umywalką i bidetem, klimatyzo-
wany, 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 ca-
łym wyposażenie sklepu, tel. 665 233 752. 
MIESZKANIE(13) w centrum trzebnicy, 1pię-
tro, pow.75mkw, ( 3pokoje,kuchnia umeblo-
wana, łazienka, 2 duże balkony), w pobliżu 
Lidla, możliwość grillowania, ustawienia ba-
senu itp., tel. 502 616 533.
LOKAL(13) po salonie samochodowym 

w trzebnicy, powierzchnia 170 mkw, po kapi-
talnym remoncie, tel. 607 102 009.
MIESZKANIE(15) w centrum trzebnicy, 
o pow. 45 mkw, dwa pokoje, umeblowane, 
tel. 695 201 318.
STANOWISKO(13) do stylizacji paznokci pod-
najmę osobie prowadzącej własną działalność 
gospodarczą. Jedna stała opłata 600 zł netto (3 
dni w tygodniu), Chętnych zapraszam do kon-
taktu: Centrum Piękna i Rozwoju w trzebnicy, tel. 
533 061 062.
STANOWISKO(13) do przedłużania rzęs (13) 
lub wykonywania masażu - podnajmę osobie 
będącej na własnej działalności gospodarczej. 
Jedna opłata stała 600 zł netto (3 dni w tygo-
dniu). Centrum Piękna i Rozwoju w trzebnicy, tel. 
533 061 062.
KAWALERKA(13) w trzebnicy, od zaraz, tel. 71 
758 46 61, 883 697 129.
MIESZKANIE(13) pojedynka, od zaraz, tel. 71 
758 46 61, 883 697 129.
POKÓj(13) wynajmę pokój z osobną łazien-
ką z dostępem do kuchni i pralni w domu 
jednorodzinnym w trzebnicy + miejsce par-
kingowe na utwardzonym podwórku cena 
800,/os. wolny od 01.09.2018, tel. 601 764 525.
DOM(13) dla Firm, o pow. 280mkw + podwór-
ko z utwardzonym parkingiem na 6-8 aut 
cena 5 000 zł + opłaty, tel. 506 953 406.
MIESZKANIE(13) 3-pokojowe, w trzebnicy, 
3 piętro, umeblowane, słoneczne, ciche, bli-
sko basen, cena 1250 zł +media, tel. 502 908 
801, 601 995 344.
HALA(13) 180 mkw w trzebnicy, ul. Jędrze-
jowska, tel. 603 847 900.
MIESZKANIE(12) w trzebnicy, 37 mkw, tel. 
600 120 894.
LOKAL(14) usługowy o pow. 69 mkw. w trzeb-
nicy, przy ul. Kolejowej, tel. 663 844 847.
MIESZKANIE(14) o pow. 43 mkw, w trzebni-
cy przy ul. Kolejowej, nowe, 1 piętro, w pełni 
wyposażone, sypialnia, przestronna kuchnia, 
łazienka, duży przedpokój, tel. 663 844 847.
LOKAL(11) o powierzchni 36 mkw, w trzeb-
nicy przy ulicy Milickiej 5a, – Miejsce parkin-
gowe, brama zamykana na noc, sterowana 
pilotem, przestrzeń możliwa do zagospoda-
rowania pod kątem własnego biznesu. tel. 
604 907 105, 784 063 714.

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

SZUKAM DO WYNAjęCIA

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

DAM PRACę
MURARZ/OGÓLNOBUDOWLANIEC/
POMOCNIK(15) przyjmę do pracy na terenie 
wrocławia, warunki do uzgodnienia, tel.  570 
578 256, 883 622 277. 
KLAWISZOWIEC(15) Zespół muzyczny szu-
ka klawiszowca, tel. 693 800 815.
PRACOWNIK BUDOWLANY(15) poszuku-
ję: murarzy, cieślo-zbrojarzy, osób do robót 
wykończeniowych, pomocników, jak rów-
nież osób chętnych do przyuczenia. Pracuje-
my w rejonie trzebnicy i wrocławia, tel. 601 
775 733.
KIEROWCA(15) zatrudnię kierowcę do roz-
wożenia 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) Planta-
cja Choinek 'Rezerwat Bobra' zaprasza do 
współpracy sprzedawców detalicznych - 
cennik i zasady współpracy publikujemy w 
serwisie: http://ochoinki.pl
NAUCZYCIELKA(14) przyjmę nauczycielkę i 
opiekunkę do przedszkola, tel. 664 734 664.
KOSMETYCZKA(13) zatrudnię technika usług 
kosmetycznych, trzebnica tel.533 061 062.
REFLEKSOLOG(13) poszukuję do współ-
pracy osobę od refleksoterapii, trzebnica 
tel. 533 061 062.
SPAWACZ(13) Firma aNOtiS zatrudni spawa-
cza lub ślusarza – spawacza. do obowiązków 
pracownika należeć będzie wiercenie, cięcie 
i spawanie profili stalowych przy produkcji 
ogrodzeń, wymagamy umiejętności spawania 
i doświadczenia w pracy na stanowisku spawa-
cza lub ślusarza – spawacza. Oferujemy wyso-
kie wynagrodzenie oraz stałe zatrudnienie na 
pełen etat, tel. 663 844 847.
PRACOWNIK PRODUKCYjNY(13) zatrud-
ni PiEKaRNia JUL-Ka, doświadczenie nie 
jest wymagane, Oferujemy:-stabilną pracę, 
-atrakcyjne wynagrodzenie, -umowę o pracę, 
-dodatkowy pakiet ubezpieczeniowy w gru-
pie Lux-Med, soby zainteresowane prosimy 
o wysyłanie CV na adres e-meil technologia@
piekarnia-julka.com.pl, tel. 071 387 86 57.
BARMANKA(13) "Restauracja pod Lwem" 
w Nowym dworze zatrudni barmankę, kon-
takt osobisty lub tel. 607 817 909.
STOLARZ(13) Firma FreeKids w Zawonii za-
trudni Stolarza/Pomocnika stolarza. Umowa 
o pracę, e-mail: biuro@freekids.pl,  tel. (71) 312 
72 50.
MAGAZYNIER(13) Firma FreeKids w Zawo-
nii zatrudni Magazyniera. Umowa o pracę, 
e-mail: biuro@freekids.pl, tel. (71) 312 72 50. 
POMOC W LEKCjACH (11) dla chłopca do 
czwartej klasy podstawowej, na stałe, od za-
raz, z doświadczeniem pedagogicznym, tel. 
796 500 052.

FIRMA PANDA TRZEBNICA SP. Z O.O
Producent mebli i elementów wyposażenia wnętrz o wysokim 

standardzie, zatrudni Osobę na stanowisko:

OSOBA DO TRANSPORTU
WEWNęTRZNEGO

Opis:

	•	Uprawnienia		na	wózek	widłowy

TOKARZ
Opis:
•	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
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Kw, wiszący (sprawny), bardzo tanio, Oborni-
ki Śląskie, tel. 605 365 312.
POMPA(11) CO typ PCO-25, bardzo tanio, 
Oborniki Śląskie, tel. 605 365 312.
ODKłADY PSZCZELE(11) cena 200 zł, 
tel.607 978 104.
WÓZ KONNY(11) przerobiony, z zaczepem 
do ciągnika, tel. 607 214 965.
PIEC (11) CO, wszystko palny, nadmuch, ste-
rownik, kosz zasypowy do miału, rok produk-
cji 2013, cena do uzgodnienia, tel. 501 266 437.
MASZYNY ROLNE(11) traktorek – samorób-
ka – silnik S-213 polskiej produkcji; Rozdrab-
niacz do pasz i zboża BaK silnik 5Kw; Piła 
– silnik 7Kw – stół metalowy wałki z przodu 
i z tyłu, kółeczka transportu; Przepacka konna 
do siana – widłowa; Rozdrabniacz do bura-
ków i ziemniaków elektryczny; Oprzyknik do 
ziemniaków 3 rzędowy; dołownik do ziem-
niaków; Siewnik lejowy do nawozu; tel. 660 
895 303.
DMUCHAWA (11) polska dmuchawa do zbo-
ża, cena 750 zł, tel. 696 685 460.
PłUG(15) dwuskibowy, konny, tel. 883 394 355.
MATERIAłY KONSTRUKCYjNE(10) kątow-
niki, 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 kapu-
stę, cena 1,50 zł, tel. 607 431 604.
LODÓWKA(11) Electrolux, wysokość 150 cm, 
osobno zamrażalnik, tel. 609 010 223.
ZAMRAżARKI(9) 3szt-400L, witryny chłod-
nicze(szafy)-3szt, Lada chłodnicza dł. 180cm
-1szt oraz inne urządzenia po likwidacji skle-
pu – tanio! tel. 604 231 515.
SZAFKA(11) zestaw, Cersanit Gala, szafka wi-
sząca wraz z umywalką, 50cm, biały połysk, 
kupiona w Obi. wymiary: 46 x 50x 39,7 cm, 
stan nowy, nieużywany, nieuszkodzony, do-
łączam fakturę zakupu, która stanowi gwa-
rancje, tel. 698 622 561.
KUźNIA(12) z lat 1900, wraz : 60 narzędzi ręcz-
nych i mechanicznych, cena 10 tyś. zł, tel. 883 
433 493.

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

ROWERY / WÓZKI

SPR ZE DAM

ROWER(15) BMX, używany, cena 500 zł, tel. 
693 790 106..

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

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

ROWER(13) meski i młodzieżowy, cena 100 zł, 
tel. 532 531 433.

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

BLUZY(15) dwie sztuki, polar, roz. 98-104 cm, 
cena 25 zł, tel 603 873 294.

PACZKA(14) dla dziewczynki, stan bardzo do-
bry, rozmiar 134/140, 70 sztuk, w tym 2 letnie 
kurtki, 10 sukienek, 10 spodni, 5 swetry, 28 bluzek., 
cena 280 zł, Odbiór  trzebnica, tel. 602 635 569.

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

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

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

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

ROWER(13) Unibike 20' - 100 zł,  tel. 514 604 545.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MEBLE 

SPR ZE DAM

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

ZADZWOŃ, SPRAWDŹ CENY!

Firma TOMIK oferuje 

PROFESJONALNE
CZYSZCZENIE

- DYWANÓW 
- WYKŁADZIN 
- TAPICERKI 
 SAMOCHODOWEJ 
- MEBLI TAPICEROWANYCH

Konkurencyjne ceny!

tel. 693 431 523 

SPAWANIE-ŚLUSARSTWO
TOLL-SPAW
Krzysztof Kawecki

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

TRzEbNIcA 
ul. Prusicka 39

tel. 883 485 324

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

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

  

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

 

STOLIK(16) pod tV, czarny, tel. 724 423 151. 
KSIążKI(16) deagostini, ''biblioteka ii wojny 
światowej'' , tomy od 1 do 60, (z wyjątkiem 26), 
książki w idealnym stanie , nieczytane cena 
za szt 10 zł,  natomiast za wszystkie 500 zł, do 
odbioru w Żmigrodzie, tel. 782 446 975.
WERSALKA(14) cała tapicerowana, dł. 214 cm, 
szer. 90 cm, wys. w oparciu 76 cm, leże 186 x 108 
cm, nowe gąbki i tapicerka, cena 600 zł, do nego-
cjacji, tel. 601 076 164..

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

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

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

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

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

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

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

FOTEL(8) nowy, jednoosobowy, rozkładany, 
w kolorze ciemny popiel, cena 400 zł, tel. 724 
423 151.
łÓżKO(8) dziecięce, "iKEa", drewniane, 
70*160, z materacem i żebrowaniem, cena 
100zł, tel. 508 284 373.

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

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

SPR ZE DAM

KRZESEłKO(15) Fisher Price,  które mówi i 
śpiewa w języku polskim, cena 49,90 zł, do 
małej negocjacji, tel.  502 433 986.

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

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

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

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

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

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

UBRANIA

SPR ZE DAM

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

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

STÓj KARNAWAłOWY(15) roz. 92-98 cm, 
cena 15 zł, tel. 603 873 294.

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

KURTKI(15) 3 sztuki, jesienno-wiosenne, na 
chłopca 2-3 lata, cena 35 zł, tel. 603 873 294.

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

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

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

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

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

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

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

FARTUSZKI(13) nowe, ale bez opakowań, 
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Maciej Nowak
Trzebnica ul. H. Brodatego 18/1
tel. 604 15 15 13
 883 38 03 96
e-mail: firmablyskmn@wp.pl

Firma świadczy usługi:

KOMPLEKSOWE SPRZąTANIE, DOCZySZCZANIE
domów-mieszkań-biur-budów, mycie okien
CZySZCZENIE dywanów, tapicerki meblowej, samochodowej, żaluzji pionowych
OBSZyWANIE wykładzin i chodników
PIELĘGNACJA, SPRZąTANIE NAGROBKóW usługa całoroczna i jednorazowa
PIASKOWANIE elewacji i fasad, czyszczenie strumieniowo-ścierne, mycie elewacji
USUWANIE GRAFFITI
ODŚNIEŻANIE dachów, posesji prywatnych – pielęgnacja terenów zielonych

Pracujemy na maszynach i środkach firmy KARCHER

Firma

SCHODY
100 %

DREWNIANE
DĄB JESION
BUK SOSNA

www.schodex.net
cena od 4,5 tys. zł.

tel. 602 728 266

DWUTyGODNIK SAMORZąDOWy 
GMINy TRZEBNICA
WyDAWCA:
Gminne Centrum Kultury i Sportu
ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica

ADRES REDAKCJI:
GCKiS ul. Prusicka 12
tel. 71 312 09 47

Szczytkowice 91

tel. 785 233 408
GoDziny pracy: PON-PT 8-17

SOBOTA 8-14

Nakład 12 000 egzemplarzy
NR 16 (145) / 2018
data wydania:  12.10.2018

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

zapewniamy
profesjonalną

i szybką
obsługę

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

ATRAKCYJNE CENY!

ZESPóŁ REDAKCyJNy
Małgorzata Derecka, Barbara Ulatowska, Aleksandra 
Mac, Karolina Samborska-Zaleska, Kamil Kwaśniak.

OPRACOWANIE GRAFICZNE
Aleksandra Iwańska - layout, skład.
Jakub Łączniak 

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

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

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

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

MECHANIKA 
SAMOCHODOWA

trzebnica
ul. jędrzejowska 25a

pon. – pt. 8:00 – 17:00

sob. 9:00 – 14:00

tel. 796 060 595

WUKO KRZySZTOF BuCZEK

CZySZCZENIE
KANALIZACJI
wywóz nieczystości

płynnych
obsługujemy gminy:

Trzebnica, Wrocław, Wisznia Mała, 
Czernica, Oborniki Śląskie, Zawo-
nia, Kąty Wrocławskie, Długołęka

tel. 601 537 024

NAPRAWA
LAPTOPóW

Komputerów pc,
tabletów, GpS itp.

naprawy sprzętowe
i programowe, wsparcie it.
BEZPŁATNA DIAGNOZA

tel: 504 016 924
DojazD GratiS

mail: uslugilb@gmail.com

taXI 1 
TRZEBNICA 

telefon

601 270 514

WYCENA 
NIERUCHOMOŚCI

Agnieszka Prokopowicz
rzeczoznawca majątkowy

nr upr. 7034

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

BUDOWA 
DOMóW 

USŁUGI OGóLNOBUDOWLANE

KIEROWNIK BUDOWy

Ekspertyzy konstrukcji / Inwestor-
stwo zastępcze / Doradztwo inwe-
stycyjne / Przeglądy budowlane / 
Odbiory mieszkań / Współpraca 
z projektantami i wykonawcami

tel. 571 384 365
 e-mail:biuro.budowanie@gmail.com

HUMUS 
ZIEMIA

piasek transport
BUDOWy od podstaw 

REMONTy
Grabówka 12

tel. 513 145 302

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

tel. 725 340 467

SZAMBA
ZB I O R N I K I  NA  D E SZC ZÓW K Ę 

B I O LO G I C ZN E  O C Z YSZC Z ALN I E  Ś CI EKÓW
PR Z Y Ł ĄC Z A  WO D N O  –  K ANAL IZ AC YJ N E

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

oskargsm.pl
TRZEBNICA ul. W. Witosa 18

tel. 71 387 48 45 kom. 511 511 011

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

telefonY 
KomÓrKoWe
sKUp / SPRZEDAŻ
profesjonalnY serWis 

Największy wybór akcesoriów GSM w Trzebnicy 
ZABEZPIECZ SWóJ TELEFON ZAPRASZAMy!!!

REJESTRACJA 
KART Sim 

SPRZEDAŻ WĘGLA
P.H.U. "JAROS" WĘGIEL Z POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ

KoStKa / orzeCh / eKogroSzeK 
miał / pellet LuZEM LuB W WORKACH

TRZEBNICA ul. Chrobrego 26
NOWA LOKALIZACjA – dawny ARAj

tel. 609 514 915 / 697 011 953

KierowniK
budowy
inspektor nadzoru

przeglądy budowlane
wspólnoty mieszkaniowe 

tel. 792 444 422
178%

WĘGIEL • KOSTKA • ORZECH • EKOGROSZEK • MIAŁ

KRUSZyWA • KAMIEń OZDOBNy • KOSTKA GRANITOWA

NOWY SKłAD OPAłU
Księginice ul. Trzebnicka – teren SKRu

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

węgiel tylko z polskich kopalni

USŁUGI 
REMONTOWO 
BUDOWLANE

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

tel. 605 432 606

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

Gabinet
kosmetyczny

Galeria Urody
Edyta Garlińska

ul. W. Bochenka 11 d
TrzEBnICA

tel. 725 241 276

Szafy
wnękowe
meble kuchenne
meble na wymiar

wysoka jakość
indywidualne podejście

pomiar i wycena gratis

tel:  785 339 006

cena 40 zł, tel. 506 953 406.

UBRANKA DLA PSA(13) 2 sztuki, noszone 
wcześniej przez mojego psa. Ubranka to 1 
sweterek, 1 ubranie jeansowe w środku z po-
larkiem. Ubranka na psy typu buldog francuski, 

mops. Cena za sztukę 20 zł. Przy zakupie 2 szt. 
cena na pewno ulegnie zmianie, do odbioru 
i zobaczenia w trzebnicy, tel. 691 141 985.

KUPIę / ODDAM / PRZYjMę

Oddam za darmo KANAPA(13) plus dwa 
fotele, kolor bordowo różowy, w dobrym sta-
nie, tel. 724 423 151.
Przyjmę ZIEMIA-HUMUS(10) przyjmę 
dużą ilość ziemi – humusu do zagospodaro-
wania ogrodu. Okolica trzebnicy, o każdej po-
rze dnia, tel. 607 669 280.
Oddam FOTELE(12) dwie sztuki, tel. 724 
423 151

MIEjSCE
NA TWOjE

OGłOSZENIE

SKRADZIONO ROWER(16) 

córce. Był to prezent na Ko-
munię. Proszę o kontakt gdy-
by, ktoś widział taki rower. 
KELLyS VaNity 20. Rama15", 
koła 26". Czeka duża nagro-
da, tel. 698 622 561.
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SALON STYLIZACJI 
PAZNOKCI I MAKIJAŻU 
• manicure żelowy i hybrydowy
• przedłużanie paznokci żelem i hybrydą
• makijaż ślubny
• makijaż okolicznościowy
• makijaż sesyjny

ul. Witosa 22 (1 pietro) Trzebnica

www.facebook.com/nela.nails.makeup

tel. 785 479 029 

-15% na makijaż(z wyciętą reklamą)w listopadzie i grudniu


