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R E K L A M A

Koncert Wolności

Na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy 15 października w Gminnym Centrum Kultury, w ramach gminnych 
obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości, wystąpiła orkiestra Dziubek Band, dając 100-minutowy Koncert 
Wolności.  Podczas występu zarówno zespół jak i mieszkańcy wspólnie śpiewając, oddali hołd Papieżowi Janowi 
Pawłowi II na pamiątkę 40. rocznicy wyboru Polaka na Tron Piotrowy.
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4 lata skutecznego rozwoju

Zapraszamy do zapoznania się ze 
specjalnym informatorem podsumo-

wującym kadencję 2014-2018.

 Dobra współpraca

W Urzędzie Miejskim odbyła się 
konferencja samorządowa będąca ko-
lejnym elementem dobrej współpracy 

pomiędzy burmistrzem Markiem 
Długozimą a marszałkiem Cezarym 

Przybylskim. Jej tematem było
pozyskiwanie środków unijnych.

Str. 20

Z oStatniej chwili
Sąd Okręgowy we Wrocławiu  

nakazał sprostować nieprawdziwe 
 informacje powielane przez 

Roberta Adacha odnośnie 
burmistrza Marka Długozimy.
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▶ O f icjalne ot warc ie dro gi z  Tr ze b nic y do Uje ź d źc a Wie lk ie go na o dc inku prowad z ąc y m do Szc z y t kowic .  O d lewej:  se k re t ar z G miny Tr ze b nic a i  c z ł one k z a -
r z ądu Powiat u Tr ze b nic k ie go Danie l  Buc z ak ,  burmist r z  M are k D ł u goz im a , wice st arost a Je r z y Tre l a ,  st arost a Wal de m ar W yso c k i  oraz radny R ady Powiat u 
M ariu s z Sz k arad z ińs k i . 

Subiektywnym okiem burmistrza

Ilekroć redaktorowi naczelnemu NOWej Gaze-
ty Trzebnickiej Danielowi Długoszowi uda się 
wygrać proces sądowy, czym prędzej informuje 
o tym na łamach swojej gazety. 

Szkoda tylko, że nie informuje już swoich czytel-
ników o wyrokach, które przegrywa. 

Dlatego dla pełnego obrazu sytuacji przedsta-
wiamy Państwu kilka przykładowych wyro-
ków, które redaktor Długosz przegrał z Gminą 
Trzebnica. 

Warto dodać, że przedstawione wyroki dotyczą 
tylko bieżącego roku, a spraw wygranych przez 
Gminę Trzebnica z redaktorem „NOWej” nie 
brakuje również w latach wcześniejszych.

PółPraWDy reDakTOra

 Być może jeszcze Państwo 
pamiętają, jak wyglądała 
współpraca Powiatu Trzeb-
nickiego z Gminą Trzebni-
ca za kadencji poprzedniego 
starosty Roberta Adacha. 
Był to niestety okres ostrego 
konfliktu podyktowanego 
osobistą niechęcią Pana sta-
rosty do mojej osoby. Nie-
chęć ta jest pewnie Państwu 
powszechnie znana. Od-
czułem ją na własnej skórze, 
kiedy musiałem odpowiadać 
na wiele bezpodstawnych 
oskarżeń, pomówień i dono-
sów byłego starosty lub jego 
podwładnych działaczy par-
tyjnych poprzedniej kadencji 
Rady Miejskiej w Trzebnicy. 
Nie byłoby w tym jednak nic 
nadzwyczajnego, gdyby nie-
chęć ta nie przekładała się 
na inwestycje drogowe Po-
wiatu Trzebnickiego w Gmi-
nie Trzebnica za jego kaden-
cji. Byliśmy gminą, w której 
w przeliczeniu na mieszkań-
ca w tym aspekcie zrobione 
było najmniej. To pokazuje, 
że pod względem inwestycji 
drogowych za czasów staro-

sty Roberta Adacha, gmina 
Trzebnica nie była trakto-
wana sprawiedliwie. Dlatego 
podczas poprzednich wybo-
rów samorządowych w 2014 
roku wystawiłem swoich 
kandydatów do Rady Powia-
tu Trzebnickiego, którzy zy-
skali zaufanie mieszkańców 
Powiatu i od grudnia 2014 
roku współrządzą w Powiecie 
Trzebnickim. Od tego czasu 
udało się wiele zrobić Gmi-
nie Trzebnica we współpra-
cy z Powiatem Trzebnickim. 
Najważniejszym zadaniem 
było postawienie na nogi, 
pozostawionego przez po-
przednie władze Powiatu na 
skraju upadku trzebnickiego 
powiatowego Szpitala im. Św. 
Jadwigi Śląskiej. Poprzedni 
starosta Robert Adach pozo-
stawił trzebnicki szpital z po-
nad 28 000 000 zadłużeniem, 
z którego znaczna część zacią-
gnięta została w instytucjach 
parabankowych. Znaczna 
część tego zadłużenia była 
zobowiązaniami wymagal-
nymi, czyli takimi, którym 
upłynął już termin płatności. 

Okoliczności te sprawiły, że 
w 2015 roku trzebnicki szpi-
tal stanął na skraju przepaści 
i likwidacji. Dzięki jednak 
naszej determinacji i zapro-
ponowanemu programo-
wi naprawczemu udało się 
uratować trzebnicki szpital. 
Jednym z najważniejszych 
czynników, który pozwolił 
na postawienie trzebnickiego 
szpitala na nogi było pokry-
cie straty szpitala w wyso-
kości prawie 11 000 000 zło-
tych, z którego zdecydowana 
większość wygenerowana 
została za czasów rządów po-
przedniego starosty Roberta 
Adacha. Dzisiaj trzebnicki 
szpital, dzięki przemyślanej 
polityce naszego zarządu, po 
odliczeniu kosztów amorty-
zacji, nie generuje już straty 
i może pozwolić sobie na in-
westycje ograniczające koszty 
jego funkcjonowania. W tym 
miejscu warto również przy-
pomnieć, że dodatkowo rok-
rocznie umarzam szpitalowi 
podatek od nieruchomości, 
co pozwoliło w latach 2012-
2017 zaoszczędzić szpitalowi 

łącznie ponad 300 000,00 zł. 
Unormowanie sytuacji trzeb-
nickiego szpitala to oczy-
wiście nie jedyny sukces 
obecnych władz Powiatu 
Trzebnickiego, w którym za-
siadają przedstawiciele moje-
go klubu radnych. Kolejnym 
z nich jest wykonanie wielu 
remontów dróg powiatowych 
na terenie Gminy Trzebni-
ca, w tym wiele w partner-
stwie z Gminą Trzebnica. 
W 2015 roku Powiat Trzeb-
nicki wykonał budowę chod-
nika w Koczurkach i Kuźni-
czysku. Z kolei w 2016 roku 
udało się wyremontować bar-
dzo ważne dla lokalnej spo-
łeczności drogi do Malczowa, 
Węgrzynowa oraz z Taczowa 
Wielkiego do Brochocina. Od 
2016 roku do chwili obecnej 
trwa remont najważniejszej 
drogi powiatowej w naszej 
gminie – drogi z Trzebnicy 
do Ujeźdźca Wielkiego wraz 
z budową ścieżki rowerowej. 
Na tę inwestycję udało się 
pozyskać wsparcie finansowe 
ze środków zewnętrznych. 
Dzięki mojej decyzji dofinan-

sowanie w kwocie około 500 
000,00 złotych przekazała 
również Gmina Trzebnica. 
To jednak nie wszystkie inwe-
stycje Powiatu Trzebnickiego 
na terenie Gminy Trzebnica. 
Lada chwila rozpoczną się 
roboty budowlane polegają-
ce na budowie chodnika przy 
drodze powiatowej w Ujeźdź-
cu Wielkim do szkoły i nowej 
przychodni zdrowia. Nie-
bawem ogłoszony zostanie 
również przetarg na budowę 
chodnika przy drodze powia-
towej w miejscowości Doma-
nowice. Najprawdopodobniej 
remontu doczeka się również 
w przyszłym roku droga po-
wiatowa z Domanowic do 
Ujeźdźca Wielkiego, która 
została zgłoszona przez Po-
wiat Trzebnicki do dofinan-
sowania do „Narodowego 
programu przebudowy dróg 
lokalnych”. 

Rozwój Powiatu Trzebnickiego z perspektywy Gminy Trzebnica 
w latach rządów Starosty Roberta Adacha i obecnie

Marek Długozima

Burmistrz Gminy trzebnica
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Szanowni Państwo,

Jestem przekonany, że każdy 
z Was w pewnym stopniu oso-
biście odczuł, jak na przestrzeni 
lat rozwinęła się i zmieniła na 
lepsze Trzebnica – stolica na-
szego powiatu i naszej wspólnej, 
trzebnickiej ziemi.
 
Wierząc, że ten sukces może 
być udziałem nie tylko naszej 
gminy, ale i całego Powiatu 
Trzebnickiego, 4 lata temu pod-
jąłem decyzję, by powołać do 
Rady Powiatu Trzebnickiego 
komitet niezależnych, bezpar-
tyjnych i znanych Wam ludzi. 
Ich skuteczność, doświadcze-
nie i zaangażowanie w roz-
wiązywanie lokalnych spraw 
potwierdziłem własnym nazwi-
skiem. Ten miniony czas, choć 
momentami bardzo trudny, 
pokazał, że współpraca gmin 
i powiatu trzebnickiego może 
wyglądać inaczej niż to miało 
miejsce we wcześniejszych la-
tach. Inna jakość tej współpracy 
oznaczała wzajemny szacunek 
w podejmowaniu działań, dąże-
nie do równomiernego rozwoju 
wszystkich gmin należących do 
powiatu, a także troskę o dobro 
– nie partykularnych interesów 
pojedynczych osób czy grup – 
ale nas wszystkich – mieszkań-
ców ziemi trzebnickiej.

Pisząc jednak o trudnościach 
mam na myśli działania kon-
kretnych osób, w tym pana Ro-
berta Adacha radnego Rady Po-
wiatu Trzebnickiego minionej 
kadencji, a także pana Daniela 
Długosza – naczelnego jednej 
z lokalnych gazet. Nieustanny 
atak z ich strony i stawianie bez-
podstawnych zarzutów już od 
lat nie służą niczemu innemu 
jak wprowadzaniu w błąd opinii 
publicznej i zniesławieniu mojej 
osoby w oczach mieszkańców. 

Powinniśmy sobie wszyscy 
zdawać sprawę z tego, że owe 
spory i kłótnie nie tylko utrud-
niają, czy uniemożliwiają co-
dzienną pracę, ale budują ne-
gatywny wizerunek Powiatu 
Trzebnickiego w całym kraju. 
Przypomnijmy sobie choćby 
kilka spraw. Pierwsza to dra-
matycznie zadłużony Szpital 
Powiatowy, który w fatalnej 
sytuacji finansowej pozostawił 
były starosta Robert Adach. 
Cała Polska z niepokojem przy-
glądała się sprawie, czy słynny 
szpital, w którym “przyszywają 
ręce” nie zostanie zamknięty. 
Druga to dramatyczna walka 
o fotel starosty, która została 
podjęta po raz pierwszy zaraz 
po wyborach samorządowych 
w 2014 roku. Pan Robert Adach 
nie mógł się pogodzić z utratą 
stanowiska starosty i zaraz po 
przegranej w grudniu 2014 roku 
oświadczył, że wybory starosty 
musiały być sfałszowane. Na 
podstawie jego zgłoszenia spra-
wę w pierwszej kolejności zba-
dała Prokuratura w Miliczu. Po 
kilku miesiącach postępowania 
umorzyła ją, bo nie dopatrzyła 
się żadnego przestępstwa w wy-
borze nowego starosty. Z decy-
zją tą nie zgodził się oczywiście 
pan Robert Adach, który swoją 
skargę na wybór nowego staro-
sty skierował do Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu. Podczas rozprawy 
w dniu 30 marca Sąd Admi-
nistracyjny oddalił również tę 
skargę radnego Roberta Ada-
cha na wybór Starosty Trzeb-
nickiego. Ale to nie koniec. 
Wszyscy pamiętamy chwile, 
kiedy w trzebnickim Staro-
stwie Powiatowym urzędowa-
ło… dwóch starostów! Jednym 
z nich był niezgodnie z prawem 
odwołany, ale jak potem po-
twierdził wyrok sądu – pełno-
prawny starosta Waldemar Wy-
socki, drugim zaś uzurpujący 
sobie prawo do bycia starostą 

były poseł Marek Łapiński. Sce-
ny blokowania drzwi, awantur, 
obecność policji na dobre zago-
ściły wówczas w mediach ogól-
nopolskich ośmieszając Powiat 
Trzebnicki i kwestionując jego 
urząd i godność, a także pod-
ważając zaufanie do osób zarzą-
dzających nim.

Natomiast przez te wszystkie 
lata naprawdę ciężko odnaleźć 
w wypowiedziach wspomnia-
nych tu Panów, cokolwiek do-
brego na temat Gminy Trzeb-
nica. Ich publiczne wypowiedzi 
budują z reguły nieprawdziwy 
obraz miasta i powiatu, w któ-
rym żyjemy, i które rozwijają się 
dynamicznie na naszych oczach, 
a tych zmian wszyscy doświad-
czamy w swojej codzienności 
korzystając – chociażby tak jak 
w Trzebnicy – z nowoczesnej 
przychodni, posyłając co rano 
nasze dzieci do nowych szkół, 
spędzając wolny czas w nowo-
czesnym aquaparku czy sali ki-
nowej.

Trzebnica się zmieniła. Sza-
nowni Państwo, bez względu na 
to, ile donosów, zażaleń, skarg, 
oskarżeń, ile afer wykreuje pan 
Daniel Długosz na łamach swo-
jej gazety, Trzebnica się zmie-
niła w piękne, prężnie rozwija-
jące się miasto, w którym chce 
żyć coraz większa liczba osób, 
co potwierdza ogromny wzrost 
mieszkalnictwa budowlanego.
Jestem pełen nadziei, że mamy 
wpływ na to, w jakiej rzeczywi-
stości chcemy żyć. Tej kreowa-
nej, w której niewiele się dzieje, 
a jeśli cokolwiek, to podszyte 
jest aferą, mową nienawiści, 
malkontenctwem, szyderstwa-
mi, poniżaniem i tej drugiej 
rzeczywistości doświadczanej 
przez nas każdego dnia, którą 
wszyscy budujemy ciężką pracą 
i przejrzystą wizją rozwoju dla 
naszej gminy. 

Często powtarzam, że liczą się 
czyny, nie słowa. Rzeczywiście, 
bywa że słowa ulatują, a nasze 
czyny pozostają i świadczą o nas, 
o naszej odpowiedzialności za 
postawione przed nami zada-
nia. Z pewnością skuteczność 
podjętych w Gminie Trzebnica 
działań potwierdza opubliko-
wany ostatnio ranking zamoż-
ności gmin organizowany przez 
niezależne czasopismo samo-
rządowe „Wspólnota”. Wskazał 
on, że Gmina Trzebnica znala-
zła na 17 miejscu najbogatszych 
gmin w kraju w kategorii miast 
powiatowych, jednocześnie 
zajmując 3 miejsce na Dolnym 
Śląsku, po „tuzach” z Zagłębia 
Miedziowego – Polkowicach 
i Lubinie. Gdy obejmowałem 
funkcję burmistrza w 2006 
roku, w rankingu najzamoż-
niejszych gmin zajmowaliśmy 
236 pozycję w skali kraju wśród 
miast powiatowych. Znalezie-
nie się tak wysoko w rankingu 
najzamożniejszych gmin oraz 
odnotowany ogromny awans na 
przestrzeni tych 12 lat jest dla 
mnie potwierdzeniem słuszno-
ści obranego przeze mnie kie-
runku na rozwój Gminy Trzeb-
nica. Jest też dowodem ciężkiej, 
ale przede wszystkim konse-
kwentnej pracy, której podjąłem 
się jako burmistrz dla wielopła-
szyznowego i zrównoważonego 
rozwoju naszej Małej Ojczyzny. 
Ten ogromny sukces nie byłby 
możliwy, gdyby nie wizja, jaką 
mam na rozwój Gminy Trzeb-
nica i którą z powodzeniem 
realizuję dzięki zaufaniu miesz-
kańców. Ten sukces nie byłby 
również możliwy gdyby nie 
zgrany zespół, który udało mi 
się na przestrzeni lat zbudować.

Jednocześnie chciałbym zade-
dykować wyniki tego rankingu 
moim politycznym oponentom, 
na czele z radnym powiatowym 
Robertem Adachem. W swo-
ich ostatnich wypowiedziach 
nawołuje on, by oddać głos na 
panią Renatę Bujak-Ziółkow-
ską, by… i teraz uwaga: nie tyle 
zrealizowała ona jakieś kon-
kretne inwestycje, zapropono-
wała nowe kierunki rozwoju 
dla naszej gminy, ale cytując 
pana Adacha dosłownie – “daj-
my burmistrzowi pstryczka 
w nos”. Tyle. To jak widać mało 
merytoryczny argument i nie-
zbyt sensowna argumentacja. 
Z całym szacunkiem do pani 
Renaty Bujak-Ziółkowskiej za-
rządzanie Gminą Trzebnica, 
a mogę to śmiało powiedzieć 
po ostatnich 12 latach, wymaga 
innych motywacji niż zrobienie 
komukolwiek na złość. Nato-

miast ten argument wysunię-
ty przez pana Roberta Adacha 
wiele mówi o jego osobistych 
motywacjach i zaangażowaniu. 
To nie konkretny program ma 
przekonać wyborców, nie wizja 
rozwoju gminy i powiatu, ale 
emocje: zawiść, zazdrość, brak 
umiejętności godzenia się z po-
rażką i przerost ambicji.

Jestem przekonany, że ostatnie 
lata i kierunek, który zapropo-
nowałem dla rozwoju Gminy 
Trzebnica, pokazuje, że nie tyl-
ko w naszej Małej Ojczyźnie, ale 
i w całym powiecie chcemy łą-
czyć, a nie dzielić! Dlatego moc-
no wierzę, że współpraca gmin 
i Powiatu Trzebnickiego jest 
nie tylko ważna, ale konieczna 
i możliwa w atmosferze pracy, 
a nie zwalczania się nawzajem. 
Chcemy zgody, wzajemnego 
szacunku i wymiernej współ-
pracy otwierającej przed nami 
nowe perspektywy równomier-
nego rozwoju. Równomiernego, 
bowiem jestem przekonany, że 
każda gmina w Powiecie Trzeb-
nickim zasługuje na wspar-
cie i sprawiedliwe traktowa-
nie, które umożliwi jej dalszy 
wzrost. Jestem przekonany, że 
możemy działać tak, jak ma to 
miejsce z powodzeniem od 4 lat 
w Starostwie Powiatowym i od 
12 lat w kierowanej przeze mnie 
Gminie Trzebnica!

„Pstryczek w nos – zróbmy na złość” to za mało!

Marek Długozima

Burmistrz Gminy trzebnica

Chcemy zgody, 
wzajemnego sza-
cunku i wymiernej 
współpracy otwie-
rającej przed nami 
nowe perspekty-
wy równomier-
nego rozwoju. 

Równomiernego, 
bowiem jestem 
przekonany, że 

każda gmina 
w Powiecie Trzeb-

nickim zasługu-
je na wsparcie 
i sprawiedliwe 

traktowanie, które 
umożliwi jej dal-

szy wzrost. 

 W dniu 18 października 2018 r. 
Sąd Okręgowy we Wrocławiu, XII 
Wydział Cywilny, w orzeczeniu 
wydanym w trybie wyborczym na-
kazał Robertowi Adachowi, kandy-
datowi na Radnego Powiatu Trzeb-
nickiego, zamieszczenie najpóźniej 
w ciągu 24 godzin, na witrynie in-
ternetowej portalu Facebook.com, 
w ramach strony głównej użytkow-
nika "NOWa Gazeta Trzebnicka" 
sprostowania informacji niepraw-
dziwych, opublikowanych przez 
niego uprzednio w wiadomości za-
mieszczonej w powyższej lokalizacji 
internetowej w dniu 13 październi-
ka 2018 r., o godzinie 22:00, poprzez 
publikację oświadczenia i utrzymy-
wanie go przez okres 5 dni czarną 
czcionką na białym tle, o formacie 
i wielkości stosowanej standardo-
wo w ramach powyższego profilu, 
bez zastosowania jakichkolwiek 
zabiegów formalnych i merytorycz-
nych umniejszających znaczenie, 
rangę i powagę publikacji, o treści: 
„Ja, Robert Adach, oświadczam, że 
w mojej wiadomości, zamieszczo-
nej w dniu 13 października 2018 
roku o godzinie 22:00 w komenta-
rzu do postu opublikowanego na 
profilu "NOWa Gazeta Trzebnicka" 
w portalu Facebook.com, podałem 
nieprawdziwą informację, że Pan 
Marek Długozima i Wojciech Kli-
sowski są w relacjach rodzinnych". 
Sąd zakazał jednocześnie Roberto-
wi Adachowi rozpowszechniania 
nieprawdziwych informacji o rze-
komym pozostawaniu w relacjach 
rodzinnych pomiędzy Markiem 
Długozimą a Wojciechem Klisow-
skim. Sąd nie miał wątpliwości, że 
nieprawdziwe jest twierdzenie Ro-

berta Adacha, że Burmistrz Marek 
Długozima i Wojciech Klisowski 
pozostają w jakiejkolwiek relacji 
rodzinnej. Sąd stwierdził zarazem 
w swoim uzasadnieniu, że wypo-
wiedź Roberta Adacha miała na 
celu wywarcie wpływu na decyzje 
wyborców. Sąd uznał jednocześnie, 
że umieszczone przez Roberta Ada-
cha treści należy zakwalifikować 
jako wypowiedzi lub inne formy 
agitacji wyborczej.
 Z kolei w zakresie, w jakim 
wniosek o sprostowanie niepraw-
dziwych wypowiedzi Roberta Ada-
cha został oddalony, Sąd oznajmił, 
iż z użytych sformułowań nie wyni-
ka, by Robert Adach miał wypowia-
dać się na temat Burmistrza Mar-
ka Długozimy. Trudno, zdaniem 
Sądu, uznać, żeby sformułowanie 
"handel mieszkaniami i rodzinne 
powiązania" odnosiło się do oso-
by Burmistrza Marka Długozimy. 
Sąd w swoim uzasadnieniu dał wy-
raz przekonaniu, że była to ogólna 
krytyka władzy, przy czym Sąd 
wyraźnie wskazał, że " …być może 
krytyka ta jest zbyt daleko idąca 
i przekracza ze względu na swój in-
synuacyjny charakter dopuszczalne 
granice, jeżeli uczestnik (Robert 
Adach-red.) nie ma na to dowo-
dów, jednak działania te nie zostały 
przypisane wnioskodawcy (Marko-
wi Długozimie-red.)". Na rozprawie 
w dniu 18 października 2018 r. Ro-
bert Adach utrzymywał zresztą, że 
swoich zarzutów nie adresował do 
Burmistrza Marka Długozimy.
 Sąd oświadczył zarazem, że nie 
można przyjąć, że Robert Adach 
zarzucił Burmistrzowi Markowi 
Długozimie wydawanie kontro-

wersyjnych decyzji w stosunku 
do Wojciecha Klisowskiego. Sąd 
potraktował wypowiedź Roberta 
Adacha, zgodnie z tym co twierdził 
w procesie, jedynie jako "postulat", 
by Burmistrz w przyszłości wyłą-
czał się we wszystkich sprawach do-
tyczących firmy Pana Klisowskiego. 
Na marginesie zgodnie z uzyskaną 

opinią prawną przy stwierdzonym 
przez Sąd braku relacji rodzinnych 
nie sposób przyjmować, że zacho-
dzi podstawa do wyłączenia się 
przez Burmistrza Gminy Trzebnica 
jako organu administracji publicz-
nej (art. 25 k.p.a.) z prowadzonych 
w ramach piastowanego urzędu 
postępowań administracyjnych. 

Jednocześnie zaznaczyć należy, że 
wydane orzeczenie nie jest prawo-
mocne.
 Na koniec dodam, że nie wno-
siłem o przeprosiny, jak niektórzy 
próbują błędnie zinterpretować po-
stanowienie Sądu, a o sprostowanie 
nieprawdziwych informacji.

burmistrz Marek Długozima

Uwaga! 

R E K L A M A

Z OSTATNIEJ CHWILI

Nieustanny atak 
z ich strony i sta-
wianie bezpod-

stawnych zarzutów 
już od lat nie służą 
niczemu innemu 

jak wprowadzaniu 
w błąd opinii pu-
blicznej i zniesła-

wieniu mojej osoby 
w oczach miesz-

kańców. 

Zarządzanie Gmi-
ną Trzebnica, 

a mogę to śmia-
ło powiedzieć 

po ostatnich 12 
latach, wymaga 
innych motywa-
cji niż zrobienie 
komukolwiek na 

złość.

Często 
powtarzam, że 

liczą się czyny, nie 
słowa. Rzeczywi-

ście, bywa że słowa 
ulatują, a nasze 
czyny pozostają 
i świadczą o nas, 

o naszej odpowie-
dzialności za posta-
wione przed nami 

zadania. 
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W ybory samor z ądoWe w Gminie Tr zebnic a okręGi  W yborc ze

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, Cerekwica, Domanowice, 
Jaźwiny, koczurki, komorowo, komorówko, koniowo, kuźniczysko, Li-
gota, Masłowiec, Masłów, Skoroszów, Szczytkowice, Ujeździec Mały, 
Ujeździec Wielki.

Okręg 

3
Trzebnica

ulice: Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Akacjowa, Bartosza gło-
wackiego, Brama Trębaczy, Chabrowa, Cicha, Cypriana kamila Nor-
wida, Drukarska, Fiołkowa, gen. J. Bema, graniczna, Henryka Sien-
kiewicza, Ignacego Daszyńskiego, Jana Matejki, Jaśminowa, Juliusza 
Słowackiego, kosmonautów, kościelna, krótka, Lawendowa, Ledowa, 
Lipowa, Marcinowska, Marii Dąbrowskiej, Marii konopnickiej, Morelo-
wa, Młynarska, Obornicka, Orzechowa, Plac Marszałka J. Piłsudskiego, 
Plac Piotra Włostowica, Plac Zaułek kupiecki, Polna, rondo Żołnierzy 
Wyklętych, rynek, Sadowa, Solna, Spokojna, Stanisława Piaskowskie-
go, Słoneczna, Tadeusza kościuszki, Teatralna, Wałowa, Wąska, Win-
centego 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, Czereśniowa, Elizy Orzeszkowej, 
Franklina roosevelta, Fryderyka Chopina, gen. grota-roweckiego, 
gen. Leopolda Okulickiego, gen. Władysława Sikorskiego, grunwaldz-
ka, Harcerska, Henryka Brodatego, Henryka Pobożnego, Ignacego Pa-
derewskiego, Jagodowa, Jana kilińskiego, Jana Pawła II, Janusza kor-
czaka, Jarzębinowa, Jędrzejowska, kazimierza Wielkiego, klasztorna, 
kolejowa, krakowska, ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka, kwiatowa, 
Leśna, Malinowa, Marii Leszczyńskiej, Milicka, Miodowa, Mostowa, Na 
Wzgórzach, Nowa, Obrońców Pokoju, Ogrodowa, Oleśnicka, Owoco-
wa, Parkowa, Piastowska, Piwniczna, Plac Błonia Trzebnickie, Plac Pio-
nierów Ziemi Trzebnickiej, Pogodna, Porzeczkowa, Poziomkowa, Pru-
sicka, Przemysłowa. Samarytańska, Siostry Hilgi Brzoski, Sportowa, 
Stanisława Moniuszki, Stawowa, Stefana Żeromskiego, Szarych Sze-
regów, Truskawkowa, Wesoła, Widokowa, Winna, Wrocławska, Wę-
grzynowska, Władysława Jagiełły, Władysława Stanisława reymonta, 
Władysława Łokietka, Łączna, Łąkowa, Świętej Jadwigi, Świętojańska, 
Zielone Wzgórze, Żołnierzy Września.

OBWIESZCZENIE Burmistrza gminy Trzebnica z dnia 18 września 2018 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Gminy Trzebnica podaje do wiadomości wyborców informację  

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika  
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Nr 
obwodu 
głoso-
wania

Granice obwodu Głosowania siedziba 
Obwodowej komisji Wyborczej

Lokal 
dostoso-

wany 
do potrzeb 
wyborców 
niepełno-
sprawnych

1

so
łec

TW
a

Brzyków, Małuszyn, Nowy Dwór gminne Centrum kultury i Sportu 
w Trzebnicy, ul. Prusicka 12

2 Jaszyce, kobylice, księginice Świetlica Wiejska, księginice ul. Cicha 9

3 Droszów, Malczów, Marcinowo, rzepotowice, Węgrzynów Świetlica Wiejska, Marcinowo 37

4 raszów, Sulisławice, Świątniki gminne Centrum kultury i Sportu 
w Trzebnicy, ul. Prusicka 12

5 Będkowo, Brochocin, Taczów Mały, Taczów Wielki Świetlica Wiejska, Taczów Wielki 55

6 Boleścin, głuchów górny, Piersno, Skarszyn Świetlica Wiejska, Skarszyn 15

7 Cerekwica, Masłów Świetlica Wiejska, Cerekwica 
ul. Trzebnicka 11

8 Jaźwiny, koczurki, Ligota Świetlica Wiejska, Jaźwiny 15

9 Blizocin, kuźniczysko, Masłowiec, Skoroszów Szkoła Podstawowa w kuźniczysku, 
kuźniczysko ul. kuźnicza 1

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

Świetlica Wiejska, 
Biedaszków Wielki 31

11 Biedaszków Mały, Domanowice, komorowo, komorówko, koniowo, 
Szczytkowice, Ujeździec Mały, Ujeździec Wielki

Szkoła Podstawowa w Ujeźdźcu Wlk.
Ujeździec Wielki 46

12

Tr
zeb

n
ic

a

ulice: Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Akacjowa, Chabrowa, Ci-
cha, Cypriana kamila Norwida, Fiołkowa, gen. J. Bema, graniczna, Ja-
śminowa, Juliusza Słowackiego, kosmonautów, krótka. Ledowa, Marii 
Dąbrowskiej, Marii konopnickiej, Polna, Stanisława Piaskowskiego, Ta-
deusza kościuszki, Teatralna, Wiosenna, Wiśniowa, Wojska Polskiego, 
Władysława Broniewskiego, Wrzosowa

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

13

ulice: Bartosza głowackiego, Brama Trębaczy, Jana Matejki, Lawendowa, 
Lipowa, Marcinowska, Morelowa, Młynarska, Obornicka, Orzechowa, 
Plac Piotra Włostowica, rondo Żołnierzy Wyklętych, rynek, Sadowa, 
Spokojna, Słoneczna, Wałowa, Wąska, Wojciecha Drzymały, Zielona

rynek-ratusz 25

14
ulice: Drukarska, Henryka Sienkiewicza, Ignacego Daszyńskiego, ko-
ścielna, Plac Marszałka J. Piłsudskiego, Plac Zaułek kupiecki, Solna, 
Wincentego Witosa

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

15 ulice: Franklina roosevelta, Henryka Pobożnego, Jędrzejowska, Milicka, 
Piwniczna, Plac Błonia Trzebnickie, Pogodna, Prusicka, Siostry Hilgi Brzoski

gminne Centrum kultury i Sportu 
w Trzebnicy, ul. Prusicka 12

16

ulice: Błotnista, Borówkowa, Czereśniowa, Fryderyka Chopina, grun-
waldzka, Henryka Brodatego, Ignacego Paderewskiego, Jagodowa, 
Jana Pawła II, kazimierza Wielkiego, klasztorna, ks. Dziekana Waw-
rzyńca Bochenka, Malinowa, Piastowska, Porzeczkowa, Poziomkowa, 
Samarytańska, Stanisława Moniuszki, Stawowa, Truskawkowa, Winna, 
Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Świętej Jadwigi, Święto-
jańska, Zaułek Aleksandry, Zielone Wzgórze

gminny Dom Pobytu „Senior-Wigor” 
ul. księdza Dziekana W. Bochenka 12
dawna siedziba Związeu Emerytów ren-
cistów i Inwalidów

17

ulice: 1. Maja, 3. Maja, Armii krajowej, Brzoskwiniowa, Elizy Orzeszko-
wej, gen. grota-roweckiego, gen. Leopolda Okulickiego, gen. Wła-
dysława Sikorskiego, Harcerska, Jana kilińskiego, Janusza korczaka, 
krakowska, Leśna, Marii Leszczyńskiej, Nowa, Oleśnicka, Szarych Sze-
regów, Wesoła, Wrocławska, Władysława Stanisława reymonta, Łącz-
na, Łąkowa, Zielonego Dębu

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

18

ulice: Alpejska, Bolesława Chrobrego, Jarzębinowa, kolejowa, kwiatowa, 
Miodowa, Mostowa, Na Wzgórzach, Obrońców Pokoju, Ogrodowa, Owo-
cowa, Parkowa, Plac Pionierów Ziemi Trzebnickiej, Przemysława, Sportowa, 
Stefana Żeromskiego, Widokowa, Węgrzynowska, Żołnierzy Września

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 
w Trzebnicy ul. Żeromskiego 25

19 Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 
w Trzebnicy ul. Prusicka 55
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NOWE LAmpy LEdOWE rozświetlą gminę

R E K L A M A

R E K L A M A

 Przekazanie sprzętu ma na celu 
wsparcie działań lokalnych jedno-
stek OSP. Na terenie Gminy Trzeb-
nica znajduje się ich aż 8. Sprzęt 
wart blisko 150 tys. zł. dostarczyła 
firma Arpapol z Wrocławia.
  – Czynione przeze mnie sta-
rania o poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców oraz o polepsze-
nie warunków pracy strażaków 
ochotników przyniosły kolejne, 
wymierne efekty. Ten sprzęt po-
zwoli, by jednostki OSP, które 
często są pierwsze na miejscu 
zdarzenia, mogły w sposób jesz-

cze bardziej kompleksowy zająć 
się poszkodowanymi. Co ważne, 
dbając również przy tym o swoje 
bezpieczeństwo. Wiem, jak ważne 
są jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej, więc stale dbam o ich do-
posażanie. W roku ubiegłym zaku-
piliśmy nowe auto bojowe dla OSP 
Skoroszów, wcześniej nowy pojazd 
otrzymali strażacy z Marcinowa, 
gdzie również powstała nowo-
czesna remiza. Planujemy zakup 
wozu dla OSP w Cerekwicy oraz 
budowę nowej remizy w Ujeźdź-
cu Wielkim, która obecnie jest 

projektowana. W tym miejscu, 
pragnę również podziękować 
wszystkim strażakom z naszych 
gminnych jednostek OSP, na cze-
le z komendantem Kazimierzem 
Grabowskim, za trud niesienia 
bezinteresownej pomocy drugie-
mu człowiekowi oraz za bardzo 
dobrą współpracę – powiedział 
burmistrz i dodał: – Dziękuję rów-

nież Pani Minister Beacie Kempie 
za okazane wsparcie w procesie 
pozyskiwania dotacji. Pani Mi-
nister z wielką uwagą i troską 
podchodzi do spraw związanych 
z Gminą Trzebnica, za co serdecz-
nie w imieniu mieszkańców dzię-
kuję – zakończył burmistrz.
 Wiceprezes OSP Cerekwica 
Edward Sikora dziękując za otrzy-

mane wsparcie od burmistrza 
powiedział: – Ten sprzęt pomoże 
nam w realizacji naszych zadań 
oraz ratowaniu ludzkiego życia. 
Cieszymy się, że ochotnicza straż 
pożarna jest doceniana, a nasz trud 
dostrzegany i wspierany. 

[sh]

W Cerekwicy odbyła się uroczystość, podczas któ-
rej burmistrz Marek Długozima przekazał sprzęt 
ratownictwa medycznego jednostkom Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Gminy Trzebnica. Sprzęt został 
zakupiony w ramach dofinansowania, jakie Gmi-
na Trzebnica otrzymała z Funduszu Sprawiedli-
wości. Strażacy skorzystają m.in. z defibrylatorów, 
toreb ratowniczych, pirometru wysokotempera-
turowego, średniego zestawu hydraulicznego czy 
fantoma do nauki pierwszej pomocy. 

Nowy sprzęt 

▶ Po dc z as uro c z ystośc i  8 je dnoste k OSP z apre ze ntowa ł o s wój spr zę t . ▶ Burmist r z w towar z yst wie wice pre ze s a OSP Ce re k wic a Edwar d a Sikor y w rę -
c z y ł  p r ze d st awic ie lom p os zc ze gó lnyc h je dnoste k ak t y pr ze k az ania spr zę -
t u ratow nic t wa m e dyc z ne go.

▶ Wsp ó lne z dję c ie b urmist r z a z p r ze d st awic ie l ami gminnyc h je dnoste k O c hot nic zej  St raż y 
Poż arnej . 

dla strażaków ochotników 

 Wszystko za sprawą trójstron-
nego porozumienia zawartego 
przez Gminę Trzebnica, Tauron 
S.A. oraz trzebnickiego producen-

ta, firmę Andrzeja Trawińskiego 
Perfand LED.
 Przypomnijmy, że otwarta we 
wrześniu fabryka Perfand LED jest 

pierwszą w blisko 100 ha Gminnej 
Strefie Inwestycyjnej. Po rozwinię-
ciu procesu produkcyjnego, prace 
w niej znajdzie do 1000 osób.
 – Pierwsze lampy ledowe wy-
produkowane w Trzebnicy już od 
ubiegłego roku oświetlają ul. Spo-
kojną oraz jedną z głównych dróg, 
czyli ul. Bochenka. W całym mie-
ście i w sołectwach chcemy wpro-
wadzić jeden standard montowa-
nego oświetlenia. Będą to właśnie 
energooszczędne lampy, które pan 
Andrzej Trawiński zaproponował 
nam po preferencyjnych cenach. 
Na ich wykorzystanie w procesie 

modernizacji oświetlenia zgodziła 
się firma Tauron, która pokrywa 
koszty ich zakupu – mówi bur-
mistrz Marek Długozima. – Nowe 
oświetlenie to nie tylko oszczęd-
ność energii i zwiększenie bezpie-
czeństwa mieszkańców, ale także 
docenienie trzebnickiej firmy, któ-
ra daje pracę mieszkańcom naszej 
gminy. Warto zauważyć, że wła-
ściciel przedsiębiorstwa pan An-
drzej Trawiński, po sukcesie firmy 
PERFAND, postanowił zainwe-
stować w nową branżę i to właśnie 
w Trzebnicy otworzył swój inno-
wacyjny zakład – zakończył.

 Nowe słupy oświetleniowe 
i lampy pojawiły się m.in. w Bie-
daszkowie Małym, przy skrzyżo-
waniu z drogą główną prowadzącą 
w stronę Ujeźdźca Wielkiego. – To 
było naprawdę niebezpieczne miej-
sce, szczególnie w zimowych mie-
siącach. Teraz, dzięki zamontowa-
nemu oświetleniu, nie musimy się 
już tak martwić o dzieci oraz o to, 
że nie dostrzegą nas szybko jadące 
samochody. Dziękujemy za tę in-
westycję – mówi jeden z mieszkań-
ców. 

[sh]

28 miejscowości z Gminy Trzebnica zostało do-
świetlonych nowymi lampami, których łącznie 
pojawiło się aż 226, a długość nowych linii wy-
niosła blisko 10 kilometrów. Jednocześnie, jak 
zapewnia burmistrz Marek Długozima, w naj-
bliższym czasie na terenie całej gminy, będzie 
kontynuowana wymiana lamp na nowe LEDo-
we oświetlenie. 

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a raze m z Le s z k ie m Stę p lows k im z t r ze b nic k iej 
f irmy K I LOWAT u st al ają roz mie s zc ze nie now yc h s ł up ów oś wie t le niow yc h 
w Bie d as z kowie M a ł y m .

▶ N owe l ampy oś wie t l i ł y nie b e z pie c z ne s k r z y żowanie. 
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▶ Burmist r z p o grat ulowa ł ro d z icom wspania ł yc h d z ie c i ,  z aś dy re k torce s z ko -
ł y E l ż b ie c ie N owak– ko lej ne go wspania ł e go ro c z nik a uc z niów.

▶ D l a  n o w o  p a s o w a n y c h  u c z n i ó w  w y d a r z e n i e  b y ł o  w i e l k i m ,  r a d o s n y m 
p r z e ż y c i e m .

Święto Szkoły Podstawowej nr 1

 Świętowanie całej szkoły rozpo-
częła msza w Bazylice św. Jadwigi 
Śl., celebrowana przez ks. dziekana 
Jerzego Olszówkę SDS oraz ks. Bog-
dana Grabowskiego – proboszcza 
parafii pw. Świętych Apostołów Pio-
tra i Pawła. Tuż po mszy św. ucznio-
wie w ślad za pocztem sztandaro-
wym podążyli w stronę Gminnego 
Centrum Kultury. Po odśpiewaniu 
hymnu państwowego dyrektor Elż-
bieta Nowak w imieniu własnym 
oraz gospodarza Gminy Trzebni-
ca – burmistrza Marka Długozi-
my, powitała gości – rodziców oraz 
sympatyków szkoły, którzy zasiedli 
na widowni. Podziękowała za przy-
bycie radnej Rady Miejskiej Marii 
Barbarze Ciepluch, jak również 
Markowi Gadowiczowi z Instytutu 
Pamięci Narodowej, a także preze-
som i przedstawicielom lokalnych 
stowarzyszeń. Serdecznie powitała 
lokalne środowisko oświatowe, na 
czele z Naczelnik Wydziału Oświa-
ty Krystyną Haładaj. Wspomniała 
również o zaproszonych byłych już 
dyrektorach oraz pierwszych ab-
solwentach SP nr 1 goszczących na 
sali. Na zakończenie podziękowała 
burmistrzowi Markowi Długozimie 
za wsparcie oraz gruntowny remont 
łącznika szkoły, termomodernizacje 
oraz kolejne remonty, które zostały 
przeprowadzone podczas mijają-
cych wakacji.
 Następnie scenę oddano we wła-

danie uczniom. W pierwszej części 
wydarzenia zaplanowano program 
artystyczny, z racji jubileuszu odzy-
skania niepodległości, ściśle powią-
zany z treściami patriotycznymi. 
Interesujące i ambitne występy za-
wierały recytacje i tzw. melorecy-
tację, układ taneczny ze wstążkami 
przygotowany pod kierunkiem pani 
Lidii Rojewskej oraz pokaz krótko-
metrażowego filmu w reżyserii To-
masza Bagińskiego „Animowana 
historia Polski”. Efekt programu spo-
tęgował dodatkowo wspólny występ 
młodzieży z lokalną grupą „Brzy-
kowianie” pod kierownictwem pani 
Leokadii Wnuk. Jak zwykle wokal-
nie zachwyciła Hanna Pluta, sięga-
jąca po coraz ambitniejszy repertuar 
– m.in. „Być może” Anny German. 
 Następnie prowadzący uroczyst-
szość Kamila Boczar i Błażej Basiak 
zainaugurowali drugą część wyda-
rzenia poświęconą tegorocznym 
pierwszoklasistom. Dyrektor szkoły 
życzyła im samych sukcesów i speł-
nienia marzeń, a przede wszystkim, 
aby zawsze dobrze czuli się w murach 
szkoły. Zgodnie z tradycją szkoły dy-
rektor Elżbieta Nowak poprosiła bur-
mistrza o współudział w uroczystym 
akcie pasowania, po którym zapozo-
wano do pamiątkowej fotografii. Na 
koniec zaplanowano jeszcze kilka 
atrakcji – żywiołowy występ dzieci 
z Przedszkola nr 2 oraz wzruszający, 
wielopokoleniowy występ „Brzyko-

wian”, chóru szkolnego i wszystkich 
solistów pod kierownictwem pani 
Joanny Nieradki.
  – Przyznaję, że miałem pewne 
obawy, iż przeniesienie tej uroczy-
stości do GCKiS spowoduje, że za-
braknie tej szkolnej, stadionowej 
atmosfery. Ale pani dyrektor miała 
rację – zupełnie inaczej przeży-
wamy tę uroczystość tutaj, mogąc 
wygodnie usiąść w fotelach. Dzię-
ki temu bardziej doceniamy trud 
uczniów, skupiając się na ich arty-
stycznych występach, w tym nawet 
małych przedszkolaków. Święto 
Szkoły zasługuje właśnie na tak 
wspaniałą oprawę sceniczną! – po-
wiedział burmistrz, po czym zwró-
cił się do pani dyrektor, rodziców 
i dzieci. – Święto szkoły to wasz wy-
jątkowy dzień, wspomnienie wielu 
wspaniałych nauczycieli, którzy 
przez dekady zostawili w jej mu-
rach swój bezcenny wkład, a także 
wielu uczniów, którzy zasiali w niej 
swoje ziarno. Wasz patron – wspa-
niała postać historyczna Henryk 
Brodaty, zobowiązuje do tego, aby 

kultywować polską tradycję i dziś 
widać, że szkoła dba o swoje dzie-
dzictwo. Gratuluję pomysłodaw-
com tej uroczystości, a rodzicom 
– ich wspaniałych dzieci, bo dają 
powód do dumy. Proszę – wspie-
rajcie nieustannie tę wspaniałą 
szkołę, która w swoich ostatnich la-
tach przeżywa prawdziwy rozkwit. 
Wspierajcie swoją panią dyrektor 
Elżbietę Nowak, która nie mając 
łatwego zadania musiała przejść 
reformę i skierowała placówkę ku 
nowemu, bardzo ciekawemu kie-
runkowi dalszego rozwoju. Kiedy 
kilka lat temu proponowałem jej 
posadę dyrektora, miałem obawy 
jak potoczą się losy tej szkoły. Dziś 
już wiem, że wzorowo wypełniła 
swoją misję i przywróciła tej szkole, 
o ponad 70-letniej tradycji, pełnię 
blasku. Dziękuję za dotychczasową 
współpracę, za otwarte serce na po-
trzeby szkoły i pani zaangażowanie 
w pracę. Szczerze gratuluję bieżące-
go funkcjonowania szkoły i jestem 
pewien przyszłych sukcesów – pod-
sumował burmistrz wręczając dy-

rektor Elżbiecie Nowak okoliczno-
ściowy bukiet.
 Dyrektor podziękowała za słowa 
uznania i podkreśliła dumę z peł-
nionej funkcji, która daje możliwość 
wspaniale współpracować z kadrą 
pedagogiczną, pomocnymi rodzi-
cami i oczywiście – ze wspaniałymi 
uczniami. Podziękowała też bur-
mistrzowi za jego wielkie wsparcie 
i ogromne serce, które ma przecież 
dla wszystkich szkół, ale dla Szkoły 
Podstawowej nr 1 – jak podkreśli-
ła mówczyni, jest ono szczególnie 
wielkie. Uroczystość zakończyło zło-
żenie życzeń dla wszystkich nauczy-
cieli w związku ze zbliżającym się 
Świętem Edukacji Narodowej, które 
w imieniu uczniów oraz Rady Ro-
dziców złożono symbolicznie na ręce 
pani dyrektor szkoły i zapowiedzia-
no wręczenie drobnych upominków 
już dla wszystkich nauczycieli po 
uroczystości. Miłym akcentem był 
także poczęstunek przygotowany dla 
gości przez radę rodziców i uczenni-
ce starszych klas.

[ksz] 

W sali kinowo-widowiskowej Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu, 10 października odbyła 
się niezapomniana uroczystość. Swoje święto 
pod hasłem „Jedynka dla Niepodległej” obcho-
dziła Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebnicy. Uro-
czystość połączona była z pasowaniem dzieci 
pierwszych klas na uczniów, nadając uroczysto-
ści wyjątkowo efektowną oprawę artystyczną. 

▶ D y re k tor SP nr 1 E l ż b ie t a N owak p oprosi ł a Burmist r z a o wsp ó ł u d z ia ł  w pa -
sowaniu pie r ws zo k l asistów na p e ł nopraw nyc h uc z niów.

▶ Pamiąt kowe z dję c ia uwie c z ni ł y uro c z ystość pasowania na uc z nia .

▶ Uro c z yste s ł owa ś lu b owania p ow tór z y li  te go dnia ws z ysc y ob e c ni na s al i 
p ie r ws zo k l asiśc i .

▶ Burmist r z z ł oż y ł  na rę ce dy re k tor ż yc ze nia z o k azj i  Świę t a Sz ko ł y oraz 
p o d z ię kowa ł z a dot yc hc z asową wsp ó ł pracę i  tc hnie nie „nowe go ż yc ia” 
w funkcjonowanie SP nr 1.

▶ N ajważ niejs z y mi b o hate rami uro c z ystośc i  by l i  uc z niowie k l as pie r ws z yc h 
i  ic h ak t ś lu b owania . 

▶ Je dny m z najbard z iej  w z rus z ając yc h mome ntów uroc z ystośc i  był  wsp ó lny, 
wie lop o ko le niow y w ystę p uc z niów SP nr 1 oraz Ze sp o ł u Lu dowe go „ Br z y-
kowianie ”.

▶ Uc z niowie i  nauc z yc ie le do ł oż y li  ws ze lk ic h st arań ,  aby pro gram ar t yst yc z-
ny by ł  na jak najw y ż s z y m p oz iomie i  sp o doba ł s ię wid zom .

▶ G ośc innie na sce nie w yst ąpi ł y d z ie c i  z  G minne go Pr ze d s z ko l a nr 2 im . Po l -
s k iej  N ie z ap ominajk i .

▶ W pro gramie pr z ygotowany m pr ze z panią Lidię Rojews k ą ,  w y kor z yst ano 
uk ł ad z s z ar fami do mu z y k i ge nialne go komp oz y tora Fr yde r y k a Chopina .

▶ Uro c z ystość pasowania na uc z niów wspaniale sprawd z i ł a s ię w s al i  widowis kowo - k inowej GCK iS ,  d ając m oż liwość kom for towe go o gl ąd ania uro c z ystośc i . 
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▶  Program „Trzebnica Prz yjazna Seniorom” oraz Kar ta Seniora stał y się wielkim sukcesem i znalaz ł y spor y oddź więk wśród mieszkańców w wieku senioralnym.

Koncerty w trzebnicy z okazji 
Dnia Seniora i Dnia eDukacji naroDowej

 Każdego roku w Gminie Trzeb-
nica burmistrz Marek Długozi-
ma organizuje uroczysty koncert 
z okazji Dnia Seniora, by w ten 
sposób jak najlepiej uhonorować 
osoby starsze. Tegoroczny koncert 
uświetnił występ utalentowanej 
wokalistki Grażyny Łobaszew-
skiej, wykonawczyni nieśmiertel-
nego przeboju „Czas nas uczy po-
gody”. Na zaproszenie Burmistrza 
Marka Długozimy sala kinowo-wi-
dowiskowa Gminnego Centrum 
Kultury zapełniła się w czwartek 
11 października tłumem Seniorów, 
dla których oprócz pięknej muzy-
ki zaplanowano dodatkowo inau-
guracyjne wręczenie pierwszych 
w naszej Gminie Ogólnopolskich 
Kart Seniora. 
 Gości powitał gospodarz bur-
mistrz Marek Długozima: – Pra-
gnę złożyć wszystkim najserdecz-
niejsze życzenia z okazji waszego 
święta. Ponieważ wyznaję zasadę, 
że czyny mówią więcej niż sło-
wa – zatem niech przemówi to, co 
dla was przygotowałem – piękny 
koncert i pomocne w codziennym 
życiu Karty Seniora. To wspaniałe 
wiedzieć naszych lokalnych senio-
rów, zebranych razem tutaj, w ra-
dosnych nastrojach… W swojej co-
dziennej pracy myślę, nie tylko 
o młodych, ale również o osobach 
starszych. To właśnie wy drodzy 
seniorzy, swoim doświadczeniem, 

wiedzą i życiową mądrością słu-
życie kolejnym pokoleniom miesz-
kańców. Życzę wam wielu lat 
w zdrowiu i bożego błogosławień-
stwa, zwłaszcza od naszej lokalnej 
patronki Św. Jadwigi, aby wspierała 
was w tych czasem trudniejszych, 
ale zawsze pięknych chwilach życia 
– powiedział burmistrz.
 Do wspólnego świętowania za-
proszono wielu specjalnych gości – 
m.in. Zasłużonych i Honorowych 
Obywateli Gminy Trzebnica oraz 
przedstawicieli wielu związków 
i stowarzyszeń działających na 
rzecz seniorów. Burmistrz wyróż-
nił w ten sposób lokalnych dzia-
łaczy, gdyż sam mocno propaguje 
politykę prosenioralną i regularnie 
inicjuje nowe wsparcie dla naszych 
najstarszych mieszkańców. Po 
stworzeniu Dziennego Domu Po-
bytu Osób Starszych „Senior Wi-
gor”, który okazał się olbrzymim 
sukcesem w aktywizacji i integracji 
osób w wieku emerytalnym, w bie-
żącym roku zainicjował kolejne 
działanie. Tym razem wsparcie do-
tyczy przede wszystkim ważnej dla 
każdego emeryta kwestii możliwo-
ści zaoszczędzenia. Gmina Trzeb-
nica jako jedna z nielicznych gmin 
w skali całego kraju przystąpiła 
do programu osłonowego „Trzeb-
nica Przyjazna Seniorom”, a w jej 
ramach do Programu „Ogólnopol-
ska Karta Seniora” dla osób, które 
ukończyły 60. rok życia i zamiesz-
kują na terenie Gminy Trzebnica. 
Udział w programie i wydanie 
Karty Seniora, które są całkowi-
cie dobrowolne i bezpłatne, a co 

więcej honorowane na obszarze 
całej Polski, wzbudził olbrzymie 
zainteresowanie i lokalni Seniorzy 
korzystając z tej możliwości, za-
częli składać wnioski na wydanie 
własnej karty. Dokładnie w dniu 
ich święta pierwsi Seniorzy otrzy-
mali już wyrobione Karty Seniora, 
dzięki którym będą mogli korzy-
stać z wielu zniżek w Gminnych 
obiektach i nie tylko. Symboliczne 
wręczenie pierwszych Kart Seniora 
– dla najstarszego i najmłodszego 
seniora spośród tych, którzy zło-

żyli podanie, nastąpiło na scenie 
z rąk burmistrza Marka Długozi-
my. Reszta kart powędrowała do 
właścicieli w sąsiedniej Sali Retro 

GCKiS, do której po koncercie za-
proszono uczestników Programu 
„Trzebnica Przyjazna Seniorom”. 

[ksz]

 Warto wspomnieć, że Trzeb-
niczanie mieli okazję podziwiać 
Grażynę Łobaszewską na scenie 
dwa razy. Wieczorem o 18:30 od-
był się bowiem jeszcze jeden kon-
cert. Tym razem z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej, a na sali, na 
zaproszenie burmistrza, zasiedli 
przedstawiciele oświaty. Koncert 

poprzedzono projekcją krótkiego 
materiału promocyjnego z najważ-
niejszymi inwestycjami Gminy 
Trzebnica, do którego nawiązał 
burmistrz Marek Długozima skła-
dając oficjalne życzenia pracowni-
kom oświaty. 
  – Ten film promocyjny, poka-
zuje imponujące efekty rozwoju 

naszej Gminy. Ale to przecież zale-
dwie urywek wszystkich zrealizo-
wanych inwestycji, tylko kawałek 
naszej pracy na rzecz oświaty i in-
nych dziedzin życia. Wydawałoby 
się, że tak łatwo wybudować nowy 
żłobek, nowe przedszkole, szko-
łę muzyczną, boiska… Wcale nie 
było łatwo, tak samo jak nie było 
łatwo odpierać krytyczne uwagi, 
że „po co?”, że „zadłuża się tylko 
gminę”. Ale nic co cenne, nie przy-
chodzi łatwo. Nasze pokolenia, po-
kolenie naszych rodziców – mie-

liśmy tak mało: stare szkoły, stare 
boiska, a aquapark taki jak obecny 
był tylko we Wrocławiu... Teraz to 
już przeszłość, bo naszym dzie-
ciom zagwarantowaliśmy wszyst-
ko co najlepsze. Nasze dzieci mogą 
korzystać z tych wszystkich in-
westycji, w które obrosła Gmina 
Trzebnica – powiedział burmistrz. 
Następnie złożył życzenia pracow-
nikom oświaty, mocno podkre-
ślając nie tylko rolę nauczycieli 
w funkcjonowaniu oświaty, ale 
także pracowników administra-

cji biurowej i obsługi technicznej, 
ponieważ to dzięki ich wspólnej, 
codziennej pracy możliwe jest pra-
widłowe funkcjonowanie każdej 
szkoły czy przedszkola – Życzę, 
aby ten dzień był pełen serdecz-
ności i radości, bo one się Wam 
naprawdę należą. Cieszcie się tym 
koncertem specjalnie dla Was, 
cieszcie się swoim świętem, a ja ży-
czę Wam kolejnych satysfakcjonu-
jących owoców pracy. Do zobacze-
nia za rok! – zakończył burmistrz.

▶ Najstarsze uczestniczki Pro -
gramu „Trzebnica Przyja-
zna Seniorom” obecne tego 
dnia na sali :  pani Krystyna 
Struska-Mazur i Stanisława 
Sadownik wzruszone ode-
brał y w pierwszej kolejno -
ści „Ogólnopolskie Karty 
Seniora” z rąk burmistrza.

▶ Gwiaz d a wie c zoru – G raż y na Łobas zewsk a ,  p owit a ł a wid zów nie k r yjąc z a -
c hw y t u dl a wspania ł yc h warunków aku st yc z nyc h i  p ię k nej s al i  G minne go 
Ce nt rum Kul t ur y i  Sp or t u ,  g d z ie zor g ani zowano imp re zę.

▶ Ws z ysc y,  k tór z y z ł oż y li  wc ze śniej  w nios k i  i  sp e ł nial i  t y lko 2 w y m o gi:  z a -
mie s z k ania w G minie Tr ze b nic a i  ukońc ze nie 6 0 l at ,  p o konce rc ie o de b rali 
s woje Kar t y Se niora z rąk pracow ników Ur zę du M iejs k ie go. 

▶ Burmist r z s k ł ad ając ż yc ze nia z o k azj i  D nia Se niora p o d z ię -
kowa ł ws z yst k im z a o lb r z y mie z ainte re sowanie gminny m 
pro grame m dla se niorów i  l ic z ne s k ł ad anie w nios ków.

dzień seniora

dzień edukacji narodowej

▶ Zgo dnie ze z w yc z aje m burmist r z M are k D ł u goz im a p owit a ł 
s woic h gośc i  ju ż o d pro gu , d z ię kując z a pr z y byc ie m . in .  dy-
re kcj i  SP w Uje ź d źcu Wie lk im: M ariu s zowi Sz k arad z ińs k ie -
mu i  Be ac ie I żewsk iej .

▶ Wykładowca w Gminnej Szkole Muzycznej 
– pani Krystyna Puchała-Kajdasz, także za-
szczyciła swoją obecnością koncert z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej w Trzebnicy.

▶ N a impre z ie dl a nauc z yc ie l i  nie m o g ł o z ab rak-
nąć te go dnia t ak że pani Al icj i  St rę k-Twore k 
na co d z ie ń pracującej  w SP nr 1 w Tr ze b nic y. 

▶ Burmist r z se r de c z nie p owit a ł  w gm ac hu GCK iS pr ze d st awic ie l i  oś wiat y 
w G minie Tr ze b nic a ,  ż yc z ąc im owo c nyc h ko lej nyc h l at  prac y z o k azj i  ic h 
ś wię t a .

▶ Char y z m at yc z na ar t yst k a G raż y na Łobas zewsk a – z nana m . in .  z  nie z ap o -
mniane go u t woru „C z as nas uc z y p o go dy ”,  w yst ąpi ł a na sce nie w s al i  wido -
wis kowo - k inowej te go dnia dwa raz y – pr ze d se niorami oraz pr ze d st awi -
c ie lami oś wiat y.

▶ W c z war t kow y wie c zór s al a w y p e ł ni ł a s ię p o b r ze gi nie t y lko nauc z yc ie l ami ,  ale t ak że pracow nik ami administ racj i  b iurowej i  obs ł u gi te c hnic z nej ,  k tór z y 
wsp ó lnie k aż de go dnia pracują na r ze c z uc z niów i  e duk acj i  w G minie Tr ze b nic a . 
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R E K L A M A R E K L A M A

GMINNE OBCHODY
100-LECIA ODZYSKANIAKoncert Wolności

 Wszystkich zebranych przywitał 
burmistrz Marek Długozima, który 
podkreślił znaczenie słowa wolność 
w kontekście wyjątkowej rocznicy 
stulecia odzyskania niepodległości – 
Jesteśmy w przededniu 40. rocznicy 
wyboru Polaka na Tron Piotrowy. 
Tym koncertem chcemy uczcić wiel-
kiego Polaka Karola Wojtyłę. Świę-
ty Jan Paweł II, podczas ostatniej 
pielgrzymki do Ojczyzny w swym 
nauczaniu mocno podkreślał, że 
dzisiaj dla Polski największym za-
grożeniem nie jest już faszyzm, ani 
nawet komunizm... Dziś są to przede 
wszystkim próby zacierania tożsa-
mości narodowej, a także – libera-
lizm i relatywizm wartości. W tej 
sytuacji może być tylko jedna od-
powiedź na takie zagrożenie – pa-
triotyzm i zgoda narodowa. W tym 
ważnym dla Polski okresie, patrio-
tyzm to także troska o swoje najbliż-
sze otoczenie, udział w wyborach 
i wzięcie na siebie odpowiedzialno-
ści za dalsze losy swoje i swojej ojczy-
zny – powiedział burmistrz.
 Punktualnie o godzinie 18.00 

w Gminnym Centrum Kultury 
rozpoczął się niezwykły koncert. 
O tym, że będzie to wyjątkowe 
spotkanie z muzyką świadczył nie 
tylko czerwony dywan, który witał 
przybyłych, ale również biało-czer-
wone dekoracje z kwiatów i udział 
w koncercie Zespołu Dziubek Band 
pod kierunkiem Mariusza Dziubka 
– dyrygenta Orkiestry Koncertowej 
Reprezentacyjnego Zespołu Arty-
stycznego Wojska Polskiego, który 
na co dzień jest zawodowym żołnie-
rzem w stopniu wojskowym podpuł-
kownika.
 – Pięknie, po prostu pięknie. To 
było niezwykle wzruszające widowi-
sko – mówiła zachwycona Pani Ma-
ria – Nie brakowało zarówno utwo-
rów patriotycznych, rozrywkowych 
jak i religijnych. Bardzo podobał mi 
się pomysł ze śpiewnikami rozdany-
mi każdemu uczestnikowi. Dzięki 
temu mieliśmy możliwość wspólne-
go śpiewania z wokalistami.
 Koncert podzielono na trzy blo-
ki. W pierwszym bardziej rozryw-
kowy trzebniczanie usłyszeli frag-

menty popularnych rozrywkowych 
utworów, przy których nie jednemu 
nogi same rwały się do tańca. Drugi 
stanowiły pieśni patriotyczne, takie 
jak Rozkwitały pąki białych róż czy 
My pierwsza Brygada, do wyko-
nania których wspólnie zapraszał 
Mariusz Dziubek. Przed kolejnym 
blokiem muzycznym wyświetlo-
no film ukazujący jak cztery lata 
temu, dokładnie 27 kwietnia 2014 
roku, trzebniczanie bardzo hucznie 
obchodzili uroczystości kanoniza-
cyjne Jana Pawła II. Był to również 
sygnał do tego, że kolejna część 
koncertu poświęcona jest upamięt-
nieniu 40. rocznicy wyboru Karola 
Wojtyły na papieża. Tu również nie 
zabrakło wspólnego odśpiewania 

publiczności z artystami Barki czy 
Abba Ojcze.
  – Muszę to przyznać, że za każ-
dym razem, gdy przyjeżdżam na 
występ do Trzebnicy jestem pod 
wielkim wrażeniem tego, jak w tak 
krótkim czasie zmienia się wasze 
miasto. Co do samego burmistrza, 
to nie sposób nazwać go inaczej niż 
wizjonerem, bo nie wyobrażam so-
bie, by tak rozwijać miasto nie po-
trafiąc patrzeć w przyszłość. Dzię-
kujemy, że mogliśmy wystąpić przed 
tak wspaniałą publicznością i uczcić 
w ten sposób rocznicę stulecia odzy-
skania niepodległości – powiedział 
na zakończenie Mariusz Dziubek. 
 – Jestem niezwykle zbudowa-
ny tak wspaniałym koncertem. Był 

to prawdziwy pokaz patriotyzmu 
i co najważniejsze wielopokolenio-
wy – mówił Pan Kuba, który wraz 
z rodziną uczestniczył w koncercie – 
Cieszę się, że Trzebnica tak wspania-
le uczciła 100. rocznicę odzyskania 
niepodległości.
 Warto podkreślić, że Gminne 
obchody 100-lecia odzyskania nie-
podległości, to dopiero preludium 
do głównych obchodów, jakie będą 
miały miejsce 11 listopada, tego dnia 
bowiem zostanie odsłonięty pomnik 
właśnie z okazji 100. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości.

[em]

Na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy 
15 października w Gminnym Centrum Kultu-
ry, w ramach Gminnych obchodów 100-lecia 
odzyskania niepodległości, wystąpiła orkiestra 
Dziubek Band, dając 100-minutowy Koncert 
Wolności. Podczas występu zarówno zespół jak 
i mieszkańcy wspólnie śpiewając, oddali hołd 
Papieżowi Janowi II na pamiątkę 40. rocznicy 
wyboru Polaka na Tron Piotrowy.

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a p o dk re ś l i ł  z nac ze nie 10 0 - le c ia 
o d z ys k ania p r ze z Po lskę nie p o dle g ł ośc i . 

▶ Do wsp ó lne go ś wię towania na sce nę z apras z ani by l i  nawe t 
naj m ł o d si  uc ze st nic y konce r t u .

▶ M ariu s z D z iu b e k wie le piose ne k w y kona ł wsp ó lnie z l ic z nie ze b raną p u b lic z nośc ią.

▶ Tego wiec zoru us ł yszeliśmy znane i  lubiane przeboje w now ych energet yc znych aranżacjach.

▶ Podc zas w ystępu zarówno zespó ł Dziubek Band jak i  mieszkańc y wspólnie śpiewając , oddali 
ho łd Papieżowi Janowi Pawłowi I I  na pamiątkę 40. roc znic y w yboru Polaka na Tron Piotrow y.

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a p o d z ię kowa ł M ariu s zowi D z iu b kowi ,  ze sp o ł owi oraz ak torom 
z Wro c ł aws k ie go te at ru mu z yc z ne go Capito l  z a wspania ł e pr ze d st awie nie,  k tóre go dnie 
uc zc i ł o 10 0.  roc z nicę o d z ysk ania pr ze z Po lskę nie p o dle g ł ośc i . 

▶ Wsp ó lne z dję c ie burmist r z a w raz z żoną E l ż b ie t ą ,  radną 
R ady M iejs k iej  B arbarą Cie p luc h ,  dy re k tor Sz ko ł y Po d st a -
wowej nr 1 E l ż b ie t ą N owak oraz 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 . 

R E K L A M A
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 Tegoroczne uroczystości ku czci 
św. Jadwigi Śląskiej przebiegały 
w duchu dwóch ważnych rocznic: 
100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości i 40. roczni-
cy wyboru Jana Pawła II na Stolicę 
Piotrową. 
 W słowach powitania burmistrz 
Marek Długozima przypomniał, 
że rocznica odzyskania przez Pol-
skę niepodległości, pozwala nam 
wszystkim na nowo przyjrzeć się 
własnej historii.
  – Przypominamy sobie, że 
przyszłość możemy budować tylko 
w oparciu o szacunek dla przeszło-
ści, w oparciu o pamięć, która czci 
wielkich, narodowych bohaterów, 
ale także ludzi, którzy polską toż-
samość budowali w małych spo-
łecznościach. Takie wybitne po-
stacie posiada również Trzebnica. 
Patrząc na historię naszego miasta 
należy przywołać osobę śp. księdza 
Wawrzyńca Bochenka, salwatoria-
nina, który 25 sierpnia 1945 roku 
przybył do Sanktuarium św. Jadwi-
gi Śląskiej w Trzebnicy i pozostał 
tu aż do śmierci, czyli 30 stycznia 
1996 r. Miałem ogromny zaszczyt 
znać Księdza Dziekana osobiście. 
Przez wszystkie lata zabiegał, aby 
przypadający w październiku kil-
kudniowy odpust ku czci św. Pa-
tronki gromadził jak największą 
liczbę wiernych, a także kapłanów 
i biskupów. Patrząc na fotografie 
z tamtych lat, możemy zobaczyć 
rzesze wiernych, którzy szczelnie 

wypełniali plac przy ołtarzu po-
lowym przed bazyliką. Jesteśmy 
świadkami, jak ta piękna trady-
cja przetrwała kolejne lata, a kult 
świętej Jadwigi, mimo zmieniają-
cych się czasów, trwa nadal i in-
spiruje kolejne pokolenia – mówił 
burmistrz.
 Przypomniał również o 40. 
rocznicy wyboru Jana Pawła II 
na Stolicę Piotrową, a jak wiemy, 
wybór ten dokonał się w dniu 16 
października 1978 roku, gdy Ko-
ściół Powszechny obchodził litur-
giczne wspomnienie św. Jadwigi 
Śląskiej. Z placu św. Piotra w Rzy-
mie do wiernych na całym świecie 
przemówił pierwszy w dziejach 
Papież Polak – Jan Paweł II. – Je-
steśmy dumni, że Boża Opatrz-
ność sprawiła, iż na zawsze św. 
Jadwiga Śląska z Trzebnicy zapisa-
ła się na kartach życia Ojca świę-
tego. Dziś, w Międzynarodowym 
Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej 
w Trzebnicy, gromadzi nas piękne 
pragnienie, by dziękować za święte 
życie Księżnej, ale i Ojca św. Jana 
Pawła II i po raz kolejny zawierzyć 
im nasze rodziny i nas samych, 
sprawy naszej małej ojczyzny, ale 
w tym roku szczególnym również 
sprawy Polski. Z ufnością prosimy, 
by wspierali i wypraszali dla nas 
potrzebne łaski w Niebie – mówił 
burmistrz.
 Natomiast w czasie homilii ks. 
biskup Wiesław Śmigiel przypo-
mniał, że św. Jadwiga, patronka 

Polski i Śląska, małżeństw i rodzin, 
jest czczona również jako patronka 
pojednania polsko-niemieckiego – 
a także w ogóle szeroko pojętego 
pojednania. Dodał również: – Św. 
Jadwiga uczy nas jak zło dobrem 
zwyciężać, uczy wiary, miłości 
wobec Jezusa, Kościoła, drugiego 
człowieka i szacunku dla kapłań-
stwa. Dodał, że są to często „święci 
z sąsiedztwa”, którzy żyją tuż obok 
nas, ale też i ci wyniesieni na ołta-
rze, jak bł. ks. Jerzy Popiełuszko. 
I na koniec modlił się: – Jadwigo, 
naucz nas bardziej słuchać Boga 
niż ludzi, wyzwól nas z nienawiści, 
naucz nas pojednania i miłości.
 Na zakończenie Eucharystii 
burmistrz wręczył obecnemu na 
Mszy św. ks. kard. Henrykowi 
Gulbinowiczowi prezent w po-
staci pióra, a także przekazał naj-
serdeczniejsze życzenia: – Mam 
zaszczyt złożyć dziś Księdzu naj-
serdeczniejsze życzenia z okazji 95. 
rocznicy urodzin. Ten niezwykły 
Jubileusz jest też okazją, by wyra-
zić wdzięczność Panu Bogu za dar 
Twojego pięknego życia, a Tobie 
– Najczcigodniejszy Księże Kar-
dynale podziękować za wszyst-
kie lata, w których udowadniałeś 
i udowadniasz nadal, jak ważna 
jest dla Ciebie św. Jadwiga Śląska 
i nasze miasto Trzebnica – mówił 
burmistrz i przypomniał również, 
że wdzięczność za to przywiąza-
nie trzebniczanie wyrazili wiele 
lat temu przyznając Księdzu Kar-

dynałowi tytuł Honorowego Oby-
watela Trzebnicy. Zapewniając 
o najważniejszym prezencie – mo-
dlitewnej pamięci, dodał również: 
– Dziś, w prezencie, w imieniu 
własnym i wszystkich mieszkań-
ców Gminy Trzebnica, mam za-
szczyt wręczyć Ci pióro. Nie wiem, 
czy wszyscy trzebniczanie wiedzą, 
ale na każde nasze zaproszenie na 
uroczystość, koncert, spotkanie, 
ks. Kardynał odpowiada w posta-
ci pięknych, odręcznie napisanych 
listów. Najczcigodniejszy Księże 
Kardynale, i choć zawsze najbliż-
sza nam jest Twoja obecność, to 
pisz do nas nadal. 
Na zakończenie Mszy św. ulicami 
miasta przeszła procesja z Naj-
świętszym Sakramentem i z reli-
kwiami św. Jadwigi.
 Tegoroczne uroczystości Jadwi-
żańskie rozpoczęły się w piątek 
12 października. Tego dnia z ar-

chidiecezji wrocławskiej do Mię-
dzynarodowego Sanktuarium św. 
Jadwigi Śląskiej pielgrzymowały 
osoby powołane do kapłaństwa 
i życia konsekrowanego. Dzień 
skupienia dla nich poprowadził 
bp Jacek Kiciński CMF. W sobotę, 
13 października w godzinach po-
rannych pielgrzymowały kobiety. 
Mszy św. przewodniczył wówczas 
abp senior Marian Gołębiewski. 
Natomiast w godzinach popołu-
dniowych do Trzebnicy przybyła 
Piesza Pielgrzymka Wrocławska, 
która liczyła ok. 10 tys. pątników. 
Tego dnia, na zakończenie Mszy 
św. abp Józef Kupny, metropoli-
ta wrocławski wręczył kolejnym 
osobom Medale św. Jadwigi Ślą-
skiej. Wśród uhonorowanych byli 
również trzebniczanie: pan Adam 
Marcinko, pan Kazimierz Zając 
i pan Eugeniusz Ziółkowski.

[glad]

W niedzielę, 14 października podczas uroczystej Mszy św. w trzebnickiej 
bazylice biskupa toruńskiego Wiesława Śmigiela, przywitał gospodarz 
miasta burmistrz Marek Długozima, który na zakończenie Eucharystii 
złożył również najserdeczniejsze życzenia ks. kard. Henrykowi Gulbino-
wiczowi z okazji 95. urodzin.

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a pr z y wit a ł  b is kupa die ce zjal -
ne go toru ńsk ie go Wie s ł awa Śmigie l a .

Uczy nas zło dobrem zwyciężać Pielgrzymka trzebniczan

 Zgromadzonych mieszkańców, 
przedstawicieli z trzebnickich 
szkół, dyrektorów, poczty sztan-
darowe, siostry Boromeuszki, jak 
również ks. Radosława Bariasza i s. 
Liliannę Wypiór ze Szkoły Podsta-
wowej nr 3, trzebnickich duchow-
nych oraz pielgrzymów z zaprzy-
jaźnionej parafii z Koczurek na 
czele z ks. proboszczem Krzysz-
tofem Dorną, powitał burmistrz 
Marek Długozima. Szczególnie 
serdecznie przywitał ojca Łukasza 
Buzuna – biskupa pomocniczego 
kaliskiego, który udzielił pielgrzy-
mom błogosławieństwa bożego. 
 Pochód tradycyjnie poprowa-
dziła Trzebnicka Orkiestra Dęta. 
W progach bazyliki, pielgrzymów 
przywitał kustosz sanktuarium 
ks. dziekan Jerzy Olszówka SDS, 
który na wstępie przypomniał, 
że pielgrzymka trzebniczan jest 
ostatnim akcentem Uroczystości 
Jadwiżańskich i nie jest mierzona 

ilością kroków, lecz sercem i mi-
łością. Po tych słowach serdecz-
nie przywitał wszystkich kapła-
nów, w szczególności bp Łukasza 
Buzuna – biskupa pomocniczego 
diecezji kaliskiej, ks. proboszcza 
Bogdana Grabowskiego, siostry 
Boromeuszki na czele z przełożo-
ną Matką Generalną Claret Król, 
a także wszystkich mieszkańców 
na czele z gospodarzem Markiem 
Długozimą – Burmistrzem Gminy 
Trzebnica i wicestarostą Jerzym 
Trelą.
 Witając jeszcze raz wszystkich 
zgromadzonych burmistrz Marek 
Długozima zwrócił szczególną 
uwagę, podobnie jak jego przed-
mówca ks. dziekan Jerzy Olszówka 
SDS, że dzień 16 października 2018 
roku jest wyjątkowy z kilku po-
wodów. Tego bowiem dnia, 40 lat 
temu, oczy całego świata były skie-
rowane w stronę Rzymu. Z placu 
św. Piotra do wiernych przemówił 

pierwszy w dziejach Papież Polak 
– Jan Paweł II. Tego dnia trzebni-
czanie odbywają pielgrzymkę do 
grobu Księżnej, a wszystko odby-
wa się w szczególnym roku – roku 
100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Burmistrz przypo-
mniał również wybitną postać śp. 
ks. Wawrzyńca Bochenka oraz po-
stać śp. ks. prof. Antoniego Kiełba-
sy, którzy szerzyli kult św. Jadwigi 
w Polsce i na świecie. 
 Postać św. Jadwigi oraz Jana 
Pawła II przypomniał w homilii 
również bp Łukasz Buzun. – Św. 
Jadwiga czciła Boże miłosierdzie, 
a Jan Paweł II wskazywał na nie 
w swoim nauczaniu, to był jego 
testament. Zapraszał również do 
patrzenia w jej stronę, aby widzieć 
w niej wielkie światło, które roz-
świeca sprawy ludzkie na tej ziemi. 
Na zakończenie przed udzieleniem 
błogosławieństwa biskup podzię-
kował za zaproszenie i wyraził za-

chwyt dla naszego miasta. – Byłem 
wiele lat temu w Trzebnicy i dziś 
jej nie poznaję. Zmieniła się, wy-
piękniała. Gratuluję gospodarzowi 
tak wspaniałego miasta – dodał bi-
skup.
 Msza zakończyła się tradycyjnie 
odczytaniem Aktów Zawierzenia 
miasta i mieszkańców św. Jadwi-
dze, którego dokonali: burmistrz 
Marek Długozima, wicestarosta 

Jerzy Trela, naczelnik Wydziału 
Oświaty Krystyna Haładaj, Matka 
Generalna s. Claret Król, Paulina 
Ziembińska przedstawicielka ro-
dzin trzebnickich, Elżbieta Nowak 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, 
Marek Koliński były starosta, Ma-
ria Barbara Ciepluch radna Rady 
Miejskiej i sołtys Księginic oraz 
brat Marcin Wojtczak. 

[mw]

Już po raz siódmy trzebniczanie wzięli udział w pielgrzymce do grobu św. Jadwi-
gi Śl., która od 2010 roku, tuż po ogłoszeniu Księżnej Patronką u Boga i ludzi dla 
miasta Trzebnica, stała się nieodłącznym elementem Uroczystości Odpustowych. 
16 października z serca miasta – trzebnickiego Rynku, licznie zebrani mieszkań-
cy, na czele z burmistrzem Markiem Długoizmą, wicestarostą Jerzym Trelą, Jego 
Ekscelencją ojcem biskupem Łukaszem Buzunem, ks. proboszczem Bogdanem 
Grabowskim oraz ks. Emanuelem Rusem SDS, wyruszyli do bazyliki, by oddać 
cześć św. Jadwidze, podziękować za opiekę i powierzyć jej nasze prośby.

▶ Ju ż w piąte k 12 paź d z ie rnik a roz p o c zę ł y s ię w Tr ze b nic y uro c z ystośc i  ja -
dwi ż ańs k ie.

▶ Z archidiecezji wrocławskiej do Międzynarodowego Sanktuarium św. Jadwigi Ślą-
skiej pielgrzymowały osoby powołane do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

▶ N a z akońc ze nie M s z y ś w. ul ic ami miast a pr ze s z ł a pro ce sja z N ajś wię t s z y m 
Sak ram e nte m i  z  re l ik wiami ś w. Jadwigi .

▶ Z  o k azj i  95.  Ro c z nic y uro d z in burmist r z M are k D ł u goz im a z ł oż y ł  k s .  k ar d . 
H e nr y kowi G ulb inowic zowi ż yc ze nia i  w rę c z y ł  pre ze nt w p ost ac i  pióra .

▶ Z serca miasta – trzebnickiego Rynku, licznie zebrani mieszkańcy, na czele 
z burmistrzem Markiem Długoizmą, wicestarostą Jerzym Trelą, Jego Ek sce-
lencją ojcem biskupem Łukaszem Buzunem, k s. proboszczem Bogdanem Gra-
bowskim oraz k s. Emanuelem Rusem SDS, w yruszyli do bazyliki, by oddać 
cześć św. Jadwidze, podziękować za opiekę i powierzyć jej nasze prośby.

▶  Zgrom ad zonyc h mie s z k ańców, pr ze d st awic ie l i  z  t r ze b nic-
k ic h s z kó ł ,  dy re k torów, p o c z t y s z t and arowe , s iost r y B o -
rome us z k i ,  t r ze b nic k ic h duc how nyc h oraz pie lgr z y mów 
z z apr z yjaź nionej paraf i i  z  Ko c z ure k na c ze le z k s .  prob os z-
c ze m K r z ys z tofe m Dorną ,  p owit a ł  burmist r z M are k D ł u go -
z im a . Szc ze gó lnie se r de c z nie pr z y wit a ł  ojc a Łuk as z a Bu z u -
na – b is kupa p om o c nic ze go k al is k ie go.

▶ Ju ż p o raz s ió dmy t r ze b nic z anie w z ię l i  u d z ia ł  w pie lgr z y mce do grobu ś w. 
Jadwigi  Śl . ,  k tóra o d 2010 ro ku , st a ł a s ię nie o d ł ąc z ny m e le m e nte m Uro c z y-
stośc i  O dp u stow yc h .

▶ N a z akońc ze nie,  pr ze d u d z ie le nie m b ł o gos ł awie ńst wa b iskup Łuk as z 
Bu z un p o d z ię kowa ł z a z apros ze nie i  w y raz i ł  z ac hw y t dl a nas ze go miast a .

▶ M s z a z akońc z y ł a s ię t radyc yj nie o dc z y t anie m Ak tów Z awie r ze nia miast a 
i  mie s z k ańców ś w. Jadwid ze,  k tóre go do konali :  burmist r z M are k D ł u goz i -
m a , wice st arost a Je r z y Tre l a ,  nac ze lnik W yd z ia ł u Oś wiat y K r yst y na H a ł a -
d aj ,  M at k a G e ne ralna s .  Cl are t K ró l ,  Paulina Zie mb ińs k a pr ze d st awic ie lk a 
ro d z in t r ze b nic k ic h ,  E l ż b ie t a N owak dy re k tor Sz ko ł y Po d st awowej nr 1, 
M are k Ko lińs k i  by ł y st arost a ,  M aria B arbara Cie p luc h radna R ady M iejs k iej 
i  so ł t ys K się ginic oraz b rat M arc in Woj tc z ak . 
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Przedwojenna Trzebnica zawdzię-
czała wiele swoim znamienitym 
mieszkańcom – filantropom, któ-
rzy z własnych środków nie szczę-
dzili marek na wspólne, obywa-
telskie cele. Do takich godnych 
szacunku i pamięci osób należą 
niewątpliwie dwaj trzebniccy kup-
cy pochodzenia żydowskiego: Ju-
lius Hiller i Hugo Cohn. Obaj byli 
wspólnikami i prowadzili przed-
siębiorstwo kupieckie przy dawnej 
Langestrasse (dzisiejsza ul. Da-
szyńskiego) w Trzebnicy. Zmarły 
13.10.1898 roku kupiec Julius Hiller 
w swoim testamencie z 9.12.1895 
roku zapisał na rzecz miasta kwotę 
100 000 marek z przeznaczeniem na 

budowę tzw. Bürgerheimu – domu 
obywatelskiego, w którym schro-
nienie mogli by znaleźć wszyscy 
starsi, bezdomni i potrzebujący 
wsparcia mieszkańcy Trzebnicy. 
Kapitał potrzebny do wybudowania 
domu obywatelskiego w Trzebnicy 
o kwotę dodatkowych 5000 marek 
podniósł na mocy swojego testa-
mentu wspólnik Hillera – Hugo 
Cohn, który zmarł 16.04.1906 roku. 
Mając takie wsparcie lokalnych 
filantropów miasto postanowi-
ło wybudować dom obywatelski. 
Projekt budynku opracował mistrz 
murarski Keßler. Wybudowania 
budynku domu obywatelskiego 
podjęła się lokalna firma Huberta 

Jantke. Prace wykończeniowe pro-
wadziła firma mistrza Richtera, 
pokrycie dachu wykonała firma 
Pana Bluschke, prace ślusarskie 
wykonał mistrz Bieberstein, prace 
stolarskie wykonał mistrz stolarski 
Klotzeck, kotłownie i system ogrze-
wania dostarczył lokalny wyko-
nawca Paul Wurzel. Budynek domu 
obywatelskiego został poświęcony 
19 stycznia 1911 roku. Budynek 
ten zlokalizowany był przy daw-
nej Wallstrasse (w miejscu obec-
nego skrzyżowania ulic Żołnierzy 
Września i Kwiatowej). Dom oby-
watelski oferował zakwaterowanie, 
ogrzewanie i wyżywienie dla nie-
karanych, co najmniej 50-letnich 

mieszkańców naszego miasta. Fun-
dacja Juliusa Hillera i Hugo Cohna 
wystarczyła nawet na niewielkie 
wsparcie finansowe – kieszonkowe 
dla pensjonariuszy domu obywa-
telskiego. Dom obywatelski oprócz 
mieszkania dozorcy zawierał 10 
pokoi z dwoma oknami, 10 pokoi 
z jednym oknem, kuchnię i łaźnię. 
Wspomniany powyżej testament 
Juliusa Hillera przewidywał dalsze 
dobroczynne wydatki. Na mocy 
tego testamentu powołany został 
fundusz składający się z kwoty 15 
000 marek, z której odsetki trzy 
razy w roku miały być przyznawa-
ne potrzebującym z terenu naszego 
miasta. Kolejna kwota w wysokości 

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.

Dom obywatelski w przedwojennej Trzebnicy

 Państwo Józefa i Alfred Boczarowie poznali się na za-
bawie tanecznej w Łazach… i tak się im dobrze tańczyło, 
że zostali parą. Po dwóch latach znajomości 9 listopada 
1968 r. zawarli związek małżeński w USC w Zawoni i ko-
ścielny w Skoroszowie. Młodzi zamieszkali w domu ro-
dziców pani Józefy.
 Pochodzący z Kuźniczyska pan Alfred rozpoczął pra-

cę w jednym z największych wrocławskich zakładów, 
Państwowej Fabryce Wagonów – Pafawag, a po prze-
prowadzce do Trzebnicy – w Gminnym Zakładzie Go-
spodarki Komunalnej w Trzebnicy. W latach 1998-2002 
pełnił funkcję radnego Rady Miejskiej w Trzebnicy. Pani 
Józefa ukończyła szkołę krawiecką i z zamiłowaniem aż 
do emerytury angażowała się w ten zawód. 

 Jubilaci doczekali się dwojga dzieci: córki Elżbiety 
i syna Marka oraz trojga wnucząt: Piotra, Julii i Tomka, 
których bardzo kochają i są z nich dumni. 
 Państwo Boczarowie zgodnie podkreślają, że zarówno 
siła kompromisu, jak i wzajemny szacunek pomagają do-
czekać tak pięknych jubileuszów.

[mw]

▶ Po dc z as uro c z ystej  G ali  Z ł ot yc h G o dów Państ wo Józe fa i  Al fre d 
B o c z arowie zost al i  o d z nac ze ni pr ze z burmist r z a M ark a D ł u goz im ę 
me d alami „ Z a D ł ugo le t nie Poż yc ie M a ł że ńsk ie ”.

Złote Gody Państwa Józefy i Alfreda Boczarów z Trzebnicy

 

 

9 października 2018 roku dotarła do mnie 
smutna wiadomość. Po długiej chorobie 
zmarł wspaniały lekarz, pisarz, ale i Ho-
norowy Obywatel Trzebnicy – śp. Jerzy 
Bogdan Kos. Jego odejście pozostawia 
w nas wszystkich puste miejsce w ser-
cu, podobnie jak odejście na przestrze-
ni ostatnich lat osób takich jak Ksiądz 
Wawrzyniec Bochenek SDS, ks. prof. 
Antoni Kiełbasa SDS, pan Eugeniusz 
Moskwa, pani Barbara Muszyńska… 
i wielu, wielu innych. 

 Jerzy Bogdan Kos urodził się 24 mar-
ca 1931 w Myszkowie. W 1938 rozpoczął 
naukę w miejscowej Szkole Powszechnej, 
w latach okupacji niemieckiej uczęszczał 
do szkoły o ograniczonym programie na-
uczania oraz uzupełniał naukę na tajnych 
kompletach. Po wojnie, w latach 1945-
1947, był uczniem Państwowego Liceum 
i Gimnazjum w Tarnowskich Górach, 
a następnie w Zawadzkiem, na Opol-
szczyźnie, gdzie w 1950 roku uzyskał 
maturę. W 1955 roku ukończył studia 
na Wydziale Lekarskim Akademii Me-
dycznej we Wrocławiu. Rok wcześnie, 
w 1954 r. zawarł związek małżeński 
z Danutą Górską, koleżanką ze studiów 
lekarskich, i wraz z nią – po uzyskaniu 
dyplomu lekarza – otrzymał nakaz pra-
cy do Trzebnicy, która stała się dla niego 
miejscem pracy i życia rodzinnego na po-
nad czterdzieści lat.

 W latach 1956-1960 był asysten-
tem w oddziale chorób wewnętrznych 
miejscowego Szpitala Powiatowego. 
Następnie, w 1961 roku został dyrekto-
rem i ordynatorem Rejonowego Szpitala 
Zakaźnego w Będkowie i pracował na 
tym stanowisku do czasu przejścia na 
emeryturę w 1996. W 1963 r. brał udział 
w zwalczaniu epidemii ospy we Wrocła-
wiu – był lekarzem – konsultantem, orga-
nizował izolatoria i szczepienia. W lutym 

2018 roku, nakładem wydawnictwa War-
stwy, ukazała się książka autorstwa dok-
tora „Ospa 1963. Alarm dla Wrocławia”.

 Nam, trzebniczanom dr Jerzy Bogdan 
Kos znany jest jako autor licznych wier-
szy opiewających uroki naszej Małej Oj-
czyzny, ale też jako poeta i pisarz, który 
ogromną wagę przywiązywał do tego, by 
w literackiej formie dokumentować prze-
szłość i ocalać historię. Od 1983 r. reda-
gował rocznik regionalny Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Trzebnickiej „Brzask” 
oraz książki wydawane w Bibliotece 
TMZT. Był m.in. współautorem mono-
grafii „Trzebnica. Zarys rozwoju miasta 
na przestrzeni wieków”, która ukazała się 
w 1995 roku. Od 1960 do 2006 r. doktor 
był prezesem Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Trzebnickiej. Od samego początku 
inicjował pionierskie działania integrują-
ce tutejszą społeczność. Dokumentował 
wydarzenia, dbał o zapisy kronikarskie, 
przypominał na łamach książek i arty-
kułów wybitne postacie z przeszłości 
Trzebnicy, kreślił sylwetki osób zasłużo-
nych – ludzi, którzy budowli tu podwa-
liny nowej rzeczywistości, naukowców, 
artystów, księży, pracowników służby 
zdrowia. Był inicjatorem sympozjów na-
ukowych, licznych publikacji, wystaw, 
konkursów szkolnych i różnorodnych 
wydarzeń kulturalnych, które na stałe 
zapisały się w historii Trzebnicy.

 Poza tym szersza publiczność zna 
go jako poetę, pisarza i dokumentali-
stę. Opublikował 12 książek literackich, 
zbiory wierszy, szkice. Był redaktorem 
i współautorem 13 książek z zakresu hi-
storii regionalnej i medycyny. W 1953 r. 
debiutował wierszami w „Dziś i Jutro”, 
swoją twórczość publikował m.in. we 
„Wrocławskim Tygodniku Katolickim”, 
a następnie w „Nowych Sygnałach”, 
„Poglądach” i w „Odrze” oraz – spora-
dycznie – w „Więzi”, „Życiu Literackim”, 
„Współczesności” i w „Literaturze na 
Świecie”. Jego wiersze tłumaczone były 
na język francuski i niemiecki. 

 Za osiągnięcia w pracy odznaczony 
został Złotym i Srebrnym Krzyżem Za-
sługi, a także Krzyżem Kawalerskim Or-

deru Odrodzenia Polski. W 2007 r. został 
również uhonorowany srebrnym meda-
lem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. 
To szczególne, prestiżowe odznaczenie 
honoruje najwybitniejsze postaci świata 
kultury.

 W 2000 roku na sesji Rady Miejskiej 
Trzebnicy zorganizowanej w związku 
z 750. rocznicą nadania Trzebnicy praw 
miejskich, nadaliśmy mu tytuł: „Honoro-
wego Obywatela Trzebnicy”, doceniając 
go jako organizatora ośrodków zdrowia 
w powiecie trzebnickim, lekarza odda-
nego bez reszty pacjentom, twórcy wielu 
imprez kulturalnych, sympozjów nauko-
wych, przedsięwzięć wydawniczych, 
wystawienniczych i popularyzatorskich, 
animatorowi cennych inicjatyw społecz-
no–kulturalnych, które na trwale zmieni-
ły wizerunek Trzebnicy. Przez ponad 40 
lat prezesowi Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Trzebnickiej, poecie i pisarzowi, 
który potrafił na kartach książek pokazać 
uroki naszego miasta i okolicy.

 Jego odejście jest niewątpliwą stratą, 
która pozostawia w nas smutek i uczucie 
żalu. Jednocześnie mam nadzieję, że Nie-
bo, którego zapewne doświadcza, przy-
nosi mu spokój, ukojenie i odpoczynek 
po przebytej chorobie i stało się kolejną, 
ukochaną „Ojczyzną” naszego Doktora.

Marek Długozima 
Burmistrz Gminy Trzebnica

Lekarz, poeta, trzebniczanin Jerzy Bogdan Kos. 1931-2018

„Także i my 
zostawiamy znaki
dla tych którzy przyjdą po nas”

Jerzy Bogdan Kos

TRZEBNICO NASZA ZIELONA

Z kieleckiej ziemi, spod Łysicy
Z poznańskich równin, z miasta Lwowa
Na Śląsk przybyli osadnicy,
Aby na nowo dom budować.
 
I już budują go pół wieku
– ojca zastąpił syn i wnuk.
Z uporem, trudnym dniom na przekór,
Wybrali jedną z wielu dróg.
 
Refren: Ojczyzna – rodzinny dom
Nakarmi wszystkich, napoi,
Uderzmy w świąteczny dzwon!
Sami wśród samych swoich!
Ojczyzno – zielona,
Ojczyzno – słoneczna!
Po wzgórzach, lasach, zagonach
– leć nasz pieśni serdeczna!
Pod Kocią Górą, gdzie Trzebnica
leży jak róża purpurowa,
gdzie wiatr roznosi po ulicach
rozmowy dzwonów i pieśni słowa.
 
Tu ziemię pługiem przeżegnali
I razem wznieśli wspólny dom
– przeszłość z przyszłością pojednali
i teraz wiedzą że są stąd!
 
Refren: Ojczyzna – rodzinny dom…
 
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.
 
Refren: Ojczyzna – rodzinny dom...

Pieśń „Trzebnico nasza zielona” autorstwa Je-
rzego Bogdana Kosa wykonana została przez 
Chór św. Jadwigi pod dyrekcją ks. dr. Jerzego 
Sienkiewicza 24 września 2010 roku w 750. 
rocznicę nadania praw miejskich Trzebnicy. 
Po rewitalizacji Rynku i Ratusza w 2010 roku 
burmistrz Marek Długozima, by uhonorować 
wkład pracy Pionierów Ziemi Trzebnickiej 
w budowę podwalin powojennej Polski na tych 
dawnych piastowskich ziemiach, umieścił we 
wnęce Ratusza płytę granitową z fragmentem 
pieśni „Trzebnico nasza zielona”. 

R E K L A M A

▶ Dom obywatelski w Trzebnicy. ▶ Dom obywatelski w Trzebnicy.

3000 marek przeznaczona zosta-
ła na lokatę, z której odsetki były 
przeznaczane na wycieczki dzieci 
szkolnych. Chociaż ani budynku 
domu obywatelskiego ani specjal-
nych funduszy osób prywatnych 
wspierających osoby starsze i dzie-
ci szkolne obecnie w Trzebnicy nie 
ma, to warto jednak przypominać 
takich mieszkańców naszego mia-
sta jak Julius Hiller i Hugo Cohn. 
Być może kiedyś ich postawa za-
inspiruje również jednego z majęt-
nych obecnych Trzebniczan. 
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 – Jako jedyni odpowiedzieliśmy 
za zaproszenie fundacji, która po-
zyskała środki unijne w wysokości 
2 mln złotych na ogólne podwyż-
szenie standardu nauczania. No-
woczesna sala interaktywna do-
pełniła inwestycje w naukę w SP 3, 
związaną m.in. z zakupem tablic 
multimedialnych oraz nowym wy-
posażeniem pracowni informatycz-
nej – powiedział burmistrz i dodał: 
– Konsekwentnie i systematycznie 
przeprowadzam różnego rodzaju 
remonty, modernizacje, rozbudowy 
oraz staram się zapewnić dzieciom 
z Gminy Trzebnica jak najlepsze 
warunki nauki i rozwoju, bo in-
westycja w rozwój dzieci jest także 
inwestycją w rozwój całego naszego 
społeczeństwa.
 Po wspólnym przecięciu wstęgi 
przy wtórze braw drzwi do sali sta-
nęły otworem i nauczyciel j. angiel-
skiego Anna Ciba przeprowadziła 

krótką lekcję pokazową. Pokaz 
praktycznych umiejętności dopeł-
niła zwięzła prezentacja wiceprezes 
Weroniki Adamus nt. samego pro-
jektu „W drogę do wysokiej jakości 
edukacji” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego 2014-
2020, którym objęto pięć szkół 
podstawowych z obszaru Gmi-
ny Trzebnica. Ostateczny sukces 
przedsięwzięcia uczczono dodat-
kowo okolicznościowym tortem, 
którym poczęstowano wszystkich 
gości uroczystości. 
 W ostatnim czasie w Szkole Pod-
stawowej nr 3 wykonano szereg 
remontów i wielomilionowych in-
westycji, powstały m.in.: pełnowy-
miarowa hala sportowa wraz z re-
montem małej hali gimnastycznej, 
boisko wielofunkcyjne, obejmujące 
dwa boiska do gry w koszykówkę, 
siatkówkę, tenisa i piłkę ręczną, 

stołówka z kuchnią oraz nowocze-
sny i spełniający najwyższe wymogi 
bezpieczeństwa nowy plac zabaw 
dla dzieci. Do najważniejszych udo-
godnień należy zaliczyć również 
windę usprawniającą przemiesz-
czanie się pomiędzy piętrami nie 
tylko osobom niepełnosprawnym, 
ale również rodzicom z dziećmi. 
Wcześniej wykonano gruntowny 
remont polegający na wymianie 
instalacji, wykonaniu nowych gła-
dzi tynkowych, wymianie drzwi 

i oświetlenia. W ostatnim czasie 
zakupione zostały również nowe 
meble do klas zerowych, wyposa-
żenie edukacyjne, a także szafki 
uczniowskie. W planach znajduje 
się wyremontowanie holu, sanita-
riatów oraz budowa nowej szatni.
 Projekt „W drogę do wysokiej 

jakości edukacji” jest współfinan-
sowany ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach programu ope-
racyjnego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Dolno-
śląskiego 2014-2020.

[sh]

NOWA prAcOWNiA językOWA W Sp 3
W SP nr 3 w Trzebnicy w środę 17 października 
oficjalnie oddano do użytku nową, interaktyw-
ną pracownię języka angielskiego, której nie 
powstydziłaby się żadna szkoła w Zachodniej 
Europie. Powstanie tej pracowni jest efektem 
pozyskanego przez burmistrza Marka Długozi-
mę oraz Fundację „W Drogę” dofinansowania na 
nowoczesne wyposażenie sali do nauki języka 
angielskiego. 

▶ W nowej s al i  o d by ł a s ię pr z y k ł adowa le kcja p oprowad zona pr ze z nauc z yc ie lkę Annę Cib ę. ▶ O f icjalne go pr ze c ię c ia wstę gi do konali  burmist r z 
M are k D ł u goz im a , dy re k tor Jadwig a Kalinows k a oraz 
wice pre ze s fund acji  „W D ro gę” We ronik a Ad amu s . 

▶ Burmist r z o de b ra ł  p o d z ię kowania z a ko lej ną inwe st ycję p oprawiając ą warunk i e duk acj i .

  – Bardzo cenię sobie współ-
pracę z takimi samorządowcami 
jak burmistrz Marek Długozima, 
którzy są skuteczni i sprawni w za-
rządzaniu swoimi gminami, pla-
nowaniu ich rozwoju i pozyskiwa-
niu środków na ten cel. Wystarczy 

spojrzeć na Trzebnicę, by widzieć 
efekty pracy, dlatego wspieram 
Pana Marka Długozimę – powie-
dział marszałek Cezary Przybylski 
i dodał: – Ponad 81 mln zł to łączna 
wartość projektów, które zostały 
zrealizowane z dofinansowaniem 

przekazanym przez Samorząd 
Województwa Dolnośląskiego. 
Dofinansowanie, które zostało 
przekazane, to kwota ponad 47 
mln zł.
 Wśród projektów, które otrzy-
mały wsparcie Samorządu Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, były: 
termomodernizacje budynków 
mieszkalnych oraz budynków uży-
teczności publicznej (np. szkół, 
szpitala), budowa ścieżek rowero-
wych, rewitalizacja klasztoru oraz 
młyna w Trzebnicy, czy rewitaliza-
cja linii kolejowej 326.
  – Dziękuję Panu marszałkowi 
za tak dobra współpracę, której 
efekty to kolejne inwestycje zmie-
niające naszą rzeczywistość. Przed 

nami kolejne zadania mające na 
celu usprawnienie różnych obsza-
rów życia mieszkańców. Wśród 
nich znajduje się m.in. budowa 
małej obwodnicy Trzebnicy, która 
1,5 km odcinkiem połączy drogę 
krajową nr 5 z drogą krajową nr 
15 w stronę Milicza. Dzięki temu 
osoby jadące krajową 15 w stronę 
Wrocławia, ominą Trzebnicę i pla-
nowanym łącznikiem dostaną się 
do drogi ekspresowej S-5. Dzięki 
realizacji tej inwestycji w znaczący 
sposób odciąży to ruch tranzytowy 
wjeżdżający do Trzebnicy – powie-
dział burmistrz Marek Długozima.
W spotkaniu udział wziął rów-
nież Dariusz Stasiak, który opo-
wiedział o skuteczności w pozy-

skiwaniu środków zewnętrznych 
oraz Naczelnik Wydziału Oświaty 
Urzędu Miejskiego Krystyna Ha-
ładaj. Przedstawiła ona informacje 
dotyczące szkolnictwa i edukacji 
w oparciu o pozyskiwanie środki, 
a także udział Gminy w zewnętrz-
nych programach. Odniosła się 
również do planowanych inwesty-
cji m.in. małej obwodnicy trzebni-
cy. Zwróciła także uwagę, by śla-
dem Gminy Trzebnica, na terenie 
całego Dolnego Śląska, inwestować 
w nowe przedszkola i żłobki, a tym 
samym niwelować różnicę w do-
stępie do nauczania wczesnoszkol-
nego i przedszkolnego dzieci na 
obszarach miejskich i wiejskich.
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kONfereNcjA SAmOrządOWA
13 października w Urzędzie Miejskim w Trzeb-
nicy odbyła się konferencja prasowa, podczas 
której burmistrz Marek Długozima oraz Mar-
szałek Województwa Dolnośląskiego Cezary 
Przybylski przedstawili projekty zrealizowane 
na terenie Gminy Trzebnica wspólnie z Samo-
rządem Województwa Dolnośląskiego.

▶ Konfe re ncja s am or z ądowa z u d z ia ł e m burmist r z a M ark a D ł u goz imy, M ar s z a ł k a Ce z are go 
Pr z y by ls k ie go, Dariu s z a St asiak a oraz N ac ze lnik a W yd z ia ł u Oś wiat y K r yst y ny H a ł ad aj .

▶ Jednym z tematów było powstanie małej obwodnicy Trzebnicy. 

 Na miejscu budowy odbył się 
oficjalny odbiór, w którym uczest-
niczył burmistrz Marek Długo-
zima: – Zrównoważony rozwój 
gminy nie byłby możliwym bez 
rozwoju 41 sołectw. Stąd inwesty-
cje taka jak ta, które wpływają na 
lepszą integrację lokalnej społecz-
ności. Wierzę, że z boiska korzy-
stać będzie wielu mieszkańców, 
w tym również ci młodsi, którzy 
w aktywny sposób będą spędzać 
swój wolny czas – powiedział bur-
mistrz podczas wizytacji terenu 
inwestycji i dodał: – W naszej gmi-
nie równocześnie prowadzonych 
jest wiele zadań inwestycyjnych. 
Właśnie powstały place zabaw 

w Taczowie Małym oraz Brzyko-
wie. Nie możemy także zapomi-
nać o nowoczesnych świetlicach 
w Księginicach, Kuźniczysku 
i Ligocie Trzebnickiej, z których 
ta pierwsza przed kilkoma tygo-
dniami została otwarta, a dwie 
kolejne już czekają na oficjalne 
przekazanie w ręce mieszkańców. 
Wcześniej boiska wielofunkcyjne 
powstały m.in. w Szczytkowicach, 
Brzykowie, Ligocie Trzebnickiej, 
Biedaszkowie Wielkim, Boleścinie, 
Masłowie oraz Orlik w Ujeźdźcu 
Wielkim.
 Anna Nowaczek, sołtys Mar-
cinowa: – Jestem pod wielkim 
wrażeniem szybkości prowadzo-

nych prac i tego, że już za chwilę 
będziemy mogli cieszyć się no-
wym, wielofunkcyjnym boiskiem. 

W imieniu mieszkańców dziękuję 
burmistrzowi za rozwój naszej 
miejscowości, który następuje po-

przez kolejne inwestycje. 
[sh]

marcinoWo z nowym boiskiem
Zakończyły się prace związane z budową boiska 
wielofunkcyjnego w Marcinowie. Inwestycję 
wykonała firma Dabro-Bau ze Świdnicy. Jest to 
kolejna, po placu zabaw oraz nowoczesnej remi-
zie, inwestycja w tę miejscowość.

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a wi z y towa ł te re n nowo w y bu dowane go b ois k a w M arc inowie. 
N a z dj .  z  so ł t ys Anną N owac ze k . 

R E K L A M A R E K L A M A
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4 lata 
skutczenego rozwoju

P o d s u M o w A N i E  K A d E N C j i  2 0 1 4 - 2 0 1 8

2014 2015 2016 2017 2018

i n f o r m a t o r  G m i n n y

BezpieczNie dO SzkOły i przychOdNi 

  – Ta inwestycja, to bezpieczna 
droga do szkoły dla dzieci oraz 
do ośrodka zdrowia Atena, dla 
wszystkich jego pacjentów, a tak-
że mieszkańców, którzy żyją przy 
wspomnianej drodze. Jest ona 
także kolejnym elementem zrów-
noważonego rozwoju, który od 
początku obraliśmy jako cel w za-
rządzaniu Powiatem Trzebnickim 
– powiedział burmistrz i dodał: – 
Obecnie trwa ostatni etap remontu 
niezwykle istotnej dla mieszkań-
ców drogi z Trzebnicy do Ujeźdźca 
Wielkiego, wyremontowana został 

również droga z Ujeźdźca do Jani-
szowa. Te inwestycje, to spełnienie 
obietnicy, jaka została dana miesz-
kańcom. W tym miejscu należy 
wspomnieć o radnym Rady Powia-
tu Mariuszu Szkaradzińskim, któ-
ry zabiegał o wspomniane inwesty-
cje. Wspólnie z nim oraz starostą 
Waldemarem Wysockim, a także 
Zarządem Powiatu – wicestarostą 
Jerzym Trelą, Danielem Bucza-
kiem i Sławomirem Błażewskim, 
dbamy, by w każdej z miejscowo-
ści naszego powiatu mieszkańcom 
żyło się lepiej.

  – Jako dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Ujeźdźcu Wielkim doce-
niam tę inwestycję, która znacząco 
zwiększy bezpieczeństwo naszych 
dzieci. W tym miejscu dziękuję 
Panu burmistrzowi i członkom 
zarządu powiatu, za to, że również 
dostrzegli potrzebę budowy tego 

chodnika – powiedział radny Rady 
Powiatu Mariusz Szkaradziński. 
Również Robert Zimoch, który 
razem ze swoją żoną założył przy-
chodnię Atena w Ujeźdźcu Wiel-
kim, nie kryje swojego zadowole-
nia z inwestycji – Pan burmistrz 
dotrzymał słowa, które dał nam 

w chwili otwarcia naszej przychod-
ni. Ten chodnik będzie wielkim 
ułatwieniem dla naszych pacjen-
tów, ale także dla mieszkańców są-
siednich budynków. Cieszymy się 
i dziękujemy, że słowa zamieniły 
się w czyny. 

[sh]

Dobra współpraca zarządu Powiatu Trzebnic-
kiego z burmistrzem Markiem Długozimą oraz 
radnymi z klubu radnych KWW Skuteczni Dla 
Rozwoju przynosi kolejne efekty w postaci in-
westycji zwiększających komfort i bezpieczeń-
stwo mieszkańców. Wykonany zostanie chod-
nik w miejscowości Ujeździec Wielki wzdłuż 
drogi powiatowej nr 1331D. Prace, które prze-
prowadzi Zakład Budowlany Wojciecha Rap-
pa już się rozpoczęły. Koszt budowy, to ponad 
300 tys. zł. 

▶  Prace ju ż s ię roz p o c zę ł y.

▶ Te re n b u dow y wi z y towa ł 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 l a ,  c z ł one k z ar z ądu Powiat u Tr ze b nic k ie go 
Danie l  Buc z ak ,  le k .  Rob e r t Zim o c h , Jace k Tarc z y ńs k i ,  radny R ady Powiat u 
M ariu s z Sz k arad z ińs k i ,  z astę p c a dysre k tora Sz ko ł y Po d st awowej w Uje ź d ź-
cu Wie lk im B e at a I żews k a oraz so ł t ys Ce c y lia Ru dow nik .

R E K L A M A

▶ W p o dpis aniu um ow y na now y c ho dnik w Uje ź d źcu Wie lk im u d z ia ł  w z ię l i  m . in .  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 l a ,  c z ł one k z ar z ą -
du Powiat u Tr ze b nic k ie go Danie l  Buc z ak oraz radny R ady Powiat u M ariu s z Sz k arad z ińs k i , 
a  t ak że p r ze d st awic ie le w y konawc y.
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Jedno z najważniejszych za-
dań, które sam sobie narzu-
ciłem i przez te wszystkie lata 
staram się realizować, brzmia-
ło: przekonać mieszkańców 
Gminy Trzebnica do tego, by 
nie bali się marzyć! By chcieli 
wykraczać w tych marzeniach 
za horyzonty ograniczeń, po-
winności, kompleksów „Małej 

Ojczyzny”. Zależało mi nie tyl-
ko na odnowionych chodni-
kach, nowych placach zabaw, 
wyremontowanych świetlicach, 
choć to zawsze były i będą bar-
dzo ważne kwestie. Miałem 
jednak ogromne pragnienie, by 
Gmina Trzebnica stała się miej-
scem otwartym, nowoczesnym, 
rozwijającym się dynamicznie, 

na miarę europejskich stan-
dardów, ale z uwzględnieniem 
całego bogactwa historycz-
nego. Wiedziałem, że do tego 
potrzebujemy nie tylko spraw-
nych rąk i umysłów gotowych 
do ciężkiej pracy, ale potrze-
bujemy też marzeń o rzeczach 
ważnych, dobrych i pięknych, 
które mogą się spełnić tu, gdzie 
mieszkamy, pracujemy, wycho-
wujemy nasze dzieci.

Dodatek, który otrzymują Pań-
stwo dziś do rąk wraz z bieżącym 
numerem Panoramy, obrazu-
je to, co udało nam się wspól-
nie osiągnąć przez ostatnie 4 
lata – to, co wyrosło z naszych 
wspólnych marzeń. Jestem 
przekonany, że przeglądając 
kolejne strony, odnajdą Pań-
stwo wiele powodów do dumy 
i radości. Z niedowierzaniem 
przypomną sobie Państwo stan 
budynków, ulic, placów. Ich 
zdjęcia są zestawione – już nie 
z projekcjami naszych marzeń, 
ale konkretną rzeczywistością. 
W niej do 2014 roku znalazło 
się miejsce na nowoczesny ba-
sen, stadion, wspaniałą Szkołę 
Muzyczną, Szkołę Podstawową 
nr 2. Teraz dołożyliśmy kolejne 
cegiełki, jakimi bez wątpienia 
są: przychodnia zdrowia, dom 
kultury, kino, żłobek, przed-
szkole, Szkoła Podstawowa nr 
1, Szkoła Podstawowa w Kuź-
niczysku, Strefa Aktywności 

(kręgielnia, siłownia, cross), 
obiekt sportowo-rekreacyjny 
(squash, spinning, fitness, joga) 
pumptrack, świetlice (Księgini-
ce, Kuźniczysko, Ligota Trzeb-
nicka) oraz powstająca hala wi-
dowiskowo-sportowa. Jednak 
praca burmistrza, zadania, któ-
re realizuję każdego dnia, mają 
sens tylko wtedy, gdy są roz-
patrywane jako służba innym, 
jako praca na rzecz i dla dobra 
sprawy mieszkańców i dlatego 
dziś dziękuję Wam za wszyst-
kie wspólnie podjęte inicjatywy 
i zrealizowane projekty. 

Szanowni Państwo, przeżyli-
śmy wspólnie wiele wyjątko-
wych chwil. Mam nadzieję, że 
materiał, który prezentujemy, 
odwoła Was do prywatnych 
wspomnień. Przez 12 lat spra-
wowania urzędu burmistrza 
miałem ogromny zaszczyt 
towarzyszyć trzebniczanom 
w ważnych dla nas wszystkich 
momentach – prywatnych, 
państwowych, integrujących 
lokalną społeczność. Obcho-
dziłem z Państwem kolejne 
złote Jubileusze, dziękowałem 
za dar chleba na corocznych 
Dożynkach Gminnych, cieszy-
łem się we wspólnocie lokalnej 
z kanonizacji wielkiego Polaka, 
św. Jana Pawła II. Do dziś to dla 
mnie powód do dumy, że mia-
łem ogromny zaszczyt praco-
wać i żyć w pobliżu ludzi takich 

jak, ks. dziekan Wawrzyniec 
Bochenek, czy ks. prof. Anto-
ni Kiełbasa, któremu nadałem 
tytuł Honorowego Obywatela 
Miasta. 

Podsumowanie ostatniej ka-
dencji, które trzymają Państwo 
w ręku, jest wspaniałą inspira-
cją do dalszej pracy. Pokazuje, 
jak wiele udało nam się osią-
gnąć, ale i to, co jeszcze przed 
nami. Sam przeglądając kolejne 
strony czuję się jeszcze bar-
dziej zmotywowany do dalszej, 
ciężkiej pracy na rzecz dobra 
mieszkańców Gminy Trzebni-
ca. Nie brakuje mi nowych po-
mysłów, a o tym, że nie boję się 
marzyć, mam nadzieję zdąży-
łem już Państwa przekonać. Ja-
kość i efektywność mojej pracy 
jako burmistrza Gminy Trzeb-
nica mogą Państwo ocenić po 
tym, że z najważniejszych wy-
borczych obietnic udało mi się 
wywiązać w 100 %. 

Jesteśmy dziś w miejscu, w któ-
rym wspólnie możemy przeżyć 
radość z tego, co za nami, ale 
nie po to, by odpocząć, ale by 
iść dalej. Jest jeszcze wiele do 
zrobienia!

słowo Burmistrza
Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Trzebnica,
Minęło 4 lata od kiedy po raz kolejny wypowiedziałem słowa: „Obejmując urząd burmistrza Gminy Trzeb-
nica, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla 
dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy Trzebnica. Tak mi dopomóż Bóg”. 

dawniej...

dawniej...

dawniej...

GMINNy żŁOBEK I PRZEDSZKOLE IM. KRASNALA HAŁABAŁy

GMINNy OBIEKT SPORTOWO-REKREACyJNy

STREFA AKTyWNOŚCI SPORTOWEJ – KRęGIELNIA, SIŁOWNIA, CROSS 

dawniej...

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JADWIGI ŚL. W KUźNICZySKU

...teraz

...teraz

...teraz

...teraz

Było i jest
PodsuMowANiE sKuTECZNEGo RoZwoju w KAdENCji 2014-2018

PodsuMowANiE sKuTECZNEGo RoZwoju w KAdENCji 2014-2018
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dawniej... ...teraz

GMINNE CENTRUM MEDyCZNE TRZEBNICA-ZDRÓJ

dawniej... ...teraz

REWITALIZACJA ŚCIEżEK W LESIE BUKOWyM ORAZ DAWNyCH
 TERENÓW UZDROWISKOWyCH PRZy STAWACH TRZEBNICKICH

REWITALIZACJA ULICy SOLNEJ

dawniej... ...teraz

dawniej... ...teraz

GMINNE CENTRUM KULTURy I SPORTU WRAZ Z KINEM POLONIA 3D

inwestycje w oświatę

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W TRZEBNICy

NOWE BOISKA PRZy SZKOŁACH PODSTAWOWyCH

sp 2

Edukacja w Gminie Trzebnica w ciągu ostatnich czterech lat to kolejne inwestycje poprawiające jakość i komfort naucza-
nia. To także wzbogacenie programów nauczania pozwalające na dodatkowe godziny zajęć językowych, czy naukę przed-
miotów rozwijających wyobraźnię dzieci. Poniżej prezentujemy zestawienie najważniejszych wydarzeń, które zmieniły 
edukacyjny obraz Trzebnicy. 

sp 3

PodsuMowANiE sKuTECZNEGo RoZwoju w KAdENCji 2014-2018

▶ 13 października 2017 roku rozpoc zę ła działalność Szko ła Podstawowa nr 1 w Trzebnic y z oddziałami w ygasającego Gimnazjum. Naukę w nowo powstałej pla-
cówce podję ło 461 dzieci i  m łodzież y z terenu Gminy Trzebnica. Uroc z ystego ot warcia dokonali wspólnie: Marek D ługozima – Burmistrz Gminy Trzebnica oraz 
dyrek tor Szko ł y Podstawowej nr 1 im. K sięcia Henr yka Brodatego w Trzebnic y Elżbieta Nowak . Prace obję ł y termomodernizację obiek tu, gruntowny remont 
i  adaptację łąc znika dla potrzeb nauc zania poc zątkowego, budowę boiska wielofunkc yjnego i  placu zabaw. Inwest ycja obejmowała również w ydatki ponie -
sione w z wiązku z komplek sow ym w yposażeniem placówki w sprzęt szkolny, pomoce dydak t yc zne, audiowizualne i  k sięgozbiór do biblioteki.

▶ N owe b oisk a wie lofunkc yjne z b ie ż niami i  st anowis k ami do uprawiania le k koat le t y k i  p owst a ł y p r z y Sz ko le Po d st awowej nr 1,  2 i  3. 



719.10.2018 Podsumowanie kadencji   2014-20186  19.10.2018podsumowanie kadencji   2014-2018

GMINNE PRZEDSZKOLE I żŁOBEK

SZKOŁA PODSTAWOWA W KUźNICZySKU

KONCERTy PATRIOTyCZNE WyMIANA Z KITZINGEN

WyKWALIFIKOWANA KADRA WSPARCIE DLA UZDOLNIONyCH

przyszłość oświaty

Planowane są kolejne inwestycje, w tym budowa biblioteki czy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku. 
Regularnym remontom poddawane będą też kolejne placówki oświatowe. W planach znajduje się m.in. remont holu, 
sanitariatów oraz budowa nowej szatni w Szkole Podstawowej nr 3. 

HALA SPORTOWA W KUźNICZySKUNOWA BIBLIOTEKA

PodsuMowANiE sKuTECZNEGo RoZwoju w KAdENCji 2014-2018

▶ Wi z u ali z acja b ib l iote k i . ▶ N owa hal a p owst anie pr z y Sz ko le Po d st awowej w Ku ź nic z ysku . 

▶ Przedszkole i  ż łobek to miejsca, gdzie spod troskliw ych skrz yde ł rodziców traf iają dzieci,  by rozpoc ząć swoją wielką podróż w doros ł y świat . 30 sierpnia 2018 
roku oficjalnie ot war to nowoc zesne obiek t y, do k tór ych uc zęszc za blisko 300 dzieci.  Prz ypomnijmy, że w t ym roku, dzięki dec y zji  burmistrza do gminnych 
przedszkoli prz yjęte został y wsz ystkie dzieci z terenu Gminy Trzebnica, k tór ych rodzice w yrazili  taką wolę i  k tóre spe ł ni ł y kr y teria rekrutac yjne.

▶ To w domu, a potem w przedszkolu i  w szkole k ształ tujemy patriot yc zne 
postaw y dzieci,  dlatego ważnym punk tem w edukacji najm łodsz ych miesz-
kańców Gminy Trzebnica jest pamięć o historii  Polski i  kult y wowanie naj-
ważniejsz ych świąt państ wow ych.

▶ Tradyc yjnie z okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz Marek D ługozima 
podziękował dyrek torom, nauc z ycielom oraz pracownikom oświat y za w ysi-
łek , jaki wkładają w roz wój i  k ształcenie dzieci oraz m łodzież y. Wyk walif i -
kowana kadra to jeden z fundamentów dobrej edukacji w Gminie Trzebnica.

▶ Gmina Trzebnica w ramach międz ynarodowego roz woju par tnerskiego od 
2009 roku rozpoc zę ła program w ymiany międz yszkolnej z zaprz yjaźnionym 
miastem Kitzingen. 

▶ St ypendia burmistrza Marka D ługozimy i  Jana Pawła I I ,  Szkolne Orł y c z y 
st ypendia dla najzdolniejszej m łodzież y to t ylko niek tóre z form wsparcia 
uc zniów c z y spor towców osiągając ych ponadprzeciętne w yniki. 

▶ 5 września 2018 roku dzieci i  cała spo łec zność Kuźnic z yska otrz ymał y obiek t przew y ższając y marzenia i  oc zekiwania. Uroc z ystość odbyła się pod honorow ym 
patronatem Ministra Edukacji Narodowej i  była c zęścią gminnych obchodów 100 -lecia odz yskania niepodleg łości przez Polskę. „Czekaliśmy na ten dzień 
z niecierpliwością – tak wielką , że tegoroc zne wakacje w ydawał y się d ługie” – powiedział podc zas ot warcia wspó ł prowadząc y uroc z ystość Tomasz Majewski, 
uc zeń 8 k lasy Szko ł y Podstawowej w Kuźnic z ysku. Jedna nowoc zesna placówka zamiast dwóch star ych budynków to nowa rzec z y wistość na miarę X XII wieku.
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kultura i rozrywka
15 października 2015 roku burmistrz Marek Długozima oddał do użytku mieszkańców gruntownie przebudowany, 
w pełni zmodernizowany, nowoczesny budynek Gminnego Centrum Kultury. Tym samym zyskaliśmy dostęp do kultury 
w zupełnie nowym wydaniu. Na ten moment czekało wiele pokoleń trzebniczan, którzy twierdzą, że warto było uzbroić 
się w cierpliwość. Efekt końcowy przeszedł ich najśmielsze oczekiwania. Sala widowiskowo-kinowa, sala konferencyjna 
czy artKawiarnia to tylko niektóre z ulubionych miejsc trzebniczan. Dodatkowo Gminne Centrum Kultury stało się 
domem dla wielu sekcji i stowarzyszeń, takich jak Uniwersytet Trzeciego Wieku „Tęcza”. Przedstawienia sceniczne, 
wystawy czy najnowszy repertuar Kina Polonia 3D tylko uzupełniają bogactwo gminnego centrum. 

OTWARCIE GMINNEGO CENTRUM KULTURy DySKUSyJNy KLUB FILMOWy

TRZEBNICKIE ŚWIęTO SADÓW

WIELKIE WyDARZENIE MUZyCZNEMECENAT SZTUKI

PUMPTRACK

GMINNy KLUB SPORTOWy GAUDIA 
TRZEBNICA-ZDRÓJ

POLONIA TRZEBNICA

sport w gminie
Stan bazy sportowej w Gminie Trzebnica jest imponujący. To przede wszystkim: Gminny Park Wodny TRZEBNICA – 
ZDRÓJ wraz z Gminną Strefą Aktywności, Stadion Miejski FAIR PLAY ARENA, kompleks boisk sportowych Orlik 2012 
i szereg boisk wielofunkcyjnych w samej Trzebnicy oraz w sołectwach. W tym roku oddany został do użytku również 
obiekt sportowo-rekreacyjny, gdzie znalazły się sale do squasha, spinningu, fitnessu czy jogi. Powstaje również trzebnicka 
rowerostrada oraz druga po basenie największa inwestycja w historii Gminy Trzebnica – Hala Widowiskowo-Sportowa.
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▶ D yskus yj ny K lub Fi lmow y re ak t y wowany pr ze z burmist r z a M ark a 
D ł u goz im ę to c y k l  sp ot k ań , w ram ac h k tór yc h o d l at  org ani zowa -
ne s ą se anse f i lm ów ze ś wiatowe go re p e r t u aru ,  nagro d zone pre -
st i żow y mi nagro d ami d z ie ł a z  Jap onii ,  Sz we cji ,  Francj i  c z y USA , 
jak rów nie ż p ro dukcje p o lsk ie.

▶ Reżyser filmu „Ostatni Górale” 
Filip Luft, po skończonym sean-
sie, odpowiadał na pytania pu-
bliczności.

▶ Jednym z największych wydarzeń kulturalnych w regionie jest Trzebnickie Świę-
to Sadów. Gwiazdą finału 39. edycji był zespół Golec uOrkiestra, który energe-
tycznym koncertem podziękował fanom za 20-lecie swojej działalności na scenie.

▶ Tor rowerowy pumptrack, podobnie jak nowy skatepark czy street workout park, po-
wstał dzięki zaangażowaniu trzebnickiej młodzieży. To jej przedstawiciele przychodzą 
do mnie z inicjatywą i pomysłami oraz energią. Miło jest patrzeć na entuzjazm w oczach 
młodych ludzi, których oczekiwań nie chcę i nie mógłbym zawieść. Stąd kolejna inwe-
stycja z myślą o nich i dla nich – powiedział burmistrz Marek Długozima.

STREET WORKOUT

▶ 16 kwietnia 2016 roku burmistrz Marek Długozima wraz z lokalną grupą Street Wor-
kout Trzebnica oraz mieszkańcami, dokonali oficjalnego otwarcia nowo wybudowa-
nego, jednego z największych w Polsce Street Workout Park z profesjonalnymi, ate-
stowanymi urządzeniami do ćwiczeń, znajdującego się w Parku Solidarności.

▶ Trzebnica wspiera również organizacje, stowarzyszenia, kluby oraz wyjątkowe, 
indywidualne talenty sportowe z terenu gminy. Na zdj. burmistrz z zawodni-
kami i zawodniczkami Gminnego Klubu Sportowego Gaudia Trzebnic a -Z D RÓJ. 

▶ Ak ade mia Po lonii  Tr ze b nic a c a ł y c z as roz wija s ię i  roz rast a .  O b e c nie t re nu -
je w niej  o ko ł o 30 0 d z ie c i .

▶ Przy Gminnym Przedszkolu i żłobku oraz obiekcie sportowo-rekreacyjnym powstał pumptrack. Tor składa się z garbów, zakrętów, profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych 
w takiej kolejności, by możliwym było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez pedałowania. Przeszkody toru wraz z zakrętami tworzą zamkniętą pętlę.

▶ Na specjalne zaproszenie burmistrza Marka Długozimy, z okazji 5-lecia powstania 
Gminnej Szkoły Muzycznej w Trzebnicy, wystąpił światowej sławy pianista prof. 
Krzysztof Jabłoński – laureat trzeciej nagrody na Międzynarodowym Konkursie 
Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie w 1985 roku. Podczas koncertu 
towarzyszyła mu orkiestra Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej z Wrocławia. 

▶ Liczne koncerty i w ydarzenia kulturalne w ypełniają nową salę widowiskowo
-kinową. Na zaproszenie burmistrza odbył y się tu m.in. koncerty noworoczne.

▶ Moment otwarcia jednej z najważniejszych inwestycji 
w historii Gminy Trzebnica.

▶ Liczne w ystaw y organizowane w przestrzeniach GCK przybliżają mieszkań-
com nie tylko dzieła lokalnych twórców, ale i światowe w ystaw y takie jak np. 
„Bek siński nieznany ”, gdzie prezentowane był y dzieła Zdzisława Bek sińskie -
go. Na zdj. wernisaż w ystaw y Piotra Pacześniowskiego.
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PUCHAR ŚWIATA W BIEGU NA ORIENTACJę

imprezy międzynarodowe

Gmina Trzebnica od lat jest gospodarzem wielu imprez o wymiarze międzynarodowym. Każda z nich pokazuje, 
że jesteśmy godni organizacji wielkich wydarzeń na skalę światową. Świadczą o tym pozytywne opinie ludzi, którzy 
przy okazji ich organizacji odwiedzają Trzebnicę. Pozytywne opinie wędrują w świat budując markę naszej Gminy na 
zewnątrz. Gościliśmy zarówno Światowe Igrzyska Sportów Nieolimpijskich World Games 2017 jak i pielgrzymów podczas 
Światowych Dni Młodzieży. Także Bieg Sylwestrowy stał się wydarzeniem o uznanej renomie w Polsce. 

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEży

BIEG SyLWESTROWy

THE WORLD GAMES – WROCŁAW 2017

GMINNA STREFA AKTyWNOŚCI SPORTOWEJ

HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA

przyszłość sportu w trzeBnicy

Trwają prace związane z budową drugiej po aquaparku największej inwestycji w powojennej historii Trzebnicy. Po-
wierzchnia użytkowa hali wyniesie ponad 3,5 tys. m². Koszt budowy to ponad 20 milionów złotych. Hala, której widow-
nia pomieści do 1000 osób, już w 2019 roku posłuży dzieciom do rozgrywania pasjonujących zawodów i rozwoju dla 
wielu przyszłych talentów sportowych. 

GMINNy OBIEKT SPORTOWO-REKREACyJNy

PodsuMowANiE sKuTECZNEGo RoZwoju w KAdENCji 2014-2018
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▶ 13 paź d z ie rnik a Burmist r z G miny Tr ze b nic a M are k D ł u goz im a uro c z yśc ie 
ot wor z y ł  now y G minny O b ie k t Sp or towo - Re k re ac yj ny pr z y ul .  3.  M aja 
w Tr ze b nic y.  M ie s z k ańc y c ie s z yć s ię b ę d ą 4 s al ami do squ as ha ,  s al ą spin -
ningu , s i ł ow nią i  s al ą f it ne ss oraz z aję c iami jo gi .  

▶ N ow y ob ie k t to u z up e ł nie nie G minnej St re f y Ak t y w nośc i  z  s i ł ow nią i  s al ą 
do z aję ć t y p u c ross .

▶ Pierwsze honorowe zagranie wykonał burmistrz Marek Długozima, oddając tym samym 
w ręce mieszkańców cztery nowoczesne sale do squasha.

▶ Zm ag ania s z t afe t sprinte r s k ic h w Tr ze b nic y w b ie gu na orie nt ację by ł y p ró -
bą ge ne ralną pr ze d Worl d G am e s .  Z awo dnic y zgo dnie p o dk re ś l al i  wspania -
ł ą org ani z ację i  at m osfe rę panując ą na Tr ze b nic k im R y nku .

▶ Um owę o wsp ó ł prac y par t ne r sk iej  pr z y org ani z acj i  Światow yc h I gr z ys k 
Sp or tów N ie o limpijs k ic h The Worl d G am e s 2017 p o dpis al i  –  burmist r z M a -
re k D ł u goz im a oraz wice pre z yde nt Wro c ł awia Wojc ie c h Ad ams k i.

▶ Trzebnica w ramach Dni w Diecezjach, k tóre był y preludium do Światow ych Dni M łodzież y, gości ła prawie pó ł t ysiąca pielgrz ymów skupionych wokó ł parafii 
salwatoriańskich z całego świata. W szc z y tow ym momencie w Trzebnic y gości ło 7 t ys. pielgrz ymów, k tór ym zapewniliśmy bezpiec zny poby t i  podróż do Kra-
kowa. 

▶ Trzebnica była współgospodarzem jednego z największych sportowych wyda-
rzeń roku 2017. Doskonała organizacja, wspaniała atmosfera i prawdziwie spor-
towe emocje – tak w kilku słowach można opisać to, co wydarzyło się podczas 
Światowych Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games Wrocław 2017.

▶ Nie wyobrażam sobie tego dnia bez biegu Sylwestrowego w Trzebnicy – mówią biegacze, 
którzy regularnie biorą udział w Ulicznym Biegu Sylwestrowym w Trzebnicy.

▶ Nowa Gminna Strefa Aktywności działa przy Gminnym Parku Wodnym 
TRZEBNICA-ZDRÓJ. W jej ramach działają: nowoczesna siłownia, sala do zajęć 
cross czy ciesząca się niesłabnącą popularnością kręgielnia.
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GMINNE CENTRUM MEDyCZNE TRZEBNICA ZDRÓJ

WSPARCIE RODZIN OTWARCIE SENIOR-WIGOR

Od 2013 roku w Gminie Trzebnica działa program „Trzebnicka Rodzina 3+”. Dołączyliśmy również do ogólnopolskiego 
programu „Karty Dużej Rodziny” oraz „Karty Seniora”. Troska zarówno o młode, jak i starsze pokolenia to fundament 
w budowaniu szczęśliwego społeczeństwa, gdzie doceniany jest trud życia starszych mieszkańców, ale także chęć tworze-
nia nowych rodzin właśnie w Trzebnicy. 

społeczne

FONTANNy NA STAWACH

GMINNy PARK DLA PSÓW „4 ŁAPy”

PARK KULTUROWy WINNA GÓRA

TężNIE SOLANKOWE

RENOWACJA ULICy SOLNEJ

PARK MIEJSKI

przyszłość rekreacji w trzeBnicy

Przyszłość rekreacji w Gminie Trzebnica, to rozwój kolejnych terenów spacerowych. Powstaje Trzebnicki Park Kulturowy 
na Winnej „Kociej” Górze, a w planach jest także rewitalizacja Parku Miejskiego. 

„Wystarczy jeden spacer, a przekonacie się, że (…) w Trzebnicy przyjemnie się mieszka. Tu znaleziono najstarsze w Polsce 
ślady człowieka wyprostowanego, tu urodziła się królowa Francji, tu żyła święta księżna...”  – tymi słowami  Beata 
Maciejewska – polska dziennikarka i publicystka, zachęca turystów do odwiedzenia Trzebnicy. I nic dziwnego, bo 
w terenach rekreacyjnych Trzebnicy zakochać się równie łatwo, jak przypiąć pamiątkową kłódkę na moście miłości 
znajdującym się przy nowo powstałej Alei Zakochanych. Zrewitalizowane stawy wraz z unikatowymi w skali regionu 
tężniami solankowymi, multimedialne fontanny, ścieżki w lesie bukowym – to tylko niektóre z atutów naszego miasta.

rekreacja w trzeBnicy
PodsuMowANiE sKuTECZNEGo RoZwoju w KAdENCji 2014-2018

zdrowie mieszkańców
Ogromny nakład pracy włożony w przebudowę dawnego budynku ośrodka zdrowia oraz dobudowanie zupełnie nowej 
części sprawiło, że dynamicznie rozwijająca i ciągle zmieniająca się Trzebnica, zyskała kolejną, piękną i jakże potrzebną 
mieszkańcom inwestycję. Gminne Centrum Medyczne TRZEBNICA ZDRÓJ jest zaprojektowane na miarę oczekiwań wielu 
pokoleń trzebniczan. Szeroki wachlarz usług oraz wysoki standard obsługi świadczonej przez profesjonalny i wykwalifikowany 
zespół specjalistów otworzył w Gminie Trzebnica zupełnie nowy rozdział opieki medycznej.

PodsuMowANiE sKuTECZNEGo RoZwoju w KAdENCji 2014-2018
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▶ Tężnie solankowe, które od niedawna działają między trzebnickimi stawami 
cieszą się dużym zainteresowaniem. Każdego dnia z leczniczego działania so-
lankowych kuracji licznie korzystają mieszkańcy Trzebnicy.

▶ Mieszkańcy spacerujący trzebnickim deptakiem mogą odpocząć przy fontannie 
powstałej na wyremontowanej ul. Solnej, która stała się mał ym deptakiem. 

▶ Zrewitalizowany Park Miejski ma być przestrzenią, gdzie każdy z odwiedzających 
go mieszkańców odnajdzie ciszę i spokój, które pozwolą na relaks wśród zieleni. 

▶ Multimedialne, pł ywające fontanny są szczególnie atrakcyjne po zmroku, kie-
dy to w rytm muzyki naprzemiennie powstają różnobarwne strumienie wodne.

▶ W piątek 29 lipca Burmistrz Marek Długozima wspólnie z Elżbietą Rezler pre-
zesem nowego Centrum Medycznego oraz Jadwigą żmudą-Adamską prokuren-
tem zarządu, przeciął symboliczną wstęgę, otwierając tym samym przychodnię 
i wprowadzając opiekę medyczną w Gminie Trzebnica na nowy, wyższy poziom.

▶ Nowoczesny sprzęt, wykwalifikowana kadra oraz lekarze specjaliści to znak 
rozpoznawczy nowego obiektu.

▶ Pani Anna Adamczuk była pierwszą trzebniczanką, która otrzymała od Burmi-
strza Gminy Trzebnica Marka Długozimy pierwszą decyzję w sprawie świadczeń 
w ramach programu Rodzina 500+. 

▶ Mając na uwadze dobro osób starszych, często samotnych, po licznych kon-
sultacjach zarówno z seniorami, jak i ich rodzinami, burmistrz podjął starania 
o utworzeniu w Trzebnicy Dziennego Domu Pobytu dla Osób Starszych – Senior 
Wigor, który został uroczyście otwarty 30 stycznia 2017 roku.

▶ Teraz przychodnia to przestronne, jasne i nowoczesne wnętrza, tak różne od 
tego, co pacjenci pamiętają ze starego budynku przychodni.

▶ Gmina Trzebnica należy do grupy samorządów, które aktywnie wspierają profi-
laktykę nowotworową w Polsce. Od 2014 roku wprowadzamy i finansujemy pro-
gram szczepień przeciwko wirusowi HPV dla dziewczynek. W przeciągu trzech 
lat zaszczepiliśmy ponad 300 dziewcząt z roczników 2001, 2002, 2003 – miesz-
kanek Gminy Trzebnica.

▶ W przestrzeni miejskiej Trzebnica posiada atrakcyjne i innowacyjne miejsce – 
przy zrewitalizowanych terenach dawnego uzdrowiska, w pięknym i zacisznym 
położeniu powstał Gminny Park dla Psów noszący nazwę „4 łapy”. To kolejna zre-
alizowana inwestycja, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.

▶ Trwają prace związane z powstaniem małej ścieżki dydaktycznej na Winnej Górze. 
Jeszcze w tym roku mieszkańcy otrzymają kolejne miejsce spacerowe. To tu znajdzie-
my wiele ciekawych informacji na temat śladów obecności Homo Erectusa sprzed po-
nad 500 tys. lat. W kolejnych etapach prac na Winnej Górze planowane jest utworze-
nie dużej ścieżki, budowa wieży widokowej oraz montaż szeregu innych atrakcji.
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TRZEBNICA PRZESTRZENIą DLA RODZIN

JUBILEUSZE MAŁżEńSKIE

DZIAŁANIA CHARyTATyWNE

▶ Burmistrz Marek Długozima podpisał umowę z Lilian-
ną Sicińską, dolnośląską koordynatorką Karty Dużej 
Rodziny, tym samym Gmina Trzebnica dołączyła do 
ogólnopolskiego programu. Jej posiadacze już od 1 
grudnia 2017 korzystają z 20% zniżki do obiektów 
znajdujących się na terenie Gminy Trzebnica.

▶ Słoneczna pogoda, liczne atrakcje i marsz rodzinny. Taki był Dzień Dziecka w Trzebnicy, który podsumo-
wał wielkie święto – V Trzebnickie Dni Rodziny. W tym roku swoim honorowym patronatem wydarzenie 
objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.

▶ W 2018 roku, w ramach jubileuszu 200-lecia erygowania parafii pw. św. Bartło-
mieja Ap. i św. Jadwigi Śl., burmistrz uhonorował ludzi, którzy w sposób szcze-
gólny zapisali się w dziejach parafii i naszego miasta. Zaszczytny tytułu Zasłu-
żony dla Gminy Trzebnica otrzymali: ks. dziekan Jerzy Olszówka SDS, s. Olimpia 
Teresa Konopka SMCB, p. Elżbieta Jagiełło, p. Danuta Kamińska, p. Jadwiga Je-
zioro-Swędzioł oraz pośmiertnie śp. p. Jan Edward Moskwa.

▶ Z tej okazji jubilaci zostali odznaczeni medalami „Za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie” przez burmistrza, który wnioskował o ich przyznanie do prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja Dudy.

▶ Podczas tegorocznego Święta Sadów odbyła się zbiórka na rzecz Marcina i Przemka 
Kolczaków, którzy od urodzenia chorują na dystrofię mięśniową i potrzebują wspar-
cia finansowego na zakup specjalnego samochodu. Burmistrz Marek Długozima po-
wołał komitet społeczny, dzięki któremu udało się zorganizować akcję charytatyw-
ną. Na zdj. z członkinią komitetu radną Rady Miejskiej Barbarą Trelińską.

▶ W 2016 roku, na wniosek burmistrza Marka Długozimy, Rada Miejska przyzna-
ła tytuł y „Zasłużony dla Gminy Trzebnica” zespołowi chirurgów z Powiatowe-
go Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej, siostrze Teodozji Teresie Winnickiej oraz 
Clausowi Luxowi z Kitzingen za wybitne zasługi dla naszego miasta oraz zapo-
czątkowanie i dynamiczny rozwój partnerstwa Trzebnicy z miastem Kitzingen.

▶ Na zaproszenie Burmistrza Marka Długozimy 34 pary z Gminy Trzebnica w świą-
tecznej atmosferze uczcił y swój jubileusz Złotych Godów.

▶Część środków finansowych z opłaty startowej 33. Ulicznego Biegu Sylwestrowego 
Trzebnica 2017 przekazano na rehabilitację 25-letniego Piotra Marczaka z Księginic. 
Z inicjatywy burmistrza już po raz siódmy bieg miał wymiar charytatywny. W sumie, 
przez ostatnie lata zebraliśmy 118 704,60 zł, które przekazaliśmy na pomoc innym.

WSPARCIE SENIORÓW

PRZEJŚCIA DLA PIESZyCH ŚCIEżKI ROWEROWE/CHODNIKI

WSPARCIE DLA OSP

WSPÓŁPRACA Z POLICJą

OŚWIETLENIE I CHODNIKI W SOŁECTWACH

WSPÓŁPRACA ZE STRAżą

Bezpieczna trzeBnica
Nowe chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie drogowe, przejścia dla pieszych czy wysepki to tylko niektóre z elementów 
zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Trzebnica. Dodać do tego należy również dobrą współpracę gminy 
z powiatowymi jednostkami Policji i Straży Pożarnej, a także wsparcie dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Na terenie Gminy 
Trzebnica znajduje się aż 8 jednostek OSP.

PodsuMowANiE sKuTECZNEGo RoZwoju w KAdENCji 2014-2018

▶ Gmina Trzebnica jako jedna z nielicznych gmin w skali całego kraju przystąpiła 
do programu osłonowego „Trzebnica Przyjazna Seniorom”, a w jego ramach do 
Programu „Ogólnopolska Karta Seniora”.

▶ Symboliczne wręczenie pierwszych Kart Seniora – dla najstarszych seniorów spo-
śród tych, którzy złożyli podanie, nastąpiło na scenie Gminnego Centrum Kultu-
ry z rąk burmistrza Marka Długozimy podczas specjalnie zorganizowanej gali. 

▶ Nowe przejścia powstał y m.in. na ul. Henryka Brodatego. Ich powstanie zwięk-
sza bezpieczeństwo i ułatwia drogę mieszkańcom, którzy chcą przedostać się 
na drugą stronę jezdni. Do tej pory najbliższe przejście znajdowało się dopiero 
przy ul. Milickiej w kierunku targowiska.

▶ Burmistrz stale wspiera działania Ochotniczej Straży Pożarnej. Powstała nowa 
remiza w Marcinowie oraz zakupiono nowe wozy bojowe. W ostatnim czasie 
przekazany został również specjalistyczny sprzęt zakupiony z dofinansowania 
otrzymanego z Funduszu Sprawiedliwości.

▶ Bez wątpienia nasi policjanci zasługują na to, by ich komenda powiatowa była 
wizytówką trzebnickiej policji, dlatego wspieram działania dążące do jej po-
wstania – powiedział burmistrz po spotkaniu z komendantem KPP w Trzebnicy 
mł. insp. Adamem Jędryszczakiem.

▶ Budowa ścieżek rowerowych, których już niebawem będzie ponad 25 kilome-
trów. Zwiększą one bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, a jednoczeście sta-
ną się kolejną atrakcją turystyczną w gminie.

▶ W ostatnim czasie 28 miejscowości Gminy Trzebnica zostało doświetlonych nowymi lampa-
mi. Łącznie pojawiło się ich aż 226, a długość nowych linii wyniosła blisko 10 kilometrów.

▶ Współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej układa się bar-
dzo dobrze. – Dziękuję wszystkim strażakom za trud włożony w codzienną pra-
cę i służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy. O tym, że doceniam 
Waszą pracę niech świadczy wsparcie udzielane na wyposażenie jednostki – po-
wiedział burmistrz. 

 GALA HONOROWyCH OByWATELI TRZEBNICy I ZASŁUżONyCH DLA GMINy TRZEBNICA
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4
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9

1

6

8

5

7

NOWy DWÓR – BRZyKÓW

6

TRZEBNICA, UL. WROCŁAWSKA

8

TRZEBNICA, UL. WROCŁAWSKA

5

TRZEBNICA – KSIęGINICE

845 m | 909 tys. zł.

7

TRZEBNICA – RASZÓW

rowerostrada w gminie trzeBnica

BęDKOWO – TRZEBNICA

1100 m | 638 tys. zł.

Trwa budowa 25 kilometrów gminnej rowerostrady w ramach projektu „Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej 
Kolei Wąskotorowej oraz budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica”, w ramach którego łącznie po-
wstanie 12,5 km tras i blisko 150 miejsc parkingowych. Koszt budowy to ponad 11 mln zł. 

TRZEBNICA – NOWy DWÓR

Trasa dawnej kolei wąskotorowej

Łączna długość – 18,6 km
Łączny koszt 4 mln. 327 tys. zł.

2

3

4

TRZEBNICA – SULISŁAWICE

900 m | 977 tys. zł.

1

gminne ścieżki rowerowe

PodsuMowANiE sKuTECZNEGo RoZwoju w KAdENCji 2014-2018

TRZEBNICA – UJEźDZIEC WIELKI
 ŚCIEżKA WyBUDOWANA W PARTNERSTWIE Z POWIATEM TRZEBNICKIM

12 km

9

▶ Trwają prace przy budowie chodnika wraz ze ścieżką rowerową prowadzącą 
do Księginic. Na zdj. burmistrz wraz z sołtys Marią Barbarą Ciepluch. 

▶ Zakończył y się prace przy budowie ścieżki rowerowej z Trzebnicy do Sulisławic. Na zdj. bur-
mistrz Marek Długozima wraz z sekretarzem Danielem Buczakiem.

▶ Dzięki dobrej współpracy Klubu Radnych burmistrza Marka Długozimy „Sku-
teczni dla Rozwoju” w zarządzie Powiatu Trzebnickiego możliwe był y remonty 
dróg wraz ze ścieżkami rowerowymi, w tym m.in. drogi z Trzebnicy do Ujeźdźca 
Wielkiego. Na zdj. burmistrz Marek Długozima, wicestarosta Jerzy Trela oraz 
sekretarz i członek zarządu Powiatu Trzebnickiego Daniel Buczak na ścieżce ro-
werowej prowadzącej z Trzebnicy do Ujeźdźca. 

Trasa dawnej kolei wąskotorowej

Łączna długość – 18,6 km
Łączny koszt 4 mln. 327 tys. zł.

Trasa dawnej kolei wąskotorowej

Łączna długość – 18,6 km
Łączny koszt 4 mln. 327 tys. zł.

Trasa dawnej kolei wąskotorowej

Łączna długość – 18,6 km
Łączny koszt 4 mln. 327 tys. zł.

Trasa dawnej kolei wąskotorowej

Łączna długość – 18,6 km
Łączny koszt 4 mln. 327 tys. zł.
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drogi i komunikacja w gminie

Jednym z najważniejszych momentów kadencji 2014–2018 było oddanie do użytku drogi ekspresowej S-5 i węzła „Trzebnica”. Bur-
mistrz Marek Długozima od początku swojego urzędowania zabiegał o powstanie węzła Trzebnica oraz o obecny przebieg drogi 
ekspresowej S-5. Podjęte przez niego starania, determinacja i poświęcony czas, przyniosły zamierzony efekt. Droga S-5 to dla Gmi-
ny Trzebnica nowe okno na świat. Ale to nie jedyna dobra wiadomość dla mieszkańców, ponieważ w okresie ostatnich czterech lat 
powstało wiele nowych dróg, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów. Kolejne są w fazie projektowania i realizacji. Budowany 
jest m.in. nowy dworzec autobusowy, parkingi czy gminna rowerostrada. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

...terazdawniej...

...terazdawniej...

...terazdawniej...

jak zmieniła się ulica 3. maja

Na przestrzeni ostatnich lat ul. 3. Maja zmieniła się nie do poznania stając się wizytówką naszego miasta. Wraz 
z poprawą estetyki tych terenów poprawiła się też jakość życia mieszkańców. Powstał tu kompleks edukacyjny 
Szkoły Podstawowej nr 2 i Gminnej Szkoły Muzycznej, nowe przedszkole wraz ze żłobkiem, obiekt sportowo-re-
kreacyjny, parkingi, pumptrack, wyremontowana została droga. To jednak nie koniec inwestycji. W pobliżu trwa 
budowa hali widowiskowo-sportowej za ponad 20 mln zł. Posłuży ona zarówno dzieciom, jak i wszystkim miesz-
kańcom. Będzie też doskonałym miejscem koncertów i innych wydarzeń. Zapraszamy do zapoznania się z krót-
kim porównaniem tego, jak jeszcze niedawno wyglądał ten teren, a jak wygląda teraz. 

PodsuMowANiE sKuTECZNEGo RoZwoju w KAdENCji 2014-2018 PodsuMowANiE sKuTECZNEGo RoZwoju w KAdENCji 2014-2018

OTWARCIE S-5 PARKING PRZy UL. WAŁOWEJ

WęZEŁ S-5 TRZEBNICA

PARKINGI PRZy UL. BOCHENKA BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁy

▶ W piątek 22.12.2017 r. oficjalnego otwarcia 30-kilometrowego odcinka nowej 
S-5 dokonali m.in.: Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, Dyrektor wrocław-
skiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Lidia Markow-
ska, Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima oraz przedstawiciele wyko-
nawcy inwestycji

▶ Kolejne ulice są kompleksowo przebudowywane. Na zdj. ul. Wałowa, gdzie po-
wstał nowy parking oraz wyremontowano chodnik.

▶ Powstało połączenie drogowe pomiędzy ul. S. Piaskowskiego i ul. M. Konopnic-
kiej. Poprawi ono bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do Szkoł y Podstawo-
wej nr 3, a także znacząco skróci drogę do szkoł y. Na zdj. burmistrz oraz radny 
Rady Miejskiej Dariusz Bocian.

▶ Nowe parkingi. W odpowiedzi na głosy mieszkańców powstał y m.in. przy ul. 
Bochenka, Kolejowej, Wrocławskiej, Tadeusza Kościuszki. 150 dodatkowych 
miejsc parkingowych na terenie Gminy powstanie w ramach budowy centrów 
przesiadkowych.
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BUDOWA FABRyKI PERFAND LED

TRZEBNICKA STREFA EKONOMICZNA

OTWARCIE FABRyKI PERFAND LED

strefa ekonomiczna

dBamy o cmentarze

Od momentu rozpoczęcia procedury projektowania drogi ekspresowej S-5 w pobliżu Trzebnicy burmistrz Marek Długozima roz-
począł starania mające na celu wykorzystanie jej przebiegu dla rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Trzebnica oraz utworzenia 
nowych miejsc pracy. Naturalną konsekwencją utworzenia drogi szybkiego ruchu pomiędzy Trzebnicą a Wrocławiem jest bowiem 
zwiększenie atrakcyjności Trzebnicy dla potencjalnych inwestorów tworzących znaczną liczbę miejsc pracy. Starania burmistrza 
o utworzenie Specjalnej Gminnej Strefy Inwestycyjnej przyniosły efekty w postaci wybudowania pierwszej fabryki Perfand LED 
oraz włączeniem Trzebnicy w obszar Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. 

W ostatnim czasie, zarówno na cmentarzu parafialnym, jak i na cmentarzu komunalnym przeprowadzono szereg prac porządko-
wo-remontowych. Do najważniejszych z nich można zaliczyć wykonanie nowych ścieżek asfaltowych, parkingów oraz chodników 
czy wycinkę drzew, które z pewnością ułatwiły odwiedzającym, we Wszystkich Świętych, dotarcie do cmentarza i grobów.

PONAD 100 HA
POWIERZCHNI 

INWESTyCyJNEJ

PIERWSZA FABRyKA NA 
TERENIE STREFy

NOWE CHODNIKI W TRZEBNICy

NOWE RONDA

przyszłość gminnych dróg

Powstanie ronda u zbiegu ulic Daszyńskiego, Prusickiej i Milickiej, remont ul. Obornickiej oraz dokończenie rozpoczętej 
budowy dworca autobusowego to najważniejsze zadania w dziedzinie poprawy infrastruktury drogowej.

UL. OBORNICKADWORZEC AUTOBUSOWy

PodsuMowANiE sKuTECZNEGo RoZwoju w KAdENCji 2014-2018

PodsuMowANiE sKuTECZNEGo RoZwoju w KAdENCji 2014-2018

PodsuMowANiE sKuTECZNEGo RoZwoju w KAdENCji 2014-2018

▶ Ulica Tadeusza Kościuszki przeszła gruntowną mo-
dernizację, poszerzono chodnik, a także wybudo-
wano dodatkowe miejsca parkingowe. 

▶ Nowe rondo posiada już pozwolenie na budowę, ale burmistrz Marek Długozima z racji niekorzystnej oferty na jego wykonanie (która była zbyt kosztowna, co 
wynikało z obecnej sytuacji panującej na rynku budowlanym), postanowił w trosce o gminny budżet unieważnić przetarg, wykazując się tym samym gospodarnością. 
– Wierzę, że już w przyszł ym roku uda się nam wybudować rondo, które w znaczącym stopniu pomoże upł ynnić ruch w sercu Trzebnicy – powiedział burmistrz 
i dodał, że nowe rondo powstanie również przy zbiegu ulic Brodatego, Milickiej i Roosevelta (obok DINO). 

▶ Powstaje dworzec autobusowy. W ramach projektu zostanie wybudowanych 8 
miejsc postojowych dla autobusów i dodatkowych 36 miejsc parkingowych.

▶ Od momentu otwarcia S-5 oraz węzła „Trzebnica” jedną z głównych dróg wjaz-
dowych i wyjazdowych z Trzebnicy stanowi ul. Obornicka, która już w przy-
szł ym roku przejdzie gruntowny remont wraz z budową chodnika oraz dodat-
kowych miejsc parkingowych. 

▶ Remonty dróg to m.in. ul. Kościelna, ul. Ks. Bochenka, 
ul. Wrocławska, ul. Obornicka, ul. Spokojna, ul. Prze-
mysłowa, ul. Kościuszki, ul. Wojska Polskiego, ul. Cicha, 
ul. Grunwaldzka, ul. Św. Jadwigi, ul. Wałowa, ul. Polna, 
ul. Witosa, ul. Słoneczna, ul. Roosevelta, ul. Bema. 

▶ Chodnik na ul. Kilińskiego i ul. Reymonta. Nowe 
chodniki powstał y także m.in. na ul. Chrobrego, 
Kolejowej, Armii Krajowej, Tadeusza Kościuszki, 
Wałowej, Spokojnej, Słowackiego, Wrocławskiej.

▶ Na zdj. wkopanie pierwszej łopaty pod budowę fabryki Perfand LED, którego doko-
nali wspólnie burmistrz Marek Długozima z właścicielem Andrzejem Trawińskim.

▶ Perfand Led – pierwsza fabryka w Gminnej Strefie Inwestycyjnej została oficjalnie 
otwarta 16 września 2017 roku. Burmistrz wspólnie z właścicielem firmy Andrzejem 
Trawińskim przecięli symboliczną wstęgę. Ten moment rozpoczął działalność zakła-
du. Nowa fabryka to nowe miejsca pracy, podatki do budżetu gminy i ogólny rozwój.

▶ Na cmentarzu parafialnym przy ul. Prusickiej wykonane zostały nowe ścieżki, par-
king, ogrodzenie, nowe grobowce, oświetlenie, a także doprowadzono wodę.

▶ N a c me nt ar z u komunalny m pr z y ul .  Sp okojnej p owst a ł o ko lumbarium , do -
konano re m ont u k ap lic y i  napraw y śc ie że k .  Ko lej ny m e t ap e m b ę d z ie w y ko -
nanie do d at kow yc h park ingów wzdłuż ul. Obornickiej. 
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DROGA BROCHOCIN – TACZÓW WIELKI

BOISKO W DOMANOWICACH CHODNIK W KOCZURKACH

BOISKO W MARCINOWIE

DOżyNKI GMINNE

DROGA JANISZÓW – BIEDASZKÓW WLK.

ŚWIETLICA W UJEźDźCU MAŁyM

CHODNIK W KUźNICZySKU DROGA W KSIęGINICACH

REMONT DROGI W BRZEZIU OTWARCIE DROGI SZCZyTKOWICE-BRZyKÓW

ŚWIETLICA W LIGOCIE TRZEBNICKIEJ WIATA W NOWyM DWORZE

zmiany w sołectwach
W sołectwach, których na terenie naszej gminy jest 41, zachodzi zrównoważony rozwój, w ramach którego budowane są 
kolejne drogi, chodniki, place zabaw, boiska i świetlice. 

ŚWIETLICA W KSIęGINICACH ŚWIETLICA W KUźNICZySKU

PodsuMowANiE sKuTECZNEGo RoZwoju w KAdENCji 2014-2018

▶ Nowoczesna świetlica w Księginicach została oficjalnie otwarta w sobotę 28 lipca. 
Przecięcia symbolicznej wstęgi dokonali: burmistrz Marek Długozima, sołtys i rad-
na Rady Miejskiej Maria Barbara Ciepluch, przedstawiciel rady sołeckiej Ilona Cie-
sielska oraz dzieci.

▶ …Ligocie Trzebnickiej, gdzie wcześniej wybudowano boisko wielofunkcyjne i plac 
zabaw.

▶ Nowe drogi zostały wykonane w Brzeziu i Domanowicach.

▶ Nowy chodnik w Kuźniczysku.

▶ Kolejne świetlice zostały wybudowane w Kuźniczysku, gdzie powstała także nowa 
Szkoła Podstawowa oraz…

▶ Dożynki Gminy Trzebnica rokrocznie zachwycają przygotowaniem i pełnią swoich barw.

▶ Piknik rodzinny połączony z otwarciem nowej wiaty drewnianej oraz siłowni plene-
rowej odbył się w sobotę 6 października w Nowym Dworze. Przecięcia wstęgi doko-
nali burmistrz Marek Długozima, sołtys oraz radny Rady Miejskiej Marek Paszkot, 
a także przedstawiciele dzieci i młodzieży.

▶ Jedną z najważniejszych drogowych inwestycji w sołectwach Gminy Trzebnica było 
powstanie drogi pomiędzy Brzykowem a Szczytkowicami. Burmistrz otworzył inwe-
stycję w towarzystwie sekretarza Daniela Buczaka oraz sołtysów Marty Piaseckiej 
i Tadeusza Cepiela, który jest jednocześnie radnym Rady Miejskiej. 

▶ Ulica Łabędzia w Księginicach, to pierwsza z wykonanych inwestycji drogowych. Już 
wkrótce zostanie wykonana sieć wewnętrznych dróg w sołectwie. 

▶ Ko lejne b oisko wie lofunkc yjne p owst a ł o w so ł e c t wie M arc inowo. Wc ze -
śniej  w y bu dowano t ak ie w Br z y kowie,  Szc z y t kowic ac h ,  Bie d as z kowie Wie l -
k im i  Ligo c ie Tr ze b nic k iej .

▶ Otwarcie boiska sportowego w Domanowicach, zrealizowanego jako zwycięski pro-
jekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Trzebnica 2017. Swój ważny głos oddało na 
niego 1152 mieszkańców. Na zdj. przecięcie wstęgi, którego dokonali wspólnie bur-
mistrz oraz sołtys Zenobiusz Modliborski. 

▶ Nowa świetlica w Ujeźdźcu Małym. 

▶ Wyremontowana została droga pomiędzy Janiszowem i Ujeźdźcem Wielkim. Obec-
nie trwa również remont świetlicy w Biedaszkowie Wielkim. Na zdj. burmistrz Marek 
Długozima wraz z sołtysem i radnym Rady Miejskiej Andrzejem Janikiem. 

▶ Otwarcie nowego chodnika w Koczurkach, w którym udział wzięli burmistrz Marek 
Długozima, starosta Waldemar Wysocki, wicestarosta Jerzy Trela, radna Rady Miej-
skiej Barbara Trelińska oraz radny Rady Powiatu Mariusz Szkaradziński. 

▶ Dobra współpraca zarządu Powiatu Trzebnickiego oraz burmistrza Marka Długozimy 
przyniosła efekt w postaci remontu dróg z Taczowa Wielkiego do Brochocina oraz tych 
prowadzących z Trzebnicy do Węgrzynowa i Malczowa. Na zdjęciu od lewej sekretarz 
Daniel Buczak, sołtys Taczowa Wielkiego Renata Bisikiewicz, burmistrz Marek Długo-
zima, sołtys Brochocina oraz radna Rady Miejskiej Barbara Świdzińska, starosta Wal-
demar Wysocki, sołtys Taczowa Małego Dorota Włodarska oraz wykonawcy inwestycji. 
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NOWE DROGI

KOLEJNE BOISKA I PLACE ZABAW DROGA CEREKWICA-MASŁÓW

przyszłość w sołectwach

Kolejne lata to wiele inwestycji w sołectwa, które są obecnie w fazie planowania, projektowania lub realizacji. Zaprasza-
my na przegląd najważniejszych z nich, które już wkrótce zmienią obraz naszych małych ojczyzn. 

REMIZA I ŚWIETLICA W UJEźDźCU WIELKIM OCZySZCZALNIA W SKARSZyNIE

PodsuMowANiE sKuTECZNEGo RoZwoju w KAdENCji 2014-2018

▶ Już niebawem nowa świetlica i remiza powstaną w Ujeźdźcu Wielkim.

▶ Nowe boiska i  place zabaw będą budowane w kolejnych so łec t wach Gminy 
Trzebnica.

▶ Powstaną drogi z Cerekwicy do Masłowa oraz łączące Jaźwiny 
z Koczurkami i Boleścin z Głuchowem Górnym. Wyremontowana 
będzie także droga z Trzebnicy do Skoroszowa. 

▶ Budowa centrów uzdatniania wody w celu polepszenia jej jakości i zmiękczania oraz 
kontynuacja budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji w kolejnych sołectwach 
Gminy Trzebnica.

▶ Wspólne zdjęcie burmistrza Marka Długozimy wraz z sołtysem i radnym Rady Miej-
skiej Edwardem Sikorą podczas wizji lokalnej na terenie drogi, która już niebawem 
połączy Cerekwicę z Masłowem. 

▶ W trakcie realizacji są kolejne świetlice: w Skarszynie, Nowym Dworze, Świątnikach, Koczurkach, Brze-
ziu, Masłowcu, Będkowie, Ujeźdźcu Wielkim oraz Droszowie. 

KOLEJNE ŚWIETLICE
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 - W nowym obiekcie seniorzy, 
rodzice, dzieci i młodzież mogą 
trenować spinning, fitness, jogę, 
jak również – co unikalne w skali 
powiatu – squash. Gmina Trzebni-
ca jak wiadomo stara się być przed 
innymi krok do przodu i jako 
pierwsi mamy teraz salę do tej 
oryginalnej gry – powiedział bur-
mistrz i dodał: - Mamy wszystko 
to, czym mogą pochwalić się mia-
sta większe od nas. Nowa inwesty-
cja to kolejny krok w zapewnieniu 
mieszkańcom odpowiedniego 
komfortu życia, dostępu do rekre-
acji i sportowego rozwoju. 
 Oficjalnego przecięcia wstęgi 
dokonali burmistrz Marek Długo-
zima, sekretarz Gminy Trzebnica 
Daniel Buczak, przedstawiciel-
ki sportowców - Barbara Nalep-
ka i Karolina Pietruszewska oraz 
trzebnickie mażoretki. W niebo 
wystrzeliło konfetti i kolorowe fa-
jerwerki.
 Uroczystość swoimi występa-
mi uświetniła trzebnicka Orkie-
stra Dęta oraz zespół Mażoretek, 
a pokaz swoich umiejętności za-
prezentowała trzebnicka grupa 
Street Workout. Tradycją stało się 
już, że każdej nowej inwestycji to-
warzyszy wiersz Danuty Kamiń-
skiej. Niestety trzebnicka poetka 
nie mogła tym razem odczytać 
go osobiście, ale utwór zaprezen-
towała Aleksandra Kuriata. Na-
tomiast Karolina Pietruszewska, 
także w zastępstwie autora – Pawła 
Orzechowskiego, odczytała spe-
cjalnie na tę okazję przygotowaną 
opowieść o kolejnym trzebnickim 
kocie - „Kocie Zdrojku”, którego 
figurka stanęła przy nowo otwar-
tym obiekcie . Na ręce burmistrza 
przekazany został także obraz 
autorstwa lokalnej artystki Ewy 
Mroczek przedstawiający najnow-
szą inwestycję. 
 Głos zabrał również Starosta 
Trzebnicki Waldemar Wysocki: - 

To kolejny obiekt na miarę XXII 
wieku. Powiat Trzebnicki jest 
dumny z tego, że ma stolicę, która 
wyprzedza swoją epokę. Inni bur-
mistrzowie i wójtowie wzorują się 
właśnie na Trzebnicy. To zasługa 
burmistrza, z którym mam przy-
jemność współpracować i razem 
zmieniamy powiat poprzez rewita-
lizację obiektów, budowę nowych 
dróg, chodników. Mam nadzieję, 
że widząc wspaniałe efekty pracy, 
pomogą nam Państwo realizować 
kolejne projekty, które zmienią ob-
licze również pozostałych gmin. 
Gratuluję burmistrzowi i składam 
podziękowanie za dotychczasowe 
działania. Na zakończenie starosta 
wraz z wicestarostą Jerzym Trelą 
wręczył okolicznościowy prezent.
Burmistrz uhonorował również 
osoby, które w szczególny sposób 
wyróżniły się w działaniach i przy-
czyniły do sukcesów gminy. Gra-
tulacje rozpoczął od utalentowanej 
Barbary Nalepki, mistrzyni spor-
towej MMA pochodzącej z Kra-
kowa, lecz trenującej w barwach 
Gminy Trzebnica. Podkreślając de-
terminację i spektakularne sukcesy 
burmistrz wskazał nowo powstały 
obiekt jako idealne miejsce do jej 
treningów. Następnie przeszedł 
do podziękowań względem osób, 
które przyczyniły się do powsta-
nia nowego budynku. Podziękował 
również radnym Rady Miejskiej: 
-  Nasze rady trwają po 15 minut, 
a nie po 6 godzin jak w niektó-
rych gminach. Dzięki temu mamy 
nowe obiekty i rzeczywisty rozwój. 
Szybkie decyzje i jednomyślność 
zaowocowały prawdziwymi suk-
cesami, m.in. powstaniem inwe-
stycji, których dziś nie udałoby się 
nam wybudować takim kosztem, 
bo rynek zrobił się trudny. Kiedy 
my zdążyliśmy spłacić starsze in-
westycje i kończymy nowe, inne 
gminy bezskutecznie starają się 
dwa razy drożej wybudować to, co 

my już mamy! – podsumował bur-
mistrz.
 Jednym z ważniejszych momen-
tów otwarcia było przekazanie na 
ręce dyrektor GCK Barbary Smaś 
symbolicznego Aktu Przekaza-
nia. Następnie burmistrz odebrał 
podziękowania od Pani dyrektor, 
która wdzięczność za nowy obiekt 
sportowo-rekreacyjny wyraziła 
w imieniu wszystkich dzieci, mło-
dzieży, klubów i stowarzyszeń 
sportowych działających na tere-
nie gminy. Podziękowania za wrę-
czenie kluczy do obiektu dopełniło 
wręczenie upominku – rakiety do 
squasha z inicjałami burmistrza 
jako zachęty do uprawiania nowej 
dyscypliny sportu. 
 Na koniec uznany gracz i trener 
squasha z Łodzi Jacek Skopiński 
przybliżył tę oryginalną dyscy-
plinę sportu podkreślając, że wy-
maga wielkiej zwinności i zara-
zem świetnej kondycji. Zachęcił 
wszystkich do spróbowania swoich 

sił i czerpania przyjemności z gry. 
Nie krył również swojego zachwy-
tu nad obiektem. - Jeżdżę po wielu 
turniejach, w Polsce i za granicą, 
więc mam spore rozeznanie. Ta-
kiego fantastycznego miejsca jesz-
cze nie widziałem - jest naprawdę 
na skalę światową. Z ręką na sercu 
mówię dziś, że to najlepsze miejsce 
do gry w squasha i dziękuję w imie-
niu wszystkich sportowców za ten 

obiekt. Panie burmistrzu, jest Pan 
prawdziwym przyjacielem spor-
towców - powiedział Jacek Sko-
piński. Zwrócił również uwagę na 
kwestię świetnego wyposażenia sal 
w najlepszy sprzęt na amerykań-
skiej licencji, testowany w Polce po 
raz pierwszy właśnie na obszarze 
Gminy Trzebnica. 

[ksz]

Mamy squasha
W słoneczną sobotę 13 października Burmistrz 
Gminy Trzebnica Marek Długozima uroczyście 
otworzył nowy Gminny Obiekt Sportowo-Re-
kreacyjny przy ul. 3. Maja w Trzebnicy. Koszt 
inwestycji to blisko 4 mln złotych.  

▶ O ficjalnego przecięcia wstęgi dokonali burmistrz Marek D ługozima, sekretarz Gminy Trzeb -
nica Daniel Buc zak , przedstawicielki spor towców - Barbara Nalepka i  Karolina Pietruszewska 
oraz trzebnicka mażoretka Natalia Jachimowska. 

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a w y raz i ł 
nad z ieję,  że  now y ob ie k t b ę d z ie ko -
lej ny m p unk te m na m apie sp or towe -
go roz woju mie s z k ańców.

▶ W nie b o w yst r ze l i ł o konfe t t i  i  ko lorowe faje r we rk i .

▶ Tradyc yj nie ju ż nową inwe st y-
cję na s woim ob raz ie uwie c z ni ł a 
t r ze b nic k a ar t yst k a Ewa M ro c ze k .

▶ Wśró d z ap ros zonyc h gośc i  z nale ź l i  s ię m . in .  st arost a Wal de m ar W yso c k i , 
wice st arost a Je r z y Tre l a ,  se k re t ar z G miny Tr ze b nic a Danie l  Buc z ak ,  radni 
R ady M iejs k iej  na c ze le z pr zewo dnic z ąc y m M ate u s ze m St anis ze m . ▶ Ak t przekazania obiek tu burmistrz wręc z ył dy-

rek tor Gminnego Centrum Kultur y Barbarze Smaś.

▶ Sp e cjalne grat ul acje z a osiągnię te w y nik i 
sp or towe oraz dy p lom u z nania burmist r z 
w rę c z y ł  B arbar ze N ale p ce,  k tóra re pre ze n -
t uje G minę Tr ze b nic a na ś wiatow yc h are -
nac h sp or tów walk i .

▶ W imie niu p o e t k i  Danu t y Ka -
mińs k iej ,  jej  wie r s z o dc z y-
t a ł a Ale k s andra Kuriat a .

▶ Karo lina Pie t ru s zews k a ,  t ak że 
w z astę pst wie au tora – Paw ł a 
O r ze c hows k ie go, o dc z y t a ł a sp e -
cjalnie na tę o k azję pr z ygotowa -
ną op owie ść o ko lejny m t r ze b -
nic k im koc ie -  „ Koc ie Zdrojku ”.

▶ M a ł gor z at a Ej ze r t  z  f irmy I nt rako 
o d b ie ra p o d z ię kowanie z a w y p o -
s aże nie s al  do squ as ha .

▶ Jace k Skopińs k i  z  Ło d z i ,  k tór y 
z awo dowo uprawia squ as h p o -
grat ulowa ł inwe st ycj i  burmi -
st r zowi i  do ce ni ł  now y ob ie k t , 
jako je de n z naj nowo c ze śniej -
s z yc h w re gionie.

▶ W ystę p Tr ze b nic k ic h M ażore te k . 

▶ Pie r ws ze honorowe o d b ic ie w y kona ł burmist r z M are k D ł u goz im a . 

▶ Tr ze b nic k i  St re e t Workou t w p o k az ie pr z ygotowany m sp e cjalnie na 
ot warc ie ob ie k t u sp or towo - re k re ac yj ne go. 

▶ W y raz y u z nania na rę ce burmist r z a pr ze k az ali 
rów nie ż st arost a Wal de m ar W yso c k i  i  wice st aro -
st a Je r z y Tre l a .

▶ Obiek t został poświęcony przez k s. superiora Emanuela Rusa SDS.
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 Fundacja w swojej działalności 
między innymi organizuje wspar-
cie dla Ukrainy w zakresie rozwoju 
samorządności lokalnej poprzez 
szkolenia, staże i wizyty studyjne 
dla przedstawicieli ukraińskich 
samorządów, które odbywają się 
w polskich samorządach i mają 
na celu doskonalenie kompetencji 
urzędników w ramach przygoto-
wań do reformy samorządowej na 
Ukrainie. 
 W wizycie studyjnej w Trzeb-
nicy, w ramach programu „Za-
rządzanie oświatą na poziomie 
lokalnym” uczestniczyli m.in. 
Dyrektor Departamentu Oświaty 
i Nauki Obwodowej Administracji 
Państwowej, Naczelnicy Wydzia-
łów Oświaty, Eksperci i Doradcy 
Centrum Rozwoju Samorządu 
Lokalnego, Doradca ds. Polityki 
Oświatowej, Ekspert Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego.

 Celem wizyty było zapoznanie 
się z samorządową oświatą i kul-
turą – w gminie prężnie rozwijają-
cej się. Spotkanie odbyło się w sali 
kinowo-widowiskowej Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu. Pro-
wadziły je: pani Barbara Smaś 
- Dyrektor GCKiS i pani Krysty-
na Haładaj - Naczelnik Wydzia-
łu Oświaty Urzędu Miejskiego 
w Trzebnicy. Gościom towarzy-
szyli dyrektorzy opiekuńczych 
i oświatowych jednostek admini-
stracyjnych: żłobka, przedszkoli 
i szkół podstawowych. 
 Goście z Ukrainy poznali 
kompetencje Gminy Trzebnica 
w zakresie oświaty. Szczególnie 
zainteresowani byli dynamicznym 
rozwojem naszych szkół, realizo-
wanymi programami zwiększają-
cymi szanse edukacyjne uczniów, 
nowoczesną, ustawicznie rozwi-
jającą się bazą placówek oświa-

towych. Podziwiali bogactwo 
podejmowanych zadań i działań 
kulturotwórczych. Obejrzeli spot 
filmowy o Trzebnicy, przygoto-
wane prezentacje multimedialne 
o trzebnickiej oświacie, zapozna-
li się z bazą Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu. Szczególnie za-
chwyciła ich dynamika rozwoju 
Gminy Trzebnica we wszystkich 

jej obszarach funkcjonowania. 
Doceniali zrównoważony rozwój 
Gminy – zarówno infrastruktury 
jak i społeczeństwa, w tym w za-
kresie także oświaty i kultury. 
 Drugą część dnia goście spędzili 
w Kuźniczysku. Tam, Pani Elżbie-
ta Taraszczuk–Gaweł - Dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwi-
gi Śląskiej w Kuźniczysku, zapre-

zentowała, jak wygląda edukacja, 
w jednej z naszych szkół wiejskich. 
Goście wyjechali wdzięczni za 
gościnność, miłą atmosferę oraz 
profesjonalne wystąpienia, dzięki 
którym wzbogacili swoją wiedzę 
w zakresie oświaty i kultury samo-
rządowej. 

[mw]

W dniu 9 października Gmina Trzebnica gościła 
samorządową delegację z Ukrainy z obwodów 
mikołajowskiego i kirowohradzkiego oraz z Kijo-
wa. Była to wizyta studyjna poświęcona proble-
matyce samorządowej. Odbyła się ona na prośbę 
Fundacji Solidarności Międzynarodowej z sie-
dzibą w Warszawie skierowaną do pana Marka 
Długozimy – Burmistrza Gminy Trzebnica.  

WizytA StudyjNA z ukrAiNy

▶ Sp ot k anie dl a gośc i  z  Uk rainy o d by ł o się w s al i  k inowo -widowis kowej G minne go Ce nt rum 
Kul t ur y.  Jak p o dk re ś l a prowad z ąc a sp ot k anie -  K r yst y na H a ł ad aj – nac ze lnik W yd z ia ł u 
Oś wiat y Ur zę du M iejs k ie go w Tr ze b nic y,  gośc ie by l i  z ac hw yce ni dy namik ą i  roz miare m roz-
woju G miny Tr ze b nic a i  to nie t y lko w obs z ar ze e duk acj i .

 Było to symboliczne otwarcie 
dziewięciu gabinetów: czterech 
specjalistycznych (biologiczne-
go, fizycznego, chemicznego oraz 
języka angielskiego), w których 
remont objął wymianę instalacji 
i montaż nowoczesnych stanowisk 
dla uczniów i nauczyciela oraz 
pięciu pozostałych (matematycz-
nych, języka niemieckiego i języka 
angielskiego), w których zostały 
odnowione ściany i wymienio-
ne zostały ławki, biurka, krzesła. 
Wszystkie gabinety są wyposażo-
ne w sprzęt komputerowy i mul-
timedialny. Wcześniej wykonano 
remont dachu, muru oporowego, 
Całość przeprowadzonych robót 
kosztowała ponad 2,5 miliona zł.

 - To nowe otwarcie dla trzebnic-
kiego liceum, które dzięki dobrej 
współpracy mojego klubu rad-
nych KWW Skuteczni dla rozwoju 
w zarządzie Powiatu Trzebnickie-
go, poprawiło w znaczący sposób 
swoją infrastrukturę i komfort 

nauczania. Wierzę, że te inwesty-
cje ułatwia przyswajanie wiedzy 
przez uczniów, a wykwalifikowa-
nej kadrze nauczycielskiej dadzą 
niezbędne narzędzia ułatwiające 
pracę – powiedział burmistrz Ma-
rek Długozima i dodał: – Gratuluję 
panu staroście oraz pani dyrektor 
wkładu w tę inwestycję.

[sh]

inWesTycje W Trzebnickie liceum 
Wielomilionowy remont Zespołu Szkół nr 1 
w Trzebnicy zakończony, a oficjalne przecięcie 
wstęgi, którego dokonali burmistrz Marek Dłu-
gozima, starosta Waldemar Wysocki, wicesta-
rosta Jerzy Trela oraz dyrektor Kamila Możdzeń
-Berbeć, dało nowy początek szkole z wielkimi 
tradycjami.  

▶ Sy mb o lic z ne pr ze c ię c ie wstę gi ot wie raj ące 9 nowo c ze snyc h pracow ni ,  k tór yc h kos z t w y-
niós ł  p onad 2 , 5 m ln z ł .  O d lewej – burmist r z M are k D ł u goz im a , wice st arost a Je r z y Tre l a , 
dy re k tor Kamil a M oż d że ń - B e rb e ć ,  st arost a Wal de m ar W yso c k i .

▶ D z ię k i  inwe st ycj i  uc z niowie t r ze b nic k ie go Lice um b ę d ą m o gli  kor z yst ać z nowo c ze snyc h s al  i  w y p os aże nia .

 Taką decyzję podjął burmistrz 
Marek Długozima tuż po spotka-
niu z mieszkańcami. – Zleciłem 
wykonanie projektu, który nieba-
wem zostanie zrealizowany. Cie-

szę się, że mieszkańcy podejmują 
inicjatywy, które zwracają moją 
uwagę na konkretne potrzeby. Ich 
realizacja poprawia przestrzeń ży-
cia nas wszystkich. Już niebawem 

w ten sposób swój obraz zmieni po-
dwórko u zbiegu ulic Daszyńskie-
go i Głowackiego. Teraz powstaje 
tam plac zabaw, a w kolejnym eta-
pie planujemy utwardzenie terenu, 

nasadzenie zieleni, czy budowę 
boiska – powiedział burmistrz 
i dodał: – Również mieszkańcy 
bloków przy św. Jadwigi zyskali 
nową przestrzeń, dzięki utwardze-
niu terenu znajdującego się przed 
ich blokiem i wyłożeniu go kostką 
brukową. 
  – Dziękujemy burmistrzowi, że 
o nas pamiętał. Dzięki jego inter-

wencji, nasze podwórko zmieni-
ło się nie do poznania. Teraz jest 
tu estetycznie i pięknie, a my nie 
boimy się, że połamiemy nogi na 
nierównościach terenu. Ze swojej 
strony obiecujemy dbać o to miej-
sce, by każdy, kto nas odwiedza, 
mógł spoglądać z podziwem – po-
wiedział Ryszard Skowron.

[sh]

Trzebnickie podwórka mOdErNIZOWANE
Kolejne trzebnickie podwórka przechodzą transformację. U zbiegu ulic Da-
szyńskiego i Głowackiego rozpoczęły się już prace, powstanie tam plac za-
baw. Na ulicy św. Jadwigi teren przed budynkiem wyłożony został nową 
kostką, a pod adresem Rynek 23 powstanie nowy mur oporowy.

R E K L A M A

▶ Po dwórko p r z y ul .  Św. Jadwigi  ku uc ie s ze mie s z k ańców z ys k a ł o now y w ygl ąd . ▶ M ie s z k ańc y p o dwórk a b lo ków z naj dując yc h się p o d adre -
se m R y ne k 23 w roz mowie z burmist r ze m . Ju ż nie bawe m 
w y re m ontowany zost anie mur op orow y.
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Pazury Kocich Gór 

 Zainicjowane przez członków 
„Pazurów Kocich Gór” spotkanie 
z burmistrzem Markiem Długo-

zimą stanowiło zwrotny punkt 
w działaniach grupy. Gospodarz 
Gminy przychylił się bowiem do 

prośby i sfinansował okoliczno-
ściowe koszulki, z nadrukiem logo 
gminy oraz logo grupy, dzięki 
którym „Pazury Kocich Gór” już 
z daleka będą rozpoznawalni na 
drogach i szosach Polski.  Oficjal-
ne wręczenie koszulek przez bur-
mistrza miało miejsce 16 września 
na trzebnickim Rynku, dokładnie 
drugiego dnia trzebnickiego Świę-
ta Sadów. Motocykliści wykorzy-
stali okazję i w nowych koszulkach 
wjechali na Plac Pielgrzymkowy, 
gdzie wzbudzili wielkie zaintere-
sowanie mieszkańców cierpliwie 

prezentując swoje motory i pozując 
do zdjęć. Obecnie do grupy przy-
należą 34 osoby zarówno z obszaru 
Trzebnicy, jak i dalszych stron Po-
wiatu. Motocyklistów różni wiek, 
płeć, uprawiane zawody – łączy 
za to miłość do pięknych maszyn 
jakimi są motocykle, a także nad-
rzędna idea, aby promować Gminę 
Trzebnica na obszarze całej Polski. 
Oprócz propagowania turystyki 
motocyklowej członkowie „Pazu-
rów Kocich Gór” mają także plany, 
aby edukować z zakresu przepi-
sów ruchu drogowego, pomagać 

członkom grupy jeśli zostaną po-
szkodowani w wypadkach komu-
nikacyjnych, a także interesuje ich 
włączanie się do akcji charytatyw-
nych.
 Na rok 2019 grupa ambitnie 
zaplanowała organizację chary-
tatywnego zlotu motocyklowego 
w Trzebnicy, a ponieważ jak do 
tej pory działają prężnie i z przy-
słowiowym „pazurem”, zatem 
w przyszłorocznym kalendarzu 
imprez Gminy Trzebnica zapowia-
da się kolejne ciekawe wydarzenie. 

[ksz]

Od maja bieżącego roku na obszarze  Gminy 
Trzebnica i  Powiatu Trzebnickiego działa nie-
formalna grupa motocyklowa o oryginalnej 
nazwie: „Pazury Kocich Gór”. Liderem grupy 
założonej przez Łukasza Kotlarza, Pawła  No-
wakowskiego, Józefa Grysa, Dariusza Górala, 
Roberta Górala, Grzegorza Lewandowskiego, 
Franciszka Chandohę oraz Mariusza Dudka jest 
Robert Wawrzyniak. 

Polski Związek Piłki Nożnej za-
prezentował aktualne wyniki Pro 
junior system, czyli klasyfikacji 
w której kluby gromadzą punkty 
za grę młodzieżowców i wycho-
wanków. Najlepsi na koniec sezo-
nu dostaną nagrody finansowe od 
związku. okazuje się, że Polonia 
Trzebnica jest obecnie na drugim 
miejscu w grupie wschodniej iV 
ligi dolnośląskiej. 

tabele
Trzecie zwycięstwo i podium Polonii

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

1.  Górnik wałbrzych 10 28 9 1 0 27-7
2.  Śląsk ii wrocław 10 27 9 0 1 36-5
3.  Polonia Trzebnica 10 22 7 1 2 22-15
4.  Polonia-stal Świdnica 10 19 6 1 3 19-12
5.  sokół Marcinkowice 10 19 6 1 3 32-15
6.  orzeł Prusice 10 19 6 1 3 26-15
7.  sokół wielka Lipa 10 18 5 3 2 22-17
8.  Bielawianka Bielawa 10 15 5 0 5 18-18
9.  Piast Żerniki (wrocław) 10 14 4 2 4 22-18

10.  MKP wołów 10 12 4 0 6 19-22
11.  Nysa Kłodzko 10 9 3 0 7 19-27
12.  Piast Nowa Ruda 10 9 3 0 7 12-23
13.  unia Bardo 10 9 3 0 7 15-25
14.  orzeł Ząbkowice Śląskie 10 8 2 2 6 10-22
15.  GKs Mirków/długołęka 10 4 1 1 8 13-38
16.  Zjednoczeni Żarów 10 1 0 1 9 12-45

KOLEJKA 10 - 13-14 .10 Nysa Kłodzko 0-1 Bielawianka Bielawa / Śląsk ii wrocław 
4-0 orzeł Ząbkowice Śląskie / MKP wołów 1-2 Piast Nowa Ruda / orzeł Prusice 0-3 
Polonia-stal Świdnica / sokół Marcinkowice 2-3 Górnik wałbrzych / sokół wielka 
Lipa 3-2 unia Bardo / Piast Żerniki (wrocław) 3-0 GKs Mirków/długołęka / Polonia 
Trzebnica 3-1 Zjednoczeni Żarów KOLEJKA 11 - 20-21 .10 Górnik wałbrzych - 
Nysa Kłodzko 20 .10, 14:00 / Polonia-stal Świdnica - sokół Marcinkowice 20 .10, 
15:00 / Polonia Trzebnica - orzeł Prusice 20 .10, 15:30 / Piast Żerniki (wrocław) - 
Zjednoczeni Żarów 20 .10, 14:00 / Piast Nowa Ruda - GKs Mirków/długołęka 20.10, 
14:00 / orzeł Ząbkowice Śląskie - MKP wołów 20 .10, 14:00 / sokół wielka Lipa 
- Śląsk ii wrocław 20 .10, 15:00 / Bielawianka Bielawa - unia Bardo 20 .10, 14:00

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

1.  Burza Godzieszowa 8 24 8 0 0 32-5
2.  Barycz sułów 8 21 7 0 1 29-8
3.  Zenit Międzybórz 8 16 5 1 2 27-15
4.  Lotnik Twardogóra 8 15 5 0 3 22-9
5.  Barycz Milicz 8 14 4 2 2 18-11
6.  Błysk Kuźniczysko 8 14 4 2 2 21-15
7.  Plon Gądkowice 8 13 4 1 3 23-22
8.  widawa Kiełczów 8 13 4 1 3 19-24
9.  Ks Łozina 8 8 2 2 4 11-14

10.  iskra Pasikurowice 8 8 2 2 4 13-18
11.  Pogoń syców 8 7 2 1 5 23-25
12.  Ks dobroszów 8 7 2 1 5 15-21
13.  Ks Łazy wielkie 8 1 0 1 7 10-42
14.  LZs solniki Małe 8 0 0 0 8 3-37

KOLEJKA 8 - 13-14 .10 widawa Kiełczów 3-2 Ks Łozina / Barycz sułów 8-0 LZs sol-
niki Małe / Barycz Milicz 5-1 Ks dobroszów / Pogoń syców 3-4 iskra Pasikurowice / 
Ks Łazy wielkie 2-6 Błysk Kuźniczysko / Burza Godzieszowa 2-0 Lotnik Twardogóra 
/ Zenit Międzybórz 5-0 Plon Gądkowice KOLEJKA 9 - 20-21 .10 Plon Gądkowice - 
widawa Kiełczów 21 .10, 14:00 / Lotnik Twardogóra - Zenit Międzybórz 21 .10, 14:00 
/ Błysk Kuźniczysko - Burza Godzieszowa 20 .10, 15:00 / iskra Pasikurowice - Ks Łazy 
wielkie 21 .10, 15:00 / Ks dobroszów - Pogoń syców 21 .10, 14:00 / LZs solniki Małe - 
Barycz Milicz 20 .10, 15:30 / Ks Łozina - Barycz sułów 21 .10, 11:00

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

1.  sparta skarszyn 8 21 7 0 1 37-3
2.  spartan Marszowice 8 20 6 2 0 42-11
3.  LKs Krzyżanowice (k. wrocławia) 8 19 6 1 1 33-10
4.  sparta wszemirów 8 17 5 2 1 45-9
5.  LKs Krościna wielka 8 16 5 1 2 35-16
6.  Płomień wisznia Mała 8 12 4 0 4 19-22
7.  Błyskawica szewce 8 12 4 0 4 24-28
8.  Grom Ligota Piękna 8 10 3 1 4 18-23
9.  Avia ozorowice 8 8 2 2 4 18-25

10.  sparta Będkowo 8 7 2 1 5 8-28
11.  LKs Paniowice 8 7 2 1 5 13-27
12.  Tomtex widawa wrocław 8 7 2 1 5 19-27
13.  Błękitni Pawłów Trzebnicki 8 6 2 0 6 14-36
14.  Amesko szczytkowice 8 0 0 0 8 2-62

KOLEJKA 8 - 13-14 .10 Amesko szczytkowice 0-4 sparta skarszyn / Błękitni Paw-
łów Trzebnicki 1-2 Grom Ligota Piękna / Avia ozorowice 3-3 LKs Krościna wielka 
/ Tomtex widawa wrocław 0-1 LKs Krzyżanowice (k. wrocławia) / spartan Mar-
szowice 5-1 LKs Paniowice / sparta wszemirów 1-3 Płomień wisznia Mała / Bły-
skawica szewce 4-0 sparta Będkowo KOLEJKA 9 - 20-21 .10 sparta Będkowo - 
Amesko szczytkowice 21 .10, 11:00 / Płomień wisznia Mała - Błyskawica szewce 
21 .10, 10:00 / LKs Paniowice - sparta wszemirów 21 .10, 14:00 / LKs Krzyżanowice 
(k. wrocławia) - spartan Marszowice 21 .10, 11:00 / LKs Krościna wielka - Tomtex 
widawa wrocław 21 .10, 14:00 / Grom Ligota Piękna - Avia ozorowice 21 .10, 12:00 
/ sparta skarszyn - Błękitni Pawłów Trzebnicki 21 .10, 14:00

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

1.  dąb dobroszyce 6 16 5 1 0 15-3
2.  Victoria Zawonia 7 15 5 0 2 21-9
3.  sokół ujeździec wielki 7 13 4 1 2 21-11
4.  sokół Kaszowo 6 13 4 1 1 17-5
5.  orzeł Biedaszków wielki 6 10 3 1 2 16-18
6.  olimpia Bukowinka 6 10 3 1 2 17-12
7.  Grom szczodrów 6 8 2 2 2 14-21
8.  Ks Komorów 6 7 2 1 3 11-10
9.  sokół ujeździec Mały 7 4 1 1 5 14-21

10.  Ks Postolin 6 3 1 0 5 3-18
11.  sokół sokołowice 7 1 0 1 6 9-30

KOLEJKA 8 - 13-14 .10  Pauza: Ks Postolin.  / sokół Kaszowo 2-0 Ks Komorów / 
Grom szczodrów 2-2 olimpia Bukowinka / dąb dobroszyce 2-2 orzeł Biedaszków 
wielki / sokół ujeździec wielki 9-0 sokół sokołowice / sokół ujeździec Mały 1-4 
Victoria Zawonia KOLEJKA 9 - 20-21 .10 / Pauza: orzeł Biedaszków wielki, sokół 
ujeździec wielki, Ks Postolin. / Victoria Zawonia - sokół Kaszowo 21 .10, 11:00 / 
sokół sokołowice - sokół ujeździec Mały 21 .10, 11:00 / olimpia Bukowinka - dąb 
dobroszyce 21 .10, 14:00 / Ks Komorów - Grom szczodrów 21 .10, 11:00

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

1.  Pirania Radziądz 7 15 5 0 2 27-22
2.  Masłovia Masłów 6 12 4 0 2 24-15
3.  Piorun Koniowo 7 12 4 0 3 27-18
4.  struga Czatkowice 7 12 4 0 3 28-17
5.  LZs Komorowo 7 6 2 0 5 20-30
6.  start Bychowo 6 3 1 0 5 17-41

KOLEJKA 7 - 14 .10 Piorun Koniowo 1-2 Masłovia Masłów / struga Czatkowice 9-3 
start Bychowo / LZs Komorowo 1-5 Pirania Radziądz KOLEJKA 8 - 21 .10 Masłovia 
Masłów - LZs Komorowo 21 .10, 14:00 / Pirania Radziądz - struga Czatkowice 21.10, 
14:30 / start Bychowo - Piorun Koniowo 21 .10, 13:00

 w sobotę 13 października, w me-
czu dziesiątej kolejki grupy wschod-
niej iV ligi dolnośląskiej, Polonia 
pokonała na Fair Play Arenie Zjedno-
czonych Żarów 3:1. 
 Przed rozpoczęciem spotkania 
na stadionie zapadła minuta ciszy 
dla uczczenia pamięci o zmarłym 
w wieku 78 lat stanisławie Paluchu 
– wiernym, wieloletnim, kibicu na-
szego klubu.
 od początku Polonia uzyskała 
optyczną przewagę, ale nie potrafiła 
udokumentować tego golem przez 
całą pierwszą połowę i do szatni obie 
drużyny schodziły przy bezbramko-
wym remisie.

 Pięć minut po zmianie stron pro-
wadziliśmy już 1:0. w polu karnym 
faulowany był jakub Czternastek, 
a jedenastkę pewnie wykorzystał 
nasz kapitan Kacper Belica. stwarza-
liśmy sobie następne sytuacje, ale na 
kolejnego gola musieliśmy czekać po-
nad dwadzieścia minut. Aż w końcu 
Artur wawrzykowski prostopadłym 
podaniem uruchomił Piotra Możdrze-
cha, a szybki skrzydłowy dopadł do 
piłki, okiwał bramkarza i wpakował ją 
do pustej bramki.
 w 85. minucie goście złapali kon-
takt i było 2:1. Naszą drużynę to jed-
nak podrażniło i już po chwili Rafał 
Miazgowski był faulowany w szesna-

stce, do ustawionej na wapnie futbo-
lówki podszedł Kamil Ramiączek, ale 
niestety golkiper przyjezdnych wy-
czuł jego intencje i obronił strzał. Nie-
długo później jednak starszy z braci 
Miazgowskich mógł sobie zapisać 
asystę, bo podał do Krzysztofa ula-
towskiego, a ten ustalił wynik meczu. 
 - dzięki temu zwycięstwu po jed-
nej trzeciej sezonu znajdujemy się na 
podium ligowej tabeli. To duży suk-
ces, biorąc pod uwagę, że zazwyczaj 
większość naszego składu stanowią 
młodzieżowcy. dużą rolę odgrywa-
ją także wychowankowie Polonii. 
Chciałbym przy tej okazji podzię-
kować panu burmistrzowi Markowi 
długozimie, który wspiera nasz klub 
i obdarzył nasz zarząd kredytem za-
ufania – powiedział prezes TssR Polo-
nia Kamil Kwaśniak. 
 w najbliższą sobotę 20 paździer-
nika do Trzebnicy przyjedzie orzeł 
Prusice, by o 15:30 na Fair Play Arenie 
zmierzyć się z Polonią. 

[kk]

Polonia Trzebnica wygrała trzeci mecz z rzędu w IV li-
dze i po dziesięciu kolejkach znajduje się na trzecim 
miejscu w tabeli – wyprzedzają ją tylko dwie uznane 
marki z dużych ośrodków – Górnik Wałbrzych i Śląsk 
Wrocław. Takie wyniki nie byłyby możliwe bez wspar-
cia burmistrza Marka Długozimy. 

Świetny weekend akademii Polonii

Polonia druga w Pro Junior System!

 w sobotnie przedpołudnie junio-
rzy starsi mierzyli się na wyjeździe 
z Ks Łozina i pokonali rywala 2:1 – 
gole strzelili Piotr Mielnik i Piotr Kowal.
 Niedługo później młodziki z V Ligi 
okręgowej grały we wrocławiu z tam-
tejszą Polonią i wygrały 6:3. wszystkie 
trafienia były autorstwa Adama Pierz-
chały.

 w niedzielny poranek na Fair Play 
Arenie trampkarze podejmowali Lot-
nika Twardogóra i jak na lidera tabeli 
przystało nie pozostawili gościom 
złudzeń na korzystny rezultat. ograli 
ich 13:0! Hattricka zanotował dominik 
Ciepliński, a po dwie bramki zdobyli 
Maciej staniewski, Maciej Krawiec i Fi-
lip Kapinos. Na listę strzelców wpisali 

się także Kamil Zawadzki, Mikołaj Ko-
stecki, Karol Grodziński i Kacper Musz-
kiewicz.
 Kilka godzin później młodziki 
z i Ligi okręgowej zremisowały na 
wyjeździe z Parasolem wrocław 2:2 
po golach jakuba Krzciuka i jeremia-
sza Lewczaka. 
 Nie był to jednak koniec sukcesów 
tego dnia w wykonaniu młodych 
piłkarzy Polonii Trzebnica. drużyna 
złożona z zawodników urodzonych 
w 2010 roku i młodszych okazała się 
najlepsza w swojej kategorii wieko-
wej podczas turnieju Game Cup, któ-
ry rozgrywany był we wrocławiu. 

[kk]

W minioną sobotę i niedzielę swoje mecze rozgrywa-
ły cztery drużyny z akademii Polonii Trzebnica. Nasze 
zespoły wygrały trzy spotkania i jedno zremisowały. 
Natomiast żaki triumfowały w turnieju Game Cup we 
Wrocławiu.

Więcej informacji 
znajdziesz zawsze 

w SOCIAL MEDIA

/trzebnica

/trzebnica

/gminatrzebnica

/gminatrzebnica

▶ Wsp ó lne z dję c ie c z ł onków grupy m oto c y k lowej „ Paz ur y Ko c ic h G ór ”. 

▶ Burmist r z osob iśc ie pr ze k az a ł kos z ulk i  c z ł onkom grupy m oto c y k lowej „ Pa -
z ur y Ko c ic h G ór ”.

▶ Pr zejaz d t r ze b nic k im de pt ak ie m .
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Dnia 25 września piątoklasiści ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzeb-
nicy pod opieką wychowawców: 
p. Agnieszki Skurjat, p. Pawła 
Wolskiego p. Agnieszki Droho-
mireckiej, p. Katarzyny Buczkow-
skiej i p. Łukasza Alamy wybrali 
się na wycieczkę integracyjną do 
Miłocina. Wprawdzie pogoda 
nas nie rozpieszczała, ale nie pa-
dał deszcz i wszyscy byli w świet-
nych humorach. Po sprawdzeniu 
obecności, udaliśmy się na stację, 
ponieważ na miejsce mieliśmy 
dojechać szynobusem. Podróż 
trwała kilka minut i już po chwili 
opuściliśmy pociąg. Po dotarciu 
na miejsce, zostawiliśmy plecaki 
i odbyliśmy krótki spacer po oko-
licy. Gdy wróciliśmy, ognisko już 
się paliło, więc zabraliśmy się za 
pieczenie kiełbasek. Smakowały 
wyśmienicie! Potem był czas na 

to, by pograć w piłkę, porozma-
wiać ze sobą czy pospacerować. 

Czas minął nam bardzo szybko. 
Posprzątaliśmy po sobie i wyru-

szyliśmy w drogę powrotną. Do 
szkoły wróciliśmy prawdziwie 

zintegrowani! / Agnieszka Droho-
mirecka

klasy piąTe już zinTeGroWane
SP 3

 W czwartek 4.10.18 r. dzieci 5 
i 4-letnie z grupy Żabek, Boćków 
i Biedronek wyruszyły na wy-
cieczkę do sadu państwa Celme-
rów. Przedszkolaków przywitała 
pani Kasia zapraszając na krótki 
odpoczynek. Dzieci zapoznały się 
z planem wizyty oraz degustowały 
przygotowane wcześniej soki, jabł-
ka i gruszki. Następnie wyruszyły 
do sadu. Zrywały jabłka delikatnie 

układając w skrzynkach. Pani Ka-
sia opowiadała o pielęgnacji drze-
wek i pracy sadownika. Przedszko-
laki obejrzały również sortownię 
owoców, chłodnie oraz dowiedzia-
ły się w jaki sposób produkuje się 
smaczne, naturalne soki owocowe.
Przedszkolaki podziękowały pani 
Kasi wręczając laurkę oraz rysun-
ki. Dzieci wracały do przedszkola 
bardzo zadowolone, a w plecakach 
niosły zerwane jabłka. / Autor: 
Barbara Wilczek

„Hej, pełno jesT jabłek
przedszkole nr 1

W związku z zajęciem przez Szko-
łę Podstawową nr 2 w Trzebnicy 
I miejsca w Powiatowych Biegach 
Przełajowych pojechaliśmy awanso-
wać dalej. W dniu 2.10.2018 w Żmi-
grodzie odbyły się Powiatowe Biegi 
Sztafetowe w który wzięli udział nasi 
uczniowie. W biegach starowało 7 
drużyn dziewcząt i 7 drużyn chłop-
ców .Na tych zawodach nasza Szkoła 
zajęła I miejsce zarówno w kategorii 
dziewcząt jak i chłopców. W biegach 
wzięły udział: DZIEWCZĘTA 1. 
Martyna Lecyk, 2. Alicjia Bisikie-

wicz, 3. Klaudia Opala, 4. Oliwia 
Walenców, 5. Julia Kruszona, 6. Pa-
trycja Zgóra, 7. Milena Giedziun, 
8. Malwina Nowaczyk, 9. Wiktoria 
Maksymowicz, 10. Weronika Świ-
dzińska. CHŁOPCY 1. Jakub Tabor 
2. Jan Buczek 3. Dawid Waloch 4. 
Adam  Pierzchała, 5. Witold Pod-
górny 6. Stanisław Ferte 7. Jakub 
Świderski, 8. Kamil Poczęty, 9. Ma-
ciej Zych, 10. Maciej Binek. Dzięki 
tej wygranej Szkoła awansowała 
do Finału Dolnośląskich Igrzysk 
Dzieci w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych. Igrzyska Odbyły się 
10.10.2018r w Olszynie. W tej ry-

walizacji wzięło udział 20 drużyn 
dziewcząt i 17 drużyn chłopców. 
W tych zawodach dziewczęta zaję-
ły XIII miejsce a chłopcy X. Szkołę 
reprezentowali: DZIEWCZĘTA: 1. 
Martyna Lecyk, 2. Julia Kruszona, 
3. Magdalenia Matejek, 4. Milena 
Giedziun, 5. Patrycja Zgóra, 6. Mal-
wina Nowaczyk, 7. Wiktoria Mak-
symowicz, 8. Weronika Świdzińska, 
9. Alicja Bisikiewicz, 10. Oliwia Wa-
lenców. CHŁOPCY, 1. Jakub Tabor, 
2. Jan Buczek, 3. Patryk Pilik, 4. Wi-
told Podgórny, 5. Stanisław Ferte, 6. 
Jakub Świderski, 7. Kamil Poczęty, 
8. Maciej Binek, 9. Kajetan Czapla, 
10. Dawid Waloch. Jesteśmy dumni 
z tak wysokich lokat, gratulujemy 
dzieciom i życzymy dalszych sukce-
sów. / Paulina Kwak, Dorota Kustra.

szTafeToWe bieGi przełajoWe
SP 2

3 października wraz z opiekuna-
mi panią Beatą Milner-Firkowską, 
panem Józefem Wojciechowskim 
oraz z przedstawicielami Filmote-

ki Szkolnej ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Trzebnicy, odwiedziliśmy 
Pana Burmistrza Marka Długo-
zimę. Na początku spotkania po-
dziękowaliśmy za wsparcie finan-
sowe i możliwość wzięcia udziału 
w Ogólnopolskim Festiwalu Fil-

mowym w Warszawie, dzięki 
któremu nie tylko mogliśmy na-
uczyć się wiele o kinematografii, 
ale również poznać się z uczniami 
z całego kraju o takich samych za-
interesowaniach jak my. Wręczy-
liśmy Panu Burmistrzowi drobną 

pamiątkę z festiwalu i porozma-
wialiśmy o planach filmowych na 
nadchodzący rok. Pan Burmistrz 
nawiązał z nami świetny kon-
takt i opowiedział nam o swoich 
zainteresowaniach związanych 
z kinem. Na koniec spotkania po-

darował nam książki dotyczące 
stulecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości i zrobiliśmy sobie 
pamiątkowe zdjęcie. / Kamila Bo-
czar, 3B Gimnazjum

filmoTeka szkolna z „ jedynki” z WizyTą u pana burmisTrza
SP nr 1

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

 W odbiorach technicznych 
wspomnianych placów uczestniczył 
burmistrz Marek Długozima: - To 
zawsze bardzo miłe uczucie móc 
sprawiać przyjemność najmłod-
szym mieszkańcom naszej Gminy. 
Nowe place zabaw, to doskonałe 
kolorowe miejsca integracji i dzie-
cięcej beztroski.  Zarówno Taczów 

Mały jak i Brzyków zyskały miejsca, 
które przez lata będą służyć lokalnej 
społeczności. Te zadania wpisują 
się w zrównoważony rozwój Gminy 
Trzebnica, który konsekwentnie od 
ponad 11 lat realizuję – powiedział 
burmistrz.
 Przypomnijmy, że wcześniej 
w Brzykowie powstało nowocze-

sne boisko wielofunkcyjne, wyre-
montowana została świetlica oraz 
zbudowana droga do sąsiednich 
Szczytkowic. Remont drogi odbył 
się również w Taczowie Małym 
gdzie już niebawem powstanie 
również nowe boisko wielofunk-
cyjne. 

[sh]

TaczóW mały i brzykóW z nowymi placami zabaw

Nowe place zabaw powstały w Brzykowie oraz 
Taczowie Małym. To kolejne inwestycje w in-
frastrukturę sołectw. Tych na terenie Gmi-
ny Trzebnica jest 41 i każde może pochwalić 
się inwestycją, która zwiększa komfort życia 
mieszkańców.

▶ N ow y p l ac z abaw w Br z y kowie wi z y towa ł burmist r z M are k D ł u goz im a w raz 
z so ł t yse m i  radny m R ady miejs k iej  Tade u s ze m Ce p ie le m . Wc ze śniej  p o -
wst a ł o t u nowo c ze sne b ois ko oraz w y re m ontowano ś wie t l ice. 

▶ Ko lej ny p l ac z abaw p owst a ł  w Tac zowie M a ł y m . N a z dj .  so ł t ys Bro c ho c ina i 
radna R ady M iejs k iej  B arbara Świd z ińs k a oraz so ł t ys Tac zowa M a ł e go Do -
rot a Wł o d ar sk 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.

rOZWIąZANIE Z NUMErU 15 (144)

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje:

Halina Jackowska-Pocheć
has ło: 

NIEOCZEKIWANY SUKCES

imię i nazwisko

telefon

KUPON KRZYŻÓWKOWY dwutygodnika NR 15 (144)

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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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

R E K L A M A
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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

GABINET 
ORTODONTyCZNy

Leczenie waD zGryzu
lek. stom.

specjalista ortodonta

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. – pt.  900 – 1900

sobota 900 – 1300

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 powierzchni 50 mkw, 2 pokoje, pokój z 
aneksem kuchennym, łazienka, stan idealny, 
cena do negocjacji, tel. 785 464 303. 
LoKaL(17) w trzebnicy na mieszkanie lub 
działalność, 49 mkw, 2 pokoje przechodnie, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, do lokalu 
przynależy piwnica i pomieszczenie na stry-
chu, lokal do remontu, cena 135 000 zł do 
negocjacji, tel. 660 706 423.
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 ewen-
tualnie 20 zł/ osobę przy obsadzie / 4–4+/ 
osób. w tym ogrzewanie, prąd i ciepła 
woda, kaucja, 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, 
Żmigrodu, Rawicza za cenę do 300 000 zł. 
dom może być starszy do malutkiego re-
montu lub nowy do wykończenia, najważ-
niejszym kryterium jest działka nie mniejsza 
jak 30 arów. Proszę o konkretne propozycje 
na maila: dosmin@wp.pl lub telefonicznie 
723 919 061.
MIeSzKanIe(13) 101 mkw, na 1 piętrze, 
z garażem, ogrodem w okolicy Kątów wro-
cławskich, tel. 723 270 982.
MIeSzKanIe(13) własnościowe 39,6 mkw, 
dwa pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój, 
tel. 722 104 125, 722 104 087.
MIeSzKanIe(13) w Prusicach 41mkw, 
w bloku: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przed-
pokój + 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 + komór-
ki, 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 poko-
je, kuchnia, łazienka, duży hol i duży taras;
-wolnostojący budynek garażowy: a) parter- 
garaż 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. dział-
ka na, której znajdują się wymienione bu-
dynki to: 3002mkw, Ogród zaprojektowany 
jest przez architekta krajobrazu: fontanna, 
kaskada, oczko wodne, strumyk, ogrodze-
nie z piaskowca i żywopłot z cisów, miejsce 
na ognisko i grill, parking. do sprzedaży 
również sąsiadujące 2 działki budowlane o 
powierzchni: 1759 mkw i 1801mkw, sieć wo-
dociągowa w odległości 1 metra od granicy 
działki, prąd – skrzynki ZK przynależne do 
działek. Cena 80,00 zł./mkw, tel. 665 886 993.

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.

DzIałKę(17) w Pawłowie trzebnickim o po-
wierzchni 0,35 ha wraz z zabudowaniami - 
budynkiem mieszkalnym oraz z zabudowa-
niami gospodarczymi, tel. 609 432 538. 
DzIałKa(17) budowlana, 9 arów Komoro-
wo, 5km od trzebnicy, położona jest 25km 
od wrocławia, 5km od trzebnicy przy dro-
dze asfaltowej, wjazd na działkę z obniżo-
nym chodnikiem, wybudowana nowa trasa 
szybkiego ruchu S5 trzebnica - wrocław, 
dojazd do Komorowa około 30min z wro-
cławia, budowana jest nowa infrastruktura, 

6533 wH , cena 1360 zł, whirlpool, po li-
kwidacji sklepu aGd,  tel. 501 383 638, 
601 838 394.
SprzęT aGD(13) mikrofalówka, płyta in-
dukcyjna, opiekacz, myjka ciśnieniowa, 
sprzęt muzyczny, tel. 723 270 982.
TrajzeGa(15) sprawna, do cięcia drzewa, 
blat metalowy; silnik 4,5 kw, cena 1200 zł, do 
negocjacji, tel. 608 082 456.
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.
MaLIny(14) owoce na sok, 10/ kg, tel. 
604 705 435.
aGD – zaMrażarKI(13) 3 szt, witryna 
chłodnicza 1 szt, waga elektryczna 1 szt, 
szuflada do kasy fiskalnej 1 szt, tel. 604 231 
515.
opIeLacz(13) do obróbki miedzy rzędami 
ziemniaków i warzyw, tel. 668 302 127.
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 
altanki, można z niego zasilać radio, oświe-
tlenie w altance, ładować telefon komórko-
wy, 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 
Kw, wiszący (sprawny), bardzo tanio, Obor-
niki 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 pro-
dukcji 2013, cena do uzgodnienia, tel. 501 
266 437.
MaSzyny roLne(11) traktorek – samo-
róbka – silnik S-213 polskiej produkcji; Roz-
drabniacz do pasz i zboża BaK silnik 5Kw; 
Piła – silnik 7Kw – stół metalowy wałki 
z przodu i z tyłu, kółeczka transportu; Prze-

nad dziećmi w wieku 0- 8 lat, tel. 570 313 265. 
opIeKa na oSobą STraSzą(14) za-
opiekuję 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 dodatko-
wą pracę 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) za-
opiekuję się osobami starszymi, tel. 605 441 
363. 
praca w oGroDzIe(10) prace pielęgna-
cyjne w ogrodzie: koszenie traw, przycina-
nie 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 star-
szych 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 korepe-
tycji 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 tur-
bina na gwarancji, nawigacja ,komputer 
pokładowy, klimatyzacja, elektryka, cena 
10.900 zł, do negocjacji, tel. 502 860 657.

cIąGnIK(15) samoróbka, diesel + pług + 
brony+ wóz konny przerobiony do ciągni-
ka,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, akumula-
tor, 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 
sprzęgła i rozrządu, stan dobry, tel. 726 008 
961.

cITroen c15(13) minivan 5 osobowy, 1.8 
diesel, rok prod. 1999, kolor biały, przebieg 
213300 km. Samochód jest sprawny do jaz-
dy, 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 odbio-
ru 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

Drzewo(17) 8m drzewa, czereśniowe, tel. 
603 528 704.
GęSI(13) kaczki, kury, ekologiczne, chowane 
na własnych paszach, z wybiegiem, tel. 665 
549 669. 
GęSI(16) domowe, z małego stada, tel. 601 
304 371.
KróLIKI(13) kalifornijskie, na tuszki lun do 
dalszego chowu, tel. 603 465 219.
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.

KafLe(16) Laufen, wym. 10 x10, są na pod-
klejce 3 x 3, kolory: białe matowe (32mkw) 
i zielona 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.

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 6 listopada 2018 r.

droga trzebnica - Sułów oraz ścieżka rowe-
rowa, na całym odcinku, do doliny Baryczy, 
w sąsiedztwie budowane jest osiedle dom-
ków jednorodzinnych, atrakcyjne położenie, 
tel. 501 722 594.

DzIałKa(17)  budowlana, Mienice, pow. 10 
arów, tel. 506 954 021.
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 Szczytkowi-
cach, 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-
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 Kało-
wicach, gmina Zawonia, każda po 10 arów, 
sprzedam lub zamienię na mieszkanie w 
trzebnicy lub wrocławiu, tel. 798 263 003.
DzIałKa(14) budowlana, wieś Mienice gm. 
wisznia Mała, 15,80 arów, tel. 728 482 555.
DzIałKa(14) rekreacyjna w trzebnicy na 
Kociej Górze, 3,5 ara, zagospodarowana z 
altaną i schowkiem z narzędziami, krzewy, 
drzewa owocowe, kwiaty, tel. 661 185 138.
DzIałKa(14) budowlana, 11 arów, okolice 
trzebnicy, 15 min od wrocławia, warunki za-
budowy, 40 zł za mkw, tel. 695 489 071.
DzIałKa(14) powierzchnia 1,4 h, objętą 
MPZP - częściowo zabudowa jednorodzin-
na (działki możliwe do wydzielenia) oraz 
usługi, inne możliwości gospodarowa-
nia. Miejsce niedaleko od obu obwodnic S5, 
S8, ok. 200m zam. domy, przy infrastruktu-
rze, 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(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 dział-
ki i tak ma również wydane warunki zabu-
dowy (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(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.

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 czasu, 
bez zagnieceń i inne, prosta w obsłudze, 
pralka ma uszkodzone łożysko (hałasuje 
przy wirowaniu), poza tym działała bez pro-
blemu, cena 200 zł,  tel. 693 790 106.
pIec(13) na ekogroszek, 25 Kw, używany, 
producent SiEMKO, tel. 601 877 121.
bUTLe(13) azot tlen, trzebnica, tel. 514 604 
545.

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

TV(8) LG 42Ld650, 42 cale, płaski, używany, 
lekko uszkodzony (miga przy włączeniu), 
Odbiór własny: trzebnica lub Kryniczno, 
cena: 320 zł, tel. 606 610 955.
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. 
GłoŚnIKI(13) CREatiVE iNSPiRE P5800 – 5.1. 
Głośniki praktycznie nie używane, nie po-
siadają śladów użytkowania. w 100% spraw-
ne, 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 stan-
dardowych worków filtracyjnych, automa-
tyczne wyłączanie, do odbioru i zobaczenia 
w trzebnicy, 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, nieużywa-
ny, 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, 
JUNKERS 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.
chłoDzIarKo-zaMrażarKa(14) Li-
BHERR, kuchenka gazowa wraz z butlą, tel. 
798 263 003.
LoDówKI(14) whirlpool, BFL 8121w, cena 
1000 zł, BSNF 9152 OX, cena 1500 zł, po li-
kwidacji sklepu aGd,  tel. 501 383 638, 
601 838 394.
Drobne aGD(14) po likwidacji sklepu aGd 
:Sokowirówka Zelmer typ 486, cena 300 zł; 
wentylator biurkowy, cena 100 zł; Żelazka 
BOSCH: tda 503011, cena 200 zł; tda 4630, 
cena 200 zł; Golarka elektryczna StaGER GM 
007, cena 100 zł; dekoder tV naziemny, cena 
80 zł; Grzejnik olejowy 10 żeber, cena  150 zł; 
Fliselina do okapu szt. 100, cena 3 zł; Naświe-
tlacz LEd z czujnikiem ruchu 10 w, cena 50 
zł; tel. 501 383 638, 601 838 394.
oDKUrzacz(14) wielofunkcyjny aMBaSa-
dOR, nowy, nieużywany, tel. 661 185 138.
zMywarKa(14) whirlpool, do zabudowy 
wiO 3 t332P, cena 1600 zł, po likwidacji skle-
pu aGd,  tel. 501 383 638, 601 838 394.
acMT 815/bf(14) cena 1160 zł, po likwidacji 
sklepu aGd, tel. 501 383 638, 601 838 394.
płyTy InDUKcyjne(14)  whirlpool,  aCM 
838/NE, cena  900 zł ;  aCMt 756/NE, cena 
920 zł, tel. 501 383 638, 601 838 394.
KUchnIa woLnoSTojąca(14) aCMt 

DzIałKI(11) budowlane o pow. 11 arów, 
z wydaną decyzją na budowę w Gmina 
Zawonia, Pstrzejowice, tel. 725 147 283, 667 
909 102.
DzIałKa(13) budowlana, Księginice, ul. 
Czereśniowa, 2000 mkw (95 zł/mkw), tel. 
788 969 459.

SaD(14) czereśniowo-wiśniowy 1,37ha, przy 
trasie trzebnica-Oborniki Śl. Cena 140 tyś. zł,  
tel.502 318 266.
Garaż(14) wspólnota mieszkaniowa, ul. 
Piwniczna 7a-7b, cena do uzgodnienia, 
tel.698 745 828.
DzIałKI bUDowLane(10) do zakupu 
pozostała działka 14ar w miejscowości Skar-
szyn, dla której obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego. Poło-
żone jest w dogodnej lokalizacji znajdującej 
się w centrum miejscowości. Znajduje się 
w sąsiedztwie drogi powiatowej, w której są 
poprowadzone media. działka znajdują się 
3 km od węzła komunikacyjnego S8 Łozina, 
15 minut od wrocławskiego Lotniska. Cena 
75 zł/mkw do ewentualnej negocjacji, tel. 
531 145 110. 

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 zamiesz-
kania, do 150 tys. zł., tel. 530 226 466.

z aMIe nIę

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

MaM Do wynajęcIa

KawaLerKa(17) umeblowaną kawalerkę 
w Sędzicach, tel. 695 185 997.
MIeSzKanIe(17) w centrum trzebnicy o 
pow. 54 mkw, 2 pokojowe, umeblowane, 
bardzo ładne, balkon, C.O., od listopada, tel. 
502 008 216.
poKoje(17) dwa pokoje z przeznacze-
niem na gabinet lekarski, kosmetycz-
ny, biuro itp., obiekt monitorowany, 
klimatyzowany, z poczekalnią i par-
kingiem, przy ulicy Św. Jadwigi 25a. 
duży pokój- 27mkw, posiada własną łazien-
kę z toaletą, umywalką i bidetem, pokój 
klimatyzowany, z szafką i umywalką, mały 
pokój- 14mkw, klimatyzowany, z szafką i 
umywalką, tel. 697 628 276 ;  695 927 307.
MIeSzKanIe(17) dwupoziomowe, w trzeb-
nicy, w domu jednorodzinnym, 2 łazienki, 
kuchnia, 4 pokoje, szatnia, cena 2500,00 m-c 

+ opłaty/osobny licznik na światło i gaz/
tel. 601 764 525.
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 wielko-
ści 10 - 30 mkw, w centrum trzebnicy, ul. 
Solna 6, w biurowcu znajduje się 21 lokali. 
teren biurowca jest ogrodzony i posiada 
własny parking, tel. +48 663 844 847.
poKoje(15) dwa pokoje z przeznaczeniem 
na gabinet lekarski, kosmetyczny, biuro itp. 
Obiekt monitorowany, klimatyzowany, z po-
czekalnią i parkingiem, przy ulicy Św. Jadwi-
gi 25a, duży pokój - 27 mkw - posiada wła-
sną łazienkę z toaletą, z szafką i umywalką 
i bidetem, klimatyzowany, mały pokój – 14 
mkw, klimatyzowany, z szafką i umywalką, 
tel. 697 628 276, 695 927 307.
KawaLerKa(14) w trzebnicy dla małej firmy 
lub osoby prywatnej. Faktura Vat +umowa lub 
umowa najmu okazjonalnego, tel. 605 881 897.
LoKaL(14) sklep „Kogucik” przy ul. Solnej, z 
całym wyposażenie sklepu, tel. 665 233 752. 
MIeSzKanIe(13) w centrum trzebnicy, 
1piętro, pow.75mkw, ( 3pokoje,kuchnia 
umeblowana, łazienka, 2 duże balkony), w 
pobliżu Lidla, możliwość grillowania, usta-
wienia basenu itp., tel. 502 616 533.
LoKaL(13) po salonie samochodowym 
w trzebnicy, powierzchnia 170 mkw, po ka-
pitalnym remoncie, tel. 607 102 009.
STanowISKo(13) do stylizacji paznokci 
podnajmę osobie prowadzącej własną dzia-
łalność gospodarczą. Jedna stała opłata 600 
zł netto (3 dni w tygodniu), Chętnych zapra-
szam do kontaktu: Centrum Piękna i Rozwo-
ju w trzebnicy, tel. 533 061 062.
STanowISKo(13) do przedłużania rzęs (13) 
lub wykonywania masażu - podnajmę oso-
bie będącej na własnej działalności gospo-
darczej. Jedna opłata stała 600 zł netto (3 
dni w tygodniu). Centrum Piękna i Rozwoju 
w trzebnicy, tel. 533 061 062.
KawaLerKa(13) w trzebnicy, od zaraz, tel. 
71 758 46 61, 883 697 129.
MIeSzKanIe(13) pojedynka, od zaraz, tel. 
71 758 46 61, 883 697 129.
poKój(13) wynajmę pokój z osobną łazien-
ką z dostępem do kuchni i pralni w domu 
jednorodzinnym w trzebnicy + miejsce 
parkingowe na utwardzonym podwórku 
cena 800,/os. wolny od 01.09.2018, tel. 601 
764 525.
DoM(13) dla Firm, o pow. 280mkw + po-
dwórko 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 trzebnicy, przy ul. Kolejowej, tel. 663 844 
847.
MIeSzKanIe(14) o pow. 43 mkw, w trzeb-
nicy 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 po-
koje, kuchnia, łazienka, pomieszczenia go-
spodarcze, 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
opIeKUnKa(17) poszukuję opiekunki do 
osoby chorej/ Pan/w trzebnicy, mogę za-
pewnić osobne mieszkanie, cena do ustale-
nia, tel. 601 764 525.
MUrarz/oGóLnobUDowLanIec/
poMocnIK(15) przyjmę do pracy na tere-
nie 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. Pracu-
jemy 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 spa-
wacza lub ślusarza – spawacza. do obo-
wiązków pracownika należeć będzie wier-
cenie, cięcie i spawanie profili stalowych 
przy produkcji ogrodzeń, wymagamy umie-
jętności spawania i doświadczenia w pracy 
na stanowisku spawacza lub ślusarza – spa-
wacza. Oferujemy wysokie 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 pra-
cę, -dodatkowy pakiet ubezpieczeniowy 
w grupie Lux-Med, soby zainteresowane 
prosimy o wysyłanie CV na adres e-meil 
technologia@piekarnia-julka.com.pl, tel. 071 
387 86 57.
barManKa(13) "Restauracja pod Lwem" 
w Nowym dworze zatrudni barmankę, kon-
takt osobisty lub tel. 607 817 909.
SToLarz(13) Firma FreeKids w Zawonii za-
trudni Stolarza/Pomocnika stolarza. Umowa 
o pracę, e-mail: biuro@freekids.pl,  tel. (71) 
312 72 50.
MaGazynIer(13) Firma FreeKids w Zawo-
nii zatrudni Magazyniera. Umowa o pracę, 
e-mail: biuro@freekids.pl, tel. (71) 312 72 50. 
poMoc w LeKcjach (11) dla chłopca do 
czwartej klasy podstawowej, na stałe, od za-
raz, z doświadczeniem pedagogicznym, tel. 
796 500 052.
prowaDzenIe DoMU(11) na stałe, sprzą-
tanie, gotowanie, robienie zakupów, tel. 796 
500 052.
MUrarz(11) zatrudnię murarzy, zbrojarzy, 
tynkarzy gipsowych, pomocników oraz 
osoby do przyuczenia, tel. 607 085 292.
opIeKUnKa(11) zatrudnię opiekunkę do 
dziecka niepełnosprawnego, w sierpniu, 
w trzebnicy, tel. 664 216 604.
cUKIernIK(11) lub osoba do przyucze-
nia. Zatrudnię osobę do produkcji bułek 
drożdżowych. 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 

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

Spawacz-ŚLUSarz
opis:
•	 Spawanie	metoda	MIG/MAG	oraz	TIG

Krawcowa
opis:
•	 Samodzielnie	szycie	ze	sztucznej	skóry

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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packa konna do siana – widłowa; Rozdrab-
niacz do buraków i ziemniaków elektryczny; 
Oprzyknik do ziemniaków 3 rzędowy; do-
łownik do ziemniaków; Siewnik lejowy do 
nawozu; tel. 660 895 303.
DMUchawa (11) polska dmuchawa do 
zboża, cena 750 zł, tel. 696 685 460.
płUG(15) dwuskibowy, konny, tel. 883 394 
355.
MaTerIały KonSTrUKcyjne(10) ką-
towniki, 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, ta-
NiO, 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 
chłodnicze(szafy)-3szt, Lada chłodnicza dł. 
180cm-1szt oraz inne urządzenia po likwi-
dacji sklepu – 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 
ręcznych i mechanicznych, cena 10 tyś. zł, 
tel. 883 433 493.

żerDzIe(6) Kuźniczysko, tel. 664 770 549.
TrajzeGa(6) działającą, pas transmisyjny, 
silnik 5,5 kw, cena do uzgodnienia, tel. 697 
607 049.
waGa(6) dziesiętna, boczny przesuw, cena 
do uzgodnienia, tel. 697 607 049.
płyTKI(6) ścienne ELida kolor kremowy, 
wym. 22,3 x 44,8, dwie paczki, nowe, 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 spacero-
we z osłoną na nóżki, folia przeciwdeszczo-
wa, torba, śpiworek, parasolka. Kolor - len, 
cena do uzgodnienia,  tel. 792 561 852.

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

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

cena 25 zł, tel 603 873 294.

paczKa(14) dla dziewczynki, stan bardzo 
dobry, rozmiar 134/140, 70 sztuk, w tym 2 
letnie kurtki, 10 sukienek, 10 spodni, 5 swe-
try, 28 bluzek., cena 280 zł, Odbiór  trzebni-
ca, tel. 602 635 569.

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

rower GórSKI(13) męski i damski oraz 
marki BULLS na kołach „26”, tel. 723 270 982.
rowereK(13) Smoby 20 zł , tel. 506 358 723.
rowery(13)  uszkodzone, na części, tel. 721 
952 000.
choDzIK z baLKonIKIeM(11) 4 kołowy, 
składany, bardzo tanio, Oborniki Śląskie, tel. 
605 365 312.
wózeK(11) GRaCO, spacerówka, bardzo 
mało używany, z parasolką i całym wypo-
sażeniem, 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 uzgodnie-
nia, 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, ku-
piony i serwisowany: arkady wrocławskie, 
cena 650 zł, tel. 602 802 869.

wózeK(7) firmy X-LaNdER koloru niebie-
skiego. Spacerówka plus gondola w bardzo 
dobrym stanie ze wszystkimi akcesoriami. 
w cenie wózka adaptery do fotelika firmy 
Maxi Cosi. Cena do negocjacji., tel. 790 558 
209. 

MebLe 

Spr ze DaM

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

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 kom-
pletu wersalki z drewnianymi oparciami, nie 
zmieniono tapicerki, ale jest potencjalnie 
taka możliwość na taką jak na wersalce, cena 
100 zł /szt., do negocjacji,  tel. 601 076 164. .

  Tapczan(14)użytkowany 3 lata,  dł. 197 
cm, szer. 120 cm, wys. 40 cm, cena 400 zł, do 
negocjacji, 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 negocjacji, tel. 601 076 164..

foTeLe(14) całe tapicerowane, dł. 88 cm, 
szer. 78 cm, wys. 78 cm, nowe gąbki i tapi-
cerka, 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, 
odbiór 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, ko-
moda 3 sekcyjna 200 zł, szafa szklana (re-
gał) 150 zł, szafa na ubrania 80 200 zł, ława 
100 zł; z pokoju dziecięcego: szafa narożna 
dziecięca 250 zł, komoda dziecięca 120 zł, 
łóżko drewniane 90x200 z materacem 110 
zł, łóżeczko dziecięce 80 zł, tel. 506 358 723.
obraz(13) 4 sztuki, wyszywany z 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) witry-
na wysoka wymiary: 178 cm wysokość, 52 
cm szerokość, 40 cm głębokość; 2) witryna 
niższa wymiary: 120 cm wysokość, 98 cm 
szerokość, 40 cm głębokość; 3) Komoda RtV 
wymiary: 140 cm szerokość, 38 cm wyso-
kość, 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

aUTKo(17) jeździk dla dziecka do 3lat / bez 
baterii/, cena 100 zł., bardzo mało używany 
tel. 506 953 406.

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.

KUrTKa(15)  roz. 110 cm, wiosenno-jesien-
na, cena 20zł, tel 603 873 294.

bLUzy(15) dwie sztuki, polar, roz. 98-104 cm, 

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

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.

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

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

KorKI(14) mało używane, Nike Mercu-
rial, 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 membraną roz. 170, H&M, cena 70 zł, tel. 
693 790 106.

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

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

UbranKa DLa pSa(13) 2 sztuki, noszone 
wcześniej przez mojego psa. Ubranka to 
1 sweterek, 1 ubranie jeansowe w środku 
z polarkiem. Ubranka na psy typu buldog 
francuski, mops. Cena za sztukę 20 zł. Przy 
zakupie 2 szt. cena na pewno ulegnie zmia-
nie, do odbioru i zobaczenia w trzebnicy, 
tel. 691 141 985.

KUpIę / oDDaM / przyjMę

oddam za darmo Kanapa(13) plus 
dwa fotele, kolor bordowo różowy, w do-
brym stanie, tel. 724 423 151.
przyjmę zIeMIa-hUMUS(10) przyjmę 
dużą ilość ziemi – humusu do zagospoda-
rowania ogrodu. Okolica trzebnicy, o każdej 
porze dnia, tel. 607 669 280.
oddam foTeLe(12) dwie sztuki, tel. 724 
423 151

R E K L A M A
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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 17 (146) / 2018
data wydania:  19.10.2018

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

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 

kierownik
buDowy
Inspektor Nadzoru

Przeglądy Budowlane
Wspólnoty mieszkaniowe 

tel. 792 444 422

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

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

MIejSce
na Twoje

oGłoSzenIe

SKraDzIono rower(16) 

córce. Był to prezent na Komunię. Proszę 
o kontakt gdyby, ktoś widział taki rower. 
KELLyS VaNity 20. Rama15", koła 26". 
Czeka duża nagroda, tel. 698 622 561.

Firma TOMIK oferuje 

PROFESJONALNE
CZYSZCZENIE

- DYWANÓW 
- WYKŁADZIN 
- TAPICERKI 
 SAMOCHODOWEJ 
- MEBLI TAPICEROWANYCH

Konkurencyjne ceny!

tel. 693 431 523 

ZADZWOŃ, SPRAWDŹ CENY!

przyjmę(17)

nieodpłatnie sprawną 
pralkę i lodówkę. Przy-
jadę na miejsce, tel. 
514 102 443.
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