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Dożynki Gminne – kuźniczysko 2019

Gminne Święto Plonów w Kuźniczysku za nami! 7 września mieszkańcy gminy i licz-
ni goście wspólnie dzielili się radością płynącą z zakończenia tegorocznych żniw. 
Tradycyjnie zachwyciły pokaźne wieńce dożynkowe, kramiki bogate w swoj-
skie jadło i lokalne produkty, piękne stroje ludowe oraz wspaniałe boch-
ny chleba, które są symbolem zebranych plonów. Na zdj. burmistrz  
Marek Długozima oraz starostowie dożynkowi Marcin Pietrasik 
i Ewa Szybiak-Pietrasik podczas dzielenia dożynkowych chlebów.

Dofinansowanie 
pozyskane 

Burmistrz 
Marek Długozima

 pozyskał ponad 3 mln. zł. 
dofinansowania na budowę 

dróg na terenie 
Gminy Trzebnica. 

s. 4

Przyjaźń 
Polsko-Węgierska 

W niedzielę 8 września 
w kościele pw. św. Aposto-

łów Piotra i Pawła odbyła 
się msza św. w intencji 

Jánosa Esterházego 
 – węgierskiego patrioty, 

którego proces beatyfika-
cyjny toczy się w Krakowie. 

We mszy uczestniczyła 
konsul generalna Węgier 

pani Adrienne Körmendy 
wraz z burmistrzem 

Markiem Długozimą. 

s. 11
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 Już niedługo w Trzeb-
nicy kolejne wielkie spor-
towe wydarzenie, czyli 
otwarcie hali widowisko-
wo-sportowej. Czy może-
my coś więcej powiedzieć 
o tym pięknym obiekcie 
oraz o tym, jakie są plany 
wobec hali? 
MAREK DŁUGOZIMA: – 
Budowę hali widowiskowo 
– sportowej zapowiadałem 
już podczas otwarcia jednej 
z wielu gminnych inwesty-
cji, jaką była budowa nowej 
siedziby Szkoły Podstawo-
wej nr 2. Wspomniana hala 
powstała głównie z myślą 
o młodych mieszkańcach 
naszej gminy uczęszczają-
cych do pobliskiej szkoły. 
Natomiast na etapie pro-
jektu zadbałem też o to, by 
funkcjonalność tej ogrom-
nej i ważnej dla gminy 
inwestycji była jak naj-
szersza. Dlatego w efekcie 
końcowym powstał piękny, 
profesjonalny obiekt, który 
pomieści prawie 1000 wi-
dzów i który będzie mógł 
gościć sportowców z wie-
lu dziedzin, a rozgrywane 
turnieje będą mogły mieć 
przy wielu dyscyplinach 
rangę nawet międzynaro-
dową. Należy pamiętać, 
że obiekt służyć będzie 
również do organizowania 
różnego rodzaju widowisk 
typu koncerty czy uroczy-
ste gale. Plany związane 
z wykorzystaniem obiektu 
są jak zwykle w Trzebnicy 
– ambitne i długofalowe. 
Dysponujemy doskonałym 
zapleczem sportowo-po-
bytowym i jesteśmy zna-
komicie skomunikowani 
ze stolicą Dolnego Śląska – 
zaledwie 10 minut zajmuje 

teraz pokonanie drogą 
ekspresową S-5 trasy Wro-
cław – Trzebnica. Ofertę 
wykorzystania hali kie-
rować będziemy m.in. do 
klubów i drużyn różnych 
dyscyplin sportowych, bo 
możemy zaproponować 
naprawdę wiele – poza peł-
nowymiarową halą może-
my drużynom udostępnić 
kryty i odkryty basen wraz 
ze strefą odnowy biologicz-
nej, siłownię, salę do cross-
fitu, boiska do squasha, 
kręgielnię. Do tego dyspo-
nujemy pięknymi terenami 
rekreacyjno-sportowymi 
oraz stadionem Fair Play 
Arena, wybudowanym 
zgodnie z wymogami 
UEFA w zakresie centrów 
pobytowych. 
 Trzebnica to miejsce, 
w którym organizowa-
nych jest bardzo dużo im-
prez sportowych. Co pod 
tym względem działo się 
w ostatnim czasie? 
 – Przede wszystkim 
chcę powiedzieć, że nie bo-
imy się odważnych pomy-
słów i nie mamy żadnych 
kompleksów, jeśli chodzi 

o nasz udział w dużych 
i ciekawych przedsięwzię-
ciach. Tak było np. przy 
największej sportowej im-
prezie w Polsce w ostatnich 
latach – Igrzyskach Spor-
tów Nieolimpijskich – The 
World Games Wrocław 
2017. Trzebnica była jed-
nym z trzech partnerów 
tego wydarzenia z terenu 
całego Dolnego Śląska. 
Przypadło nam w udziale 
zorganizowanie biegów na 
orientację i dziś z dumą 
mogę powiedzieć, że wy-
wiązaliśmy się z naszego 
zdania wzorowo, co po-
twierdził sam wiceprezes 
Światowego Związku Bie-
gów na Orientację, który 
towarzyszył nam podczas 
tego pięknego sportowego 
święta. Rok wcześniej zor-
ganizowaliśmy imprezę te-
stową przed World Games 
– Puchar 
Ś w i a t a 
w Bie-
gach na 
O r i e n -
t a c j ę . 
W ó w -
czas na 

trzebnickim rynku go-
ściliśmy sportowców z 24 
krajów. Byliśmy również 
gospodarzem mistrzostw 
świata w biegach przełajo-
wych osób niepełnospraw-
nych intelektualnie organi-
zowanych przez Związek 
Stowarzyszeń Sportowych 
„Sprawni-Razem” oraz 
Międzynarodową Fede-
rację INAS. Mecenat nad 
wydarzeniem sprawowa-
ły również Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, Polski 
Komitet Paraolimpijski 
oraz Polski Związek Lek-
kiej Atletyki. Dzięki takim 
wydarzeniom, wspomnia-
nej infrastrukturze i duże-

mu doświadczeniu organi-
zacyjnemu, Trzebnica stała 
się ważnym ośrodkiem po-
bytowo – treningowym na 
sportowej mapie Dolnego 
Śląska.
 Trzebnica słynie z le-
gendarnego już Trzebnic-
kiego Ulicznego Biegu 
Sylwestrowego. Która edy-
cja tego wydarzenia przy-
pada w tym roku i jakie 
atrakcje czekają w Trzeb-

nicy na biegaczy? 
– Uliczny Bieg Sylwestrowy 
w Trzebnicy na stałe wpisał 
się w kalendarz wydarzeń 
w Trzebnicy. W tym roku 
odbędzie już jego 35. edy-
cja. Jej to jedna z najstar-
szych imprez biegowych 
w naszym kraju. Jego wy-
pracowana i rozpoznawal-
na marka ściąga do nas 
w ostatnim dniu roku mi-
łośników biegania z całej 
Polski oraz gości z zagrani-
cy. Mieszkańcy wychodzą 
wtedy na ulice, by w miłej 
i przyjaznej, sylwestro-
wej atmosferze dopingo-
wać biegaczy. Staramy się 
z każdym rokiem urozma-
icać nasz bieg, by sportow-
cy wyjeżdżali z Trzebnicy 
naładowani pozytywna 
energią i z poczuciem, że 
uczestniczyli w świetnej 
imprezie. Szczególna data 
wydarzenia pozwala za-
kończyć na sportowo stary 
rok, ale jednocześnie jest 
świetnym momentem na 
wdrożenie postanowień 
noworocznych. W tym 
roku wprowadzamy bar-
dzo istotną nowość, która 
powinna ucieszyć spore 
grono biegaczy. Do trady-
cyjnego dystansu 10 km 
wprowadzamy dodatkowo 
dystans 5 km, dzięki czemu 
biegacze rozpoczynający 
swoją przygodę z tym spor-
tem lub ci, którzy nie czują 
się jeszcze na siłach, by na-
szą zróżnicowaną i wyma-
gającą trasę pokonać dwa 
razy, będą mogli pobiec 
tylko jedną pętlę i również 
wyjadą z Trzebnicy z me-
dalem. Kolejną nowością 

jest lokalizacja startu oraz 
ceremonii medalowej. Od-
będzie się to nie gdzie in-
dziej, jak właśnie w nowej 
hali widowiskowo – spor-
towej. 
 Kiedy w takim razie 
uroczyste otwarcie hali 
widowiskowo – -sporto-
wej i czego możemy się na 
nim spodziewać? 
 – Otwarcie hali zapla-
nowane jest na przełom 
października i listopada 
br. Nie chciałbym zdra-
dzać szczegółów otwar-
cia, bo jak zwykle szykuję 
niespodziankę dla miesz-
kańców. Powiem tylko, że 
z pewnością będzie to wy-
darzenie z rozmachem, jak 
zresztą wszystkie otwarcia 
naszych największych in-
westycji. Nie zabraknie 
akcentów sportowych, jak 
i widowiskowych. Od po-
czątku wiedziałem, że moja 
decyzja o budowie hali jest 
decyzją o znaczeniu dłu-
gofalowym. Obserwując 
dynamikę rozwoju naszej 
gminy oraz mieszkalnic-
twa, wiem, że hala będzie 
służyła wielu kolejnym 
pokoleniom trzebniczan 
i jestem z tego powodu bar-
dzo dumny. Tym bardziej, 
że nowa hala widowisko-
wo – sportowa prezentuje 
się naprawdę imponująco, 
o czym będzie mógł się 
niebawem przekonać każ-
dy, kto do nas zawita. 

Rozmawiała 
ALEKSANDRA

 SZUMSKA

Szanowni Państwo!
Po raz kolejny żądna sensacji 
gazeta „NOWa” w osobie redak-
tora Daniela Długosza, próbuje 
umniejszyć i zdyskredytować re-

alizację mojej kolejnej obietnicy 
wyborczej złożonej mieszkańcom 
przy ostatnich wyborach. Pra-
gnę jednak Państwa uspoko-
ić, że otwarcie nowej, pięknej 
hali widowiskowo-sportowej 
planowane jest na przełomie 
października i listopada. To, że 
Inspektor Nadzoru Budowlanego 
wstrzymał chwilowo jej budowę 
wynika z faktu, że opracowuje-
my obecnie projekt zamienny, 
na którym zostaną wprowadzo-
ne zmiany, które nastąpiły pod-
czas realizacji inwestycji. To, że 
w trakcie budowy coś ulega 
zmianom i modyfikacjom jest 
rzeczą zupełnie naturalną, po-
nieważ wiele problemów jest nie 
do przewidzenia podczas projek-
towania tak dużej inwestycji. Po-

nadto zmiany dotyczą w głównej 
mierze terenów wokół hali a nie 
samej hali, która praktycznie jest 
już gotowa. Tak więc spodzie-

wałem się wstrzymania budowy 
jednak doświadczenie nauczy-
ło mnie, że czasami lepiej na-
wet poczekać trochę dłużej, 
ale nanieść konieczne zmiany 
na etapie realizacji a nie już po 
oddaniu inwestycji do użytku. 
Przypomnę tylko, że budowa 
basenu miała roczne opóźnienie 
w stosunku do pierwotnych za-
łożeń, a dziś już nikt o tym nie 
pamięta i wszyscy z niego chęt-
nie korzystają. Wszystkie etapy 
budowy w ramach kontroli są na 
bieżąco omawiane z Inspekto-
rem Nadzoru, z którym jesteśmy 
w ścisłym kontakcie i któremu 
w tym miejscu dziękuję za dobrą 
współpracę przy realizacji tej in-
westycji.
Hala Widowiskowo-Sportowa 
powstanie pomimo licznych ata-
ków ze strony redaktora Daniela 
Długosza i gazety reklamowej 
„Nowa”, pomimo rzucania ko-

lejnych kłód pod nogi, a także 
donosicielstwa i podważania po-
trzeby budowy nowej hali przez 
wspomnianego redaktora Długo-
sza oraz radnych opozycyjnych 
w osobach: Mirosława Marca, 
Renaty Bujak-Ziółkowskiej, Mał-
gorzaty Lecyk, Justyny Wróbel, 
Krzysztofa Śmiertki, Janusza 
Szydłowskiego, Artura Kani 
i Zbigniewa Kuźmy, a także licz-
nych problemów stwarzanych 
przy jej budowie przez sąsiadów 
z firmy ARHAT Sp. z o.o zarzą-
dzanej jeszcze niedawno przez 
mieszkankę naszej gminy – 
mecenas Marzenę Sitną (była 

prezesem spółki do maja 2019 
r, a która wcześniej świadczy-
ła swoje usługi prawne na rzecz 
gminy), a obecnie przez jej mamę 

Halinę Sitną, która jest prezesem 
spółki ARHAT sp. z o.o. Tu na-
leży podkreślić, że protesty przez 
wspomnianą spółkę były składa-
ne już na etapie pozwolenia na 
budowę, co dodatkowo opóźni-
ło rozpoczęcie inwestycji o pół 
roku. W toku całej inwestycji 
szczególną aktywnością odzna-
czał się pełnomocnik a zarazem 
wspólnik wspomnianej spółki 
ARHAT SP. z o.o. mecenas Sła-
womir Byra. 
Wszystkie te przeciwności spra-
wiają, że z jeszcze większym za-
angażowaniem oraz energią dążę 
do oddania w Państwa ręce tej 
drugiej największej, po Gmin-
nym Parku Wodnym Trzebnica
-ZDRÓJ, inwestycji w powojen-

nej historii Gminy Trzebnica. 
Przykre jedynie jest to, że działa-
nia redaktora Długosza i rad-
nych opozycyjnych są skupio-
ne na donoszeniu do różnych 
instytucji oraz na tym, by gmi-
nie odebrać dofinansowanie 
na wspomnianą inwestycję. To 
pozwoliłoby zdestabilizować bu-
dżet gminy i wstrzymać kolejne 
inwestycje, które skutecznie re-
alizuję już od ponad 12 lat. Oczy-
wiście podejmę kolejną walkę 
o to, by tak się nie stało, ponieważ 
to już kolejna inwestycja, która 
w ten sposób jest torpedowana 
przez grupę opozycyjnych rad-
nych wspieranych przez NOWą 
gazetę trzebnicką. 
W każdą inwestycję wkładam 
ogrom pracy, energii i zaanga-
żowania, dlatego nie pozwolę, by 
mój trud i serce, które wkładam 
w realizację każdej inwestycji, 
poszły na marne przez małostko-
wość ludzi kierowanych nienawi-
ścią wobec mojej osoby.
Poprzez kłamliwe artykuły pi-
sane przez redaktora Daniela 
Długosza w Gazecie Nowej oraz 
działania radnych opozycyjnych 
cierpi wizerunek Trzebnicy. 
W szczególności przez radnego 
Mirosława Marca, który rzuca 
pod moim adresem oszczerstwa 
i pomówienia (a który jako radny 
poprzednich kadencji wsławił się 
jedynie tym, że blokował powsta-
nie marketów, by jego mały skle-

pik mógł nadal funkcjonować) 
Ciężko pracuję wraz z radnymi 
z mojego klubu oraz pracownika-
mi urzędu na pozytywny wizeru-
nek naszej gminy i nie pozwolę 
na niszczenie tej pracy. Wizeru-
nek buduje się długo, a zepsuć go 

można bardzo szybko. Jest to ze 
szkodą zarówno dla mnie jako 
burmistrza, jak i mieszkańców, 
którzy w zdecydowanej większo-
ści popierają moje działania oraz 
kierunek rozwoju mojego miasta 
i gminy.

Z poważaniem 
Marek Długozima

Burmistrz Gminy trzebnica

R E K L A M A

Subiektywnym okiem burmistrza
Oświadczenie burmistrza w sprawie Hali Widowiskowo-Sportowej

doświadczenie 
nauczyło mnie, 

że czasami lepiej 
nawet poczekać 
trochę dłużej, ale 

nanieść konieczne 
zmiany na etapie 
realizacji a nie już 
po oddaniu inwe-
stycji do użytku

działania redakto-
ra Długosza i rad-

nych opozycyj-
nych są skupione 
na donoszeniu do 
różnych instytucji 

oraz na tym, by 
gminie odebrać 
dofinansowanie 
na wspomnianą 

inwestycję. 

opracowujemy 
obecnie projekt 

zamienny, 

 Pragnę Państwa 
uspokoić, że 

otwarcie nowej, 
pięknej hali wi-

dowiskowo-spor-
towej planowane 
jest na przełomie 

października 
i listopada. 

To, że w trakcie 
budowy coś ulega 

zmianom i mo-
dyfikacjom jest 
rzeczą zupełnie 

naturalną,

Ambitnie i długofalowo
Rozmowa z Markiem Długozimą – burmistrzem TrzebnicyNa przełomie 

października i listopada 
w Trzebnicy otwarta zo-
stanie nowa hala 
widowiskowo-sportowa. 
Burmistrz Trzebnicy – 
Marek Długozima 
opowiada o tym, jak 
będzie wyglądało uro-
czyste otwarcie obiek-
tu, jakie ma plany 
wobec niego, a także 
co pod względem 
sportowym słychać 
w zarządzanej przez 
niego gminie. 

Już na przełomie października i listopada w Trzebnicy
otwarty zostanie nowy piękny obiekt
widowiskowo-sportowy

„W efekcie końcowym powstał piękny, 
profesjonalny obiekt, który pomieści pra-
wie 1000 widzów i który będzie mógł go-
ścić sportowców z wielu dziedzin, a roz-
grywane turnieje będą mogły mieć przy 
wielu dyscyplinach rangę nawet między-
narodową. Należy pamiętać, że obiekt 
służyć będzie również do organizowania 
różnego rodzaju widowisk typu koncer-
ty czy uroczyste gale. Plany związane 
z wykorzystaniem obiektu są jak zwykle 
w Trzebnicy – ambitne i długofalowe”

Zapraszamy do zapoznania się z przedrukiem wywiadu jakiego burmistrz Marek Długozima udzielił redakcji Słowa Sportowego. Rozmowa dotyczyła nowej hali widowiskowo-sportowej.
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 Uroczystość wręczenia promes 
odbyła się 4 września w Urzędzie 
Miejskim w Trzebnicy. – Miło mi 
jest witać tutaj Państwa korzysta-
jąc z gościnności gospodarza tej 
uroczystości burmistrza Marka 
Długozimy. Trzebnica rozkwi-
ta, a dzisiejsze promesy, pozwolą 
na jej dalszą modernizację. Naj-
ważniejszą informacją jest to, że 
w sumie na remonty, przebudowy 
i budowy dróg wsparcie rządowe 
w wysokości ponad 200 mln zł 
otrzymają: powiaty na 44 inwesty-
cje i gminy na 118 zadań inwesty-
cyjnych. Gratuluję bardzo dobrze 
sporządzonych wniosków, a co 
za tym idzie otrzymanych dofi-
nansowań. Słowo przywitania, do 

przybyłych na uroczystość wój-
tów, burmistrzów i starostów skie-
rował również burmistrz Marek 
Długozima: – Witam wszystkich 
i mam nadzieję, że dane będzie 
nam się częściej spotkać w tak mi-
łych okolicznościach jakimi bez 
wątpienia jest dzisiejsza uroczy-
stość wręczenia dofinansowań. 
Pozwolą one na budowę wielu 
potrzebnych lokalnym społeczno-
ścią dróg i jednocześnie poprawę 
bezpieczeństwa mieszkańców na-
szego regionu. Dziękuję Wojewo-
dzie Pawłowi Hreniakowi za de-
cyzję o przyznaniu dofinansowań, 
a także bardzo dobrą współpracę 
na przestrzeni ostatnich lat. Do-
strzega on potencjał naszej gminy, 

czego dowodem jest m.in. ta kon-
ferencja, która odbywa się wła-
śnie w Trzebnicy. Dziękuję rów-
nież rządowi reprezentowanemu 
przez premiera Mateusza Mora-
wieckiego za powołanie do życia 
Funduszu Dróg Samorządowych 
– powiedział burmistrz i dodał: – 
Otrzymane dziś dofinansowanie 
to owoc rzetelnie sporządzonych 
wniosków, dzięki którym znaj-
dujemy się zawsze w rankingowej 
czołówce. Przypomnę, że w ostat-
nim czasie, oprócz wspomnia-
nych dróg otrzymaliśmy dofinan-
sowanie na budowę m.in. rond czy 
świetlic – zakończył burmistrz.  

[sh]

Dofinansowania przyznane w Trzebnicy
Burmistrz Marek Długozima odebrał z rąk Wojewody Dolnośląskiego 
Pawła Hreniaka promesy na inwestycje drogowe w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych. – Moje skuteczne działania zaowocowały pozy-
skaniem środków na budowę dróg łączących Cerekwicę z Masłowem 
oraz Jaźwiny z Koczurkami – powiedział burmistrz. 

R E K L A M A

R E K L A M A▶ Uroc z ystość o dbył a s ię w Ur zę d z ie M iejs k im w Tr ze b nic y.  Burmist r z jako 
gosp o d ar z ,  pr z y wit a ł  ws z yst k ic h ze b ranyc h . 

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a o de b ra ł  z  rąk Wojewo dy 
Do lnoś l ąs k ie go Paw ł a H re niak a prom e s y na inwe st y-
cje dro gowe w ram ac h Fundus z u D ró g Samor z ądow yc h 
w w yso kośc i  p onad 3 mil ionów z ł .

▶ Wojewo d a Pawe ł H re niak p o grat ulowa ł ot r z y m anyc h dot acj i . 

▶ Mieszkańcy Jaźwin i Koczurek zyskają bezpośrednie połączenie drogowe. ▶ Burmist r z wsp ó lnie z so ł t yse m i  radny m R ady M iejs k iej  Edwar de m Siko -
rą wi z y towali  dro gę,  k tóra ju ż wk rótce zost anie pr ze bu dowana i  p o ł ą -
c z y Ce re k wicę z M as ł owe m .

KIEROWNICTWO MSZ W TRZEBNICY
Gmina Trzebnica oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu serdecznie zapraszają na debatę pt. "Osiągnięcia polskiej polityki zagranicz-
nej w latach 2015-2019: Polska innowacyjna". Spotkanie rozpocznie się 19 września o godz. 17.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Trzebnicy (pl. Piłsud-
skiego 1). Wstęp wolny! Podobne debaty z udziałem Kierownictwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, podejmujące różne aspekty polskiej polityki zagranicznej, 
odbywają się w każdym województwie w Polsce. Na Dolnym Śląsku wydarzenie zostanie zorganizowane właśnie w Trzebnicy. 
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Ligota trzebnicka z nową świetlicą

 Świetlica w Ligocie to trzecia 
z nowych obiektów powstałych 
w Gminie Trzebnica. Wcześniej 
bliźniacze budynki zyskały Kuź-
niczysko i Księginice. Kolejne 
świetlice powstaną w Skarszynie, 
Nowym Dworze, Świątnikach, 
Koczurkach, Brzeziu, Masłowcu, 
Będkowie, Ujeźdźcu Wielkim 
oraz w Droszowie.
 Sołtys Tadeusz Jakubowski 
w słowach podziękowania za-
uważył, że w ostatnim czasie 
burmistrz Marek Długozima za-
inwestował w Ligotę ok. 3 milio-
ny złotych: – Dziś otwieramy tę 
nową świetlicę, za która jesteśmy 
bardzo wdzięczni. Będzie ona 
zapewne centrum naszej sołec-
kiej integracji. Nie należy jednak 
zapominać, że wcześniej otwarte 
zostało u nas boisko wielofunk-
cyjne, mamy także plac zabaw, 
powstały nowe drogi, a za chwi-
lę zyskamy nowe oświetlenie. Za 
te wszystkie inwestycje, w imie-
niu własnym, Rady Sołeckiej 
i wszystkich mieszkańców, bar-
dzo serdecznie dziękuję burmi-

strzowi, który musi przecież od-
powiednio zadbać o 41 sołectw. 
Dziękuję także wszystkim zaan-
gażowanym w organizację dzi-
siejszej uroczystości – zakończył 
wręczając burmistrzowi specjal-
ne podziękowanie oraz pamiąt-
kowy obraz. 
 Jednym z ważniejszych mo-
mentów uroczystości, było wrę-
czenie na ręce mieszkańców aktu 
przekazania świetlicy. Burmistrz 
podkreślił, że jest to kolejny tego 
typu obiekt, który powstał na 
przestrzeni ostatnich lat w Gmi-
nie Trzebnica: – Prowadząc zrów-
noważony rozwój gminy staram 
się tak dzielić środki, by realizo-
wać kluczowe potrzeby miesz-
kańców sołectw. Tak powstają 
kolejne kilometry dróg, chodni-
ków, place zabaw czy świetlice. 
Księginice, Kuźniczysko i Ligota, 
trzy piękne i nowoczesne obiek-
ty służą już mieszkańcom swo-
ich miejscowości, a dodatkowo 
będą pełniły role klubów dzie-
cięcych. Do południa w klubach 
zapewnimy dzieciom taką samą 

opiekę jak w Gminnym Żłobku 
w Trzebnicy. Po południu świe-
tlice posłużą za miejsce integracji 
– powiedział burmistrz i dodał: 
– W tym miejscu chciałbym rów-
nież podkreślić starania sołtysa 
Tadeusza Jakubowskiego, a także 
radnej Rady Miejskiej poprzed-
niej kadencji Barbary Trelińskiej, 
którzy zabiegali o powstanie in-
westycji. Mam nadzieję, że świe-

tlica stanie się centrum życia so-
łectwa.  Również mieszkańcy 
nie kryją swojego zadowolenia: 
– Wspaniała świetlica, która 
dodatkowo będzie pełniła rolę 
takiego małego żłobka. To dla 
nas ważne, bo teraz będę mogła 
zostawić dziecko pod profesjo-
nalną opieką i załatwić swoje 
sprawy w mieście – mówi jedna 
z mieszkanek, a inna dodaje: – Ta 

świetlica to doskonałe uzupeł-
nienie już istniejących inwestycji. 
Teraz oprócz wspaniałego boiska 
mamy także świetlicę z XXI wie-
ku. Inwestycję poświęcił ks. pro-
boszcz Jacek Olszewski.
Otwarciu towarzyszył specjalnie 
przygotowany piknik dla dzieci 
oraz poczęstunek. 

[sh]

Kolejna świetlica w Gminie Trzebnica została 
otwarta. Tym razem z nowoczesnego obiektu, 
cieszyć się mogą mieszkańcy Ligoty Trzeb-
nickiej. W sobotę 31 sierpnia, uroczystego 
przecięcia wstęgi dokonał burmistrz Marek 
Długozima wraz z sołtysem Tadeuszem Jaku-
bowskim, Barbarą Trelińską oraz dziećmi. 

▶ O f i cj a l n e g o p r z e c i ę c i a  w s t ę g i  d o ko n a ł  b u r m i s t r z  M a r e k D ł u g o z i m a w t ow a r z y s t w i e 
s o ł t y s a Ta d e u s z a J a k u b ow s k i e g o,  by ł e j  r a d n e j  R a d y M i e j s k i e j  B a r b a r y Tr e l i ń s k i e j 
o r a z d z i e c i . 

▶ W u r o c z y s t o ś c i  u d z i a ł  w z i ę l i  p r z e d s t aw i c i e l e  s o ł e c t w,  r a d n i  R a d y M i e j s k i e j  o r a z 
m i e s z k a ń c y.

▶ Te go dnia na mie s z k ańców c ze k a ł o wie le at rakcj i .

▶ Burmist r z pr ze k az ując ak t nad ania ś wie t l ic y w Ligo c ie 
Tr ze b nic k iej  na rę ce so ł t ys a Tade u s z a Jaku b ows k ie go, 
o d d a ł ją w rę ce mie s z k ańców. 

▶ O b ie k t p oś wię c i ł  k s .  prob os zc z Jace k O ls zews k i.

▶ Burmist r z ot r z y m a ł p o d z ię kowanie z a ot warc ie ś wie t l ic y,  k tóra p os ł u ż y 
rów nie ż z a k lu b d z ie c ię c y.

▶ Ligot a z ys k a ł a nie t y lko ob ie k t inte gracj i ,  ale rów nie ż miejsce,  g d z ie 
w w y z nac zonyc h go d z inac h b ę d z ie m oż na o d d ać p o d opie kę d z ie c i . 

▶ Wsp ó lne z dję c ie burmist r z a z Dorot ą Waj d ą p.o.  k ie row-
nik a G minne go K lu bu D z ie c ię ce go w Ligo c ie,  so ł t yse m 
oraz mie s z k ańc ami z aang ażowany mi w ot warc ie nowej 
inwe st ycj i . 

▶ M iaste c z ko dmuc hawców oraz anim acje c ze k a ł y na naj m ł o d s z yc h .

▶ Świe t l ic a ,  to pr ze st ronne i  nowo c ze sne miejsce inte gracj i .  Wew nąt r z o d by ł s ię p o c zę -
st une k . 

▶ D z ie c i  o c ho c zo kor z yst a ł y z  pr z ygotowanyc h at rakcj i . 
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rondo upłynni ruch W podziękoWaniu za remont

 Inwestycję wizytował bur-
mistrz Marek Długozima: – Ro-

boty postępują zgodnie z planem, 
dopisuje pogoda i mam nadzieję, 

że już w październiku pojedzie-
my po w pełni otwartym ma-
łym węźle trzebnickim. Składać 
się na niego będzie także rondo 
przy ulicy: Milickiej, Roosevel-
ta i H. Brodatego (przy sklepie 
DINO), które już teraz służy kie-
rowcom. Z informacji, które do 
mnie docierają, są oni bardzo za-
dowoleni z takiego rozwiązania 
i likwidacji świateł. Powstały one 
przed dziesięciu laty i przez więk-

szość tego czasu spełniały swoją 
rolę. Teraz ustępują one miejsca 
rozwiązaniu, które bardziej od-
powiada dzisiejszym standardom 
i jest w stanie poradzić sobie ze 
zwiększoną intensywnością ru-
chu, zapewniając również wysoki 
poziom bezpieczeństwa – powie-
dział burmistrz i dodał: – Na czas 
prowadzonych prac wprowadzo-
no zastępczą organizację ruchu. 
Apeluję o wyrozumiałość, cier-

pliwość i uważne śledzenie zna-
ków. Prace wykonuje firma Gem-
biak-Mikstacki z Krotoszyna, 
która w tym roku wykonywała 
dla nas również kompleksowy re-
mont ul. Obornickiej a wcześniej 
wiele innych ważnych inwestycji. 
Cenię sobie tę współpracę i mam 
nadzieję na jej kontynuowanie – 
zakończył. Koszt powstania rond 
to blisko 4 mln zł.

[sh]

Trwają prace przy budowie głównego ronda 
w Trzebnicy u zbiegu ulic: Milickiej, Prusickiej, 
Ks. Bochenka i Witosa. Układana jest kostka, 
montowane nabrzeża oraz wykonywane robo-
ty związane z poprowadzeniem nowych insta-
lacji elektrycznych i wodnokanalizacyjnych.

koszt budowy
blisko 4 miliony

 Msza, którą koncelebrował ks. 
proboszcz Piotr Filas SDS wspól-
nie z ks. Tadeuszem Słoniną SDS, 
była doskonałą okazją do podzię-
kowania, jakie członkowie Rady 
Kaplicy złożyli na ręce burmi-
strza Marka Długozimy za prze-
prowadzony remont. 
 – W imieniu społeczności 
szczytkowickiej gromadzącej się 
w kaplicy p.w. Matki Bożej Fa-
timskiej, serdecznie dziękujemy 
za wykonanie nowego pokrycia 
dachu nad naszą kaplicą. Dzię-
kujemy za przychylne ustosun-
kowanie się do naszych próśb 
i potrzeb. Dzięki wrażliwości 
ludzi takich jak Pan, ta nasza 
malutka świątynia będzie mogła 
służyć dalej naszej szczytkowic-
kiej wspólnocie – mówili zgodnie 
przedstawiciele Rady Kaplicy. Na 
dachu kaplicy zawisł także spe-

cjalny krzyż wykonany przez Mi-
rosława Prześlaka. 
 Wcześniej wyremontowane 
zostało wnętrze kaplicy oraz są-
siadująca z nią świetlica, w bli-
skim sąsiedztwie tych obiektów 
powstały także – plac zabaw 
i boisko wielofunkcyjne. – Takie 
miejsca jak to są bardzo ważne 
dla lokalnej społeczności. Poma-
gają one ją spajać i kształtować, 
dają także możliwość wzięcia 
udziału w nabożeństwach dla 
osób starszych, które nie mogą 
dotrzeć do Trzebnicy. Dlatego 
regularnie staram się wspierać 
kościoły i kaplice w sołectwach. 
Dziękuję także lokalnej społecz-
ności, a w szczególności Radzie 
Kaplicy na czele z Elżbietą Zabie-
gło, która starała się o ten remont 
i otacza troską kaplice – powie-
dział burmistrz. Przypomnijmy, 

że wcześniej w Szczytkowicach, 
oprócz wspomnianych wyżej in-
westycji, została wykonana nowa 

droga łącząca sołectwo z Brzy-
kowem, wyremontowana droga 
wewnątrz miejscowości oraz wy-

konane nowe oświetlenie. 
[sh]

W niedzielę 1 września w Szczytkowicach od-
była się msza dziękczynna wraz z poświęce-
niem nowo wyremontowanego dachu kaplicy 
p.w. Matki Bożej Fatimskiej. 

R E K L A M A

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a wi z y towa ł inwe st ycję.  N a z dj .  w raz z k ie -
row nik ie m bu dow y Zb igniewe m Jamr y m z f irmy G e mb iak- M ik st ac k i 
z  K rotos z y na .

▶ O b e c nie t r wają prace z wiąz ane z bu dową śro dkowe go pie r śc ie nia g ł ów-
ne go rond a .

▶ Ju ż w paź d z ie rniku p oje d z ie my, p o w p e ł ni  ot war t y m m a ł y m wę ź le t r ze b nic k im ob ej mując y m rondo u z b ie gu ul ic :  M il ic k iej ,  Ro oseve l t a i  H .  Bro d a -
te go (p r z y s k le p ie D I N O) oraz pr z y ul .  M il ic k iej ,  Pru sic k iej ,  K s .  B o c he nk a i  Witos a .  Kos z t t yc h inwe st ycj i  to b l is ko 4 m ln z ł . 

▶ Pamiąt kowe z dję c ie uc ze st ników ms z y w k ap lic y w Szc z y t kowic ac h .  N a z dj .  o d lewej: 
M aja Łu s zc z y ńs k a ,  M iros ł aw i  Agnie s z k a Pr ze ś l akowie z córk ą H anną , k s .  Tade u s z S ł o -
nina SDS , E l ż b ie t a Z ab ie g ł o,  k s .  prob os zc z Piot r Fi l as SDS oraz burmist r z M are k D ł u go -
z im a w raz z m a ł żonk ą E l ż b ie t ą.

▶ Burmist r z p o d z ię kowa ł R ad z ie Kap lic y na c ze le 
z panią E l ż b ie t ą Z ab ie g ł o,  k tóra ot ac z a ob ie k t 
opie k ą. 

▶ Poś wię ce nia d ac hu do kona ł k s .  prob os zc z Piot r 
Fi l as SDS .

▶ Burmist r z ot r z y m a ł p o d z ię kowanie z a do -
st r ze że nie p ot r ze b lo k alnej sp o ł e c z nośc i , 
w t y m pr ze prowad ze nie re m ont u k ap lic y. 
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R E K L A M A

 Akcja organizowana jest od 
2012 roku i została zainicjowana 
wspólną lekturą „Pan Tadeusz” 
Adama Mickiewicza. W zeszłym 
roku – w związku z jubileuszem 
100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości, para prezydenc-
ka zaprosiła do lektury „Przed-
wiośnia” Stefana Żeromskiego. 
W tym roku wybór padł na no-
wele. Wśród autorów tej niewiel-
kiej, ale wymagającej stylistycz-
nie formy literackiej, wymienić 
należy m.in. Elizę Orzeszkową, 
Henryka Sienkiewicza czy też 
Stefana Żeromskiego. Właśnie 
ich utwory wybrane zostały do 
publicznej prezentacji. Usłysze-
liśmy fragmenty „Dobra pani” 
Elizy Orzeszkowej, „Rozdziobią 
nas kruki, wrony” Stefana Żerom-
skiego oraz „Sachem” Henryka 
Sienkiewicza. Dodatkowo wy-
brano fragment autorstwa Bruna 
Schulza ze zbioru „Sanatorium 
pod Klepsydrą” pt. „Mój ojciec 
wstępuje do strażaków”, jak rów-
nież próbkę prozy Władysława 
Stanisława Reymonta pt. „Orka” 
i Henryka Rzewuskiego („Sawa” 
z cyklu „Pamiątki Soplicy”).

Spotkanie zorganizowane z ini-
cjatywy burmistrza Marka Dłu-
gozimy odbyło się wyjątkowo 
w poniedziałek 9 września. Ana-
logicznie do poprzedniego roku 
wykorzystano wnętrze miejskiego 
ratusza, a słuchacze mogli zanu-
rzyć się we frazy literackie wśród 
pięknych kompozycji kwiato-
wych. Po przywitaniu gości przez 
kierownika Miejskiej i Gminnej 
Biblioteki w Trzebnicy Izabelę 
Jaworską, odczytany został list 
prezydenta RP Andrzeja Dudy, 
w którym – wyjaśniając wybór 
tegorocznych tekstów do ogól-
nopolskiego „Narodowego Czy-
tania”, podkreślił, że „…zwięzła 
forma idzie w parze z mistrzo-
stwem stylu i plastycznością, któ-
ra pozostawia w umysłach czytel-
ników niezapomniane wrażenia. 
(…) Dziś teksty te nie straciły nic 
ze swej aktualności. Uczą nas, że 
w życiu powinniśmy kierować 
się szlachetnością i solidarno-
ścią, że nie wolno nam stracić 
wrażliwości na ludzką krzywdę 
ani zapomnieć o naszej historii”. 
Wybrane fragmenty dokładnie 
potwierdziły powyższe słowa, 

a publiczne czytanie zainicjował 
burmistrz Marek Długozima. Za 
jego przykładem poszli kolejni 
znakomici goście. Usłyszano frag-
menty prozy w wykonaniu Sekre-
tarza Gminy Trzebnica Daniela 
Buczaka, Naczelnika Wydziału 
Oświaty Krystyny Haładaj i sta-
łych czytelników biblioteki miej-
skiej: Alicji Grzesik, Aleksandry 
Juniewicz, Daniela Maśluka i Da-
riusza Zajączkowskiego. Nowele 
odczytali także przybyli tego dnia 
nauczyciele z trzebnickich szkół 
podstawowych: Alicja Stręk-Two-
rek, Bożena Sadownik, Joanna 
Jędrzejczyk oraz Agnieszka Dro-
homirecka, którym towarzyszyli 
uczniowie. 

[ksz]

Już po raz siódmy na obszarze całej Polski 
zorganizowana została akcja pn. „Narodowe 
czytanie” pod honorowym patronatem pary 
prezydenckiej RP Andrzeja Dudy oraz Agaty 
Kornhauser-Dudy. Para prezydencka osobi-
ście angażuje się w popularyzację czytelnic-
twa i promowanie piękna polskiej literatury. 

Węgierski bohater uczczony w Trzebnicy 

 – Jest mi niezmiernie miło, że 
jako gospodarz Gminy Trzebnica 
mogę dziś gościć w naszym pięk-
nym mieście, w Trzebnicy tak 
wielu wybitnych gości. Serdecznie 
witam konsul generalną Węgier 
panią Adrienne Körmendy, a tak-
że panią hrabinę Różę Mycielską 
oraz jej córkę panią Łastawską, 
która przybyła do nas wraz z mę-
żem. Rodzina pani Róży Myciel-
skiej jest spokrewniona z ro-
dem księcia Jánosa Esterházego, 
o którym dziś opowie nam nasz 
kolejny zacny gość – ks. Maciej 
Józefowicz. Polskę i Węgry łączą 
od zawsze bardzo dobre relacje. 
Lubimy mówić: Polak – Węgier – 
dwa bratanki. Również Trzebnicę 
i Węgry łączy wyjątkowa relacja. 
Z panią konsul mam zaszczyt 
znać się osobiście. Po raz pierw-
szy spotkaliśmy się w 2017 roku, 
kiedy to Trzebnica została włą-
czona w obchody Roku Kultury 
Węgierskiej. Wówczas, w naszym 
mieście gościła wystawa „Bogac-

two ubóstwa. Święte kobiety Pol-
ski i Węgier w średniowieczu”. 
Ostatnio widzieliśmy się również 
podczas otwarcia wicekonsula-
tu Węgier we Wrocławiu – po-
wiedział burmistrz i dodał: – Na 
wspomnianej przeze mnie wysta-
wie w Trzebnicy mogliśmy podzi-
wiać sylwetki ośmiu świętych ko-
biet pochodzenia dynastycznego 
z Polski i Węgier, które żyły wedle 
ewangelicznych cnót. Cnotę miło-
sierdzia przedstawiała św. Elżbie-
ta Węgierska, najbardziej znana 
średniowieczna święta, a cnotę 
pokory – św. Jadwiga Śląska, pa-
tronka miasta Trzebnicy. Fakt, że 
wystawa, odbywała się w naszym 
mieście, to dla mnie ogromny za-
szczyt i potwierdzenie, że kraje 
takie, jak Polska i Węgry muszą 
dbać o chrześcijańskie korzenie. 
Na koniec chciałbym też dziś 
serdecznie podziękować pani 
Aleksandrze Rzewuskiej, trzeb-
niczance, która ma węgierskie po-
chodzenie i która jest z pewnością 

ambasadorką Trzebnicy wśród 
narodu węgierskiego oraz ks. pro-
boszczowi Bogdanowi Grabow-
skiemu – powiedział burmistrz. 
 János Esterházy był wybitnym, 
węgierskim politykiem z polskimi 
korzeniami. Obecnie w Polsce to-
czy się jego proces beatyfikacyjny. 
W 1939 roku pomagał Polakom, 
którzy przedzierali się na Sło-
wację, by przez Węgry i Rumu-
nię, udać się na Zachód. Za czyn 
pomocy polskim uchodźcom 
w czasie II wojny światowej został 
pośmiertnie odznaczony przez 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
orderem Polonia Restituta. Przez 
cały okres trwania wojny udzielał 

również pomocy Słowakom i Ży-
dom, a w 1942 r. głosował w sło-
wackim parlamencie przeciwko 
ich deportacji do obozów koncen-
tracyjnych. Po wojnie Esterházy 
został aresztowany przez NKWD 
i zesłany do łagrów. Po powro-
cie do Czechosłowacji został do-
żywotnio uwięziony w Mírovie 
w placówce o zaostrzonym rygo-
rze, gdzie zmarł w 1957 r.
 Na mszy św. sprawowanej 
w trzebnickim kościele również 
konsul generalna Węgier pani 
Adrienne Körmendy wyraziła 
swoją wdzięczność za uroczy-
stość, podczas której upamięt-
niony został jeden z węgierskich 

bohaterów, który uosabiał swoją 
postawą przyjaźń polsko-węgier-
ską. Zauważyła również, że setki 
lat wspólnej historii sprzęgło na-
sze losy, które porównała do ko-
rzeni dębu. – Pozornie rosną one 
oddzielnie, lecz są zrośnięte ko-
rzeniami na zawsze – powiedziała 
i dodała: – Dziękuję również bur-
mistrzowi Markowi Długozimie, 
który na przestrzeni ostatnich lat 
stał się prawdziwym przyjacielem 
Węgier, będąc otwartym na nasze 
sprawy, propagując węgierską hi-
storię i kulturę – zakończyła. 

[sh]

W niedzielę 8 września w kościele pw. św. 
Apostołów Piotra i Pawła odbyła się msza św. 
w intencji Jánosa Esterházego, którego proces 
beatyfikacyjny toczy się w Krakowie. W wy-
darzeniu zorganizowanym przez Gazetę Polską 
w Obornikach Śląskich na prośbę krakowskie-
go abp Marka Jędraszewskiego wzięła udział 
konsul generalna Węgier pani Adrienne Kör-
mendy, a także burmistrz Marek Długozima, 
który powitał wszystkich zebranych. 

▶ C z y t anie roz p oc z ą ł  bur-
mist r z M are k D ł u goz im a .

▶ Rów nie ż se k re t ar z Danie l 
Buc z ak t radyc yj nie ju ż 
w z ią ł  u d z ia ł  w ko lej nej 
e dycj i  w yd ar ze nia .

▶ Wszystkich zebranych przy-
witała kierownik Miejskiej 
i Gminnej Biblioteki w Trzeb-
nicy Izabela Jaworska.

▶ N aro dowe c z y t anie c ie s z y s ię du ż ą p op ul arnośc ią wśró d 
mie s z k ańców G miny Tr ze b nic a . 

▶ Wsp ó lne z dję c ie uc ze st ników ms z y ś w. w inte ncj i  b e at y f ik acj i  János a E ste rháze go.

▶ M s zę o dprawi ł  k s .  prob os zc z B o g d an G rab ow-
s k i ,  w towar z yst wie k s .  M ac ieja Józe fowic z a 
i  k s .  prob os zc z a Piot ra Fi l as a SDS . 

▶ Konsul generalna Węgier 
Adrienne Körmendy podzię-
kowała za mszę w intencji 
jej rodaka oraz za gościn-
ność, która po raz kolejny 
spotkała ją w Trzebnicy.

▶ A l e k s a n d r a  R z e w u s k a , 
trzebniczanka, która ma 
węgierskie pochodzenie.

▶ K s .  M a c i e j  J ó z e f o w i c z 
pr z y b li ż y ł  p ost ać János a 
E ste rháze go.

▶ Burmist r z w s woim w yst ą -
pie niu p o dk re ś l i ł  dob re 
re l acje obydwu naro dów.

▶ We ms z y uc ze st nic z y ł  burmist r z M are k D ł u goz im a w raz z konsul 
ge ne ralną Wę gie r Adrie nne Körm e ndy oraz Ale k s andrą R zewu s k ą , 
t r ze b nic z ank ą wę gie r s k ie go p o c ho d ze nia . 

▶ Ko n s u l  g e n e r a l n a  Wę g i e r  A d r i e n n e  Kö r m e n d y  z  r ą k 
burmist r z a ot r z y m a ł a t ak że buk ie t k wiatów oraz p o -
d z ię kowania z a pamię ć o Tr ze b nic y. 
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 Wzdłuż całej wioski nie sposób 
było nie zauważyć przepięknych 
dekoracji dożynkowych. Pomy-
słowe ozdoby oraz niebanalne 
witacze, w większości wykona-
ne ze snopków słomy, czekały na 
przybyłych gości i zapraszały do 
wspólnego biesiadowania. Uroczy-
stości rozpoczęły się barwnym ko-
rowodem dożynkowym z wieńca-
mi i chlebem. Korowód wyruszył 
spod nowej Szkoły Podstawowej. 
Poprowadziły go Trzebnickie Ma-
żoretki wraz z Trzebnicką Orkie-
strą Dętą. Następnie uczestnicy 
przemarszu wzięli udział w plene-
rowej mszy świętej dziękczynnej, 
którą koncelebrował proboszcz ks. 
Jacek Tomaszewski. Najważniej-
szym punktem Eucharystii była 
procesja z darami, podczas której 
przedstawiciele sołectw ofiarowali 
pracę swoich rąk, wspaniałe wień-
ce dożynkowe oraz chleby.
 Po nabożeństwie wszystkich 
zgromadzonych przywitał go-
spodarz wydarzenia Burmistrz 

Gminy Trzebnica Marek Długo-
zima, który powiedział – Bardzo 
serdecznie witam na najpięk-
niejszych dożynkach w Powiecie 
Trzebnickim i śmiało mogę chyba 
powiedzieć, że na jednych z pięk-
niejszych dożynek na całym Dol-
nym Śląsku. Z całego serca witam 
wszystkich uczestników dzisiej-
szego święta. W sposób szcze-
gólny pozdrawiam mieszkańców 
Kuźniczyska z panem sołtysem 
Marcinem Pietrasikiem na czele, 
którzy podjęli się trudu organiza-
cji tegorocznych dożynek. Równie 
serdecznie witam tych, którzy są 
głównymi bohaterami dzisiejsze-
go święta: rolników, sadowników, 
ogrodników, pszczelarzy, delega-
cje z trzebnickich sołectw, które 
utworzyły korowód dożynkowy. 
Czcigodni Księża, proszę przyj-
mijcie wyrazy wdzięczności za Eu-
charystię sprawowaną w intencji 
rolników o dobry urodzaj, a także 
za wygłoszone Słowo Boże, które 
dla nas wszystkich było ubogaca-

jące – powiedział burmistrz, który 
dodał: – W swoich wystąpieniach 
nasz kochany Papież Jan Paweł II 
wielokrotnie podkreślał, jak ważna 
jest praca na roli i jak wielkim sza-
cunkiem darzy pracujących na niej 
ludzi. Mówił: „Oddaję hołd spra-
cowanym rękom polskiego rol-
nika. Tym rękom które z trudnej 
ciężkiej ziemi wydobywały chleb 
dla kraju, a w chwilach zagrożenia 
były gotowe tej ziemi strzec i bro-
nić.” Tegoroczne Dożynki w 2019 
roku w sposób szczególny poka-
zują nam, jak bardzo praca rolni-
ka łączy się z takimi wartościami, 
jak: Bóg, honor, ojczyzna. W tym 
roku obchodzimy kilka ważnych 
rocznic. Nadal w naszym kraju od-
bywają się rozpoczęte w 2018 roku 
obchody 10 rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości, w któ-
re włączona jest oczywiście Gmi-
na Trzebnica. Ponadto 4 czerwca 
świętowaliśmy 30. rocznicę czę-
ściowo wolnych wyborów do Sej-
mu. W tym roku przypada rów-
nież 80. rocznica wybuchu II wojny 
światowej i mija 15 lat od momen-
tu przyjęcia Polski i dziewięciu 
innych państw do struktur Unii 
Europejskiej. Od wielu lat rolnicy 
mogą korzystać z unijnego budże-
tu, a pozyskane środki umożliwia-
ją podjęcie działań, które pomagają 
w rozwoju wsi. W Gminie Trzeb-
nica zawsze staramy się te środki 
wykorzystać dobrze i efektywnie, 
tak, by aktywizować nasze lokalne 

społeczności, a młodym ludziom 
dać perspektywy, które skłaniają 
do pozostania na wsi. Tu, w Gmi-
nie Trzebnica jesteśmy szczegól-
nie dumni z naszych lokalnych 
produktów, z owoców i warzyw, 
rozpoznawanych na rolniczych 
rynkach, z naszego miodu i regio-
nalnych potraw, które i dziś mogą 
Państwo skosztować na pięknych 
kramikach. W kontekście 100. 
rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości musimy dziś wspo-
mnieć koniecznie o tradycji, której 
ważnymi strażnikami od wielu 
pokoleń są nasi rolnicy. Ta trady-
cja opiera się na wierze, na trudzie 
pracy i na umiejętności pokonywa-
nia różnych przeszkód, szczególnie 
tych związanych z anomaliami po-
godowymi. W Gminie Trzebnica 
jesteśmy dumni nie tylko z naszych 
produktów, ale również z prężnie 
działających Kół Gospodyń Wiej-
skich. To właśnie dzięki zaangażo-
waniu mieszkańców naszych wsi 
możemy podziwiać dziś piękne, 
lokalne stroje, a także symbolizu-
jące bogactwo plonów – wieńce 
i korony dożynkowe. Dożynki to 
święto, które zajmuje szczególne 
miejsce w moim sercu. Od wielu 
lat spotykam się z Państwem na 
zakończenie żniw, by nie tylko po-
dziękować Panu Bogu i ludziom – 
za tegoroczne plony, ale także, by 
przełamać i podzielić się z Wami 
pięknie wypieczonymi bochnami 
chleba. Obrzęd dzielenia chlebem 
jest niezwykle wymowny. Poka-
zuje nam, że wszyscy jesteśmy 
wspólnotą, że łączy nas troska 
o to, by tego chleba nie zabrakło 
w naszych rodzinach. A mówiąc 
słowa rodzina, mam na myśli – nie 
tylko tę nam najbliższą, ale rów-
nież rodzinę, jaką tworzymy jako 
społeczność lokalna tu w Gminie 
Trzebnica i tę rodzinę największą, 
nasz dom wspólny, jakim jest Pol-
ska. Wielki, polski poeta Cyprian 
Kamil Norwid podkreślając rolę 
szacunku wobec chleba – symbo-
lu ludzkiej pracy w naszej polskiej 
tradycji pisał : „Do kraju tego, 
gdzie kruszynę chleba, podnoszą 
z ziemi przez uszanowanie, dla 
darów Nieba... Tęskno mi, Panie...” 
Każdego roku, rozpoczynamy 
dożynki od Mszy św. dziękujemy 
za to, że tego chleba nam dziś nie 
brakuje. Ten staropolski zwyczaj 
przypomina nam również, że Bóg 
jest szafarzem wszelkich dóbr, 
a plony ziemi są wynikiem współ-

działania Stwórcy i człowieka. 
Dożynki to też właściwy moment, 
by powiedzieć Wam wszystkim: 
rolnikom z Gminy Trzebnica, tak 
ważne słowo: Dziękuję! W imieniu 
mieszkańców Gminy Trzebnica, 
dziękuję za trud Waszej pracy, za 
Wasze przywiązanie do ziemi, za 
to, że chcecie rozwijać Wasze go-
spodarstwa, z których możemy 
być dumni. Dopełniając ceremo-
niału wdzięczności, chciałbym 
również serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób włączyli się w organizację 
tego dożynkowego święta, a szcze-
gólnie: panu Sołtysowi Marcino-
wi Pietrasikowi, Radzie Sołeckiej 
i mieszkańcom wsi Kuźniczysko, 
czcigodnym celebransom dzięk-
czynnej eucharystii, wszystkim 
delegacjom wiejskim, sołectwom, 
które przygotowały przepiękne 
wieńce i bogato wyposażone kra-
miki, służbom porządkowym: 
Powiatowej Policji, Państwowej 
i Ochotniczej Straży Pożarnej, 
trzebnickiej Straży Miejskiej, dy-
rekcji i pracownikom Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu oraz 
pracownikom Wydziału Promo-
cji z Urzędu Miejskiego. A także 
wszystkim znamienitym gościom, 
którzy zaszczycili nas dziś swo-
ją obecnością – powiedział bur-
mistrz, który poprosił również 
o wspólne zaśpiewanie „Sto lat!” 
dla wszystkich rolników.

Zasłużeni dla rolnictwa 

Następnie burmistrz zaprosił na 
scenę Wojewodę Dolnośląskiego 
Pawła Hreniaka, z którym wspól-
nie uhonorował mieszkańców 
Gminy Trzebnica, wyróżniających 
się pracą na rzecz rolnictwa i tych 
przyczyniających się do rozwoju 
gminy. Na wniosek burmistrza 
Marka Długozimy, Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysz-
tof Ardanowski przyznał odznaki 
„Zasłużony dla rolnictwa” nastę-
pującym osobom: Anecie Ziele-
zińskiej (Sołectwo Brzezie), Paw-
łowi Gajowi (Sołectwo Brzezie), 
Stanisławie i Edwardowi Łako-
tom (Sołectwo Brzyków), Halinie 
i Jackowi Kowalikom (Sołectwo 
Domanowice), Józefowi Kolcza-
kowi (Sołectwo Jaźwiny), Roma-
nowi Kubicy (Sołectwo Jaźwiny), 
Henrykowi Wywiałowi (Sołectwo 
Ligota), Irenie Janikowskiej (Sołec-
two Małuszyn), Janowi Gierczako-
wi (Sołectwo Małuszyn), Markowi 
Kargulowi (Sołectwo Marcinowo), 

Dozynki Gminne Kuźniczysko 2019

Dożynki Gminne 2019 za nami. Śmiało można 
powiedzieć, że jest to najbarwniejsze święto 
plonów w regionie. Większość z 41 sołectw za-
angażowało się w przygotowanie barwnych 
wieńców i kramików, które w sobotę 7 wrze-
śnia zachwyciły wszystkich odwiedzających 
Kuźniczysko. 

▶ Wsp ó lne z dję c ie b urmist r z a M ark a D ł u goz imy w raz z so ł t ys ami miejscowośc i ,  k tóre w t y m ro ku w z ię ł y u d z ia ł  w Doż y nk ac h G miny Tr ze b nic a .

▶ Uro c z yst y korowó d doż y nkow y w y ru s z y ł  sp o d nowej Sz ko ł y Po d st awowej w Ku ź nic z y-
s ku ,  k tóra of icjalnie ot war t a zost a ł a 5 w r ze śnia 2018 ro ku . 

▶ Je dny m z najważ niejs z yc h p unk tów e uc ha -
r yst i i  by ł a proce sja z d arami.  N a z dj .  so ł e c-
t wo Jaź winy,… 

▶ …Kom orówko…. ▶ …oraz Dom anowice.

▶ W t y m ro ku wie ńce doż y nkowe pr z ygotowa ł y 32 so ł e c t wa . N a c ze le ko -
rowo du t radyc yj nie ju ż p o d ąż a ł burmist r z M are k D ł u goz im a w raz z m a ł -
żonk ą E l ż b ie t ą oraz st arost a i  st arośc ina doż y ne k w Ku ź nic z ys ku M arc in 
Pie t rasik i  Ewa Sz y b iak- Pie t rasik . 

▶ W uroc z ystościach uc zestnic z yli  l ic znie zebrani goście oraz mieszkańc y, k tór ych na tę okazję zaprosi ł  gospodarz doż ynek burmistrz Marek D ługozima. 

▶ M s zę konce le b rowa ł k s .  prob os zc z Jace k Tom as zewsk i.  Towar z ys z y li  mu 
k s .  prob os zc z B o g d an G rab ows k i ,  k s .  prob os zc z K r z ys z tof Dorna SDS 
oraz k s .  Se bast ian Brate k SDS .

Marcelemu Salamadze (Sołectwo 
Piersno) i Wacławowi Mularskie-
mu (Sołectwo Sulisławice).
 Wojewoda pogratulował od-
znaczonym, podziękował również 
burmistrzowi za zaproszenie. Głos 
zabrała także europosłanka Beata 
Kempa, która podkreśliła, że do-
żynki w Gminie Trzebnica są dla 
niej zawsze szczególnym doświad-
czeniem przepełnionym lokalnym 
patriotyzmem. Do zebranych 
specjalny list skierował premier 
Mateusz Morawiecki, który został 
odczytany przez posła PIS Prze-
mysława Czarneckiego. W uro-
czystościach udział wzięła również 
Anna Morawiecka. Słowa do rolni-
ków skierował także Doradca Spo-
łeczny Ministra Nauki I Szkolnic-
twa Wyższego Jarosława Gowina 
– Piotr Dytko. List ministra rolnic-
twa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa 
Ardanowskiego odczytał Tytus 
Czartoryski. W imieniu Urzędu 
Marszałkowskiego, wszystkiego 
dobrego życzył rolnikom Andrzej 
Jaroch, a w imieniu rady powiatu 
starosta Małgorzata Matusiak. 
 Ważnym punktem uroczystości 

był tradycyjny obrzęd dożynkowy, 
który przeprowadzili, podobnie 
jak w roku ubiegłym Brzykowianie 
z Brzykowa. Na zakończenie staro-
ści dożynkowi Ewa Szybiak-Pietra-
sik i Marcin Pietrasik przekazali na 
ręce burmistrza Marka Długozimy 
symboliczny bochen chleba wy-
pieczony z mąki ze zboża zebrane-
go w tym roku, aby sprawiedliwie 
podzielił się nim z mieszkańcami 
gminy i zaproszonymi gośćmi. 

Nagroda za trud pracy

Do tradycji dożynkowych w Gmi-
nie Trzebnica należy również kon-
kurs na najpiękniejszy wieniec. 
W tym roku 32 sołectwa przygo-
towały wieńce dożynkowe, na-
wiązujące do dawnych tradycji. 
Jak przyznała naczelnik Wydziału 
Oświaty Krystyna Haładaj, peł-
niąca funkcję przewodniczącej 
komisji konkursowej powołanej 
przez burmistrza: – Wybór zwy-
cięzców był naprawdę trudny, 
ponieważ wszystkie zostały wy-
konane z wielką precyzją i staran-
nością. Gratuluję więc wszystkim 
wielkiego trudu, który po raz 

kolejny włożyli w przygotowanie 
tych niesamowitych dożynkowych 
symboli – powiedziała, odczytując 
werdykt. Pierwsze miejsce zdoby-
ło sołectwo Komorówko, drugie 
przypadło Domanowicom, a na 
trzecim stopniu podium stanęło 
Piersno. Wyróżnienia otrzymały 
sołectwa z Brzezia, Taczowa Małe-
go oraz Kuźniczyska. Szczególnym 
momentem dożynek jest ogłosze-
nie tytułu „Sołtysa Roku”. W tym 
roku burmistrz Marek Długozima 
przyznał tytuł wraz ze specjalnym 
czekiem sołtysowi Kuźniczyska 
Marcinowi Pietrasikowi, który 
podziękował burmistrzowi za do-
strzeżenie jego pracy, podkreśla-
jąc, że ten tytuł nie byłby możliwy 
bez jego wsparcia. – Dziękuję za te 
wszystkie piękne inwestycje, które 
w ostatnim czasie powstały w na-
szej miejscowości. Dzięki Panu zy-
skaliśmy wspaniałą nową Szkołę 
Podstawową, świetlicę i dostąpili-
śmy zaszczytu organizacji doży-
nek. Ze swojej strony staram się 
dopilnować, by wszystko to służy-
ło jak najlepiej naszym mieszkań-
com. Dziękuję także wszystkim 

zaangażowanym w organizację 
dzisiejszych dożynek, bez których 
oddania i pracy nie byłoby tak 
wspaniałej imprezy – powiedział 
sołtys Marcin Pietrasik. 
 Dożynki były także doskona-
łą okazją do nagrodzenia sołtysa, 
który sprawuje swój urząd naj-
dłużej w całej Gminie Trzebnica. 
Edward Sikora jest sołtysem Ce-
rekwicy od 20 lat. Ten okrągły ju-
bileusz dostrzegł burmistrz, który 
postanowił wręczyć mu specjalny 
list gratulacyjny. 

Święto smaków i muzyczna uczta 

Jak przystało na dożynki nie mo-
gło zbraknąć tradycyjnych potraw 
i przysmaków. Sołectwa z ogrom-
nym zaangażowaniem przygoto-
wały swoje barwnie przystrojone 
kramiki. W tym roku było ich 24. 
Pierogi, swojska kiełbasa, domo-
we przetwory, pasztety, pieczone 
mięsa, ciasta, nalewki – unoszące 
się zapachy kusiły podniebienia 
odwiedzających. – Pomimo niepo-
gody spotykamy tu tak wielu po-
godnych ludzi. Z każdego kramiku 
uśmiechają się do nas pięknie ubra-

ne panie i panowie w strojach ludo-
wych, jest świetne jedzenie, dosko-
nałe lokalne napitki to tylko część 
wspaniałego kolorytu – mówi pani 
Ania, która specjalnie na dożynki 
przyjechała z Wrocławia, a pan 
Józef dodaje: – Widziałem rekla-
mę w telewizji i powiem, że się nie 
zawiodłem. To niesamowite prze-
życie spróbować tych pachnących 
chlebów, ciast, mięs i lokalnych 
specjalności, od których może za-
wrócić się w głowie. Przejeżdżając 
przez samą miejscowość, zwróci-
łem też uwagę na piękny budynek 
szkoły. Rzadko zdążają się takie 
obiekty na wioskach. Widać, że 
sama miejscowość kwitnie, jak te 
dożynki – zakończył. 
 Na najmłodszych również cze-
kały liczne atrakcje w specjalnym 
miasteczku. Gwiazdami wieczoru 
był zespół Freaky Boys, którego 
wokalista pochodzi z Ujeźdźca 
Wielkiego oraz Eleni, której prze-
boje nuciła licznie zebrana pod sce-
ną publiczność. Kolejne dożynki 
już za rok!

[sh]

.
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▶ K s .  Jace k Tom as zews k i p oś wię c i ł  c hle by i  doż y nkowe wie ńce.

▶ Burmist r z z  rąk st arost y i  st arośc iny doż y ne k ot r z y-
m a ł s y mb o lic z ny c hle b,  by p o d z ie l ić  s ię nim z mie s z-
k ańc ami. 

▶ M ie s z k ańc y so ł e c t w rów nie ż p o d z ie l i l i  s ię c hle b e m 
z burmist r ze m . N a z dj .  m . in .  burmist r z oraz so ł t ys 
Uje ź d źc a M a ł e go G raż y na Ł ap uc ha . 

▶ Po go d a nie pr ze s z k ad z a ł a mie s z k ańcom 
w l ic z ny m uc ze st nic t wie w uro c z ystośc i . 

▶ Pr ze ł ożona lo k alna B orom e u s ze k z M a ł u s z y na 
siost ra Jana Agnie s z k a G ab rie l .

▶ Burmist r z w s woim pr ze m ówie niu do ce ni ł  t ru d ro lni -
c zej  prac y. 

▶ Wojewoda życzył rolnikom 
wszystkiego dobrego.

▶ Pose ł  Pr ze mys ł aw C z ar-
ne c k i  o dc z y t a ł  l ist  pre -
mie ra M ate u s z a M ora -
wie c k ie go. 

▶ Słowa do rolników skierował tak że 
Doradca Społeczny Ministra Nauki 
I Szkolnictwa Wyższego Jarosława 
Gowina – Piotr Dy tko.

▶ Doż y nk i w s ł owac h 
u z nania ,  do ce ni ł a rów-
nie ż e urop ose ł Be at a 
Ke mpa .

▶ W imie niu Ur zę du M ar-
s z a ł kows k ie go ż yc ze nia 
z ł oż ył  Andr zej  Jaroc h . 

▶ Burmist r z p o d z ie l i ł  s ię c hle b e m m . in . 
z  m a ł żonk ą E l ż b ie t ą. . .

▶ Pr ze dst awic ie le s ł u ż b mundurow yc h .

▶ Tradyc yj ny ob r zę d doż y nkow y p oprowad z il i  Br z y kowianie z Br z y kowa . 

▶ M arc in Pie t rasik ,  Ewa Sz y b iak- Pie t rasik oraz burmist r z z aprosi l i  ws z yst k ic h do t radyc yj ne go 
d z ie le nia s ię doż y nkow y mi b o c hnami c hle ba .

▶ N a w niose k burmist r z a M ark a D ł u goz imy, M iniste r Ro lnic t wa i  Roz woju Wsi Jan K r z ys z tof Ar d anows k i pr z y-
z na ł o d z nak i „ Z as ł u żony dl a ro lnic t wa” 14 ro lnikom z te rnu gminy.  Do w rę c ze nia o d z nac ze ń , burmist r z 
z aprosi ł  Wojewo dę Do lnoś l ąsk ie go Paw ł a H re niak a . 

▶ Tradycją st a ł o s ię ju ż ,  że p o dc z as s y mb o lic z ne go d z ie le nia s ię c hle b e m , mie s z k ańc y c ie s z ąc s ię z  u d ane go z akońc ze nia ż niw, ż yc z ą sob ie ws z yst k ie -
go najle ps ze go. N a z dj .  m . in .  burmist r z M are k D ł u goz im a oraz e urop os ł ank ą B e at a Ke mpa . 

▶ Burmist r z p o d z ie l i ł  s ię c hle b e m rów nie ż 
z k s .  prob os zc ze m Jac k ie m Tom as zews k im .

▶ Po dc z as uroc z ystośc i  ob e c na by ł a 
t ak że N ac ze lnik W yd z ia ł u Oś wiat y 
K r yst y na H a ł ad aj .

▶ …oraz mie s z k ańc ami G miny Tr ze b nic a .

▶ Wojewo d a Pawe ł H re niak w rę c z a o d -
z nac ze nie Janowi G ie rc z akowi z M a -
ł u s z y na .
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▶ M ie s z k ańc y Ku ź nic z ys k a pr z ygotowali  pro -
fe sjonalny c ate ring dl a sp e cjalnyc h gośc i .

▶ Kom orówko

▶ Jaź winy

▶ K ramik M arc inowa

▶ K się ginice

▶ Bie d as z ków Wie lk i/Janis zów

▶ M a ł u s z y n

▶ Wc ześniej  odbył y się Doż ynk i Paraf ialne w Ko -
niowie,  po łąc zone z poświęceniem miejscowego 
cmentarz a.  Relację przedstawimy w następnym 
numerze Panoramy Trzebnick iej.

▶ Ligot a Tr ze b nic k a

▶ Wsp ó lne z dję c ie burmist r z a w raz z so ł t yse m oraz c z ł onk ami rady so ł e c k iej ,  k tór z y z aang ażowali  s ię w org ani -
z ację doż y ne k .

▶ N ac ze lnik W yd z ia ł u Oś wiat y K r yst y na H a ł ad aj ,  p e ł niąc a funkcję 
pr zewo dnic z ącej  komisj i  doż y nkowej p owo ł anej pr ze z burmi -
st r z a ,  o g ł osi ł a w y nik i  konkur su na naj pię k niejs z y wie nie c . 

▶ Mi ł ym akcentem, było docenie -
nie przez burmistrza Edwarda 
Sikor y, k tór y od dwudziestu lat 
nieprzer wanie sprawuje funkcję 
so ł t ysa Cerek wic y.

▶ Pie r ws ze miejsce z aję ł o so ł e c t wo Kom orówko.

▶ Ost at nie miejsce na p o dium z aję ł o Pie r sno.

▶ W y róż nie nie dl a Br ze z ia .

▶ D ru gie miejsce z aję ł o so ł e c t wo Dom anowice.

▶ W y róż nie niami nagro d zone zost a ł o Ku ź nic z ys ko

▶ Rów nie ż wie nie c Tac zowa M a ł e go zost a ł  do ce niony.

Nagrody za wieńce

Kramiki

▶ W t ym roku burmistrz Marek D ługozima prz y znał 
t y tu ł  "So ł t ysa Roku" so ł t ysowi Kuźnicz yska 

 Marcinowi Pietrasikowi.
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▶ Br ze z ie

▶ Szc z y t kowice

▶ Skoros zów

▶ Sul is ł awice

▶ Uje ź d z ie c Wie lk i

▶ Dom anowice

▶ Sk ar s z y n

▶ Koc z urk i

▶ Bie d as z ków M a ł y ▶ Ku ź nic z ys ko ▶ M as ł owie c ▶ Pie r sno

▶ Ce re k wic a

▶ Tac zów M a ł y

▶ G ł uc hów G órny

▶ Ze sp ó ł Fre ak y B oys rozgr zewa ł p u b lic z ność w de s zc zowe p op o ł u dnie.

▶ Se nt y m e nt alną p o dróż w raz z gre c k imi pr ze b ojami z ap ew ni ł a gwiaz d a 
wie c zoru E le ni .

▶ Wsp ó lne z dję c ie ze sp o ł u z burmist r ze m i  p u b lic z nośc ią. 

▶ Burmist r z p o d z ię kowa ł wok alistce z a pię k ny konce r t .

▶ D o ż y n k i  p o p r o w a d z i ł a  E w a  M i e -
d z w i e c k a .

▶ So ł t ys B o le śc ina Agnie s z k a Z agwojs k a wsp ó l -
nie z burmist r ze m i  e ruop os ł ank ą B e at ą Ke mpą.

▶ Swoje stois ko mia ł  rów nie ż w yd z ia ł  prom o cji  Ur zę du 
M iejs k ie go.

Wieczorne koncerty
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Podziekowania

R E K L A M A

Szanowni Państwo,
Drodzy Rolnicy, Sadownicy, Ogrodnicy, Mieszkańcy Gminy Trzebnica,

Zaproszeni Goście,
Dożynki w Gminie Trzebnica to z pewnością najpiękniejsze Dożynki w Powiecie Trzebnickim,

a także jedne z piękniejszych na Dolnym Śląsku.

To święto, które zajmuje szczególne miejsce w moim sercu. Od wielu lat spotykam się z Państwem na zakończenie żniw,
by nie tylko podziękować Panu Bogu i ludziom za tegoroczne plony, ale także, by przełamać i podzielić między mieszkańców 

i gości pięknie wypieczone bochny chleba. Wierzę, że obrzęd dzielenia chlebem jest niezwykle wymowny. Pokazuje nam, 
że wszyscy jesteśmy wspólnotą, że łączy nas troska o to, by tego chleba nie zabrakło w naszych rodzinach, naszych domach.

W sposób szczególny chciałbym dziś podziękować panu Marcinowi Pietrasikowi sołtysowi wsi Kuźniczysko, Radzie Sołec-
kiej, starostom tegorocznych dożynek, mieszkańcom wsi Kuźniczysko zaangażowanym w przygotowanie tegorocznego Święta 
Plonów, a także sołtysom i mieszkańcom wszystkich wsi w Gminie Trzebnica, bez których nie mogłoby ono być zrealizowane 

z tak dużym rozmachem. Wyrazy podziękowania składam na ręce czcigodnych księży na czele z ks. proboszczem Jackiem 
Tomaszewskim – proszę przyjmijcie wyrazy wdzięczności za Eucharystię sprawowaną w intencji rolników o dobry urodzaj, 

a także za wygłoszone Słowo Boże, które dla nas wszystkich było ubogacające. 

Słowa wdzięczności kieruję w stronę naszych gości – mieszkańców Gminy Trzebnica,
Powiatu Trzebnickiego oraz mieszkańców sąsiednich gmin, którzy tak licznie przybyli na tegoroczne dożynki. W sposób szcze-
gólny chciałbym podziękować za zaszczycenie nas swoją obecnością: pani Beacie Kempie europoseł w Parlamencie Europej-
skim, która na nasze trzebnickie dożynki przybyła wraz z całą rodziną, panu Pawłowi Hreniakowi Wojewodzie Dolnośląskie-
mu, panu Piotrowi Dytce – doradcy społecznemu Wicepremiera Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, 
przewodniczącemu Sejmiku Dolnośląskiego panu Andrzejowi Jarochowi, a w szczególności także pani Annie Morawieckiej,

zawsze towarzyszącej nam podczas ważnych, gminnych wydarzeń.

Z wyrazami szacunku Marek Długozima 

Burmistrz Gminy trzebnica 
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R E K L A M AR E K L A M A

R E K L A M A

Ewa Kuc
 Naczelnik Wydziału Oświaty 
Krystyna Haładaj, pracowni-
cy tej instytucji oraz burmistrz 
Marek Długozima spotkali się 
w Restauracji Palermo, by uro-

czyście świętować rozpoczęcie 
emerytury przez Ewę Kuc, która 
przez wiele lat pracowała w dzia-
le księgowości ZAPO w Trzebni-
cy. W podniosłej i jednocześnie 
sympatycznej atmosferze uho-
norowano wieloletni wysiłek za-

wodowy pani Marii, poświęcenie 
i sumienność jej pracy. – Zakoń-
czenie pracy zawodowej i przej-
ście na emeryturę to moment 
refleksyjny i czas na podsumo-
wania. Wierzę, że będą to prze-
myślenia, którym towarzyszyć 

będzie satysfakcja z zawodowych 
dokonań i poczucie dobrze speł-
nionego obowiązku. Przed Panią 
nowe wyzwania i wspaniały czas 
na urzeczywistnienie pasji, które 
do tej pory ustępowały miejsca 
obowiązkom zawodowym. Życzę 

wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym, siły potrzebnej do re-
alizacji planów, a nade wszystko 
dobrego zdrowia – powiedział 
burmistrz Marek Długozima.

[kas]

Kolejni pracownicy, od lat związani z pracą na rzecz Gminy Trzebnica, kończą swoją działalność zawodową i odchodzą 
na zasłużone emerytury. W ubiegłym tygodniu podczas uroczystych spotkań z dotychczasowymi współpracownikami 
oraz Burmistrzem Gminy Trzebnica uczczono przejście na emeryturę pani Ewie Kuc oraz pana Kazimierza Grabowskiego.

Kazimierz Grabowski
 Nowy etap życia jaki rozpo-
czyna się po przejściu na eme-
ryturę stał się faktem także dla 
Kazimierza Grabowskiego, który 
od wielu lat piastował stanowisko 
Komendanta Gminnej Ochotni-
czej Straży Pożarnej. 
 W Urzędzie Miejskim odbyło 
się uroczyste spotkanie, podczas 
którego burmistrz Marek Dłu-
gozima, w obecności wszystkich 
pracowników, wręczył panu Ka-
zimierzowi podziękowania za 
wieloletnią pracę na rzecz pod-
niesienia bezpieczeństwa w Gmi-
nie Trzebnica.
 – W sposób szczególny pragnę 
podziękować za koordynowanie 
pracy strażaków z naszych gmin-
nych jednostek OSP, a także za 
Pana troskę i wsparcie udzielane 
dla podejmowanych przeze mnie 
działań na rzecz poprawy bezpie-

czeństwa mieszkańców Gminy 
Trzebnica. Życzę Panu satysfakcji 
z zawodowych dokonań, poczu-
cie dobrze spełnionego obowiąz-
ku, ale przede wszystkim dużo 
zdrowia, wszelkiej pomyślności, 
pogody ducha i sił potrzebnych 
do realizacji wszelkich marzeń, 
które do tej pory ustępowały 
obowiązkom zawodowym – pod-
sumował burmistrz Marek Dłu-
gozima.
 Na terenie naszej gminy dzia-
ła aż 8 jednostek OSP. Wspierają 
one działania Państwowej Straży 
Pożarnej, funkcjonariusze prze-
chodzą profesjonalne i wymaga-
jące szkolenia pożarnicze, remizy 
są wyposażone w nowoczesny 
sprzęt. Strażacy z OSP z terenu 
naszej gminy wspierają też orga-
nizację wielu imprez, jak np. Do-
żynki, Święto Sadów czy Uliczny 
Bieg Sylwestrowy. 

[kas]

Zasłużona emerytura 

▶ Burmist r z p o d z ię kowa ł Ewie Kuc z a wie lo le t nią wsp ó ł pracę. ▶ Ud anej e m e r y t ur y ż yc z y ł a rów nie ż N ac ze lnik W yd z ia ł u 
Oś wiat y K r yst y na H a ł ad aj . 

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a pr ze k az a ł na rę ce Kaz imie -
r z a G rab ows k ie go sp e cjalne p o d z ię kowanie z a dot yc h -
c z asową wsp ó ł pracę. 

▶ Wsp ó lne z dję c ie Kaz imie r z a G rab ows k ie go z burmist r ze m oraz ws z yst k imi pracow nik ami Ur zę du M iejs k ie go. 

Więcej informacji 
znajdziesz zawsze 

w SOCIAL MEDIA

/trzebnica

/trzebnica

/gminatrzebnica

/gminatrzebnica
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„Wisienką na torcie” były „Ró-
życzki” z Dobroszyc, a „tortem” 
panie z UTW „Tęcza” w Trzebni-
cy, tworzące Teatr Tańca „Impre-
sja”. Uśmiechnięte panie w rytmie 
Czaczy, w układzie pod tytułem 
„Wycieczka na Kubę”, oczarowa-
ły widzów, a dzieci z „Różyczki” 
zabrały ich serca. Organizatorzy 
dziękują wszystkim, którzy za-
biegali i zadbali o to, by Przegląd 
się odbył: Burmistrzowi Marko-
wi Długozimie za patronat hono-
rowy i wsparcie, Stowarzyszeniu 
LGD „Kraina Wzgórz Trzebnic-
kich”, Państwu Łaczmańskim 
z Czeszowa za barwne drewnia-
ne koguty, Sołectwu Skarszyn 
z sołtysem Kamilem Ankierem 

na czele, oraz sołtysom, Renacie 
Bisikiewicz, Gabrieli Podsiadły, 
Annie Stąporek za użyczenie 
sprzętu, naszym bliższym i dal-
szym sąsiadkom za pyszne wy-
pieki zjedzone w poczęstunku, 
Danielowi Witkowskiemu za wy-
jątkowe zdjęcia zrobione podczas 
imprezy, Paulinie i Pawłowi Wit-
kowskim za dokonanie koniecz-
nych zakupów, Mariannie Kulik 
za kwietne aranżacje. Dziękuje-
my serdecznie każdemu, kto czy-
nem, a także dobrą radą włączył 
się w zorganizowanie i przepro-
wadzenie Pierwszego Przeglądu 
Piosenki Pogodnej.

Zespół „Mozaika” ze Skarszyna

Pierwsze koty za płoty a koguty do zespołów
Pierwszy Przegląd Piosenki Pogodnej w Skarszynie za nami

Pierwszego września przy pięknej pogodzie, 
prezentowały się na boisku w Skarszynie ze-
społy: – Brzykowianie, Strzeszowianki, Szy-
manowianie, Uśmiech z Dobroszyc, także 
gospodarze – „Mozaika”, działająca przy Sto-
warzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Skarszyn.

R E K L A M A

autocraft@onet.pl

tel. 713 870 266
502 705 365

        512 087 592
        573 166 921

GODZINY OTWARCIA:

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

części samochodowe
www.autocraft.net.pl

MILICKA 31Trzebnica

R E K L A M A

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

▶ N a sce nie p ojawi ł y s ię gosp o dy nie impre z y – ze sp ó ł „ M oz aik a” ze Sk ar s z y na ,  k tóre p o -
d z ię kowa ł y burmist r zowi z a wsparc ie org ani z acj i  w yd ar ze nia .

▶ Wśró d ze sp o ł ów p re ze nt ując yc h się na sce nie by li  t ak że Br z y kowianie 
z Br z y kowa .

▶ Pię k na p o go d a oraz lu dowe r y t my pr z yc iągnę ł y te go dnia na b ois ko 
w Sk ar s z y nie wie lu mie s z k ańców. 
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Szkoła Podstawowa w Kuźniczy-
sku oddała hołd polskim żołnie-
rzom poległym w czasie II woj-
ny światowej. Za nami bardzo 
ważny rok 2018. Minęło sto lat 
od odzyskania przez nasz kraj 
niepodległości po pierwszej woj-
nie światowej. W 2019 roku mija 
osiemdziesiąt lat od wybuchu 
drugiej wojny światowej. Naszym 
obowiązkiem jest zatrzymać się 
choć na chwilę i opowiedzieć na-
szym dzieciom o tym, co usły-
szeliśmy od naszych dziadków. 
Nic nie łączy ludzi tak jak wspól-
ne przeżycia, dlatego właśnie 

1  września 2019 postanowiliśmy 
razem z uczniami Szkoły Podsta-
wowej w Czeszowie odpowiedzieć 
na zaproszenie Dolnośląskiego 
Kuratora Oświaty Romana Ko-
walczyka i wziąć udział w ob-
chodach Osiemdziesiątej Rocz-
nicy Wybuchu Drugiej Wojny 
Światowej organizowanych przez 
Wojewodę Dolnośląskiego Pawła 
Hreniaka i Dowódcę Garnizonu 
Wrocław pułkownika Dariusza 
Krzywdzińkiego. Uroczystości na 
Cmentarzu Żołnierzy Polskich we 
Wrocławiu rozpoczęły się o godz. 
04:15 zapaleniem biało-czerwo-
nych zniczy na grobach poległych 

żołnierzy. O godz. 04:45 podnie-
siono flagę narodową i zabrzmiał 
Mazurek Dąbrowskiego oraz 
Pieśń Reprezentacyjna Wojska 
Polskiego. Symboliczna godzina, 
wspólna modlitwa, apel poległych 
i salwa honorowa, światła zniczy 

i pochodni na wzgórzu wywarły 
na nas niezapomniane wrażenie. 
Byliśmy dumni, że u stóp po-
mnika stoją nasze szkolne poczty 
sztandarowe. I choć wstaliśmy 
w środku nocy, by dojechać do 
Wrocławia na czas, nikt z nas 

nie żałował tych ostatnich go-
dzin wakacji. Serdecznie dziękuję 
uczniom, ich rodzicom oraz pani 
Elżbiecie Muszyńskiej za pomoc 
w organizacji naszej wyprawy. 
Urszula Borowa – nauczycielka 
SP Kuźniczysko

 rocznica wybuchu wojny

 Niezła sztuka Na wakacje!

SP Kuźniczysko

SP Masłów

W dniach 22-26.07.2019 w Kro-
śnicach odbyły się warsztaty arty-
styczne pt. „Niezła sztuka na wa-
kacje”. W ciągu pięciu dni młodzi 
twórcy z gmin Aglomeracji Wro-
cławskiej mieli możliwość pełnej 

ekspresji własnych talentów i wi-
zji artystycznych. Nie zabrakło 
wśród nich uczniów z Gminy 
Trzebnica, m.in.: ze Szkoły Pod-
stawowej w Masłowie, a także 
uczniów SP1, SP2, SP3 w Trzeb-
nicy oraz SP w Ujeźdźcu Wiel-
kim. Warsztaty poprowadzili 
doktoranci i studenci z Akademii 

Sztuk Pięknych we Wrocławiu, 
którzy oprócz omówienia tech-
nik pracy, na stałe brali udział 
w tworzeniu „dzieł” i wspierali 
uczestników zajęć. Młode talen-
ty miały okazję poznać technikę 
malowania na płótnie, tworzenia 
odlewów gipsowych, robienia ta-
tuażu czy tworzenia od podstaw 
własnego pamiętnika z waka-
cji. Oprócz zajęć plastycznych 
dzieciaki miały szansę spędzić 

popołudnie na rekreacji w pobli-
skim parku wodnym, potańczyć 
na profesjonalnie przygotowanej 
dyskotece, podziwiać piękne kra-
jobrazy Doliny Baryczy, obejrzeć 
kolejkę wąskotorową oraz wziąć 
udział w licznych grach zespoło-
wych. Na zakończenie, wszyscy 
z radością podziwialiśmy prace 
twórczej młodzieży, które wyeks-
ponowano na wystawie. To były 
iście barwne wakacje! P. Kula

R E K L A M A

R E K L A M A

R E K L A M A

miejsce na 
Państwa 
reklamę

telefon 

665 086 997
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Rozkład SzynobuSów źródło: www.kolejedolnoslaskie.pl

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla części tere-
nu we wsi Taczów Mały.
 Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz uchwały Rady 
Miejskiej w Trzebnicy nr XXXVII/422/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Trzebnica dla części terenu we wsi Taczów Mały,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23.09.2019 r. do 22.10.2019 
r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebni-
ca, Wydział Architektury i Urbanistyki, pok. 49 w godzinach pracy urzędu oraz na 
stronie www.bip.trzebnica.pl. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami, 
odbędzie się w dniu 22.10.2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego, 
pok. nr 48.
 Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Trzebnica z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, któ-
rej uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.11.2019 r.
Jako wniesione na piśmie uwagi do projektu Studium uznaje się również uwagi wniesio-
ne za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 oraz art. 46 pkt 1 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (t.j. Dz. U z 2018 poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o udostępnieniu do publiczne-
go wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i możliwości zapoznania się w terminie 
od 23.09.2019 r. do 22.10.2019 r. w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie www.bip.
trzebnica.pl. 
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi 
i wnioski do projektów planów w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do 
rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu jest Burmistrz Gminy Trzebnica.
Zgodnie art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowi-
sko oraz z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) każdy kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w ww. projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać 
na piśmie do Burmistrza Gminy Trzebnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 15.11.2019 r. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi 
mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania 

ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 11a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) informuję, 
że:

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Gminy Trzebnica, 
dane będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Pił-
sudskiego 1, 55-100 Trzebnica,

2) z Inspektorem ochrony danych może się Pan/Pani skontaktować przez e-mail: 
iod@um.trzebnica.pl

3) dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury planistycznej zwią-
zanej ze sporządzeniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego,

4) przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążą-
cego na administratorze,

5) dane będą przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa,
6) dane będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa,
7) ma Pan/Pani prawo do:

a. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprosto-
wania;

b. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) podanie danych jest wymogiem ustawowym,
9) jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania na podstawie ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko,

10) niepodanie danych uniemożliwi działania związane z rozpatrzeniem Pana/Pani 
uwagi,

11) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu de-
cyzji, w tym profilowaniu.

Niniejsze ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej gminy Trzebnica www.bip.trzebnica.pl 
w dniu 13.09.2019 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA

 Marek Długozima
Burmistrz Gminy TrzebnicaR E K L A M A

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

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

TRZEBNICA    
UL. PRUSICKA 12

50zł

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 12 (162)

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje:

Helena Głombik

hasło:
BIAŁA BRODA JEST ORDEREM STAROŚCI

imię i nazwisko

telefon

KUPON KRZYŻÓWKOWY dwutygodnika NR 13 (163)

R E K L A M A

informator
GminneGo Centrum Kultury i  Sportu

KULTURA GCkis ul. Prusicka 12 
tel. 71 312 09 47 pon. – pt. 7:30-15:30

WYDARZENIA KULTURALNE

16 września zapisy na zajęcia dla dzieci i dorosłych 
/ oferta zajęć na plakatach

21 – 22 września 40. Trzebnickie Święto Sadów 
/ Plac Pielgrzymkowy

artKawiarnia
GCkis ul. Prusicka 12
pon. – czw. 10:00 – 20:00 / pt. 10:00 – 22:00 /
sob. 12:00-22:00 / niedz. 12:00-22:00

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

poniedziałki
18:00-20:00

Spotkania z planszówkami 
„Gry bez prądu” 
/ wstęp wolny / wiek 8+

wtorki / 10:30
zajęcia muzyczne dla dzieci 0-3 lat 
z opiekunami / artKawiarnia / obowią-
zują zapisy edukator.kultury@gmail.com

13 września

Finał konkursu „wariacja smakowa 
na temat jabłka” / degustacja jednego 
z ciast konkursowych do każdej zaku-
pionej kawy w art Kawiarni

26 września / 19:00
Koncert zespołu Paweł Sroga & Coun-
try Blues Band / Rozpoczęcie polskie-
go tygodnia country w artKawiarni

KINO
Polonia 3D

GCkis  ul. Prusicka 12 
tel. 71 312 12 43 (kino – biuro) 
pon. – pt. 7:30 – 15:30

Bilety online kinopolonia.bilety24.pl

Kasy Kina

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

REPERTUAR bieżący tydzień na plakacie
kolejne na stronie gckis.trzebnica.pl

sobota / 12:00 Kino Juniora w artKawiarni 
/ wstęp wolny

tanie wtorki bilety norm. 14 zł, ulg. 9 zł (cennik 
może ulec zmianie wraz z repertuarem)

PREMIERY W KINIE POLONIA
13 września Piłsudski

28 i 29 września
Pokazy przedpremierowe filmu 
„Był sobie pies 2”

SPORT Hala sportowa ul. kościelna 9
tel. 71 312 11 71 / pon. – pt. 7:30–15:30

14 września / 9:00
Trzebnickie Zawody 
Dogtrekkingu 
/ul. Leśna

22 września 10:45 Leśne Przedbiegi / ul. Leśna

GODZINY OTWARCIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH
Stadion Miejski FAIR 
PLAY ARENA
i bieżnia dla biegaczy 
na Stadionie

poniedziałek – piątek 8:00-21:00
sobota – 12:00-20:00
niedziela : nieczynne

Gminny Obiekt 
Sportowo-
Rekreacyjny
ul. 3 Maja 2

poniedziałek – piątek: 8:00-21:30
sobota: 12:00-20:00
niedziela: nieczynne

Zapraszamy do skorzystania z oferty
„Promocyjna sobota na Squashu” 
(informacje na plakatach) rezerwacja pod 
nr 605-051-204

Kompleks Boisk Orlik 
ul. Oleśnicka

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

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

25 września / 17:30
Spotkanie z wrocławską pisarką 
Jolantą marią Kaletą 
/artKawiarnia/ zapraszamy!
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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
•	 terapeuci	ręki

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

CHIRURGIA OGóLNA

lek.med. Tomasz Główka
1. konsultacje w zakresie 

zabiegów operacyjnych:
•	usunięcia	pęcherzyka	żół-

ciowego laparoskopowo 
i klasycznie

•	plastyki	przepuklin	pachwi-
nowych , udowych, brzusz-
nych, pępkowych (laparo-
skopowo i klasycznie)

•	usunięcia	żylaków	koń-
czyn dolnych (badanie usg 
Doppler żył i tętnic kończyn 
dolnych)

•	usunięcia	torbieli	włosowej
2. Konsultacje w zakresie 

drobnych zabiegów chi-
rurgicznych:

•	Brodawki,	znamiona	barw-
nikowe

•	kaszaki,	tłuszczaki,	włókniaki
•	wrastające paznokcie

REH4U TRZEBNIcA
ul. Wrocławska 8c/13

rejestracja:

570 909 292
71 308 46 46

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. 16:00

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

Justyna Składnik
TRZEBNIcA

ul. św. Jadwigi 19a

gabinet i rejestracja czynne:
pon. czw. pt. 8:00 – 14:00

wt. śr. 13:00 – 18:00
REJESTRAcJA TELEfONIcZNA

603 233 932
505 377 781

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

wIZYTY PSYcHIATRYcZNE
wIZYTY DOMOwE

lek. Tomasz Ciba
TRZEBNICA

ul. Polna 27A/1
wizyty prywatne

tel. 694 723 900

MEDYCYNA PRACY

MEDYCYNA PRACY 
w jeden dzień

badania pracowników, 
psychotesty

Centrum Zdrowia Emvit
ul. Głowackiego 7 

TRZEBNIcA

tel. 609 320 661
722 395 256

INTERNISTA
DIABETOLOG

lek. Jolanta Wojciechowska

TRZEBNICA

ul. Św. Jadwigi 27 A-B
godz. przyjęć: 

środa 15:00 – 16:30

Rejestracja telefoniczna
po godz. 20:00

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

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. 783 821 007 

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 włókniaków, brodawek wiru-
sowych, innych

• zamykanie naczynek krwionośnych 
(termoliza)

• peelingi medyczne twarzy
• pedicure leczniczy
• pielęgnacja stopy cukrzycowej
• usuwanie odcisków, modzeli

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

GODZINY PRZYJęć
środa 16:00 – 18:00 na przemian
z czwartkiem 9:00 – 12:00
ul. Daszyńskiego 67/16

T R Z E B N I c A
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. / pt. 16:30 – 19:00
sob. 10:00 – 14:00

MASAż LECZNICZY

GABINET
masażu leczniczego
i terapii manualnej

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

ul. witosa 20
tel. 600 353 595

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, III piętro p.301

umowa
z Narodowym funduszem Zdrowia

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

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

TRZEBNIcA
ul. Kolejowa 1A/2

rejestracja tel. 503 195 870

SPECJALISTA
FIZJOTERAPII

Hanna Stelmaszczyk
•	konsultacja
•	terapia	manualna	(FDM,	

PNf, Bobath, haczykowa-
nie, terapia czaszkowo
-krzyżowa)

w w w. s t e p m e d . p l
TRZEBNIcA

ul. Kolejowa 1A/2
rejestracja tel. 507 033 543

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

F E N I K S

lek. wet. Ewa
Okręglicka – Langner

TRZEBNIcA

ul. Kolejowa 1b
rejestracja wizyt:

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

psychologtrzebnica.pl

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

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 uprzed-
niej rejestracji telefonicznej.

tel. 71 312 11 62
502 670 316

FONEO
CENTRUM SŁUCHU

•	 BEZPŁATNE
 BADANIA SŁUCHU

•	 APARATY	SŁUCHOWE

•	 DYPLOMOWANY	PROTE-
TYK SŁUCHU Z 20 -LET-
NIM 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

Godziny przyjęć:
pon. i czw. 9:00 – 15:30

wt. i śr. 14:00 – 19:00
TRZEBNIcA ul. 

Obornicka 41e
koło stadionu

REJESTRACJA
tel. 71 387 27 78

605 175 050

FIZJOTERAPEUTA

Anna Godula
fIZJOTERAPIA

UROGINEKOLOGIcZNA

więcej informacji na stronie

www.stepmed.pl
TRZEBNIcA

ul. Kolejowa 1A/2
Rejestracja telefoniczna

608 283 870

ACS SŁUCHMED

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

Oborniki Śląskie
ul. Dworcowa 36 h

Gabinet czynny
pn. 11-15 | czw. 10-16

tel. 789 218 803

REHABILITACJA DZIECI 
I NIEMOWLąT

mgr Joanna Maleszka
certyfikowany fizjoterapeuta

metody NDT-Bobath, PNf, 
terapii manualnej

www.stepmed.pl
TRZEBNIcA

ul. Kolejowa 1A/2
wizyty domowe:

Trzebnica i okolice
tel. 517 894 568

PSYCHOTERAPEUTA
PSYCHOLOG

•	 psychoterapia	 osób	 dorosłych	
(problemy emocjonalne, depre-
sja, trudności w związkach, zabu-
rzenia odżywiania, nadużywanie 
substancji)

•	 wsparcie	 psychologiczne	 w sytu-
acji trudnej emocjonalnie (kryzys 
życiowy, doświadczenie choroby 
własnej lub osób bliskich, żałoba, 
rozstanie)

•	 wsparcie	psychologiczne	rodziców	
dzieci z trudnościami rozwojowymi

mgr Anita Szlęzak
tel. 660 688 738

NZOZ ATENA

UJEźDZIEC WIELKI 37B

lek. med. Robert Zimoch
GASTROENTEROLOG, SPECJALISTA 
CHORóB WEWNęTRZNYCH, BADANIA 

KANDYDATóW NA KIEROWCóW

tel. 600 816 852
mgr inż. Joanna Mulik-Buczma
DIETETYK, PSYCHODIETETYK

tel. 71 312 77 13
WYNAJEM GABINETóW LEKARSKICH DLA:
•	logopeda	•	psycholog	
•	lekarze	specjaliści	•	pedagog

tel. 600 279 048

AKUPUNKTURA

mgr Łukasz Łagoda
TRZEBNIcA

ul. Św. Jadwigi 1/2
Leczymy:

•	bóle głowy •	migreny
•	zatoki •	bóle kręgosłupa 
•	urazy sportowe 
www.aktiv-rehabilitacja.pl

tel. 693 280 758

USG NARZąDU RUCHU

mgr Łukasz Łagoda
•	 iniekcje okołostawowe  

kolagenem medycznym
•	konsultacje  

fizjoterapeutyczne
•	terapia manualna
•	chiropraktyka

Trzebnica ul. Św. jadwigi 1/2

www.aktiv-reahabilitacja.pl

tel. 693 280 758

FIZJOTERAPEUTA

GABINET fIZJOTERAPII

mgr Mateusz Marszycki
•	Masaż	Leczniczy
•	Terapia	Manualna	
•	 Igłoterapia

TRZEBNIcA
ul. Świętej Jadwigi 1/2

tel. 501 676 986 

DIETETYK KLINICZNY
mgr Katarzyna Gediga

•	dietetyk	po	uczelni	medycznej
•	technolog	żywności	i żywienia 

człowieka
•	wice-dietetyk	roku	2018	na	Dolnym	Śl.
•	doświadczenie	kliniczne
•	15	lat	pracy	w zawodzie
•	dietoterapia	w chorobach
•	praca	z dorosłymi i dziećmi

Stała współpraca z psychodietetykiem

Centrum Zdrowia Emvit
ul. Głowackiego 7 Trzebnica

tel. 609 320 661

miejsce
na Państwa
ogłoszenie
lekarskie

telefon
665 086 997

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
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Linia b Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

P.T Dworce i przystanki Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3S Kurs 3H Kurs 4 Kurs 5 Kurs 6 Kurs 7 Kurs 8 Kurs 9

1 Szczytkowice I 09:15 14:20
2 Szczytkowice II 09:17 14:22
3 Księginice (3 domki) 09:19 14:24
4 Jaszyce 07:08  15:28
5 Księginice, ul. Sportowa 07:10 08:07 08:07 10:25 15:30
6 Księginice II 07:12 08:09 08:09 10:27 15:32
7 Targ 08:11 08:11 09:22 10:29 14:27
8 Urząd Miejski 06:05 07:16 08:14 08:15 09:25 10:32 14:30 15:36
9 Świątniki 06:15 14:40

10 ul. Czereśniowa 06:20 07:20 08:18 08:19 09:29
11 ul. Czereśniowa Rotunda 06:22 07:22 08:20 08:21 09:31 Kurs cmentarz – U.M. Kurs cmentarz – U.M.
12 ul. Polna 06:27 m-ce III – X – pn, śr, pt. m-ce III – X – pn, śr, pt.
13 Szpital 06:32 07:27 m-ce XI – II – wt, pt m-ce XI – II – wt, pt
14 Urząd Miejski 06:36 07:30 08:24 08:25 09:35 09:55 – Urząd Miejski 13:35 – Urząd Miejski 14:50
15 Rynek 06:39 07:33 08:28 09:58 – Rynek 13:38 – Rynek
16 Stadion 06:41 07:35 08:30
17 ul. Chrobrego/Deleżak 08:32 / 8:48 10:00 – cmentarz Obornicka 13:40 – cmentarz Obornicka
18 Węgrzynów 08:40
19 Intermarche 06:43 07:37 10:03 – Inter marche 13:43 – Inter marche
20 ul. Bochenka/Kolejowa 06:45 07:39
21 ul. Wrocławska 06:47 07:41
22 ul. Armii Krajowej 06:49 07:43
23 Sp nr 2/Przedszkole nr1 06:51 07:45
24 Bar Gwiazdka 06:53 07:47 10:05 – Bar Gwiazdka 13:45 – Bar Gwiazdka
25 Rynek/Księgarnia 06:55 07:49 08:27 08:51 09:38
26 ul. Polna 06:57 07:51 08:29 08:53 09:40 10:07 – ul. Bochenka – UPT 13:47 – ul. Bochenka – UPT 14:52
27 Szkoła Podstawowa nr3 06:59 07:53 08:31 08:55 09:42 14:54
28 Tesco 08:33 08:58 09:45 ul. Daszyńskiego – U.M. 10:10 ul. Daszyńskiego – U.M. 13:50
29 Szpital 07:56 08:35 09:00 09:47 14:57
30 Urząd Miejski 08:00 08:39 09:04 09:51 10:16 13:50 15:01 / 15:15
31 ul. Piwniczna 08:03 08:42 09:07 10:19 13:53 15:18
32 Księginice I 07:04 08:05 10:21 15:20
33 Księginice, ul. Sportowa 07:06 08:07 10:23 15:22
34 Jaszyce 07:08 15:25
35 Księginice (3 domki) 08:44 09:09 13:55
36 Szczytkowice II 08:46 09:11 13:57
37 Szczytkowice I 08:48 09:13 13:59

Linia c 
TRZEBNICA – GŁUCHóW GóRNY – PIERSNO 

– SIEDLEC TRZEBNICKI – TRZEBNICA

PRZYSTANKI KURS
1

KURS
2

KURS
3

KURS
4

KURS
5

KURS
6

Rozkład ważny od 26.02 POCZąTEK 
TRASY

1 Trzebnica nr 23 6:10 7:10 10:06 16:02 17:00 18:02

2 Raszów skrzyżowanie 6:13 7:13 - 15:29 16:56 17:59

3 Raszów wieś - - 10:10 - - -

4 Taczów 6:16 7:16 10:14 15:56 16:53 17:56

5 Głuchów Górny 6:20 7:20 10:18 15:52 16:49 17:52

6 Skarszyn 6:24 7:24 10:22 15:48 16:45 17:48

7 Boleścin 6:27 7:27 10:25 15:45 16:42 17:45

8 Piersno 6:30 7:30 10:28 15:42 16:39 17:42

9 Boleścin 6:33 7:33 10:31 15:39 16:36 17:39

10 Skarszyn 6:36 7:36 10:34 15:36 16:33 17:36

11 Godzieszowa 6:39 7:39 10:37 15:33 16:30 17:33

12 Siedlec PKP 6:42 7:42 10:40 15:30 16:27 17:30

13 Godzieszowa 6:45 7:45 10:43 15:27 16:24 17:27

14 Skarszyn 6:48 7:48 10:46 15:24 16:21 17:24

15 Głuchów Górny 6:52 8:52 10:50 15:20 16:17 17:20

16 Taczów 6:56 8:56 10:54 15:16 16:13 17:16

17 Raszów skrzyż. - - 10:57 15:13 - 17:13

18 Raszów wieś 7:00 8:01 - - 16:09 -

19 Trzebnica nr 23 7:04 8:04 11:00 15:10 16:05 17:10

POCZąTEK 
TRASY

NIERUCHOMOŚCI

SPR ZE DAM

MIESZKANIA(11) w Mirkowie, ul. azaliowa, 
"Osiedle Kwiatowe", pow.186 mkw, pow. 
90,48 mkw, pow. 196,10 mkw, mieszkania 
gotowe do przekazania kluczy oraz przenie-
sienia własności: Zabudowa wielorodzinna 
oraz Zabudowa jednorodzinna, osiedle jest 
podłączone do sieci gazowej, elektrycznej, 
wodno – kanalizacyjne, posiada system 
anten satelitarnych tV, wewnętrzną sieć in-
ternetową. Rezerwacja bezpłatna, na czas 
ustalony indywidualnie z zainteresowanym. 
terminy płatności: 10% wartości ustalonej 
ostatecznej ceny za przedmiot umowy do 
14 dni od dnia podpisania przedwstępnej 
umowy sprzedaży, pozostała kwota w tran-
szach ustalonych podczas indywidualnych 
rozmów z klientem, całość płatna przed 
przeniesiem własności. Bardzo atrakcyjne 
ceny za mkw, w cenie mieszkań boksy gara-
żowe, dzwonić w godzinach 8-16, tel. 71 78 
57 396, 501 479 483. https://akme.pl/oferta/
nieruchomosci/

MIESZKANIE(12) 3 pokojowe, w centrum 
trzebnicy, pow. 53 mkw, własnościowe, 
tel. 725 604 618.
MIESZKANIE(12) w trzebnicy 36 mkw, 
w domu 2-rodzinnym, osobne wejście, z 
działką 547 mkw, piwnica, budynek go-
spodarczy, tel. 500 038 457.
MIESZKANIE (11) sprzedam lub wynajmę, 
spółdzielczo-mieszkaniowe w Oborni-
kach Ślaskich, kawalerka 37 mkw, umeblo-
wane, parter od sierpnia, tel. 724 943 436.
MIESZKANIE(8) 2 pokojowe, trzebnic-
ki deptak, ul. daszyńskiego, pow. 48,8 
mkw, cena 280 tyś, tel. 667 431 549.
MIESZKANIE(7) w centrum trzebnicy, 
o powierzchni 50,8 mkw, 2 pokoje, cena 
299 000 zł, gotowe do zamieszkania, tel. 
507 059 540.

POSIADłOść(12)  składającą się z 3 bu-
dynków – dom, (170 mkw) 5 pokoi, 2 ła-
zienki, kotłownia na ekogroszek, budynek 
gospodarczy w którym są dwa samo-
dzielne mieszkania, garaż z użytkowym 
poddaszem, piękny ogród, fontanna, ka-
skada, oczko wodne, strumyk, ogrodzenie 
z piaskowca i żywopłot z cisów, miejsce na 
ognisko i grill, parking tel. 665 886 993.
DOM(12) z zabudowaniami gospodarczy-
mi, działka 20 arów, w Budczycach, koło 
Zawonii tel. 604 107 284.
POSIADłOść (11) w Ligocie, w pobliżu 
lasu, składającą się z 3 budynków - dom
(170 mkw) 5 pokoi, 2 łazienki, kotłownia 
na ekogroszek, budynek gospodarczy w 
którym są dwa samodzielne mieszkania, 
garaż z użytkowym poddaszem, piękny 
ogród, fontanna, kaskada, oczko odne, 
strumyk, ogrodzenie z piaskowca i żywo-
płot z cisów, miejsce na ognisko i grill, par-
king, tel. 665 886 993.
DOM(10) jednorodzinny z użytkowym pod-
daszem, oddalony o 1,5 km od centrum 
trzebnicy, powierzchnia 128 mkw, usytu-
owany na działce 25 arowej oraz przyle-
gającą do tej posesji działkę budowlaną 
o powierzchni 20 arów, cena 725 tys, tel. 
71 387 49 48.
SZEREGÓWKA(8) skrajna, trzebnica, tel. 
607 431 604.
BUDYNEK (8) mieszkalny, z budynkiem 
gospodarczym, w Budczycach, gmina Za-
wonia, na działce 20 arowej, tel. 604 107 284.
SZEREGÓWKA(6) skrajna, całkowita 
pow. 240 mkw, użytkowa 160 mkw 
w trzebnicy, tel 607 431 604.

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 24 września 2019 r.

DOM(8) w wiszni Małej, 190 mkw, cena 
625 tyś, tel. 606 322 944.

GARAż(12) murowany, w Nowym dworze, 
o powierzchni 24 mkw, wraz z wyposaże-
niem, tel. 532 118 487.
PAWILON(12) murowany 116 mkw nadaje 
się na działalność gospodarczą lub miesz-
kanie, działka 5,5 ara, ogrodzenie do tego 
wiata, garaż i mały staw, 5 km od trzebni-
cy kierunek na wrocław, cena do negocja-
cji, tel. 604 231 515.
LOKAL(8) 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.
BUDYNEK MIESZKALNY(5) z budyn-
kiem gospodarczym, na działce 20 arowej, 
w Budczycach gm. Zawonia, tel. 604 107 284.
BUDYNEK(4) sprzedam lub wydzierżawię 
budynek wolno stojący o pow. 90 mkw. 
w Krośnicach, pow. milicki. Budynek nada-
je się na każdą działalność, lub do adapta-
cji na mieszkanie. działka o pow. 16 arów. 
informacje tel. 669 805 236.

LOKAL(7) w trzebnicy o powierzchni 117 
mkw z przynależącą działką 4,4 ar, we-
wnątrz znajduje się toaleta, pomieszcze-
nie gospodarcze oraz kotłownia, lokal 
idealny na usługi lub gastronomię, tel. 
724 820 669.

DZIAłKI(12) budowlane Skarszyn, 3 sztu-
ki: 2x 12 arów i 19 arów. 3 km od węzła 
komunikacyjnego S-8 Łozina i 15 minut 
od wrocławskiego Lotniska. dogodna 
lokalizacja - cicha i bezpieczna okolica. 
Cena - 90 zł za mkw - do ewentualnej 
negocjacji. tel. 531 145 110.

DZIAłKA(8) o powierzchni 1350 mkw, bu-
dowlana na granicy trzebnica – Księginice, 
w pełni uzbrojona (woda, prąd, kanaliza-
cja), atrakcyjnie położona, tel. 506 837 298.

DZIAłKA(13) budowlana, w trzebnicy, 
przy ul. Polnej, o powierzchni 1218 mkw, 
wszystkie media, dzwonić po godz. 17:00, 
tel. 790 483 576.
DZIAłKI(13) dwie sztuki, budowlane we 
wsi Kuźniczysko, przy ulicy Lipowej, dział-
ki rolne z warunkami zabudowy. 397/10 
o powierzchni 1573 mkw i 397/11 o po-
wierzchni 1979 mkw, tel. 789 349 388.
DZIAłKA(13) siedliskowa, w Raszowie, 40 
ar. , tel. 570 598 676.
DZIAłKA(13) budowlana nr 93a,  
pow.13,08 ar, ul. Polna, trzebnica, tel. 
570 598 676.
DZIAłKA(12)  przemysłowa 46 a, leżąca w 
kompleksie terenów przeznaczonych na 
cele przemysłowe, bazy budowlane, skła-
dy itp. wrocław ul. Białogardzka. Cena 1.300 
000 zł, do negocjacji, tel. 665 886 993.
DZIAłKI(12)  budowlane, po 1801 i 1759 
m, ostatnie dwie, bliźniaczo położone na 
nowo wybudowanym osiedlu graniczące 
ze ścianą lasu, Ligota trzebnicka, 80 zł/
mkw, tel. 665 886 993.
DZIAłKI(12)  budowlane, 4 sztuki, w Kało-
wicach, gmina Zawonia, lub zamienię na 
mieszkanie, tel. 798 263 003.
POLE(12) w Księginicach o pow. 1,0126 ha, 
w tym 30 arów działki siedliskowej, cena 
270 tyś zł, tel. 71 360 14 05.
DZIAłKA(12) BUdOwLa w KSiĘGiNiCaCH 
NR 111/20, O POw 1374 M, CENa 120 
000,00 ZŁ, tEL. 509 406 292.
POLE(12) w Piekarach o powierzchni 2,52 
h; 3 i 4 klasa ziemi, w połowie zalesione 
(brzozy, dęby, olchy i świerki), poza tym 
staw i domek rekreacyjny, na działce jest 
prąd cena 10 zł/ mkw, tel. 502 379 351.
SAD(12) wiśniowy 1ha, Brzyków, tel. 661 851 943.
DZIAłKA(12) budowlana, o pow. 0,4919 
ha, usytuowana w centrum Małuszyna, 

podzielona na 4 działki: 19/1 o pow. 1037 
mkw, 19/2 o pow. 1130 mkw, 19/3 o pow. 
1442 mkw, 19/4 o pow. 1310 mkw, cena za 
całość 75 zł/ mkw, media w trakcie, tel. 508 
080 712, 661 053 856.

DZIAłKA(12) budowlana, 19/4 o pow. 1310 
mkw w Małuszynie, na działce znajduje się 
niszczejący domek, który świetnie nadaje 
się na magazyn (do remontu), media w 
trakcie, cena 85 zł /mkw, tel. 508 080 712, 
661 053 856.

DZIAłKI(12) budowlane, w Radziądzu, 
do wyboru 5, o powierzchni od 13 do 19 
arów, cena 47 zł/mkw, tel 696 625 552.

DZIAłKA(11) budowlana na osiedlu dom-
ków jednorodzinnych w Szczytkowicach 
o powierzchni 1220 mkw i wymiarach 25 x 
50 m, dojazd drogą utwardzoną, media w 
drodze, cena: 64 zł za mkw, tel. 503 032 094.
DZIAłKA (11) o pow. 0,85 h, w Marzęcinie 
wlk./k. Obornik Śl., tel. 71 312 55 60.
SAD(11) wiśniowy, 2ha, w droszowie, za-
dbany, ogrodzony, z budynkiem gospo-
darczym, tel. 692 635 672.
DZIAłKA(11) przemysłowa, 46 a, leżąca w 
kompleksie terenów przeznaczonych na 
cele przemysłowe, bazy budowlane, składy 
itp. wrocław, ul. Białogardzka, cena 1.300 
000 zł, do negocjacji, tel. 665 886 993.
DZIAłKI (11) ostatnie dwie, 1801 i 1759 m, 
na nowo wybudowanym osiedlu, grani-
cząca ze ścianą lasu, Ligota trzebnicka 80 
zł/mkw, tel. 665 886 993.
DZIAłKA(11) budowlana 15,80 ara, Mieni-
ce, gm. wisznia Mała. tel. 728 482 555.
DZIAłKA(10) piękna okolica, w Raszowie 
obok trzebnicy, kwadratowa, blisko No-
wego osiedla w trzebnicy, koło lasu Buko-
wego, stawów trzebnickich oraz basenu, 
warunki zabudowy, tel. 601 793 012.
DZIAłKI(10) budowlane w Komorowie, tel. 
71 312 34 39.
DZIAłKA(10) budowlana, 22 ary, uzbrojo-
na, przy głównej drodze, Marzęcin wielki , 
gmina Oborniki Ślaskie, pięknie położona, 
tel. 531 680 310.
DZIAłKA(13) budowlana w Czeszowie obok 
hotelu "Niezły Młyn", 1300 mkw, 55 tys, media: 
gaz, woda, prąd, szambo. wokół niej inne działki 
tej samej wielkości (małe osiedle). Miejscowość 
usiana stawami oraz słynąca z grzybiarzy. Lasy 
pełne grzybów, stawy pełne ryb oraz życzliwi 
ludzie. tel. 696 095 538, 696 095 446.
DZIAłKA(9) o powierzchni 0,35 ha, wraz 
z zabudowaniami - budynek mieszkalny, 
budynki gospodarcze oraz stodoła, tel. 
609 432 538.
DZIAłKA(9) o pow. 1500 mkw, w No-
wosielcach, przy ul. Jana Chrzciciela, koło 
Obornik Śląskich, wodociąg, prąd na 
działce, cicha okolica, cena - 70 zł/mkw, 
tadeuszemil@gmail.com, tel. 607 770 873.
DZIAłKA(8) siedliskowa w Raszowie, pięk-
na okolica, blisko nowe osiedle, las bukowy, 
basen, tel. 601 793 012.
DZIAłKA(8) budowlana w Księginicach, 
o pow.1374 mkw, tel. 509 406 292.
DZIAłKI(8) budowlane, 12 arów, Brzyków, 
cena do negocjacji, tel. 601 708 438.
DZIAłKA(7) budowlana o pow. 10 arów, 
Mienice, tel. 506 954 021.
DZIAłKA(6) siedliskowa, Raszów, 40 arów, 
(obecnie sad śliwowy), tel. 507 598 676.
DZIAłKA(10) budowlana 9 arów Komoro-
wo, położona jest 25 km od wrocławia, 5 
km od trzebnicy przy drodze asfaltowej, 
wjazd na działkę z obniżonym chodni-
kiem, warunki zabudowy, wybudowana 
nowa trasa szybkiego ruchu S5 trzebnica 
- wrocław, dojazd do Komorowa około 35 
min z wrocławia, wybudowana jest nowa 
infrastruktura, droga trzebnica - Sułów 
oraz ścieżka rowerowa, na całym odcinku, 
do doliny Baryczy kierunek Sułów, atrak-
cyjne położenie, tel. 501 722 594.

DZIAłKI(10) budowlane, każda ponad 10 
arów, w Kałowicach, gmina Zawonia, sprze-
dam lub zamienie na mieszkanie w trzeb-
nicy lub wrocławiu, tel. 798 263 003.
DZIAłKA(8) własnościowa, budowlana, 
posiada plan przestrzenny pod budowę, 
86 arów, gaz prąd, tel. 783 668 462.
DZIAłKA(8) o pow 0,5 ha, Skoroszów, 
może zostać podzielona na 3 osobne 
działki i tak ma również wydane warunki 

Linia D 
TRZEBNICA – KAŁOWICE –TRZEBNICA – 

MARCINOWO – TRZEBNICA
P.T Przystanki Kurs 1 Kurs 2

1 Trzebnica nr 12 12:05 16:15

2 Księginice 1 12:08 16:17

3 Księginice 2 12:10 16:19

3 Ligota 12:13 16:20

4 Masłów 1 12:15 16:22

5 Masłów 2 12:17 16:24

6 Kałowice 12:19 16:26

7 Masłów 2 12:21 -

8 Masłów 1 12:23 -

9 Ligota 12:25 -

10 Księginice 2 12:27 -

11 Księginice 1 12:29 -

12 Trzebnica nr 18 12:32 16:37

13 Marcinowo 12:41 (wT+PT) 16:44

14 Trzebnica nr 12 12:47 (wT+PT) 16:50

Linia a  Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

P.T Dworce i przystanki Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 Kurs 4 Kurs 5 Kurs 6 Kurs 7 Kurs 8 Kurs 9 Kurs 10 Kurs 11 Kurs 12 Kurs 13

1 Nowy Dwór (Pętla) 6:06 6:58 7:36 8:16 9:04 10:00 11:25 12:15 13:07 13:48 14:30 15:12 16:00
2 Szpital (Kierunek Miasto) 6:08 7:00 7:38 8:18 9:06 10:02 11:27 12:17 13:09 13:50 14:32 15:14 16:02
3 Biedronka (Kierunek Miasto) 6:10 7:02 7:40 8:20 9:08 10:04 11:29 12:19 13:11 13:52 14:34 15:16 16:04
4 Targowisko 6:12 7:04 7:42 8:22 9:10 10:06 11:31 12:21 13:13 13:54 14:36 15:18 16:06
5 PKS / Urząd Miejski 6:14 7:06 7:44 8:24 9:12 10:08 11:33 12:23 13:15 13:56 14:38 15:20 16:08
6 Rynek/Fontanna 6:16 7:08 7:46 8:26 9:14 10:10 11:35 12:25 13:17 13:58 14:40 15:22 16:10
7 Stadion 6:18 7:10 7:48 8:28 9:16 10:12 11:37 12:27 13:19 14:00 14:42 15:24 16:12
8 Intermarche 6:22 7:14 7:52 8:32 9:20 10:16 11:41 12:31 13:23 14:04 14:46 15:28 16:16
9 Dworzec Kolejowy 6:24 7:16 7:54 8:34 9:22 10:18 11:43 12:33 13:25 14:06 14:48 15:30 16:18

10 Wrocławska 6:26 7:18 7:56 8:36 9:24 10:20 11:45 12:35 13:27 14:08 14:50 15:32 16:20
11 Armii Krajowej 6:27 7:19 7:57 8:37 9:25 10:21 11:46 12:36 13:28 14:09 14:51 15:33 16:21
12 Aquapark N/ż - - - - - - 11:47 12:37 13:29 14:10 14:52 15:34 16:22
13 Przedszkole Nr 1 6:28 7:20 7:58 8:38 9:26 10:22 11:48 12:38 13:30 14:11 14:53 15:35 16:23
14 Bar Gwiazdka 6:30 7:22 8:00 8:40 9:28 10:24 11:50 12:40 13:32 14:13 14:55 15:37 16:25
15 Rynek/Biblioteka 6:32 7:24 8:02 8:42 9:30 10:26 11:52 12:42 13:34 14:15 14:57 15:39 16:27
16 Polna 6:34 7:26 8:04 8:44 9:32 10:28 11:54 12:44 13:36 14:17 14:59 15:41 16:29
17 Szkoła Podst. Nr3 6:36 7:28 8:06 8:46 9:34 10:30 11:56 12:46 13:38 14:19 15:01 15:43 16:31
18 Piwniczna/Targ 6:39 7:31 8:09 8:49 9:37 10:33 11:59 12:49 13:41 14:22 15:04 15:46 16:34
19 Biedronka (Kierunek Szpital) 6:41 7:33  8:11 8:51 9:39  10:35  12:01 12:51  13:43 14:24 15:06 15:48 16:36
20 Szpital (Kierunek Nowy Dwór) 6:43 7:34 8:13 8:53 9:41 10:37 12:03 12:53 13:45 14:26 15:08 15:50 16:38
21 Nowy Dwór 6:45 7:36 8:15 8:55 9:43 10:39 12:05 12:55 13:47 14:28 15:10 15:52 16:40

inFormacJe ogÓLne

KIERUNEK 
I GODZINA 
ODJAZDU

PRZYSTANKI

TRZEBNICA 
–BOLEŚCIN – 
SIEDLEC PKP 
- TRZEBNICA

6:10 / 7:10 / 10:25 
15:10 / 16:05 / 17:10
ważny od 13.06.2019 r.  

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

08:20 / 11:35 Koniowo

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

16:35 kursuje od poniedział-
ku do piątku oprócz 
dni ustawowo wolnych 
od pracy

TRZEBNICA– 
UJEźDZIEC
MAŁY 

14:15 /  15:15 A

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

Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy

A – w ferie zimowe i wakacje letnie kursuje tylko do Ujeźdźca wielkiego

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 TRZEBNIcA ERGO

71 310 99 56, 71 310 99 92

STRAż MIEJSKA w TRZEBNIcY
71 388 81 14

GMINNE cENTRUM KULTURY I SPORTU
785 922 332

BIBLIOTEKA MIEJSKA 669 767 871

HALA SPORTOwA 71 312 11 71

ZAKłAD UBEZPIEcZEń SPOłEcZNYcH
71 388 75 00, 71 388 75 80

SĄD REJONOwY 71 312 12 13

POwIATOwY URZĄD PRAcY
71 312 11 54 , 71 387 11 38

SZPITAL Św. JADwIGI ŚLĄSKIEJ
71 312 09 20, 71 312 09 13

GMINNE cENTRUM MEDYcZNE
TRZEBNIcA–ZDRÓJ 71 387 28 38

POGOTOwIE wODNO-KAN.
71 310 12 16

Z a t r u d n i m y 

DO PRACY NA BUDOWIE 
w Trzebnicy i okolicach

wykonujemy prace: murarskie, ciesielsko-zbrojarskie, 
wykończeniowe i inne ogólnobudowlane

tel. 577 070 066  
gregorienwroclaw@gmail.com

fIRMA PANDA TRZEBNIcA SP. Z O.O Producent mebli i 
elementów wyposażenia  wnętrz o wysokim  standardzie, 

zatrudni Osobę  na stanowisko:

WYKLEjANIE STELAżY DREWNIANYCH 
POD TAPICERKę

Zadania:
•	wyklejanie pianką stelaży pod tapicerkę
•	Strzelanie pistoletem pneumatycznym

 Oczekiwania:
•	Motywacja do pracy
•	Zaangażowanie i chęć uczenia się
•	Zdolności manualne
•	Doświadczenie w  pracy na podobnym stanowisku będzie dodatko-

wym atutem
•	Dyspozycyjność
•	Dokładność

STOLARZ  MEBLOWY
Opis stanowiska:
produkcja mebli w bardzo szerokim asortymencie materiałowym od 

płyt meblowych poprzez MDf do obróbki materiałów typu corian
produkcja mebli pod indywidualne zlecenie klienta ,

Wymagania:
•	doświadczenie jako samodzielny stolarz przy produkcji nietypowych 

mebli
•	dobrze widziane wykształcenie kierunkowe – stolarz 
•	umiejętność czytania rysunków technicznych
•	znajomość materiałów i okuć używanych do produkcji mebli
•	znajomość technologii produkcji mebli
•	dobrze widziane prawo jazdy kat. B
•	dyspozycyjność
•	dokładność

Oferujemy:

•	wynagrodzenie z systemem premiowym na podstawie umowy o pracę

•	 stabilne zatrudnienie, możliwość długotrwałej współpracy
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na 

adres: bok@panda.trzebnica.pl

zabudowy (można wybudować 3 wolno-
stojące domy z garażami), dojazd drogą 
gminną, z jednej strony graniczy z rzeką, 
niedaleko las, tel. 603 283 075.
LAS(8) 38 arów, Złotów, gmina trzebnica, 
tel. 783 668 462.

KUPIę

DZIAłKA(13) rolna lub sad z możliwością 
zabudowy, pod trzebnicą, tel. 664 754 821.
LAS(13) lub pole przy lesie, tel. 691 411 991.
SAD(13) do 1ha, chętnie z wodą i prądem, 
tel. 601 711 262.

AP TE KI 
DYżURY NOCNE 

w Trzebnicy 2019

13-09 Pod Bazyliką ul. Kościelna 6

14-09 Dr. Optima
ul. Tadeusza 
Kościuszki 4

15-09 Herbena ul. Prusicka 1

16-09
DOZ Świętej 

Jadwigi
ul. Świętej Jadwigi 13A

17-09 Przy Ratuszu ul. Obornicka 1

18-09 Lege Artis
ul. Ks. Dziekana 
w. Bochenka 49

19-09 Lege Artis
ul. Tadeusza 
Kościuszki 10

20-09 Panaceum
ul. Ignacego 

Daszyńskiego 65

21-09 Pod Bazyliką ul. Kościelna 6

22-09 Dr. Optima
ul. Tadeusza 
Kościuszki 4

23-09 Herbena ul. Prusicka 1

24-09
DOZ Świętej 

Jadwigi
ul. Świętej Jadwigi 13A

25-09 Przy Ratuszu ul. Obornicka 1

26-09 Lege Artis
ul. Ks. Dziekana 
w. Bochenka 49
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WULKANIZACJA SERWIS OPON
� Komputerowe wyważanie kół
� Wymiana opon
SerwiS klimatyzacji

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

telefon: 602 523 956 / 713 870 407 

BĘDKOWO 166 
TRZEBNICA

TEREN SKŁADU WĘGLA

MIESZKANIE (11) do remontu do 50 tyś, zł 
PiLNE, tel. 733 774 664.
DZIAłKA(11) budowlana w trzebnicy lub 
okolicy do 5 km, osoba prywatna, tel. 883 
141 086.
DOM(10) wOLNOStOJĄCy w trzebnicy, 
min. 150 mkw, najlepiej do zamieszkania. 
NiE interesują mnie pośrednicy, tel. 518 
387 855.
SAD(8) w okolicy trzebnicy, tel. 601 711 262.
MIESZKANIE(7) w trzebnicy, 2 pokojowe, 
na 1-2 piętrze blisko centrum, własnościowe, 
może być do remontu, tel.604 231 515.
DZIAłKA(6) budowlana w trzebnicy, 
Świątnikach, Raszowie, tel: 697 707 978.

Z AMIE NIę

KAWALERKA(12) w trzebnicy po gene-
ralnym remoncie zamienię na mieszkanie  
2 pokojowe również w trzebnicy, tel. 605 
736 772.
MIESZKANIE(12) komunalne 1 pokój, 40 
mkw, 5 piętro we wrocławiu na inne w 
trzebnicy lub okolicy, tel. 698 050 856.

SZUKAM DO WYNAjęCIA

MIESZKANIE(12) 2-3 pokije, parter - 1 pię-
tro, trzebnica lub okolice na okres kilku lat, 
tel. 698 050 856.

MAM DO WYNAjęCIA

DOMEK(13) mały, 1,5 km od trzebnicy w 
miejscowości Sulisławice, 3 pokoje, kuch-
nia, łazienka, od września, tel. 698 421 772.
BIURO(13) Powierzchnie biurowo – usłu-
gowe w centrum trzebnicy przy ul. 
Solna 6, w bezpośrednim sąsiedztwie 
deptaku, w budynku znajdują się lokale 
o pow. 10 - 40 mkw., teren biurowca jest 
ogrodzony i posiada własny parking, tel. 
+48 663 844 847.

LOKAL(13) biurowo – usługowy (13) 
o pow. 54 mkw, w trzebnicy przy ul. 
Obrońców Pokoju , Lokal znajduje się na 
parterze nowo wybudowanego budyn-
ku na rogu ul. Obrońców Pokoju i Ko-
lejowej, wejście od głównej ulicy, duże 
okna witrynowe, ogrzewanie gazowe, 
tel. 663 844 847.

KELNERKA/KUCHARZ(12) Restauracja 
Palermo w trzebnicy przy ul. Jana Pawła 
ii 1 zatrudni osobę na stanowisko kel-
nerki oraz kucharza. Mile widziane do-
świadczenie. Oferujemy umowę o pra-
cę, elastyczny grafik. informacje pod, tel. 
668 374 650.

KELNERKA/KIEROWCA(12) Pizzeria Pa-
lermo w trzebnicy przy ul. Św. Jadwigi 
15 zatrudni osobę na stanowisko kie-
rowcy oraz kelnerkę. Praca na wakacje, 
weekendy lub na stałe. Oferujemy umo-
wę o pracę, elastyczny grafik. informacje 
pod, tel. 509 617 118.

SZUKAM PRACY
OPIEKUNKA(13) zaopiekuję się dziec-
kiem, tel. 692 060 160.
KIEROWCA(12) C, C+E, karta kierowcy; szu-
kam pracy na pół etatu lub umowa zlece-
nie: w czwartki i piątki do dyspozycji, tel. 
693 223 802.
SPRZąTANIE(12) pomoc domowa, z kil-
kuletnim doświadczeniem, chętnie po-
sprzątam dom, mieszkanie, gabinet czy 
biuro, umyję okna i pomogę w praso-
waniu, jestem osobą uczciwą, dokładną 
i sumienną, tel. 695 493 284.
SPRZąTANIE(12) podejmę dodatko-
wą pracę jak sprzątanie, gotowanie, tel. 
577 041 236.

SKOSZę TRAWę(12) o dużych po-
wierzchniach, wywiozę pokost, tel. 
726 626 423.

KOREPETYCJE

MATEMATYKA(12) Jestem studentem 
Politechniki wrocławskiej, udzielę kore-
petycji dla uczniów szkoły podstawowej, 
gimnazjów a także szkól ponadgimna-
zjalnych przygotowujących się do matu-
ry, tel. 792 429 119.

jęZYK ANGIELSKI(13) z dojazdem do 
ucznia, tel. 537 771 707.
GRA NA SKRZYpCACh I fORTEpIANIE(11) 

dyplomowany muzyk udziela lekcji gry na 
skrzypcach i fortepianie a także śpiewu 
i prowadzi zajęcia z muzykoterapią dla 
dorosłych i dzieci, kontakt po uprzednim 
wysłaniu sms-a, tel. 509 170 171.
MATEMATYKA(12) szkoła średnia, matu-
ra, tel. 603 548 603.
jęZYK NIEMIECKI(11) nauczycielka po-
może w nauce języka niemieckiego, tanio 
już od 20 zł, tel. 783 164 357.
NAUKA KOMPUTERA(11) dla osób star-
szych i nie tylko, tel. 663 799 153.

MOTORYZACJA / rolnicze

SPR ZE DAM

PASSAT(12) Vw B7 2.0 tdi 170 KM Highline 
Bluemotion, książka serwisowa, wymie-
niony rozrząd, olej, klocki, tel. 531 303 316.
GOLf(12) 3 o pojemności 1.8, z jednopunk-
towym wtryskiem paliwa i zasilanym ga-
zem, w dobrym stanie - do jazdy, przegląd 
ważny do 26.06.2019, ubezpieczenie do 
02.08.2019 r, instalacja gazowa do 2028 
roku, po wymianie rozrządu, pompy wod-
nej, nowy akumulator, cena 2200,00 zł, tel. 
665 886 993.
PEUGEOT(12) 206 Sdi 2004, stan dobry, OC 
ważne, przegląd ważny, bogate wyposa-
żenie, 110 tys km, cena 3600 zł, kolor srebr-
ny, tel. 501 848 828.
fORD MONDEO(12) 1.8 tdCi, moc silnika 
125 KM, rok 2008, przebieg 241 tyś km, ku-
piony w Polsce, bezwypadkowy, przegląd 
i OC do 04.2020 r, tel. 602 411 873.
DAEWOO(11) tiCO 1997 r. zarejestrowany, 
stan dobry, cena 700 zł,tel. 501 848 828.
GOLf(11) iii o pojemności 1.8 z jednopunk-
towym wtryskiem paliwa i zasilanym ga-
zem, zadbany, silnik pracuje bardzo cicho 
i równo na obydwu paliwach, bardzo ni-
skie spalanie gazu na poziomie 9 l na 100 
k, w dobrym stanie - do jazdy, przegląd 
ważny do 26.06.2019, ubezpieczenie do 
02.08.2019 r, instalacja gazowa do 2028 
roku, po wymianie rozrządu, pompy wod-
nej, nowy akumulator, cena 2200 zł, tel. 
665 886 993.

ALUfELGI(13) 4 szt,  15, do Opla Omegi, 
tel. 608 754 112.
OPONY(13) 4 szt, zimowe, Opel Omega, z 
felgami, tel. 608 754 112.
KOłO(13) zapasowe, z Oponą, Opel Ome-
ga, tel. 608 754 112.
PRZETWORNICE(13) dwie sztuki, do kse-

KAWALERKA(12) w centrum trzebnicy, 
około 34 mkw, oz zaraz, tel. 609 103 536.
MIESZKANIE(12)  80mkw, w Ligocie k/
trzebnicy, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
osobne wejście, parking, miejsce na grill i 
ognisko, cena najmu 2400,00 zł. z media-
mi, kaucja 2400,00 zł. (traktowana jest jako 
zapłata za ostatni miesiąc wynajmu), tel. 
665 886 993.
MIESZKANIE(11) w trzebnicy, przy ul. Żoł-
nierzy września 2, pow. 53,8 mkw, 2 poko-
je, kuchnia, łazienka, tel. 602 797 487.
MIESZKANIE(11) pokój, kuchnia, łazien-
ka, osobne wejście, parking, w Ligocie k/
trzebnicy, miejsce na grill i ognisko, cena 
najmu 1300 zł, z mediami, kaucja 1300,00 
zł. (traktowana jest jako zapłata za ostatni 
miesiąc wynajmu), tel. 665 886 993.
LOKAL(10) usługowy, w trzebnicy, o pow. 
18 mkw, obecnie w lokalu działa salon fry-
zjerski, dostępny od lipca, tel. 603 283 075.
MIESZKANIE(10) w Prusicach o po-
wierzchni 47 mkw (2pokoje +kuchnia ), od 
lipca, tel. 668 377 319.
POLE(10) wydzierżawię nieodpłatnie! 
w Kałowicach, gmina Zawonia o pow, 
0,5 h, tel. 798 263 003.
LOKAL(9) usługowy o powierzchni 33 mkw, 
w trzebnicy, tel. 601 204 002.
LOKAL(9) w trzebnicy przy ul. Bochen-
ka, o pow. 50 mkw, woda, gaz, CO, klima-
tyzacja, tel. 602 316 975.
KONDYGNACjA DOMU(7) parter, 
o pow. 200 mkw, umeblowana, Komoro-
wie + działka około 800 mkw, cena 2500 
zł, tel. 882 353 301.
LOKAL(12) o powierzchni 36 mkw, 
w trzebnicy przy ul. Milickiej 5a, miejsce 
parkingowe, brama zamykana na noc, ste-
rowana pilotem, przestrzeń możliwa do 
zagospodarowania pod kątem własnego 
biznesu, tel. 604 907 105, 784 063 714.

DAM PRACę
DEKARZ(13) zatrudnię dekarza od zaraz, 
trzebnica, tel. 695 541 128.
PIEKARZ(12) Piekarnia arobis w Skarszynie 
zatrudni PiEKaRZa lub osobę do przy-
uczenia, tel. 667 977 704.
PRZY BUDOWIE ALTAN(12)  krytych 
strzechą, firma trzcina-Eko-dach-Strzecha 
zatrudni osoby przy budowie altan, mebli 
ogrodowych oraz dachów krytych trzciną 
wodną, tylko naturalne materiały, takie jak 
drewno, kamień czy trzcina, tel. 609 088 871.
BARMANKA(12) Restauracja "Zajazd pod 
Lwem" zatrudni barmankę, tel. 605 113 822.
POMOC DO KUCHNI(12)  Restauracja "Za-
jazd pod Lwem" zatrudni pomoc do kuch-
ni na weekendy, tel. 605 113 822.
NA DACHACH PłASKICH(12) zatrudnię 
osoby z doświadczeniem do pracy na da-
chach płaskich, Firma zajmuje się izolacją 
dachów i tarasów w membranie EPdM, 
PVC oraz papą termozgrzewalną. Rzetel-
ność, zaangażowanie do pracy dobrze 
wynagradzam, tel. 500 266 161.
KROjENIE PIECZYWA(12) Zatrudnimy 
osobę do krojenia pieczywa. Oferujemy 
stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o 
pracę, zapewniamy mieszkanie, tel. 691 
283 007.
GLAZURNIK/TYNKARZ(11) firma „Sa-
MONa” wykończenia wnętrz – przyjmie 
do pracy w charakterze pracownika lub 
pomocnika, tel. 512 244 655.
OPIEKUNKA(10) do dziecka niepełnospraw-
nego w miesiącu lipcu, dzwonić po 16:00, pra-
ca na terenie trzebnicy, tel. 664 216 604.

R E K L A M A

SPAWANIE-ŚLUSARSTWO
TOLL-SPAW
Krzysztof Kawecki

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

TRZEBNICA 
ul. Prusicka 39

tel. 883 485 324

ATRAKCYjNE CENY!

nonów, Opel Omega, tel. 608 754 112.
PRZYCZEPKA (11) samochodowa, zareje-
strowana, stan bardzo dobry, cena 600 zł, 
Koniowo 44, tel. 713 127 815.
fELGI (11) aluminiowe, 16 cali - 4 szt. - roz-
staw śrub 4 x 108 (typowy dla aut francu-
skich), osadzenie: Et 15, stan dobry, cena: 
500 zł, tel. 602 411 873.

łUPARKA(13) do drzewa, tel. 607 214 965.
CIąGNIK(12) rolniczy, URSUS C-355, z pod-
nośnikiem do palet, w bardzo dobrym 
stanie, rok produkcji: 1974, sprzęt użytko-
wany jeszcze w poprzednim sezonie, do 
obejrzenia w trzebnicy, tel. 781 839 841.

WYRWIDąB(12) mechaniczny – wyry-
wacz do drzew, tel. 513 918 288.
INDYKI(12) dorosłe oraz pisklaki, tel. 609 
210 199.
fIKUS(12) o wysokości ok. 90 cm, cena 100 
zł, tel. 668 215 025.

SZATKOWNICA(12) mała, do kapusty, 
elektryczna, tel el. 513 918 288.
SPRężARKA(12) do silnika Perkinsona MF, 
tel. 513 918 288.
CIąGNIK(12) URSUS 355 3P, tel. 513 918 288.
GąSIOR DO WINA(12) 50 L, 2 sztuki, tel. 
513 918 288.
PRZYCZEPA(12) zwykła i wywrotka pro-
dukcji niemieckiej, do kapitalnego remon-
tu, tel. 723 270 982.
ROZSIEWACZ(12) nawozów typu LEy, tel. 
723 270 982.
OPRYSKIWACZ(12) 400 L, tel. 723 270 982.
KOSIARKA(12) rotacyjna, produkcji nie-
mieckiej, tel. 723 270 982.
CYKLOP(12) czeski, tel. 723 270 982.
SPRZęT ROLNICZY(12) tel 71 312 36 77.
KOSIARKA(12) sadownicza, solidna, (roz-
drabniacz gałęzi) o szerokości 3,5 m - 2 ro-
tory z ostrzami rozdrabniają gałęzie i koszą 
trawę na całej szerokości rzędu sadu owo-
cowego, kosiarka produkcji węgierskiej 
z lat 70/80, typ – RN2, sprawna, używany 
jeszcze w poprzednim sezonie, do obej-
rzenia w trzebnicy, tel. 781 839 841

PRZYCZEPKA(12) rolnicza, jednoosio-
wa do ciągnika, paka i oś z kołami Żuka 
650/16, sprawna, używana jeszcze w po-
przednim sezonie, do obejrzenia w trzeb-
nicy, tel. 781 839 841.
TRAKTOREK(12) na pedały, przyczepą, 
cena 50 zł, tel. 535 091 637.
PSZENICA(11) 5 ton, cena 75 zł / tonę, tel. 
693 642 591.
DREWNO(11) kominowe, dębowe, cena 
180 zł/m, tel. 722 334 187.
KRÓLIKI(12) do dalszego chowu lub na 
tuszki, tel.725 895 726.
SIEWNIK(12) ciągnikowy POZNaNiaK, OR-
KaN, tel. 500 326 862.
PRZYCZEPY(12) rolnicze: wywrotka i skrzy-
niowa, tel. 500 326 862.
SADZARK A (12) do ziemniaków, tel. 
500 326 862.
SORTOWNIK(12) napędzany silnikiem 
elektrycznym, tel. 500 326 862.
CIąGNIKI(12) ZEtOR, 4 cylindrowy, tel. 
500 326 862.
AGREGAT(12) uprawny do ziemniaków, 
tel. 500 326 862.

BUDOWLANE / agd, rtv

SPR ZE DAM

DRZWI(12) dRE, wewnętrzne, pełne, z 
wentylacją i ościeżnicą, ( szer 14-16 cm 
regulowana), okuciami, klamkami, kolor 
jasny orzech, w świetle mają wymiar 60 
cm x 204 cm. cena 350 zł, tel 729 270 272.

PIEC(12) żeliwny, Okazja! Nowy, na węgiel i 
drewno, cena do negocjacji, tel. 731 116 777.
MATERIAłY BUDOWLANE (12) proszę 
dzwonić wieczorem, tel.  71 312 36 77.
ZAMRAżARKA(12) 2 szt, cena do uzgod-
nienia, tel. 604 231 515.
WAGA(12) dwie sztuki, do handlu hurtowe-
go, tel 71312 36 77.
BETONIARKA(11) 150 K 3-fazowa, standard 

dobry, cena 850 zł, tel. 662 956 114.
SPRężARKA(11) o poj. 24 l, tel. 607 214 965.
BECZKA (11) do wody, 800 litrów, tel. 725 
737 147.
CEGłA(11) kinkietowa 1100 szt, Kotowice 
44, tel.71 310 75 14.
DMUCHAWA(11) do zboża z rurami, cena 
800 zł, tel. 696 685 460.
AKWARIUM(11) poj.120 L , z rybkami, cena 
230 zł, tel. 501 848 828.
WANNA(11) z hydromasażem, z gwarancją, 
mało używana, cena do negocjacji, tel. 
722 334 187.

MATERAC(12)  przeciw odleżynowy, nowy. 
400 zł, tel. 725 597 395.
CHłODZIARKO-ZAMRAżARKA(12) Li-
PHER, tel. 798 263 003.
APARAT(12)  do tlenoterapii,produkcja USa, 
używany 900 zł, tel. 725 597 395.
ODKURZACZ(12) nowy, wielofunkcyjny, 
aMBaSadOR, cena do uzgodnienia, tel. 
661 185 138.
MASZYNKA (11) do golenia, siatkowa, Pa-
nasonic, nie używana, tel. 666 451 684.

TELEWIZOR(12)  42 Cale, Panasonic, uży-
wany, stan bardzo dobry, tel. 667 888 993.

MONITOR(12)  22' , LG Flatron w2252tQ 
- stan bardzo dobry, cena 50 zł, tel. 505 
133 755.

TELEWIZOR(12) Philips, 26 cali, sprawny, 
tel. 502 244 871.
NAWIGACjA(11) tel. 725 737 147.

KINO DOMOWE(11) zestaw kina domo-
wego Philips, cena 250 zł, tel.603 283 075.

ROWERY / WóZKI

SPR ZE DAM

ROWER(13) używany, BMX, cena 500 zł, 
tel. 693 790 106.

WÓZEK(12) dziecięcy, 3 w 1, wielofunkcyj-
ny, cena 350 zł, tel. 535 091 637.
WÓZEK(12) firmy X-LaNdER koloru niebie-
skiego. Spacerówka plus gondola w bar-
dzo dobrym stanie ze wszystkimi akceso-
riami, cena zestawu 400 zł do negocjacji., 
tel. 790 558 208.

ROWERY(12) tel 71312 36 77.
WÓZEK(12) inwalidzki, sterowany ręcznie, 
stan bardzo dobry, tel. 783 445 614.
ROWER(12) trójkołowy dla osoby niepeł-
nosprawnej, stan bardzo dobry, tel. 783 
445 614.
ROWER (11) trójkołowy, stan bardzo dobry, 
dla osób niepełnosprawnych, cena 950 zł, 
tel. 721 900 693.
ROWER (11) turystyczny, męski, w kolorze 
czarnym, błotnik, bagażnik, cena 70 zł, tel. 
604 259 577.
fOTELIK(11) samochodowy dla dziecka, 
„GRaCO”, 15-36 kg, regulacja pochylenia 
wysokości, ergonomiczne podłokietniki, 2 
chowane uchwyty na kubki, tel. 604 259 577.
ROWER (11) składak, w kolorze brązowym, 
koła '20, tel. 607 214 965.

PRąD 
ZE SŁOŃCA 
ZA DARMO
Niezależne instalacje wyspowe 

 i z przyłączeniem do sieci
Idealne na: domek, altankę, 

działkę, kamper, jacht,...
Dostarczamy prąd wszędzie 

tam gdzie go brakuje
w w w. p r a d z e s l o n c a . e u

tel. 693 925 835

MEBLE 

SPR ZE DAM

KRZESłA(13) 6 sztuk, drewniane w kolo-
rze pomarańczowym, siedzisko w kolorze 
brązowym, w dobrym stanie, trzebnica, 
tel. 609 293 011.

łÓżKO(13) dwuosobowe ze stelażem 
oraz z szafką nocną i dwie komody, cena 
1500 zł, tel. 669 351 078.

DYWAN(12) dziecięcy wym. 1,6 m na 2,2 m 
stan dobry, cena 50 zł, tel. 505 133 755.

KANAPA(12) + dwa fotele + dwie pufy, 
cena 250 zł, trzebnica, tel. 609 884 881.

MEBLE(12) zestaw mebli do salonu, dużo 
części, plus dodatkowe regały pasujące 
Billy, ciemny orzech, szkło, srebrne relingi, 
iKEa, można dowolnie przekładać i usta-
wiać, cena 650 zł, tel. 729 270 272.

fIRANKA(12) księżniczki i zamki wym. 1,5 
m na 4 m, stan bardzo dobry, cena 50 zł, 
tel. 505 133 755.

fOTEL(12) z domu meblowego aBRa, w 

Jakub
fhU SKUP ZŁOMU

METALI KOLOROWYCH MAKULATURY WYWóZ GRUZU BUDOWLANEGO

trzebnica Milicka 32  tel . 71 312 05 03
GODZINY OTwARCIA SKUpU

PONIEDZIAŁEK – PIąTEK 8:00 – 16:00
SOBOTA 8:00 – 13:00

podstawiaMy kontenery |  transport gratis |  najlepsze ceny w mieście

KORALIKI(13)  20 zł, tel. 693 790 106.

DRES(13) Puma, nowy, rozm. 158-164, 
cena 100 zł, tel. 693 790 106.
KURTKA(13) używana, młodzieżowa, z 
membraną, roz. 170, H&M, cena 60 zł, tel. 
693 790 106.

KORKI(13) mało używane, Nice Mercurial, 
roz. 42, cena 100 zł, (do negocjacji), tel. 
693 790 106.

KALOSZE(13) dziecięce, oficerki, czarne, 
roz.31, cena 20 zł, tel. 693 790 106.

ZŁOTA 
RĄCZKA

skręci, zespawa, sklei,
wymieni, naprawi, 

zaprojektuje, doradzi, 
wykona...

DOŚWIADCZONY 
fachowiec z polecenia

Trzebnica i okolice 

tel. 505 551 358

KUPIMY 
KSIĄŻKI

Naukowe, historyczne, 
techniczne, beletrystyka, 
albumy, przedwojenne, 

podręczniki akademickie.
Oferujemy rozsądne ceny,

dOjazd dO klieNta 

tel. 669 969 306

SALON MEBLOWY

Trzebnica  ul. Wrocławska 3 
Zapraszamy  pon. - pt. 9-17 sob. 9-14

tel. 71 714 24 56   rzasa-meble@wp.pl

PRACA w  
OgROdniCTwie
wydzierżawię lub przyjmę do 
spółki lub współpracy w prowa-
dzeniu ogrodnictwa w Trzebnicy

uPRAwA RAbAT, 
ChRyZAnTem, iTP.

przerwa w uprawie od 5.XI do 20 
III - ale jest wynagradzana. 

tel. 664 552 806
 71 312 12 35

promocja 
renowacja mebli tapicerowanych

całości wyściełany, jasny beż, StaN idEaL-
Ny, JaK NOwy, śliczny, solidna polska fir-
ma, tkanina obiciowa eko skóra, specjalna 
z małym włoskiem jak welur, cena 350 zł, 
tel. 729 270 272.

łÓżKO(12) drewniane, pojedyncze z ma-
teracem, w kolorze mahoń, cena 200 zł, 
Ujeździec wielki, tel. 668 302 127.
łÓZKO(12) drewniane, sosna, 140/200, 
używane, na pilota, cena 250 zł, tel. 509 
072 985.
MATERAC(12) nowy, firmy wELMaX, 160/ 
200, z pianki Memory, z pamięcią kształtu, 
który dopasowuje się do ciała, cena 490 zł, 
tel. 509 072 985.
LUSTRO(12) łazienkowe, ze zintegrowanym 
oświetleniem, wym. 51 x 67 cm, nowocze-
sne szkło, cena 130 zł, tel. 729 270 272.

KOMODA(11) cena 100 zł, tel.696 393 831.

KARNISZE(12) dwa pojedyncze i różne, 
srebrne z mocowaniami, wykończeniami 
i kółkami dł. 160 cm, każdy 50 zł, tel. 729 
270 272.
BAREK(12) drewniany na kółkach, tel. 783 
445 614.
SOfA(12) rozkładana w kolorze czerwono-
czarnym, cena 200 zł, Ujeździec wielki, tel. 
668 302 127.
BIURKO(11) StaN BaRdZO dOBRy, CENa 
150 zł, tel. 696393 831.

BIURKO(11) cena, 120 zł stan bardzo dobry, 
tel. 696393 831.

KOMODA(11) tanio, jasny brąz, tel. 724 423 151.
KRZESłA(12) 4 sztuki, ingolf z litej sosny 
z iKEa, używane, w bardzo dobrym sta-
nie, poduszki gratis, możliwy dowóz po 
uzgodnieniu, cena za komplet 599 zł, tel. 
609 959 711.

DLA DZIECI / RóżNE

SPR ZE DAM

KSIążKI(13) Violetta, 5 zł / szt, tel. 693 
790 106.
TOREBKA(13)  20 zł tel. 693 790 106.

MAM DO WYNAJęCIA

APARTAMENT 
w domu 

z ogrodem -
 dwukondygnacyjny

telefon

506 052 400

POSZUKUję

ALINA(13) 1955-64 proszę o kontakt, tel. 
502 677 578.

KUPIę / ODDAM / PRZYjMę

ODDAMKANAPA(12)  narożną, stolik pod 
tV, stan bardzo dobry, trzebnica, tel. 724 
423 151.
ODDAMKANAPA(12) + dwa fotele, 
trzebnica, tel. 609 884 881.
KUPIę RZUTNIK(12) anna lub Jacek z fil-
mami lub osobno, tel. 604 259 577.

PSS "Społem"
w Trzebnicy 

wYDZIERżAwI:
 

LOKAL 
NA DZIAłALNOŚĆ 
HANDLOwĄ LUB 

USłUGOwĄ
o powierzchni 48 mkw

tel. 71 312 09 36
609 794 991
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KAwA
 i heRbATA

na wynOS
zrobiono 
z gustem
Żołnierzy 

września 2A
pon.-pt. 8:00–21:00

sob. 8:00–20:00
niedz. 10:00–19:00

SCHODY
100 %

DREWNIANE
DĄB jESION
BUK SOSNA

www.schodex.net
cena od 4,5 tys. zł.

tel. 602 728 266
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GMINY TRZEBNICA
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Drukarnia Oddział warszawa

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

WYCENA 
NIERUCHOMOŚCI

Agnieszka Prokopowicz
rzeczoznawca majątkowy

nr upr. 7034

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

US łU G I 
REMONTOWO 
BUDOWLANE
•	 MALowANIE
•	 tapetowanie
•	 zabudowy	karton-gips
•	 układanie	glazury	i	paneli
•	 wykonywanie	 drewnianych	

tarasów, pergoli, konstrukcji 
z drewna

tel. 605 432 606

Firma TOMIK oferuje 

PROFESJONALNE
CZYSZCZENIE

- DYWANÓW 
- WYKŁADZIN 
- TAPICERKI 
 SAMOCHODOWEJ 
- MEBLI TAPICEROWANYCH

Konkurencyjne ceny!

tel. 693 431 523 

oczyszczalnia
Ścieków

BEzPŁaTna
wycEna

ProfEsjonalnE
doradzTwo

Zbiorniki
na desZcZówkę

piwnicZki betonowe

odwodnienia 
i drenaż

paweł madaliński
skarszyn 48 trZebnica

szamBa
betonowe

605 331 903

Gwarancja
na zBiornik

i monTaż

www.ocz yszcz aln i e - sz amba .com . pl

biUro
nieruchomoŚci

ul. sienkiewicza 3a trzebnica

biuro@dtr-invest.pl 
www.dtr-invest.pl
tel. 602 756 346

OBNIŻYMY RATY
TWOICH KREDYTÓW
NAWET o  30%
Kredyty | ubezpieczenia | nieruchomości | inwestycje

781 608 200

zapraszamy
do nowo 

otwartego
biura

obrońców pokoju 18 b
trzebnica 

TAXi 1 
tRzEbNICA 
przewóz 6 osób

telefon
601 270 514

Gabinet
kosmetyczny

Galeria Urody
Edyta Garlińska

ul. W. Bochenka 11 d
TrzEBnICA

tel. 725 241 276

MECHANIKA 
SAMOCHODOWA

Trzebnica
ul. jędrzejowska 25A

pon. – pt. 8:00 – 17:00

sob. 9:00 – 14:00

tel. 796 060 595

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

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

BIURO 
RACHUNKOWE

pełna obsługa firm, 
pośrednictwo kredytowe

gwarantujemy terminowość, 
profesjonalizm i dyskrecję

tel. 713 870 274 
 502 749 540 
 602 571 613

KSIęgarnIa 
„u Jasia”

dalej działa
dOm tOwarOwy 

CEnTrUM 1 piętro
ul. daszyńskiego 1 B

TrzEbnICa

zapraszamy
tel. 515 072 591 / 515 072 592

BILU SC

telefon:

664 024 722
662 232 081

godziny otwarcia:
pon. – pt.  8 – 16
sob. 8 – 14

Szczytkowice 17
w pobliżu Trzebnicy

Sprzedaż
węgla
• orzech
• koSTka
• ekogroSzek
• miał
• pelleT

wynajem
podnośników

• nożyce
• koSzowe
• minikoparki

możliwy
transport

pogotowie
kanalizacyjne

• czySzczenie
 kanalizacji
• kamerowanie
• wywóz
 nieczySTości

działamy na Terenach:
Gmina Zawonia, Prusice, 
Oborniki Śląskie, 
Wisznia Mała, Trzebnica

POMIARY ON-LINE

•	zadbaj	o temperaturę i wil-
gotność w pomieszczeniach

•	miej	pod	kontrolą	system	
ogrzewania i chłodzenia

•	wynajmij	lub	kup	bezprzewo-
dowe sensory pomiarowe

OGRZEWANIE 
PODŁOGOWE 
pod kontrolą!

•	precyzyjne	
 sterowanie 
 podłogówką

NOWOCZESNE OGRZEWANIE 
budynków jednorodzinnych

• centralne ogrzewanie i ciepła 
woda użytkowa w jednym 
urządzeniu

• komfortowe, bezobsługowe, 
ekologiczne

• koszty montażu i eksploata-
cji zbliżone do ogrzewania 
węglowego

887 123 777

Polskie koPalnie = najwyższa jakość
węgiel: kostka, orzech, ekogroszek
miał węglowy dla branży rolniczej i ogrodniczej

skład oPałU

ceny na 
każdą kieszeń

www.phuewros.pl
biuro@phuewros.pl

księgiNice 
ul. trzebnicka 33

tel. 690 294 901

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

biuRO
RAChunKOwe
• Prowadzenie podatko-

wej książki przychodów 
i rozchodów,

• Prowadzenie ewidencji 
przychodów,

• Prowadzenie ksiąg 
rachunkowych

• Sporządzanie deklaracji 
i zeznań podatkowych

tel. 516 200 290

P R O M O C J A
do każdej wymiany opon 
odgrzybienie klimatyzacji gratis

oferta
ważna 

do końca 
miesiąca

TYLKO U NAS 
SZYBKO 

TANIO
 I SOLIDNIE

miejsce 
na Państwa 
reklamę

telefon 

665 086 997
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