
O innOwacjach 
w Trzebnicy 

W Trzebnicy odbyła się debata  
pn. "Osiągnięcia polskiej 

polityki zagranicznej w latach 
2015-2019". Tematem przewod-

nim spotkania były polskie 
innowacje. Na zdj. burmistrz 

wspólnie z doradcą społecznym 
wicepremiera Jarosława Gowina 

– Piotrem Dytką.
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Chirurdzy ręki
w Trzebnicy

Trzebnica gościła sławy 
chirurgii, które spotkały 

się w celu wymiany
 pomysłów i doświadczeń. 

Burmistrz objął wydarzenie 
swoim patronatem honorowym. 

Na zdj. z dr. n. med. 
Ahmedem Elsaftawym.
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40. jubileuszowe święto sadów

– 22 września 2019 roku był dniem, w którym spełniły się moje marzenia! Dziękuję Państwu za wspólne przeżywanie jubileuszo-
wego 40. Trzebnickiego Święta Sadów! Szczególnym momentem wydarzenia była z pewnością wizyta Prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego, który odpowiedział na moje zaproszenie i przybył do Trzebnicy, by razem z nami obchodzić wspaniały jubileusz. 
W swoim przemówieniu Pan Premier okazał wielki szacunek sadownikom, rolnikom, pszczelarzom i wszystkim, którzy na co dzień przyczy-
niają się do rozwoju lokalnych produktów. Docenił także nasze trzebnickie jabłka, podkreślił wyjątkowość Święta Sadów oraz pogratulował 
mi jego organizacji. Raz jeszcze dziękuję Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za uświetnienie swoją obecnością naszego święta, 
a wszystkich Państwa zapraszam na kolejną, 41. już edycję Trzebnickiego Święta Sadów za rok! – powiedział burmistrz Marek Długozima.
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 Tłumaczyłem ostatnio na ła-
mach „Panoramy Trzebnickiej”, 
na czym polega sprawa wstrzy-
mania robót budowlanych nowej 
hali widowiskowo-sportowej przez 
Powiatowego Inspektora Nadzo-
ru Budowlanego. W międzycza-
sie zaistniały nowe okoliczności 
z tym związane, które potwierdzi-
ły prawdziwość moich wcześniej-
szych ocen w tym zakresie. Zależy 
mi na tym, by mieszkańcy mieli 
pełny obraz sytuacji oraz wiedzie-
li, dlaczego ten długo oczekiwany 
przez nich, a przede wszystkim 
przez dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 obiekt – mimo, że już stoi 
praktycznie gotowy, nie może być 
jeszcze użytkowany.
 Tak więc dla przypomnienia – 
spółka ARHAT sp z o.o, której nie-
ruchomość sąsiaduje z działką, na 
której zbudowaliśmy halę, opro-
testowała inwestycję donosząc do 
Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego o rozbieżnościach 
realizowanej inwestycji w stosun-
ku do pierwotnego projektu. To, 
że podczas realizacji zmienia się 
pewne rzeczy jest w mojej ocenie 
tylko i wyłącznie wyrazem mojej 
gospodarności, ponieważ projek-
tant nie jest w stanie przewidzieć 
wszystkich rozwiązań pod kątem 
przyszłej funkcjonalności w co-
dziennym użytkowaniu obiektu. 
Stawianie mi w tym zakresie za-
rzutów jest z kolei świadectwem 

nieznajomości specyfiki procesu 
budowlanego oraz jego złożoności. 
Pewne niedociągnięcia projektowe 
zazwyczaj wychodzą dopiero na 
etapie realizacji i jest rzeczą natu-
ralną, by to poprawiać. Często też 
specjaliści – inżynierowie pracu-
jący w firmach budowlanych, na-
uczeni bogatym doświadczeniem 
i wiedzą praktyczną, proponują 
ciekawe usprawnienia i ulepszenia 
inwestycji, by dany obiekt jeszcze 
lepiej pełnił swoją funkcję. W ta-
kim przypadku tworzy się projekt 
zamienny, w którym zawiera się 
wszystkie zmiany, co też uczynili-
śmy i obecnie czekamy na zatwier-
dzenie tego projektu. 
 Jednak spółka ARHAT – której 
prezesem jest mieszkanka gminy 
– Halina Sitna, gdzie wspólnikiem 
jest jej córka Marzena Sitna oraz 
Sławomir Byra będący również 
pełnomocnikiem spółki – na tym 
nie poprzestaje. Co robi dalej, by 
jeszcze bardziej opóźnić procedu-
ralnie otwarcie oczekiwanej przez 
mieszkańców inwestycji? Wiemy 
już, że uzyskała to, czego chciała, 
czyli w wyniku swojego zawiado-
mienia otrzymała postanowienie 
o wstrzymaniu budowy przez Po-

wiatowego Inspektora. Najciekaw-
szy, a zarazem bardzo wymowny 
jest jednak jej kolejny krok. Otóż, 
spółka ARHAT odwołuje się 
od korzystnego dla siebie roz-
strzygnięcia (tj. wstrzymania 
budowy), na którym jej chyba 
zależało – robi to zapewne tyl-
ko po to, by na kolejne tygodnie 
opóźnić ruch Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowla-
nego w zakresie rozpatrzenia 
projektu zamiennego. Zgodnie 
bowiem z prawem takie zaża-
lenie trafia do Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Budowla-

nego, co generuje jednak kolej-
ny czas oczekiwania na dalsze 
decyzje i czynności w sprawie 
jakie mógłby już w tym czasie 
podjąć Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego. Inny-
mi słowy – najpierw przedsta-
wiciele spółki ARHAT zgłaszają 
do nadzoru, że inwestycja nie do 
końca jest zrealizowana zgodnie 
z pierwotnym projektem, a gdy 
inspektor nadzoru to potwierdza 
i wstrzymuje budowę do czasu 
przedłożenia projektu zamienne-
go, oni odwołują się od tej decyzji, 
która zapadła przecież przez ich 
działania i która stąd jawi się jako 
zgodna z ich intencjami. W ra-
mach desperackich działań prze-
ciwko inwestycji, powiadomiony 
został również bank, który zawarł 
umowę z wykonawcą inwestycji na 
jej finansowanie. W związku z po-
wyższym, musieliśmy specjalnie 
wyjaśniać bankowi, że inwestycja 
jest w całości zrealizowana i czeka-
my tylko na zatwierdzenie projek-
tu zamiennego. Wcześniej bank, 
w związku z otrzymanym zawia-
domieniem, rozważał wstrzyma-
nie wypłaty ostatniej transzy wy-
konawcy hali.
 W mojej ocenie ta sytu-
acja dobitnie pokazuje, jak 
duża jest determinacja spółki 
ARHAT, by jak najbardziej prze-
szkodzić mi jako burmistrzowi 
oraz realizowanej przeze mnie 
budowie hali. Podobną deter-
minacją w kontekście utrud-
niania realizacji inwestycji oraz 
podważenia jej zasadności, 
wykazują niektórzy radni opo-
zycyjni wspierani przez redak-
tora Daniela Długosza z NOWej 
gazety trzebnickiej. Szczegól-
nie prym w tej materii wiedzie 
radny Mirosław Marzec, który 
składa doniesienia do różnych in-
stytucji (na zamieszczonym zdję-
ciu jeden z jego donosów). Zada-
wałem już kilkakrotnie to pytanie, 
ale muszę je zadać jeszcze raz – co 
dobrego i pozytywnego zrobił rad-

ny Marzec, gdy jego ugrupowa-
nie było u władzy w poprzednich 
kadencjach? Trudno znaleźć coś 
konkretnego, poza blokowaniem 
powstawania w Trzebnicy super-
marketów, co w mojej ocenie robił 
głównie w celu ochrony własnego, 
prywatnego interesu…
 Dla mnie jako burmistrza wy-
branego zdecydowaną większością 
głosów mieszkańców, takie działa-
nie na szkodę gminy i jej mieszkań-
ców jest zupełnie niezrozumiałe, 
szczególnie, że oni też są miesz-
kańcami naszej gminy. Dlatego 
chcę, by wszyscy mieszkańcy mieli 
świadomość, jakie konsekwencje 
wiążą się z takimi działaniami 
nastawionymi jedynie na spo-
wolnianie i piętrzenie przeszkód 
dla publicznej inwestycji. Jedną 
z kluczowych konsekwencji do-
nosów jest zagrożenie utraty 
dofinansowania zewnętrznego 
pozyskanego na inwestycję. Je-
śli tak się stanie – a przez takie 
działania niestety muszę brać 
również ten scenariusz pod 
uwagę – będziemy musieli bra-
kujące koszty pokryć z budże-
tu własnego gminy, a to z kolei 
spowoduje, że zaplanowane inwe-
stycje, w tym te na terenach wiej-
skich, będą musiały być wstrzyma-
ne i zrealizowane w późniejszym 

terminie, o ile w ogóle uda się je 
zrealizować. Po drugie – ja oraz 
moi pracownicy musimy ciągle 
jeździć na przesłuchania do róż-
nych służb celem odpierania bez-
zasadnych zarzutów, co generuje 
koszty i zabiera cenny czas, który 
moglibyśmy przeznaczać na pracę 
nad dalszym rozwojem gminy. I co 
najsmutniejsze w tym wszystkim 
– po prostu szkoda mi dzieci, 
które tak dzielnie i cierpliwie 
czekały na tę halę, a teraz już 
ją widzą z okien szkolnych, ale 
wąska grupa ludzi z ambicjami 
zniszczenia burmistrza woli im 
zabrać marzenia o rozwoju fi-
zycznym w komfortowych wa-
runkach na rzecz swoich wła-
snych korzyści wynikających 
z tego, że w końcu będą mogli 
powiedzieć, że burmistrzowi 
Długozimie coś się nie udało. 
 Na koniec chcę jeszcze raz za-
znaczyć, że moim celem nie jest 
zastraszanie czy szkalowanie rad-
nych opozycyjnych oraz redakto-
ra Długosza, jak mi to zarzucają, 
tylko chcę, by mieszkańcy mieli 

świadomość jaki jest sposób ich 
działania i że zamiast budować 
– wolą burzyć, zamiast wspierać 
rozwój – wolą go utrudniać. Zosta-
li wybrani na radnych przez część 
mieszkańców. Zamiast więc praco-
wać na korzyść i dla dobra miesz-
kańców, działają na szkodę, psując 
ciężko wypracowany pozytywny 
wizerunek gminy.
 Znacie mnie jednak Państwo 
dobrze i doskonale wiecie, że 
już nie raz pokazałem, że moja 
determinacja w dążeniu do 
realizacji obietnic złożonych 
mieszkańcom jest na tyle sil-
na, by przetrwać działania 
ludzi złej woli. Znam też siebie 
i wiem, że tak będzie również 
i tym razem. Dlatego jeszcze pro-
szę Państwa i dzieci o odrobinę 
cierpliwości i obiecuję, że już 
niebawem pokonamy wszelkie 
trudności i wszyscy (może z wy-
jątkiem garstki ludzi, którzy za-
pewne nie chcą tej inwestycji) bę-
dziemy mogli cieszyć się z nowej, 
pięknej hali widowiskowo-spor-
towej. 

Taczów wielki z nową inwestycją

 Na zwycięskie zadanie z bu-
dżetu obywatelskiego przezna-
czono 100 tys. zł. Burmistrz 
postanowił zwiększyć tę kwo-
tę: – Boisko wielofunkcyjne 
w Taczowie Wielkim będzie 
służyć mieszkańcom trzech wio-
sek, dlatego postanowiłem do-
finansować dodatkowo ten pro-
jekt i wykonać go kompleksowo 
– powiedział burmistrz Marek 
Długozima i dodał: – To właśnie 
dla takich oddolnych inicjatyw 
mieszkańców powołałem do ży-
cia pierwszy w Powiecie Trzeb-
nickim budżet obywatelski. Ta 
forma konsultacji społecznych 
przyniosła realizację wielu po-
trzebnych, ciekawych i oczekiwa-
nych inwestycji, czego dobrym 
przykładem jest otwarte niedaw-
no boisko w Domanowicach, czy 
strefa aktywności "Junior Senior" 
w Małuszynie, a także wcześniej-
szy projekt związany z poprawą 
infrastruktury w Komorowie. 
W pierwszej edycji powstały 
także: nowy plac zabaw u zbie-

gu ulic: Daszyńskiego, Sienkie-
wicza i Kościelnej oraz pomnik 
upamiętniający kolej wąskotoro-
wą przy ul. Wrocławskiej. Teraz 
czas na Taczów Wielki, gratuluję 
raz jeszcze pani sołtys Renacie 
Bisikiewicz oraz wszystkim za-
angażowanym w akcję zbierania 
głosów na rzecz zwycięskiego 
projektu – zakończył. 
 Podczas podpisania umowy, 
obecna była także sołtys Rena-
ta Bisikiewicz, która nie kryła 
swojego zadowolenia: – Dzięku-
ję Panu Burmistrzowi za szansę, 
którą udało nam się wykorzystać 
oraz decyzję o dofinansowaniu 
budowy boiska. Bez tej inicja-
tywy i powołania pierwszego 
w Powiecie Trzebnickim budżetu 
obywatelskiego nie byłoby wie-
lu ważnych inwestycji. Budżet 
Obywatelski to także wielka mo-
bilizacja mieszkańców, sołectw 
i sołtysów, bowiem dzięki niemu 
uczymy się lepiej pracować na 
rzecz wspólnego celu, jakim jest 
rozwój naszych małych ojczyzn.

Przypomnijmy także, że decy-
zją mieszkańców, w tegorocznej 
6. edycji Budżetu Obywatelskie-
go Gminy Trzebnica na 2019 rok 
wybrany został projekt nr 1 pod 
nazwą: "Chodnik dla pieszych 
w Ujeźdźcu Małym". Zdobył 
łącznie 1666 głosów.

[sh]

Burmistrz Marek Długozima podpisał umo-
wę na wykonanie boiska wielofunkcyjnego 
w Taczowie Wielkim. Przypomnijmy, że jest 
to zwycięska propozycja z 5. jubileuszowej 
edycji Trzebnickiego Budżetu Obywatelskie-
go. Projekt w głosowaniu z 2018 roku zdobył 
1463 głosy. Wykonawcą została trzebnicka 
firma BUDMEL. Kwota zadania to blisko 200 
tys. zł. 

obecnie

powstanie

▶ Burmist r z M are k D ł u go -
z im a p o dpis a ł  um owę na 
w y konanie nowe go b ois k a 
wie lofunkc yjne go w Tac zo -
wie Wie lk im . Proje k t te n 
z w yc ię ż y ł  w 5.  jub ile us zo -
wej e dycj i  Tr ze b nic k ie go 
Bu d że t u O by wate ls k ie go. 
N a z dj .  w raz z Tom as ze m 
M o lu se m z f irmy BU DM E L , 
so ł t ys Re nat ą Bisik iewic z 
i  pracow nik ie m w yd z ia ł u 
TI  Anną Piase c k ą. 

▶ Po dc z as f ina ł u 5.  Tr ze b nic k ic h D ni Ro d z iny z rąk bur-
mist r z a dy p lom p ot wie r d z ając y z w yc ię st wo o de b ra ł a 
w z ru s zona so ł t ys Tac zowa Wie lk ie go Re nat a Bisik iewic z .

▶ Tak ob e c nie w ygl ąd a b ois ko w Tac zowie. ▶ Pr z y p omnij my, że pr ze d k i lkom a l at y w miejscowośc i  ot war t y zost a ł  no -
wo c ze sny p l ac z abaw.

▶ N owa inwe st ycja p os ł u ż y mie s z k ańcom t r ze c h so ł e c t w – Tac zowa Wie l -
k ie go, Tac zowa M a ł e go i  Bro c ho c ina . 

▶ Boisko wie lofunkc yjne w M arc inowie.  Po dob ne ju ż wk rótce p owst anie 
w Tac zowie Wie lk im .

Subiektywnym okiem burmistrza
Komu zależy na opóźnieniu otwarcia hali i dlaczego?

Spółka ARHAT 
odwołuje się od 

korzystnej dla siebie 
decyzji, tylko po to, 
by na kolejne tygo-
dnie opóźnić otwar-
cie hali widowisko-

wo-sportowej.

Moja determinacja 
w dążeniu do reali-
zacji obietnic złożo-
nych mieszkańcom 
jest na tyle silna, by 
przetrwać działania 

ludzi złej woli.

Jedną z kluczo- 
wych konsekwencji 
donosów jest zagro-
żenie utraty dofinan-
sowania zewnętrznego. 
Jeśli tak się stanie, bę-

dziemy musieli bra-
kujące koszty pokryć 
z budżetu własnego 

gminy 
(czyli z pieniędzy 

mieszkańców)Podobną 
determinacją 

wykazują radni opo-
zycyjni wspierani 
przez redaktora 

Daniela Długosza 
z NOWej gazety 

trzebnickiej.

Ta sytuacja 
dobitnie pokazuje, 

jak duża jest de-
terminacja spółki 
ARHAT, by jak naj-

bardziej zaszkodzić 
mi oraz realizowanej 
przeze mnie wielkiej 

inwestycji.

Marek Długozima

Burmistrz Gminy trzebnica

▶ Je de n z donosów radne go M iros ł awa M arc a do De par t am e nt u I nfrast ruk t ur y Sp or towej 
M iniste r st wa Sp or t u i  Tur yst k i .  Je go ce le m je st o de b ranie dot acj i  G minie Tr ze b nic a na 
b u dowę H ali  Widowis kowo -Sp or towej .
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 Konferencję otworzył bur-
mistrz Marek Długozima, któ-
ry pokrótce przedstawił lokal-
ne inwestycje oraz drogę, jaką 
w ostatnich latach przeszła Gmi-
na Trzebnica. Podkreślił także, 
że to nie przypadek, iż ta debata 
odbywa się właśnie w Trzebnicy: 
– Staram się tak planować rozwój 
miasta oraz kolejne inwestycje, by 
czerpać jak najwięcej z nowocze-
snych rozwiązań pojawiających 
się w Polsce i na świecie. Nasza 
Gmina została dostrzeżona na 
zewnątrz, stąd między innymi 
ta dzisiejsza debata i możliwość 

goszczenia tak wielu znakomi-
tych gości – zaznaczył burmistrz. 
Głos zabrali również Andrzej 
Jaroch, Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego 
oraz Grzegorz Kowal, koordyna-
tor RODM Wrocław.
 Kulminacyjnym punktem 
programu była debata, w któ-
rej udział wzięli Marcin Jatczak 
(Depa r ta ment Współprac y 
Ekonomicznej MSZ), Jarosław 
Obremski (Wiceprzewodniczący 
senackiej Komisji Spraw Zagra-
nicznych i UE, polski delegat na 
posiedzenia plenarne Rady Eu-

ropy) oraz Piotr Dytko (mene-
dżer i przedsiębiorca, wiceprezes 
zarządu Business and Science 
Poland w Brukseli, b. prezes Pol-
skiego Ośrodka Rozwoju Tech-
nologii oraz KGHM Cuprum). 
Dyskusja toczyła się wokół zagad-
nień wsparcia polskich innowacji 
ze strony polskiego rządu oraz 
Unii Europejskiej, konkurencji 
pomiędzy państwami członkow-
skimi UE, a także konkretnych 
przykładów przedsięwzięć, któ-
re udało się zrealizować dzięki 
efektywnej współpracy polskiej 
dyplomacji, nauki i biznesu. 
Rozpoczynając dyskusję, senator 
Jarosław Obremski zauważył, że 
tak samo, jak nikogo nie dziwi, 
że prezydent USA na pierwszym 
miejscu stawia dobro USA, niko-
go nie powinno dziwić, że polski 
rząd na pierwszym miejscu sta-
wia dobro Polski, Polaków i pol-
skich firm. Marcin Jatczak zwró-

cił uwagę, że MSZ dba o polskich 
innowatorów, budując sieć ne-
tworkingową i efektywnie wyko-
rzystując sieć polskich placówek 
dyplomatycznych na całym świe-
cie, otwierając polskim przed-
siębiorcom drogę do lokalnych 
ośrodków naukowych, badaw-
czych i biznesowych. Piotr Dytko 
wspomniał też o Sieci Badawczej 
Łukasiewicz, która realizuje pol-
skie aspiracje do współdziałania 
z europejskimi i światowymi li-
derami, podkreślając, że jest to 
zupełnie nowy, globalny poziom, 
zwiększający szanse Polaków na 
pozyskiwanie międzynarodo-
wych grantów i partnerów go-
spodarczych. Nie zabrakło też 
dyskusji o programach Start in 
Poland, wspierającym rozwój 
start-up'ów w Polsce, czy Polskie 
Powroty, stwarzającym powra-
cającym naukowcom optymalne 
warunki prowadzenia w Polsce 

badań naukowych lub prac roz-
wojowych na światowym pozio-
mie.
 Uzupełnieniem debaty było 
wystąpienie nt. kierunków 
rozwojowych Dolnego Śląska 
w kontekście priorytetów pol-
skiej polityki zagranicznej, któ-
re zaprezentowali Patryk Wild, 
przewodniczący Komisji Polityki 
Rozwoju Regionalnego i Gospo-
darki Urzędu Marszałkowskiego 
oraz Janisław Muszyński, Prezes 
Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju 
Regionalnego. Dowiedzieliśmy 
się m.in. o projekcie FLARIS LAR 
01 pierwszego polskiego samolo-
tu łączącego osiągi odrzutowca 
z bezpieczeństwem i dostępno-
ścią zwykłych samolotów. Proto-
typ wyprodukowano na Dolnym 
Śląsku. 

[sh]

W czwartek, 19 września 2019 r., w Trzebni-
cy odbyła się debata "Osiągnięcia polskiej po-
lityki zagranicznej w latach 2015-2019". Te-
matem przewodnim spotkania były polskie 
innowacje.

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a pr z y wit a ł  ws z yst k ic h gośc i 
w Tr ze b nic y,  p o dk re ś l ając ,  że w s w yc h d z ia ł aniac h c ze rpie 
jak najwię cej  z  p omys ł ów innowac yj nyc h i  now yc h t re ndów.

▶ Patryk Wild, prze -
wodniczący Komisji 
Polityki Rozwoju Re -
gionalnego i Gospo -
darki Urzędu Mar-
szałkowskiego. 

▶ Janis ł aw M u s z y ńsk i , 
Pre ze s Do lnoś l ąs k iej 
Fund acji  Roz woju Re gio -
nalne go.

▶ G ł os z ab ra ł  rów nie ż 
Pr zewo dnic z ąc y Sej -
miku Wojewó d z t wa 
Do lnoś l ąs k ie go An -
dr zej  Jaroc h .

▶ Kulminacją sp ot k ania by ł a de bat a ,  w k tórej  u d z ia ł  w z ię l i  M arc in Jat-
c z ak (De par t am e nt Wsp ó ł prac y E konomic z nej MSZ),  Jaros ł aw O b re m -
s k i  ( Wice pr zewo dnic z ąc y Se nac k iej  Komisj i  Spraw Z agranic z nyc h 
i  U E ,  p o ls k i  de le g at na p osie d ze nia p le narne R ady Europy) oraz Piot r 
D y t ko (m e ne d że r i  pr ze d się b iorc a ,  wice pre ze s z ar z ądu Bu sine ss and 
Sc ie nce Po l and w Bruk se li ,  b.  pre ze s Po ls k ie go Ośro dk a Roz woju 
Te c hno lo gii  oraz KG H M Cuprum).

▶ De batę roz p o c z ą ł  G r ze gor z Kowal ,  ko or dy nator RO DM Wro c ł aw. 
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 Swoim patronatem objęło je 
także Polskie Towarzystwo Chi-
rurgii Ręki, Polskie Towarzy-
stwo Ortopedyczne i Trauma-
tologiczne, Międzynarodowy 
Portal Medyczny „Polska Orto-
pedia i Traumatologia”, Szpital 
im. św. Jadwigi Śląskiej i Powiat 
Trzebnicki. Decyzja o lokaliza-
cji konferencji od początku była 
oczywistym wyborem, ze 
względu na wspaniałą trady-
cję transplantologii i chirurgii 
ręki w Trzebnicy, związanych 
z nazwiskami takich lekarzy jak 
prof. Ryszard Kocięba oraz dr 
Piotr Mozalewski, współauto-
rów pierwszej w Polsce i drugiej 
w Europie operacji przyszycia 
ręki w 1971 roku. Organizatorzy 
podkreślili też wybór Trzebnicy 
przez wzgląd na zrewitalizowane 
tereny i komfortowe połączenia 
komunikacyjne z Wrocławiem 
i Poznaniem.
 Do historii transplantologii 
odniósł się w swoich słowach 
burmistrz Marek Długozima, 
przypominając także, że pierw-
sze powyższe operacje odbywały 
się w klasztorze w Trzebnicy, pod 
bacznym okiem św. Jadwigi: – To 

nie przypadek, że Państwo mają 
okazję spotkać się w Trzebnicy. 
To właśnie tu przeprowadzono 
pierwszą udaną transplanta-
cję w kraju, pierwszą w Euro-
pie i siódmą na świecie. Zespół 
doktora Kocięby dokonał rzeczy 
wspaniałej, która do dziś rozsła-
wia Trzebnicę. Dlatego też w 2016 
roku na mój wniosek, tytuły Za-
służonych dla Gminy Trzebni-
ca zostały nadane – zespołowi 
Chirurgów i Transplantologów 
z Powiatowego Szpitala im. Św. 
Jadwigi Śląskiej oraz siostrze 
Teodozji Teresie Winnickiej, któ-
ra uczestniczyła w pionierskiej 
operacji pierwszego przeszczepu 
ręki. W kolejnych latach trzeb-
niccy chirurdzy wraz ze swoim 
zespołem nadal wykonywali 
wiele nowatorskich replanta-
cji kończyn górnych i dolnych, 
autotransplantacji oraz przesz-
czepów. Uczniom prof. Kocię-
by po upływie 36 lat udało się 
przeprowadzić pierwszą w kra-
ju transplantację kończyny od 
zmarłego dawcy. Gratuluję tych 
osiągnięć i życzę ciekawego 
i merytorycznego spotkania – 
powiedział burmistrz, po które-

go wystąpieniu zaprezentowano 
krótki film pokazujący jak dziś 
wygląda Trzebnica. Prof. dr. 
hab. Jerzemu Jabłeckiemu, dr. n. 
med. Ahmedowi Elsaftawemu 
i prof. dr. hab. n. med. Andrzejo-
wi Żylukowi przypadła podczas 
zjazdu zaszczytna rola komitetu 
naukowego tegorocznej konfe-
rencji, właśnie z ramienia lokal-
nego Oddziału Chirurgii Ogólnej 
Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej 
w Trzebnicy. 
 Wśród gości znaleźli się nie 
tylko krajowi specjaliści, ale po-
starano się o podniesienie rangi 
wydarzenia zapraszając także za-
granicznych ekspertów z Rumu-
nii, Rosji, Belgii, Ukrainy, Szwaj-
carii i Węgier, a nawet Warrena 
C. Breidenbacha – szefa zespołu 
transplantologii w szpitalu Lo-

uisville Jewish Hospital, w ame-
rykańskim stanie Kentucky. Te-
matem przewodnim konferencji 
ustanowiono tematykę urazów 
ręki zaopatrywanych na ostrym 
dyżurze, a spotkanie było okazją 
do przedyskutowania zagadnie-
nia codziennej pracy chirurga 
w ramach SOR. Jak podkreślili 
uczestnicy – zjazd to znakomita 
platforma dla wymiany doświad-
czeń zawodowych, ale i okazja do 
zacieśniania łączących środowi-
sko lekarskie więzi. Wśród wielu 
poruszanych tematów znalazły 
się m.in. zagadnienia usprawnie-
nia ręki, urazów kostnych i mi-
krochirurgii. Miejscowy szpital 
św. Jadwigi Śląskiej godnie repre-
zentowali także młodzi specjali-
ści, którzy wzięli udział w sesji na 
temat transferu ścięgien – mowa 

o nagrodzonym rok temu pod-
czas uroczystej Gali konkursu 
„Złoty skalpel” młodym leka-
rzu– dr. Tobiaszu Szajerce, które-
go wraz z całym zespołem uho-
norowano V miejscem w edycji 
konkursu poszukujących najbar-
dziej innowacyjnych i zdolnych 
specjalistów. Powyższy projekt 
zgłoszony wspólnie z dr. Marci-
nem Syrko – fizjoterapeutą, do-
tyczył operacji przeprowadzonej 
w Szpitalu im. Św. Jadwigi Ślą-
skiej w Trzebnicy we współpra-
cy naukowej z budapesztańskim 
Instytutem Ortopedycznym. Lo-
kalnie reprezentowali Trzebnicę 
m. in. Starosta Powiatu Trzeb-
nickiego Małgorzata Matusiak, 
ks. proboszcz Piotr Filas SDS 
oraz s. Claret Cecylia Król SMCB.

[ksz]

Światowe sławy chirurgii w Trzebnicy
W Hotelu Trzebnica,  20 września odbył się 
X Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, 
który burmistrz Marek Długozima objął swoim 
honorowym patronatem. Spotkanie było platfor-
mą wymiany informacji i doświadczeń chirur-
gów ogólnych, ortopedów, chirurgów plastyków 
oraz wszystkich tych, dla których istotne jest 
prawidłowe funkcjonowanie ludzkich rąk.

R E K L A M A

▶ Burmistrz Marek Długozima wspólnie z dr. Adamem Domanasiewiczem, prof. 
Ihorem Trutiakiem oraz dyr. Szpitala im. św. Jadwigi Mariuszem Misiuną.

▶ Swoje stois ko prom o c yj ne p o dc z as w yd ar z ania mia ł a rów nie ż G mina 
Tr ze b nic a .  N a z dję c iu burmist r z M are k D ł u goz im a oraz st arost a M a ł go -
r z at a M at u siak .

▶ Le s ze k O p o k a by ł  pie r ws z y m pacje nte m , u k tóre go le k ar ze w Tr ze b nic y 
pr ze s zc ze pil i  rę kę o d ob ce go d awc y.  N a z dj .  z  burmist r ze m i  dr.  Ad ame m 
Che ł m ońs k im . 

▶ D yskusje m o de rowali  pro f.  dr hab. Je -
r z y Jab ł e c k i  oraz … 

▶ Wśró d gośc i  z nale ź l i  s ię z arów no k rajowi , 
jak i  z agranic z ni  sp e cjal iśc i . 

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a wsp ó lnie z b rać mi Janu s ze m 
i  Le s z k ie m Kac z m ar z y k ami. 

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a obj ą ł  honorow y m pat ronate m X Zjaz d Po ls k ie go Towar z y-
st wa Chirurgii  R ę k i .

▶ Le k .  Pawe ł O r ze c hows k i rów nie ż 
uc ze st nic z y ł  w zje ź d z ie. 

▶ N a z dj .  S .  Cl are t Ce c y lia K ró l ,  burmist r z M are k 
D ł u goz im a oraz dr R iad E l  Ze in .

▶ N a konfe re ncj i  ob e c ni by l i  pracow nic y s z pit al a im . ś w. Jadwigi  Śl . 
w Tr ze b nic y.

▶ …dr n .  m e d . Ah -
m e d E ls af t aw y.

▶ St arost a M a ł go -
r z at a M at u siak .

▶ G ł os z ab ra ł  dy r. 
Sz pit al a im . ś w. 
Jadwigi  M ariu s z 
M isiuna . 

▶ K s .  prob os zc z 
Piot r Fi l as SDS .

▶ S .  Cl are t Ce c y lia 
K ró l  SMCB
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▶ Spotkanie było okazją do wie -
lu rozmów. Na zdj.  burmistrz 
z Renatą Mauer- Różańską. 

▶ Pre ze s PKO l Andr zej  K raśnic k i . ▶ Burmist r z w raz z wice p re z yde nte m M ię -
d z y naro dowej Fe de racj i  Sp or t u Ak ade -
mic k ie go M ariane m D y m als k im . 

▶ Re k tor AWF we Wro c ł awiu prof. 
dr hab. Andr zej  Ro k it a . 

▶ Wkopano k amie ń wę gie lny p o d bu dowę now yc h b ois k . 

▶ Sp ot k anie ot wor z y ł  pre ze s R RO M ie c z ys ł aw Łopat k a .

Olimpijski jubileusz

 Pierwsza część uroczystości 
odbyła się w przepięknej scenerii 
Oratorium Marianum na Uni-
wersytecie Wrocławskim. Wśród 
zaproszonych gości znalazło się 
wiele wybitnych postaci wro-
cławskiego sportu. Wśród nich, 
oprócz wspomnianego Mieczy-
sława Łopatki, czterokrotnego 
olimpijczyka, znalazła się także 
Renata Mauer-Różańska, dwu-
krotna złota medalistka olim-
pijska w strzelaniu. Obecny był 
również prezes PKOl Andrzej 
Kraśnicki oraz prezydent Wro-
cławia Jacek Sutryk.
 Burmistrz Marek Długozima 
pogratulował Mirosławowi Ło-
patce rozwoju ruchu olimpijskie-
go na Dolnym Śląsku: – Wielkim 
zaszczytem było uczestniczyć 
w tej pięknej uroczystości, która 
podsumowała sto lat działalno-
ści Polskiego Komitetu Olimpij-
skiego i dwudziestopięciolecie 

Regionalnej Rady Olimpijskiej. 
To wielkie i inspirujące przeżycie 
rozmawiać z mistrzami, którzy 
reprezentowali nasz kraj na naj-
ważniejszej imprezie sportowej 
świata. Jestem pod wrażeniem 
waszej pasji i zaangażowania, 
która nawet po zakończeniu 
sportowej kariery pozwala dalej 
realizować marzenia – powie-
dział burmistrz i dodał: – Tak 
się składa, że terminy otwarć 
kolejnych wielkich trzebnickich 
inwestycji zbiegają się w czasie 
z ważnymi dla polskiej państwo-
wości rocznicami. To przecież 
z jubileuszem 100-lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości 
połączone zostało otwarcie no-
wej Szkoły Podstawowej w Kuź-
niczysku oraz nowego Gminnego 
Żłobka i Przedszkola. Teraz przy-
szedł czas na halę widowiskowo
-sportową. Jedna z największych 
inwestycji w powojennej historii 

Gminy Trzebnica zakończona 
została w roku tak ważnego dla 
polskiego sportu jubileuszu – 
100-lecia Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego. W związku z tym 
postanowiłem, że nadana jej zo-
stanie nazwa Hala Widowisko-
wo-Sportowa im. Dolnośląskich 
Olimpijczyków. Myślę, że ten 
nowoczesny obiekt, który stanie 
się areną zmagań sportowych 

o randze ogólnopolskiej, będzie 
godnym miejscem uczczenia 
wszystkich naszych reprezentan-
tów na Olimpiadzie. Na koniec 
wszystkim sportowcom z Dol-
nego Śląska życzę olimpijskiej 
formy w Tokio 2020, zarówno 
olimpijczykom, jak i paraolim-
pijczykom. Trzebnica wraz z całą 
infrastrukturą sportową, jest 
otwarta na wasze przygotowania 

– zakończył burmistrz.
 Druga część uroczystości od-
była się przy ul. Przesmyckiego, 
gdzie wkopano kamień węgielny 
pod budowę nowych obiektów 
sportowych Uniwersytetu Wro-
cławskiego. Powstać tam mają 
boiska do gier zespołowych oraz 
korty tenisowe dla studentów.

[sh]

W miniony czwartek, 12 września, miała miej-
sce szczególna uroczystość – Jubileusz 25-lecia 
Regionalnej Rady Olimpijskiej we Wrocławiu. 
Na zaproszenie jej prezesa Mieczysława Łopat-
ki oraz Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
prof. dr. hab. Adama Jezierskiego w wydarze-
niu uczestniczył burmistrz Marek Długozima. 
Obchody były połączone ze świętowaniem 
100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

R E K L A M A

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a jako je de n z t r ze c h s am or z ądowców zost a ł  z apros zony na 
uroc z ystość jub ile us z u 25 - le c ia Re gionalnej R ady O limpijsk iej .  N a z dj .  z  jej  pre ze se m 
M ie c z ys ł awe m Łopat k ą. 

▶ O b c ho d y o d by ł y s ię w O ratorium M arianum na Uniwe r s y te c ie Wro c ł aws k im . 

▶ D rug a c zę ść uroc z ystośc i  o dby ł a s ię pr z y ul .  Pr ze smyc k ie go.

▶ Burmistrz Marek Długozima zaproponował prezesowi Mirosławowi Łopatce, żeby nowa 
Gminna Hala Widowiskowo-Sportowa otrzymała im. Dolnośląskich Olimpijczyków.
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Szkolenie nauczycieli 

 Na spotkanie przybyło blisko 
200 nauczycieli z Gminy Trzeb-
nica, z sąsiednich gmin w na-
szym powiecie, a nawet spoza po-
wiatu. Omawiane tematy krążyły 
wokół obecnych zainteresowań 
dzieci i młodzieży, łatwego dostę-
pu do mediów, tego, jakie obec-
nie trendy zauważamy w filmach 
i serialach oraz jaki ma to wpływ 
na rozwój młodego pokolenia. 
Szkolenie stanowiło doskonały 
wstęp i zachętę do udziału w pro-
gramie KinoSzkoła w ciągu bie-
żącego roku szkolnego. Program 

złożony jest z różnorodnych form 
edukacyjnych, których zasadni-
czym celem jest wzrost świado-
mości i kompetencji medialnych 
wśród przedszkolaków, uczniów, 
nauczycieli, rodziców i seniorów. 
Nauczyciele otrzymali certyfika-
ty, potwierdzające udział w szko-
leniu, sygnowane przez doktor 
Joannę Zabłocką-Skorek, oraz 
Burmistrza Gminy Trzebnica – 
Marka Długozimę, który przywi-
tał wszystkich zebranych i życzył 
im udanego szkolenia. 

[bu]

W czwartek, 12 września, na zaproszenie burmi-
strza Gminy Trzebnica Marka Długozimy, Kino 
Polonia gościło dr Joannę Zabłocką-Skorek, wy-
bitną postać i twórczynię Interdyscyplinarnego 
Programu Edukacji Medialnej i Społecznej Kino-
Szkoła, która poprowadziła szkolenie pt. „Rola 
filmu w praktyce nauczyciela-wychowawcy”.

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

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a pr z y wit a ł  ws z yst k ic h nauc z yc ie l i  na sp ot k aniu w s al i  wido -
wis kowo - k inowej G minne go Ce nt rum Kul t ur y.

▶ D r Joanna Z ab ł o c k a -Skore k p oprowad z i ł a s z ko le nie pt .  „ Ro l a f i lmu 
w prak t yce nauc z yc ie l a”.

▶ Sp ot k anie c ie s z y ł o s ię du ż ą p op ul arnośc ią. 

R E K L A M A
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40. Jubileuszowe Święto Sadów

Wizyta Premiera
 Burmistrz Marek Długozima 
przywitał Prezesa Rady Mini-
strów Mateusza Morawieckiego 
na scenie, podkreślając znaczenie 
Trzebnicy na historycznej ma-
pie Polski. Odniósł się również 
do patronki miasta św. Jadwigi, 
której imienniczką jest mama 
premiera. Podkreślił także, że to 
właśnie z takich małych ojczyzn 
jak Trzebnica składa się nasza 
wielka ojczyzna jaką jest Polska 
i cieszy się, że w tym ważnym 
dniu dla naszego miasta pre-
mier postanowił odwiedzić jego 
mieszkańców: – Jestem szczęśli-
wy, że premier razem z nami ob-
chodził ten wspaniały jubileusz. 
Była to również okazja, by zło-
żyć panu premierowi imienino-
we życzenia i wręczyć specjalnie 
przygotowany na tę okazję tort. 
Razem z trzebniczanami i przy-
byłymi gośćmi wspólnie odśpie-
waliśmy także gromkie „Sto lat”. 
Ze sceny przekazał on także ser-
deczne pozdrowienia wszystkim 
rolnikom i sadownikom, z który-
mi rozmawiał podczas wizyty na 
kramikach. Miałem przyjemność 
przedstawić panu premierowi 
naszych lokalnych gospodarzy 
i gospodynie. Raz jeszcze dzię-
kuję premierowi Mateuszowi 
Morawieckiemu za uświetnienie 
naszego święta – powiedział bur-
mistrz Marek Długozima, który 
podziękował również wszystkim 
mieszkańcom, którzy tak licznie 

wzięli udział w jubileuszowym 
świętowaniu. 
 W swoim wystąpieniu premier 
Mateusz Morawiecki zaznaczył, 
że już w latach osiemdziesiątych 
odwiedzał Trzebnicę podczas 
pielgrzymek, a teraz z radością 
może tu wrócić jako szef rządu. 
Docenił także zmiany jakie za-
szły w mieście oraz świetną orga-
nizację samego wydarzenia, cze-
go pogratulował burmistrzowi 
Markowi Długozimie, dziękując 
jednocześnie za zaproszenie. Pre-
mier wyróżnił pracę rolników, 
sadowników, pszczelarzy oraz 
wszystkich, którzy swoje życie 
związali z ziemią. Odnosząc się 
do samego Święta Sadów zazna-
czył, że do Polski przybywają de-
legacje z całego świata, by kupo-
wać polskie jabłka. Przy tej okazji 
żartując, że ich smak jest tak nie-
powtarzalny, iż to właśnie nimi 
Ewa musiała kusić Adama w raju. 
Wspomniał także o tym, w jak 
dużym stopniu rolnictwo zależy 
od sezonowości i okoliczności 
zewnętrznych. „W zeszłym roku 
na rekompensaty z powodu suszy 
przekazaliśmy 2,3 mld zł, to re-
kordowa kwota. Nie zostawiamy 
sadowników w potrzebie. Rolnic-
two to kluczowy sektor naszej go-
spodarki” – podkreślił premier. 
Następnie wraz z burmistrzem 
udał się odwiedzić kramiki. 
  – Jesteśmy pod wielkim wra-
żeniem. Cieszymy się, że premier 
wraz z burmistrzem odwiedzili 
nasz kramik, że mogłyśmy się 

pochwalić naszymi lokalnymi 
produktami – mówiły zgodnie 
gospodynie ze Szczytkowic. 

Muzyczna uczta 
 Gwiazdą wydarzenia był ze-
spół Electric Light Orchestra, 
w którego wykonaniu mogliśmy 
usłyszeć takie hity jak: „Don't 
Bring Me Down”, „Mr. Blue Sky” 
czy „Last Train To London”. 
Wcześniej publiczność rozgrze-
wał zespół Łobuzy. W sobotę 
gwizdami były zespoły „Bibobit” 
i „Jelonek”. Na scenie nie mogło 
też zabraknąć Trzebnickich Ma-
żoretek wraz z Trzebnicką Orkie-
strą Dętą. Zagrały także zespoły 
Ktoś Gdzieś Kiedyś Coś, Im Fan-
ki Tim oraz The One Ahead. Cie-
kawostką był pokaz sokolniczy, 
podczas którego zgromadzeni 
pod sceną widzowie zobaczyli 
popisy wytresowanych ptaków 
łownych. 
  – Takiego koncertu jeszcze na 
żywo nie słyszałem. Od młodych 
lat jestem wielkim fanem Electric 
Light Orchestra. Nigdy wcześniej 

nie udało mi się usłyszeć ich na 
żywo, a dziś dzięki zaproszeniu 
ich przez burmistrza na Święto 
Sadów, moje marzenie stało się 
faktem – mówił wzruszony pan 
Henryk, a pani Joanna dodała: 
– Przyjechałam tu z Wrocławia 
specjalnie na ten koncert, ale 
chyba zostanę tu na dłużej. To 
wydarzenie, jak i samo miasto 
ma niepowtarzalny klimat. Czuć 
tu rękę dobrego gospodarza. 

Nagrody i wyróżnienia 
 Szczególnym punktem pro-
gramu było wręczenie nagród 
w konkursie „Wariacje smakowe 
na temat jabłka”. Wyróżnionych 
nagrodzili: burmistrz Marek 
Długozima wraz z Naczelnikiem 
Wydziału Oświaty Krystyną 
Haładaj, Senatorem Jarosławem 
Obremskim oraz doradcą spo-
łecznym Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego Jarosława 
Gowina – Piotrem Dytko. Wy-
różnienia otrzymały: Adrian-
na Korczak-Turowska, Dorota 
Trzaskacz, Grażyna Wiraszka, 

Marlena Cielińska-Dziadosz. 
Trzecie miejsce zajęło Koło Go-
spodyń ze Szczytkowic, drugie 
Anna Braunbarth, a na najwyż-
szym stopniu podium znalazła 
się "Trzebnicka ANTON-ówka 
z Kruszonką" Antoniny Kruszo-
ny.
Burmistrz postanowił także na-
grodzić na scenie Barbarę Na-
lepkę, której wręczył list gra-
tulacyjny oraz nagrodę za pas 
mistrzowski w kategorii K-1 oraz 
za pas wywalczony podczas Pu-
charu Świata. – Jestem bardzo 
pozytywnie wzruszona, że zosta-
łam zaproszona na scenę podczas 
tego jubileuszu. Dziękuję panu 
burmistrzowi za wsparcie mo-
jej skromnej osoby oraz pomoc 
w karierze i nieustanne trzyma-
nie kciuków za każdy mój start. 
Jest mi ogromnie miło, że zosta-
łam zauważona i że jestem amba-
sadorką tego miasta – powiedzia-
ła Barbara Nalepka. 
Zapraszamy na 41. Święto Sadów 
już za rok!

[sh]

Święto Sadów za nami! Przeszło ono do historii 
pozostawiając po sobie wiele wspaniałych wspo-
mnień. Doskonała muzyka zespołów, na czele 
z Electric Light Orchestra, niezapomniane sma-
ki na kramikach pełnych lokalnych wyrobów, 
a także atmosfera, której nie ma żadne inne świę-
to w regionie – to tylko niektóre z nich. Szcze-
gólnym momentem wydarzenia była z pewno-
ścią wizyta Prezesa Rady Ministrów Mateusza 
Morawieckiego, który przybył do Trzebnicy na 
specjalne zaproszenie burmistrza Marka Długo-
zimy. 

▶ Po dc z as wi z y t y pre mie ra ob e c ny by ł  rów nie ż Wojewo d a Pawe ł H re niak . 

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a pr z y wit a ł  pre mie ra M ate u s z a M orawie c k ie -
go w Tr ze b nic y.

▶ O k azjonalny tor t .

▶ Pre mie r ż ar tob liwie z auważ y ł ,  że t r ze b nic k ie jab ł k a s ą na t y le ku s z ące, 
i ż  to w ł aśnie nimi Ewa mu sia ł a ku sić Ad am a w raju . 

▶ Burmist r z p owit a ł  t ak że pre mie ra w imie niu mie s z k ańców na 4 0.  Ju -
b i le u s zow y m Świę c ie Sadów. Po d z ię kowa ł z a pr z yję c ie z apros ze nia 
i  u ś wie t nie nia s woją ob e c nośc ią g ł ów nyc h uro c z ystośc i . 

▶ M i ł ą nie sp o d z iank ą by ł  sp e cjalny imie ninow y tor t pr ze k az any na rę ce 
Pre ze s a R ady M inist rów. Ws z ysc y mie s z k ańc y o d śpiewali  t ak że grom -
k ie „ Sto l at ”.

▶ W s ł owac h s k ie rowanyc h do mie s z k ańców, pre mie r do ce ni ł  t ru d ro lnic zej 
prac y,  p o d z ię kowa ł z a z apros ze nie i  p o grat ulowa ł burmist r zowi dosko -
na ł ej  org ani z acj i  w yd ar ze nia . 

▶ N a sp e cjalne z ap ros ze nie b urmist r z a M ark a D ł u goz imy do Tr ze b nic y pr z y by ł Pre ze s 
R ady M inist rów M ate u s z M orawie c k i .

▶ M ie s z k ańc y l ic z nie pr z y by li  na Pl ac Pie lgr z y m kow y, by sp ot k ać s ię z  p re mie re m . 
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▶ Wsp ó lne z dję c ie burmist r z a M ark a D ł u goz imy w raz z m a ł żonk ą E l ż b ie t ą 
i  pre mie re m M ate u s ze m M orawie c k im . 

▶ Wi z y t a pre mie ra by ł a t ak że o k azją do roz m ów z mie s z k ańc ami.  N a z dj . 
radny R ady M iejs k iej  M ate u s z Ke mpa . 

▶ Burmist r z towar z ys z y ł  t ak że pre mie rowi p o dc z as wi z y t y na k ramik ac h , 
pr ze d st awiając lo k alne gosp o d y nie i  gosp o d ar z y. 

▶ Burmist r z uc zc i ł  wi z y tę pre mie ra w rę c z ając mu pamiąt kową r yc inę 
t r ze b nic k ie go R at u s z a w raz z osob ist ą de d y k acj ą.

▶ Tradyc yj nie ju ż dru gi d z ie ń Świę t a Sadów s woim w ystę p e m ot wor z y ł y Tr ze b nic k ie M a -
żore t k i . 

▶ Tr ze b nic k a O rk ie st ra D ę t a z agra ł a z nane i  lu b iane pr ze b oje. ▶ Wie le at rakcj i  c ze k a ł o 
 rów nie ż na naj m ł o d s z yc h .

▶ Pre ze s R ady M inist rów p o d z ię kowa ł burmist r zowi z a gośc inność ,  z a -
p ew niaj ąc o s woim wsparc iu w pr z ys z ł ośc i .

▶ Lo k alna ar t yst k a Edy t a Koz ic k a .

▶ N a z dj .  w raz z ko ł e m gosp o dy ń ze Szc z y t kowic . 

▶ Po k az so ko lnic z y pr z yc iągną ł wie lu mie s z k ańców.

▶ Świe t na p o go d a i  nie p ow t ar z alny k l im at ju b ile u s zowe go Świę t a Sadów sprawi ł y,  że w uro c z ystośc iac h uc ze st nic z y ł o wie lu mie s z k ańców. 
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▶ N a Tr ze b nic k im Świę c ie Sadów z agośc i ł a Ro d z ink a w Po dróż y.

▶ D ru gie miejsce z aję ł a Anna Braunbar t h ,  k tóra nagro dę o de b ra ł a z rąk 
N ac ze lnik a W yd z ia ł u Oś wiat y K r yst y ny H a ł ad aj .

▶ W konkursie „Wariacje smakowe na temat jabłka” pierwsze miejsce zajęła 
Antonina Kruszona. Burmistrz wręczył jej nagrodę oraz specjalny dyplom. 

▶ Anna M orawie c k a w towar z yst wie burmist r z a .

▶ D r M onik a G ru s zc z y ńsk a z ro d z iną.

▶ Stois ko Br z y kowian z Br z y kowa . ▶ Pr ze d st awic ie lk i  UT W Tę c z a w raz z burmist r ze m .

▶ Zgo dnie z naz wą t r ze b nic k ie go ś wię t a ,  p o dc z as je go t r wania m oż na 
by ł o z akupić róż ne owo ce i  war z y wa .

▶ So ł t ys M as ł owc a I re na H am k a ł o na wsp ó lny m z dję c iu z burmist r ze m 
M ark ie m D ł u goz im ą i  Wojewo d ą Paw ł e m H re niak ie m . 

▶ Swoje st anowis ko t radyc yj nie ju ż mie -
l i  b rac ia Ce lm e rowie.

▶ Ar t ur Ad ams k i w raz z burmist r ze m .

▶ Sp e cjalne st anowis ko z au te m do jaz d te stow yc h mia ł  te ż Au tor y zowany 
De ale r VO LVO V- M otor s . 

▶ W y róż nie nia ot r z y m a ł y:  Adrianna Korc z ak-Turowsk a ,  Dorot a Tr z as k ac z , 
G raż y na Wiras z k a ,  M arle na Cie l ińs k a - D z iados z .  N agro d zonyc h uhono -
rowa ł se nator Jaros ł aw O b re ms k i.

▶ Tr ze c ie miejsce z aję ł o Ko ł o G osp o dy ń Wiejs k ic h ze Szc z y t kowic ,  a na -
gro dę w rę c z y ł  doradc a sp o ł e c z ny M inist ra N auk i i  Sz ko lnic t wa W y ż s ze -
go Jaros ł awa G owina – Piot r D y t ko.

▶ Świę to Sadów by ł o o k azją do wie lu sp ot k ań . N a z dję c iu 
Le s ze k M ro c z kowsk i w raz z ro d z iną i  burmist r ze m .

▶ W namio c ie f irmy Tarc z y ńs k i  S . A .  na naj m ł o d s z yc h c ze k a ł o wie le at rakcj i . 

▶ Burmist r z p o dc z as Świę t a Sadów p ost anowi ł  nagro d z ić B arbarę N ale p -
kę,  k tóra z doby ł a Pas Z awo dowej M ist r z y ni Świat a Fe de racj i  SFS w K1 
p o dc z as M ist r zost w Świat a w E ast b ourne w Wie lk iej  Br y t anii .

▶ Sp e cjalne grat ul acje,  dy p lom oraz pak ie t wejść do G minne go Parku 
Wo dne go Tr ze b nic a -Zdrój burmist r z w rę c z y ł  w raz z N ac ze lnik W yd z ia ł u 
Oś wiat y K r yst y ną H a ł ad aj .
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▶ Wsp ó lne z dję c ie Łobu zów z burmist r ze m i  t r ze b nic k ą p u b lic z nośc ią. ▶ E fe k tow ny Je lone k .

▶  …I m Fank i Tim .▶ … Ktoś G d z ie ś K ie dyś Coś oraz …

▶ E ne rge t yc z ny konce r t Bib ob it .

▶ N a sp e cjalne z ap ros ze nie burmist r z a ,  pr ze d t r ze b nic k ą p u b lic z nośc ią z ap re ze ntowa ł a 
s ię E le c t ric  Light O rc he st ra .

▶ Ar t yśc i  ot r z y m ali  rów nie ż sp e cjalny tor t .

▶ Każ dy z w y konawców ot r z y m a ł sp e cjalny up omine k o d burmist r z a .

▶ Trzebniczanie oraz goście z innych miast licznie wzięli udział w koncertach podczas Jubileuszowego 40. Święta Sadów. 

▶ Burmist r z p o d z ię kowa ł B e ac ie 
Bie ls k iej  z a p oprowad ze nie nie -
d z ie lne go f ina ł u uro c z ystośc i . 

▶  N a sce nie p ojawi ł y s ię t ak że lo k alne ze sp o -
ł y:  The O ne Ahe d…
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 W pielgrzymce uczestniczyło 
około tysiąca osób, które wraz ze 
swoimi opiekunami przez dwa dni 
modliły się przy grobie św. Jadwi-
gi Śląskiej. W ramach programu 
grupy m.in. zwiedziły bazylikę, 
wzięły udział w konferencji wy-
głoszonej przez ks. Piotra Filasa 
SDS o życiu i działalności św. Ja-
dwigi Śląskiej, a także wysłuchały 
koncertu zespołu Brzykowianie, 
który wystąpił z repertuarem pa-
triotyczno-religijnym. 
 Burmistrz Marek Długozima 
witając pielgrzymów przypo-
mniał: – Do dziś Trzebnica jako 
miejsce kultu Świętej Jadwigi 
przyciąga rzesze pielgrzymów. Jest 
dla mnie radością, że trzebnicza-
nie otworzyli dla Was swoje domy 
i swoje serca. Mogę Was zapewnić, 
że Trzebnica znana jest ze swojej 
gościnności i z bogatych tradycji 
pielgrzymkowych. Podzielił się 
również swoim osobistym do-
świadczeniem: – Moi rodzice byli 
głuchoniemi. Jednak mimo ich 
niepełnosprawności, którą kie-
dyś traktowano jako temat tabu 
i pomijano trudnym milczeniem, 

muszę przyznać, że miałem wy-
jątkowe dzieciństwo. Rodzice po-
zwalali mi realizować moje pasje. 
Jako młody chłopak byłem osobi-
stym ministrantem dziekana śp. 
ks. Wawrzyńca Bochenka, wiel-
kiego kapłana, związanego z tą 
Bazyliką od czasów powojennych. 
To dzięki niemu zacząłem grać na 
klarnecie. Pewnego dnia śp. ks. 
Bochenek chciał założyć orkiestrę 
przy kościele i zaprosił do tego 
projektu wszystkich ministran-
tów. Zakupił nam instrumenty, 
a z Wrocławia przyjeżdżał do nas 
na próby dyrygent. Ćwiczyliśmy 
z ogromnym zapałem i graliśmy. 
Na koniec burmistrz nawiązał do 
hasła tegorocznej pielgrzymki: – 
Dlatego też dziś, kiedy widzę ha-
sło Waszej tegorocznej pielgrzym-
ki: „Czas to miłość”, z ogromny 
wzruszeniem wspominam moje 
dzieciństwo i dorastanie. I za ten 
wspólny, rodzinny czas jestem 
moim rodzicom najbardziej 
wdzięczny. Wiem, że to pamięta-
my potem w życiu – nie rzeczy, 
ale ludzi i chwile, które wspólnie 
spędziliśmy. Dziś, to wy dro-

dzy pielgrzymi macie czas, by tu 
w naszym mieście przy grobie św. 
Jadwigi doświadczyć miłości bliź-
niego i miłości, która z pewnością 
spłynie na Was za sprawą Bożej 
Opatrzności. Choć wielu ludziom 
wydaje się, że Wasz świat jest po-
zbawiony kolorów, to ja mocno 
wierzę, że jest tak jak w przepięk-
nej opowieści pt. „Mały Książę”: 
„Dobrze widzi się tylko sercem 
Najważniejsze jest niewidocz-
ne dla oczu”. Wasza wrażliwość, 
Wasza umiejętność dostrzegania 
w świecie spraw i rzeczy, których 
inni nie zauważają, jest darem 
dla całego społeczeństwa. W tym 
miejscu chciałbym również po-

zdrowić wszystkich, którzy Wam 
towarzyszą i pomagają – Waszych 
przewodników i przyjaciół, dzię-
kując jednocześnie za dar Waszej 
niezwykłej obecności.
 Na koniec burmistrz życzył 
pielgrzymom wielu potrzebnych 
Wam łask i życzył, aby czas spę-
dzony w pięknej Trzebnicy był 
czasem odpoczynku i zawierania 
przyjaźni.
 Jak wielkim przeżyciem jest 
dla osób niewidzących tego typu 
pielgrzymka, pokazuje e-ma-
il Prezes KP PZN pani Joanny 
Grabowskiej, nadesłany kilka dni 
temu do burmistrza Marka Dłu-
gozimy: Zarząd Koła Powiatowe-

go Polskiego Związku Niewido-
mych w Starogardzie Gdańskim 
serdecznie dziękuje za możli-
wość uczestnictwa w Ogólnopol-
skiej Pielgrzymce Niewidomych 
w Trzebnicy. Jesteśmy wdzięczni 
mieszkańcom za miłą atmosferę, 
życzliwość i gościnność. Nasza 
grupa była zauroczona ciekawie 
zagospodarowanym i zadbanym 
terenem. Wasze miasto będziemy 
ciepło wspominać i polecać u nas, 
na naszym również pięknym Ko-
ciewiu.
Z wyrazami szacunku i wdzięcz-
ności prezes KP PZN Joanna Gra-
bowska

[glad]

podsumowanie współpracyDobrze widzi się sercem

 Do działań włączyła się gmin-
na Szkoła Podstawowa nr 2 i pod 
okiem dyrektor Grażyny Kan-
teckiej przez rok zrealizowano 
m.in. wymianę międzyszkolną 
uczniów szkół podstawowych 
z Trzebnicy i Lincoln. Patriotyzm 
krzewiono także poprzez naukę 
historii i zwiedzanie historycz-
nych miejsc, takich jak Wrocław 
i Kraków. Dzięki wsparciu fi-
nansowemu i merytorycznemu 
burmistrza Gminy Trzebnica, 
dyrekcja Szkoły Podstawowej 
nr  2, we współpracy z wyznaczo-
nymi opiekunami, przygotowa-
ła niezwykle ciekawy program. 
Wraz z końcem inicjatywy przy-
szedł czas na podsumowania. 
W auli Gminnej Szkoły Muzycz-
nej, w środę 18 września zor-
ganizowano spotkanie podsu-
mowujące program. Jako gościa 
honorowego zaproszono inicjato-
ra projektu – burmistrza Marka 
Długozimę, któremu uczniowie, 
ich rodzice, a także nauczyciele 
biorący udział w projekcie, złoży-
li wyrazy wdzięczności za umoż-
liwienie takiej współpracy oraz 
otwartość na nowe wyzwania. 
 – Ta współpraca pokazała, że 
między dziećmi które dzieli 1600 
km i mieszkają na dwóch krań-

cach Europy, nie ma większych 
różnic skoro mają te same, sil-
ne polskie korzenie, które będą 
zawsze wyznaczać im zasady 
i wartości w życiu. Wymiana 
nie tylko umożliwiła zgłębienie 
języka w sytuacjach życiowych, 
ale umożliwiła też przełama-
nie stereotypów i zrewidowała 
w uczestnikach, co to znaczy być 
Polakiem i jak silnie zakotwiczo-
na jest polskość, o którą tyle na-
szych rodaków walczyło. Właśnie 
o to chodzi – aby pielęgnować 
w sobie patriotyzm i pokazać, że 
Polakiem można być wszędzie, 
gdzie się mieszka – powiedział 
burmistrz.
 Od rodziców burmistrz otrzy-
mał kwiaty i oprawione zdjęcia, 
jako pamiątkę i wyraz wdzięcz-
ności za wsparcie. Z kolei koor-
dynatorki projektu przekazały 
publikacje, tematycznie powią-
zane z Wielką Brytanią. Dyrek-
tor szkoły w Lincoln złożyła na 
ręce burmistrza pisemne podzię-
kowanie. Zebranym dzieciom, 
ich rodzicom oraz nadzorującym 
projekt zaprezentowano prezen-
tację multimedialną, utworzoną 
ze zdjęć z wyjazdu.

[ksz]

Minął ponad rok od momentu, kiedy 11 sierp-
nia 2018 roku Burmistrz Gminy Trzebnica 
Marek Długozima oraz Dyrektor Szkoły Pol-
skiej w Lincoln w Wielkiej Brytanii – Elżbieta 
Błotny, podpisali preambułę, w której wyrazili 
chęć wzajemnej współpracy. Wspólnie podjęli 
działania na rzecz krzewienia polskiej kultu-
ry i tradycji w ramach projektu pn. „Wszyscy 
Polacy to jedna rodzina”.

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

W dniach od 13 do 14 września Trzebnica go-
ściła Ogólnopolską Pielgrzymkę Osób Niewi-
domych i Słabowidzących, która w tym roku 
odbyła się pod hasłem: „Czas to miłość”. Słowa 
przywitania do przybyłych gości wygłosił go-
spodarz miasta burmistrz Marek Długozima, 
Metropolita Wrocławski ks. abp Józef Kupny, 
a także ks. Piotr Filas SDS, proboszcz parafii 
św. Bartłomieja Ap. i św. Jadwigi Śląskiej. 

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a w raz z k s .  prob os zc ze m Piot re m Fi l ase m SDS pr z y wit al i 
pie lgr z y mów w Tr ze b nic y.

▶ Po dc z as p ie lg r z y mk i ob e c na był a rów-
nie ż Pre ze s Po ls k ie go Związ ku N iewi -
domyc h , Anna Woź niak-Sz y m ańs k a .

▶ Burmistrz w swojej przemowie 
wspomniał swoich rodziców, 
którzy byli głuchoniemi. Za-
znaczył, że pomimo swej nie-
pełnosprawności, podarowali 
mu oni wspaniałe dzieciństwo.

▶ Ks. proboszcz Piotr 
Filas SDS docenił trud 
p i e l g r z y m o w a n i a 
osób niewidomych 
i niedowidzących.

▶ M s zę ś w. sprawowa ł M e t rop o lit a Wro c ł aws k i 
k s .  ab p Józe f Kupny, k tóre go w Tr ze b nic y p o -
wit a ł  burmist r z M are k D ł u goz im a .

▶ Pie lgr z y m k a by ł a wie lk im w yd ar ze nie m dl a osób niewid z ąc yc h i  nie dowid z ąc yc h z te re nu c a ł ej  Po ls k i . 

▶ Burmist r z w raz z uc z niami Sz ko ł y Po d st awowej nr 2 b iorąc y mi u d z ia ł  w w y mianie mię -
d z ys z ko lnej z  Po ls k ą Sz ko ł ą Po d st awową w Linco ln . 

▶ D z ie c i  w raz z ro d z ic ami pr ze k az a ł y burmist r zowi sp e cjalną pamiąt kową t ab licę oraz 
p o d z ię kowanie z a wsparc ie.

▶ Rów nie ż nauc z yc ie lk i  ko or dy nujące proje k t p o d z ię kowa ł y z a m oż liwość 
uc ze st nic ze nia w proje kc ie.

▶ Sp ot k anie pr ze b ie g a ł o w mi ł ej ,  ro d z innej at m osfe r ze.
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dogtrekking  2019

 Organizatorami wydarzenia 
była Gmina Trzebnica i Trzeb-
nicki Klub Psa. Dla zawodników 
przygotowano dwie długości tra-
sy, krótką liczącą 7 km oraz dłu-
gą – 12,5 km. Trasy te prowadziły 
po malowniczych terenach Lasu 
Bukowego i Wzgórz Trzebnickich.
 Bieg rozpoczął się pod Trzeb-
nickim Parkiem dla Psów „4 łapy”, 
gdzie prowadzona została także 
rejestracja uczestników. Sygnał do 
startu dał burmistrz Marek Dłu-
gozima wraz z Małgorzatą Miś-
tą oraz Pawłem Orzechowskim 
z Trzebnickiego Klubu Psa.
 – Bardzo się cieszę, że już po raz 
piąty zawody Dogtrekkingu od-
bywają się właśnie przy gminnym 
Parku dla Psów, jedynym takim 
obiekcie w powiecie trzebnickim – 
powiedział burmistrz Marek Dłu-
gozima, dodając: – To już kolejne 
tego typu zawody, które są orga-
nizowane przez Gminę Trzebnica 
oraz Trzebnicki Klub Psa na czele 
z Małgorzatą Miśtą. Cieszę się, że 
pogoda dopisała, życzę wszystkim 
uczestnikom udanej rywalizacji.

 Również przedstawiciele 
Trzebnickiego Klubu Psa podzię-
kowali za organizację imprezy 
oraz wsparcie burmistrzowi: – 
Bez Pana zaangażowania, nie by-
łoby ani tej imprezy, ani też tego 
wspaniałego parku z którego już 
po raz kolejny możemy starto-
wać. Każda kolejna edycja jest 
doskonałą reklamą Trzebnicy na 
zewnątrz. Dziękujemy!
 Zawodnicy dostali tuż przed 
startem mapkę pozwalającą od-
naleźć się w terenie. Trasa pro-
wadziła bowiem poprzez punkty 
kontrolne, które uczestnicy mo-
gli pokonać w dowolny sposób, 
pamiętając, aby nie pominąć 
żadnego z nich. Bardziej do-
świadczeni zawodnicy pokony-
wali ją biegnąc ze swoimi psami 
na uprzęży amortyzującej, inni 
zdecydowali się na marszobieg.
 Stowarzyszenie Trzebnicki 
Klub Psa, burmistrz Marek Dłu-
gozima oraz sponsorzy: Dino M. 
Majka, Cane Gatto, Tarczyński, 
Sady Celmerów, Milord, Brave 
Design oraz Dwaj Pazerni i Pudel 

zadbali o to, by na zakończenie 
każdy z uczestników otrzymał 
upominek oraz ciepły posiłek po 
wyczerpującym biegu.
 Należy dodać, że w Dogtrekkin-
gu nie liczy się wyłącznie rywaliza-
cja, ale również integracja z uczest-
nikami oraz swymi zwierzętami, 
jak i satysfakcja z pokonania trasy.

 Podczas zawodów można było 
również liczyć na poczęstunek, 
z którego dochód pozwoli stowa-
rzyszeniu w dalszym ciągu dzia-
łać na rzecz bezdomnych psów 
z Gminy Trzebnica.
 Gmina i Stowarzyszenie 
współpracują także w zakresie 
problemu bezdomnych zwie-

rząt. Dzięki temu zmniejszyła 
się liczba zwierząt przekazywa-
nych do schronisk oraz zwięk-
szyła się liczba adopcji. Prze-
prowadzane są także regularne 
zbiórki.

[sh]

W sobotę 14 września, pod honorowym pa-
tronatem Burmistrza Gminy Trzebnica Marka 
Długozimy, odbyła się piąta edycja Trzebnic-
kich Zawodów w Dogtrekkingu.

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a ot wor z y ł  t r ze b nic k i  D O GTR E K K I N G i  d a ł  s ygna ł do st ar t u .

▶ Ko lej na e d ycja w yd ar ze nia org ani zowane go p r ze z G minę Tr ze b nic a 
i  Tr ze b nic k i  K lu b Ps a c ie s z y ł a s ię bar d zo du ż ą p op ul arnośc ią. 

▶ 12 , 5 k m m ę żc z y ź ni:  Pie r ws ze miejsce – Pat r y k Sm o l are k ,  dru gie – Karo l 
Z ag ac k i ,  t r ze c ie – Se bast ian Sm o le ń . 

▶ 12 , 5 k m dru ż y nowo: pie r ws ze miejsce – H e k tor Te am , dru gie – Pasib r z u -
c hy,  t r ze c ie – E l ite sse Sc hnau ze r s Te am .

▶ Burmist r z w raz z M a ł gor z at ą M iśt ą z Tr ze b nic k ie go 
K lu bu Ps a oraz Jadwig ą Żmu d ą -Ad ams k ą. 

▶ Wsp ó lne z dję c ie org ani z atorów w yd ar ze nia – burmist r z a i  pr ze d st awi -
c ie l i  Tr ze b nic k ie go K lu bu Ps a . 

▶ 7, 5 k m ro d z innie:  pie r ws ze miejsce – B ount y te am dru gie miejsce – D ru -
ż y na B or die go, t r ze c ie – I nk i  te am .

▶ D O GTR E K K I N G by ł t ak że o k azją do ro d z innyc h 
space rów.

▶ W k ate gori i  12 , 5 k m kob ie t ,  pie r ws ze 
miejsce z aję ł a Le na Wać kowsk a ,  drugie 
Paulina N agórna ,  a t r ze c ie Ale k s andra 
Fab is zewsk a .

▶ Pr ze d st ar te m m oż liwe by ł o w y konanie sp e cjalne go z dję c ia .

▶ N a st ar t ując yc h c ze k a ł y dwie d ł u gośc i  t ras y – s ie de m i  dwanaśc ie k i lom e t rów. Sam b ie g dost arc z a ł  wie lu p oz y t y w nyc h e m o cji .

R E K L A M A
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Trzebnica, 26 września 2019 roku.

Szanowni Państwo,

Uczestnicy dzisiejszej uroczy-
stości pogrzebowej,
Czcigodni Księża,
A szczególnie pogrążona w ża-
łobie Rodzino Zmarłego,

Z ogromnym smutkiem i żalem 
przyjąłem informację o śmierci 
śp. Władysława Troniny, wie-
loletniego kierownika Klubu 
Sportowego Polonia Trzebnica, 
a także innych klubów piłkar-
skich na Dolnym Śląsku. Przez 
ponad 30 lat był kierownikiem 
drużyny Polar Wrocław. W cza-
sach świetności tego klubu peł-
nił też funkcję członka zarządu. 
Przez ostanie 10 lat śp. Wła-
dysław Tronina był związany 
z naszym klubem, z Polonią 
Trzebnica, gdzie swoim życiem 
i swoją postawą zapracował na 
miano legendy.

Był człowiekiem-instytucją. 
Znał wszystkich i wszyscy znali 
jego. Chętnie służył swoim do-
świadczeniem. Zwłaszcza dla 
ludzi młodych był przewodni-
kiem, który pokazywał drogę, 
mistrzem, który służył doświad-
czeniem, mądrością i wspar-
ciem. Z pewnością, w sercach 
wielu pozostanie ślad jego peda-
gogicznej pasji. 

Zawsze szczery i prawdomów-
ny, wrażliwy na potrzeby in-
nych, gotowy, by nieść pomoc. 
Życzliwy i uśmiechnięty. Sam 
pamiętam go z tych bardzo 
osobistych relacji. Każde spo-
tkanie z nim było pełne uśmie-
chu i życzliwości. Zawsze mo-
głem od niego usłyszeć wiele 

dobrych i ciepłych słów pod 
swoim adresem. Cieszyły go te 
spotkania z burmistrzem i ja też 
chętnie chwaliłem jego działa-
nia. Otwartość i szczerość śp. 
Władysława budziły mój szacu-
nek i sprawiały, że darzyłem go 
ogromnym zaufaniem. Wszyscy 
mówiliśmy o nim: Dusza czło-
wiek o gołębim sercu.

Nigdy nie narzekał, na wszyst-
kie przeciwności losu, nawet 
w ostatnim czasie, kiedy miał 
ogromne problemy ze zdro-
wiem, odpowiadał uśmiechem 
i optymizmem. 

Mam zaszczyt pożegnać dziś 
wspaniałego człowieka, który 
w innych szukał tego, co dobre, 
tego, co łączy, a nie dzieli. 

Z pewnością jego największą 
pasją była piłka nożna. To jej po-
święcał się z pełnym oddaniem. 
I dziś, z ogromnym smutkiem 
musimy powiedzieć, że piłka 
nożna w Gminie Trzebnica bez-
powrotnie straciła wspaniałego 
człowieka. 

Drogi Władysławie,
Całe swoje życie poświęciłeś 
futbolowi. Twoja ogromna wie-
dza i doświadczenie były za-
wsze dla innych wsparciem. Dla 
kolejnych pokoleń trzebniczan 
pozostaniesz autorytetem, na 
który zapracowałeś swoją wy-
trwałą i pełną zaangażowania 
pracą. Bez wątpienia zapisałeś 
jedną z najpiękniejszych kart 
w historii klubu Polonia Trzeb-
nica. 

Jednak niezbadane wyroki Bo-
żej Opatrzności sprawiły, że 
kolejne rozgrywki swojego uko-

chanego Klubu będziesz oglądał 
już z innej perspektywy – z per-
spektywy Nieba i wieczności, 
a na Stadion Miejski, który tak 
ukochałeś, będziesz teraz pa-
trzył każdego dnia, z miejsca 
Twojego wiecznego spoczynku.

Przez swoje życie zawsze sze-
dłeś drogą prawdy i pomocy 
bliźnim. Jako osoba wrażliwa 
nigdy nie pozostawiłeś niko-
go w potrzebie, zawsze służy-
łeś pomocą i dobrą radą. Twoja 
działalność wpisała się złotymi 
literami nie tylko w historię Klu-
bu Polonia Trzebnica, ale także 
całej Gminy Trzebnica i jestem 
przekonany, że dla kolejnych 
pokoleń Twoja postawa będzie 
powodem do dumy i inspiracją 
do godnego naśladowania. 

Drogi Władysławie,
Żegnamy Cię dzisiaj z wielkim 
bólem, ale i z chrześcijańską 

wiarą, że dobry i miłosierny 
Bóg – doceniając Twoją dobroć 
i szlachetność – obdarzy Cię 
wiekuistą radością. 

Jan Paweł II pisał:

Śmierć nie jest końcem ale po-
czątkiem, początkiem życia 
wiecznego, które Pan obiecał 
swoim sługom....”

Pogrążona w żałobie rodzi-
no zmarłego, bliscy, znajomi, 

przyjaciele, wszyscy, których 
ta śmierć pozostawia w wiel-
kim bólu i nieukojonym żalu, 
składam Wam dziś wyrazy głę-
bokiego współczucia i proszę 
przyjmijcie ode mnie słowa otu-
chy i wsparcia.

Spoczywaj w pokoju!

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

"Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci"
W. Szymborska

Z ogromnym bólem przyjąłem wiadomość o śmierci 

Śp. Władysława Troniny 
 

Wyrazy żalu i współczucia Rodzinie i Bliskim składa

Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima

Pożegnanie Władysława Troniny

Pogrzeb śp. Władysława Troniny, 26 września 2019 roku

Poniżej prezentujemy przemówienie wygłoszone przez burmistrza Marka Długozimę podczas uroczysto-
ści pogrzebowych śp. Władysława Troniny wieloletniego działacza Gminnego Klubu Polonii Trzebnica.
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„Wszystko płynie i nic nie pozo-
staje takie samo.....” W dniu 17 
września klasy siódme ze Szkoły 
Podstawowej w Ujeźdźcu Wiel-
kim uczestniczyli w zajęciach 
pozwalających zgłębić tajniki 
jednej z najcenniejszej substancji 
występującej na Ziemi – WODY. 
Każdego dnia, każdy z nas pije 
codziennie choć szklankę czy-
stej wody i nawet nie zdaje sobie 
sprawy jak bardzo cenna jest to 
substancja. Dzięki zajęciom w Hy-
dropolis oraz w oparciu o najnow-
szą technologię poznaliśmy cenne 
informacje dotyczące wody.Naszą 
wodną przygodę rozpoczęliśmy 

od warsztatów, pt: „Woda słod-
ka, a woda słona”, na których 
nasi podopieczni wykonywali do-
świadczenia poznając właściwości 
tej niezwykłej substancji. Dzieki 
temu wszyscy już wiedzą, jakie 
właściwości mają morza bedąc 
tak „słonym zasobem wodnym”.
Wykorzystując w praktyce wie-
dzę o zasoleniu wód, w laborato-
rium uczniowie stworzyli barw-
ną wodną tęczę oraz wykonali 
doświadczenie imitujące wybuch 
wulkanu. Po zajęciach laborato-
ryjnych udaliśmy się na pokaz fil-
mowy, gdzie na panoramicznym 
ekranie obejrzeliśmy powstanie 
naszej planety oraz narodziny tej 
„magicznej bezcennej substancji”. 
Następnie wraz z przewodnikiem 

poznawaliśmy poszczególne stre-
fy związane z wodą – strefa głę-
bin, ocean życia, człowiek i woda, 
historia inżynierii wodnej, miasto 
i woda oraz stany wody. Na za-
kończenie każdy mógł skorzystać 
ze strefy relaksu, gdzie na pod-
świetlanych leżankach mógł po-

dziwiać wschód księżyca na pla-
ży przy relaksujących dźwiękach 
szumu morza. W tak nietypowy 
i atrakcyjny sposób udowodnili-
śmy naszej młodzieży, iż nauka 
i edukacja może być tylko przy-
jemnością. / Katarzyna Kwiat-
kowska

23 września dzieci z oddziałów 
przedszkolnych 0a i 0b wybra-
ły się na wycieczkę do Ośrodka 
Edukacji Przyrodniczo – Leśnej 
„Dom Drzewa” w Wałkowej. 
Dom Drzewa powstał w murach 
odrestaurowanej zabytkowej wy-
łuszczarni nasion. Byliśmy w 2 
salach edukacyjnych: „Laborato-
rium Przyrody” oraz „Podsuszar-
ni”. W sali na parterze odbyły 
się zajęcia edukacyjne w formie 
projekcji filmu „Warstwy lasu 

i jego mieszkańcy”. Podziwiali-
śmy piękne okazy leśne i zabyt-
kowy piec – służący niegdyś do 
wyłuszczania szyszek. W „Labo-
ratorium przyrody” naszą uwagę 
zwróciła posadzka z mapą lasów 
Nadleśnictwa Milicz z zaznacze-
niem na niej drzew matecznych, 
pomników przyrody. W boksach, 
które obserwowaliśmy były za-
wieszone szyszki opatrzone ety-
kietą z nazwą drzewa mateczne-
go oraz datą zerwania. Kolejnym 
etapem wycieczki był spacer po 
pobliskim lesie. Poznaliśmy za-
sady bezpiecznego przebywania 

w lesie a także wiele ciekawostek 
o mieszkających tam zwierzętach 
i rosnących drzewach. Na koniec 
wycieczki były zajęcia plastyczne. 

Pełni wrażeń, przeżyć i zdobytych 
wiadomości wróciliśmy do przed-
szkola. / M. Zagórna, L. Danile-
wicz

Każdy Przedszkolak dobrze wie,
Że kiedy wrzesień kończy się,
Od najmłodszego aż po starszaka,
wszyscy świętują dzień przedszko-
laka.
20 września to wspaniały dzień 
dla każdego przedszkolaka, tego 
dnia przedszkolaki z naszej szkoły 
także świętowały. W oddziałach 

przedszkolnych odbył się Dzień 
Przedszkolaka. Tego dnia dzie-
ci z obu grup spotkały się razem 
i wspólnie bawiły się, tańczyły 
i śpiewały „Piosenkę o Supełku”, 
„Plac zabaw” i inne poznane już 
piosenki. Dzieci rozwiązywały za-
gadki, za prawidłowo rozwiązaną 
zagadkę zostały nagrodzone. Na 
koniec brały udział w zabawach 
integracyjnych – uczyły siebie na-
wzajem piosenek z tańcami. Każ-

dy przedszkolak otrzymał prezent 
i słodki upominek. Było przyjem-

nie i wesoło. / M. Zagórna L. Da-
nilewicz

Dnia 20 września 2019r. obcho-
dziliśmy w naszym przedszkolu 
Ogólnopolski Dzień Przedszko-
laka. W tym dniu czekało na nas 
mnóstwo atrakcji. Pierwszą z nich 
było spotkanie z policjantami. 
Panowie policjanci, przyszli, aby 
opowiedzieć nam trochę o zasa-
dach bezpiecznego porusznia się 
na przejściach dla pieszych. Dzię-
ki uprzejmości panów policjantów 

dzieci mogły wziąć w swoje rącz-
ki prawdziwe policyjne odznaki, 
a także kajdanki :) Kolejne atrak-
cje czekały na nas w grupach. Były 
wspólne zabawy z chustą anima-
cyjną, były zawody sportowe, 
tańce, hulańce i wygłupiańce. Na 
wszystkie dzieci czekały kolorowe 
balony. :) Serdecznie dziękujemy 
aspirantom panu Łukaszowi So-
bańskiemu oraz panu Grzegorzo-
wi Zającowi. / Autor Magdalena 
Hanke-Gierczak

Hydropolis 2019 wrzesień 

dom drzewa w wałkowej 

dzień przedszkolaka 

OgólnOpOlski dzień przedszkolaka 

SP Ujeździec Wielki

Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

Gminne Przedszkole nr 1

DANUTA TYLUS

Rzym
Gdy byłaś w Rzymie
w Bazylice św. Piotra
 – czułaś
że duch Boży
unosi się nad tobą

a patrząc na zniszczone mury Fo-
rum
co czułaś?
wielkość historii
czy miernotę minionego czasu...

okienko
z wierszem

Wszyscy uczestnicy naszych Warszta-
tów Literackich przy UTW „Tęcza” ro-
bią znaczące postępy w swoich pracach 
poetyckich. Do tego grona należy rów-
nież, znana już Państwu z poprzednich 
publikacji, Danuta Tylus. Prezentuje-
my świetny wiersz tej autorki. Krótki, 
bardzo oszczędny, ale jakże wymowny 
i ekspresyjny.

Rubryka redagowana przez Stefana 
Jurkowskiego i Annę Marię Musz. Oso-
by zainteresowane literaturą, a także 
pisaniem i publikowaniem własnych 
utworów zapraszamy po wakacjach 
na Warsztaty Literackie do Gminnego 
Centrum Kultury. Datę rozpoczęcia 
zajęć podamy w późniejszym terminie.

Kącik
wdzięczności

Nie ma nic cenniejszego
niż wdzięczność

Nie ma słów, aby wyrazić  
naszą ogromną wdzięczność 
dla Pana Jerzego Marczaka 

za to, że całkowicie bezintere-
sownie i z własnej inicjatywy 

pomógł nam w niezwykle 
delikatnej i trudnej sytuacji, 
po drobnym wypadku naszej 

córki w Gminnym Parku Wod-
nym TRZEBNICA-ZDRÓJ.  

Serdecznie dziękujemy  
za Jego zaangażowanie  

i determinację w działaniu, 
dzięki której naszej córce 

udało się uniknąć wielkich 
problemów ortodontycznych, 

kiedy my już praktycznie  
straciliśmy nadzieję.  

Pana wzorowa postawa  
i życzliwe podejście do  

drugiego człowieka zasługują 
na najwyższe uznanie.  
Wierzymy, że „dobro  
ofiarowane, wraca ze  

zdwojoną siłą” i dlatego  
życzymy, by wróciło  

do Pana jak najszybciej. 

Dziękujemy!!! 
Marta Staniszewska, 
Zosia Staniszewska, 
Krzysztof Kroczak

R E K L A M A

R E K L A M A

R E K L A M A

Więcej informacji 
znajdziesz zawsze 

w SOCIAL MEDIA

/trzebnica

/trzebnica

/gminatrzebnica

/gminatrzebnica
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Chwast
polny

Grecki
gromo-
władca

Dobra
przyja-
ciółka

"Maski i
…"

Bahdaja
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Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie - myśl Antoniego Regulskiego.
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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)

• TORT 1,5 kg ufundowany przez Cukier-
nię BEZA (do odbioru w Cukierni BEZA przy 
ul. św. Jadwigi 29C Trzebnica, po okazaniu 
gazety z dowodem tożsamości. Nasz kupon 
możesz zrealizować w dogodnym dla Ciebie 
czasie w przeciągu 1 miesiąca od momentu 
daty emisji gazety z nazwiskiem zwycięzcy.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 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 Kultury 
i Sportu, ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica; możecie się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych 
pod adresem: iod@um.trzebnica.pl; moje dane będą przetwarzane na potrzeby przekazania rozwiązania krzyżówki do 
Redakcji Panoramy Trzebnickiej i udziału w losowaniu zwycięscy; nie podanie danych osobowych uniemożliwi udział 
w losowaniu zwycięscy; dane będą przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa; dane będą przechowywane 
przez okres do wydania kolejnego numeru Panoramy: dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym profilowaniu; przysługuje Pani/Panu prawo: wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; żądania od administratora do-
stępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rozwiązanie z numeRu 13 (163)
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje:

Marianna Trelińska
hasło:
inSTRumenTY KLawiSzowe

wpisz: imię, nazwisko, telefon

KUPON KRZYŻÓWKOWY dwutygodnika NR 14 (164)

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

WYSTAWY

18 października Wernisaż Artura Lobusa
sala im. Feliksa mułki

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 

9:30 i 10:30 

Zajęcia muzyczne dla dzieci 
0-3 lat 
z opiekunami / artKawiarnia / 
obowiązują zapisy 
edukator.kultury@gmail.com

do 4 października

„Tydzień amerykański” 
w art Kawiarni 
muzyka country, amerykańskie menu,
zmieniony wystrój

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

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

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

czwartki 
od 3 paźdz.  
16:30-17:30

W 80 pomysłów dookoła biblioteki



30 31Nr 14 / 164 27.09.2019 Nr 14 / 164 27.09.2019/ / / / /  G A B I N E T Y  L E K A R S K I E  / / / / / / / / / /  G A B I N E T Y  L E K A R S K I E  / / / / /

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

Trzebnica, ul. Wiosenna 26
•	 wizyty	lekarskie	na	NFZ,
 tel. 71 387 06 03
•	 prywatne	konsultacje	dermatolo-

giczne, tel. 669 070 396
•	 porady lekarskie, dermatoskopia, 

światłolecznictwo (AzS, łuszczyca) 
usuwanie brodawek i włókniaków 
(kriochirurgia) elektrokoagulacja.

ZABIEGI 
LECZNICZO-KOSMETYCZNE 

mgr Anna Binek tel. 726 162 805
KOSMETOLOg, PODOLOg

•	 pedicure leczniczy, pielęgnacja 
stopy cukrzycowej i zmienionych 
chorobowo paznokci, usuwanie od-
cisków i modzeli, oczyszczanie i pie-
lęgnacja twarzy, peelingi medyczne

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

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

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

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

PSYCHOTERAPEUTA
PSYCHOLOG

•	 psychoterapia	osób	dorosłych	(pro-
blemy emocjonalne, depresja, trud-
ności w związkach, zaburzenia od-
żywiania, nadużywanie substancji)

•	 wsparcie	psychologiczne	w sytuacji 
trudnej emocjonalnie (kryzys życio-
wy, doświadczenie choroby własnej 
lub osób bliskich, żałoba, rozstanie)

•	 wsparcie	 psychologiczne	 rodziców	
dzieci z trudnościami rozwojowymi

mgr Anita Szlęzak
tel. 660 688 738

www.psychoterapia-trzebnica.pl

ul. Polna 27a/1 Trzebnica

APTEKI Dyżury nocne 
w Trzebnicy 2019

27-09 Lege Artis ul. Tadeusza 
Kościuszki 10

28-09 Panaceum ul. ignacego 
Daszyńskiego 65

29-09 Pod 
bazyliką ul. Kościelna 6

30-09 Dr. Optima ul. Tadeusza 
Kościuszki 4

01-10 Herbena ul. Prusicka 1

02-10
DOz 

Świętej 
Jadwigi

ul. Świętej 
Jadwigi 13A

03-10 Przy 
Ratuszu ul. Obornicka 1

04-10 Lege Artis ul. Ks. Dziekana 
W. bochenka 49

05-10 Lege Artis ul. Tadeusza 
Kościuszki 10

06-10 Panaceum ul. ignacego 
Daszyńskiego 65

07-10 Pod 
bazyliką ul. Kościelna 6

08-10 Dr. Optima ul. Tadeusza 
Kościuszki 4

09-10 Herbena ul. Prusicka 1

10-10
DOz 

Świętej 
Jadwigi

ul. Świętej 
Jadwigi 13A
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w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Nr XII/141/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy 
z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenu miasta w rejonie ulic: Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej 
i Wrocławskiej w Trzebnicy, zmienionej Uchwałą Nr XLI/469/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 4 
czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla te-

renów w rejonie ulic: Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej 
w Trzebnicy – w obrębie ulicy Bolesława Chrobrego

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach od-
działywania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską 
w Trzebnicy następującej uchwały: 
 Nr iX/97/19 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały 
Nr Xii/141/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta w rejonie ulic: Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, 
Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej w Trzebnicy, zmienionej Uchwałą Nr XLi/469/18 Rady Miejskiej w Trzeb-
nicy z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów w rejonie ulic: Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej w Trzeb-
nicy – w obrębie ulicy bolesława chrobrego.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu. 
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, Plac Marszałka J. Pił-
sudskiego 1, 55-100 Trzebnica, w terminie do dnia 21 października 2019 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizują-
cych zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
2) opatrzone podpisem zaufanym albo,
3) opatrzone podpisem osobistym.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznacze-
nie nieruchomości, której wniosek dotyczy. 
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest burmistrz gminy Trzebnica.
Informacja
Na podstawie art. 17a 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 spra-
wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod-
nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochro-
nie 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. Piłsudskiego 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 związanej ze sporządzeniem 

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
4) przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 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 sprostowania; 
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 października 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 wniosku, 
11) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilo-

waniu.

oGŁoSzeNie bUrMiSTrzA 
GMiNY TrzebNicA

 Marek Długozima
burmistrz gminy Trzebnica

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

R E K L A M A

Poradnia rehabilitacyJna 

Lek. med. Dorota Worotniak
 specjalista balneologii i medycyny fizykalnej 

Poradnia udziela świadczeń medycznych w ramach kontraktu Nfz i komer-
cyjnych. Poza kontraktem z Nfz – proponujemy niżej wymienione aktyw-
ności :

Indywidualna
rehabilitacja 
dla dzieci 
i niemowląt

program przygotowany w trosce o zdrowie 
najmłodszych prowadzony przez wykwalifi-
kowana rehabilitantkę

Terapia 
indywidualna

dla wszystkich, którzy odczuwają dyskomfort 
w związku z dolegliwościami chorobowymi.

Zdrowe plecy ćwiczenia rozciągające i wzmacniające mię-
śnie kręgosłupa (zajęcia grupowe).

Masaże lecznicze relaksujące i rozluźniające a także zmniejsza-
jące lub niwelujące uczucie bólu.

Fala uderzeniowa

służy przede wszystkim do zwalczania prze-
wlekłego bólu oraz dolegliwości układu mię-
śniowo-szkieletowego (łokieć tenisisty, ostro-
ga piętowa, hallux, zespół bolesnego barku, 
bóle nadgarstka).

Kinesytaping 

to rodzaj terapii wykorzystujący elastycz-
ny plaster, umożliwia aktywowanie mięśni 
uszkodzonych, zmniejszenie bólu, likwiduje 
zastoje i obrzęki limfatyczne, koryguje nie-
właściwe pozycje stawów, powięzi i skóry 
oraz poprawia mikrokrążenie.

Zabiegi 
rehabilitacyjne 
za pomocą szyny 
do ćwiczeń 
biernych 
kończyny dolnej 
– FISIOTEK 3000TS

to aparat przeznaczony do wczesnej reha-
bilitacji stawów biodrowego, kolanowego 
i skokowego. Szyna ruchowa jest zalecana do 
leczenia większości urazów, stanów poopera-
cyjnych i schorzeń stawu np. po: skręceniach 
i kontuzjach stawu, wszelkiego rodzaju artro-
tomiach (np. wycięcie błony maziowej, wy-
cięcie łąkotki, wycięcie rzepki), zabiegach na 
miękkich częściach w pobliżu stawów, ope-
racjach plastycznych na mięśniach, wszelkich 
operacjach odtworzeniowych z zespoleniem 
kości (z możliwością ćwiczeń), osteotomii ko-
rekcyjnej, wycięciu guzów zlokalizowanych 
w okolicach stawu, odtworzeniach opera-
cyjnych stawu z implantacjami endoprotez, 
artrolizie (uruchomieniu zesztywniałego 
stawu) jak również zastarzałych zapaleniach 
stawu.

w ramach kontraktu z nFz 
lp. LEKARz SPEcJALizAcJA DNi PRzYJĘĆ TELEfON

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

2 Lek. med. Elżbieta gwiazda-gryboś  okulista pon. wt. śr. 71 312 03 75

3 Lek. med. Ewa Kołodyńska okulista pon. 71 312 03 75

4 Lek. med. Andrzej banach położnictwo i ginekologia wt. czw. pt. 71 312 03 75

5 Lek. med. Krzysztof Nowak położnictwo i ginekologia czw. 71 312 03 75

6 Lek. med. Jolanta Omiecina położnictwo i ginekologia pon. czw. 71 312 03 75

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

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

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

10 Marta Kasek psycholog pon. 71 312 03 75

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

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

13 Lek. med. Dariusz Konopczak chirurg wt. czw. 71 312 03 75

14 Lek. Med. Justyna bogdan Szyber chirurg pt. 71 312 03 75

 Poza kontraktem z nFz poradnie komercyjne

lp. LEKARz SPEcJALizAcJA DNi PRzYJĘĆ TELEfON

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

2 Dr nauk med. Katarzyna żukowska-Kowalska chorób tarczycy, endokrynolog pt. 71 312-03-75

3 Dr nauk med. Jarosława 
Semianów – Wejchert gastroenterolog wt. 71 312-03-75

4 Lek. med. bartłomiej Szabla ortopeda i traumatologii narządu ruchu pon. 71 312-03-75

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

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

7 Joanna Wieczerzak Psycholog – terapeuta biofeedback czw. 71 312-05-10

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

9 Dr nauk med. Patrik forszt urolog śr. 698-613-689

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

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

12 Lek. med. beata górnicka dermatologii i wenerologii pon. 696-115-821

13 Lek. med. Agnieszka Dzioba-Musiał psychiatra wt. 665-383-858

Punkt Poboru materiału do badań laboratoryjnych codziennie 7.30 – 9.00

lp. LEKARz SPEcJALizAcJA DNi PRzYJĘĆ TELEfON

1 Marzena Wierzęć trycholog czw. 609-385-040

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

3 Agata cyran dietetyk wt. 535-484-002

4 Justyna izydorczyk di etetyk pt. 605-650-804

R E K L A M A

LekarZe SPeCJaLiŚCi

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
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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

ważny od 02.09.2019r. POCZąTEK  TRASY
1 Trzebnica nr 23 6:10 7:15 10:25 16:02 17:00 18:02

2 Raszów skrzyżowanie 6:13 7:18 - 15:29 16:56 17:59

3 Raszów wieś - - 10:28 - - -

4 Taczów 6:16 7:21 10:32 15:56 16:53 17:56

5 Głuchów Górny 6:20 7:25 10:36 15:52 16:49 17:52

6 Skarszyn 6:24 7:29 10:40 15:48 16:45 17:48

7 Boleścin 6:27 7:32 10:43 15:45 16:42 17:45

8 Piersno 6:30 7:35 10:46 15:42 16:39 17:42

9 Boleścin 6:33 7:38 10:49 15:39 16:36 17:39

10 Skarszyn 6:36 7:41 10:52 15:36 16:33 17:36

11 Godzieszowa 6:39 7:44 10:55 15:33 16:30 17:33

12 Siedlec PKP 6:42 7:47 10:58 15:30 16:27 17:30

13 Godzieszowa 6:45 7:50 11:01 15:27 16:24 17:27

14 Skarszyn 6:48 7:53 11:04 15:24 16:21 17:24

15 Głuchów Górny 6:52 7:57 11:08 15:20 16:17 17:20

16 Taczów 6:56 8:01 11:12 15:16 16:13 17:16

17 Raszów skrzyż. - - 11:15 15:13 - 17:13

18 Raszów wieś 7:00 8:05 - - 16:09 -

19 Trzebnica nr 23 7:04 8:09 11:18 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.

DOM(14) w trzebnicy o pow. 180 mkw, 
działka narożna , o pow. 450 mkw, cena do 
uzgodnienia, tel. 501 388 683.
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 
poddaszem, oddalony o 1,5 km od cen-
trum trzebnicy, powierzchnia 128 mkw, 
usytuowany na działce 25 arowej oraz 
przylegającą do tej posesji działkę budow-
laną o powierzchni 20 arów, cena 725 tys, 
tel. 71 387 49 48.
SZEREGÓWKA(8) skrajna, trzebnica, 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 8 października 2019 r.

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.
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 
sztuki: 2x 12 arów i 19 arów. 3 km od 
węzła komunikacyjnego S-8 Łozina i 15 
minut od wrocławskiego Lotniska. do-
godna lokalizacja - cicha i bezpieczna 
okolica. Cena - 90 zł za mkw - do ewen-
tualnej 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(14) budowlana w Pierwoszowie 
o pow. 1300 mkw, nowe osiedle, blisko 
lasu, tel, 782 532 519.
DZIAłKI(14) trzy sztuki, budowlane, prze-
kształcone, o pow. 0,5 h, Brochocin 7, tel. 
701 409 731.
DZIAłKA(14) budowlana w trzebnicy na 

nowym powstającym osiedlu, ujeta w pla-
nie zagospodarowania przestrzennego, o 
pow. 1840 mkw, tel. 505 334 186.
DZIAłKA(14) budowlana, 3 km od trzeb-
nicy, uzbrojona o pow. 1,1 ha, w tym sie-
dlisku, może być podzielona oraz na cele 
przemysłowe, tel. 713 121 539.
DZIAłKA(14) rolno budowlana, piękna 
okolica, blisko nowe osiedle, las bukowy, 
tel. 505 134 126.
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 znaj-
duje się niszczejący domek, który świetnie 
nadaje się na magazyn (do remontu), me-
dia 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) 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 

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  GODZINA  ODJAZDU PRZYSTANKI

Trzebnica –Boleścin – 
Siedlec Pkp - Trzebnica

6:10 / 7:15/ 10:25 / 15:10 
/ 16:05 / 17:10

ważny od 02.09.2019r.  

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 ponie-
działku 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

fiRMA PANDA TRzEbNicA SP. z O.O Producent mebli i 
elementów wyposażenia  wnętrz o wysokim  standardzie, 

zatrudni Osobę  na stanowisko:

KIEROWNIK PRODUKCJI 
Opis stanowiska:
•	koordynowanie	i	kierowanie	pracami	działu	produkcji	mebli	
•	 zarządzanie	 realizacją	 seryjnych	 zleceń	 produkcyjnych	 oraz	 zleceń	

indywidualnych 
•	planowanie	i	optymalizacja	procesów	produkcyjnych	zgodnie		z	filo-

zofią KAizEN przy zachowaniu norm iSO 9001 oraz z wykorzystaniem 
systemu ERP 

•	ścisła	współpraca	z	technologami		w	celu	zapewnienia	realizacji	pro-
dukcji zgodnie z jakościowymi i terminowymi wymaganiami klientów

Wymagania: 
•	doświadczenie	na	stanowisku	kierowniczym	w	firmie	produkcyjnej
•	wykształcenie	wyższe	techniczne
•	znajomość	rysunku	technicznego
•	znajomość	konstrukcji	oraz	technologii	w	produkcji	mebli
•	prawo	jazdy	kat.	B

 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

UTRZYMANIE RUCHU
•	znajomość elektroniki, elektryki oraz mechaniki

TECHNOLOG PRODUKCJI
•	nadzór i zarządzanie nad częścią produkcji Ślusarni
•	zastępstwo Szefa Wydziału Ślusarni

Oferujemy:
•	stabilne	zatrudnienie	w	oparciu	o	umowę	o	pracę	w	pełnym	wymiarze	

czasu pracy
•	wynagrodzenie	z	systemem	premiowym
•	szkolenia	oraz	szerokie	możliwości	rozwoju	w	firmie	będącej	liderem	w	

swojej branży na rynku
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na 

adres: bok@panda.trzebnica.pl

Rozkład SzynobuSów źródło: www.kolejedolnoslaskie.pl

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

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(14) budowlana w Czeszowie 
obok hotelu "Niezły Młyn", 1300 mkw, 
65 tys, media: gaz, woda, prąd, szambo. 
wokół niej inne działki tej samej wielkości 
(małe osiedle). Miejscowość usiana stawa-
mi 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 
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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 
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.
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

MIESZKANIE(14) kawalerka, iV piętro, po 
remoncie (Rynek) na 2 pokoje (do remon-
tu) do ii pietra maksymalnie, tylko trzebni-
ca, tel.  693 539 079.
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.

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.

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; 
szukam pracy na pół etatu lub umowa 
zlecenie: 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

SEAT(14) ibiza ii, kolor czerwony, rok 1995, 
silnik dopalaczem, OC i rejestracja opłaco-
ne do marca 2020, szyberdach, hak, cena 
1600 zł, tel. 516 873 000.
FORD(14) MONdEO, 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.
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 wy-
posażenie, 110 tys km, cena 3600 zł, kolor 
srebrny, 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.

OPONY(14) zimowe, Barum, 195 / 50 /15, 
nowe, nie używane, tel. 609 936 972.
OPONY(14) 2 sztuki, nowe, wielosezono-
we, 155/80R/13t , bauern cuartes, cena 
150 zł / sztukę, tel. 516 873 000.
FELGI(14) aluminiowe ,16 cali - 4 szt, roz-
staw śrub 4 x 108 (typowy dla aut francu-
skich), osadzenie: Et15, stan dobry, cena: 
500,00 zł, tel. 602 411 873.
ALUFELGI(13) 4 szt, 15, do Opla Omegi, 

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

APARTAMENT(14)  w domu z ogrodem 
- dwukondygnacyjny, tel. 506 052 400.

BIURO(14) 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(14) 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.

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. 
Żołnierzy września 2, pow. 53,8 mkw, 2 
pokoje, 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.
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 Skarszy-
nie 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 
"Zajazd pod Lwem" zatrudni pomoc do 
kuchni 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 

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!

tel. 608 754 112.
OPONY(13) 4 szt, zimowe, Opel Omega, z 
felgami, tel. 608 754 112.
KOłO(13) zapasowe, z Oponą, Opel 
Omega, tel. 608 754 112.
PRZETWORNICE(13) dwie sztuki, do 
ksenonów, 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.

CIąGNIK(14) nimi,  „Jarmar” z narzędziami, 
tel. 883 394 355.
ULE(14) 5 sztuk, wielkopolskich z rodzina-
mi, zaopatrzone na zimę, po leczeniu na 
warozę. Cena ula z rodziną za sztukę 400 
zł, trzebnica, tel. 608 054 154.
PRZYCZEPA(14) drewniana, podwyższo-
ne burty, stan bardzo dobry, mało używana 
oraz sadzarka do kapusty, tel. 574 259 133.
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.

SPRężARKA(12) do silnika Perkinsona MF, 
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

WANNA(14) żeliwna, palenisko kowalskie
-przenośne, stoły robocze, szafy metalo-
we, rury rożnej średnicy, kątownik, pręty 
stalowe, kształtownik, wiata drewniana – 
skręcana, tel. 883 394 355.
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 hurto-
wego, 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 gwaran-
cją, 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.

KOMPUTER(14) stacjonarny, w komplecie 
monitor, klawiatura, mysz, modem USB. 
wszystko sprawne, cena 450 zł, za dopłatą 
mogę dodać biurko, tel. 536 391 725.

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

WÓZEK(14) inwalidzki, sterowany ręcznie, 

tel. 783 445 614.
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.

MEBLE 

SPR ZE DAM

STÓł(14) kuchenny i narożnik kuchenny, cena 
100 zł, stan bardzo dobry, tel. 727 318 046.
MEBLE(14) w stylu Retro, cena 1100 zł, do 
negocjacji, tel. 883 433 493.
.

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

DLA DZIECI / RóŻNE

SPR ZE DAM

HUśTAWKA(14) elektryczna, cena 120 zł, 
tel. 883 433 493.

BLUZKA(14)  oraz dwie pary spodni cią-
żowych, H&M, rozmiar 40, cena 100 zł, tel. 
530 205 295.
TOREBKA(13)  20 zł tel. 693 790 106.

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.

SALON MEBLOWY

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

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

promocja 
od -10% do -20% na wybrane kolekcje

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.

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 
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 do-
bry, 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.

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.

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

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.
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

ANGIELSKI
         TRZEBNICA 

• nauka dzieci, młodzieży 
   i dorosłych
• pomoc w odrabianiu lekcji
• konwersacje
• gramatyka

 tel. 724 663 557
Piotr Jankowski
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SCHODY
100 %

DREWNIANE
DĄB jESION
BUK SOSNA

www.schodex.net
cena od 4,5 tys. zł.

tel. 602 728 266

DWUTYGODNIK SAMORZąDOWY 
GMINY TRZEBNICA
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gminne centrum Kultury i Sportu
ul. Prusicka 12, 55-100 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 
drewno rozpałkowe

 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

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

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

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

KUPIMY 
KSIĄŻKI

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

podręczniki akademickie.
Oferujemy rozsądne ceny,

dOjazd dO klieNta 

tel. 669 969 306

Wycena usługi bezpłatna
także u klienta

Powiat Trzebnicki 
i okolice

694-057-540

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

MASZ DOŚć PALENIA 
w swoim domu?  jest rozwiązanie

· koszty montażu i eksploatacji zbliżone do 
ogrzewania węglowego

· komfortowe, bezobsługowe, ekologiczne

· może współpracować z fotowoltaiką (z elek-
trownią słoneczną)

MONTAŻ  STEROWANIA 

OGRZEWANIEM 
PODŁOGOWYM



40 Nr 14 / 164 27.09.2019

Trzebnica  
ul. Daszyńskiego 56 
czynne pon.–pt. 9.30–17.00.

G TÓWKA
W  BANKU

OD

KREDYTÓW?

BEZ GADANIA!


