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W Trzebnicy miały miejsce uroczystości związane ze 102. rocznicą Święta Pułkowego 9-Pułku Ułanów Małopolskich z Trembowli. 
Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 mszą św., która została odprawiona w Kościele Garnizonowym pw. św. Elżbiety we Wrocławiu. 
O godz. 14.00 na trzebnickim Rynku odbyła się druga część uroczystości, podczas której nastąpiło podpisanie i wmurowanie 
Aktu Erekcyjnego pod utworzenie Muzeum Armii Krajowej w trzebnickim Ratuszu. Uroczystość została przeprowadzona zgodnie 
z ceremoniałem Wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Na zakończenie na wszystkich gości czekał poczęstunek – 
grochówka wojskowa.

R E K L A M A

Patriotycznie w Trzebnicy
RobeRt AdAch 

odwołany
Podczas sesji powiatowej zwołanej 

na wniosek KWW Marka 
Długozimy oraz PiS odwołany 

został przewodniczący Rady 
Powiatu Trzebnickiego.

więcej str. 2 

nowa biblioteka 
dla mieszkańców

Burmistrz Marek Długozima 
pozyskał 2,5 mln zł dofinansowania 
do budowy nowej siedziby Miejskiej 

i Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Trzebnicy. Prace mają ruszyć 

jeszcze w tym roku.

więcej str. 4-5

więcej – str. 22-24
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W polityce największą cno-
tą jest cierpliwość. Gdy pod ko-
niec 2018 roku władze w powiecie 
trzebnickim przejęła po nas ko-
alicja KO-PSL, głównym prze-
kazem nowych władz było słowo 
„współpraca”. Akcent położony 
na to słowo był manifestowany 
wielokrotnie i wspierany licznymi 
przekazami medialnymi o „har-
monijnej współpracy” i wspólnych 
działaniach dla dobra całego po-
wiatu trzebnickiego. Od początku 
wiedziałem, że ta narracja zbu-
dowana jest na bardzo grząskim 
gruncie i nie przetrwa do końca 
kadencji.

Czas jest najlepszym testerem 
tego typu deklaracji. Mamy rok 
2022 i właśnie nastąpiła brutalna 
weryfikacja deklarowanych słów 
z faktycznymi czynami. Okazało 
się, że owa „współpraca” bardzo 
szybko przerodziła się w szereg 
złych rzeczy. Nie będę ukrywał, 
że już od dłuższego czasu dociera-
ły do mnie sygnały, że Starostwo 
Powiatowe w Trzebnicy wkro-
czyło na niewłaściwe tory. Na-
wet odwołany ostatnio z funkcji 
przewodniczącego Rady Powiatu 
Robert Adach, wyraził zadowole-
nie i ulgę, że nie będzie musiał już 
firmować tego, co ostatnio dzieje 
się w powiecie. Jak zwykle więc 
zrobił z siebie ofiarę i klasycznie 
dla niego „odwrócił kota ogonem”, 
próbując się jednocześnie wybie-
lić, tak jakby nie uczestniczył we 
wszystkich politycznych układan-
kach, które rozsadziły od środka 
polityczny układ w powiecie.

Co właściwie dzieje się w sta-
rostwie powiatowym? Myślę, że 
trafnie to określiła w swoim ostat-

nim oświadczeniu sama Pani Sta-
rosta Małgorzata Matusiak, która 
pisze m.in. „Budzi mój głęboki 
sprzeciw zachowanie niektórych 
pracowników starostwa, którzy 
ciągle nie rozumieją, że samorząd 
nie powinien i nie może być miej-
scem „politycznej młócki”. Nie 
może być miejscem nieczystych 
gier i szargania dobrego imienia 
innych, tylko dla własnych par-
tykularnych korzyści i interesów. 
Przypomnę wszystkim tym, któ-
rzy traktują samorząd jak prywat-
ny folwark, że zostali wybrani, aby 
służyć mieszkańcom. Nigdy nie 
zaakceptuję modelu samorządu, 
który gubi z pola widzenia potrze-
by ludzi!”

Mocne słowa. Zestawiając je 
z wiedzą o tym, że konflikt wy-
buchł między starostą a wicesta-
rostą Grzegorzem Terebunem 
(byłym sekretarzem gminy Prusi-
ce) – zaufanym człowiekiem Igora 
Bandrowicza – burmistrza Prusic, 
można jedynie snuć domysły kogo 
Pani Starosta w swoim oświadcze-
niu ma na myśli. Nie od dziś też 
słyszy się z różnych stron, że fak-
tyczną władzę „z tylnego siedze-
nia” realizuje w starostwie bur-
mistrz Prusic Igor Bandrowicz, 
który sam wcześniej był wicesta-
rostą trzebnickim.

Widocznie Pani Starosta Małgo-
rzata Matusiak osobiście doświad-
czyła, z kim podjęła się budowania 
„współpracy”. Jak mówi stare po-
wiedzenie: lepiej późno niż wcale. 
Jednak jak mówi z kolei inne po-
wiedzenie: piwo zostało nawarzone 
i ktoś je musi teraz wypić. 

Ostatnie wydarzenia w po-
wiecie; donoszenie na siebie na-

wzajem, wzajemne oskarżenia 
o inwigilację i wiele innych złych 
rzeczy, to wszystko nie licowało 
z budowanym od początku prze-
kazem o transparentności i wy-
sokich standardach demokracji. 
Mam nieodparte wrażenie, że 
złożony przez klub moich radnych 
„Skuteczni dla Rozwoju” z popar-
ciem PiS wniosek o odwołanie 
Przewodniczącego Rady Powia-
tu Roberta Adacha był dla niego 
trochę jak gwiazdka z nieba, bo 
jak wspomniałem wcześniej, od-
wołanie go dało mu jakikolwiek 
punkt zaczepienia w coraz bar-
dziej nieudolnej próbie udawania, 
że wszystko w powiecie jest w jak 
najlepszym porządku, o czym mo-
żemy jeszcze przeczytać chociażby 
w ostatnim numerze powiatowej 
gazety.

Celem naszego wniosku o od-
wołanie Roberta Adacha z funkcji 
Przewodniczącego Rady Powiatu 
było wywołanie dyskusji na te-
mat jakości pełnienia przez niego 
tej funkcji. Dyskusyjne były jego 
osobiste uprzedzenia względem 
wielu osób, a w szczególności 
mojej osoby, przez co pogłębiał 
podziały między radnymi i nie 
potrafił w sposób sprawiedliwy 
i zrównoważony prowadzić obrad 
sesji. Wielu radnych te uprzedze-
nia wobec mnie i innych w ogóle 
nie interesowały, a wszystkie dys-
kusje praktycznie na każdej se-
sji Rady Powiatu sprowadzał do 
tych uprzedzeń. Brak umiejętno-
ści wzniesienia się ponad osobi-
ste animozje, miały niekorzystny 
wpływ na pracę Rady Powiatu 
względem mieszkańców Gminy 
Trzebnica, a przypomnę, że to 
właśnie głosami mieszkańców 

Gminy Trzebnica Robert Adach 
został w tej kadencji radnym po-
wiatowym.

Jak pokazało tajne głosowa-
nie, 11 radnych było za jego od-
wołaniem, 8 było przeciw i 1 się 
wstrzymał. Gdyby w sesji uczest-
niczy radny z mojego ugrupo-
wania – Jerzy Trela, który akurat 
przebywał na urlopie, to cała na-
sza dziesiątka (6 radnych z mojego 
komitetu „Skuteczni dla Rozwoju” 
i 4 radnych z PiS) głosowałaby za 
odwołaniem Roberta Adacha co 
z pozostałymi głosami dałoby wy-
nik 12 „za” odwołaniem Roberta 
Adacha z funkcji Przewodniczące-
go Rady.

Mimo wszystko uzyskany 
w głosowaniu wynik pokazuje, że 
z naszą argumentacją zgodziła się 
mocna większość obecnych na sali 
radnych. W tym miejscu należy 
dodać, że taki rezultat głosowa-
nia był wynikiem naszych wcze-
śniejszych wstępnych rozmów 
z radnymi Wspólnoty Samorządo-
wo-Ludowej (PSL) wyrażających 
wolę współpracy w ramach koali-
cji, po odwołaniu Roberta Adacha 
z funkcji Przewodniczącego Rady. 

Czy to początek pełnego 
oczyszczenia i nowego rozdania 
starostwa powiatowego? Mam 
taką nadzieję. Jeśli radni, którzy 
przeważyli o odwołaniu Roberta 
Adacha zechcą współpracować dla 
oczyszczenia atmosfery i napra-
wienia wszystkich błędów, które 
przez te 4 lata narosły i eskalo-
wały w Starostwie Powiatowym 
w Trzebnicy, to jestem gotowy 
z moimi radnymi oraz naszymi 
koalicjantami z PiS na podjęcie 
działań naprawczych.

Tam są naprawdę palące pro-
blemy, jak np. usprawnienie funk-
cjonowania różnych wydziałów 
starostwa. Oczywiście nie chcę 
generalizować, ale kilka obszarów 
wymaga pilnego usprawnienia 
i przebudowy w celu sprawniejszej 
i bardziej płynnej i efektywnej ob-
sługi mieszkańców. Ale to jedynie 
wierzchołek góry lodowej. Najważ-
niejsze zadanie to przywrócenie 
temu urzędowi właściwej atmosfe-
ry pracy, bo według docierających 
do mnie informacji, tam się teraz 
wręcz nie da pracować. Skala za-
niedbań i konfliktu jest ogromna, 
ale nie ma sytuacji bez wyjścia 
i myślę, że przy dużej odwadze, 
determinacji i postawieniu na wła-
ściwe, odważne decyzje, istnieje 
szansa na odbudowanie godności 
i powagi urzędu Starostwa Powia-
towego oraz przywrócenia go na 
właściwe tory, by znów mógł bez-
interesownie służyć mieszkańcom 
całego Powiatu Trzebnickiego. 

Mam również nadzieję, że 
w samej Radzie Powiatu dojdzie 
w końcu do merytorycznej pracy 
na rzecz zrównoważonego roz-
woju całego powiatu i wszystkich 
wchodzących w jego skład gmin: 
Trzebnica, Oborniki Śląskie, Żmi-
gród, Prusice, Zawonia i Wisznia 
Mała.

Marek Długozima 
Burmistrz Gminy Trzebnica

R E K L A M A

Z okazji członkostwa w Mię-
dzynarodowym Stowarzyszeniu 
Przeciwko Rasizmowi miasto 
Kitzingen otrzymało gołębia po-
koju wykonanego z brązu. Co 
ciekawe na całym świecie jest 
tylko 30 egzemplarzy. Z inicjaty-
wy Bernda Mosera – Przewod-
niczącego Stowarzyszenia Miast 
Partnerskich Kitzingen gołąb po-
dróżuje po zaprzyjaźnionych mia-
stach, stając się symbolem budowy 
wspólnego domu – Europy.

– Idea przekazania go do Win-
nik, na Ukrainę zrodziła się pod-
czas „Koncertu Przyjaźni”, który 
zorganizowaliśmy na zakończenie 
czerwcowej wizyty naszych gości 
z Kitzingen. To wtedy zapropo-
nowałem, by wykonać ten sym-
boliczny gest i wesprzeć naszych 
przyjaciół z Ukrainy. Nadbur-
mistrz Stefan Güntner przystał 
na ten pomysł i obiecał, że ścią-

gnie gołąbka z Prades, kolejnego 
z miast partnerskich Kitzingen, 
a następnie dostarczy go do nas, 
byśmy mogli przekazać go za na-
szą wschodnią granicę – powie-
dział burmistrz Marek Długozima 
i dodał: – To tylko symboliczny 
gest z naszej strony, ale czasem te 
proste gesty są równie ważne, jak 
słowa i czyny. Na co dzień stara-
my się nieść pomoc naszym przy-
jaciołom walczącym na wojnie. 
Obecnie na terenie naszej gminy 
przebywa około 800 uchodźców, 
w tym dzieci z domów dziecka 
zamieszkałe w byłym budynku 
Przedszkola nr 1, na którego re-
mont nasi przyjaciele z Kitzingen 
przekazali 100 tys. euro podczas 
ostatniej wizyty. Do samych Win-
nik wysłaliśmy także dwa trans-
porty z darami, m.in. lekami, 
defibrylatorem oraz agregatem 
prądotwórczym. Wierzę, że ten 

gołąbek pokoju będzie symbolem 
niesłabnącego wsparcia, a tak-
że tego, że chcemy, aby Ukraina 
była częścią europejskiej rodzi-
ny, by z naszą pomocą zwyciężyła 
i by zapanował tam pokój. W tym 
miejscu dziękuję nadburmistrzowi 
Stefanowi Güntnerowi za wspar-

cie tej idei oraz osobiste doręcze-
nie gołębia pokoju – podsumował 
burmistrz.

Także nadburmistrz Stefan 
Güntner wyraził nadzieję, że bę-
dzie to symbol naszej pamięci 
o wszystkich mieszkańcach Ukra-
iny walczących o swoją wolność 

i niepodległość, a także wyraz 
tego, że chcemy wciąż wspierać ich 
dążenia do wstąpienia w struktury 
Unii Europejskiej. Dodał, że jego 
marzeniem jest, by gołąb wrócił 
do Kitzingen już po nastaniu po-
koju.

[sh]

gołąb pokoju dla ukrainy
Urząd Miejski w Trzebnicy odwiedził 

nadburmistrz miasta partnerskiego Kitzingen 
Stefan Güntner. Wizyta była związana 

z obietnicą, jaką złożył on podczas czerwcowej 
delegacji w Trzebnicy. Wówczas powstał pomysł, 

by dostarczyć gołębia pokoju i przekazać go 
do drugiego z naszych miast partnerskich — 

Winnik koło Lwowa.

▶ G ołąb pokoju pr zek azany na ręce burmistr za Mark a D ługozimy pr zez nadburmistr za 
Kitzingen Stefana Güntnera trafi  do miasta par tnersk iego Winnik i  na Uk rainie.  Jest  on 
symbolem budow y wspólnego domu –  Europy.

Współpraca działa tylko na silnym fundamencie

▶ Marek Długozima – 
Burmistrz Gminy Trzebnica

Subiektywnym okiem burmistrza

▶ P r z e w o d n i c z ą c y  k o m i s j i  s k r u t a c y j n e j  M a r i u s z  S z k a r a d z i ń s k i  o d c z y t u j e  w y n i k i  g ł o s o w a n i a ,  p o d c z a s  k t ó r e g o  o d w o ł a n y  z e  s w o j e j  f u n k c j i 
z o s t a ł  p r z e w o d n i c z ą c y  R o b e r t  A d a c h  –  1 1  g ł o s ó w  " z a ",  1  w s t r z y m u j ą c y  i  8  g ł o s ó w  " p r z e c i w ".
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Będzie ona zlokalizowana przy 
ul. Milickiej. Na działce znajduje 
się obecnie budynek przeznaczo-
ny do rozbiórki. Moim obowiąz-
kiem jest zapewnienie osobom 
tam zamieszkującym nowego lo-
kalu. Podjąłem decyzję, by prze-
znaczyć dla nich wyremontowane 
pomieszczenia po dawnym Sane-
pidzie. Wierzę, że nowa biblio-
teka, która powstanie przy ulicy 
Milickiej, w sąsiedztwie Placu 
Pielgrzymkowego i Międzynaro-
dowego Sanktuarium św. Jadwigi 
Śl., dołączy do grona chlubnych 
inwestycji i projektów, które zre-
alizowałem na przestrzeni ostat-
nich lat. Będzie kolejną, piękną 
wizytówką miasta. 

Obecnie zapraszam do nowych 
przestrzeni Miejskiej i Gminnej 
Biblioteki Publicznej, która wró-
ciła tymczasowo do pomieszczeń, 
w których mieściła się przed re-
montem Gminnego Centrum Kul-
tury i Sztuki. 

Wcześniej nie było to możliwe 
ze względu na znajdujące się tam 
stowarzyszenia i inne organiza-
cje pozarządowe oraz obecność 
sztabu kryzysowego związanego 
z wybuchem wojny na Ukrainie. 
W tych salach, jeszcze miesiąc 

temu mieścił się magazyn żywno-
ści i odzieży z przeznaczeniem dla 
rodzin ukraińskich oraz był to dla 
nich punkt relokacyjny. Z kolei 
Uniwersytet Trzeciego Wieku „Tę-
cza” został przeniesiony ze swoją 
działalnością do trzebnickiego ra-
tusza.

Ostatnie dwa lata były cza-
sem, w którym biblioteka, po-

dobnie, jak inne instytucje kul-
tury, funkcjonowała w bardzo 
trudnych warunkach związanych 
z ograniczeniami wywołanymi 
przez pandemię. Stąd właściwie 
nie było możliwości korzystania 
bezpośrednio ze zbiorów. Jestem 
wdzięczny pracownikom na-
szej Miejskiej Biblioteki, którzy 
z ogromnym sercem i zaangażo-

waniem starali się, by utrzymać 
poziom czytelnictwa, stąd kontakt 
mailowy i telefoniczny z czytel-
nikami, a także wiele akcji, które 
odbyły się w tym czasie i umożli-
wiały nawet bezpośrednie dostar-
czenie książek do domu.

Jak Państwo wiedzą inwesty-
cje w edukację i kulturę od wielu 
lat leżą mi na sercu, w tym rów-

nież los czytelników, także tych 
najmłodszych. Jestem pewien, że 
miejsce, które powstanie, będzie 
im służyło podobnie jak dotych-
czasowe inwestycje.

W imieniu swoim oraz pracow-
ników serdecznie zapraszam do ko-
rzystania z naszych księgozbiorów. 

Marek Długozima 
Burmistrz Gminy Trzebnica 

nowa biblioteka już  wkrótce
Mam bardzo 

dobrą informację 
dla wszystkich 
mieszkańców – 

pozyskałem 2,5 mln 
zł dofinansowania 

z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego na 
budowę nowej siedziby 

biblioteki wraz 
z przylegającym do 
niej placem zabaw. 

Inwestycja rozpocznie 
się jeszcze w tym roku. 

dofinansowanie dla Nowego Dworu
W Urzędzie Miejskim w Trzebnicy burmistrz 

Marek Długozima odebrał z rąk posła Pawła 
Hreniaka dofinansowanie w kwocie 2 000 000 zł 

na budowę sieci kanalizacyjnej, sanitarnej oraz 
sieci wodociągowej wraz z przebudową dróg 

w miejscowości Nowy Dwór.

– Miło mi Państwa poinfor-
mować o kolejnym dofinansowa-
niu, jakie udało mi się pozyskać 
z Rządowego Programu Inwe-
stycji Strategicznych. Planowa-
na inwestycja w Nowym Dworze 
to potwierdzenie systematycznie 
realizowanej przeze mnie stra-
tegii rozwoju Gminy Trzebnica, 
w ramach której kolejne ulice oraz 

miejscowości uzyskują dostęp do 
sieci kanalizacyjnej – powiedział 
burmistrz i dodał: – W imieniu 
własnym oraz mieszkańców dzię-
kuję za dotychczasową owocną 
współpracę i wsparcie posłom 
PiS Pawłowi Hreniakowi oraz 
Agnieszce Soin – podsumował 
burmistrz. 

[sh]

▶ Wizualizacja  nowego budynku M iejsk iej  i  Gminnej  Bibl iotek i  Publicznej  w Tr zebnic y.  Burmistr z  Marek D ługozima 
poz ysk ał  na ten cel  2,5  mln zł  dofinansowania z  M inisterst wa Kultur y i  Dziedzic t wa Narodowego.

▶ Tuż obok nowej  s iedziby powstanie pr zestronny plac  zabaw.

▶ Wyczek iwana inwest ycja  stanie  na miejscu pr zeznaczonego do rozbiórk i 
budynku,  znajdującego się  pr z y sk r z yżowaniu ul.  M il ick iej  i  ul .  H.  Poboż-
nego.  Obecni  lok ator z y pr zeniesieni  zostaną do now ych mieszk ań socjal-
nych powstałych w budynk ach dawnego sanepidu.

▶ Pr z yk ładowa sala  bibl ioteczna dla  dzieci .

▶ Znajduje s ię  ona na par ter ze budynku GCKiS.  S erdecznie zapraszamy do 
kor z ystania z  bogatego księgozbioru.

▶ Obecnie bibl iotek a t ymczasowo,  dla  w ygody cz ytelników z  R atusza 
powróciła  do pr zestr zeni  Gminnego Centrum Kultur y i  Sztuk i .

▶ Now y D wór już  wk rótce z ysk a nową k analizację.

▶ Dofinansowanie w kwocie  dwóch mil ionów złot ych na ręce burmistr za pr zek azał 
Poseł  na S ejm Paweł  Hreniak .
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powstaje wyczekiwane Rondo

R E K L A M A

Rozpoczęły się prace związane z budową 
ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 15 

i dróg gminnych – ul. Prusickiej, ul. H. Brzoski 
i ul. Cichej, tuż obok cmentarza, Biedronki i stacji 

paliw. Prace prowadzi firma PB Haus Sp. z o.o. 
Kwota przeznaczona na ten cel to 692 797,92 zł. 

Obecnie trwają prace związane 
m.in. z przełożeniem kabla elek-
trycznego, a także przygotowania 
do robót ziemnych. – Cieszę się, 
że jedno z najniebezpieczniejszych 
skrzyżowań w Trzebnicy zmienia 
się, zgodnie z moją obietnicą daną 
mieszkańcom, w rondo. Upłynni 

ono ruch i jest kluczowe z punktu 
widzenia poprawy wspomniane-
go bezpieczeństwa, które konse-
kwentnie realizuję w kolejnych 
inwestycjach drogowych. Mając 
przykład Ronda Unii Europejskiej 
oraz Ronda 4 czerwca 1989 roku, 
wiem, że jest to dobre rozwiąza-

nie. Również sami mieszkańcy 
zauważają podczas rozmów ze 
mną, że budowa rond to najlep-
szy sposób na uniknięcie korków 
– powiedział burmistrz Marek 
 Długozima.

[sh]

Na powstałej w pierwszym eta-
pie ponad półkilometrowej ścieżce 
znajdują się m.in. punkty odpo-
czynku, a także tablice dydaktycz-
ne, które pomagają przyswoić 
wiedzę o tym ważnym dla historii 
człowieka miejscu. Przypomnijmy, 

że prof. dr hab. Jan Burdukiewicz 
w latach 1988-1992, odkrył na Win-
nej Górze ślady bytowania Homo 
Erectusa sprzed 500 tys. lat, które 
okazały się najstarszym obozowi-
skiem w Polsce i jednym z najdalej 
wysuniętych na północ Europy.

– Każdy, kto jest związany 
z Trzebnicą, wie, jak ważnym 
punktem na jej mapie jest Win-
na „Kocia” Góra, która nie tyl-
ko wrysowała się w jej pejzaż, ale 
i historię. Odkrycie sprzed ponad 
ćwierć wieku, tylko potwierdza 
szczególny charakter tego miej-
sca, dlatego też i moje działania 
w sprawie rewitalizacji od samego 
początku były staranne i przemy-
ślane. Tak by, nie utworzyć na jej 
terenie kolejnego parku rozryw-
ki, lecz miejsce, gdzie mieszkańcy 
i turyści z uwagą i w sposób cieka-
wy dowiedzą się o historii skrywa-
nej przez lata w cieniu naszej góry. 

Stąd liczne konsultacje i porozu-
mienie o współpracy podpisane 
w 2017 roku z ówczesnym rekto-
rem Uniwersytetu Wrocławskiego 
prof. dr. hab. Adamem Jezierskim 
oraz odkrywcą śladów Homo 
Erectusa prof. dr. hab. Janem Bur-
dukiewiczem czy obecnym pro-
rektorem ds. badań naukowych 
Uniwesrysteu Wrocławskiego 
prof. dr. hab. Arturem Błażejew-
skim – powiedział burmistrz Ma-
rek Długozima i dodał: – Kolejna 
obietnica złożona mieszkańcom 
staje się faktem. Można śmiało po-
wiedzieć, że obok zrewitalizowa-
nego terenu trzebnickich stawów, 

Winna „Kocia” Góra stała się 
drugim ulubionym spacerowym 
punktem trzebniczan. Teraz przy-
szedł czas, by ten teren rozszerzyć 
– podsumowuje.

W kolejnych etapach plano-
wane jest m.in. powstanie wieży 
widokowej i kawiarni ulokowanej 
na szczycie naszej góry. Po zakoń-
czeniu etapu trzeciego przyjdzie 
czas na zagospodarowanie zbocza 
od strony ul. Henryka Brodatego, 
gdzie powstaną m.in. miejsca pik-
nikowe. 

[sh]

trwają prace na Winnej  Górze
Kontynuowane są prace związane z rewitalizacją 

Winnej „Kociej” Góry, których celem jest 
utworzenie Trzebnickiego Parku Kulturowego. 

W drugim etapie powstaje tzw. duża pętla, która 
rozszerzy możliwości spacerowe, a także odsłoni 

dla odwiedzających panoramę Trzebnicy. 

▶ Już  wk rótce jedno z  najniebezpieczniejsz ych sk r z yżowań w Tr zebnic y 
zamieni  s ię  w rondo,  zgodnie z  obietnic ą daną mieszk ańcom pr zez 
burmistr za Mark a D ługozimę.

▶ Tr wają prace z wiązane z  budową ronda na sk r z yżowaniu drogi  k rajowej 
nr  15 i  dróg gminnych –  ul.  Prusick iej,  ul.  H.  Br zosk i  i  ul .  Cichej.

▶ W kolejnych etapach powstać ma wieża widokowa oraz miejsc a pik nikowe.

▶ Tr wają prace z wiązane z  budową dużej  pętl i ,  która rozszer z y możliwości 
spacerowe na najw yższ ym wzniesieniu Tr zebnic y.

▶ Inwest ycja  ma na celu st wor zenie drugiego „płuc a” Tr zebnic y,  tak by 
odciąż yć tereny rek reac yjne stawów.

▶ Burmistr z  Marek D ługozima wiz ytował  teren prac na Winnej  „Kociej ” 
G ór ze.
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Widać już całą konstrukcję 
murów budynku, wykonano tak-
że połączenie ze szkołą. Jak mówi 

kierownik budowy, prace idą pla-
nowo. Inwestycję wykonuje firma 
AKBiK Sp. z o.o. z Wrocławia.

– Spełnia się to, co zapowia-
dałem w czasie otwarcia jednej 
z najpiękniejszych szkół na tere-
nie Gminy Trzebnica. Nowa hala 
posłuży rozwojowi dzieci, a także 
w godzinach popołudniowych bę-
dzie dostępna dla mieszkańców 
Kuźniczyska i okolicznych wiosek. 
Projekt hali bardzo dobrze kom-
ponuje się stylistycznie z nową 
szkołą, tworząc jej naturalne prze-
dłużenie i nawiązanie do całości 
bryły budynku – powiedział bur-
mistrz Marek Długozima i dodał: 
– W tym miejscu dziękuję rów-

nież Radnemu Rady Miejskiej 
z Kuźniczyska Panu Lechowi Ta-
raszczukowi, który również zabie-
gał o jak najszybsze powstanie hali 
– powiedział burmistrz.

Swojego zadowolenia nie kry-
je również dyrektor Elżbieta Ta-
raszczuk-Gaweł: – W imieniu 
wszystkich uczniów i ich rodzi-
ców dziękuję za kolejną spełnio-
ną obietnicę. Nasza szkoła dzięki 
staraniom pana burmistrza Marka 
Długozimy przeszła prawdziwą 
metamorfozę. Z najgorszych wa-
runków lokalowych przenieśliśmy 

się do szkoły na miarę XXI wieku. 
Teraz czeka nas kolejny jakościo-
wy skok i obiecujemy, że nową 
halę wykorzystamy do szlifowania 
talentów sportowych i godnego 
reprezentowania naszej gminy – 
podsumowuje.

Warto zaznaczyć, że na wspo-
mnianą inwestycję oraz na roz-
budowę Szkoły Podstawowej nr 
2 burmistrz Marek Długozima 
pozyskał 10 milionów zł z Rządo-
wego Polskiego Ładu dla samorzą-
dów.

[sh]

Nowe sale lekcyjne znajdują się 
w podpiwniczeniu budynku, prace 
remontowe prowadzi trzebnicki 
przedsiębiorca Kazimierz Zając. 
W jednej z nowych klas zamonto-
wany zostanie sprzęt z rządowego 

programu ,,Laboratoria przyszło-
ści”. Przypomnijmy, że burmistrz 
Marek Długozima pozyskał 741 
700,00 zł na ten cel. W ramach 
funduszy do wszystkich szkół 
gminnych zakupiony został nowo-

czesny sprzęt, który uatrakcyjni 
zajęcia szkolne i pozwoli uczniom 
rozwijać swoje zainteresowania 
nie tylko na lekcjach techniki 
i w ramach innych obowiązko-
wych zajęć edukacyjnych, lecz 

także w ramach zajęć pozalekcyj-
nych, kół zainteresowań i innych 
form rozwijania umiejętności.

– Wraz z dyrektor Grażyną 
Kantecką dbamy o to, by szkoła 
pomimo trwającego zadania in-
westycyjnego funkcjonowała nor-
malnie, a dzieci w komfortowych 
i bezpiecznych warunkach mo-
gły pobierać naukę. Stąd podczas 
rozmowy poruszyliśmy również 
temat utworzenia nowej utwar-
dzonej ścieżki, tak by połączyć 
nią furtkę prowadzącą do boiska 

i chodnik wzdłuż bieżni lekko-
atletycznej. Dzięki temu dzieci 
nie będą musiały przechodzić 
przez wspomniane boisko wie-
lofunkcyjne. W tym miejscu dzię-
kuję Pani dyrektor za zaangażo-
wanie i troskę o sprawy szkoły, 
a także uczniów i nauczycieli. Już 
wkrótce szkoła zyska nowocze-
sną przestrzeń, która pomoże jej 
kontynuować dynamiczny rozwój 
– powiedział burmistrz Marek 
Długozima. 

[sh]

trwa remont i rozbudowa SP 2
Końca dobiega wakacyjny remont pomieszczeń klas tymczasowych 

w Szkole Podstawowej nr 2. Posłużą one dzieciom w czasie budowy nowego 
skrzydła budynku, które już w przyszłym roku oddane zostanie uczniom, 

a wraz z nim 9 dodatkowych sal lekcyjnych dla klas 1-3 oraz bezpieczny 
podziemny łącznik z Gminną Halą Widowiskowo-Sportową. 

R E K L A M A

postęp prac  Kuźniczysko
Trwają prace związane z budową hali sportowej 

przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku. 
Zgodnie z daną przez burmistrza Marka 
Długozimę obietnicą, dzieci już wkrótce 

zyskają miejsce do szlifowania sportowych 
pasji. Skorzystają również mieszkańcy, którzy 

popołudniami będą mogli wykorzystywać halę
do swoich treningów i aktywności.

N O WA  H A l A 
S P O R TO WA 

R E K L A M A

▶ Obecnie real izowana jest  już  konstrukcja  dachu,  a  c ałość  br yły  budynku 
daje  w yobrażenie tego,  jak w yglądać będzie  gotowa hala.

▶ Wizualizacja  szkoły wraz z  nową halą  spor tową.

▶ Burmistr z  Marek D ługozima wiz ytował  inwest ycję  wspólnie  z  dyrektor 
E lżbietą Taraszczuk- G aweł.

▶ Posłuż y ona dzieciom w zajęciach w ychowania f iz ycznego,  a  po południu 
kor z ystać  z  niej  będą mogli  wsz ysc y mieszk ańc y.

▶ Rozmow y burmistr za Mark a D ługozimy wraz z  dyrektor  Graż yną Kanteck ą 
dot ycz yły  również nowej  organizacj i  ruchu oraz st wor zenia ścieżk i  od 
bramk i  prowadzącej  do boisk a.

▶ Już  w pr z yszłym roku znajdzie  s ię  tu  dziewięć now ych sal  lekc yjnych.

▶ Budowa nowego sk r z ydła pr zebiega planowo,  a  now y 
budynek powoli  „w ychodzi  z  z iemi ”.  Inwest ycję  wiz ytował 
burmistr z  Marek D ługozima.

▶ W podpiwniczeniu budynku Szkoły Podstawowej  nr  2  tr wa remont 
t ymczasow ych sal  lekc yjnych.  B ędą one służ yć uczniom do czasu 
powstania nowego sk r z ydła budynku wraz z  łącznik iem z  Gminną Halą 
Widowiskowo -Spor tową im.  Dolnośląsk ich Olimpijcz yków.
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▶ Zgodnie z  obietnic ą daną pr zez burmistr za społeczności  Szkoły Podstawowej 
w B oleścinie,  tr wają wak ac yjne remont y.  Na zdj.  burmistr z  Marek D ługozima,  dyrektor 
Anna Kurnick a i  konser wator  Abdulwahab Alkebsi .

prace remontowe SP Boleścin
Zgodnie z daną przez burmistrza Marka 

Długozimę obietnicą, w Szkole Podstawowej 
w Boleścinie zaczął się nowy etap historii. 

Trwa wakacyjny remont holu, korytarzy i klas 
w przedszkolu. Wcześniej wykonano naprawę 
rynien i dachu, powstał nowy plac zabaw. Już 

niebawem do szkoły dostarczone zostaną także 
nowe komputery do sali informatycznej.

– To jednak nie koniec zmian, 
planujemy podobnie jak miało to 
miejsce m.in. w Ujeźdźcu Wiel-
kim kompletną termomoderni-
zację z wymianą źródła ciepła, 
poszycia dachowego, stolarki 
drzwiowej i okiennej. Wszystkie te 
zmiany mają na celu uatrakcyjnie-
nie szkoły, tak by rodzice mogli tu 
z pełną odpowiedzialnością i za-
dowoleniem posyłać swoje dzieci. 
Dziękuję Pani dyrektor Annie 
Kurnickiej, której na sercu leży 
los placówki, ma wiele dobrych 
pomysłów i stara się je realizować 

z korzyścią dla szkoły – powie-
dział burmistrz Marek Długozi-
ma, a dyrektor Anna Kurnicka 
dodała: – Dziękujemy Panu bur-
mistrzowi za dostrzeżenie naszych 
potrzeb i tak rozbudowane plany 
dotyczące przywrócenia świet-
ności naszej szkole. Bardzo cieszą 
prowadzone już prace, a także za-
powiedź kolejnych. Z otwartego 
w wakacje placu zabaw już teraz 
z radością korzystają nasi ucznio-
wie – podsumowała.

[sh]

– Tradycyjnie już dbamy o to, 
by w okresie wakacji przeprowa-
dzać najpotrzebniejsze prace re-
montowe, tak by od początku 
nowego roku szkolnego dzieci 
mogły uczyć się w jak najbardziej 
komfortowych warunkach. Dzię-
kuję Pani dyrektor Anecie Herner, 
która dba o to, by szkoła była jak 
najlepiej przygotowana na przyję-
cie uczniów. Dziękuję także wyko-

nawcom prowadzonych prac Pani 
Katarzynie Wojciów – EKOFLOR 
Sp. z o.o. oraz Panu Pawłowi Papst 
z Voltmont Instalacje Elektryczne, 
a także rodzicom, którzy własno-
ręcznie zdecydowali się odma-
lować jedną z klas – powiedział 
burmistrz Marek Długozima. Dy-
rektor Aneta Herner korzystając 
z okazji zaprosiła burmistrza na 
rozpoczęcie nowego roku szkol-

nego: – Mam nadzieję, że będzie 
Pan z nami w tym bardzo waż-
nym dniu i będzie mógł Pan po-
dziwiać efekt naszych przygoto-
wań do rozpoczęcia nauki w roku 
szkolnym 2022/2023. Dziękujemy 
za okazane wsparcie i serdecznie 
zapraszamy. 

Przypomnijmy, że w ostatnim 
czasie w Szkole Podstawowej nr 3 
wykonano szereg remontów i wie-

lomilionowych inwestycji – wy-
remontowane zostały sanitariaty 
na parterze, pierwszym i drugim 
piętrze budynku. Powstała m.in.: 
pełnowymiarowa hala sportowa 
wraz z remontem małej hali gim-
nastycznej, boisko wielofunkcyj-
ne obejmujące dwa boiska do gry 
w koszykówkę, siatkówkę, tenisa 
i piłkę ręczną, nowa multimedial-
na sala do nauki języków obcych, 
stołówka z kuchnią oraz nowo-
czesny i spełniający najwyższe 
wymogi bezpieczeństwa nowy 
plac zabaw dla dzieci. Do najważ-
niejszych udogodnień należy zali-

czyć również windę usprawniającą 
przemieszczanie się pomiędzy pię-
trami nie tylko osobom niepełno-
sprawnym, ale również rodzicom 
z dziećmi. Wcześniej wykonano 
gruntowny remont polegający na 
wymianie instalacji, wykonaniu 
nowych gładzi tynkowych, wy-
mianie drzwi i oświetlenia. Za-
kupione zostały również nowe 
meble do klas zerowych, wyposa-
żenie edukacyjne, a także szafki 
uczniowskie. W planach znajduje 
się również wyremontowanie holu 
oraz budowa nowej szatni.

[sh]

wakacyjny remont Szkoły SP 3
Trwają wakacyjne remonty szkół na terenie Gminy Trzebnica – w Szkole 

Podstawowej nr 3 położona została nowa wykładzina oraz  
zamontowano nową instalację elektryczną w holu budynku.  

Placówkę wizytował burmistrz Marek Długozima. 

▶ W holu budynku położono nową instalację  elektr yczną.

▶ Wcześniej  powstała  specjalna sala  do nauk i  jęz yków. 

▶ …cz y boisk a wielofunkc yjnego.

▶ W Szkole Podstawowej  nr  3  dobiega końc a montaż now ych w yk ładzin 
prowadzony pr zez f irmę EKOFlOR.  Inwest ycję  wiz ytował  burmistr z  Marek 
D ługozima w towar z yst wie dyrektor  Anet y Herner.

▶ Pr z ypomnijmy,  że  w ubiegłym roku dokończony został  kompleksow y 
remont sanitariatów.

▶ Nie  można też  zapominać o  budowie hal i  spor towej…

▶ Prace zakończą się  do końc a wak acj i .

▶ 5  czer wc a dyrektor  Anna Kurnick a zaprosi ła  do pr zecięcia  wstęgi 
burmistr za Mark a D ługozimę,  radnego Kamila  Ank iera,  ks.  proboszcza 
leszk a Urbana,  ks.  Daniela  Nowakowsk iego oraz pr zedstawiciel i 
młodzież y.

▶ Obecnie tr wa malowanie kor ytar za na par ter ze oraz odświeżanie 
pomieszczeń pr zedszkolnych.  Z amontowane zostaną również nowe 
komputer y w sal i  informat ycznej.

▶ Pr z ypomnijmy,  że  w czer wcu ot war t y został  now y plac  zabaw.
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– Powołany przeze mnie Bu-
dżet Obywatelski to bardzo ważna 
forma komunikacji z Państwem, 
którą ogromnie cenię. Każde-
go roku oddaję głos w Państwa 
ręce. I to wy – mieszkańcy Gminy 
Trzebnica, składając wnioski do 
budżetu, a potem głosując na kon-
kretne projekty, wskazujecie, co 
jest dla was ważne, co jeszcze le-
piej możemy zrobić w naszej gmi-
nie. Tym razem zwyciężyło boisko 
wielofunkcyjne w Jaźwinach. Gra-
tuluję Pani sołtys Monice Kol-
czak-Paszkiewicz oraz wszystkim, 

którzy zaangażowali się w zdoby-
wanie głosów – powiedział bur-
mistrz Marek Długozima i dodał: 
– Będzie to już kolejna inwestycja 
na terenie tego sołectwa, którą 
wykonaliśmy w ostatnich latach. 
Powstała m.in. nowa droga łączą-
ca Jaźwiny z Koczurkami, plac za-
baw czy wiata na spotkania inte-
gracyjne, a już niebawem zostanie 
wykonane nowe oświetlenie i za-
montujemy 21 lamp – podkreślił 
burmistrz. 

Także sołtys Monika Kolczak
-Paszkiewicz nie kryje swojego za-

dowolenia: – Dziękuję w imieniu 
mieszkańców, że kolejna duża in-
westycja pojawi się w naszym sołec-
twie. Droga, która połączyła naszą 
miejscowość z Koczurkami, służy 

nam bardzo dobrze. Teraz czas na 
miejsce integracji i rozrywki, jakim 
bez wątpienia będzie to boisko. Cie-
szy także rozbudowa oświetlenia 
ulicznego – powiedziała.

Prace związane z budową bo-
iska mają zostać zakończone 
w ciągu 9 miesięcy. 

[sh]

budżet obywatelski / boisko Jaź winy
Burmistrz Marek Długozima podpisał umowę 

na wykonanie boiska wielofunkcyjnego 
w Jaźwinach. Zadanie za blisko 300 tys. zł 
wykona trzebnicka firma Budmel. Projekt 

zwyciężył w 7. edycji Trzebnickiego Budżetu 
Obywatelskiego uzyskując 1435 głosów. 

R E K L A M A

▶ Burmistrz Marek Długozima podpisał umowę na wykonanie nowego boiska wielofunkcyjnego 
w Jaźwinach. Na zdj. z wykonawcą Tomaszem Molusem, sołtys Moniką Kolczak-Paszkiewicz oraz 
pracownikiem wydziału TI Oliwią Olendzką.

powstaje świetlica Sulis ławice 
Za ponad 1,5 mln zł powstaje kolejna świetlica 

w Gminie Trzebnica. Burmistrz Marek 
Długozima odwiedził plac budowy inwestycji 

w Sulisławicach wspólnie z sołtys Honoratą 
Krzemińską. Nowoczesny obiekt będzie miał 

140 m² powierzchni użytkowej. Prace prowadzi 
firma TOM-INSTAL Sp. z o.o. z Wrocławia.

– To jedna z wielu inwesty-
cji w sołectwa Gminy Trzebnica, 
które mają miejsce w ostatnim 
czasie. Przypomnę, że w gminie 
powstaje kompleksowe oświetle-
nie, a w Kuźniczysku hala spor-
towa przy szkole podstawowej. 
Nowa świetlica w Sulisławicach 
poprawi warunki podejmowania 
różnych inicjatyw. Sołtys Hono-
rata Krzemińska prężnie działa 
wraz z mieszkańcami na różnych 
polach promocji gminy i regio-
nu. Pani sołtys bardzo zabiegała 
o ten obiekt, a teraz jej marzenie 

się spełnia. Wcześniej wybudo-
waliśmy bezpieczne połączenie 
ścieżką pieszo-rowerową z Trzeb-
nicy do Sulisławic, teraz przy-
szedł czas na poprawę warunków 
lokalowych mieszkańców korzy-
stających ze świetlicy. Staram się 
dbać o zrównoważony rozwój 
całej gminy – powiedział bur-
mistrz Marek Długozima, a sołtys 
Honorata Krzemińska dziękuje 
w imieniu mieszkańców i już snu-
je plany z wykorzystaniem obiek-
tu: – Teraz będziemy mogli w god-
nych warunkach spotykać się, 

integrować i podejmować inicja-
tywy na rzecz promocji naszego 
sołectwa i gminy. Stary budynek 
świetlicy posłuży nam za maga-
zyn – podsumowuje. 

Co ważne równolegle powstaje 
świetlica wraz z remizą w Ujeźdź-
cu Wielkim, a w najbliższych pla-
nach znajduje się budowa świe-
tlic w Świątnikach, Masłowcu 
i Brzeziu. Dodatkowo w Jaźwi-
nach budowane jest nowe boisko 
wielofunkcyjne, a kolejne powsta-
nie w Rzepotowicach. 

[sh]

▶ Nowy obiekt będzie miał 140 m², a koszt jego budowy to ponad 1,5 mln zł.

▶ Wcześniej powstała m.in. ścieżka łacząca Sulisławice z Trzebnicą

▶ Burmistrz Marek Długozima wizytował teren prac budowlanych wspólnie 
z sołtys Sulisławic Honoratą Krzemińską.

▶ Wizualizacja nowej świetlicy.

▶ N owe b ois ko b ę d z ie p o dob ne do te go jak ie p owst a ł o w Tac zowie Wie lk im .▶ Wc ze śniej  ot war t a zost a ł a nowa dro g a ł ąc z ąc a Jaź winy z Koc z urk ami.

R E K L A M A
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dofinansowanie do remontu Koniowo
Burmistrz Marek Długozima pozyskał 

39 tys. 999 zł dofinansowania z budżetu 
Województwa Dolnośląskiego w formie 

dotacji celowej w ramach konkursu „Odnowa 
Dolnośląskiej Wsi” na remont świetlicy wiejskiej 
w Koniowie. Prace prowadzi  trzebnicka firma  

– Zakład Murarski Kazimierz Zając. 

Całość kwoty przeznaczonej na 
inwestycję to 87 tys. 330 zł i 39 gr. 
W ramach realizacji prowadzone 
są prace remontowe wewnątrz bu-
dynku. Inwestycja ma na celu zmo-
dernizowanie obiektu oraz poprawę 
warunków użytkowania świetlicy 
przez społeczność lokalną.

– To kolejna inwestycja w miej-
sca integracji w sołectwach Gminy 
Trzebnica. Cieszę się, że dodatko-
wo udało się na to zadanie pozy-
skać dofinansowanie, a mieszkań-
cy Koniowa już wkrótce zyskają 
odnowioną przestrzeń sprzyjającą 
ich integracji i wspólnemu działa-
niu na rzecz swojej miejscowości 
i Gminy Trzebnica. Dodam tylko, 
że obecnie dobiega końca budowa 
drogi łączącej sołectwo z Ujeźdź-
cem Małym, która ułatwi dotarcie 
pracownikom do zakładów firmy 

Tarczyński S.A. oraz dzieciom 
do szkoły w Ujeźdźcu Wielkim. 
W tym miejscu chciałbym pogra-
tulować sołtys Agnieszce Sulikow-
skiej, która wspólnie z Radnym 
Rady Miejskiej Zenobiuszem Mo-
dliborskim zabiegała o te inwesty-
cje – powiedział burmistrz Marek 
Długozima. 

Przypomnijmy, że w ostatnim 
czasie powstało kilka nowych 
obiektów świetlicowych. Wymie-
nić tu należy m.in. Księginice, 
Kuźniczysko czy Skarszyn, a już 
niebawem nowy obiekt powstanie 
w Sulisławicach i Ujeźdźcu Wiel-
kim. Ta ostatnia inwestycja jest 
wyjątkowa, ponieważ będzie po-
łączona z budynkiem remizy stra-
żackiej. 

[sh]

▶ Prom e s a ,  k tórą burmist r z M are k D ł u goz im a p oz ys k a ł na prowad zony 
re m ont .

▶ Bu d y ne k ś wie t l ic y z naj duje s ię w ce nt ralny m p unkc ie miejscowośc i  t u ż p r z y 
kośc ie le pw. M B K ró lowej Po ls k i .

▶ Tr wa re m ont ś wie t l ic y wiejs k iej  w Koniowie.  N a z dj .  burmist r z M are k D ł u goz im a , R adny 
R ady M iejs k iej  Ze nob iu s z M o dlib or sk i  oraz w y konawc a inwe st ycj i  t r ze b nic k i  pr ze d się b iorc a 
Kaz imie r z Z aj ąc .
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Prace prowadzi firma Colas 
Polska z Palędzia. – Cieszę się, że 
udało się zrealizować tę ważną dla 
lokalnej społeczności drogę, która 
pozwoli bezpiecznie i szybko do-
cierać do pracy w zakładach Tar-
czyński S.A. mieszkańcom Konio-
wa, ale także dzieciom do szkoły 

w Ujeźdźcu Wielkim – powie-
dział burmistrz i dodał: – Ważne 
tu jest również to, że dzięki mojej 
wielkiej determinacji dokończo-
ny został remont drogi powiato-
wej wraz z budową chodnika od 
mostku w Biedaszkowie Wielkim 
do granicy powiatu trzebnickie-

go w Gruszeczce. Przekazałem na 
ten cel ponad 2 miliony zł. Dzię-
ki tym inwestycjom, bezpiecznie 
połączone zostaną tereny rekre-
acyjne Trzebnicy, Żmigrodu oraz 
Milicza. Da to wiele możliwości 
dla turystyki rowerowej, która 
w ostatnich latach znacząco się 
rozwija również dzięki szeroko 
zakrojonym inwestycjom Gmi-
ny Trzebnica, gdzie powstało po-
nad 25 km ścieżek rowerowych. 
O wspomniany łącznik drogowy 
zabiegały Panie sołtys Grażyna 

Łapucha z Ujeźdźca Małego oraz 
Agnieszka Sulikowska z Koniowa. 
Gratuluję zaangażowania – pod-
sumował burmistrz.

Radny Rady Miejskiej Zeno-
biusz Modliborski dodał: – To 
bardzo dobra wiadomość dla 
mieszkańców. Każda inwestycja 
poprawiająca infrastrukturę to 
wielki plus dla komfortu i bezpie-
czeństwa. Burmistrz dotrzymał 
danego słowa, najpierw wywal-
czając w powiecie dalszą realizację 
remontu drogi powiatowej pro-

wadzącej w stronę Sułowa, a teraz 
dokładamy do tego budowę tej 
nowej drogi. W imieniu miesz-
kańców tej części gminy dziękuję 
Panu burmistrzowi – podsumo-
wał radny.

Przypomnijmy, że w ostatnim 
czasie wykonana została rów-
nież nowa droga łącząca Cere-
kwicę z Masłowem, Szczytkowice 
z Brzykowem, Jaźwiny z Koczur-
kami oraz Komorówko z Doma-
nowicami i Brzykowem.

[sh]

prawie gotowa droga Konio wo -U jeździec
Końca dobiega budowa drogi prowadzącej 

z Ujeźdźca Małego, po śladzie drogi polnej od 
wysokości zakładów firmy Tarczyński S.A  

do Koniowa. 

▶ N owa dro g a p o ł ąc z y Koniowo z Uje ź d źce m M a ł y m .

▶ I nwe st ycję wi z y towa ł burmist r z M are k D ł u goz im a , se k re t ar z Danie l  Buc z ak , 
R adny R ady M iejsk iej  Ze nob ius z M o dlib or sk i ,  R adny R ady M iejsk iej  Andr zej 
Janik oraz R adny R ady Powiat u M ariu s z Sz k arad z ińs k i .

▶ Skor z yst ają z niej  rów nie ż rowe r z yśc i ,  k tór z y dost aną się tę dy do te re nów 
re k re ac yj nyc h w Koniowie i  d alej  do śc ie ż k i  prowad z ącej do K siążę cej  Wsi .

▶ N owa dro g a s k ró c i  rów nie ż c z as dojaz du pracow nikom do z ak ł adów f irmy 
Tarc z y ńs k i  S . A .

R E K L A M A
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będzie kolejna droga Raszów
Burmistrz Marek Długozima w Urzędzie 

Miejskim odebrał z rąk Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Oborniki Śląskie Marcina 

Majewskiego promesę na remont drogi gminnej 
z Trzebnicy do Raszowa w wysokości 100 

tys. zł.  Konkretnie chodzi o pierwszy etap 
przebudowy ul.  Myśliwskiej na długości  

300 m za kwotę 300 tys. zł. 

Prace będą polegać na wyko-
naniu podbudowy z kruszywa 
łamanego i ułożeniu warstwy bi-
tumicznej. Szerokość odcinka ist-
niejącej jezdni drogi gminnej nie 
ulegnie zmianie.

– Ten remont to ukłon w stronę 
rozbudowującego się sołectwa Ra-
szów. Ze względu na jego urokli-
we, ale i atrakcyjne, bliskie Trzeb-
nicy położenie, coraz więcej ludzi 
postanawia osiedlić się właśnie 
tu. Teraz wychodzimy naprzeciw 

ich potrzebom i przeprowadza-
my modernizację ul. Myśliwskiej 
zaplanowaną na 3 osobne eta-
py. Pierwszy zostanie wykonany 
do końca bieżącego roku, ale to 
nie jedyna dobra wiadomość dla 
mieszkańców, bo wcześniej po-
wstał chodnik wraz ze ścieżką ro-
werową prowadzący z Trzebnicy 
do Raszowa, a obecnie zostanie 
on doświetlony w ramach zadania 
rozbudowy oświetlenia w Gminie 
Trzebnica. Przypomnę, że na te-

renie całej Gminy Trzebnica po-
wstanie blisko 500 lamp za ponad 
3 mln zł. – powiedział burmistrz 
Marek Długozima i dodał: – Dzię-
kuję Dyrektorowi Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych we 
Wrocławiu Tadeuszowi Łozow-
skiemu oraz Nadleśniczemu Nad-
leśnictwa Oborniki Śląskie Mar-
cinowi Majewskiemu za wsparcie 
remontu oraz przekazanie prome-
sy – podsumował burmistrz. 

[sh]

▶ W y re m ontowana zost anie ul .  Myś l iws k a .

▶ Ul ic a Myś l iws k a w R as zowie.

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a o de b ra ł  z  rąk N adle śnic ze go M arc ina M ajew-
s k ie go dof inansowanie na bu dowę o dc ink a dro gi w miejscowośc i  R as zów.

▶ le ge nd a p o k az ując a p l anowany do re m ont u o dc ine k dro gi.

odbiór drogi B iedaszkó w -U jeździec
Zakończony został remont drogi powiatowej 

nr 1400 D na trasie Biedaszków Mały – Ujeździec 
Wielki – Gruszeczka, współfinansowany przez 

Gminę Trzebnica. Inwestycję wykonała firma 
STRABAG. Podpisanie protokołów odbiorowych 

odbyło się w siedzibie firmy TARCZYŃSKI S.A.

– Dzięki mojej determina-
cji dokończona została ta bar-
dzo ważna droga łącząca Gminę 
Trzebnica z powiatem milickim. 
Na ten remont przekazałem 2 
mln 286 tys. zł, co pozwoliło po-
wiatowi trzebnickiemu pozyskać 
dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Dróg Samorządowych 
w wysokości blisko 5 mln zł. Fir-
ma Tarczyński S.A. do remontu 
dołożyła 400 tys. zł. Całość inwe-
stycji to blisko 10 mln zł – powie-
dział burmistrz Marek Długozima 
i dodał: – W ten sposób, zgodnie 
z obietnicą daną mieszkańcom, 
sfinalizowaliśmy to co rozpoczę-
liśmy w poprzedniej kadencji, 
gdy zarząd powiatu trzebnickiego 
stanowili radni z mojego komite-
tu KWW Skuteczni dla Rozwoju 
oraz radni PiS na czele z Panem 
Starostą Waldemarem Wysockim. 
Wówczas wykonany został remont 
odcinka prowadzącego od Trzeb-
nicy do mostka w Biedaszkowie 

Małym – podsumował burmistrz. 
Ta inwestycja była priorytetowa 

ze względu na ilość osób korzy-
stających na co dzień z tej drogi. 
To również ważna trasa na mapie 
turystycznej Gminy Trzebnica, 
łączy nas z Miliczem, a za sprawą 
powstającego połączenia Ujeźdźca 
Małego z Koniowem, bezpiecznie 
dostaniemy się do znajdującej się 
na terenie Gminy Trzebnica trasy 
rowerowej pomiędzy Gruszeczką 
a Książęcą Wsią prowadzącą po 
śladzie dawnej kolei wąskotorowej.

– Chciałbym w tym miej-
scu podziękować i pogratulować 
wszystkim, którzy się do tego 
sukcesu przyczynili. Dziękuję 
radnym powiatowym z mojego 
ugrupowania KWW Marka Dłu-
gozimy Skuteczni dla Rozwoju, 
a w szczególności właścicielowi 
firmy Tarczyński S.A. Panu Jacko-
wi Tarczyńskiemu – podziękował 
burmistrz Marek Długozima.

[sh]
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▶ W sie d z ib ie f irmy Tarc z y ńs k i  S . A .  w Uje ź d źcu M a ł y m 
mia ł  miejsce o d b iór dro gi z  Bie d as z kowa M a ł e go do 
G ru s ze c z k i .  Z akońc ze nie re m ont u je st sp e ł nie nie m 
ob ie t nic y z ł ożonej pr ze z burmist r z a M ark a D ł u goz im ę 
mie s z k ańcom .

▶ N owa dro g a p osiad a rów-
nie ż c ho dnik w raz ze śc ie ż-
k ą rowe rową prowad z ąc ą 
do w yso kośc i  z ak ł adów f ir-
my Tarc z y ńs k i  S . A .

▶ Do końc zony zost a ł  re m ont o dc ink a dro gi p owiatowej o d 
Bie d as z kowa M a ł e go do granic y p owiat u t r ze b nic k ie go 
i  mil ic k ie go w raz z bu dową śc ie ż k i  pie s zo - rowe rowej.  W 2018 
ro ku ot war t a zost a ł a pie r ws z a c zę ść w y re m ontowanej 
t ras y w y konana pr ze z ówc ze sny z ar z ąd p owiat u ,  w k tór y m 
z naj dowali  s ię pr ze d st awic ie le K W W Sku te c z ni dl a Roz woju 
M ark a D ł u goz imy. St arost ą by ł  wówc z as Wal de m ar W yso c k i . 

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a w raz 
z R adny m R ady M iejs k iej  Ze no -
b iu s ze m M o dlib or s k im oraz Pre -
ze se m Z ar z ądu Tarc z y ńs k i  S . A . 
Jac k ie m Tarc z y ńs k im .
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Przedmiotem umowy jest prze-
kazanie dotacji celowej w wysoko-
ści blisko 120 tys. zł na realizację 
zadań pn. „Wzmocnienie funda-
mentów z budową kanalizacji 
deszczowej i drenażu opaskowego 
z rozsączeniem, etap II”.

— Troska o naszą historię to 
podstawa w budowaniu wspólnej 
przyszłości. Świadomy znaczenia 
tych słów od początku wspieram 
działania mające na celu ochronę 
zabytków oraz miejsc historycz-
nych, także sakralnych, znajdują-
cych się na terenie naszej gminy. 
Tym razem o wsparcie prac kon-
serwatorskich poprosił ks. dziekan 
Krzysztof Dorna proboszcz pa-
rafii w Koczurkach, który prowa-
dzi remont zabytkowego kościoła 
parafialnego Nawiedzenia NMP 
w Koczurkach. Znając wartość hi-
storyczną, artystyczną i naukową 
tego obiektu, postanowiłem wes-
przeć go finansowo w tych dzia-
łaniach — powiedział burmistrz 
Marek Długozima.

Ks. dziekan Krzysztof Dorna 
SDS nie ukrywa swej wdzięcz-
ności, za pomoc w kolejnym 

etapie remontu: — Dzięki prze-
prowadzonym pracom jesteśmy 
coraz bliżej przywrócenia nasze-
go zabytkowego kościoła do sta-
nu bezpiecznego użytkowania. 
Nie byłoby to możliwe bez pomo-
cy finansowej z budżetu Gminy 
Trzebnica w 2021 r. Po pierwszym 
etapie prac nastąpiła zadowala-
jąca i widoczna poprawa stanu 
budynku świątyni jako obiektu 
przygotowywanego ponownie 
do publicznego dostępu. Zakres 
prac w sumiennie zaplanowanym 
i zrealizowanym I etapie doty-
czył wzmocnienia fundamentów 
z budową kanalizacji deszczowej 
i drenażu opaskowego z rozsącze-
niem gdzie wykonano niezbęd-
ne prace w zakresie: demontażu 
wyposażenia kościoła, posadzek 
wzdłuż ścian fundamentowych 
pod nadzorem archeologicz-
nym, podbudowy fundamentów 
i wzmocnienia struktury murów, 
wzmocnienia posadowienia fun-
damentów korpusu kościoła, izo-
lacji lica fundamentów od zawil-
gocenia, oczyszczenia lica ścian 
fundamentowych w górnej ich 

partii od zewnątrz i od środka, 
założenia stalowych skotwień mu-
rów fundamentowych (od strony 
wewnętrznej) oraz odtworzenia 
zawalonych fragmentów murów. 
Teraz te prace będą kontynuowane 
w drugim etapie. Mam nadzieję, 
że dzięki wsparciu Pana burmi-
strza Marka Długozimy oraz licz-
nych wolontariuszy uda się nam 
przywrócić naszej świątyni nale-
żyty blask. Jest ona materialnym 
dziedzictwem kulturowego Dol-
nego Śląska — podsumował ks. 
dziekan. 

[sh]

dofinansowanie remontu Koczurkiz troski o historię Droga Krzyżowa
W piątek 29 lipca burmistrz Marek 

Długozima podpisał umowę z ks. dziekanem 
Krzysztofem Dorną SDS na dofinansowanie 

prac konserwatorskich i robót budowlanych 
związanych z renowacją kościoła parafialnego 

Nawiedzenia NMP w Koczurkach. 

W Lesie Bukowym trwa remont Trzebnickiej 
Kalwarii – zabytkowej Drogi Krzyżowej. Wzdłuż 

alei spacerowej prowadzącej do Kościółka Leśnego 
zamontowane zostały również nowe lampy 

ledowe, a wkrótce wymienione zostaną także 
stare ławki oraz naprawione drewniane schody. 

– Od dłuższego czasu nosiłem 
się z zamiarem przeprowadzenia 
tego remontu. Już w 2019 roku po-
mysł odrestaurowania drogi krzy-
żowej znalazł się w powołanym 
przeze mnie Budżecie Obywatel-
skim, ale nie zebrał dostatecznej 
ilości głosów. Teraz do pomocy 
przy tym zadaniu zgłosił się trzeb-
nicki przedsiębiorca Kazimierz 
Zając, którego zakład murarski 
wykonuje prace naprawcze. Ten 
szczytny cel wspierają także inne 
trzebnickie firmy i osoby prywat-
ne. Wymienić należy tu: Jerze-
go Szostaka z firmy PSB Mrów-
ka, Krzysztofa Dzwonka z firmy 
Dzwon, Sebastiana Skórę z firmy 
Sebtex, Bartłomieja Konopackie-

go z firmy ROBOT oraz osoby fi-
zyczne – Marek Krzak i Antoni 
Praski. Wszystkim zaangażowa-
nym serdecznie dziękuję za po-
moc w rewitalizacji tego ważnego 
historycznie i kulturowo miejsca. 
W kolejnym etapie wymienione 
zostaną stare ławki, a także wy-
remontowane drewniane schody 
– skomentował burmistrz Marek 
Długozima. 

Trzebnicką Drogę Krzyżową 
w obecnej formie wybudowała 
w 1734 r. ksieni opactwa sióstr 
cysterek Zofia Korycińska. In-
westycja powstała przy okazji 
budowy obiektów klasztornych, 
stąd pewne podobieństwo stylu. 
Kaplice o kształcie graniastosłu-

pa z pochyłym dwuspadowym 
zadaszeniem ozdobione są cztere-
ma pseudopilastrami, pomiędzy 
którymi znajdują się obrazy Męki 
Pańskiej malowane na blasze. Jest 
to przepiękny, unikatowy obiekt 

zabytkowy, którego lokalizacja na 
wzgórzach Lasu Bukowego sprzy-
ja medytacji, rozważaniom, mo-
dlitwie i długim spacerom oraz 
jest niepowtarzalną wizytówką 
miasta. W poprzednich latach 
w okolicach październikowych 

uroczystości jadwiżańskich, a tak-
że w czasie Święta Podwyższenia 
Krzyża trzebniczanie chętnie gro-
madzili się na tej niezwykłej mo-
dlitwie.

[sh]
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▶ W le sie Bukow y m t r wa re m ont st acj i  D ro gi K r z y żowej – t z w. Tr ze b nic k iej  Kalwari i .

▶ Re m ont prowad z i t r ze b nic k a f irm a Z ak ł ad 
M urar s k i  Kaz imie r z a Z ając a wspie rana pr ze z 
innyc h t r ze b nic k ic h p r ze d się b iorców.

▶ N a dro d ze prowad z ącej do kośc ió ł k a w le sie 
Bukow y m w y konane zost a ł o nowe oś wie t le nie 
le dowe.

▶ Jak z ap owiad a burmist r z M are k D ł u goz im a 
nastę pnie w y konane b ę d ą nowe ł awe c z k i  oraz 
naprawione drew niane sc ho dy do l asu .

▶ Pie r ws z y e t ap prac roz p o -
c z ą ł  s ię w ub ie g ł y m roku .

▶ Kośc ió ł  je st  m ate rialny m 
d z ie d z ic t we m kul t urow y m 
Do lne go Śl ąs k a .

▶ Burmist r z M are k D ł u go -
z im a p o dpis a ł  um owę na 
dof inansowanie prac kon -
se r wator s k ic h w kośc ie le 
paraf ialny m N awie d ze nia 
N M P w Koc z urk ac h z k s . 
d z ie k ane m K r z ys z tofe m 
Dorną SDS.
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Uroczystości rozpoczęły się 
mszą św. w Kościele Garnizono-
wym pw. św. Elżbiety we Wro-
cławiu, której w obecności woj-
skowego sztandaru i kompanii 
honorowej Wojska Polskiego prze-
wodniczył ks. prał. Adam Łuźniak, 
wikariusz generalny metropolity 
wrocławskiego. Tam też delegacje 
złożyły kwiaty pod tablicą upa-
miętniającą poległych żołnierzy 
Armii Krajowej. 

Następnie uroczystości przenio-
sły się na trzebnicki Rynek, gdzie 
zostały przeprowadzone zgod-
nie z ceremoniałem Wojskowych 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej. Odśpiewano hymn Pol-
ski, a burmistrz Marek Długozi-
ma, wspólnie z prezesem Zarządu 
Ogólnopolskiego Okręgu Żołnie-
rzy Armii Krajowej Obszaru III 
Lwowskiego im. Orląt Lwowskich 
we Wrocławiu Leopoldem Ja-
nem Gomułkiewiczem, przywitał 
wszystkich zaproszonych gości. 
– Jaka jest idea powstania mu-
zeum w Trzebnicy? Umierają nam 
świadkowie tamtych czasów i hi-
storii, a historię trzeba pamiętać. 
Stąd ten pomysł, by przy wspar-
ciu i aprobacie burmistrza Marka 
Długozimy utworzyć w Trzebnicy 
Muzeum Armii Krajowej. Jest to 
jedyne miejsce, gdzie można ma-
gazynować informacje historyczne 
i ważne, by nie były one przekła-
mywane – powiedział prezes Le-
opold Gomułkiewicz. Następnie 
swoje przemówienie wygłosił bur-
mistrz Marek Długozima. Jego peł-
ną treść prezentujemy obok.

Prof. Wiesław Wysocki – Wice-
prezes Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej odczytał list 
skierowany do uczestników uro-
czystości przez Marszałek Sejmu 
Elżbietę Witek. Następnie nastąpił 
moment podpisania aktu erekcyj-
nego pod Muzeum Armii Krajowej, 
którego dokonali w imieniu środo-
wiska akowskiego prezes Leopold 
Jan Gomułkiewicz, w imieniu 
mieszkańców Trzebnicy burmistrz 
Marek Długozima oraz w imieniu 
władz Rzeczypospolitej Polskiej 
nieobecny na uroczystości wojewo-
da Jarosław Obremski. Został on 
umieszczony w kapsule pamięci ra-
zem z Medalem 80-lecia Powstania 
Armii Krajowej, Biuletynem Infor-
macyjnym Światowego Związku 

Żołnierzy AK oraz pamięcią prze-
nośną z bieżącym numerem gazety 
„Panorama Trzebnicka”. Następ-
nie kapsuła została umieszczona 
w ścianie Ratusza i została zakryta 
pamiątkową tablicą. 

Jednym z ważniejszych punk-
tów uroczystości było wręczenie 
Odznaczenia Pamiątkowego za 
zasługi dla Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej. Otrzy-
mali je burmistrz Marek Długo-
zima; Roman Chandoha; Stefan 
Czyżyński; Jan Gatner; Marian 
Gomułkiewicz; Krystyna Janow-
ska; Franciszek Kempa; Maciej 
Malecki; Roman Potocki oraz Pa-
weł Sowiński. Mateusz Kempa 
złożył ślubowanie i otrzymał Legi-
tymację Członka Nadzwyczajnego 
Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej, wstępując tym sa-
mym do związku. 

W czasie uroczystości obec-
ni byli kombatanci, a niektórzy 
z nich specjalnie na tą uroczystość 
przybyli także z innych regionów 
Polski, m.in. z Łodzi jak 98-letni 
Włodzimierz Pajdowski: – Byłem 
żołnierzem AK w czasie okupacji, 
w 41 roku składałem przysięgę do 
ZWZ przemianowanego później na 
AK. W tym czasie działo się wie-
le, dużo by opowiadać. Cieszę się, 
że powstaje takie miejsce, gdzie 
podtrzymywana będzie pamięć 
o nas i nasza historia – podsumo-
wuje a odznaczony podczas uro-
czystości trzebniczanin Stanisław 
Czyżyński dodaje: – Wspominam 
wojnę bardzo ciężko. Byłem na 
Syberii, Kazachstanie, Uzbekista-
nie i dopiero po tej tułaczce wró-
ciliśmy do kraju o co bardzo sta-
rał się mój ojciec – wspomina ze 
wzruszeniem. Jak mówi płk. prof. 
dr inż. Mieczysław Struś: – Przez 
dziesiątki lat zawieruchy komu-
nistycznej zamazywano pamięć 
i prawdę o bohaterach Armii Kra-
jowej, podobnie jak nie wspomina-
no o czynie bojowym ułanów pol-
skich. Ułanów, którzy wywodzili 
się od polskiej husarii, najlepszej 
jednostki bojowej w dziejach świa-
ta, która przez sto lat nie przegrała 
żadnej bitwy. Cieszę się, że te tra-
dycje odżywają – podsumowuje. 

Na zakończenie uroczystości 
odśpiewana została pieśń legionów 
– „My pierwsza brygada”.

Patriotycznie w Trzebnicy
W niedzielę na trzebnickim Rynku odbyły się 
uroczystości związane ze 102. rocznicą Święta 

Pułkowego 9-Pułku Ułanów Małopolskich 
z Trembowli na cześć ich zwycięstwa nad 

bolszewikami w bitwie pod Komarowem 
w 1914 roku. Wydarzenie było także okazją do 

podpisania i wmurowania Aktu Erekcyjnego 
pod utworzenie Muzeum Armii Krajowej 

w trzebnickim Ratuszu.

Szanowni Państwo!
Bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość, a w sposób szczególny witam: 

pana Leopolda Gomułkiewicza – Prezesa Zarządu Ogólnopolskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej im. „Orląt Lwowskich”. Chciałbym również serdecznie przywitać ojca Józefa Szańca – kape-
lana Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz naszych serdecznych gości z Ukrainy – de-
legację na czele z pułkownikiem Iwanem Baszniakiem i z sekretarzem miasta Sofijiwśka Borszczahiwka – pa-
nem Oleksandrem Medwidem. 

W sposób szczególny witam również Was – drodzy kombatanci. Zajmujecie szczególne miejsce w naszych 
sercach, a Wasza pamięć jest lokalną skarbnicą historii. Ponadto witam: Majora Damiana Matkowskiego oraz 
Majora Macieja Maleckiego, Wiceprezes Zarządu Głównego ŚZŻAK Wiesława Wysockiego, Sekretarza Łucja-
na Sokołowskiego, członek Prezydium Zarządu Głównego ŚZŻAK Annę Cywińską, a także przybyłe poczty 
sztandarowe, Radnych Rady Miejskiej w Trzebnicy, delegacje szkół wraz z dyrektorami, przedstawicieli po-
zostałych instytucji, organizacji, niezawodnych strzelców i harcerzy oraz wszystkich mieszkańców Gminy 
Trzebnica i przybyłych gości. Wszystkich, za którymi w słowach Bóg – Honor – Ojczyzna kryją się: miłość do 
kraju, duma narodowa, poczucie wspólnoty i odpowiedzialności za losy Polski.

Witam serdecznie w Trzebnicy, w mieście, które dzięki wielu podjętym inicjatywom wyrosło na przestrzeni 
ostatnich lat na prawdziwą enklawę patriotyzmu.

Przyznam, że w sposób szczególny jestem dumny z tego, że w Gminie Trzebnica dbamy, by nasze dzie-
ci i naszą młodzież wychować w duchu patriotyzmu i poszanowania tradycji. W ostatnich miesiącach, kiedy 
wszystkie nasze oczy zwrócone są w stronę Ukrainy i toczącej się tam okrutnej wojny – widzimy, jak ważne 
jest nauczanie historii w szkołach, jak ważna jest umiejętność czytania map, w końcu jak ważna jest: umiejęt-
ność rozumienia procesów zachodzących w świecie.

Nasi młodzi trzebniczanie wraz z całą społecznością lokalną każdego roku biorą udział we wszystkich 
ważnych świętach państwowych, które organizujemy na terenie Gminy Trzebnica. Uczą się godnie obchodzić 
Dzień Konstytucji 3 Maja, Dzień Flagi, Dzień Wojska Polskiego czy Narodowe Święto Niepodległości.

Ponadto każdego roku, w kwietniu zapalamy znicze pod Dębami Pamięci w Lesie Bukowym z okazji Dnia Pa-
mięci o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej. Miejsce to powstało w ramach ogólnopolskiej akacji „Katyń – ocalić od za-
pomnienia”. Po katastrofie smoleńskiej, która miała miejsce w 2010 roku, posadzony został dodatkowy dąb, który 
upamiętnia wszystkie ofiary tamtego tragicznego wydarzenia, na czele z Parą Prezydencką – śp. Marią i Lechem 
Kaczyńskimi. Mamy również w Gminie Trzebnica wiele pomników, które pozwalają nam zachować pamięć 
o przeszłości. Jestem dumny, że mogłem zainicjować powstanie między innymi: Pomnika Wolności, który od-
słoniłem z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, czy powstanie popiersia gen. Ryszarda 
Kuklińskiego. A w parku, tuż przy bazylice pod koniec ubiegłego roku dokonałem uroczystego odsłonięcia po-
mnika osoby niezwykle ważnej dla naszego Narodu – bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Z pewnością ważnym 
punktem na mapie naszego miasta jest również krzyż Katyńsko-Smoleński, przy którym modlimy się w intencji 
ofiar poległych na wschodzie czy Pomnik Żołnierzy Wyklętych.

Dziś do tej listy jakże ważnych wydarzeń patriotycznych dołącza 102. rocznica Święta Pułkowego 9-Puł-
ku Ułanów Małopolskich z Trembowli. Dziękujemy za zwycięską bitwę Dziewiątego Pułku pod Komarowem 
w 1920 roku, która była największym kawaleryjskim zwycięstwem w XX w. w czasie wojny polsko-bolszewic-
kiej, ale dziękujemy również za wszystkich Żołnierzy Wojska Polskiego, którzy strzegli i strzegą nas i naszych 
granic. 

To dla mnie zaszczyt, że dzisiejsze święto mogliśmy zorganizować w Trzebnicy wspólnie z Ogólnokrajowym 
Okręgiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Obszaru III Lwowskiego im. Orląt Lwowskich we 
Wrocławiu pod dowództwem prezesa Leopolda Gomułkiewicza. Panie Leopoldzie, dziękuję za dobrą współpracę.

Za chwilę nastąpi ważny moment – podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowania tablicy pod budowę mu-
zeum Armii Krajowej w Trzebnicy. Zależy mi, by było to miejsce, w którym nie tylko będziemy ocalać historię 
od zapomnienia, ale w którym będziemy także edukować i inspirować do szukania własnych korzeni i budo-
wania poczucia tożsamości narodowej i lokalnej.

Serdecznie gratuluję wszystkim, którzy otrzymają dziś Medal Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej. To wyróżnienie przyznane za wybitne zasługi w dziedzinie rozpowszechniania wiedzy 
o Polskim Państwie Podziemnym i Armii Krajowej i niech będzie on dla nas wszystkich zobowiązaniem, by-
śmy w tym zadaniu nie ustawali.

Wiele razy po dramacie II wojny światowej słyszeliśmy: Nigdy więcej wojny. Niestety, widzimy, że choć 
pokolenia naszych dziadków i rodziców wywalczyły dla nas wolność, często poświęcając własne życie, to dziś 
okazuje się ona wartością zagrożoną. Żyjemy w czasach, kiedy na nowo musimy sobie wszyscy przypomnieć, 
co znaczą: odwaga, bohaterstwo, niezłomność, poświęcenie, ale i solidarność, odpowiedzialność, w końcu: 
współczucie.

Na zakończenie dzisiejszej uroczystości życzę nam wszystkim pokoju. Niech nigdy go nam nie zabraknie, 
w naszym kraju, na naszych granicach, ale i w naszych rodzinach

Marek Długozima 
Burmistrz Gminy Trzebnica

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a wsp ó lnie z Pre ze se m Z ar z ądu O gó lnop o ls k ie go 
O k rę gu Żo ł nie r z y Armii  K rajowej O bs z aru I I I  lwows k ie go im . O rl ąt 
lwows k ic h we Wro c ł awiu le op o l de m Jane m G omu ł k iewic ze m p o dpis al i  ak t 
e re kc yj ny p o d p owst anie M u ze um AK , a t ak że z am k nę li  k apsu ł ę c z asu .

▶ W k apsule raze m z ak te m e re kc yj ny m zost a ł  umie s zc zony M e d al 8 0 - le c ia 
Powst ania Armii  K rajowej ,  Biule t y n I nform ac yj ny Światowe go Związ ku 
Żo ł nie r z y AK oraz p e ndrive z b ie ż ąc y m num e re m g aze t y „ Panoram a 
Tr ze b nic k a”.  N astę pnie k apsu ł ę w śc ianie R at u s z a umie śc i l i  M ate u s z Ke mpa 
C z ł one k N ad z w yc z aj ny o k rę gu AK I I  O bs z aru lwows k ie go oraz se k re t ar z 
ok rę gu M arc in Kurowsk i.

▶ M ate u s z Ke mpa z ł oż y ł  ś lu -
b owanie i  ot r z y m a ł le git y-
m ację C z ł onk a N ad z w yc z aj -
ne go Światowe go Związ ku 
Żo ł nie r z y Armii  K rajowej .

▶ Ce nt ralny m p unk te m ob c ho dów 102 . ro c z nic y Świę t a 
Pu ł kowe go 9 - Pu ł ku U ł anów M a ł op o ls k ic h z Tre mb owli  by ł 
t r ze b nic k i  R y ne k .

▶ Burmistrz Marek D ługozima oraz leopold 
Gomu ł kiewic z – Prezesa Zarządu Ogólno -
polskiego Okręgu Światowego Związku Żo ł-
nierz y Armii Krajowej im. „Orląt lwowskich” 
podziękowali wsz ystkim za obecność.

▶ Je dny m z waż niejs z yc h p unk tów uro c z ystośc i  by ł o w rę c ze nie O d z nac ze nia Pamiąt kowe go z a z as ł u gi dl a Światowe go 
Związ ku Żo ł nie r z y Armii  K rajowej .  O t r z y m ali  je b urmist r z M are k D ł u goz im a; Rom an Chando ha; Ste fan C z y ż y ńs k i;  Jan 
G at ne r;  M arian G omu ł k iewic z ;  K r yst y na Janows k a;  Franc is ze k Ke mpa; M ac iej  M ale c k i;  Rom an Poto c k i  oraz Pawe ł Sowińs k i .

▶ D l a uc ze st ników uro c z ystośc i  pr z ygotowano 
30 0 p orcj i  wojs kowej gro c hówk i.
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Tegoroczne obchody 102. rocz-
nicy Cudu nad Wisłą rozpoczęły 
się uroczystą mszą świętą w bazy-
lice św. Jadwigi Śl. w intencji Oj-
czyzny zamówioną przez Urząd 
Miejski w Trzebnicy. Po nabo-
żeństwie na placu przed bazyli-

ką burmistrz Marek Długozima 
wygłosił okolicznościowe prze-
mówienie, w którym m.in. oddał 
hołd wszystkim bohaterom wal-
czącym w bitwie warszawskiej. 
Słowa uznania i wielkiego sza-
cunku skierował także do kom-

batantów: – Wielkim szacunkiem 
i wdzięcznością otaczamy także 
obecnych wśród nas kombatantów 
– byłych żołnierzy regularnych 
formacji wojskowych, oddziałów 
partyzanckich, uczestników ruchu 
oporu, którzy – narażając swoje 
życie i zdrowie – nie szczędzili sił 
i ofiar w walce o wolność i god-
ność naszego narodu. Dzisiejsze 
święto przeżywamy w momencie, 
gdy Rosja znów zaatakowała su-
werenne i niepodległe państwo – 
Ukrainę. Kolejna wielka historia 
kraju, pisze się na naszych oczach 

i staje się udziałem nas wszyst-
kich. Ta historia już zapisuje naj-
mroczniejsze karty przyszłych 
podręczników. Jednak wielokrot-
nie w dziejach świata bywało tak, 
że nadzieja i wiara, a także śmiała 
myśl ludzi, dla których wolność 
była wartością świętą, zmieniała 
losy i dzieje. Wielokrotnie rów-
nież w naszej polskiej historii tam, 
gdzie wszystko wydawało się już 
skończone i rozstrzygnięte, tam 
właśnie zaczynały się rzeczy wiel-
kie i ważne, tak jak podczas bitwy 
w 1920 roku. Mam nadzieję, że tak 

jak my wtedy, tak dziś Ukraińcy 
wyjdą zwycięsko z walki, którą to-
czą o swoją przyszłość i tożsamość 
narodową – podsumował bur-
mistrz Marek Długozima.

Dzień 15 sierpnia zakończono 
jak co roku w uroczysty sposób 
poprzez złożenie wiązanek kwia-
tów pod Krzyżem Katyńskim 
i Smoleńskim, Pomnikiem Sy-
biraków oraz Pomnikiem II Armii 
Wojska Polskiego.

[sh]

święto wojska polskiego
15 sierpnia to dzień upamiętniający zwycięstwo 

Polski w bitwie warszawskiej z 1920 roku – 
stoczonej podczas wojny polsko-bolszewickiej. 

Z tej okazji dzień ten ustanowiono również 
Świętem Wojska Polskiego.

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

▶ Wz ią ł  w niej  u d z ia ł  b urmist r z M are k D ł u goz im a , z astę p c a burmist r z a K r yst y na 
H a ł ad aj oraz m . in .  Kurator Do lnoś l ąs k i  Rom an Kowalc z y k .

▶ Kompania honorowa Wojs k a Po lsk ie go by ł a ob e c na p o dc z as uro c z ystośc i .

▶ Poś wię ce nia t ab lic y do kona ł 
ojc ie c Józe f Sz anie c – k ap e l an 
O k rę gu Światowe go Związ ku 
Żo ł nie r z y Armii  K rajowej .

▶ Pro f.  Wie s ł aw W yso c k i  – Wice p re ze s 
Światowe go Związ ku Żo ł nie r z y Armii 
K rajowej o dc z y t a ł  l ist  s k ie rowany do 
uc ze st ników uro c z ystośc i  p r ze z M ar-
s z a ł e k Sej mu E l ż b ie tę Wite k .

▶ O b c ho d y roz p o c zę ł y s ię ms z ą ś w. w Kośc ie le G arni zonow y m  
pw. ś w. E l ż b ie t y we Wro c ł awiu .

▶ W uro c z ystośc iac h b ra ł  rów nie ż u d z ia ł  p o c ze t s z t and arow y 
ze Sz ko ł y Po d st awowej nr 2 .

▶ De le g acje z ł oż y ł y k wiat y p o d t ab lic ą upamię t niając ą p o le g ł yc h żo ł nie r z y Armii  K rajowej .

▶ N astę pnie de le g acje z ł oż y ł y k wiat y p o d K r z y że m Kat y ńs k im i  Smo le ńsk im , 
a t ak że p o d Pomnik ie m Sy b iraków oraz …

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a w raz z de le g acją.

▶ Uro c z ystośc i  roz p o c zę ł y s ię o d ms z y ś w. w inte ncj i  Ojc z y z ny z am ówionej 
pr ze z burmist r z a M ark a D ł u goz im ę.

▶ …I I  Armii  Wojs k a Po ls k ie go. N a z dj .  de le g acja kombat antów.
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Адже концертові передували 
музичні майстер-класи, на яких 
під пильним наглядом профе-
сійних наставників учасники 
навчалися, тренувалися, підби-
рали репертуар, переймали дос-
від і отримували цінні поради. 
Показати особистий прогрес і 
відчути себе справжніми зірка-

ми вони змогли на сцені перед 
численною публікою. А це не-
замінний досвід для кожного 
артиста.

Координувала проєкт Аґн-
єшка Незгода, музичним на-
прямком опікувався Павел 
Стучинський, а вокалом — 
Мацей Адамчик. Ці музикан-

ти-професіонали, запрошені із 
Національного Форуму Музики 
у Вроцлаві, стали не тільки гар-
ними тренерами для своїх ко-
лег-початківців, але й добрими 
друзями для всіх, хто зголосив-
ся на участь у «Музичній Пла-
неті». На концерті «Життя — це 
диво» вони виступили разом зі 
своїми підопічними, підтриму-
ючи їх та надихаючи.

Відвідав свято музики й та-
лантів і мер гміни Тшебниця 
Марек Длуґозіма. Він подя-
кував організаторам за їхній 
вклад у розвиток творчої моло-
ді й наголосив, що життя — це 
дійсно справжнє диво, осо-
бливо у такі нелегкі часи, коли 
зовсім поруч на сході триває 
справжня війна.

— Сьогоднішній концерт у 
виконанні цих прекрасних мо-
лодих і талановитих артистів 
зумів духовно нас об’єднати, 
за що я щиро вдячний. Коли 
пані Богуміла Луканець ска-
зала мені, що варто зробити 
щось для цієї молоді, аби вона 
могла ще яскравіше засяти на 
сцені, я охоче погодився і під-
тримав цю ідею. Бо розумію, 
що це їхні перші підкорені вер-
шини, а в майбутньому на них, 
можливо, чекають Карнеґі Голл 
та Метрополітен Опера. Дякую 
пані Богумілі Луканець, пані 
Аґнєшці Незгоді, панові Павлу 
Стучинському і панові Мацею 
Адамчику, завдяки яким ми всі 
сьогодні змогли поринути у цей 
чудовий і неймовірний світ му-
зики. Очевидно, що наші сьо-
годнішні учасники — це цвіт 
польської молоді, на якій нам 

так сильно залежить і в яку ми 
так сильно й глибоко віримо, — 
сказав мер.

Богуміла Луканець, в свою 
чергу, подякувала пану меру 
Маркові Длуґозімі за підтримку 
і нагадала всім присутнім слова 
видатного автора пісень Єжи 
Керна:

— «Музика, як небо. Тільки 
якщо небо всипане зірками, то 
музика — нотами». Отже, тут 
ми побачили тих зірок і зірочок, 
у чиїх руках звучить музика. А 
музика, безумовно, має вплив 
на всіх, хто її слухає. Вірю, що у 
серцях всіх вас, присутніх сьо-
годні в залі, музика віднайшла 
своє місце й ви тішилися голо-
сами наших артистів, —звер-
нулася на прощання пані Лука-
нець до глядачів.

[ic]

Koncert poprzedziły warsztaty 
muzyczne. Uczestnicy, pod okiem 
profesjonalnych muzyków, uczyli 
się śpiewać, ćwiczyli, dobierali re-
pertuar, zdobywali sceniczne do-
świadczenia. Wszystko, by na kon-
cercie finałowym zaprezentować 
swój osobisty postęp i poczuć się 
jak prawdziwe gwiazdy występują-
ce na scenie przed dużą publiczno-
ścią. A to niezastąpione przeżycie 
dla każdego artysty.

Koordynatorem projektu była 
Agnieszka Niezgoda, kierownictwo 
muzyczne objął Paweł Stuczyń-
ski, za wokal odpowiadał Maciej 
Adamczyk. Ci profesjonalni mu-
zycy, na co dzień związani z Naro-
dowym Forum Muzyki we Wro-
cławiu, stali się nie tylko dobrymi 
trenerami dla swoich początkują-

cych kolegów, ale także dobrymi 
przyjaciółmi dla wszystkich, którzy 
zgłosili się do udziału w „Muzycz-
nej Planecie”. Na koncercie „Życie 
cudem jest” występowali razem ze 
swoimi podopiecznymi, wspierając 
ich i inspirując.

Marek Długozima, burmistrz 
gminy Trzebnica podczas koncer-
tu podziękował prowadzącym za 
wkład w rozwój młodzieży i pod-
kreślił, że życie rzeczywiście jest 
prawdziwym cudem, zwłaszcza 
w tak trudnych czasach, kiedy bar-
dzo blisko na wschodzie toczy się 
prawdziwa wojna.

— Dzisiejszy koncert w wykona-
niu tych pięknych młodych i uta-
lentowanych artystów połączył nas 
duchowo, ale również międzypo-
koleniowo, za co serdecznie dzię-

kuję. Ogromnie się cieszę, że udało 
nam się wspólnie z panią Bogumiłą 
Łukaniec zorganizować ten jakże 
ważny projekt dla młodzieży. Dziś 
to ich pierwsze zdobyte muzyczne 
szczyty, a w przyszłości mogą na 
nich czekać Carnegie Hall i Me-
tropolitan Opera. Muzyka pomo-
gła nam dziś na chwilę zapomnieć 
o okrucieństwie wojny i zobaczyć, 
jak wspaniałym jest mostem mię-
dzy ludźmi, bez względu na na-
rodowość, historię. Dziękuję pani 

Bogumile Łukaniec, pani Agniesz-
ce Niezgodzie, panu Pawłowi 
Stuczyńskiemu i panu Maciejo-
wi Adamczykowi, dzięki którym 
wszyscy mogliśmy dziś zanurzyć 
się w ten wspaniały i niesamowity 
świat muzyki – powiedział bur-
mistrz.

Z kolei Bogumiła Łukaniec po-
dziękowała panu burmistrzowi 
Markowi Długozimie za wsparcie 
i przypomniała wszystkim obec-
nym słowa wybitnego autora piose-

nek Jerzego Kerna:
— „Muzyka jest jak niebo. Tyle 

tylko, że niebo jest usłane gwiazda-
mi, a muzyka jest usłana nutami”. 
Więc tutaj widzieliśmy te gwiazdy 
i gwiazdki, w których rękach brzmi 
muzyka. A muzyka z pewnością 
działa na każdego, kto jej słucha. 
Wierzę, że w sercach wszystkich 
obecnych dziś na sali, muzyka od-
nalazła swoje miejsce – podsumo-
wała pani Łukaniec.

[ic]

«Життя — це диво», коли лунає музика

życie cudem jest gdy brzmi muzyka
15 sierpnia w Gminnym Centrum Kultury 

i Sztuki w Trzebnicy odbył się koncert finałowy 
„Życie cudem jest” realizowany w ramach 

projektu „Muzyczna Planeta”. W wydarzeniu 
udział wzięli młodzi ludzie pochodzący z Dolnego 

Śląska, a także z Ukrainy. Swoim śpiewem 
i  tańcem zaprezentowali  swój  

talent i wyniki ciężkiej pracy.

15 серпня в Тшебниці у Гмінному центрі 
культури і мистецтв відбувся фінальний кон-

церт проєкту «Музична планета» під назвою 
«Життя — це диво». Участь у ньому взяло пів-
тора десятка обдарованих юнаків та дівчат із 

різних куточків всієї Нижньої Сілезії, а також 
з України. Своїм співом і танцями вони проде-

монстрували власний талант та  
результати сумлінної праці.

21 lipca 2022, w imieniu wła-
snym i całej wspólnoty samorządo-
wej, z ogromnym smutkiem i żalem 
pożegnałem śp. Mariusza Skórę – 
wspaniałego człowieka, trzebnicza-
nina, przedsiębiorcę, który w Gminie 
Trzebnica od ponad 20 lat prowadził 
rodzinną firmę SANMAR.

Śp. Mariusz Skóra był człowiekiem 
o niezwykle otwartym sercu, zawsze 
gotowy, by nieść pomoc innym, cze-
go doświadczyłem również osobiście. 
Wielokrotnie miałem tę okazję, by się 
z nim spotkać, porozmawiać i jako 
burmistrz zawsze mogłem liczyć 
na jego wsparcie i pomoc. O cokol-
wiek bym go nie poprosił, jeśli cho-
dzi o zadania realizowane w gmi-
nie Trzebnica, nigdy tej pomocy nie 

odmówił. Nasza relacja była bardzo 
serdeczna, pełna życzliwości, przyja-
cielska i na długo pozostanie w mojej 
pamięci. 

To człowiek wielki duchem, lubił 
życie i lubił ludzi. Dobry i mądry. Ob-
darowany licznymi talentami, które 
rozwinął najlepiej jak potrafił. Przez 
lata mogłem podziwiać, jak z suk-
cesami prowadził swoją firmę i wi-
działem, że ma jeszcze wiele planów 
i pomysłów na jej rozwój… Przy tym 
bardzo często w rozmowie ze mną 
podkreślał, że wszystko, co robił, ro-
bił z myślą o swoich dzieciach, by to 
one mogły kontynuować jego dzieło. 

Mimo choroby do końca starał się, 
by każdy dzień przeżyć najlepiej jak 

potrafił, otoczony miłością i życzli-
wością kochającej żony Anety, dzieci: 
Julii i Patryka oraz wnuków, a także 
licznych przyjaciół. 

Swoje serce poświęcił nie tylko ro-
dzinie i firmie, ale także swojej pasji – 
łowiectwu. Był wieloletnim prezesem 
Koła Łowieckiego „Trop”, gdzie dał 
się poznać jako świetny organizator 
i pomysłodawca wielu wydarzeń. 

Drogi Mariuszu,
Zapewniam Cię, że pamięć o To-

bie pozostanie żywa w naszych ser-
cach i w naszej modlitwie. Spoczywaj 
w pokoju!

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko…”
ks. Jan Twardowski

Wyrazy głębokiego współczucia oraz otuchy z powodu śmierci

śp. Ryszarda Gruszczyńskiego
dobrego, wrażliwego człowieka o wielkim sercu, dbającego o rodzinę

dla
żony Krystyny i córki Moniki z rodziną oraz wszystkich bliskich

składa
Burmistrz Gminy Trzebnica

Marek Długozima

Wspomnienie
Po gr zeb  śp.  M a r i usz a  Skóry  21  l ip ca  2 022

„Wszystko umiera, tylko pamięć dobrych uczynków nie ginie”. 
Napoleon I

Z wielkim żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci

śp. Bogusławy Kubicy
życzliwego człowieka o wielkim sercu,

sołtys Jaźwin w latach 2013-2019, doskonałej organizatorki
bezinteresownie działającej na rzecz lokalnej społeczności

Łącząc się w żałobie, szczere wyrazy współczucia

córkom Ani i Aleksandrze z rodzinami oraz wszystkim bliskim
składa

Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima wraz z sołtysami

„Umarłych wieczność dotąd trwa, 
dokąd pamięcią im się płaci”

Wisława Szymborska

Z wielkim żalem i smutkiem przyjąłem 
wiadomość o śmierci

śp. Mariusza Skóry
doskonałego przedsiębiorcy

wspaniałego życzliwego człowieka 
dbającego o rodzinę

Łącząc się w żałobie, 
szczere wyrazy współczucia

żonie Anecie, córce Julii 
oraz

synowi Patrykowi wraz z rodziną 
i wszystkim bliskim

składa
Burmistrz Gminy Trzebnica

Marek Długozima

Wyrazy głębokiego współczucia 
oraz otuchy z powodu śmierci

śp. kol. 
Mariusza Skóry

Prezesa Wojskowego Koła Łowieckiego „TROP”

dla
żony Anety, córki Julii 

oraz syna kol. Patryka z rodziną 
składa w imieniu wszystkich członków Koła

Zarząd WKŁ TROP

Skarbnik kol. Marcin Wilga

Sekretarz kol. Michał Dul 

Niech Mu knieja wiecznie szumi!
Darz Bór Prezesie!

"Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. 
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. 

Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki." 
(Ewangelia wg św. Jana 11,25-26)

Z wielkim żalem i smutkiem przyjąłem 
wiadomość o śmierci

śp. Leokadii Skóry
Łącząc się w żałobie, 

szczere wyrazy współczucia

mężowi Andrzejowi, córce Monice 
i synowi Sebastianowi

wraz z rodzinami 
oraz wszystkim bliskim

składa
Burmistrz Gminy Trzebnica

Marek Długozima

▶ B o gumi ł a Łuk anie c p o d z ię kowa ł a ze sce ny ws z yst k im w y konawcom , ar t ystom oraz 
burmist r zowi M arkowi D ł u goz imie,  k tór y z aprop onowa ł org ani z ację f ina ł owe go konce r t u 
w s al i  k inowej G minne go Ce nt rum Kul t ur y i  Sz t uk i .

▶ W s al i  k inowej ze b ral i  s ię mie s z k ańc y,  k tór z y c hę t nie o k l as k iwali  p opis y wo k alne m ł o dyc h 
ar t ystów z Po lsk i  i  Uk rainy.

▶ B u r m i s t r z  p o d z i ę k o w a ł  w s z y s t k i m  z a a n g a ż o w a n y m 
w  p r z e p r o w a d z e n i e  k o n c e r t u  „ Ż y c i e  c u d e m  j e s t ”.



28 29NR 12 / 217 / 26.08.2022NR 12  / 217 / 26.08.2022

W dniach 4 i 10 sierpnia 
w Trzebnicy odbyły się intensywne 
warsztaty muzyczne. Ich uczest-
nicy mogli nie tylko ćwiczyć na 
scenie Gminnego Centrum Kul-
tury i Sztuki, ale także otrzymy-
wali cenne rady i wskazówki od 
doświadczonych muzyków zwią-
zanych zawodowo z Narodowym 
Forum Muzyki we Wrocławiu. 
Młodymi artystami opiekowali 
się: Paweł Stuczyński (kierownic-
two muzyczne), Maciej Adamczyk 
(opieka wokalna), Agnieszka Nie-
zgoda (koordynacja projektu).

Postępy wszystkich były oczy-
wiste. Jeśli pierwszego dnia wśród 
uczestników było wielu takich, 
którzy bali się sceny lub nie śpie-
wali zbyt pewnie, to drugiego 
dnia warsztatów muzycznych, po 
długich zajęciach, indywidual-
nych konsultacjach i pracach do-
mowych, wszyscy byli świetnie 
przygotowani. Jednym trenerzy 
doradzali dopracowanie repertu-
aru, innym poprawiali technikę. 
Dzielili się ze wszystkimi zawodo-
wymi niuansami. Wszystko po to, 
aby uczestnicy zaprezentowali się 
jak najlepiej podczas koncertu fina-
łowego „Życie cudem jest”, a zdo-
byta wiedza i umiejętności zostały 
z nimi na zawsze. Praca odbywała 
się w przyjaznej, serdecznej atmos-
ferze.

Łącznie, na warsztaty muzyczne 
zgłosiło się 16 osób. Wśród nich nie 
tylko młodzież i nie tylko trzebni-
czanie. Projekt osiągnął bowiem 
prawdziwie międzynarodowy po-
ziom.

Alla i Kateryna Gruzdiewe to 
śpiewające matka i córka, które 
przyjechały z Kijowa do Polski 
po 24 lutego z powodu wojny na 
Ukrainie. Wyjechały dosłownie 
pod ostrzałem. Mówią, że w ich 
domu zawsze obecna była muzyka. 

Alla śpiewała w jednym z narodo-
wych zespołów folklorystycznych 
przez 26 lat, a Katya to laureatka 
wielu międzynarodowych konkur-
sów i nauczycielka śpiewu. Przez 
prawie pół roku te panie nie miały 
okazji poważnie poświęcić się mu-
zyce. Tak więc „Muzyczna Planeta” 
stała się dla nich prawdziwą szansą 
– ich oczy błyszczały, a głosy roz-
brzmiewały z nową siłą. Przyznają, 
że na warsztatach muzycznych na-
uczyły się wielu przydatnych rze-
czy, mimo że są zawodowymi śpie-
waczkami z doświadczeniem.

— Tęsknimy za muzyką, na-
sza dusza pragnie śpiewać. Te-
raz mieszkamy w Krusznicy i nie 
pracujemy w branży muzycznej. 
Dlatego, gdy dowiedziałyśmy 
się o warsztatach muzycznych 
w Trzebnicy, bardzo się ucieszyły-
śmy. Przyjechałyśmy, by się zapre-
zentować, nauczyć się czegoś no-
wego, ale także, by posłuchać, jak 
śpiewają inni. Osobiście przydat-
ne były dla nas porady dotyczące 
dykcji, prawidłowego oddychania, 
intonacji dźwięków i fraz. Język 
ukraiński jest wymawiany i śpie-
wany nieco inaczej. Dlatego warto 
poznać pewne niuanse dotyczące 
brzmienia i wymowy podczas śpie-
wania piosenek po polsku. Ogólnie 
rzecz biorąc, muzyka jednoczy, to 
jedyny język, który wszyscy rozu-
mieją— dzieli się swoimi wraże-
niami pani Alla.

Jej córka Katya mówi, że w prze-
ciwieństwie do mamy, która śpiewa 
folklor, ona wybiera jazz. Dodaje, 
że instrukcje, które otrzymała od 
profesjonalnych mentorów, z pew-
nością się przydadzą.

— Jeśli w przyszłości będzie 
kontynuacja „Muzycznej Planety”, 
na pewno weźmiemy w niej udział. 
Śpiewa co trzecia osoba na Ukra-
inie. A wszyscy nasi polscy przyja-

ciele już wiedzą, że wielu Ukraiń-
ców ma talent muzyczny, wspierają 
nas i zachęcają.

Z Ukrainy przyjechał tak-
że 16-letni Daniil Zimczuk. 
W rodzinnej Białej Cerkwi uczęsz-
czał do szkoły muzycznej, a śpie-
wanie było jego hobby. Po inwazji 
Rosji na Ukrainę życie Daniila 
zmieniło się. Przeprowadził się do 
Polski, przestał grać. Teraz warsz-
taty pozwoliły mu na nowo powró-
cić do hobby, ale i przezwyciężyć 
dawne lęki:

— Chociaż lubię śpiewać, boję 
się sceny. Szczególnie często gubię 
się, gdy patrzy na mnie wiele osób. 
Przyznam, że bardzo podobają mi 
się te warsztaty muzyczne. Przede 
wszystkim dlatego, że rozwijam 
swoje hobby. A trenerzy? Uważnie 
słuchają, doradzają, podpowiadają, 
co jest nie tak, ale i chwalą mocne 
strony. Mam nadzieję, że po rozpo-
częciu roku akademickiego (klasa 
kończąca szkołę), będę miał czas 
na moje hobby i rozwój osobisty.

Na warsztatach muzycznych za-
wiązały się nowe przyjaźnie, poza 
tym wszyscy uczestnicy bez wyjąt-
ku zauważają, że „Muzyczna Pla-
neta” dodała im pewności siebie. 
To bardzo ważne dla artystów.

16-letnia Julia Piech opowiada, 
jak obserwowała własne postępy 

w śpiewaniu. Jej występ na pierw-
szym warsztacie muzycznym zo-
stał nagrany przez koleżankę, by 
dziewczyna mogła spojrzeć na sie-
bie z boku i pracować nad własny-
mi błędami.

— Potem wysłuchałam mojego 
śpiewu, a także cennych rad, jakie 
otrzymałam od pani Agnieszki 
i pana Macieja. Były to uwagi do-
tyczące oddechu, wydobywania 
pewnych „zablokowanych” dźwię-
ków, wymowy. Potem pracowałam 
nad dykcją, ćwiczyłam. I myślę, 
że zmiany już słychać. Choć nie 
wszystko jest do końca tak dosko-
nałe, jakbym chciała. Żałuję, że nie 
będę mogła wystąpić ze wszyst-
kimi na koncercie finałowym 
i zaśpiewać piosenkę, którą wybrali 
dla mnie trenerzy i która stworzyła 
mi szansę, by zaprezentować mój 
wokal. Niestety, sprawy rodzinne 
pokrzyżowały moje plany. Ale na 
pewno będę kontynuowała pracę.

Oliwka Pawlak z Obornik Ślą-
skich ma 17 lat i mówi, że o „Mu-
zycznej Planecie” dowiedziała się 
od koleżanki. Zaprosiła ją, by po-
szły razem i mogły się wspierać. 
Teraz Oliwka mówi, że „Muzyczna 
Planeta” dała jej więcej przestrzeni 
do śpiewania i pewność siebie:

— Czuję, że trenerzy są profe-
sjonalistami w swojej dziedzinie. 

Po pierwszym przesłuchaniu do-
stałam kilka komentarzy i usłysza-
łam, że muszę być odważniejsza na 
scenie. Na drugim przesłuchaniu 
poszło mi znacznie lepiej. A kon-
cert finałowy zapowiada się na-
prawdę ciekawie. Obecnie nie 
ćwiczę systematycznie, ale w przy-
szłości chciałabym, by śpiewanie 
było moim głównym zajęciem. 
Dlatego uczestniczę w warsztatach.

Kolejną młodą uczestniczką jest 
16-letnia Zuzia Marciniak z Trzeb-
nicy. Od trenerów muzycznych 
dostała repertuar, który pozwolił 
jej czuć się pewnie i był bardzo in-
spirujący.

— Cieszę się, że mam okazję 
pracować pod okiem profesjo-
nalnych muzyków i rozwijać się 
w ten sposób. Na podstawie ich 
komentarzy ćwiczyłam w domu. 
Wcześniej tylko od czasu do cza-
su śpiewałam dla siebie, ale teraz 
rozumiem, że śpiewanie to moja 
prawdziwa pasja. A ponieważ jest 
okazja do takich występów, zdoby-
wam nowe doświadczenia i posze-
rzam horyzonty.

15 sierpnia mieszkańcy Trzebni-
cy i nasi goście mogli ocenić wyni-
ki pracy uczestników „Muzycznej 
Planety” na koncercie finałowym 
„Życie cudem jest”.

[ic]

nasza dusza pragnie śpiewać
„Muzyczna Planeta” to cykl warsztatów, które 

poprzedziły koncert finałowy „Życie cudem 
jest”, który odbył się 15 sierpnia w Gminnym 

Centrum Kultury i Sztuki. Uzdolniona młodzież 
pod okiem profesjonalistów miała okazję 

szlifować swój talent.

Протягом 4 і 10 серпня в 
Тшебниці відбувалися інтен-
сивні музичні майстер-класи. 
Їх учасники не тільки змогли 
повправлятися на сцені зали 
Гмінного центру культури і 
мистецтв, а й отримали цінні 
поради та інструкції від досвід-
чених наставників, запрошених 
із Національного Форуму Му-
зики у Вроцлаві. Юними му-
зикантами опікувалися: Павел 
Стучинський (музичний напря-
мок), Мацей Адамчик (вокал) та 
Аґнєшка Незгода (координація 
проекту).

Прогрес у всіх був очевидний. 
Адже якщо першого дня серед 
учасників було чимало тих, хто 
боявся сцени або співав не дуже 
впевнено, то на другий день 
майстер-класів після тривалих 
занять, індивідуальних кон-
сультацій та домашніх завдань 
прийшли вже практично готові 
артисти. Комусь тренери пора-
дили доопрацювати репертуар, 
комусь — вдосконалити техні-
ку. Ділилися з усіма професій-
ними тонкощами та відкрива-
ли секрети. Усе для того, аби 
учасники якнайкраще показали 
себе на фінальному концерті 
«Життя — це диво», а здобуті 
знання і навички залишилися з 
ними назавжди.

Найкраще працюється саме 
у такій, дружній і приязній ат-
мосфері, коли навчання й спіл-
кування йдуть пліч-о-пліч і су-
проводжуються позитивними 
емоціями. Про це добре знає 
Богуміла Луканець — ідейна 
натхненниця й організаторка 

«Музичної планети». Багатьох 
учасників вона запросила на 
майстер-класи особисто, адже 
завжди тісно контактує з міс-
цевими талантами. Так, на 
«Музичну планету» потрапило 
багато з тих, хто брав участь у 
благодійному польсько-україн-
ському концерті «Бо світ — це 
ми», який проходив у Тшебни-
ці, в Базиліці св. Ядвіги у червні.

Загалом на майстер-кла-
си зголосилося 16 осіб. Серед 
них — не тільки юнацтво, та й 
не тільки тшебничани. Проєкт 
вийшов на справді міжнарод-
ний рівень.

Алла і Катерина Груздєві — 
співочі мама та дочка з Києва, 
які прибули в Польщу після 
24 лютого у зв’язку з війною в 
Україні. Виїжджали буквально 
під обстрілами. Розповідають, 
що вдома займалися музикою 
постійно. Алла протягом 26 
років співала в одному з націо-
нальних фольклорних колекти-
вів. А Катя стала лауреаткою ба-
гатьох міжнародних конкурсів 
та викладала вокал дітям. Май-
же пів року ці пані не мали мож-
ливості серйозно приділяти час 
музиці. Тож «Музична планета» 
стала для них справжньою від-
душиною — їхні очі засяяли, а 
голоси залунали з новою силою. 
Зізнаються, що на майстер-кла-
сах змогли почерпнути для себе 
багато корисного навіть попри 
те, що самі є професійними спі-
вачками з досвідом.

— Ми сумуємо за музикою, 
наша душа прагне співати. За-
раз ми мешкаємо у Крушніцах 

і працюємо не в музичній сфе-
рі. Тому коли дізналися, що тут 
відбудуться такі майстер-класи, 
дуже зраділи. Прийшли, щоб 
показати себе, а також повчи-
тися, послухати, як співають 
інші учасники. Корисно було 
отримати поради щодо дикції, 
правильного дихання, звукової 
і фразової інтонації. Українська 
мова вимовляється і співається 
трохи по-іншому. Тому цікаво 
дізнаватися якісь нюанси щодо 
звучання і вимови, коли спі-
ваєш пісню польською мовою. 
А загалом музика об’єднує, це 
єдина мова, яку розуміють всі, 
— ділиться враженнями пані 
Алла.

Її дочка Катя розповідає, що 
співає джаз, а не фольклор, як її 
мама. А вказівки, які отримала 
від професійних наставників, 
точно стануть у пригоді і їй.

— Якщо буде продовження 
«Музичної планети» в майбут-
ньому, теж обов’язково брати-
мемо участь. В Україні у нас 
співає кожен третій. І всі наші 
польські друзі вже знають, що 
багато українців мають музич-
ний талант, підтримують нас і 
заохочують.

Приїхав з України і 16-річний 
Даниїл Зімчук. У рідній Білій 
Церкві він відвідував музичну 
школу, спів був його хобі. Та че-
рез інвазію Росії життя зміни-
лося, після переїзду в Польщу 
стало не до музики. До того ж, 
у хлопця не так давно саме за-
вершилася мутація голосу, тому 
для нього тепер все по-новому. 
Майстер-класи дали змогу по-
бороти давні страхи:

— Для мене це стало прогре-
сом, бо я хоч і люблю співати, 
та боюся сцени. Особливо часто 
гублюся, коли багато людей на 
мене дивиться. На майстер-кла-

сах мені дуже подобається. 
Перш за все, тому що я розви-
ваю своє хобі. А ще дуже ім-
понують тренери, які уважно 
слухають, радять, кажуть, що 
не так, а що навпаки — вдаєть-
ся краще. Сподіваюся, що піс-
ля початку навчального року 
(випускний клас школи) в мене 
залишатиметься час на моє хобі 
і на особистий розвиток.

На музичних майстер-класах 
всі неабияк потоваришували 
— як між собою, так і зі своїми 
наставниками. А окрім того, усі 
без винятку учасники відзнача-
ють, що «Музична планета» до-
дала їм впевненості в собі. Для 
артистів це дуже важливо.

16-річна Юлія П’єх розпові-
дає, як відстежувала власний 
поступ у співочій майстерності. 
Її виконання на першому май-
стер-класі знімала подруга, щоб 
дівчина могла поглянути на 
себе збоку та попрацювати над 
власними помилками.

— Я прослухувала потім свій 
спів, а також цінні поради, які 
отримала від пані Агнєшки та 
пана Мацея. Це були зауваги 
стосовно дихання, видобуван-
ня певних «заблокованих» зву-
ків, вимови. Тоді працювала 
над дикцією, робила вправи. І 
думаю, що зміни вже чутно, хоч 
і не є до кінця так досконало, як 
хотілося б. Шкодую, що не ма-
тиму змоги виступити з усіма на 
фінальному концерті і заспівати 
пісню, яку мені підібрали трене-
ри і яка розкриває мій вокал. На 
жаль, планам завадили сімейні 
справи. Але я точно працювати-
му надалі.

Оливці Павляк із Оборнік 
Шльонських 17 років і вона 
розповідає, що про «Музичну 
планету» дізналася від подру-
ги. Та запросила її піти удвох, 

щоб підтримати одна одну. Те-
пер Оливка каже, що «Музична 
планета» надала її співові біль-
ше простору, а їй самій — упев-
неності:

— Відчувається, що музичні 
тренери є професіоналами своєї 
справи. Після першого прослу-
ховування я отримала кілька за-
уваг та почула від них, що мушу 
бути відважнішою на сцені. На 
другому прослуховуванні мені 
вже вдалося набагато краще. І 
фінальний концерт обіцяє бути 
вдалим. Наразі я не займаюся 
музикою систематично, але в 
майбутньому дуже хотіла б, щоб 
спів став моїм основним занят-
тям. Саме тому і беру участь у 
майстер-класах.

Ще одна юна учасниця — 
16-річна Зузя Марціняк — 
тшебничанка. Від музичних 
тренерів їй дістався репертуар, 
який дозволи відчути упевне-
ність у власних силах і дуже на-
дихнув.

— Дуже радію, що маю нагоду 
працювати під наглядом про-
фесійних музикантів і в такий 
спосіб розвиватися. Виходячи з 
їхніх зауважень, багато трену-
валася вдома. Раніше я просто 
співала для себе час від часу, 
тепер же розумію, що спів — 
це моя справжня пристрасть. 
І оскільки є можливість таких 
виступів, це дає мені новий дос-
від і розширює горизонти.

Оцінити результат праці 
учасників «Музичної планети» 
тшебничани і наші гості змогли 
15 серпня на фінальному кон-
церті «Життя — це диво». Про-
ведення концерту, як і, власне, 
музичні майстер-класи для та-
лановитої молоді, підтримав 
мер гміни Тшебниця Марек 
Длуґозіма. 
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вдосконалюватись і розвиватись
«Музична планета» згуртувала навколо себе 

обдаровану молодь, яка під пильним оком про-
фесіоналів мала змогу шліфувати свій талант в 

атмосфері натхнення і творчості.
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dofinansowanie dogtreking
Burmistrz Marek Długozima przekazał 

dofinansowanie w kwocie 6 tys. zł na organizację 
VII Trzebnickich Zawodów w Dogtrekkingu. 

Stosowną umowę podpisał z sekretarzem 
stowarzyszenia Trzebnicki Klub Psa  

Dawidem Kołaczkiem.

VII Trzebnickie Zawody 
w Dogtrekkingu to kolejna edycja 
imprezy sportowej, która wpisała 
się już w kalendarz lokalnych wy-
darzeń. Stanowi ona zachętę dla 
właścicieli psów do aktywnego 
spędzania czasu z pupilami, a tak-
że integruje liczne grono miłośni-
ków psów mieszkających na te-
renie Gminy Trzebnica jak i tych 
przyjezdnych. Dla tych ostatnich 
trzebnickie zawody to okazja do 
poznania miasta i okolicznych 
terenów. – Gratuluję stowarzysze-
niu Trzebnicki Klub Psa na czele 
z prezesem Małgorzatą Miśtą tylu 

udanych edycji imprezy, którą 
wspólnie organizujemy promując 
zdrowy tryb życia, poszanowa-
nie do naszych czworonożnych 
przyjaciół, a także samą Gminę 
Trzebnica i jej wspaniałe tereny, 
nadające się do aktywnego wy-
poczynku i spacerów z naszymi 
pupilami. Wszystkich Państwa 
już teraz serdecznie zapraszam do 
zapisów i uczestnictwa w impre-
zie – powiedział burmistrz Marek 
Długozima. 

W tym roku Trzebnicki Klub 
Psa planuje zorganizować zawo-
dy 10 września 2022 r. w okolicy 

Lasu Bukowego i poprowadzić 
uczestników (szacunkowo przy-
najmniej 100 osób) trasami dotąd 

im nieznanymi. Zawody odbędą 
się w kilku kategoriach i różnych 
wariantach jeśli chodzi o długość 

trasy w tym wariancie drużyno-
wym/rodzinnym.

[sh]

W tym roku awansowanych 
na wyższe stopnie służbowe zo-
stało 63 funkcjonariuszy Policji 
Powiatu Trzebnickiego: w korpu-
sie oficerów starszych – 1 funk-
cjonariusz; w korpusie oficerów 
młodszych – 2 funkcjonariuszy; 
w korpusie aspirantów – 22 funk-
cjonariuszy; w korpusie pod-
oficerów – 18 funkcjonariuszy; 
w korpusie szeregowych – 20 
funkcjonariuszy. Swoją nagrodę 
wręczył także burmistrz Marek 
Długozima, który za wzorowe 
wypełnianie obowiązków służbo-
wych, nieprzeciętną postawę oraz 
pełną poświęcenia służbę na rzecz 
bezpieczeństwa mieszkańców Po-
wiatu Trzebnickiego nagrodził 
aspirant sztabową Renatę Sta-
rościak oraz aspiranta Damiana 
Marciniaka.

Wszystkich zebranych przy-
witał komendant KPP Trzebnica 
Grzegorz Maciąg. Podziękował za 
obecność zaproszonym gościom, 
a także podkreślił uznanie dla 
pracy, jaką wykonują trzebniccy 
funkcjonariusze. Wyraził rów-

nież wdzięczność, że po raz kolej-
ny uroczystość mogła odbyć się 
w Gminnym Centrum Kultury. 
Obecny na gali Zastępca Komen-
danta Wojewódzkiego Policji we 
Wrocławiu inspektor Paweł Bar-
ski odczytał list Komendanta Wo-
jewódzkiego nadinsp. Dariusza 
Wesołowskiego, a w swoim prze-
mówieniu podkreślił, nienaganną 
służbę funkcjonariuszy w cza-
sach kryzysu – pandemii koro-
nawirusa, kryzysu migracyjnego 
oraz wojny toczącej się za naszą 
wschodnią granicą. Podziękował 
za oddanie i pogratulował awan-
sów.

Głos zabrał także burmistrz 
Marek Długozima: – Serdecznie 
dziękuję za zaproszenie na dzi-
siejszą uroczystość. To dla mnie 
zaszczyt, że mogę Wam pogra-
tulować przyznanych odznaczeń 
i aktów mianowania. Jestem pełen 
uznania dla Waszej służby. Wiem, 
że towarzyszy jej profesjonalizm, 
odwaga, umiejętność oceny sy-
tuacji, ale i Wasze codzienne po-
święcenie. Każdego dnia stoicie 

na straży bezpieczeństwa w na-
szej Gminie Trzebnica i wszyscy 
wiemy, że często narażacie swoje 
zdrowie, a nawet życie, by chronić 
nas i nasze mienie. Z całego serca 
w imieniu własnym i wszystkich 
mieszkańców Gminy Trzebnica 
dziękuję Wam dziś za wszystko. 
Żyjemy w takim momencie, kiedy 
poczucie bezpieczeństwa w Euro-
pie zostało zachwiane. Wojna, któ-
rą Rosja wypowiedziała Ukrainie, 
toczy się tuż za naszymi granica-

mi. Tym większe znaczenie ma dla 
nas służba wszystkich, którzy dba-
ją o nasze bezpieczeństwo, w tym 
również Wasza służba – Drogie 
Policjantki i Drodzy Policjanci. 
I choć jest ona pełna niebezpie-
czeństw, wyzwań, to wiem, że 
każdego dnia możemy liczyć na 
Wasz hart, Waszą wiedzę Wasze 
kompetencje. To pozwala nam 
wszystkim każdego dnia spać 
spokojnie. Życzę Wam, abyście 
byli dumni ze swojej pracy i aby-
ście zawsze bezpiecznie wracali 

do swoich rodzin i bliskich Wam 
osób. Wszelkiej pomyślności dla 
Was i kolejnych awansów! Wszyst-
kiego dobrego! Chciałem podkre-
ślić również, że ze swojej strony 
zrobiłem wszystko, co możliwe, 
by powstała nowa komenda po-
wiatowa policji i z tego miejsca de-
klaruję, że będę dalej wspierał ten 
projekt, bo nasi funkcjonariusze, 
ale także mieszkańcy zasługują na 
nowoczesną komendę – podkreślił 
burmistrz. 

[sh]

święto policji
W sali kinowej Gminnego Centrum Kultury 
i Sztuki odbyły się uroczystości z okazji 103. 

rocznicy powołania Policji Państwowej. Święto 
Policji ustanowione zostało w 1995 roku 

i przypada 24 lipca – w rocznicę powołania przez 
Sejm w 1919 roku Policji Państwowej. 

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a z nagro d zony mi pr ze z s ie b ie funkcjonariu s z ami p o licj i  – 
asp irante m s z t ab ow y m Re nat ą St arośc iak oraz aspirante m Damiane m M arc iniak ie m oraz 
kom e nd ante m K PP Tr ze b nic a G r ze gor ze m M ac iągie m . 

▶ Wsp ó lne z dję c ie uc ze st ników uro c z ystośc i .

▶ Uroc z ystość o dby ł a s ię w s al i  k inowej G minne go Ce nt rum Kul t ur y 
i  Sz t uk i .

▶ Z astę p c a Kom e nd ant a Wojewó d z k ie go I nsp e k tor Pawe ł 
B ar s k i  o d b ie ra rap or t o pr z ygotowaniu do uro c z ystośc i  o d 
N ac ze lnik a W yd z ia ł u Prewe ncji  Ar t ura G ajowe go.

▶ Burmistrz Marek 
Długozima p o d z ię kowa ł 
z a of iarną s ł u ż b ę.

▶ Kom e nd ant G r ze gor z 
M ac iąg p o grat u lowa ł 
p ost aw y s woim 
pracow nikom .

▶ Zastępca Komendanta 
Wojewódzkiego 
Inspektor Paweł Barski 
zaznaczył, że policjanci 
mają być dumni ze 
swojej służby.

▶ Co roku impre z a c ie s z y s ię bar d zo du ż ą p op ularnośc ią wśró d mi ł ośników 
c z worono gów. N a ko lej ną e d ycję z apras z amy ju ż we w r ze śniu .

▶ Zdj .  z  p opr ze dniej  e dycj i  impre z y – of icjalne go ot warc ia dokona ł burmist r z 
M are k D ł u goz im a wsp ó lnie z Pre ze s Tr ze b nic k ie go K lu bu Ps a M a ł gor z at ą 
M iśt ą oraz c z ł onk ie m stowar z ys ze nia Paw ł e m O r ze c hows k im .

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a pr ze k az a ł dof inansowanie na org ani z ację VI I  Tr ze b nic k ic h 
Z awo dów w Do g t re k k ingu . Um owa zost a ł a p o dpis ana z se k re t ar ze m stowar z ys ze nia 
Tr ze b nic k i  K lu b Ps a Dawide m Ko ł ac z k ie m .
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5. urodziny strefy aktywności
16 lipca świętowaliśmy 5. urodziny Gminnej Strefy 

Aktywności Sportowej zlokalizowanej w trzebnickim 
Aquaparku. Z tej okazji przygotowano wiele atrakcji, 

w tym maratony fit woman oraz cross.

Oficjalnego otwarcia wydarze-
nia dokonał burmistrz Marek Dłu-
gozima: — Po tych pięciu latach 
potwierdza się, że uruchomienie 
strefy aktywności wraz z kręgielnią 
było słuszną decyzją w kierunku 
rozwoju oferty naszego Gminnego 
Parku Wodnego Trzebnica-ZDRÓJ. 
Liczba klientów, którzy na co dzień 
korzystają z siłowni, czy też zorga-
nizowanych zajęć, albo po prostu 
spędzają miły wieczór na kręgielni 
ze znajomymi — pokazuje, jak po-
pularnym miejscem na przestrzeni 
lat stała się ta inwestycja. Do tego 
należy dodać niesłabnące zaintere-
sowanie ofertą basenową, z której 
korzystają nie tylko nasi mieszkań-
cy, ale też m.in. wrocławianie. Stale 
też rozwijamy ofertę skierowaną do 
klienta, stąd nowe zajęcia, marato-
ny fitness czy łóżka hiperbaryczne. 
Niezaprzeczalnym plusem nasze-
go obiektu jest to, że nie jesteśmy 
tylko basenem letnim, choć i tu 
możemy pochwalić się największą 
frekwencją, a nasza lokalizacja 
sprzyja wypoczynkowi w cieniu 

Lasu Bukowego. Przede wszystkim 
jednak Gminny Park Wodny Trzeb-
nica-ZDRÓJ jest jedynym w Powie-
cie Trzebnickim obiektem cało-
rocznym. Chciałem również, by był 
on dostępny dla dzieci, które w ra-
mach nieodpłatnych zajęć wycho-
wania fizycznego rozwijają swoją 
sprawność fizyczną. To się udało, 
z czego bardzo się cieszę. Wierzę, 
że w kolejnych latach Gminny Park 
Wodny wraz z rozrastającą się Stre-
fą Aktywności dalej będzie cieszył 
się niesłabnącą popularnością, 
a przede wszystkim wychowywał 
kolejne pokolenia zdrowej trzeb-
nickiej młodzieży. Podczas budowy 
basenu to było dla mnie prioryte-
tem – powiedział burmistrz Marek 
Długozima i dodał: – Dziękuję pani 
prezes Magdalenie Ciesielskiej
-Wojdzie oraz wszystkim pracow-
nikom Gminnego Parku Wodnego 
Trzebnica-Zdrój za wykonywaną na 
co dzień pracę. Przede wszystkim 
jednak dziękuję Państwu, że tak 
chętnie i licznie korzystacie z nasze-
go aquaparku oraz przygotowanej 

specjalnie dla Państwa oferty – 
podsumował burmistrz.

Dla klientów siłowni przygo-
towany został specjalny konkurs 
sprawnościowy. Wśród panów naj-
lepsi okazali się: 1. Olek Jaros; 2. Mi-
chał Majchrzak; 3. Rafał Stępkowski. 
U pań podium prezentowało się 
następująco: 1. Klaudia Opala; 2. Mi-
chelle Markus i 3. miejsce ex aequo 
Marzena Rudyk i Julia Rafalska.

– Rywalizacja podczas konkursu 
była bardzo zacięta, jednak nie bra-
kowało wzajemnego dopingowa-
nia i gratulacji dla zwycięzców od 

osób, którym nie udało się stanąć na 
podium. Wśród Panów największa 
walka toczyła się o 3 miejsce, ponie-
waż zaledwie 3 pkt różnicy dzieliło 
trzecią i czwartą lokatę. Wśród Pań, 
zawodniczka, która zajęła pierwsze 
miejsce, bardzo mocno odskoczyła 
rywalkom, zdobywając przewagę 
aż 50 pkt. Warto tu zaznaczyć, że 
jest to klientka, która uczęszcza na 
treningi personalne na naszej si-
łowni. Co więcej, podczas konkur-
su, pojawiła się niespotykana dotąd 
sytuacja, gdzie dwie Panie zajęły 
ex aequo 3 miejsce – mówił Seba-

stian Borowiecki, menedżer Siłowni 
i Cross Box, dodał również: – Bardzo 
dziękujemy za tak duże zaintereso-
wanie, zaangażowanie i że tyle lat 
jesteście z nami.

Urodziny kontynuowano w po-
niedziałek, kiedy to odbyły się dwa 
maratony – CROSS, w którym udział 
wzięło 17 osób oraz FITNESS, gdzie 
ćwiczyło 15 pań. Zajęcia odbyły się 
na terenie basenów zewnętrznych.

Zapraszamy do Gminnego Parku 
Wodnego Trzebnica-ZDRÓJ, gdzie 
czeka na Państwa wiele atrakcji!

[sh]

R E K L A M A

▶ Si ł ow nia oraz c ross c ie s z ą s ię du ż ą p op ul arnośc ią wśró d mie s z k ańców 
G miny Tr ze b nic a .

▶ …m araton f it ne ss .

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a wsp ó lnie z pre ze s M ag d ale ną Cie sie ls k ą -Woj d ą 
of icjalnie ot wor z y li  z m ag ania na si ł ow ni.

▶ Uro d z inom towar z ys z y ł y m aratony c ross oraz …

▶ Wsp ó lne z dję c ie uc ze st ników uro d z in St re f y Ak t y w nośc i .
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Osoby, które dostarczą rozwiąza-
ną krzyżówkę do Redakcji Pano-
ramy Trzebnickiej, ul. Prusicka 12, 
pok. 201 lub do skrzynki kore-
spondencyjnej przy wejściu do bu-
dynku, wezmą udział w losowaniu:

• 50 zł
ufundowane przez GCKiS,  

do odbioru: ul. Prusicka 12

Rozwiązanie z numeRu 11 (216)

1. Komisja wylosowała głównego zwycięzcę

 którym został (a) : Urszula Kasprzyk
 hasło: PanGa w SOSie ChRzanOwym

wpisz: imię, nazwisko, telefon

KUPON KRZYŻÓWKOWY dwutygodnika NR 12 (217)

R E K L A M A
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50 zł Trzebnica
ul. Prusicka 12

na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne roz-
porządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.Ue.L 2016 nr 119, str. 1) informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum 
Kultury i Sztuki, 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 prze-
chowywane 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 pod-
stawie zgody przed jej cofnięciem; żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia prze-
twarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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I n f o r m a t o r
GminneGo Centrum Kultury i  Sz tuKi

KULTURA Gminne Centrum Kultury i Sztuki ul. Prusicka 12, 
tel. 71 312 09 47, pon. – pt. 7:30 -15:30

3 września

Dożynki Gminy Trzebnica 2022
 – Małuszyn 
Więcej szczegółów na stronie 
gckis.trzebnica.pl, FB i plakatach

artKawiarnia 
ul. Prusicka 12 (wejście ul. Jana Olszewskiego) 

pon-czw 12:00 – 20:00, pt-sob 12:00 – 22:00, 
niedz. 12:00 – 20:00 

Zapraszamy na:
domowe ciasta, najlepszą kawę, 
chrupiące gofry oraz rzemieślnicze 
lody, tel. 669 886 997

26 sierpnia 

/ 19:00 / piątek
Karaoke w artKawiarni

KINO POLONIA 
Gminne Centrum Kultury i Sztuki 
ul. Prusicka 12 
tel. 71 312 12 43 (kino – biuro), 
pon. – pt. 7:30 – 15:30

BIlETy online kinopolonia.bilety24.pl 
zachęcamy do zakupu biletów online

KASy KINA
Kasy kina czynne od piątku do wtorku w godz. 
14:00 do 15 min. po rozpoczęciu ostatniego 
seansu. tel. 71/312 09 47 wew. 221

26-30 sierpnia

2-6 września

„DC liga Super-Pets” 
bez ograniczeń/animacja, akcja, sci-fi /2D 
dubbing /1godz. 45 min.

„After 4. Bez siebie nie przetrwamy”  
15+ /romans, dramat/2D napisy/2 godz. 36 min.

9-13 września „lena i Śnieżek”, „Trzy tysiące lat 
tęsknoty”

BIBLIOTEKA Rynek Ratusz, parter / tel. 669 767 871 
poniedziałek 09:00 – 12:00 i 13.00 – 16.00 
wtorek 09:00 – 12:00 i 13.00 – 16.00 
środa prace wewnętrzne 
czwartek 10:00 – 12:00 i 13.00 – 17.00 
piątek 09:00 – 12:00 i 13.00 – 16.00
sobota 09:00 – 13:00 – pierwsza i trzecia 
sobota miesiąca
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mIEjscE
NA TwOją
REKLAmę

tel. 66 50 86 997

ENDOKRyNOlOG

Paweł Wójtowiec
Specjalista Endokrynologii, 

Specjalista Chorób Wewnętrznych

Dorośli oraz młodzież od 16 r.ż
•	 choroby	tarczycy,	USG	tarczycy	
•	 choroby	nadnerczy,	przysadki	mózgowej,
•	 choroby	jąder	i jajników, zespół PCO, 

hipogonadyzm
•	 otyłość,	insulinooporność 

Gminne Centrum Medyczne 
TRZEBNICA-ZDRÓJ, ul. Kościuszki 10

każdy wtorek od 13:00 do 18:00
REJESTRACJA 

tel. 713120510, 713120375

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. 15-18

rejestracja tel. 606 456 454

DERMATOlOG
Irena Dudek-Zaborowska

SPECJ. DERMATOLOG-WENEROLOG

Trzebnica, ul. Wiosenna 26
www.dermed-kosmetyka.pl
•	wizyty	lekarskie	na	NFZ,
 tel. 71 387 06 03
•	prywatne	konsultacje	derma-

tologiczne, tel. 669 070 396
•	porady lekarskie, dermatosko-

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

Z AB I EG I
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

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

sKLEP mEDYcZNY
MEDICA

w Gminnym Centrum
Medycznym 

TRZEBNICA-ZDRÓJ
ul. Kościuszki 10
III piętro p.301

Oferujemy:
• wózki, balkoniki, chodziki
• ortezy, pasy brzuszne
• pieluchomajtki, podkłady
• materace przeciwodleżynowe
• kołnierze i inne

czynne:
poniedziałek – czwartek: 

8:00-16:00 
piątek: 8:00-15:00

tel. 511 056 459 
umowa

z Narodowym 
Funduszem Zdrowia

TERAPEUTA MANUAlNy

mgr Paweł Stelmaszczyk

FIZJOTERAPIA
OSTEOPATIA

TRZEBNICA
ul. Solna 6 lok 2 i 3

rejestracja online
www.stepmed.pl oraz

tel. 503 195 870

FIZJOTERAPEUTA

GABINET FIZJOTERAPII
mgr Mateusz Marszycki
•	Masaż	Leczniczy
•	Terapia	Manualna
•	 Igłoterapia

WIZyTy DOMOWE
TRZEBNICA

ul. Świętej Jadwigi 1/2
tel. 501 676 986

PRZyCHODNIA

SPECJALISTYCZNO-
REHABILITACYJNA

DLA DZIECI
Trzebnica ul. Św. Jadwigi 3a

rejestracja tel:
pon – pt 8:00 – 16:00

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

lOGO-SPEKTRUM
NOWOCZESNE CENTRUM

TERAPII I WSPOMAGANIA

ROZWOJU DZIECI
•	Integracja	Sensoryczna
•	Terapia	Logopedyczna
•	Diagnoza	i terapia dysleksji
•	Trening	sensomotoryczny
•	Trening	umiejętności	społecz-

nych
•	Zajęcia	dla	dzieci	z Zespołem 

Aspergera
•	Przygotowanie	do	szkoły-
– Pierwszak na medal
•	Terapia	ręki
•	Muzykoterapia	
•	Zajęcia	z ortografii
•	Senso-zabawy	dla	niemowląt	

i małych dzieci
•	Diagnoza	gotowości	szkolnej.

TRZEBNICA
ul. Solna 6

www.logo-spektrum.pl

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

SPECJAlISTA
FIZJOTERAPII

Hanna Stelmaszczyk
• terapia powięziowa
• terapia czaszkowo-krzyżowa

TRZEBNICA
ul. Solna 6 lok 2 i 3

rejestracja online:
www.stepmed.pl oraz

tel. 507 033 543

FIZJOTERAPIA

mgr Łukasz Łagoda
• akupunktura klasyczna
• terapia manualna
• chiropraktyka
• usg narządu ruchu
• konsultacje fizjoterapeutyczne

TRZEBNICA
ul. Św. Jadwigi 1/2

www.aktiv-rehabilitacja.pl

tel. 693 280 758

ŚRODOWISKOWE 
CENTRUM 

PSyCHIATRII 
I PSyCHOTERAPII

Zespół doświadczonych 
psychiatrów i psychologów – 

psychoterapeutów oferuje opiekę 
w zakresie:

•	 konsultacje	psychiatryczne	dla	
osób dorosłych.

•	 konsultacje	psychiatryczne	dla	
dzieci i młodzieży.

•	 psychoterapia	indywidualna	osób	
dorosłych.

•	 psychoterapia	i wsparcie psycho-
logiczne dla dzieci i młodzieży.

•	 konsultacje	i terapia dla par, rodzin.
•	 wizyty	domowe	psychiatry	

i psychologa (dla seniorów i osób 
z ograniczoną mobilnością).

Rejestracja telefoniczna: 

+48 694 723 900
TRZEBNICA

ul. Polna 27a/1

PRZyCHODNIA
WETERyNARyJNA

F E N I K S

lek. wet. Ewa
Okręglicka – langner

TRZEBNICA

ul. Kolejowa 1b
rejestracja wizyt:

tel. 601 061 222

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

G A B I N E T Y  L E K A R S K I E

DERMATOlOG

lek.med. Barbara
Idzińska-Michel

• Przyjęcia NFZ
• Zabiegi
• Wizyty prywatne

MIlICZ
ul. Kasztanowa 16

Rejestracja: 605 195 194

WOlNE

MIEJSCA

REHABIlITACJA
WIZyTy DOMOWE

mgr Anna Zalewska
FIZJOTERAPIA 
neurorozwojowa dzieci  
i niemowląt
Certyfikowany Terapeuta 
NDT Bobath
•	zaburzone	napięcie	
 mięśniowe
•	asymetria	ciała
•	problemy	ruchowe
•	zespoły	neurologiczne	 

i genetyczne

FIZJOTERAPIA 
dorosłych
•	po	operacjach
•	po	urazach
•	po	unieruchomieniu
•	po	pobycie	w szpitalu
•	terapia	McKenzie

Trzebnica i okolice
tel. 506 607 012

Viltis Medica 
lEKARZE SPECJAlIŚCI

lekarz Agata Kot
specjalista chorób płuc

lekarz Agnieszka Kot
specjalista chorób płuc dzieci

lekarz
Irena Kagan-Grzesiak

specjalista alergolog

dr n. med. Agata 
Kaczmarzyk-Radka

specjalista kardiolog

lekarz Joanna 
Aramowicz-Niedzielska
specjalista chorób wewnętrz-

nych i hipertensjologii 
/ leczenie nadciśnienia

lekarz Grzegorz Fast
specjalista radiolog / badania usg

mgr Joanna Rakicka
dietetyk kliniczny

lekarz 
Joanna Konieczyńska

specjalista chorób wewnętrz-
nych, medycyna żywienia

BADANIA UsG
jamy brzusznej dzieci i doro-

słych, układu moczowego, 
tkanek miękkich, tarczycy, 

ślinianek, węzłów chłonnych, 
jąder, piersi, miednicy 

(prostaty), kolana

Oferujemy diagnostykę:
Zaburzeń oddychania w czasie 
snu, Holter EKG, Holter Ciśnie-
niowy, EKG, Spirometria, testy 
alergiczne, odczulanie

Viltis Medica
TRZEBNICA

ul. Wrocławska 8D
Rejestracja telefoniczna:

tel. 505 686 165

GABINET 
lEKARSKI

Anna Paleczek-Różewicz
•	Medycyna	Estetyczna
•	Chirurgia
•	Medycyna	Rodzinna	
•	Wizyty	Domowe

Trzebnica Św. jadwigi 27c 
w w w.lekar zdomow y.pl
www.gabinet .website

tel. 690 931 579

lOGOPEDA

Katarzyna Matyasik
SPECJALISTA NEUROLOGOPEDII 

I WCZESNEJ LOGOPEDII KLINICZNEJ
•	 Terapia	zaburzeń	mowy	u dzieci
•	 Wspomaganie	dzieci	z opóźnionym 

rozwojem mowy
•	 Korekcja	wad	wymowy
•	 Badanie	gotowości	szkolnej
•	 Diagnoza	i terapia dysleksji
•	 Trening	słuchowy	Metodą	Warnkego
•	 Terapia	Sensomotoryczna

tel. 605 606 882
w w w. lo go -sp ek trum. pl

logospektrum.trzebnica@gmail.com

OKUlISTA
i PRACOWNIA OPTyCZNA

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

•	 pełen	zakres	badań	okulistycznych
•	 OCT-optyczna	koherentna	tomografia
•	 komputerowe pole widzenia

Trzebnica ul. H. Pobożnego 15/XII
(wejście	od	ulicy	Milickiej)

www.okulistatrzebnica.pl
pon. śr. czw. pt. 13:00-19:00
wt. 13:00-17:00

71 387 22 67 / 607 40 58 47

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

GINEKOlOG

J. Rakowska-Stefanidis
ginekolog-położnik

Trzebnica, ul. Kosmonautów 8

przyjmuje:

poniedziałek 13:00 – 18:00

środa 15:00 – 19:00

w innych dniach
po	telefonicznym	uzgodnieniu

tel. 71 312 19 71
604 474 755

lARyNGOlOG

praktyka
laryngologiczna

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

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

ul. KOŚCIUSZKI 10
Rejestracja

tel. 607 09 99 00

ZADBAJ O SWOJE 
ZDROWIE I CIAŁO

•	 Kobido 
  – liftingujący masaż twarzy
•	 masaż tkanek głębokich 

z terapią punktów spustowych
•	 masaż orientalny
•	 masaż relaksacyjny

Centrum Medyczne PARMED
Trzebnica, ul. Spokojna 11

tel. 694 290 909
fb/masazmarekhajduk

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

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

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

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

STOMATOlOG

LEKARZ DENTySTA
Dagmara Zięba

TRZEBNICA

zmiana lokalizacji
ul. Kościelna 27 D 

tel. 603 403 202

STOMATOlOG

MediPerfect
lek. dent. Ana 

Vidiun-Kurasiewicz 
Stomatologia 

i medycyna estetyczna

TRZEBNICA
ul. Kościelna 27 D
tel. 515 874 799

DIETET yK 
K L I N I C Z N Y

Katarzyna Gediga
specjalistyczna opieka dietetyczna

•	 w jednostkach chorobowych
•	 w procesie redukcji masy ciała
•	 dietetyczne	wsparcie	przyszłych	mam
•	 praca	z dorosłymi, nastolatkami i dzieć-

mi.

Centrum	Zdrowia	EMVIT
ul. Głowackiego 7, Trzebnica
dietetyka.trzebnica@gmail.com

tel. 609 320 661

OKUlISTA

Sebastian Floryn
zastępca ordynatora 

Oddziału Okulistycznego 
Szpitala Wojskowego 

we Wrocławiu
dobór okularów, diagnostyka, 

leczenie zaćmy, jaskry 
i chorób siatkówki

gabinet: Brzeg	Dolny
ul. Kopernika 1

rejestracja tel. 730 10 10 60

INTERNISTA
KARDIOlOG

Gabinet	Internistyczno-Kardiologiczny

Lekarz Krzysztof Włodarczyk
specjalista chorób

wewnętrznych i kardiologii

w poniedziałki 15:00-16:00
w czwartki 15:00-17:00

Trzebnica ul. Kościuszki 10
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica-ZDRÓJ
II piętro, pokój 206

wizyty domowe tel. 601 760 888

NEO
CENTRUM SŁUCHU

•	BEZPŁATNE
 BADANIA SŁUCHU
•	APARATY	SŁUCHOWE

•	DYPLOMOWANY
 PROTETyK SŁUCHU
 Z 20 -lETNIM
 DOŚWIADCZENIEM

• Dobór aparatów słuchowych 
u dzieci i dorosłych

• Bezpłatne testowania 
i wypożyczenia

•	Konsultacje	profesorskie

•	Dofinansowania NFZ,
PCPR, raty

ul. Wincentego Witosa 2
TRZEBNICA

pon. 8-17 
wt. śr. czw. 8-16 
pt. 8-15

tel. 71 740 50 12

ACS AUDIKA

•	 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

PODOlOG

Gabinet Zdrowe Stopy
• Zabiegi lecznicze i pielęgnacyjne stóp

• Pedicure podologiczny

• Usuwanie odcisków, modzeli, kurzajek

• Obcięcie i opracowanie paznokci 
problematycznych, grzybiczych 
i wrastających

ul. Obrońców Pokoju 43/4 

tel. 516 309 502

PSyCHOlOG
P OZ Y T Y W - K a

Centrum Rozwoju i Wsparcia	
Psychologicznego

•	 psycholodzy	dzieci	i młodzieży
•	 psycholodzy	osób	dorosłych
•	 konsultacje	online
•	 psychoterapia	dzieci	i młodzieży
•	 psychoterapia	osób	dorosłych
•	 grupy	rozwojowo-terapeutyczne	dla	

dzieci i młodzieży
•	 EEG	biofeedback
•	 terapeuci	ręki

Trzebnica ul. Polna 33
rejestracja tel. 503 901 757

www.pozy ty w-ka.pl

GABINET PSyCHIATRII
DZIECI I MŁODZIEŻy

lek. Natalia Kucharczyk
Trzebnica, ul. Prusicka 24a

I piętro,	gabinet	nr	3

tel. 796 462 913
www.subrosa.com.pl

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

PSyCHOlOG
PSyCHOTERAPEUTA

Gabinet Psychologiczno-Terapeutyczny

mgr Alicja Szajner
•	 psychoterapia	indywidualna,
•	 terapia	par,
•	 terapia	systemowa	rodzin,
•	 konsultacje	dla	rodziców,

PRACUJę GłÓWNIE 
Z OSOBAMI DOROSłyMI

tel. 731 644 123
Trzebnica

ul. Jana Olszewskiego 8/16 (p. III)

P S YC H E D E I 
PSyCHOlOG 

mgr Anita Warchlewska 
Wsparcie psychologiczne dla osób 

dorosłych, młodzieży i dzieci 
•	depresja	i zaburzenia nastroju 
•	dorośli,	młodzież	i dzieci 
•	diagnoza	spektrum	autyzmu
•	zaburzenia	psychiczne	dzieci	i młodzieży
•	terapia	par	z problemami niepłodności

tel. 530 015 274 
psycholog.psychedei@gmail.com 

Trzebnica
ul. Oleśnicka 19 D / 6 

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

G A B I N E T Y  L E K A R S K I E 

GABINET USG

dr n. med. Tomasz Harań
specjalista radiolog

Godziny przyjęć:

poniedziałki 9:20-15:30
wtorki i środy 14:30-19:30 

TRZEBNICA 
ul. Obornicka 41e

koło stadionu
REJESTRACJA

tel. 71 387 27 78
605 175 050

lOGOPEDA 
KlINICZNy

Neurologopeda kliniczny
Surdopedagog

•	terapia	aac	i c-eye
•	elektrostymulacja	obszaru	

ustno-twarzowego 
•	trening	słuchowy	Johansena	
•	trening	słuchowo-głosowy	

przewodnictwa kostnego
•	kinesiotaping
•	masaż	Schantala
•	Monachijska	Funkcjonalna	

Diagnostyka
•	praca	z pacjentem z wadą 

genetyczną, uszkodzeniami 
neurologicznymi, niemowlę-
tami, korekcja wad wymowy

Agnieszka 
Franieczek-Madalińska

tel. 504 234 127
Trzebnica

ul. Daszyńskiego 67/11

GABINET 
OSTEOPATII 

Dawid Zgud D.O.
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica – ZDRÓJ

ul. Kościuszki 10
3 piętro, pokój 301

Pomoc w leczeniu:

•	dysfunkcji ortopedycznych  
i neurologicznych

•	zaburzeń	laryngologicznych	–	
szumy i piski uszne

•	zaburzeń	pracy	
 ukł. pokarmowego 

•	 zaburzeń	psychosomatycznych

•	problemów	
 uroginekologicznych

•	 terapii	kobiet	w ciąży 
 i po porodzie

•	 terapii	niemowląt	i dzieci

tel. 500 518 702 
www.holimed.com.pl
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od 15.00 do 16.00

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 9:17 Brzyków 14:20 Brzyków
2 Szczytkowice II -
3 Księginice (3 domki) -
4 Jaszyce 07:08 10:26 Kobylice - 15:28
5 Księginice, ul. Sportowa 07:10 08:07 08:07 - - 15:30
6 Księginice II 07:12 08:09 08:09 10:28 - 15:32
7 Targ - 08:11 08:11 10:30 - -
8 Urząd Miejski 06:05 07:16 08:14 08:15 09:28 10:35 14:30 15:36
9 Świątniki 06:15 - - - -

10:38 Rynek
14:40

10 ul. Czereśniowa / Oleśnicka 06:20 07:20 08:18 08:19 09:31 -
11 ul. Czereśniowa Moniuszki 06:21 07:21 08:19 08:20 09:33

10:40 Stadion
-

12 ul. Czereśniowa Rotunda 06:22 07:22 08:20 08:21 9:34 -
13 ul. Polna 06:27 - - - - 10:42 

Intermarche
-

14 Szpital 06:32 07:27 - - - -
15 Urząd Miejski 06:36 07:30 08:24 08:25 09:38 09:55 10:44 BAR 

Gwiazdka
13:35 14:50

16 Rynek 06:39 07:33 - 08:28 - 09:57 13:37 -
17 Stadion 06:41 07:35 - 08:30 - 10:00 – Cmen-

tarz Obornicka
10:46 Poczta

Bochenka
13:40

Cmentarz Obornicka
-

18 ul. Chrobrego / Deleżak - - - 8:32 / 8:48 - -
19 Węgrzynów - - - 08:40 - - 10:50 

PSB Mrówka
- -

20 Intermarche 06:43 07:37 - - - - - -
21 Dworzec autobusowy 06:45 07:39 - - - - - -
22 ul. Wrocławska 06:47 07:41 - - - - - -
23 ul. Armii Krajowej 06:49 07:43 - - - - - -
24 Szkoła Podstwaowa Nr 2 06:51 07:45 - - - - - -
25 Obrońców Pokoju 06:53 07:47 - - - - - -
26 Rynek / Słoneczna 06:55 07:49 08:27 08:51 09:41 - - -
27 ul. Polna 06:57 07:51 08:29 08:53 09:43 - - 14:52
28 Szkoła Podstawowa nr3 06:59 07:53 08:31 08:55 09:45 - - 14:54
29 Netto - - 08:33 08:58 09:47 - - -
30 Szpital - 07:56 08:35 09:00 09:49 - - 14:57
31 Urząd Miejski - 08:00 08:39 09:04 09:52 10:16 13:50 15:01 / 15:15
32 ul. Piwniczna - 08:03 08:42 09:07 10:19 13:53 15:18
33 Księginice I 07:04 08:05 - - 10:21 - 15:20
34 Księginice, ul. Sportowa 07:06 08:07 - - 10:23 - 15:22
35 Jaszyce 07:08 - - 10:26 Kobylice - 15:25
36 Księginice (3 domki) 08:44 09:09 13:55
37 Szczytkowice II 08:46 09:11 13:57
38 Szczytkowice I 08:48 09:13 13:59
39 Brzyków 08:52 09:17 14:03

Rozkład SzynobuSów źródło: www.kolejedolnoslaskie.pl

LINIA  C  Trzebnica – Głuchów Górny – Piersno – Siedlec Trzebnicki – Trzebnica

PRZySTANKI
KURS

1
KURS

2
KURS

3
KURS

4
KURS

5
KURS

6

ważny od 09.11 .2020 r. POCZąTEK TRASy
1 Trzebnica przystanek nr. 23 6:08 7:15 10:05 15:57 17:09 18:07

2 Raszów skrzyżowanie 6:11 7:18 - 15:54 17:06 18:04

3 Raszów wieś - - 10:08 - - -

4 Taczów 6:14 7:21 10:12 15:51 17:03 18:01

5 Głuchów Górny 6:18 7:25 10:16 15:47 16:59 17:57

6 Skarszyn 6:22 7:29 10:20 15:43 16:55 17:53

7 Boleścin 6:25 7:32 10:23 15:40 16:52 17:50

8 Piersno 6:28 7:35 10:26 15:37 16:49 17:47

9 Boleścin 6:31 7:38 10:29 15:34 16:46 17:44

10 Skarszyn 6:34 7:41 10:32 15:31 16:43 17:41

11 Godzieszowa 6:37 7:44 10:35 15:28 16:40 17:38

12 Siedlec PKP 6:40 7:47 10:38 15:25 16:37 17:35
13 Godzieszowa 6:43 7:52 10:41 15:22 16:34 17:32

14 Skarszyn 6:46 7:55 10:44 15:19 16:31 17:29

15 Głuchów Górny 6:50 7:59 10:54 15:15 16:27 17:25

16 Taczów 6:54 8:03 10:52 15:11 16:23 17:21

17 Raszów skrzyżowanie - - 10:55 15:08 - 17:18

18 Raszów wieś 6:58 8:07 - - 16:19 -

19 Trzebnica nr 23 7:02 8:11 10:58 15:05 16:15 17:15

Obowiązuje w dni robocze
Trzebnica przystanek nr. 23 – oznacza przystanek na ul. W. Witosa POCZąTEK TRASy

LINIA  D  Trzebnica – Kałowice –Trzebnica – Marcinowo – Trzebnica

P.T Przystanki Kurs 1 Kurs 2

Obowiązuje od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy

1 Trzebnica nr 23 12:05 16:15

2 Księginice 1 12:08 16:17

3 Księginice 2 12:10 16:19

4 ligota 12:13 16:20

5 Masłów 1 12:15 16:22

6 Masłów 2 12:17 16:24

7 Kałowice 12:19 16:26

8 Masłów 2 12:21 -

9 Masłów 1 12:23 -

10 ligota 12:25 -

11 Księginice 2 12:27 -

12 Księginice 1 12:29 -

13 Trzebnica nr 18 (Urzad Miejski) 12:32 16:37

14 Marcinowo 12:41 (wt+pt) 16:44
15 Trzebnica ul . Żołnierzy Wrz – Intermarche 12:47 (wt+pt) 16:50

ważny od 01 .03 .2022 r. 

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 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 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 Autobusowy (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 Szkoła Podstawowa nr 2 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 Obrońców Pokoju 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 / Słoneczna 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 Podstawowa Nr 3 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

i n f o r m a c J e  o G ó l n e
KIERUNEK GODZINA ODJAZDU PRZySTANKI

Trzebnica – Boleścin– 
– Siedlec PKP – Trzebnica

6:08 / 7:15 / 10:05 / 
15:05 / 16:15 / 17:15

Przystanek nr. 23 ul. W. Witosa,
miejsce: pl. Piłsudskiego

Trzebnica – Koniowo 12:00 / 15:35 Dworzec Autobusowy

Koniowo – Trzebnica 07:15 / 11:35 Koniowo

Trzebnica – Masłów –
– Kałowice – Trzebnica

12:05 / 16:15
Przystanek Nr 23 
ul. W. Witosa

Trzebnica – Marcinowo
12:32
kursuje wtorek i piątek

przystanek nr 18
– ul Daszyńskiego,
miejsce: Urząd Miejski.16:35 

Trzebnica – Ujeździec Mały 14:15 /  15:15 A Dworzec Autobusowy

Ujeździec Mały – Trzebnica 7:15

Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy
A – w ferie zimowe i wakacje letnie kursuje tylko do Ujeźdźca Wielkiego

ważny od 1 .03 .2022r.

R E K L A M A

R E K L A M A
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OGłOsZENIA
DROBNE

NIERUCHOMOŚCI

sPR ZE DAm

DZIAłKA(12) budowlana w Trzebnicy, o po-
wierzchni: 1100 mkw, w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, prze-
znaczona pod zabudowę mieszkaniową, 
zlokalizowana w pobliżu ul. Zielonej w Trzeb-
nicy (ok. 1-2 km od rynku w Trzebnicy), cena 
260 000 zł, tel. 607 192 107.
mIEsZKANIE(12) własnościowe, 3 pokojowe 
65 mkw, na II piętrze z balkonem, piwnicą, ga-
rażem i ogródkiem, na osiedlu bloków miesz-
kalnych, pod lasem w Skarszynie. Mieszkanie 
rozkładowe z ekspozycją wschód-zachód, 
z oddzielną kuchnią, łazienką i toaletą oraz 
centralnym ogrzewaniem i opomiarowanie 
wody. Dogodny dojazd do Trzebnicy – 8 km 
i do Wrocławia-14 km, w odległości 3 km – 
wjazd na S8 w Łozinie, tel. 609 442 038.
sAD wIŚNIOwY(12) sprzedam lub wydzier-
żawię, o powierzchni 1 ha, tel. 661 851 943.
DZIAłKA(11) Duża, o powierzchni 0,5236 ha 
w Pęgowie, wraz z domem do remontu, na 
działce liczne nasadzenia, drzewa owocowe, so-
sny, tuż pod Wrocławiem, cena za metr kw. ok. 
100 zł – do negocjacji, proszę o kontakt w godzi-
nach popołudniowych , tel. 691 298 380. 
mIEsZKANIE(11) w domu wielorodzinnym, 
osobne wejścia, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
strych do adaptacji, ogródek, garaż i zabudo-
wania gospodarcze, cicha i spokojna lokaliza-
cja (blisko las), Skarszyn – 9 km od Trzebnicy, 
15 km od Wrocławia, cena: 200 000 zł, tel. 692 
130 670.
DZIAłKA(10) Budowlana, PRUSICE 11a, 
mieszkalno-usługowa z pozwoleniem na 
budowę bliźniaka. Dostępne w sumie 4 są-
siednie działki na sprzedaż, tel 667362 909 / 
697 260 316.
DOm(10) bliźniak cały lub połowa. Parter 
i poddasze 2x82 mkw, działka 2x585 mkw. 
Stan surowy zamknięty, rok budowy 2015. 
Cena połówki 280 tys. całość 500 tys, tel 667 
362 909 / 697 260 316.
mIEsZKANIE(9) w centrum Trzebnicy, 
56 mkw, II piętro, stare budownictwo, budy-
nek ocieplony, własny piec gazowy, cena 270 
tys zł, tel. 693 431 531.
mIEsZKANIE(9) 44 mkw, własnościowe, 
atrakcyjna cena, lokalizacja blisko ZUS i Przed-
szkole Gminne, tel. 531 303 316
DZIAłKI(9) inwestycyjne w Wiszni Małej (ko-
rzystna cena) od 3000 mkw do 5 ha, blisko 
S-5, cena od 100 zł / mkw do negocjacji, tel. 
501 139 185.
mIEsZKANIE(9) własnościowe dwupokojo-
we, używane, 47 mkw, czwarte piętro,w cen-
trum Trzebnicy, cena 270 tyś, tel. 693 790 106.
mIEsZKANIE(9) w centrum Trzebnicy, po 
generalnym remoncie, wyposażona kuch-
nia i łazienka, do wprowadzenia od zaraz, 47 
mkw plus piwnica, niski czynsz!!! Polecam!!! 
Cena 408 tyś, tel. 665 481 079.

LOKAL(7) użytkowy, w Obornikach Śląskich, 
przy Marii Skłodowskiej-Cuire o powierzch-
ni 158 mkw, Lokal z witryną oraz wejściem 
od drogi, doskonale nadaje się do prowa-
dzenia działalności usługowo-handlowej, 
medycznej, biuro, kancelaria, Cena 515.000 
zł, tel. 515 309 004.
GOsPODARsTwO(7) rolne, w Gminie Żmi-
gród, tel. 881 910 770.
mIEsZKANIE(7) atrakcyjne, 3-pokojowe 

Ogłoszenia drobne są bezpłatne.
Ich treść przyjmujemy i wycofujemy: 

osobiście w sekretariacie GCKiS
ul. Prusicka 12 lub telefonicznie

tel. 785 922 332 oraz przez e-mail:
reklama.panorama.trzebnicka@gmail.com
Ogłoszenia publikowane są: przez ok. 2 emisje 

lub do momentu wycofania ich przez nadawcę.
Zgłoszenia do kolejnego numeru

należy dostarczyć do 6.09.2022 r.

DAM PRACę
NIANIA(12) Zatrudnimy nianię na popo-
łudnia. Zakres obowiązków: odwożenie/
przywożenie dzieci ze szkoły i przedszkola, 
organizacja czasu wolnego. Miejsce pracy: 
Trzebnica, tel. 601 850 834.
PRAcOwNIK BUDOwLANY / OPE-
RATOR KOPARKI / BRUKARZ / ELEK-
TRYK(12) Firma budowlano-energetyczna 
zatrudni pracowników – zapewniamy atrak-
cyjne warunki zatrudnienia i dojazd do pracy, 
tel. 884 300 208.
DO ZRYwANIA wIŚNI(11) przyjmę w Brzy-
kowie, tel. 661 851 943.
DO sPRZąTANIA(11) oraz innych prac po-
rządkowych na obiekcie w Trzebnicy dwa 
razy w tygodniu, zatrudnię osobę z Trzebni-
cy na emeryturze, proszę dzwonić w ponie-
działki i środy w godzinach 12:00-18:00, tel. 
607 723 072.
OPERATOR KOPARKI(10) – operator ma-
szyn budowlanych, – brukarz, – pracowników 
budowlanych – Firma budowlano-energe-
tyczna zatrudni od zaraz; praca w okolicach 
Trzebnicy, zapewniony dojazd i powrót z pra-
cy, mile widziane prawo jazdy tel. 884 300 208.
LEKTOR jęZYKA ANGIELsKIEGO(10) 
nowo powstające studio Helen Doron English 
w Trzebnicy szuka lektora języka angielskiego. 
Praca z dziećmi w wieku 3-11 lat, grupy do 8 
osób, praca 3-4 popołudnia w tygodniu. Płat-
ne 65-100 zł/h brutto, zapraszam do kontaktu. 
Może szukamy właśnie Ciebie?! E-mail: trzeb-
nica@ helendoron.pl, tel.881 181 381.
ZBIóR ŚLIwEK(9) zatrudnię do zbioru śli-
wek, Nowy Dwór, zapewniam transport, wy-
nagrodzenie dzienne, tel. 690 949 293.
DO ZBIORU cZEREŚNI(9) wynajmę ludzi 
do zrywania czereśni, tel. 726 265 222.
POmOcNIK BUDOwLANY(9) zatrudnię 
pomocnika budowlanego od zaraz, tel. 667 
362 909.
PRAcA PRZY PRZEPROwADZKAch(8) 

przyjmę do pracy w Niemczech, zapewniony 
kwaterunek, 8 Euro / h netto, tel. 724 007 515.
PRAcA PRZY wYKOńcZENIAch(8)

przyjme do pracy przy wykończeniach tj: 
malowanie, gładzie, regipsy, podłogi, z moż-
liwością przyuczenia do wykonywania pra-
cy, tel. 724 007 515.
врожаю полуниці(7) Наймаю людей 
для збору врожаю полуниці. tel. 661 556 
464, 535 091 637
mEchANIK sAmOchODOwY(6) zatrud-
nimy, praca w Trzebnicy, doskonałe warunki 
pracy i płacy, tel. 601 899 294.

SZUKAM PRACy

PANI NA EmERYTURZE(12) poszukuje pra-
cy , czynne prawo jazdy – tel. 601 764 525.
POmOc w DOmU(10) opieka nad psem, po-
mogę przy przeprowadzce, w domu, w ogro-
dzie, zaopiekuje się psem – wyprowadzę na 
spacer, itp., Trzebnica, tel. 730 777 907.
PRAcA w OGRODZIE(9) wykonam prace 
w ogrodzie, tel. 694 001 878.
KIEROwcA(6) z wieloletnim stażem – kat C, 
poszukuje pracy, tel. 601 764 531.
DO sPRZąTANIA(10) do kuchni, do ogrodu, 
poszukuję pracy, Nina – mówię w języku ro-
syjskim lub ukraińskim, tel. 789 855 193.

KOREPETyCJE

mATEmATYKA(11) Jestem studentem Po-
litechniki Wrocławskiej, udzielę korepetycji 
dla uczniów szkoły podstawowej, a także 
szkół ponadpodstawowych przygotowują-
cych się do matury, tel. 792 429 119.

ANGIELsKI I NIEmIEcKI(12) udzielę 
korepetycji dla dzieci w wieku szkolnym 
z angielskiego i niemieckiego, przygoto-
wuję do egzaminów, mam duże doświad-
czenie w nauczaniu języków obcych dzieci 
w różnym wieku, tel. 723 631 364.
mATEmATYKA(8) przygotowanie do egza-
minów, Magister z kilkuletnim doświadcze-
niem dydaktycznym, posiadający upraw-
nienia (kurs pedagogiczny), zapewniam 
indywidualne podejście, wspólne ustalanie 
celów pracy, konsekwencję i cierpliwość, 
specjalność: nadrabianie zaległości z cza-
sów nauki zdalnej! Korepetycje w centrum 
Trzebnicy, tel. 731 645 077.

mieszkanie o pow. ~55,5 mkw, usytuowa-
ne na 3 piętrze, w niskim trzypiętrowym 
budynku, dodatkowo do mieszkania przy-
należą: balkon, wejście z salonu, strona za-
chodnia z widokiem na stadion i wzgórza 
indywidualna komórka lokatorska (piwnica), 
w sumie ~66,5 mkw, Budynek oddany do 
użytku w 2001 r. Okna PCV, na podłogach 
płytki i panele. Ogrzewanie indywidualne, 
piecem gazowym 2-funkcyjnym. Do terenu 
wspólnoty przynależą dwa parkingi. Cena 
450 tyś zł, tel. 605 554 009 lub 605 260 237.
LOKAL(6) sprzedam lub wynajmę, handlo-
wo-usługowy w centrum Trzebnicy, w za-
budowie szeregowej, 35 mkw, z możliwością 
rozbudowy, klimatyzacja, wszelkie media, na 
działce własnościowej o pow. 65 mkw, 20 m 
od UM i parkingiem na 100 miejsc parkingo-
wych, tel. 798 267 177.
mIEsZKANIE(6) 40 mkw, 2 pokoje prze-
chodnie, łazienka , kuchnia , położone w ka-
mienicy, I p, do remontu, cena 199 000 tysię-
cy, Trzebnica, tel.693 280 851.
DZIAłKA(7) rolna, siedliskowa, 9 tyś mkw, 
tel. 601 304 371.
DZIAłKA(7) rolna, 10 tyś mkw, 12 km od 
Trzebnicy, tel. 601 304 371.
ODsTąPIę DZIAłKę(3) na ROD Tulipan, 
ul. Węgrzynowska; 8a; drzewa owocowe, 
tel. 664 725 289.

Z AmIE NIę

mIEsZKANIE(9) 63 mkw, 3 pokoje w cen-
trum Trzebnicy na mniejsze mieszkanie do 40 
mkw w centrum Trzebnicy, tel. 723 396 335.
KAwALERKę(7) 2 piętro – na mieszkanie 2 
pokojowe, Trzebnica lub okolice (na 1 pię-
trze) z dopłatą, tel. 605 736 772.
mIEsZKANIE(5) lokatorsko-własnościowe 
48,7 mkw, 2 pokoje, duży balkon, na wyso-
kim parterze w Prusicach – na podobne lub 
mniejsze w Trzebnicy, te. 71 371 99 66.

DO wYNAjęcIA

sAD wIŚNIOwY(12) wydzierżawię hektar 
sadu wiśniowego – Brzyków, tel. 661 851 943.
Szukam POKOjU(12) poszukuję pokoju do 
wynajęcia, Trzebnica lub okolice, tel. 603 
719 748.
Szukam mIEsZKANIA(12) w Trzebnicy, do 
I pietra, dla rodziny z osobą niepełnospraw-
ną, tel. 723 393 508.
Szukam mIEsZKANIA(12) w Trzebnicy 
i okolice, do 50 mkw, matka z 4 dzieci, tel. 
793 539 637.
KAwALERKA(12) Księginice, cena 1600 zł 
z czynszem i opłatami, tel. 796 671 055.
KAwALERKA(12) rozkładowa z balkonem, 
37 mkw, w pełni wyposażoną przy ulicy Że-
romskiego w Trzebnicy, nowe budownictwo, 
proszę dzwonić po 18.00, tel. 607 700 655.
mIEsZKANIE(12) 50 mkw, "Stara Mleczar-
nia", pokój, salon z kuchnią, przedpokój, Ła-
zienka, cena do uzgodnienia, tel. 601 753 590.
mIEsZKANIE(12) W Ligocie k/Trzebnicy,: 
pokój z aneksem kuchennym, pokój, łazienka 
(42 mkw). Oddzielne wejście. Parking. Moż-
liwość podłączenia internetu. Cena 1700,00 
zł (CO, CWU w cenie) + licznik prądu i wody. 
Kaucja 1700,00 – traktowana jako opłata za 
ostatni miesiąc, tel. 665 886 993.
mIEjscE POsTOjOwE(10) w garażu pod-
ziemnym ul. Obrońców Pokoju – "Stara Mle-
czarnia", cena do uzgodnienia, tel. 601 753 590.
KAwALERKA(10) w Trzebnicy, od zaraz, tel. 
669 526 136.
LOKAL(9) użytkowy, o pow. 32,88 mkw 
w Trzebnicy, tel. 601 204 002.
GABINET LEKARsKI(9) w Przychodni Der-
matologicznej DERMED w Trzebnicy na par-
terze budynku mieszkalnego, do dyspozycji: 
– gabinet lekarski; – gabinet zabiegowy; – po-
mieszczenie socjalne; – toaleta; – poczekalnia, 
preferowane godziny wynajmu od godziny 
14.00, kwota wynajmu – do indywidualnego 
ustalenia z Najemcą w zależności od ilości dni 
lub godzin najmu, tel. 783 821 007.
LOKAL(7) o pow. 49 mkw, w Szczytkowi-
cach, tel. 781 778 307.
POKój(7) szukam pokoju do wynajęcia lub 
niedrogiej kawalerki w Trzebnicy lub okoli-
cy, tel. 603 719 748.
LOKAL(6) użytkowy, 13 mkw, przy ul. Da-
szyńskiego – Rynek, na usługi – handel, 
obecnie jest tam kiosk z gazetami, od zaraz, 
tel. 697 406 606.
POwIERZchNIA UsłUGOwA(9) po skle-
pie, razem z wyposażeniem, SKARSZYN, bu-
dynek wolnostojący 50 mkw, cena 6zł / 1mkw, 
tel. 667 362 909 , 697 260 316.
POwIERZchNIE BIUROwE(9) usługowe, 
w centrum Trzebnicy, przy ul. Solnej 6, w bez-
pośrednim sąsiedztwie deptaka, w budynku 
znajdują się lokale o pow. 10 – 40 mkw, teren 
biurowca jest ogrodzony i posiada własny par-
king, tel. 663 844 847.

KUPIę

GRUNT(11) rolny od 1 – 5 ha, tel. 698 629 424.
mIEsZKANIE(10) w centrum Trzebnicy do 
35 mkw, po kapitalnym remoncie lub nowe, 
na parterze a jeżeli jest winda to nie ma zna-
czenia, tel. 504 740 170.

Biuro
nierucHomoŚci

biuro@dtr-invest.pl 
www.dtr-invest.pl

tel. 602 756 346

MIESZKANIA
DOMY
DZIAŁKI

ul. daszyńskiego 42 trzebnica

PRACA
FREZER 
TOKARZ
MONTER
Stała umowa o pracę

atrakcyjne warunki pracy.

tel. 601 746 630
sendex@sendex.com.pl

8GB, SSD: 256GB, dotykowy ruchomy ekran, 
tel. 534 666 552.
LAPTOP(12) używany – firmy DELL, model: 
Latitude E7450 / szybki procesor intel CORE 
i5 vPro z z szybkim dyskiem SSD to bardzo 
wydajny notebook z biznesowej linii Lati-
tude. 14 calowa matowa matryca. Procesor 
ten jest układem niskonapięciowym, któ-
ry charakteryzuje się wysoką wydajnością 
oraz niskim poborem prądu, co znacznie 
wydłuża czas pracy na baterii. Procesor 
wspomagany jest przez 8GB pamięci RAM. 
Ten biznesowy notebook jest lekki, smukły 
i bardzo elegancki. Wykonany z najlepszych 
materiałów, konstrukcja wykonana ze stopu 
magnezu zapewnia lekkość oraz doskonałą 
wytrzymałość. Cena 750 zł, tel. 732 244 683.

RADIO sAmOchODOwE(11) Działa, Nie 
wiem do jakiego samochodu, ale Jest napi-
sane Hundaj, może to jest trop, cena 100 zł, 
Trzebnica-Oborniki Śląskie, tel. 732 244 683.

sTół BEZcIENIOwY(11) Stół 50x50 cm, 
Plus tył / oparcie 50 cm, Blat / pleksa mleczna 
50x120, Stół użyty kilka razy. Jest jeszcze lam-
pa do tego stołu, do przypięcia pod spodem 
– jest tam poprzeczka do tego służąca – tylko 
nie mogę, ale znajdę – lampa jest gratis do 
stołu. Do tego blenda biało – złota, okrągła 
58 cm średnica Oraz ekran / materiał jako ele-
ment odbijający biel. Cena 200 zł, Trzebnica
-Oborniki Śląskie, tel. 732 244 683.

sOfTBOx(11) 50x70 cm 2x, lampy swiatło bły-
skowe i ciągłe 2x, statyw 2x, stan bardzo do-
bry, mało używane. Cena 150 zł, Trzebnica
-Oborniki Śląskie, tel. 732 244 683.

sOKOwIRówKA(11) w bardzo dobrym sta-
nie technicznym i wizualnym, marki PHILIPS 
HR1922/20, tel. 534 666 552.

BLAchA I OKNA(11) brama trapezowa, 
nowa 9 mkw, okna plastikowe używane 3 
szt, dwudzielne o wymiarach 206 x 115 cm, 
Prusice, tel. 530 430 767.

PIEKARNIK(11) nowy, pod zabudowę, firmy 
BECO, cena do uzgodnienia, tel. 603 554 719.
DRZwI(9) wejściowe dębowe, z futryną, do-
bra jakość 90 x 210, 1500 zł , tel. 697 607 049.
GENERATOR(9) "Honda" MH 2500, certyfikat: 
GB1067/5613/15, cena 1300 zł, tel. 518 981 037.
ZAmRAżARKA(9) 400L, kolor biały, otwie-
rana od góry, wy. 89 x 59 cm, stan dobry, cena 
550 zł, tel. 668 123 380.
PIłA(8) KRAJZEGA, w dobrym stanie, tel. 
690 622 348.
PIANINO(8) cyfrowe, KORG, model SP
-170DX, razem z pianinem: potrójne pedały, 
drewniane nogi, futerał oraz książka nauki 
gry na pianinie dla początkujących, cena 
1998 zł, odbiór Trzebnica, tel. 661 240 886.
APARAT słUchOwY(8) na gwarancji, 
w bardzo dobrym stanie, tel. 713 107 514.
OPRYsKIwAcZ(8) 12 litrów (12 M), tel. 881 
910 770. 
UchwYT sAmOchODOwY(11) marki 
SAMSUNG, na szybę, do telefonów, o szero-
kości 67 mm – 80 mm, tEL. 534 666 552.

ROBOT(9) kuchenny, nieużywany, nowy , 
LIDL, cena 550 zł, tel. 668 123 380.

PAmIęć DO KOmPUTERA(9) Trzebnica, 
tel. 730 777 907.

chODZIK sENIORA(9) 4 kołowy, składany, 
sprzedam bardzo tanio, tel.605 365 312.
PIEc(8) z podajnikiem na ekogroszek, 17kw, 
podajnik prawy lub lewy, super stan, tel. 609 
936 972.

wIEżA(7) Technics, w bardzo dobrym sta-
nie, tel. 531 303 316.

LAmPA (9) ogrodowa, Trzebnica, tel. 661 
747 292.

OKUcIA(9) do okiennic, Trzebnica, tel. 661 
747 292.

chEmIA / mATEmATYKA(7) Korepetycje 
na poziomie szkoły podstawowej i szkoły 
średniej tel. 510 096 731.

MOTORyZACJA / rolnicze

sPR ZE DAm

TOYOTA(12) verso 2009 r. 2.0L diesel, stan 
techniczny bardzo dobry, optyczny – lekkie 
zadrapania karoserii, polski salon, pierwszy 
właściciel, przebieg 190 tys. km, 7 osobowy, 
spalanie ok 5.4 – 5.8, opony letnie i zimowe 
na alufelgach, hak holowniczy, bluetooth, 
cena 28500 zł, tel. 600 107 537.

AUTO(11) 3,5 t Renault Master, cena 25000 zł 
do negocjacji, tel. 506 953 406.

mOTOcYKL(10) sportowo-turystyczny, HON-
DA X11 CBR 1100 cc 11.135K, rok 1999, przebieg 
55 tyś, stan bardzo dobry, cena 7700 zł, do ne-
gocjacji, Trzebnica tel. 509 942 768.
Bmw(9) czarne, rok 2003, Diesel, gmina Wisz-
nia Mała, w bardzo dobrym stanie, tel. 792 
409 540.

KAsK(11) biało-czarny rower, moto, enduro, 
używane, rozmiar L, daszek jest ułamany, 
używany był do Cross, cena 60 zł, Trzebnica
-Oborniki Śląskie, tel. 732 244 683.

KAsK(11) niebieski na rower, moto, enduro, 
używane, rozmiar M, brakuje szybki, używa-
ny był do Cross, cena za sztukę 60 zł, Trzebni-
ca-Oborniki Śląskie, tel. 732 244 683.

KOłA(9) dwa, 14" z oponą, cena 100 zł, tel. 
518 981 037.
cZęŚcI DO RENAULT ThALIA(9) skrzynia 
biegów, tarcze hamulcowe, sprzedam bar-
dzo tanio, tel.605 365 312.
cZęŚcI DO fIATA 126P(8) – tanio, skrzy-
nia biegów, tarcze hamulcowe oraz cho-
dzik dla seniora składany, 4-kołowy, tel. 605 
365 312.

UL DREwNIANY(12) kompletny, wielko-
polski, 12-ramkowy, z rodziną.Matka czerwi, 
cena 650 zł., sprzedaje że względu na dobro 
sąsiedzkie – Szczytkowice, tel. 608 065 154.

NOżYcE sPALINOwE(10), amerykańskie, 
super lekkie. Używałem od nowości, obecnie 
nie mogę ich naprawić (kompletne). Opis: 
SABRE ths 43, długość cięcia 43 cm. Cena 50 
zł. Tel. 607 770 873.
BELKI POPRZEcZNE(10) na dach samo-
chodu, dwie sztuki, tel. 663 951 072.
cIąGNIK(10) Władimirec z osprzętem, tel. 
669 526 136.
mIóD(9) z własnej Pasieki, Trzebnica, tel. 690 
949 293.
PsZcZOłY(9) z ulami lub bez uli, Trzebnica, 
tel. 690 949 293.
KOmBAjN(9) do ziemniaków BOLEK, tel. 889 
052 800.
sIEwNIK(9) do zboża, szerokość, 3 m, 
tel. 889 052 800.
PRZYcZEPA(9) 3,5 tony, tel. 889 052 800.
OPRYsKIwAcZ(9) rolniczy, 400 L, stan do-
bry, tel. 889 052 800.
DmUchAwA(9) do zboża i siana, silnik 11KW 
+ rury i kolanka, tel. 792 409 540.
OBsYPNIK(9) do ziemniaków, 5 rzędowy, 
tel. tel. 792 409 540.
cIąGNIKI(7) rolnicze: MTZ 82 i C 330, tel. 
881 910 770.
TALERZówKA(10) tel. 723 270 982.
PRZYcZEPA(10) D-46, sztywna, tel. 723 
270 982.
ROZsIEwAcZ(10) nawozu, lejek plastikowy, 
z turbo, stan bardzo dobry, tel. 723 270 982.
ROZsIEwAcZ(10) nawozu, oliaden, kosz 
zasypowy 600 kg, z wałkiem przekaźnika, tel. 
723 270 982.
sADZARKA(10) czeska, oraz obsypnik; brony 
piątki; kopaczka lewatonowa; ciągnik URSUS 
C – 355 stan dobry; kosiarka rotacyjna pro-
dukcji niemieckiej KRONE szer.-robocza 1,60 
m; dmuchawa do zboża produkcji niemiec-
kiej, tel. 723 270 982.
cIąGNIK(6) ZETOR 7211, MAJOR, części do 
ciągnika (nowe i używane), narzędzia, przy-
czepa skrzyniowa, tokarki do metalu, części 
do tokarek i frezarek , dwa wiertła, noże tokar-
skie, tel. 500 326 862.
KURcZAKI(9) chowu ekologicznego na ro-
sół, tel 797 450 275.
PłUG(10) dwuskibowy i trzyskibowy, tel. 693 
602 615, 723 270 982.
KULTYwATOR(10) z wałkiem produkcji nie-
mieckiej, szerokość robocza 2,50 m, tel. 693 602 
615, 723 270 982.
sIEwNIK(10) zbożowy produkcji niemiec-
kiej marki NODET, szerokość robocza 3 m, 
tel. 693 602 615, 723 270 982.

BUDOWlANE / AGD / RTV
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sILNIK (12) sprawny, dmuchawę oraz sterow-
nik do pieca C.O. marki SIEMKO o mocy 25kw, 
tel. 660 764 352.

PRALKA(12) dwie sztuki, wirnikowe Frania 
Światowit sprawne, w dobrym stanie, po 
190 zł za sztukę, tel. 691 298 380.
LAPTOP(12) firmy DELL – model: INSPIRION 
13 5379-9922. LCD 13.3" FHD Touch. RAM: 

DEsKA(9) ogrodzeniowa, dł. 98 cm, szer 12 
cm, grubość 2 cm, 100 sztuk, Trzebnica, tel. 
661 747 292.

mEBLE

sPR ZE DAm

fOTEL BUjANY(12) cena 150 zł, do lekkiej 
negocjacji, tel. 502 433 986.

PUfA PIłKA(12) XXL, zestaw, w bardzo do-
brym stanie wraz z podnóżkiem, pufy posia-
dają dużo wypełniacza, który nie jest zbity, 
materiał: ekoskóra, średnica dużej pufy to 
100 cm (obwód 290 cm), wymiary podnóż-
ka – średnica 40 cm (obwód 125 cm), posia-
dam dwa takie same zestawy – przy zakupie 
obu cena za całość: 150 zł, cena za 1 zestaw 
– 90 zł, tel. 693 798 900.

łóżKO(12) małżeńskie z regulowanym ste-
lażem + lustro w tej samej kolorystyce, tel. 
695 635 699.

KRZEsłO(11) białe, Hoker, stan dobry, cena 
55 zł, do lekkiej negocjacji, tel. 502 433 986.

KINKIET(9) ścienny, Trzebnica, tel. 661 747 292.
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– Profesjonalne wykonawstwo
– Bezpłatna wycena prac
– Największe doświadczenie na Dolnym Śląsku 
– Wykonawstwo wyłącznie na najlepszym anhydrycie firmy KNAUF
– Fachowe doradztwo i nadzór nad pracami przygotowawczymi

POSADZKI ANHYDRYTOWE 
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ NA LATA

Napisz: 
posadzki@anhydryt.com.pl 
Sprawdź: 
www.anhydryt.com.pl

Zadzwoń: 795 465 080

DrZEWnI SErWISanCI
– wycinka i pielęgnacja drzew oraz krzewów
– usuwanie i frezowanie pni
– oczyszczanie terenu (karczowanie)
– zrębkowanie gałęzi

tel. 731 930 990 / 694 002 445
mail: drzewniserwisanci@gmail.com

BIURO RACHUNKOWE 
♦ Usługi księgowe dla Twojej firmy
♦ Pomoc we wnioskach o dotację na 
 działalności gospodarcze

Pomoc w załatwieniu wszelkich formalności 
dotyczących rozpoczęcia działalności, 
przy podpisaniu umowy współpracy-GRATIS!

NK PRO tel. 531 795 826

BIURO RACHUNKOWE
• obsługa księgowo-kadrowa firm
• pomoc w zakładaniu działalności
• wnioski o dotacje z PUP
• pierwszy miesiąc rabat

tel. 518 223 656

R E K L A M A

wAżNE TELEfONY
URZąD MIEJSKI W TRZEBNICy

71 312 06 11, 71 312 06 42, 71 312 01 45
BURMISTRZ PRZyJMUJE

w sprawach skarg i wniosków:
w każdą środę

w godz. od 16:00 – 16:15
w sprawach lokalowych:
w każdy pierwszy wtorek

miesiąca w godz. od 13:00 – 16:00

PRZEWODNICZąCy RADy MIEJSKIEJ
dyżur w każdą środę w godz. 13:00 – 

16:00 w sprawie skarg i wniosków
w każdą środę w godz. od 15:30 – 16:00

WyDZIAŁy URZęDU MIEJSKIEGO

WyDZIAł TECHNICZNO – INWESTyCyJNy
71 388 81 81, 71 312 06 11, wew. 281
WyDZIAł GEODEZJI
I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
71 388 81 54, 71 312 06 11, wew. 254
WyDZIAł ARCHITEKTURy I URBANISTyKI
71 388 81 51, 71 312 06 11, wew. 251
WyDZIAł ORGANIZACyJNy
71 388 81 42 wew 242 lub 243
WyDZIAł ROLNICTWA
I OCHRONy ŚRODOWISKA
71 388 81 77, 71 312 06 11, wew. 277
WyDZIAł FINANSOWy
71 388 81 55, 71 312 06 11, wew. 255
DZIAłALNOŚĆ GOSPODARCZA
71 388 81 86, 71 312 06 11, wew. 286

WyDZIAł PROMOCJI
71 388 81 13, 71 312 06 11, wew. 402

WyDZIAł EGZEKUCJI I WINDyKACJI
71 388 81 79, 71 388 81 06
wew. 279 i 406
WyDZIAł SPRAW OByWATELSKICH
URZąD STANU CyWILNEGO
71 388 81 16 i 71 388 81 37
Ewidencja Ludności 71 388 81 99
Dowody Osobiste 71 388 81 87
Działalność Gospodarcza 71 388 81 86
ZAKłAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
71 387 15 92
OŚRODEK POMOCy SPOłECZNEJ
71 312 05 27
GMINNy ZGK TRZEBNICA ERGO
71 310 99 56, 71 310 99 92
STRAż MIEJSKA W TRZEBNICy
71 388 81 14
GMINNE CENTRUM KULTURy I SZTUKI
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

DlA DZIECI / RóŻNE
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fOTELIKI(12) samochodowe, dziecięce, tel. 
663 951 072.

AKORDEON(12) Victoria 2, po kapitalnym 
remoncie i strojeniu, cena 650 zł, tel. 603 
803 775.
hUŚTAwKA(12) ogrodowa, dziecięca, dwu-
osobowa, cena 100 zł, stan: bardzo dobry, 
tel. 502 433 986.

hUŚTAwKA(12) ogrodowa, dziecięca, cena 
55 zł, do lekkiej negocjacji, tel. 502 433 986.

GRUPA(12) Chrześcijańska Grupa Domowa – 
zapraszamy, tel. 781 154 238.
sZTALUGA PLENEROwA(11) profesjonal-
na. Dwie sztuki. Obydwie sztalugi są spraw-
ne, cena 50 zł sztuka, Trzebnica-Oborniki Ślą-
skie, tel. 732 244 683.

LEżAK(11) plażowy, ogrodowy, z daszkiem, 
cena do uzgodnienia, tel. 502 244 871.

łAwA(11) na wysoki połysk, cena 120 zł, 
Trzebnica, tel. 603 283 075.

łAwA(11) stolik IKEA. Jedna para nóżek jest 
na kółkach co ułatwia przemieszczanie me-
bla, rozmiar stolika to 70 x 120 cm, wysokość 
45 cm, cena 120 zł, Trzebnica, tel. 603 28 3 075.

TABORET(9) pod prysznic, nowy, cena do 
uzgodnienia, tel. 697 607 049.
fOTELE(9) 2 sztuki, cena 40 zł / sztukę, Trzeb-
nica, tel.724 423 151. 

sKRZYNIA(11) na zabawki znanej firmy Me-
blik, wymiary skrzyni 40 x 70 cm, wysokość 42 
cm, cena 250 zł, odbiór osobisty w Trzebnicy. 
Tel. 603 283 075. 

wYPOsAżENIE DOmU(9) łózko, ława 
rowery dla dorosłych; atrakcyjne ceny, do 
uzgodnienia, Trzebnica, tel. 661 747 292.

TEcZKA(11) na rysunki B1 100x70 cm, Uży-
wana, – teczka z czarnego polipropylenu – 
klipsy zamykające – wygodna rączka – pasek 
do noszenia teczki na ramieniu – stan bardzo 
dobry. cena 50 zł, Trzebnica-Oborniki Śląskie, 
tel. 732 244 683.

TEcZKA(11) na rysunki B1 100x70 cm, Używa-
na, – teczka z szarego polipropylenu – klipsy 
zamykające – wygodna rączka – pasek do 
noszenia teczki na ramieniu – stan bardzo 
dobry. cena 60 zł, Trzebnica-Oborniki Śląskie, 
tel. 732 244 683.

jEźDZIK DZIEcIęcY(9) cena 100 zł; koc 
dziecięcy, tanio; rowerek dziecięcy, cena 300 
zł; tel. 697 607 049.
sUKNIA ŚLUBNA(11) roz. 44-46, szyta na 
miarę,cena 550 zł, Trzebnica, tel. 603 283 075.

ODDAm / PR Z Yjmę

KUPIę ImADłA(12) kupię imadła, kowadła 
i przekładnie, tel. 692 466 363.
PRZYjmę sPRZęT AGD(9) nieodpłatnie: 
pralkę, gazówkę, nie mogę osobiście ode-
brać ze względu, że jeżdżę na wózku – bar-
dzo proszę o dowiezienie, tel. 782 488 263.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Trzebnica

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 
poz. 503) oraz art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Trzebnicy:
•	 Uchwały	Nr	XXXV/377/22	z dnia 30.03.2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla części terenu wsi Będ-
kowo.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące Studium. 
Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej, w szczególności poczty elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania 
albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, 
Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.09.2022 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. 
U. z 2022 r. poz. 1087):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
2) opatrzone podpisem zaufanym albo
3) opatrzone podpisem osobistym.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy Trzebnica.

KlAUZUlA INFORMACyJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.l 2016 Nr 119, str. 1), w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503), w związku z realizacją czynności, o których mowa w art. 11 pkt 1 tejże ustawy, 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 osobowe osób, które złożyły wnioski w toku procedury sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-

nego gminy Trzebnica, będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.503),

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 oddzia-
ływania na środowisko,

10) niepodanie danych uniemożliwi działania związane z rozpatrzeniem Pana/Pani wniosku bądź uwagi,
11) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503), Burmistrz Gminy Trzeb-

nica informuje również o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczą-
cych sporządzania aktów planistycznych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących 
sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 
1 lit. g, RODO tj. PRAWO DOSTęPU przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINy TRZEBNICA

o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) podaje się 
do publicznej wiadomości informację o przyjęciu przez Radę Miejską w Trzebnicy nastę-
pujących uchwał:
1. uchwały nr XXXIX/407/22 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Raszów i miasta 
Trzebnica,
2. uchwały nr XXXIX/403/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebni-
ca dla części terenu wsi Będkowo.
Z treścią podjętych uchwał oraz uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa 
w art. 43 ww. ustawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, 
plac Marszałka J. Piłsudskiego 1, w pokoju nr 49, w godzinach pracy Urzędu oraz na stro-
nie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Trzebnica – www.bip.trzebnica.
pl

OGŁOSZENIE	BURMISTRZA
GMINY	TRZEBNICA

OGŁOSZENIE	BURMISTRZA
GMINY	TRZEBNICA

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica
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Firma TOMIK oferuje

PROFESJONALNE
CZYSZCZENIE

– DYWANÓW
– WYKŁADZIN
– TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ
– MEBLI TAPICEROWANYCH

Konkurencyjne ceny!

tel. 693 431 523

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
CZySZCZENIE PANElI FOTOWOlTAICZNyCH
ODŚNIEŻANIE dachów, posesji prywatnych – pielęgnacja terenów zielonych

Pracujemy na maszynach i środkach firmy KARchER

Firma
BIURO

RACHUNKOWE
• Pełna obsługa firm
• Możliwość odbioru 

dokumentów od klienta 
oraz współpraca zdalna

•	gwarantujemy terminowość, 
profesjonalizm i dyskrecję

tel. 713 870 274
502 749 540
602 571 613

TYLKO U NAS
SZYBKO

TANIO
I SOLIDNIE

Wycena usługi bezpłatna
także u klienta

Powiat Trzebnicki
i okolice

694-057-540

zAprASzAMy Do wSpółprACy

Jakub
FHuSKUP ZŁOMU

METAlI KOlOROWyCH MAKUlATURy WyWóZ GRUZU BUDOWlANEGO

Tr z E b n I C A  ul.  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 | nAjwyżSzE CEny w MIEśCIE

Paweł Miklas
693 749 567

pmserwis90@gmail.com

czynne: pon – pt 9 – 17 Księginice, ul. Trzebnicka 67

naprawa
sKrzyń biegów
auTomaTycznych i manualnych

Poszukuję
Domy – Mieszkania
Chcesz sprzedać zadzwoń: 883 377 617

Mogę dojechać do Ciebie

w I ę ź BY 
DAchOwE
tel. 731 200 005

PELLET 
TRZEBNICA / BęDKÓW

tel. 602 523 956
71 388 91 91

PRANIE 
DYwANów 
NA WSKROŚ W PRAlNI

21zł/m2
tel. 603 232 261
www.czyszczeniedywanow.pl

schODY
100 % DREwNIANE

produkcja i montaż
DĄB JESION
BUK SOSNA

www.schodex.net
cena od 4,5 tys. zł.

tel. 602 728 266

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

Świat chemii service
Szczytkowice 70, 55-100 Trzebnica
tel. +48 693 476 703
email: swiatchemii@wp.pl
Facebook: Świat Chemii

REmONT Y
I WyKOńCZENIA WNęTRZ
– płytki, panele
– malowanie, 
– gładź i zabudowa GK
– tapetowanie
–	montaż	drzwi
– docieplenie poddaszy

FACHOWE DORADZTWO

tel. 781 953 010

MINI
KOPARKA

uSłuGI 
WYNAJEM

tel. 883 388 601

APARATy 
TlENOWE 

dla osób chorych
wynajem, sprzedaż, 

serwis
tel. 728 945 874

www.tlenoterapia-domowa.pl
Biedaszków Wielki 

ul. Pogodna 7

– Chemia gospodarcza z całej Europy
– Zaopatrzenie firm, instytucji, hoteli oraz 

gastronomii w środki utrzymania czystości
– Sprzątanie/doczyszczanie budynków, wspólnot 

mieszkaniowych, pomieszczeń biurowych, 
mieszkań

– Utrzymanie terenów zielonych

WyroBy BetonoWe imitujące drewno 
deski tarasowe, palisady, obrzeża, schody i inne elementy niezbędne 
do aranżacji ogrodów. W produkcji naszych wyrobów wykorzystujemy 
beton najwyższej jakości. Produkty są zbrojone włóknami cyrkonowymi 
co pozwala na stworzenie mocnej i odpornej struktury. Realizujemy 
zamówienia w bezpośrednim kontakcie z klientem gdyż nasze możliwości 
są nieograniczone. Możliwość wyboru dowolnej kolorystyki.

Trzebnica ul. Chrobrego 26
tel. 697 011 953
609 514 915

drewno beTonowe
www.drewno-betonowe.pl /  biuro@drewno-betonowe.pl

WęGIEl
EKOGROSZEK

DREWNO KOMINKOWE 
I OPAłOWE

POLSKI	OPAŁ
Głuchów Górny 1
TARTAK przy krzyżówce

tel. 695 934 148 
663 693 820

sPawanie-ŚlusarsTwo
TOLL-SPAW 
Krzysztof Kawecki 

tel. 883 485 324
Trzebnica
ul. prusicka 39

■ sPawanie
-aluminium
-stopów aluminiowych
-stali, stali nierdzewnej
-stali miękkich

■ meTaloPlasTyKa

Auto
D E T A I L I N G

spa dla Twojego samochodu
czyszczenie skóry / polerowanie 
lakieru	/	odświeżanie	i	zabezpie-

czanie	lakieru	/	odświeżanie	 
i zabezpieczanie plastików / po-

lerowanie reflektorów / czyszcze-
nie	aut	do	sprzedaży	/	usuwanie	

naklejek reklamowych  
/ pranie tapicerki samochodowej

60 0 588 4 8 4
Księginice, ul. Łabędzia 30

SERWIS KLIMATYZACJI 
SAMOCHODOWEJ już od 249zł

szczytkowice 91 tel. 785 233 408

GODZINY PRACY: 

poniedziałek – piątek 8 – 17
sobota 8 – 14

w tym 
odgrzybianie 
układu 

za0zł!!! 

ZAsILANIE 
AwARYjNE

dla POMP
KOMPUTERóW
OŚWIETlENIA
lODóWEK...

tel. 513 986 986

!

UsłUgi 
KrawiecKie

ekspresowe
Poniedziałek – Piątek 12:00-16:00

tel. 505 942 445
ul. Sienkiewicza 3A

na rogu ul. Daszyńskiego
poprzednio przy ul. Milickiej

PELLET
tel. 731 200 005 

Złota rączka 
POGOTOWIE NAPRAWCZE

SPRAWNIE I RZETElNIE
– usuwanie awarii domowych
–	montaż	i	skręcanie	mebli
– drobne remonty i naprawy
– malowanie, układanie paneli
–	usługi	hydrauliczne	
 i elektryczne

Tel. 505 016 400

Zajmujemy sie kompleksowo obsługą 
dużych i małych firm oraz instytucji

AGENcjA REKLAmOwA 
MK PROMO Potrzebujesz:
•	materiały	firmowe	(logo,	wizytówki,	teczki)	?
•	gadżety	reklamowe	(odzież	z	nadrukiem,	długopisy,	kubki)	?
•	reklamę	zewnętrzną	(baner	w	świetnej	lokalizacji)	?
•	Oferujemy	kompletną	usługę	–	projekt,	druk,	dostawa,	montaż	(banerów),	dystrybucja	(ulotek)

biuro.mkpromo@gmail.com	NAPISZ a	z	pewnością	pomożemy	:) tel. 725 395 562

kupimy 
ksiażki
naukowe, historyczne, 

techniczne, przedwojenne, 
beletrystyka, albumy, 

podręczniki akademickie.

Oferujemy rozsądne ceny,

dojazd do klienta.

tel. 669 969 306

TAXI 3
Józef Domagała

• przewóz osób

• zakupy na telefon

tel. 601 586 739
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