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Boiska przy SP3
W tym roku planowana jest 

budowa profesjolanych boisk 
sportowych obok trzebnickiej  

„Trójki”.
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Wizualizacja 
nowej przychodni

Rozbudowa TCM ZDRÓJ 
to będzie jedna z ważniejszych 

inwestycji w nowym roku
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Świetlica gotowa
2 stycznia miał miejsce odbiór 

techniczny wyremontowanych 
pomieszczeń świetlicy 

środowiskowej przy 
ul. Żołnierzy Września. 

Str. 7

Konkurs z kotem 
Ruszył nowy konkurs na 

najciekawszy list - opowieść do 
Super Kota. Autorzy zdjęć 

z Mruczysławem także mogą 
liczyć na nagrody. 
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Kalendarium 
wydarzeń 2013

Cały ubiegły rok 
w gminie Trzebnica 

w telegraficznym skrócie. 
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Sylwester na sportowo  

W  10-kilometrowym 29. Ulicz-
nym Biegu Sylwestrowym 

udział wzięło blisko 1500 zawod-
ników z kraju i zagranicy, ustana-
wiając kolejny rekord frekwencji. 
Najszybsza wśród kobiet okazała 

się Agnieszka Jerzyk, z wynikiem 
36 min., 34 s. I miejsce wśród męż-
czyzn zajął Joel Maina Mwangi 
(Kenia), osiągając czas 32 min.,48 
s. Spośród mocnej grupy trzebni-
czan wyróżnili się: Andrzej Ha-

zubski (37 min., 23 s.) i Grażyna 
Popiel (43 min., 55 s.). Trzebnicki 
bieg sylwestrowy, dzięki swojej 
rozpoznawalnej i wypracowanej 
przez lata marce, cieszy się z roku 
na rok coraz większą popularno-

ścią. W tym roku do Trzebnicy 
zawitali biegacze m.in. z USA, 
Hiszpanii, Anglii, Niemiec, Ukra-
iny, Kenii czy odległego Meksyku. 
To jak na ponad 12 tys. miasto na-
prawdę imponujący wynik!

Wszystkim klientom życzymy Wesołych Świąt



2 

SALON FRYZJERSKI

ul. Św. Jadwigi 6a

godz. otwarcia: 

pon. - piąt.  8 - 18
sob. :   8 - 13

oferujemy:

karta stałego klienta
dziesiąte strzyżenie 50 % taniej
konkurencyjne ceny tel. 731 607 047

karta stalego klienta

uest

TM

TWÓJ FRYZJER

+ 48 731 60 70 47

731 60 70 47 731 60 70 47

www.quest.fryzjer.pl
facebook.com/quest.fryzjer
55-100 Trzebnica, Jadwigi 6A

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 TARG 6:12 7:04 7:42 8:22 9:10 10:06 11:31 12:21 13:13 13:54 14:36 15:18 16:06
5 PKS/URZĄD MIEJSKI 6:14 7:06 7:44 8:24 9:12 10:08 11:33 12:23 13:15 13:56 14:38 15:20 16:08
6 RYNEK/FONTANNA 6:16 7:08 7:46 8:26 9:14 10:10 11:35 12:25 13:17 13:58 14:40 15:22 16:10
7 STADION 6:18 7:10 7:48 8:28 9:16 10:12 11:37 12:27 13:19 14:00 14:42 15:24 16:12
8 INTERMARCHE 6:22 7:14 7:52 8:32 9:20 10:16 11:41 12:31 13:23 14:04 14:46 15:28 16:16
9 DWORZEC KOLEJOWY 6:24 7:16 7:54 8:34 9:22 10:18 11:43 12:33 13:25 14:06 14:48 15:30 16:18

10 WROCŁAWSKA 6:26 7:18 7:56 8:36 9:24 10:20 11:45 12:35 13:27 14:08 14:50 15:32 16:20
11 ARMII KRAJOWEJ 6:27 7:19 7:57 8:37 9:25 10:21 11:46 12:36 13:28 14:09 14:51 15:33 16:21
12 AQUAPARK N/Ż - - - - - - 11:47 12:37 13:29 14:10 14:52 15:34 16:22
13 PRZEDSZKOLE NR 1 6:28 7:20 7:58 8:38 9:26 10:22 11:48 12:38 13:30 14:11 14:53 15:35 16:23
14 BAR GWIAZDKA 6:30 7:22 8:00 8:40 9:28 10:24 11:50 12:40 13:32 14:13 14:55 15:37 16:25
15 RYNEK/KSIĘGARNIA 6:32 7:24 8:02 8:42 9:30 10:26 11:52 12:42 13:34 14:15 14:57 15:39 16:27
16 POLNA 6:34 7:26 8:04 8:44 9:32 10:28 11:54 12:44 13:36 14:17 14:59 15:41 16:29
17 SZKOŁA PODST. 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

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
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Subiektywnym okiem 
gospodarza

Nie zabraknie mi determinacji 

Szanowni Państwo!
 Przed nami nowy rok, a co za 
tym idzie, nowe wyzwania i pla-
ny do realizacji. Przełom roku 
zawsze jest dla mnie – i myślę, 
że dla wielu z Państwa również 
– czasem podsumowań i rozwa-
żań o tym, co nas czeka w nad-
chodzącym roku. Analizując wy-
darzenia, które miały miejsce w 
roku poprzednim w naszej gmi-
nie, dochodzę do tego, że było 
tego naprawdę dużo i nie spo-
sób ich tu wszystkich wymienić. 
Chciałbym jednak przywołać 
kilka, które w mojej ocenie wy-
warły znaczący wpływ na dalszy 
rozwój Gminy Trzebnica i otwo-
rzyły przed mieszkańcami nowe 
perspektywy. 

Rok 2013…
 Przede wszystkim uważam, 
że  wydarzeniem roku i jedno-
cześnie najważniejszą ubiegło-
roczną inwestycją była budowa 
i otwarcie nowej siedziby Szkoły 
Podstawowej nr 2. „Przestrzeń 
nowych możliwości” – takim 
hasłem przewodnim promowa-
liśmy to wydarzenie i myślę, że 
w pełni oddaje ono przemianę, 
która w tym obszarze zaszła. A 
przypomnę, że była to zmiana 
kolosalna i oczekiwana przez 
wiele roczników dzieci, ich ro-
dziców i nauczycieli. Ciasne 
dotąd sale i korytarze budynku 
przy ul. Wrocławskiej zostały za-
stąpione przestronnymi, jasnymi 
i nowocześnie wyposażonymi 
salami. Wszystko w otoczeniu 
ciszy i spokoju, z możliwością 
stołowania się na miejscu, z kolo-
rowym placem zabaw, przy wyre-
montowanej drodze z miejscami 
parkingowymi i bezpiecznym 
dowozem dzieci gimbusami pod 
samą furtkę do szkoły. Można 
by wiele jeszcze w tym temacie 
wymieniać, ale dużo już zostało 
powiedziane. Dlatego zaznaczę 
jedynie, że inwestycja ta była jed-
ną z najtrudniejszych, jakie przy-
szło mi realizować na stanowisku 
burmistrza.  Jednocześnie było to 
zadanie, które dało mi ogromną 
satysfakcję, ponieważ  przez wie-
le lat mówiło się o tym, że trzeba 
coś w tej sprawie zmienić. Na tym 
jednak się kończyło. Teraz, dzieci 
i nauczyciele mają komfortowe 

wa r u n-
ki nauki 

i pracy, a co 
za tym idzie – 

nowe możliwości własnego roz-
woju.   
 Uważam, że do ważnych za-
dań zrealizowanych przez Gmi-
nę Trzebnica zaliczyć należy 
również modernizację oświetle-
nia drogowego w mieście oraz 
na terenie gminy. Oczywiście 
zadanie to jest rozłożone w cza-
sie również na kolejne lata, ale 
widać już wyraźną poprawę w 
tym zakresie. Stare, wysłużone 
i nieenergooszczędne słupy za-
stąpione zostały nowoczesny-
mi, pozwalającymi zaoszczędzić 
środki przeznaczane na energię 
elektryczną. W dalszym ciągu 
kontynuowaliśmy inwestowanie 
w tereny wiejskie, m.in. poprzez 
budowę i remonty kilkunastu ko-
lejnych świetlic wiejskich, placów 
zabaw, remontów dróg i chodni-
ków oraz wspomniane wcześniej 
oświetlenie drogowe.
 Rok 2013 był rokiem dość 
istotnych zmian w zakresie orga-
nizacji ruchu drogowego. Ma to 
oczywiście związek z moderni-
zacją ulicy Daszyńskiego i utwo-
rzeniem na jej części deptaka. To 
kolejny temat, który przez wielu 
był omawiany i proponowany, ale 
nikt nie podjął się jego wykona-
nia. Inwestycja ta jest jeszcze w 
trakcie realizacji, a dokładnie jej 
drugi etap polegający na wymia-
nie sieci wodno-kanalizacyjnej, 
budowie miejsc parkingowych i 
nowej nawierzchni chodników  
oraz  jezdni od skrzyżowania z 
ul. Obrońców Pokoju aż do ul. 
Matejki. W tym miejscu należy 
przypomnieć, że zanim przystą-
piliśmy do modernizacji ulicy 
Daszyńskiego, zupełnie przebu-
dowaliśmy ulicę Żołnierzy Wrze-
śnia, na której przywróciliśmy 
ruch obustronny. Dzięki temu 
przejęła ona ruch w stronę wyjaz-
du poza miasto i znacząco popra-
wiła poruszanie się po Trzebnicy. 
Bardzo ważnym aspektem przy 
modernizacji nawierzchni dróg 
jest to, że za każdym razem do-
konujemy ich kompleksowej mo-
dernizacji - łącznie z siecią wod-
no-kanalizacyjną, chodnikami i 
tam gdzie to możliwe – nowymi 
miejscami parkingowymi. 
Cieszę się, że deptak został entu-
zjastycznie przyjęty przez więk-
szość mieszkańców. Początkowo 

nie brakowało również przeciw-
ników tej inwestycji, jednak 
teraz, gdy  jest już praktycznie 
ukończony, wielu dotychczaso-
wych sceptyków mówi mi, że jest 
to trafiony pomysł. Cieszą mnie 
również liczne głosy kupców 
prowadzących swoją działalność 
przy deptaku, którzy w tej inwe-
stycji widzą możliwości dalszego 
rozwoju swoich firm. Wiosną, po 
wykonaniu zaplanowanych nasa-
dzeń, deptak nabierze ostatecz-
nego charakteru i jestem prze-
konany, że stanie się kolejnym z 
ulubionych i chętnie odwiedza-
nych przez mieszkańców i tury-
stów miejsc. 

Co nas czeka w 2014?
 W poprzednim numerze 
Panoramy Trzebnickiej mogli 
Państwo zapoznać się z tabelą 
zawierającą planowane na rok 
2014 inwestycje na terenie gminy. 
Pragnę po raz kolejny podkre-
ślić, że budżet, który zapropo-
nowałem, podobnie jak w latach 
poprzednich, jest budżetem pro-
inwestycyjnym. Świadczyć o 
tym może kwota planowana na 
inwestycje w 2014 roku – 11 mln 
zł. Zaczynamy ten rok od 47 za-
dań, ale wraz z upływem czasu, 
liczba ta z pewnością urośnie do 
ponad 90, jak miało to miejsce 
w latach poprzednich. Rok 2013 
rozpoczęliśmy liczbą 36 zadań 
inwestycyjnych, a zamknęliśmy 
liczbą 94 inwestycji. Do najważ-
niejszych zadań w tym roku nale-
ży zaliczyć przebudowę i budowę 
nowej przychodni zdrowia przy 
ul. Kościuszki – Trzebnickiego 
Centrum Medycznego ZDRÓJ, 
modernizację i przebudowę 
ośrodka kultury i sali kinowej 
oraz dokończenie budowy Szko-
ły Muzycznej przy ul. 3-go Maja 
i Leśnej, w sąsiedztwie nowej 
Szkoły Podstawowej nr 2. To dłu-
go oczekiwane i duże inwestycje, 
których realizacja stanie się ko-
lejnym potencjałem naszej gmi-
ny. 
 Jak co roku, duży nacisk kładę 
również na zrównoważony roz-
wój terenów wiejskich, dlatego 
wiele zaplanowanych działań zo-
stało zlokalizowanych w gmin-
nych miejscowościach. Konty-
nuować będziemy m.in. budowę 
placów zabaw, wymianę oświe-
tlenia , budowę i remonty świetlic 
wiejskich – np. budowa zupełnie 
nowej świetlicy w Ujeźdźcu Ma-
łym czy sporządzenie dokumen-

tacji projektowej dla nowej świe-
tlicy w Księginicach. Ponadto 
planujemy utworzyć w kolejnych 
miejscowościach nowoczesne bo-
iska – np. w Brzykowie, Ligocie 
czy Biedaszkowie Wielkim. Waż-
nym aspektem będzie również 
modernizacja dróg i budowa no-
wych. Jak przy poprzednich za-
daniach z tego obszaru, odbędzie 
się to wraz z wymianą sieci wod-
no-kanalizacyjnej. Tutaj warto 
wymienić planowane działania 
przy ul. Teatralnej, Reymonta, 
Daszyńskiego, Wrocławska (na-
przeciwko stacji paliw) oraz przy 
nowym, rozrastającym się osie-
dlu „Grunwald II” przy ul. Cze-
reśniowej. 
Kolejne plany związane z rozwo-
jem obszarów wiejskich dotyczą 
budowy oczyszczalni ścieków w 
Ujeźdźcu Wielkim oraz rozbu-
dowy sieci kanalizacyjnej na te-
renach wiejskich. 
 Ponadto przygotowujemy te-
reny inwestycyjne leżące przy 
planowanej drodze S-5, by być 
gotowym z ofertą dla inwesto-
rów, gdy zapowiadana droga 
powstanie. Dzięki wynegocjowa-
nemu przez mnie kilka lat temu 
przebiegowi trasy przy Trzebni-
cy, otwierają się przed nami nowe 
perspektywy proinwestycyjne, 
które zamierzamy w pełni wy-
korzystać. W tym miejscu warto 
dodać, że ukończone są projekty 
dróg dojazdowych pod przyszłą 
fabrykę perfum FM. Obecnie 
jesteśmy na etapie uzgodnień z 
Generalną Dyrekcją Dróg Krajo-
wych i Autostrad, które umożli-
wią realizację tej inwestycji.
 Rok 2014 przebiegnie pod zna-
kiem dalszych starań o przywró-
cenie miastu statusu uzdrowiska, 
co będzie kolejnym wzmocnie-
niem prestiżu miasta i stanie 
się doskonałą alternatywą dla 
uzdrowisk zlokalizowanych je-
dynie w południowej części wo-
jewództwa. Dodatkowym aspek-
tem tych działań jest możliwość 
ubiegania się o środki finansowe 
przeznaczone na realizację zadań 
z tego zakresu. 
 Nie możemy oczywiście zapo-
minać o bardzo dobrze prospe-
rującym Trzebnickim Stadionie 
Miejskim FAIR PLAY ARENA, 
który wraz z rekreacyjnymi tere-
nami przy trzebnickich stawach i 
Lesie Bukowym oraz z Trzebnic-
kim Parkiem Wodnym ZDRÓJ 
tworzą atrakcyjną ofertę trenin-
gowo-rekreacyjną dla czołowych 

drużyn sportowych, odwiedzają-
cych coraz chętniej nasze miasto. 
Z myślą o najmłodszych miesz-
kańcach planujemy wykonać w 
tym roku plac zabaw na osiedlu 
przy ul. Brama Trębaczy. Dzieci 
i młodzież z pewnością ucieszą 
się również z planowanej moder-
nizacji skateparku w Parku Soli-
darności i utworzeniu mniejsze-
go w Księginicach oraz budowie 
nowoczesnych boisk przy Szkole 
Podstawowej nr 3. Nie możemy 
zapominać o pracach nad budo-
wą Hali Widowiskowo-Sporto-
wej przy Szkole Podstawowej nr 
2.
 Jak Państwo widzą plany na 
ten rok znów są ambitne. Nale-
ży jednak pamiętać, że to tylko 
niewielki fragment działań, któ-
re czekają nas w tym roku, bo-
wiem działalność gminy to nie 
tylko realizowanie inwestycji. To 
również szereg innych aktyw-
ności w pozostałych aspektach 
funkcjonowania gminy  – opie-
ka społeczna, opieka zdrowotna, 
gospodarka mieszkaniowa i ko-
munalna, edukacja, bezpieczeń-
stwo, kultura czy sport. Mocno 
wspieramy również ochronę 
zabytków – kościoły na terenie 
miasta i gminy czy trzebnicki po-
cysterski klasztor. Jednak mimo 
tak ambitnego planu zapewniam, 
że zrobię wszystko, by w pełni 
plany te zrealizować. Potwier-
dzeniem tych słów niech będą 
dokonania, które wraz z moimi 
współpracownikami oraz przy 
aprobacie mieszkańców udało mi 
się do tej pory, na przestrzeni kil-
ku lat, zrealizować. Jednocześnie 
pragnę po raz kolejny zdemen-
tować pojawiające się niepraw-
dziwe informacje o znacznym 
zadłużeniu gminy. Informacje 
te nie mają odzwierciedlenia w 
rzeczywistości, a kolejny budżet 
jest skonstruowany w sposób 
profesjonalny, rzeczowy, a przede 
wszystkim – realny. Zapewniam, 
że nie zabraknie mi determinacji 
i skuteczności w pracy na rzecz 
naszej wspólnej, małej Ojczyzny, 
ponieważ nie patrzę na zajmo-
wane przeze mnie stanowisko w 
kategoriach zwykłej pracy, ale w 
kategoriach misji do spełnienia. 
 Jeszcze raz życzę wszystkim 
Państwu pomyślności i realiza-
cji podjętych planów w Nowym 
Roku!

   Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica   

Nowa świetlica w Komorowie. Wkrótce w Ujeźdźcu Małym  powstanie podobna. W tym roku będzie realizowana kolejna ważna inwestycja - przebudowa i budowa Trzebnickiego 
Centrum Medycznego ZDRÓJ. 
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Na wspomniane zadanie jest już 
sporządzona dokumentacja pro-
jektowa, jest również pozwolenie 
na budowę. Ogłoszenie przetargu 
na wykonanie zadania nastąpi w 
pierwszym kwartale 2014 roku.  
Dzieci uczęszczające do Szkoły 
Podstawowej nr 3, zapytane o to, 
co sądzą na temat wybudowa-
nia nowoczesnych boisk przy ich 
szkole, reagują bardzo entuzja-
stycznie:
- W końcu będziemy mogli po-
grać na równej nawierzchni, a nie 
na tym starym, trawiastym bo-
isku.
- Mój brat chodził do tej szko-
ły i korzystał tylko z nowej hali. 
Cieszę się, że mi uda się również 
pograć na porządnych boiskach. 
Szczególnie lubię grać w piłkę 
nożną.
Zadowolenia nie kryje również 
dyrektorka szkoły – Jadwiga Ka-
linowska.
-Wychowanie fizyczne jest dla na-
szych dzieci bardzo ważne, szcze-
gólnie teraz – w dobie internetu i 

komputerów. Dlatego musimy za-
pewnić im odpowiednie warunki, 
by zachęcać ich do ruchu i aktyw-
nego trybu życia. Budowa boisk 
przy Szkole Podstawowej nr 3 jest 
odpowiedzią na zapotrzebowa-
nie dzieci, nauczycieli i rodziców, 
którzy licznie zgłaszali, mi osobi-
ście konieczność zajęcia się tym 
tematem. Jest również kolejnym 

realizowanym punktem mojego 
programu wyborczego – podkre-
śla burmistrz Marek Długozima.       
Warto przypomnieć, że od 2010 
roku przy Szkole Podstawowej nr 
3 funkcjonuje nowa hala sporto-
wa. Boiska są następnym etapem 
konsekwentnego inwestowania w 
infrastrukturę sportową na tere-
nie gminy.                               [jas]

Inwestycję wykona firma PUB 
BRUKPOL s.c ze Strzelec Wiel-
kich. 30 grudnia burmistrz Gmi-
ny Trzebnica oraz Adam Kluczyk 
- współwłaściciel PUB BRUKPOL 
podpisali umowę na realizację 
parkingu. Wykonanie inwestycji 

zmniejszy problem związany z 
parkowaniem w tym miejscu.
Burmistrz Gminy Trzebnica Ma-
rek Długozima: - W ubiegłym 
roku wykonano remont dachu 
kaplicy, naprawiliśmy i wymie-
niliśmy też nawierzchnię drogi 

wokół kaplicy, tuż przy wejściu 
głównym na cmentarz. Teraz czas 
na zwiększenie miejsc parkingo-
wych dla osób odwiedzających 
groby swoich bliskich.

(haw)

Będzie parking przy cmentarzu
Do końca sierpnia przyszłego roku powstanie parking na 
ul. Spokojnej i Obornickiej, przy cmentarzu komunalnym. 
W projekcie zaplanowano 24 nowe miejsca parkingowe. 
Plac zostanie wyłożony kostką brukową. Na parking będzie 
można wjechać od ul. Spokojnej oraz Obornickiej. Natomiast 
wyjazd będzie tylko na ul. Obornicką. 

Boiska sportowe przy „Trójce”
Wkrótce w tym miejscu powstanie nowy parking. Podpisanie umowy. Od lewej: skarbnik Barbara Krokowska, burmistrz Marek Długozima, Adam 

Kluczyk z firmy PUB BRUKPOL oraz Monika Białas  z  wydziału techniczno-inwestycyjnego.

Szkoła Podstawowa nr 3 w tym roku doczeka się profesjonalnych boisk sportowych. Dzięki 
temu dzieci uczęszczające do tej szkoły będą mogły w nowoczesnych warunkach ćwiczyć 
swoje umiejętności w wielu dyscyplinach: piłce nożnej, piłce ręcznej, koszykówce, siatkówce, a 
nawet w tenisa. Ponadto powstanie bieżnia sportowa oraz tor do skoku w dal.  

Wizualizacja kompleksu sportowego przy trzebnickiej Szkole Podstawowej nr 3. 

:

ul. Ks. W
. Bochenka

CASTROL
EDGE
5W30  4L

140 zł

PLATINUM
MAX 
EXPERT  4L

120 zł

FILTRY: OLEJU, POWIETRZA, PALIWA
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Na oficjalnej stronie internetowej 
Gminy Trzebnica – www.trzebni-
ca.pl w zakładce „Aktualności” 
oraz na Facebooku: www.face-
book.com/trzebnica, pojawił się 
krótki film prezentujący kompu-
terową animację nowoczesnego 
ośrodka zdrowia w Trzebnicy 
- Trzebnickie Centrum Medycz-
ne ZDRÓJ. Jest to jedno z naj-

ważniejszych zadań do realizacji 
przez gminę w 2014 roku. Anima-
cja pokazuje, jak wyglądać będzie 
budynek zarówno z zewnątrz, jak 
i wewnątrz. W ramach inwestycji 
przewiduje się przebudowę starej 
przychodni oraz budowę nowego 
budynku w miejscu obecnej sie-
dziby pogotowia ratunkowego. 
Całość zostanie scalona łączni-

kiem. Przyszły wygląd tej długo 
oczekiwanej przez mieszkańców 
inwestycji można obejrzeć już 
dziś, właśnie dzięki wspomnianej 
animacji komputerowej. Dlatego 
serdecznie zachęcamy do obej-
rzenia wspomnianego filmu!

[Jas]

Wizualizacja nowej przychodni zdrowia
Kolejna inwestycja Gminy Trzebnica
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Samorząd Uczniowski Gimna-
zjum nr 1 przygotował pismo 
do burmistrza, które odczytano 
podczas spotkania. Dodatkowo, 
młodzież wraz z opiekunką – wi-
cedyrektor Beatą Białecką – opo-
wiedziała o idei projektu „Bez-
pieczny Dolnoślązak”. Szkoła 
bierze w niej udział pod hasłem 
„Trzebnicka Jedynka zimy się nie 
boi, bo bezpieczeństwem stoi". 

Głównym celem prowadzo-
nych działań jest przygotowa-
nie uczniów do bezpiecznego 
uprawiania sportów zimowych: 
łyżwiarstwa, saneczkarstwa, 
narciarstwa. Organizatorem Pro-
gramu jest Marszałek Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, a realizuje go 
Dolnośląski Ośrodek Doskonale-
nia Nauczycieli we Wrocławiu.
Uczniowie przeprowadzili w 

swojej szkole ankietę dotyczą-
cą miejsc związanych z upra-
wianiem sportów zimowych w 
Trzebnicy. Najwięcej wskazań 
otrzymała Winna Góra, popular-
nie zwana Kociakiem. 
Analizując obecną sytuację gim-
nazjaliści starali się znaleźć spo-
sób na poprawę bezpieczeństwa 
swoich rówieśników na terenie 
wokół Winnej Góry, podczas 

zjazdów na sankach, nartach czy 
snowboardzie. Prośba, jaką skie-
rowali do burmistrza Marka Dłu-
gozimy, dotyczyła zamontowania 
siatki, która ma chronić przed 
wyjazdem amatorów sportów zi-
mowych na ruchliwą ulicę.
Burmistrz Marek Długozima 
podczas spotkania powiedział: - 
Dziękuję za spotkanie i przedsta-
wioną propozycję. Wasza posta-
wa jest godna podziwu i bardzo 
budująca. Cieszę się, że angażu-
jecie się w życie naszego miasta i 
gminy, a co ważniejsze proponu-

jecie rozwiązania zauważonych 
problemów. Gratuluję też kwalifi-
kacji na ostateczną listę szkół bio-
rących udział w projekcie. Bezpie-
czeństwo dzieci i młodzieży jest 
dla mnie bardzo ważne, dlatego 
cieszę się, że wam również na nim 
zależy. Jestem otwarty na kolejne 
Wasze pomysły, a temat utworze-
nia siatki zabezpieczającej jeszcze 

dziś skonsultuję z pracownikami 
Wydziału Techniczno-Inwesty-
cyjnego. 
Projekt realizowany jest w Gim-
nazjum nr 1 od października 
2013 do kwietnia 2014 roku. W 
jego ramach przeprowadzany 
jest cykl zajęć przygotowujących 
organizm ucznia do aktywności 
ruchowej zimą na świeżym po-
wietrzu. Prowadzone są również 
warsztaty praktyczne dotyczą-
ce udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, przegląd i kon-
serwacja sprzętu przed rozpoczę-

ciem sezonu, dobór odpowiednie-
go stroju, itp. Nie brakuje również 
ćwiczeń praktycznych - cykliczne 
wyjścia z uczniami na lodowisko 
w celu doskonalenia techniki bez-
piecznej jazdy na łyżwach oraz na 
Winną Górę, by poznać bezpiecz-
ne zachowanie. 

(kas)

Trzebnicka Jedynka zimy się nie boi, bo bezpieczeństwem stoi!

Kociak bezpieczniejszy
Przedstawiciele młodzieży z Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy wraz z zastępcą 
dyrektora Beatą Białecką spotkali się w Urzędzie Miejskim z burmistrzem 
Markiem Długozimą, by przekazać mu swoją petycję dotyczącą zabezpieczenia 
zimą Winnej Góry. Propozycja powstała w ramach realizacji projektu „Bezpieczny 
Dolnoślązak”, do którego gimnazjum zakwalifikowało się jako jedna z 40 szkół z 
naszego województwa.

Najbardziej niebezpiecznie na Kociaku jest w trakcie zjadów na sankach lub nartach. Młodzież z Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy i wicedyrektor Beata Białecka spotkali się z burmistrzem w 
sprawie zabezpieczenie zimą Winnej Góry. 
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WROCŁAW

ul. 1 MAJA

POZNAŃ

PRZEDSZKOLE

♦ posiadamy własny specjalistyczny transport
♦ na życzenie klienta podstawiamy kontener
♦ możliwość negocjacji cen przy większych ilościach towaru
♦ oferta dla przedsiębiorstw i klientów indywidualnych

ul. 1-go Maja 3    Trzebnica  tel. 882 826 813 / 606 902 645    

miedź
mosiądz
brąz
aluminium
cynk
ołów
akumulatory
kwasówka
puszki alu.
alufelgi
chłodnice alu.
wióry alu.
nikiel
makulatura
folia
stal

zeta-recycling.pl zeta@vp.pl    

PUNKT SKUPU SUROWCÓW WTÓRNYCH

NAJWYŻSZE 
CENY SKUPU 

   w regionie 

za dostarczony towar 

PŁACIMY 
GOTÓWKĄ

Świetlica środowiskowa gotowa  
Drugiego stycznia odbył się odbiór techniczny 
wyremontowanych pomieszczeń przeznaczonych pod 
świetlicę środowiskową w Trzebnicy, mieszczącą się w 
budynku przy ulicy Żołnierzy Września pod numerem 
19. Prace remontowe prowadził Zakład Budowlany Elios 
II Jarosława Busza. Poza dużą salą do spotkań i zajęć, 
nowo powstała świetlica posiada jeszcze jedno, mniejsze 
pomieszczenie oraz zaplecze kuchenne i sanitariaty.

SEBASTIAN HAWRYLISZYN 

Jak dowiedzieliśmy się od Iwony 
Durbajło - naczelnika wydziału 
organizacyjnego i spraw oby-
watelskich oraz pełnomocnika 
burmistrza ds. profilaktyki i roz-
wiązywania problemów uzależ-
nień, do nowo odremontowanej 
placówki zostanie przeniesiona 
część gminnego punktu konsul-
tacyjnego znajdującego się do tej 
pory w całości w budynku Ratu-
sza. Przeniesione zostaną pod-
mioty zajmujące się realizacją za-
dań i problemów uzależnień. 

- Jest to odpowiedź na zapotrze-
bowanie, jakie nas spotkało ze 
strony ludzi z problemami, rozra-
stające się grupy wsparcia potrze-
bują nowego, lepszego i bardziej 
komfortowego miejsca do spo-
tkań. W nowej placówce świetlicy 
środowiskowej będzie również 
przyjemne miejsce zabaw dla naj-
młodszych oraz stołówka – mówi 
Iwona Durbajło. 

Warto także zaznaczyć, że peł-
nomocnik pełni dyżury dla osób 
potrzebujących pomocy związa-
nej z nałogiem, a interesantów 
przyjmuje w pokoju numer 13 
Urzędu Miejskiego, w dniach: 
poniedziałek (w godzinach 8.00-
13.00), w środę (9.00 -13.00) oraz 
czwartek (12.00 -13.00). 

Świetlica środowiskowa to bez 
wątpienia potrzebna inwestycja 
wspierająca lokalną społeczność 
w problemach związanych z nało-
gami oraz procesie wychowywa-
nia dzieci i młodzieży pochodzą-
cych z rodzin o trudnej sytuacji 
materialnej. Zajęcia prowadzone 
w świetlicy przez wykwalifikowa-
ną kadrę pomagają im w organi-
zacji czasu wolnego czy w nauce. 
Podopieczni mogą również liczyć 
na wsparcie psychologiczne oraz 
posiłek. Prowadzone są również 
działania mające na celu ukie-
runkowanie rozwoju podopiecz-
nych.

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego z burmistrzem na czele oraz wykonawcy inwestycji w nowo odremontowanych po-
mieszczeniach świetlicy środowiskowej. 

 Osoby korzystające z pomocy pracowników świetlicy oraz grupy wsparcia będą 
miały komfortowe warunki do spotkań.

apelApel  do  darczyńców

Serdecznie dziękuję 
wszystkim ofiarodawcom za przekazanie 1% na moje leczenie.

Moja choroba wymaga ciągłej rehabilitacji i przyjmowania drogich leków. Ośmielam się pro-
sić o dalszą pomoc w formie ofiarowania mi 1%. To dla mnie ogromna pomoc. Liczę więc na 
Państwa dalszą życzliwość i bardzo za te ofiary dziękuję.

Podaję adres do fundacji: 

Fundacja „Dobro powraca" dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane 
ul. Hłaski 34/12, 54-608 Wrocław. KRS 0000338878, 
NIP 8942986057, REGON 021085595, 

Numer konta: 95 1140 1140 0000 2133 5400 1001 
z dopiskiem 
             – leczenie Irena Bałaga (siostra Zdzisława).

Już teraz za okazaną mi życzliwą pomoc bardzo serdecznie dziękuję. Szczęść Boże!
Siostra Zdzisława Irena Bałaga
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KOMUNIKAT
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi płatności za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi Gmina Trzebnica informuje, że druczki do opłat za odbiór odpadów 
komunalnych na rok 2014 będą rozsyłane do mieszkańców w styczniu 2014 r. Od 1 
stycznia 2014 roku zgodnie z Uchwałą nr XLII/482/13 Rady Miejskiej w Trzebnicy 
z dnia 18 grudnia 2013 roku opłatę za gospodarowanie dopadami komunalnymi 
należy uiszczać bez wezwania, za dany miesiąc do końca każdego miesiąca. Wysokość 
ponoszonej przez mieszkańców opłaty pozostaje bez zmian, nie zmienia się również nr 
konta bankowego, na który Państwo dotychczas płaciliście. Każdy, kto złożył deklarację 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami do Gminy, otrzyma wydruk z 
należnymi miesięcznymi opłatami. Jeśli do kogoś taka informacja nie dotrze do końca 
miesiąca, prosimy o zgłoszenie się do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pok. 127-129, nr tel: 388 81 76, 388 81 77, 388 81 78.

Remont drogi w Głuchowie trwa

OGŁOSZENIE!

Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Szkoła Podstawowa nr 3
proponują mieszkańcom, zawodnikom, klubom sporto-
wych wynajem sal gimnastycznych oraz pomieszczeń w 
budynkach szkolnych. Będą czynne 7 dni w tygodniu.
Zainteresowani proszeni są o kontakt

Szkoła Podstawowa NR 2, tel. 71/312 00 29, 71/711 15 40
Szkoła Podstawowa NR 3, tel. 71/312 08 74.

II etap modernizacji ulicy Daszyńskiego 

Dobiega końca montaż przyłączy wodno-kanalizacyjnych prowadzących wzdłuż 
remontowanej drogi w Głuchowie Górnym. Rozpoczęte prace przebiegają już bez 
przeszkód, z wcześniej wytyczonym harmonogramem robót. 

Po podłączeniu przyłączy, do 
nowo powstałej sieci wodnoka-
nalizacyjnej, na placu budowy 

rozpoczęło się korytowanie pod 
budowę nawierzchni właściwej.
Jak mówi nam Paweł Jędrzejew-

ski - pracownik Wydziału Tech-
niczno-Inwestycyjnego Urzędu 
Miejskiego w Trzebnicy - sieć 
wodociągowa została poddana 
standardowej próbie szczelności. 
W ciągu jej trwania nie stwier-
dzono żadnych uchybień. Po jej 
pozytywnym zakończeniu, roz-
począł się proces przyłączania 
domostw do nowo powstałej sieci 
- informuje i dodaje – zgodnie z 
harmonogramem, kolejnym eta-
pem remontu jest korytowanie, 
czyli wybieranie ziemi, dosłownie 
mówiąc, tworzenie  koryta pod  
kolejne warstwy nowo kładzionej 
nawierzchni. 

Droga ta powstaje dzięki zaanga-
żowaniu Andrzeja Koziary, soł-
tysa Głuchowa Górnego, który 
wielokrotnie apelował o jej wy-
konanie. - Jesteśmy niezmiernie 
wdzięczni burmistrzowi Mar-
kowi Długozimie, że wśród tak 
wielu realizowanych inwestycji, 
przeznaczył również środki na 
budowę tej długo oczekiwanej 
przez mieszkańców drogi, tak jak 
nam to wcześniej obiecał. Dzięki 
takim inwestycjom jak budowa 

tej drogi czy przeprowadzony 
jesienią ubiegłego roku - remont 
świetlicy wiejskiej, nasza miej-
scowość wypięknieje i będzie mo-
gła się dalej rozwijać - powiedział 
sołtys, komentując postęp prac. 
W ramach prac remontowych 

przewidziana jest wymiana sta-
rej, żeliwnej sieci wodociągowej, 
położenie nowej nawierzchni mi-
neralno-asfaltowej, utwardzenie 
poboczy oraz montaż nowego, 
energooszczędnego oświetlenia. 

[seb]

Ta polna droga wkrótce zmieni swoje oblicze. 

Burmistrz M.Długozima, sołtys wsi A. Koziara, kierownik wydziału TI Z. Zarzecz-
ny, pracownik wydziału P. Jędrzejewski oraz wykonawca inwestycji na placu 
budowy. 

Trwa II etap modernizacji ul. Da-
szyńskiego – od skrzyżowania 
z ul. Obrońców Pokoju aż do ul. 
Matejki. Tak jak w poprzednim 

etapie, trwa modernizacja sieci 
wodno-kanalizacyjnej, wytycza-
nie nowych miejsc parkingowych 
i modernizacja nawierzchni dro-

gi i chodników. Po zakończeniu 
tego etapu, ruch w stronę Rynku 
zostanie przywrócony zgodnie 
z wcześniej obowiązującym. Po 

obu stronach jezdni wytyczane 
są miejsca parkingowe. Na jezdni 
znajdzie się również – jak przed 
remontem – próg zwalniający, by 

zapewnić przechodniom przej-
ścia dla pieszych jak największe 
bezpieczeństwo.

Drugi etap budowy deptaka trwa. Będzie on prowadził aż do Rynku. Na jezdni znajdzie się również - jak przed remontem - próg zwalniający. 
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PATRYCJA KRÓL

Impreza tradycyjnie już odbę-
dzie się w Trzebnickim Centrum 
Kultury i Sportu, w sali widowi-
skowej. Rozpocznie się o godz. 14 
od koncertu zespołu Roker. Pół 
godziny później wystąpi zespół 
VictriBell z Prusic, a po nich za-
prezentuje się Etnovo. 

Tuż po ich występie na scenie po-
jawi się grupa taneczna Ekspresja, 
której specjalnością jest break-
dance. W rytmie hip hopu będzie 
również występ trzebnickiego ra-
pera Bercika oraz jego kolegów po 
fachu – Adee&ALG. 

Ostatnim przed licytacją wy-
stępem będzie pokaz Formacji 
DeFormacji działającej przy TC-
KiS. A fantów jest całkiem sporo: 
księgarnia "U Jasia" zaoferowała 8 
książek, jest także komplet para-
soli od pani Justyny Świderskiej, 
piłka z podpisami kobiecej repre-
zentacji Polski w Piłce Nożnej, 
którą przekazała Straż Miejska, 
a także płyty z autografami arty-
stów z wytwórni ArtConnection: 
„Kovalczyk Big Band Project" 
Pawła Kowalczyka, „Aconcagua 

Project – Astor Piazzolla" Beaty 
Szałwińskiej oraz zespołu „Full-X 
TRIO”.

Będzie do wylicytowania także 
koncert na dvd Justyny Stecz-
kowskiej, zarejestrowany pod-
czas Przystanku Woodstock 2010 
oraz płyta dvd Kabaretu Moral-
nego Niepokoju z autografami 
członków formacji, zawierająca 
16 skeczy. Nie zabraknie również 
wyśmienitego tortu od cukierni 
„Beza", specjalnych karnetów na 
trzebnicki basen czy okoliczno-
ściowej statuetki. 

O to, by wolontariuszom nie za-
brakło sił, zadba pizzeria Paler-
mo, która zapewni pyszny żurek. 

Po licytacji na scenie pojawią się 
roztańczone uczestniczki ZUM-
BY – niezwykle popularnej ostat-
nio formy ćwiczeń aerobowych 
połączonych z tańcem. Hoverla z 
Wrocławia zaprezentuje swój fol-
k-rockowy, energetyczny repertu-
ar. Po drugiej licytacji blisko go-
dzinę spędzimy w towarzystwie 
kabaretu Chyba. W międzyczasie 
na scenie pojawi się świetna wro-
cławska wokalistka Kamila Two-
rek. 

W okolicach godz. 19 zagra Iza 
Możdżeń Band, a następnie Ma-
matucada – dziewięć dziewczyn, 
które grają muzykę z pogranicza 
brazylijskiej samby, funk, bossa 
novy i reggae wyłącznie na in-
strumentach perkusyjnych.

 O godz. 20 przy dźwiękach tych 
instrumentów artystki wyprowa-
dzą publiczność przed budynek 
TCKiS, by zainicjować "Światełko 
do nieba". Po tym czekają nas jesz-
cze dwie godziny dobrego, rocko-
wego grania. Mimo, że będzie już 
późno, najpierw zagra Trzynasta 
w Samo Południe. Warto dodać, 
że tu również funkcję perkusisty 
pełni trzebniczanin, Michał Bed-
narz. Zwieńczeniem tego wieczo-
ru będzie występ trzebnickiej for-
macji CRAN. 

Dodatkową atrakcją będzie bez-
płatna tego dnia komunikacja 
miejska, w której od czasu do cza-
su będzie można usłyszeć CRAN 
na żywo! Dobrowolna opłata za te 
atrakcje będzie zbierana do pu-
szek WOŚP. Będzie się działo!
Burmistrz Gminy Trzebnica Ma-
rek Długozima serdecznie zapra-
sza! 

XXII Finał WOŚP już w najbliższą niedzielę!

W najbliższą niedzielę, 12 stycznia, odbędzie się XXII Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. To popołudnie wypełnione będzie kon-
certami, popisami artystycznymi, tanecznymi i występami kabaretowy-
mi. Oczywiście wszystko będzie poprzeplatane licytacjami. Dochód z 
Orkiestry przeznaczony zostanie na zakup specjalistycznego sprzętu dla 
dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów.

Program imprezy 22. finału 
WOŚP, organizowanej w Szkole 
Podstawowej w Kuźniczysku.

Ruszamy o 15.30
Przez cały czas trwania imprezy 
będzie funkcjonować kawiaren-
ka z kawą, herbatą i domowymi 
wypiekami i innymi specjałami.
Chętni będą mogli wziąć udział 
w warsztatach malowania i de-
korowania pierników oraz loterii 
fantowej (każdy los wygrywa).

16.00 występ iluzjonisty To-
masza Gidzińskiego.
16.50 Licytacja różnych warto-
ściowych przedmiotów.
17.15 Prezentacja młodych 
talentów (utwory na trąbkę i 
skrzypce).
17.30 Koncert i zabawy dla 
dzieci prowadzone przez Panią 
Ewelinę Dąbrowską  znaną ze 
„Spotkań z muzyką”.

„Światełko do nieba” 
po godzinie 18.

przy ul. Kościelnej 27b w ramach WOŚP zaprasza na strzyże-
nie, czesanie, modelowanie za symboliczną kwotę.
SALON CZYNNY OD GODZ.10.00
zebrane w ten sposób środki zostaną przekazane na cele charyta-
tywne, czyli 22 FINAŁ WOŚP.
Właścicielka i pracownicy serdecznie zapraszają.

WOŚP zagra 
w KUŹNICZYSKU 

Salon Fryzjerski NEW STYLE

Burmistrz Gminy Trzebnica Zaprasza
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STYCZEŃ
Burmistrz Marek Długozima otrzymał prestiżowe 
wyróżnienie - najlepszy burmistrz w kraju. Konkurs 
miał miejsce w ramach „Pereł Samorządności” przy-
gotowywanych  przez Dziennik-Gazetę Prawną. Wło-
darz odebrał także wyróżnienie dla Trzebnicy, która 

znalazła się w czołówce rankingu polskich miast w 
kategorii miast do 100 tysięcy mieszkańców.

W czwartek 10 stycznia, w Urzędzie Miejskim w 
Trzebnicy odbyło się spotkanie z przedstawicielem 
Architektonicznej  Pracowni Projektowej Modulo 
z Wrocławia, która wygrała przetarg na sporządze-
nie dokumentacji projektowej dla nowej przychodni 
zdrowia. Projektant przedstawił koncepcję budowy 
wraz z rozbudową placówki.

18 stycznia na trzebnickim Rynku mogliśmy zoba-
czyć ówczesnych maturzystów. Uczniowie z trzebnic-
kiego LO, Powiatowego Zespołu Szkół w Żmigrodzie 
oraz LO w w Obornikach Śląskich zatańczyli trady-
cyjnego poloneza. Wśród zaproszonych gości tańczył 
także burmistrz Marek Długozima w parze ze swoją 
córką Aleksandrą.

Zakończył się remont ulicy Kwiatowej. Przebudowa-
no nawierzchnię jezdni, chodników, miejsc parkingo-
wych, a także sieć wodociągową i kanalizacyjną. Był 
to pierwszy etap prac, których celem było utworzenie 
deptaka na ul. Daszyńskiego.

Radni koalicyjni z komitetu Marka Długozimy oraz 
Trzebnica 2000+ wraz z burmistrzem i sekretarzem 
gminy wizytowali jedną z najważniejszych inwesty-
cji – budowę Szkoły Podstawowej nr 2. Natomiast 7 
stycznia burmistrz spotkał się z Wizytator Centrum 
Edukacji Artystycznej – Sylwią Świsłocką-Karwot, 
działającą w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

LUTY
Po raz kolejny zorganizowano marsz nordic-walking  
z Wrocławia do Koszalina na trasie o długości 471,20 
km, którego celem jest edukowanie dzieci, młodzieży 
oraz dorosłych o epilepsji. 1 lutego organizatorzy za-
witali do Trzebnicy, gdzie wokół stawów trzebnickich 
odbył się Marsz „Zauważ mnie – chodzi p(o) zdro-
wie”.

Odbyło się spotkanie robocze zespołu ds. przywró-
cenia Trzebnicy funkcji uzdrowiskowej. Przedstawi-
ciele gminy spotkali się z wykonawcą operatu – firmą 
R+H Inwestycje z Gorzowa Wielkopolskiego. Podczas 
spotkania wypracowano koncepcję podziału miasta i 
sąsiednich sołectw na strefy ochrony uzdrowiskowej.

Z inicjatywy burmistrza rozpoczęły się rozmowy na 
na temat powołania programu  „Trzebnicka Rodzina 
3+”, skierowana do rodzin wielodzietnych, mających 
co najmniej troje dzieci w wieku do 18 lub 24 lat. 
Członkowie rodzin posiadających odpowiednią kartę 
mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej 
oraz katalogu ulg przygotowanych przez samorząd, 
jednostki gminne czy prywatnych przedsiębiorców.

W poniedziałek 18 lutego w trzebnickim Ratuszu 
odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Bur-
mistrza Gminy Trzebnica oraz stypendiów im. Jana 
Pawła II. Była to już VI Gala.

11 lutego burmistrz Marek Długozima  spotkał się ze 
wszystkimi sołtysami gminy Trzebnica. Podczas uro-
czystego spotkania włodarz wręczył pięciu sołtysom 
listy gratulacyjne za 10-letnią działalność, natomiast 
akty nadania otrzymały dwie nowe panie sołtys – z 
Kuźniczyska i Jaźwin.

Dzień później trzebnicki włodarz oraz komendant 
PSP Bogusław Brud podpisali umowę, na mocy której 

gmina przekazuje środki finansowe w wysokości 30 
tys. zł, jako dofinansowanie zakupu samochodu ra-
towniczo-gaśniczego.

Pojawiła się oficjalna informacja, że ulica Daszyń-
skiego stanie się deptakiem. Prace będą przebiegać 
dwuetapowo. Najpierw zostanie wykonany odcinek 
od ul. Polnej do skrzyżowania z ul. Obrońców Pokoju. 

Następnie od tego miejsca do ul. Matejki. Zaplanowa-
no także parkingi i ciekawą architekturę na trotuarze.

MARZEC
6 marca, na zaproszenie burmistrza Marka Długo-
zimy, odbyło się spotkanie dotyczące utworzenia 
Trzebnickiej Rady Biznesu. Zdecydowana większość 
zaproszonych przedsiębiorców wyraziła chęć utwo-
rzenia TRB.

10 marca wystartował I Cross Trzebnicki. Biegi odby-
ły się na 10-kilometrowym, pagórkowatym odcinku 
Lasu Bukowego. Trzebnicki croos to preludium do 
półmaratonu Ślężańskiego. Zorganizowała go gmina 
Trzebnica wraz z wrocławskim stowarzyszeniem Pro
-Run i Radiem Wrocław.

Gmina zaplanowała wybudowanie świetlicy wiejskiej 
w Komorowie. Ogłosiła przetarg, do którego stanęło 
19 oferentów. Podpisanie umowy z wykonawcą miało 
miejsce 27 marca.

Kolejne ulice doczekały się remontu. 14 marca gmina 
podpisała umowę na remont ulic 3 Maja i Wesołej, z 
firmą Gembiak&Mikstacki z Krotoszyna.  

Tego samego dnia odbyła się gala XIII Trzebnickie-
go Samorządowego Konkursu Ośmiu Wspaniałych 
Gminy Trzebnica. W trakcie imprezy ośmiu laure-
atom wręczono statuetki.

Dwa dni później, 16 marca gmina, wraz z Zakładem 
Lecznictwa Ambulatoryjnego przeprowadzili „Akcję 
rehabilitację” w ramach tzw. „białej soboty”. Z porad 
i konsultacji skorzystało spore grono mieszkańców 

gminy.

Andrzej Koziara, sołtys Głuchowa Górnego został 
wyróżniony przez wojewodę dolnośląskiego Marka 
Skorupę dyplomem za szczególne osiągnięcia oraz 
zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej.

We wtorek 26 marca na antenie Radia Rodzina mó-
wiono o programie Trzebnicka Rodzina 3+. O spe-
cjalnej karcie uprawniającej do ulg wypowiadali się 
przedstawiciele gminy oraz Krzysztof Grabowski, 
tato czwórki dzieci, którego rodzina firmowała ten 
projekt.

KWIECIEŃ
W Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego odbyło 

się oficjalne przekazanie nowego specjalistycznego 
sprzętu diagnostycznego. Zakupiony na potrzeby 
pacjentów autorefraktometr kosztował 15 tysięcy zło-

Kalendarium wydarzeń 2013
Co, gdzie, kiedy i dlaczego, czyli co się działo w ubiegłym roku
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Rodzina Grabowskich promująca projekt.  
Fot. B. Szulimowski
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tych, z czego 5 tys. zł na to urządzenie przekazał Bank 
Spółdzielczy.

Rozpoczął się remont ul. Żołnierzy Września. Po jego 
zakończeniu ulica ta stała się drogą dwukierunkową, 
co ma olbrzymie znaczenie dla organizacji ruchu w 
związku z przebudową  ul. Daszyńskiego i przezna-
czeniem jego części na pieszy deptak.

W dniach 5-7 kwietnia Hala Stulecia we Wrocławiu 
stała się miejscem dla miłośników podróży, najpięk-
niejszych zakątków Dolnego Śląska i jego lokalnych 
smaków. Swoje stoisko miała także trzebnicka gmi-
na, którą reprezentowali: Trzebnicki Park Wodny 
ZDRÓJ, Hotel Trzebnica oraz Stowarzyszenie Aktyw-
ni Brzyków.

We wtorek 9 kwietnia nastąpiło publiczne otwar-
cie ofert w zamówieniu publicznym na dostarczenie 
sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach 
tzw. projektu informatyzacji gminnych świetlic. Zło-
żono siedem ofert.

Jak co roku, w Lesie Bukowym przy Dębach Pamię-
ci, uczczono pamięć ofiar zbrodni katyńskiej. Były 
wzruszające przemówienia, apel pamięci oraz krótka 
część artystyczna przygotowana przez uczniów SP2. 
Na koniec wszyscy obecni zapalili znicze pamięci.

Ruch, dynamika, taniec, piękne stroje i dużo emocji 
- to wszystko towarzyszyło uczestnikom   Ogólno-
polskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar 
Burmistrza Gminy Trzebnica. Impreza miała miejsce 
w Hali Sportowej. Zwycięzców we wszystkich katego-
riach nagrodzono statuetkami i dyplomami.

Pod koniec marca gmina podpisała umowę z wyko-
nawcą monitoringu w mieście. Oferent, firma MWM 
z Gliwic, zaproponowała najniższą ofertę. Prawie 70 
procent dofinansowania tej kwoty samorząd otrzy-

mał z programu unijnego.

We wtorek 30 kwietnia odprawiona została w Bazy-
lice msza święta, w której udział wzięła francuska 
grupa, rekonstruująca wydarzenia z czasów króla 
Polski Stanisława Leszczyńskiego. Przyjazd nie był 
przypadkowy. To właśnie tutaj, w Trzebnicy, urodziła 
się Maria Leszczyńska, królewska córka. Goście przy-
jechali na zaproszenie burmistrza oraz Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Trzebnickiej.

MAJ
Trzeciomajowe uroczystości odbyły się w strugach 
deszczu. Pochód wyruszył spod Urzędu Miejskiego 
do bazyliki, gdzie zostało odprawione nabożeństwo 
w intencji Ojczyzny. Ostatnią częścią ceremonii było 
złożenie kwiatów pod Krzyżem Katyńskim i pomni-
kiem Sybiraków. Tydzień wcześniej pionierzy Trzeb-

nicy obchodzili 68. rocznicę przybycia na ziemie od-
zyskane. 

W niedostępnych na co dzień ogrodach klasztornych 
odbyła się majówka. Po raz drugi mieszkańcy Trzeb-
nicy mogli zwiedzić tajemnicze zakątki przyklasztor-
nych ogrodów. Organizatorami rodzinnego spotka-

nia w plenerze były boromeuszki, z Matką Albertą 
Groń, Krystyną Klamińską, gmina Trzebnica oraz 
TCKiS.

19 maja miało miejsce I Kolarskie Kryterium Uliczne 
o Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica zainicjowane 
przez dwóch kolarzy - Bogusława Zielińskiego oraz 
Romana Węglarskiego. W trakcie kryterium odby-
wały się liczne konkursy, a zwycięzcy w poszczegól-
nych kategoriach otrzymali wartościowe nagrody.

Ruszyły prace przy budowie świetlicy wiejskiej w Ko-
morowie. W ciągu zaledwie trzech miesięcy miesz-
kańcy otrzymali piękny obiekt. Wykonawca to firma 
„Bud-Wes” Józefa Wesołowskiego z Milicza.

Na ogłoszony przez gminę przetarg dotyczący od-
bioru śmieci z terenu gminy Trzebnica wpłynęły trzy 
oferty. Otwarcie miało miejsce 22 maja. Najniższą 
kwotę, bo nieco ponad 812 tysięcy złotych brutto, za-
proponowało konsorcjum Ergo oraz Von Gansewin-
kel Dolny Śląsk.

Po raz kolejny burmistrz Marek Długozima spotkał 
się w Urzędzie Miejskim z mieszkańcami. Poruszano 
szereg tematów, m.in. deptaka na ul. Daszyńskiego, 
budżetu obywatelskiego, przekształcenia ZLA w spół-
kę  prawa handlowego ze 100-procentowym udziałem 
gminy oraz  remontu szkoły i małej obwodnicy.

Z trzebnickimi pedagogami spotkała się we Wrocła-
wiu sędzina Anna Maria Wesołowska. W szkoleniu 
podejmującym tematykę nowych sposobów, szybkiej 
i skutecznej reakcji placówek oświatowych na współ-
czesne zagrożenia wzięli udział nauczyciele Gimna-
zjum nr 1 im. Księcia Henryka Brodatego.

CZERWIEC
7 czerwca, z okazji Dnia Dziecka gmina przygotowa-

ła niezwykłą, bo kocią wyprawę dla maluchów. Tego 
dnia dzieci oficjalnie poznały maskotkę miasta Super 
Kota, a potem ulicami miasta wyruszyły na Kocią 
Wyprawę. Odbyła się także inauguracja programu 
Karta Trzebnickiej Rodziny 3+ oraz koncerty w ra-
mach Salwatoriańskiego Festiwalu Piosenki Religijnej 
„Pokochaj Miłość”, uwieńczone występem Mieczysła-
wa Szcześniaka.

7 czerwca na 25-metrowym basenie Trzebnickiego 
Parku Wodnego ZDRÓJ odbyły się pierwsze mię-
dzygminne zawody pływackie o Puchar Kocich Gór 
i Doliny Baryczy. Na pływalni zameldowało się 13 
szkół z powiatu trzebnickiego, z gmin: - Trzebnica, 
Prusice, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała i Zawonia.

Gmina ogłosiła konkurs na nazwę ronda u zbiegu 
ulic Żołnierzy Września, Obornickiej, Marcinowskiej 

i Daszyńskiego. Wkrótce okaże się, że mieszkańcy 
zdecydowali, by nosiło nazwę Żołnierzy Wyklętych.

15 czerwca w Trzebnickim Parku Wodnym ZDRÓJ 
odbyła się druga edycja widowiskowego turnieju ho-
keja podwodnego  „Aqua Battle 2013”. Trzebnicka 
Hydra udowodniła, że jest niepokonana, zdobywając 
pierwsze miejsce na podium.

17 czerwca na terenie ZOO Wrocław miała miejsce 
konferencja prasowa dotycząca współpracy wro-
cławskiego ogrodu z gminą Trzebnica i Trzebnickim 
Parkiem Wodnym ZDRÓJ. Przedmiotem umowy jest 
wprowadzenie promocyjnego biletu łączonego dla ro-
dzin wielodzietnych.

Na mocy podpisanej umowy wykonany został remont 
alejek przy Kościele w Lesie Bukowym oraz renowacja 
Groty z ołtarzem. Powstał także mały parking dla ro-
werzystów. Umowę w tej sprawie 11 czerwca podpisali 
burmistrz Marek Długozima oraz ks. Andrzej Urski 
SD

Ruszyły prace przy przebudowie dwóch ulic - 3 Maja 
oraz Wesołej znajdujących się w pobliżu nowo bu-
dowanej szkoły podstawowej. Wykonawca to firma 
Gembiak&Mikstacki z Krotoszyna.

W niedzielę 23 czerwca miała miejsce Parada Or-
kiestr Dętych i Humoru. Podczas parady swoje umie-
jętności zaprezentowały orkiestry  dęte z Kalet, Lesz-
na, Starej Białej czy Trzebnicy. Nie zabrakło także 
mażoretek oraz dawki dobrego humoru - tym razem 
w wykonaniu kabaretu Ciach.

Na Trzebnickim Stadionie Arena Fair Play reprezen-
tacja Polski Kobiet w Piłce Nożnej rozegrała dwa mię-
dzynarodowe mecze z Kanadą i Czechami. Miesz-
kańcy dopingowali nasze zawodniczki. 

22 czerwca w Trzebnicy miały miejsce dwa wyda-
rzenia w ramach „Nocy kościołów” - koncert chóru 
z Białorusi, który zakończył się owacjami na stojąco 
oraz panel dyskusyjny, z udziałem m.in. Konsula Ge-
neralnego RP na Ukrainie.

Uniwersytet Ekonomiczny utworzył specjalną, mię-
dzywydziałową jednostkę: Centrum Badawczo-Roz-
wojowe Samorządu Terytorialnego. W ramach nowej 
organizacji powołano Komitet Sterujący Centrum. 
Nominację na członka Komitetu otrzymał także bur-
mistrz Marek Długozima.

Nowoczesny plac zabaw oraz wielofunkcyjne boisko 
przy Szkole Podstawowej zostały oficjalnie oddane do 
użytku uczniom i  mieszkańcom Kuźniczyska. Uro-
czystość odbyła się podczas X Festynu Szkolnego oraz 
w dniu święta wszystkich dzieci.

Strona Gminy Trzebnica została nominowana do na-
grody Kryształy PR-u na najpopularniejszym portalu 
społecznościowym Facebook. Konkurs ten organizo-
wany był w ramach Konferencji PR w Samorządzie i 
Administracji Państwowej.
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LIPIEC
1 lipca weszła w życie nowa ustawa regulująca zasady 
gospodarki odpadami. Jednocześnie przy Oczyszczal-
ni Ścieków na ul. Milickiej powstał Gminny Punkt Se-
lektywnego Zbierania Odpadów. To pierwszy punkt w 
regionie, kompleksowo wyposażony i przygotowany 
do odbioru wszelkich odpadów.

Na przełomie czerwca i lipca grupa mieszkańców 
Trzebnicy odwiedziła miasto partnerskie Kitzingen. 
Po raz pierwszy wizyta miała charakter typowo tury-
styczny.  W wyjeździe mógł uczestniczyć każdy, kto w 
określonym terminie wyraził taką wolę.

Czternaście gmin i miast Dolnego Śląska, wśród któ-
rych znalazła się gmina Trzebnica, podpisało 9 lip-
ca ważne porozumienie w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru 
Funkcjonalnego. Dzięki temu podmioty, które je pod-
pisały otrzymają do podziału 1 miliard złotych ze 
środków unijnych na nowe inwestycje.

We wtorek 9 lipca rozpoczął się proces montażu ka-
mer w nowo powstającym systemie monitoringu 

miejskiego. Dwie pierwsze kamery, spośród 24 zapla-
nowanych, zawisły na rogu budynku Urzędu Miej-
skiego oraz na słupie oświetleniowym znajdującym 
się na ul. ks. Bochenka.

Decyzją burmistrza Marka Długozimy, trzebnicka 
przychodnia zdrowia została przekształcona w spółkę 
prawa handlowego – Trzebnickie Centrum Medyczne 
ZDRÓJ. Stuprocentowym udziałowcem spółki została 
gmina Trzebnica. Przekształcenie jest preludium  do 
gruntownej modernizacji i rozbudowy budynku.

11 lipca do Trzebnicy wjechała kolumna wyjątkowych 
aut. Przez trzy godziny mieszkańcy i turyści mogli 
podziwiać samochody Rolls&Bentley na trzebnickim 
Rynku. Odbyło się to w ramach V Międzynarodowego 
Zlotu Samochodów we Wrocławiu.

W podróż dookoła Polski wyruszył trzebnicki kolarz 
Henryk Zięba. Pokonał ponad 4111 km w 15 dni. Rok 

wcześniej rekord bił Roman Węglarczyk, który w 16 
dni pokonał trasę 4000 km.

Gmina uzgodniła warunki zmodernizowania oświe-
tlenia z przedstawicielami firmy Tauron. Zgodnie z 
ustaleniami w wielu punktach miasta oraz niektórych 
sołectwach zostanie  zmodernizowana sieć wraz z wy-
mianą oświetlenia na bardziej energooszczędne. W 
ramach testów na ul. Milickiej zostaną zamontowane 
lampy leadowe.
 
SIERPIEŃ
Burmistrz Marek Długozima oraz Zbigniew Mro-
ziński, zastępca naczelnika wydziału techniczno-in-
westycyjnego UM podpisali umowę z firmą PW J. 
Oziębło na wykonanie nowoczesnego, kolorowego i 

bezpiecznego placu zabaw w Rzepotowicach.

Zakończyły się prace przy montażu monitoringu. 
Pracę rozpoczęły natomiast 24 kamery usytuowane 
w najbardziej newralgicznych punktach miasta. Po co 
taki system pracujący 24 godziny na dobę? Po to, by 
było bezpieczniej. Okaże się wkrótce, że było to dobre 
posunięcie, bo dzięki kamerom udało się zatrzymać 
wandali oraz złodziei.

Burmistrz Marek Długozima podczas corocznego 
spotkania przedstawicieli Dolnośląskiego Związku 
Piłki Nożnej z reprezentantami lokalnych klubów 
sportowych otrzymał dyplom uznania za wsparcie 
rozwoju piłki nożnej.

Fundacja Golden Tulip, której założycielką jest Kata-
rzyna Trawińska z firmy FM, ufundowała dla nowo 
wybudowanej Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy 
dwie pracownie – cyfrową pracownię językową oraz 
salę komputerową.

Do użytku została oddana w całości ulica Żołnierzy 
Września. Stała się ulicą dwukierunkową, dzięki temu 
odciążyła ruch w centrum miasta. Przy okazji, u zbie-

gu ulic Obornickiej, Marcinowskiej oraz Żołnierzy 
Września powstało rondo.

3 sierpnia mieszkańcy Komorowa bawili się wspólnie 
na festynie, którego głównym punktem programu 

było oficjalne oddanie nowej świetlicy oraz placu za-
baw dla dzieci.

12 sierpnia w Urzędzie Miejskim miało miejsce 
otwarcie ofert na remont drogi gminnej w Głuchowie 

Górnym. Do przetargu zgłosiła się jedna firma. Droga 
biegnąca przez wieś zostanie wybudowana w dwu eta-
pach. Zakończenie drugiego z nich  zaplanowano na 
30 października 2014 roku.

27 lipca odbył się I Rajd Trasą Kolejki Wąskotorowej 
na trasie Trzebnica-Gaj-Węgrzynów. Była to impreza 
przygotowana dla miłośników dawnej ciuchci. Głów-
nymi organizatorami byli: gmina Trzebnica, sołectwo 
Węgrzynów oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Trzebnickiej. Było ciekawie i wesoło, szczególnie pod-
czas ogniska na zakończenie rajdu.

WRZESIEŃ
2 września na długo zapisze się w historii Trzebnicy. 
Tego dnia miało miejsce otwarcie nowej Szkoły Pod-
stawowej nr 2. Dopisali goście, uczniowie, rodzice. 
Było uroczyście i wzniośle. Firmy, które zaangażowały 
się w realizację inwestycji, otrzymały z rąk burmistrza 
osobiste podziękowania. Koncert zespołu The Post-

man zwieńczył uroczystości. Dzień wcześniej, każ-
dy, kto miał ochotę, mógł zwiedzić szkołę w ramach 
Drzwi Otwartych.

Zamknięta została ulica Daszyńskiego. Na plac budo-
wy wjechał ciężki sprzęt Firmy Usługowo-Handlowej 
Maciej Dobosz z Krzepic, który jest głównym wyko-
nawcą inwestycji. Rozpoczął się pierwszy etap budowy 
deptaka. Pojawiła się także nowa organizacja ruchu.

8 września mieszkańcy bawili się się na dorocznych 
dożynkach. Tym razem miały one miejsce w Brzyko-
wie. Tysiące mieszkańców Trzebnicy oraz okolicznych 
gmin i miejscowości uczestniczyło w tym wydarze-
niu. Nie zabrakło dobrej muzyki, pysznego jedzenia 
oraz pięknych wieńców. Na dzieci też czekało mnó-
stwo atrakcji.

We wrześniu został zrealizowany projekt, który po-
zwolił wyposażyć 22 świetlice wiejskie w najnowszy 
sprzęt komputerowy. Wkrótce będzie mógł być pod-
łączony do internetu. Inwestycja ta została współfi-
nansowana przez Unię Europejską w ramach Regio-

nalnego Programu Operacyjnego  dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
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Trzebnickie Centrum Medyczne ZDRÓJ wprowadzi-
ło ciekawe projekty - szkołę rodzenia „Wesołe brzusz-
ki” oraz rehabilitację na basenie. Rozszerzono także 
działania z zakresu psychoterapii. Zwiększyła się też 
liczba lekarzy specjalistów.

W ramach uroczystych obchodów Dożynek Parafial-
nych w Ujeźdźcu Małym, które odbyły się 24 sierpnia, 
w miejscowości tej oficjalnie oddano do użytku plac 
zabaw dla dzieci oraz nowo wyremontowaną  drogę.

Dla Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej 
ERGO gmina zakupiła dwie nowe śmieciarki. Sprzęt 

przyspieszy prace przy odbiorze śmieci z terenu gmi-
ny, bowiem 1 lipca weszła w życie nowa ustawa śmie-
ciowa, która zrewolucjonizowała dotychczasowy sys-
tem gospodarki odpadami.

Izba Tradycji Młynarskich z Kuźniczyska, należąca 
do państwa Eweliny i Mariusza Gryniuków, w katego-
rii Atrakcja Turystyczna Dolnego Śląska zajęła trzecie 
miejsce. Pokonała tym samym kilkadziesiąt innych 
interesujących i znanych zabytków oraz miejsc z re-
gionu.

Przedstawiciele wrocławskiego biura ds. organizacji 
World Games  20 września odwiedzili nasze miasto, 
po tym, jak burmistrz zaproponował współorganiza-
cję tej prestiżowej imprezy. Wizytatorzy pozytywnie 
wypowiadali się zarówno na temat przygotowania 
obiektów jak i walorów samego miasta. Podzielili się 
również cennymi i praktycznymi uwagami dotyczą-
cymi ewentualnej przyszłej współpracy.

Wrzesień to także czas świętowania w owocowym za-
głębiu. W dniach 21-22 września mieszkańcy gminy 
mogli bawić się na XXXIV Święcie Sadów. Nie zabra-
kło oczywiście lokalnych producentów,  straganów ze 

stosami owoców oraz pysznych domowych wyrobów. 
Na uczestników wielkiego  święta czekało wiele nie-
spodzianek, łącznie z występami naszych rodzimych 
gwiazd.

Po raz 21. obchodziliśmy Dni Kultury Chrześcijań-
skiej, które kiedyś zapoczątkował ś.p. ksiądz Antoni 
Kiełbasa. Podczas nocnej wędrówki można było zo-
baczyć cmentarz z lat 1945-46, ogrody klasztorne oraz 
muzeum prowadzone przez siostry Boromeuszki.

W piątek 27 września Gimnazjum nr 1 im. Księ-
cia Henryka Brodatego obchodziło swoje święto 68. 
rocznicę istnienia placówki. Uroczystość połączona 
została z obchodami Dnia Sybiraka, którzy tego dnia 
przekazali swój sztandar pod opiekę gimnazjum.

28 września w Trzebnickim Centrum Medycznym 
ZDRÓJ rzesze pacjentów skorzystały z konsultacji u 
wielu specjalistów i bezpłatnej rehabilitacji. Wszystko 
to w ramach  kolejnej „białej soboty”.

PAŹDZIERNIK
1 października burmistrz Marek Długozima oraz 
proboszcz parafii św. Bartłomieja i św. Jadwigi podpi-
sali umowę, na mocy której gmina przekazała dotację 

w wysokości 14 tysięcy złotych na zadanie pod nazwą 
„Projekt posadzki kamiennej w nawach: głównej, 
bocznych oraz transepcie w Bazylice”.

Kapituła Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego 
„Teraz Polska” potwierdziła prawo posługiwania się 
przyznanym gminie Trzebnica znakiem przez kolej-
ny, 2014 rok.

Rozpoczęła się modernizacja oświetlenia w Trzebni-
cy. Pierwsze prace wykonano na ul. Grunwaldzkiej. 
Stare oprawy wymieniono na nowe, energooszczęd-
ne. Wymiana lub renowacja słupów objęła w sumie 31 
ulic w mieście.

Wokół powstającej Szkoły Muzycznej firma Brukar-
stwo Marek Krzak rozpoczęła wykładanie kostki 
brukowej. Wiosną tego roku mają być wznowione 
prace wokół szkoły. Powstanie park z alejkami, które 
nawiązywać będą do przedwojennego klimatu tego 
miejsca.

Rozpoczął się remont budynku świetlicy w Głucho-
wie Górnym. Prowadzone prace to:- wykonanie ele-

wacji, docieplenie i wymiana okien. W  tym samym 
czasie w Brochocinie rozpoczął się proces adaptacji 
byłego budynku stacji kolejowej na świetlicę.

W pierwszą sobotę października scena koncertowa 
przy trzebnickich stawach stała się miejscem spotka-
nia pasjonatów jednośladów. Rodzinny piknik odbył 
się pod hasłem „Dziecko w kasku jest bezpieczniej-
sze”. Organizatorem akcji była KPP w Trzebnicy oraz 
Centrum Zdrowia Emvit.

Tegoroczna pielgrzymka trzebniczan do grobu św. 
Jadwigi, która odbyła się 16 października, była dru-
gą wyprawą lokalnych  pątników, którzy wyruszyli z 
serca miasta do grobu księżnej.  W trakcie obchodów 
tradycyjnie już odczytano Akt Zawierzenia Miasta 
Świętej Jadwidze przez reprezentację mieszkańców.

Trzy dni później odbyły się obchody uroczystości ku 
czci św. Jadwigi Śląskiej, patronki Trzebnicy. Trwały 
one przez dwa dni, 18 i 19 października. Niezliczo-
ne tłumy wiernych z całej archidiecezji wrocławskiej 
przybyłydo grobu świętej. W uroczystościach sakral-
nych udział wzięli m.in. abp Józef Krupny, bp Adam 
Bałabuch, biskup gliwicki Jan Kopiec oraz setki ka-
płanów.

LISTOPAD
Po raz pierwszy w nowym systemie zarządzania ru-
szyła zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektro-
nicznych, którą przygotował Trzebnicki Zakład Go-
spodarki Komunalnej Ergo. Zbiórka na terenie miasta 
miała miejsce w dniach od 6 do 13 listopada. Zbiórka 
na terenie wsi rozpoczęła się 14 listopada i trwała do 6 

grudnia. Zebrano w sumie 55 ton odpadów.

W trakcie Mistrzostw Nordic Walking o nagrodę 
Burmistrza Gminy Trzebnica rywalizowało w nie-

dzielę 10 listopada ponad 150 zawodników. W ramach 
promocji aktywnego spędzania wolnego czasu odby-
ły się treningi oraz warsztaty dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych z prawidłowego chodzenia z kijkami.

Burmistrz Marek Długozima i trzebnicka młodzież 
użytkującą skatepark w Parku Solidarności spotkali 
się z przedstawicielem firmy produkującej urządzenia 
do wykonywania różnorodnych ewolucji na deskorol-
ce, rolkach czy wyczynowych rowerach. Inwestycja ta 
ma powstać na prośbę młodzieży.  

Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu znalazło się w 
grupie 20 najprężniej działających ośrodków na Dol-
nym Śląsku  i zostało włączone do multimedialnego 
portalu internetowego DOKIS, stanowiącego element 
elektronicznego „Systemu zarządzania informacją o 
kulturze na Dolnym Śląsku”.

Rodzinny Przewodnik Gminy Trzebnica otrzymał 
wyróżnienie w kategorii profesjonalny folder. Ogło-
szenie wyników miało miejsce podczas targów Tour 
Salon w Poznaniu.

Gmina Trzebnica uzyskała możliwość pozyskania 
środków na finansowanie demontażu, zbierania, 
transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierają-
cych azbest. Dzięki temu mieszkańcy mogą      starać 
się o dofinansowanie w wysokości 85% kosztów na 
wykonanie tych zadań w 2014 roku.

16 listopada na Hali Sportowej odbył się I Memoriał 
im. Andrzeja Kędzierskiego o Puchar Burmistrza 

Gminy Trzebnica. W zmaganiach sportowych udział 
wzięło 7 zespołów, w tym dwa składy MMKS „Gau-
dia” Trzebnica.

19 listopada nastąpiła zmiana organizacji ruchu na 
ulicy 3 Maja. Odwrócony został ruch jednokierun-
kowy na odcinku od ulicy Leśnej do Ulicy Wesołej. 
Zmiany tej dokonano na wyraźną prośbę rodziców 
dzieci uczęszczających do SP2.

28 listopada w sali trzebnickiego Ratusza odbyła się 
promocja książki trzebniczanina, porucznika WP  

Adama Bronieckiego „Na zachód marsz! Wspomnie-
nia wojenne”. Wydanie publikacji było możliwe dzię-
ki współfinansowaniu z budżetu gminy Trzebnica.
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STRAŻ  MIEJSKA    
71 / 388 81 14

POLICJA     
71 / 388 82 00

STRAŻ POŻARNA
71 / 312 07 88

Pomysłowy 19-latek
Nawet do 5 lat pozbawienia wol-
ności grozi młodemu mężczyźnie, 
zatrzymanemu przez policjantów z 
powiatu trzebnickiego, a podejrza-
nemu o kradzież samochodu marki 
Mercedes. Łupem sprawcy padł też 
telefon komórkowy, dokumenty, 
pieniądze i karty bankomatowe, 
które znajdowały się wcześniej w 
aucie. Skradzione mienie funkcjo-
nariusze odzyskali w całości. Zatrzy-
many, który miał blisko 1,5 promila, 
trafił do policyjnego aresztu. 
Do zatrzymania doszło po tym, jak 

funkcjonariusze otrzymali zgło-
szenie o kradzieży z samochodu 
dokumentów oraz portfela wraz 
z zawartością pieniędzy. Na miej-
sce skierowano policyjny patrol. 
Funkcjonariusze jadąc na miej-
sce, zauważyli w rowie samochód 
marki Mercedes, z którego wysiadł 
mężczyzna. Na widok patrolu, 
kierujący pojazdem podjął próbę 
ucieczki. Po krótkim pościgu zo-
stał zatrzymany. W trakcie wyja-
śniania okazało się, że ten mężczy-
zna oprócz kradzieży auta, ukradł 
też telefon komórkowy, dokumen-
ty, pieniądze, karty bankomatowe, 
które schował w plecaku. Rzeczy 
te należały do dziewczyny kolegi, 
z którym zatrzymany przyjechał 
do niej w odwiedziny. Zatrzymany 

19-latek tłumaczył policjantom, że 
miał daleko do domu i postanowił 
wrócić zaparkowanym na na po-
dwórzu samochodem, w którym 
znajdowały się kluczyki. Policjan-
ci odzyskali w całości skradzione 
mienie. Zatrzymany mężczyzna 
usłyszał już w tej sprawie zarzuty. 
Za czyny, o które jest podejrzany, 
grozi mu teraz kara do 5 lat pozba-
wienia wolności. O dalszym losie 
19-latka zdecyduje sąd. 

Policja na Biegu Syl-
westrowym
Trzebniccy i wrocławscy policjan-
ci wraz z funkcjonariuszami Straży 
Miejskiej oraz służbami organiza-
tora czuwali nad bezpieczeństwem 

uczestników 29. Ulicznego Biegu 
Sylwestrowego. W imprezie udział 
wzięło łącznie ponad 1400 uczestni-
ków z całej Polski i zagranicy . Wśród 
startujących byli również policjanci 
z Dolnego Śląska. 
Już 29 raz odbył się w Trzebnicy 
Uliczny Bieg Sylwestrowy. Impreza 
sportowa rozpoczęła się 31 grudnia 
2013 roku w samo południe. Wcze-
śniej zabezpieczono wszystkie ron-
da i skrzyżowania na terenie mia-
sta. Zawodnicy mieli do przebycia 
trasę 10 kilometrów. Wśród uczest-
ników biegu byli również policjan-
ci z Trzebnicy, Wrocławia, Milicza i 
pozostałych jednostek ościennych. 
Nad bezpieczeństwem czuwali 
policjanci i pozostałe służby mun-
durowe oraz osoby z ramienia or-
ganizatora. Uczestnicy w duchu 
sportowej rywalizacji zmagali się o 
tytuł najlepszego – wszyscy ukoń-
czyli bieg. 

Wybili szyby czekając 
na taksówkę
Trzebniccy policjanci zatrzymali na 
gorącym uczynku dwóch pijanych 
35-latków, podejrzanych o wybi-
cie dwóch szyb w hali sportowej. 

Sprawcy w chwili zatrzymania mieli 
od 1,5 do 3 promili alkoholu w or-
ganizmie. Jak twierdzili, chcieli się 
ogrzać w oczekiwaniu na taksówkę. 
Obaj mężczyźni usłyszeli  zarzuty.
Do zdarzenia doszło w sobotę przed 
godziną 6.00. Dyżurny trzebnickiej 
jednostki po odebraniu zgłoszenia 
o wybijaniu szyb w hali sportowej 
natychmiast wysłał patrol. Poli-
cjanci na miejscu zastali wybitą w 
drzwiach wejściowych szybę oraz 
betonową płytę chodnikową le-
żąca przed drzwiami. Po wejściu 
do środka zauważyli drugą wybitą 
szybę w drzwiach, a w przedsionku 
dwóch mężczyzn. Po wylegitymo-
waniu okazało się, że są to miesz-
kańcy powiatu trzebnickiego, w 
wieku 35 lat. W trakcie rozmowy 
policjanci wyczuli woń alkoholu. 
Przeprowadzone badanie wyka-
zało u jednego ze sprawców 1,5 
promila, a u drugiego z mężczyzn 
3 promile alkoholu w organizmie. 
Sprawcy przyznali się do wybicia 
szyb, tłumacząc się, że nie mogąc 
doczekać się na taksówkę chcieli się 
ogrzać. Zatrzymani będą odpowia-
dać za uszkodzenie mienia. Oprócz 
pokrycia szkód może im grozić do 
5 lat pozbawienia wolności.

Na ratunek psu
W dniu 3 stycznia o godzinie 
18.19 do siedziby Straży Miejskiej 
wpłynęło telefoniczne zgłoszenie  
o potrąceniu psa przez samochód 
na ulicy Prusickiej. Według relacji 
kierująca pojazdem kobieta potrą-
ciła na jezdni psa. Wezwano leka-
rza weterynarii i rannego czworo-
noga  przewieziono do lecznicy dla 
zwierząt w celu przeprowadzenia 
dalszych badań.

Nielegalne 
wysypisko śmieci
23 grudnia o godzinie 15.19 wezwa-
no patrol Straży Miejskiej do zloka-
lizowanego nielegalnego wysypi-
ska śmieci przy drodze gruntowej 
pomiędzy Komorówkiem, a drogą 
powiatową łączącą Domanowice i 
Brzyków. Na miejscu zastano stertę 
śmieci: plastiki, papiery i elementy 
tapicerki samochodowej. Zarządcy 
nieruchomości zlecono uprzątnię-
cie terenu.

Apel 
do właścicieli psów!
W związku z licznymi skargami 
mieszkańców dotyczącymi biegają-
cych bez opieki psów oraz wypro-
wadzania zwierząt bez nakazanych 
środków ostrożności, takich jak 
smycz czy kaganiec, Straż Miejska 
w Trzebnicy informuje, że każ-
dy pies wyprowadzany na spacer 
przez właściciela powinien być na 
smyczy, natomiast rasy psów znaj-
dujące się na liście najbardziej nie-
bezpiecznych  powinny być w miej-
scu publicznym zawsze na smyczy i 
w kagańcu. 

Nieprzestrzeganie w/w zasad jest 
zagrożone sankcja zgodnie z art. 
77 kodeksu wykroczeń (od 50 zł do 
250 zł).

Dodatkowo informujemy, że 
właściciel czworonoga (psa) ma 
obowiązek uprzątnąć nieczysto-
ści pozostawione po swoim psie. 
Za nieuprzątnięcie grozi mandat 
karny w wysokości  20 zł – 500 zł, 
zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach w 
związku z uchwałą Rady Miejskiej 
w Trzebnicy.

Uwaga rowerzyści!

Informujemy, że każdy rower po-
winien być wyposażony:
- z przodu w jedno światło pozy-
cyjne barwy białej lub żółtej se-
lektywnej
- z tyłu w jedno światło odbla-
skowe barwy czerwonej o kształ-
cie innym niż trójkąt oraz jedno 
światło pozycyjne barwy czerwo-
nej , które może być migające
A więc jazda pojazdem jedno-
śladowym lub wielośladowym 
(rower) od zmierzchu do świtu 
bez tego typu oświetlenia jest za-
grożone sankcją zgodnie z art. 88 
Kodeksu Wykroczeń w związku z 
art. 51 ust. 6 prd.

Kolizja na „5”
W niedzielę, 15 grudnia o godzi-
nie 9.52 na drodze krajowej nr 5 
przy zjeździe na obwodnicę,  miała 
miejsce kolizja trzech osobowych 

aut marek - Audi A6, Ford Escort 
i VW.  Na miejscu obecne były 
dwie jednostki PSP Trzebnica, 7 
strażaków, dwa zespoły Pogotowia 
Ratunkowego oraz policja zabez-
pieczająca prowadzone działania. 
Dwa ambulanse zabrały 3 ranne 
osoby do trzebnickiego szpitala na 
hospitalizację. Akcja trwała około 
2,5 godziny.

Spłonął pustostan
W dniu 27 grudnia o godzinie 
20:41 zostały wezwane jednostki 
PSP Trzebnica do pożaru opusz-
czonego budynku przy ulicy Bo-
chenka w Trzebnicy. 
Na miejscu osiem jednostek PSP 
Trzebnica rozpoczęło działania 
gaśnicze. Z budynku wydobywały 
się kłęby dymu, istniało zagrożenie 
zajęcia pożarem budynków miesz-

kalnych w okolicy pustostanu. 
Na miejsce akcji przybyło Pogoto-
wie Gazowe i Energetyczne. Gdy 
strażacy ugasili pożar, wstępnie 
określili przyczynę pożaru, podpa-
lenie lub zaprószenie ognia przez 
bezdomnych. 
Po akcji sprawdzono teren zgliszcz 
i nie stwierdzono obecności osób 
trzecich. Teren budynku zabezpie-
czono. Spaleniu uległ strop i dach 

budynku. W akcji brało udział 32 
strażaków, czas działań to prawie 
cztery godziny.

GRUDZIEŃ
W pierwszy wtorek grudnia ruszyły prace przy bu-
dowie drogi w Głuchowie Górnym. Prace zostały 
podzielone na dwa etapy. Oprócz wykończenia drogi, 
zostanie utwardzony plac obok sklepu wiejskiego. W 
ramach prac przewidziana jest także wymiana starej 
żeliwnej sieci wodociągowej.

Dwa dni trwały zawody pływania sportowego w płe-
twach o Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica. Trzeb-
nicki Park Wodny ZDRÓJ powitał sporą rzeszę za-
wodników z całej Polski oraz kibiców, którzy pojawili 
się, by z bliska przyjrzeć się tej nieolimpijskiej dzie-
dzinie.

W 132. rocznicę założenia Salwatorianów, która przy-
padła dokładnie 8 grudnia, w Urzędzie Miejskim w 
Trzebnicy miało miejsce ważne wydarzenie. Tego 
dnia odbyła się promocja książki o księdzu profesorze 
Antonim Kiełbasie pt. „Ks. Profesor PWT dr hab. An-
toni Kiełbasa SDS (1938-2010). Życie oraz działalność 

naukowa i duszpasterska.” Autorem publikacji jest ks. 
Ireneusz Kiełbasa. Wydanie książki współfinansowa-
ła gmina Trzebnica.

11 grudnia burmistrz Marek Długozima wraz z pra-
cownikami Urzędu Miejskiego w Trzebnicy spotkał 
się w Warszawie z Włodzimierzem Śliwińskim, na-
czelnikiem Wydziału Uzdrowisk Ministerstwa Zdro-
wia. Tematem spotkania  było uzyskanie opinii na 
temat możliwości przywrócenia Trzebnicy statusu 
miejscowości uzdrowiskowej.

W Koczurkach powstał nowoczesny plac zabaw. Bę-
dzie on służył najmłodszym mieszkańcom wioski. 
Obok niego pojawiła się wiata, kosze na śmieci oraz 
ławeczki.

Podczas posiedzenia Trzebnickiej Rady Biznesu w 
Urzędzie Miejskim podjęto dwie ważne decyzje – 
przyjęto Statut Rady oraz wybrano pięcioosobowe 
Prezydium. Przewodniczącą została Jolanta Kempa z 

firmy Kulik oraz Inspirion Polska.

Zakończyły się prace przy pierwszej części deptaka. 
Wyremontowany odcinek od ul. Polnej do Obrońców 
Pokoju został udostępniony mieszkańcom. Znajdują 

się tam ławeczki, kosze na śmieci i stojaki na rowery.  

W niedzielne popołudnie 15 grudnia po raz czwarty 
na Rynku w Trzebnicy odbyła się zabawa mikołajkowa 
dla najmłodszych, a zaraz po niej wspólna Wigilia.

Cały 2013 rok zamknął się 29. Ulicznym Biegiem 
Sylwestrowym.  Uczestniczyło w nim blisko 1500 
zawodników. Patronat honorowy nad imprezą objęli 
- Marszałek Województwa Rafał Jurkowlaniec oraz 
polska lekkoatletka Urszula Włodarczyk. Partnerem 
społecznym Biegu Sylwestrowego była fundacja „Na 
Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”, której 
ambasadorem jest Martyna Wojciechowska. W tym 
roku zawodnicy pobiegli również dla mieszkańca 
Trzebnicy - Zbyszka Kaczmarka, który także zmaga 
się z chorobą nowotworową.         [jap]
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- Jest to już Pani druga kadencja 
sołtysowania we wsi Rzepoto-
wice. Świadczy to tym, że reali-
zuje się Pani na tak odpowie-
dzialnym stanowisku. Czy ma 
Pani podobne odczucia?
Tak, realizuję się i to bardzo. Je-
stem osobą kreatywną, szybko 

podejmującą decyzję i jeszcze 
szybciej realizującą je. W swoim 
życiu kieruję się dewizą, że „nie 
ma rzeczy niemożliwych do zro-
bienia”. Zapewne wiele wynika z 
mojego charakteru i nastawienia 
do ludzi i świata. Nie lubię być w 
stanie tzw. bezczynności. Wokół 
mnie zawsze coś musi się dziać i 
to dobrego. Lubię bardzo ludzi i 
lubię przebywać w ich towarzy-
stwie. Ma to zapewne duże prze-
łożenie na relacje z mieszkańcami 
Rzepotowic, na których zawsze 
mogę liczyć. A efektem jest moja 
ciągłość w sołtysowaniu w naszej 
wsi.

-  Wjeżdżając do waszej wsi, już 
na samym początku odczuwa 
się zmysł dobrego zarządcy z 
poczuciem estetyki. Tereny zie-
lone są ładnie zagospodarowa-
ne, obsadzone drzewami i du-
żymi klombami. Zapewne jest 
Pani dumna z efektów swojej 
pracy? 
 Niezmiernie! Jest to efekt bar-
dzo ciężkiej pracy wszystkich 
mieszkańców wsi. Gdy wioska 
przystąpiła do „Planu odno-
wy wsi” zostaliśmy obdarowani 
przez  gminę pięknym Witaczem. 
Teren wokół niego zagospodaro-
waliśmy, oczyściliśmy i stoją tam 
dwie wielkie donice z kwiatami. 

Również w centrum wsi umieści-
liśmy duży klomb, który ubarwia 
wieś. Własnymi siłami i zasoba-
mi odnowiliśmy most, przy wy-
jeździe z Rzepotowic w kierunku 
Obornik Śląskich. Jesteśmy dum-
ni, że udało nam się zagospodaro-
wać teren wokół kapliczki. Wybu-

dowaliśmy tam piękny skalniak, 
który jest obsadzony kaskadami 
roślin i postawiliśmy tam ławecz-
kę, z myślą o naszych starszych 
mieszkańcach. Dużo terenów 
zielonych zagospodarowaliśmy 
w samej wsi, wykarczowaliśmy 
nieużytki, gdzie teraz jest sporo 
przestrzeni i jest czysto. Kolej-
ną rzeczą są śmietniki na terenie 
całego sołectwa, które wykonali-
śmy  we własnym zakresie. Wieś 
ma dużą świadomość i potrzebę 
dbania o sołectwo, stąd uczest-
niczymy też w akcji „Sprzątania 
świata”.

- Nie da się nie zauważyć pięk-
nego boiska na terenie sołec-
twa i placu zabaw dla dzieci. To 
chyba krok milowy w rozwoju 
Rzepotowic?
Jak najbardziej! Mogę spokoj-
nie powiedzieć, że rok 2013 jest 
rokiem rozwoju wsi. Boisko jest 
efektem naszej wspólnej, ciężkiej 
pracy. Tutaj należą się szczegól-
ne podziękowania dla naszego 
mieszkańca - Zbigniewa Sawic-
kiego, który udostępnił nam swój 
rolniczy sprzęt - ciągniki i brony 
- do uprawy ziemi pod boisko. 
Duży wkład w pracę mają rów-
nież Damian Bryła, Kamil Ba-
zyluk, Kamil Ciejek, Mariusz i 
Radosław Sych, bez nich boisko 

nie miałoby wspaniałej murawy. 
I koniecznie muszę podzięko-
wać wszystkim mieszkańcom za 
oczyszczenie z chwastów całego 
boiska - była to duża mobilizacja 
mieszkańców! Zdążyliśmy ogro-
dzić boisko, pieniądze na siatkę 
mieliśmy  z Funduszu Sołeckiego, 

a słupki dostaliśmy od Stanisława 
Walasia w ramach rekompensaty 
za uszkodzenie murawy boiska 
przez dziki.
Wspaniałą inwestycją na terenie 
naszego sołectwa jest wybudowa-
nie placu zabaw dla naszych naj-
młodszych mieszkańców. Jest to 
zasługa naszego burmistrza Mar-
ka Długozimy. Jestem ogromną 
zwolenniczką burmistrza i jego 
działań na terenie naszej gminy. 
Jest to człowiek i zarządca, z któ-
rym bardzo dobrze mi się współ-
pracuje. Zawsze podkreślałam, że 
dobry dialog z burmistrzem, daje 
wymierne efekty dla wszystkich. 
Zawsze prosząc go o cokolwiek, 
nigdy nie był w stanie mi odmó-
wić. Dzięki burmistrzowi mamy 
również ławki na naszym boisku, 
fakt, że używane, ale moi zaradni 
mieszkańcy wszystko odrestau-
rują i ławki będą służyć nam jesz-
cze przez lata.
Jak widać teren wokół placu za-
baw został również przez nas 
zagospodarowany. Posadziliśmy 
wiele drzew, tui, ściągnęliśmy z 
lasów oryginalne korzenie drzew, 
z gospodarstw stare beczki, siecz-
karnię czy kopaczkę konną. Stwo-
rzyliśmy zakątek, który ma swój 
specyficzny klimat i jest również 
miejscem biesiady dla wszystkich 
mieszkańców.

Udało nam się także zagospoda-
rować i wyremontować parking 
obok kościoła. Dzięki burmi-
strzowi od gminy dostaliśmy pia-
sek i tłuczeń, a sami wspólnymi 
siłami zakończyliśmy budowę.  
Kolejnym sukcesem jest dopro-
wadzenie do stanu używalności 
naszego stawu, wykarczowaliśmy 
skarpy i oczyściliśmy przybrzeż-
ny teren, aby wędkarze z naszego 
Koła Wędkarskiego mogli rekre-
acyjnie łowić ryby.

- Pozostaje tylko cieszyć się z 
takiego obrotu spraw, ale czy 
sołectwo boryka się z jakimiś 
bolączkami?

Niestety tak. Mamy chroniczny 
brak świetlicy w naszym sołec-
twie. Do dzisiaj korzystamy z 
małej salki katechetycznej, ale 
warunki tam panujące są nie do 
przyjęcia. Bardzo nam brakuje 
miejsca, gdzie wspólnie z miesz-
kańcami chcielibyśmy organi-
zować większe święta i imprezy, 
typu Dzień Kobiet, Andrzejki czy 
Mikołajki dla dzieci. Większość 
imprez organizujemy w plenerze, 
obok boiska, ale gdy pogoda nie 
sprzyja, mamy duży problem z 
realizacją spotkań. 
Kolejną bolączką jest bardzo zły 
stan drogi przebiegającej przez 
wieś i oczywiście brak chodni-
ków. Złożyłam wniosek do gmi-
ny w ramach realizacji „Sołeckiej 
Strategii Rozwoju Wsi Rzepoto-
wice” na dofinansowanie budowy 
drogi i oczywiście budowę świe-
tlicy. Bardzo liczymy na wsparcie 
burmistrza Marka Długozimy w 
tej ważnej dla nas kwestii i liczy-
my na to, że jak zwykle nas nie 
zawiedzie.

- To faktycznie spore inwesty-
cje i plany na 2014 rok, które 
mogą zmienić diametralnie rze-
czywistość sołectwa. A plany 
mniejsze, które zrealizujecie we 
własnym zakresie, czy istnieją 
takie?
 Oczywiście, wieś ma potrzeby 
i to spore. Planujemy na terenie 
przy boisku wybudować wiatę, 
aby letnie imprezy nie odbywa-
ły się pod gołym niebem. Do-
datkowo zamierzamy zbudować 
dużego grilla z kamieni polnych, 
który będzie tworzył spójny ele-
ment na terenie rekreacyjnym w 
sołectwie. Koniecznie musimy 

odgrodzić parking obok kościoła 
od stawu - będzie wtedy bezpiecz-
niej. Myślimy oczywiście o przy-
gotowaniach do dożynek 2014, 
zamierzamy uszyć dwa kolejne  
stroje, podobne do tych, w któ-
rych wystąpiłyśmy w Brzykowie. 
Uważam za bardzo oryginalny 
pomysł burmistrza o powstaniu 
dożynkowego konkursu na naj-
piękniejszy strój – na pewno za-
walczymy w tym roku o pierwsze 
miejsce. 

- Jakie refleksje nasuwają się, 
gdy myśli  Pani o Rzepotowi-
cach?
 Myśląc o mojej wsi, pierwsze 
co przychodzi mi do głowy, to 
określenie ”małego rancza w do-
linie”. Rzepotowice to wieś przy-
tulna, pełna życia i radości, której 
nie zamieniłabym na żadną inną. 
Zawsze tutaj wracałam i na tym 
polega chyba magia tego zakątka.

Dziękuję za rozmowę
Edyta Bąk

ROZMOWA Z SOŁTYS RZEPOTOWIC – DOROTĄ PIETRZAK

Wioska oczami sołtysa
Rzepotowice, to już kolejne sołectwo, gdzie stanowisko sołtysa piastuje kobieta. To 
miejsce, gdzie siła kobiecej ręki i życiowe doświadczenie biorą górę nad wszelkimi prze-
ciwnościami, dając zaskakujące efekty w postaci szybkiego rozwoju wsi i zadowolenia 
mieszkańców.

Gospodynie z Rzepotowic na c zele z sołtyską Dorotą Pietrzak i burmistrzem w trakcie dożynek w 
Brzykowie. 

Nowy plac zabaw jest jedną z wizytówek wioski. Teren wokół niego zagospodarowali sami mieszkań-
cy Rzepotowic.

Stomatologia dziecięca w ramach ubezpieczenia 
(NFZ)/wizyty bezpłatne, realizowana jest w BE-
RING Centrum Usług Stomatognatycznych przez 
lek. stom. Rafała Marka.

Bezpłatne przyjęcia dzieci i młodzieży do lat 18 w dniach:

Poniedziałki 12-18  /  Wtorki 9-14  /   Soboty 9-15
telefon +48 607 42 40 42
ul. Prusicka 19 / Trzebnica

OGŁOSZENIE

Zapraszamy na Spotkania z Ewangelią
w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 (budynek A, Sala nr 2)

 ul. Żeromskiego 25 w Trzebnicy w każdy czwartek stycznia 17.30-18.30
Wykłady o początkach chrześijaństwa według pism pierwszych apostołów.

Poznaj autorów oraz treść Nowego Testamentu od podstaw.

Wstęp wolny
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 Tradycyjnie już, w okresie 
bożonarodzeniowym, młodzież 
należąca do drużyny harcerskiej 
oraz Szkolnego Klub Wolonta-
riatu ze Szkoły Podstawowej nr 
3 Betlejemskie Światło Pokoju 
wręczyła burmistrzowi Markowi 
Długozimie. Tegorocznej akcji 
przekazywania symbolicznego 
ognia, zapalonego w Grocie Na-
rodzenia Chrystusa w Betlejem, 
przyświecało hasło „Wyjdź z cie-
nia. Pokaż Dobro!”.
 Treść kartki przekazanej przez 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 
3: Tegoroczne hasło „Wyjdź z cie-
nia. Pokaż dobro!” to nawoływa-
nie do podjęcia wyzwania stania 
się lepszym, zaproszenie do pracy 

nad sobą, niepowtarzalny czas na 
zmianę siebie. Wiemy, że tylko 
autentyczny przykład pociąga za 
sobą innych, dlatego sami wyma-
gamy najwięcej od siebie. Wie-
rzymy, że każdy z nas posiada w 
sobie dobro, którym może zara-
żać innych. Z życzeniami spokoj-
nych Świąt, spędzonych w ciepłej 
i rodzinnej atmosferze, przeka-
zujemy Betlejemskie Światełko 
Pokoju. Niech płynie w naszych 
domach i sercach.
DH WAGABUNDA
Szkolny Klub Wolontariatu 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Trzebnicy

(kas)

Betlejemskie Światło Pokoju w UM

Podczas ciąży stosowanie racjo-
nalnej diety jest bardzo ważne dla 
Ciebie i dziecka. Odpowiednie 
odżywianie pomaga organizmowi 
kobiety lepiej przystosować się do 
zwiększonych wymagań i zapobie-
ga takim powikłaniom jak anemia, 
infekcje, niska masa urodzeniowa 
dziecka czy nawet opóźnienie w 
jego rozwoju. 
Żywieniowe błędy mogą być nie-
bezpieczne dla przebiegu ciąży 
i porodu. Na co należy zwracać 
szczególną uwagę? W ciąży na pew-
no nie wolno stosować głodówek, 
diet oczyszczających i odchudzają-
cych, ponieważ organizm ma wte-
dy zwiększone zapotrzebowanie na 
energię i składniki odżywcze, a po 
takiej kuracji toksyny uwalniające 
się z organizmu mogą zaszkodzić 
dziecku. 
Skoro mowa o zwiększonym za-
potrzebowaniu na energię, czy w 
ciąży można jeść za dwoje i speł-
niać bezkarnie swoje zachcianki na 
przysmaki? Niestety nie. Przejada-
nie spowoduje obciążenie żołądka, 
osłabienie,  zgagę i wymioty. Poza 
tym zwiększone zapotrzebowanie 
na kalorie jest dopiero w drugim i 
trzecim trymestrze ciąży. 
Ile powinnaś przytyć? Prawidłowy 
przyrost podczas całej ciąży wyno-
si 9–15 kg, a w ciągu pierwszych 3 
miesięcy nie powinien przekroczyć 
2-3 kg. Natomiast średni przyrost 

masy ciała kobiety w II 
trymestrze ciąży to 0,5 kg 
tygodniowo. Możesz więc 
przybrać na wadze w ciągu 
tych 3 miesięcy do 6 kg. W 
ciągu ostatnich 3 miesięcy 
ciąży przyrost masy ciała 

wynosi do 0,5 kg tygodniowo, czy-
li 4,5-6 kg. Spożywaj codziennie 4 
główne posiłki - śniadanie, II śnia-
danie, obiad i kolację oraz 2 prze-
kąski w postaci owoców, warzyw, 
orzechów i pestek. Zachowuj prze-
rwy między posiłkami nie dłuższe 
niż 3,5-4 godzin, by nie dopuścić 
do uczucia głodu i spadku ener-
gii. Kolację zjedz nie później niż o 
godz. 19.00, bo o tej porze zaczyna 
się regeneracja organizmu. Jedze-
nie późnym wieczorem przyczynia 
się do powstawania nadwagi, bo 
organizm nie jest w stanie spalić 
nadmiaru kalorii. 
Głównym źródłem energii w Two-
jej diecie powinny być węglowoda-
ny złożone, czyli produkty zbożo-
we z nieoczyszczonych ziaren zbóż 
(żyta, owsa, jęczmienia, pszenicy, 
ryżu, gryki). Jedz je w postaci kasz, 
pełnoziarnistego pieczywa i maka-
ronów, płatków zbożowych, otrąb 
oraz roślin strączkowych, warzyw 
i owoców. Warzywa dodawaj do 
każdego posiłku. Zwiększasz w ten 
sposób spożycie witamin, minera-
łów, błonnika i przeciwutleniaczy. 
Podczas ciąży zapotrzebowanie 
na białko zwiększa się. Ogranicz 
spożycie mięsa czerwonego do 1 
razu w tygodniu, na rzecz mięsa 
drobiowego z hodowli ekologicz-
nej (kurczak, indyk, kaczka, gęś) 
i królika - 3 razy w tygodniu oraz 

ryb - 3 razy w tygodniu. Cennym 
źródłem białka są również jaja 
(klasa 0 i 1 oraz kur zielononóżek), 
rośliny strączkowe, ser tofu, zboża i 
orzechy. Zamiast wędlin, które za-
wierają konserwanty najlepiej jeść 
upieczone w domu mięsa. 
Dodawaj do posiłków oleje roślin-
ne, które dostarczają niezbędnych 
nienasyconych kwasów tłuszczo-
wych omega 3 i omega 6 (oliwa z 

oliwek z pierwszego tłoczenia, olej 
lniany, ryżowy, z pestek winogron 
i dyni, z orzechów, rzepakowy, sło-
necznikowy) - w ilości ok. 2-3 łyżki 
dziennie, a spożycie tłuszczów na-
syconych (masło) ogranicz do 2 ły-
żeczek dziennie. Kwas foliowy jest 
jedną z najważniejszych witamin 
dla rozwoju dziecka i powinien być 
przyjmowany w postaci tabletek 
3-4 miesiące przed zajściem w ciążę 

oraz w I trymestrze. 
Zapobiega powstawaniu wad cewy 
nerwowej dziecka. Niedobór u 
mamy powoduje uczucie zmęcze-
nia, zaburzenia koncentracji, bez-
senność i zaburzenia trawienia. 
Produkty bogate w tę witaminę to: 
zielone warzywa (brokuły, bruksel-
ka, szparagi), groch, fasola, brązo-
wy ryż, cieciorka, wątroba, orzechy.

Jak powinna się odżywiać przyszła mama?
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OGŁOSZENIE!
Trzebnickie Centrum Medyczne ZDRÓJ  
informuje, że zajęcia Szkoły Rodzenia „Wesołe brzuszki" 

odbywać się będą również w ramach zajęć weekendowych w 
soboty od godziny 9.00 w pomieszczeniach Zakładu Rehabili-
tacji Leczniczej Trzebnickiego Centrum  Medycznego ZDRÓJ. 
Osoby chcące zdobyć więcej informacji prosimy o kontakt pod 
numerem telefonu: 697 923 153. Serdecznie zapraszamy.
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- Zbyt długo trzeba by było opo-
wiadać o losach naszej znajomo-
ści, która zakończyła się ślubem 
cywilnym 21 grudnia 1963 roku, 
a następnie ślubem kościelnym 
26 grudnia tegoż samego roku 
w Obornikach Śląskich, gdzie 
mieszkałam od dziecka – wspo-
mina pani Teresa.
Państwo Pernak są mieszkańca-
mi gminy Trzebnica dopiero od 
1971 roku. - To już przeszło 42 
lata. Pierwsza córka urodziła się 
w 1965, druga trzy lata później, 
a trzecia, najmłodsza w roku 
1976. Obecnie mamy siedmio-
ro wnucząt: dwóch chłopców i 
pięć dziewczynek. Dwie z nich 
są  mężatkami, a na naszą jesień 
życia, dały nam kolejne, śliczne 
trzy prezenty, z których jesteśmy 
bardzo dumni - naszych trzech 
prawnuczków - pani Pernak nie 
kryje wzruszenia, kiedy opowia-
da o najmłodszych członkach 
rodziny. Jest też przekonana, że 
ślub, który zawierała przed Bo-
giem to związek na całe życie, na 
tak zwane „dobre i złe”: - Wia-
domo, że pierwsza młodzieńcza, 
szalona miłość lekko przygasa, 
gdy na świecie pojawiają się dzieci 
i ogrom związanych z tym obo-
wiązków. Z biegiem lat przycho-
dzi zwykła proza życia. Zaczynają 
się różne, większe lub mniejsze 

problemy z którymi trzeba sobie 
radzić na bieżąco. Oboje pocho-
dzimy z domów, gdzie bardzo 
szanowano wartości chrześcijań-
skie. I, gdy się coś psuło w naszym 
związku, staraliśmy się to napra-
wić, przebaczyć błędy, wiedzie-

liśmy co i przed kim przysięgali-
śmy. Jubilatka podkreśla również 
wagę słów, takich jak: dziękuję, 
przepraszam. O sukcesie na tak 
długie i dobre wspólne życie 
mówi: - Wzajemny szacunek to 
podstawa związku. Dzięki niemu 

lata mijają, rzeka życia płynie, a 
my wciąż jesteśmy razem. Kolejną 
ważną rzeczą jest rozmowa – nie 
pamiętam tak zwanych cichych 
dni, nie gniewaliśmy się w ciszy 
na siebie. Od razu mówiliśmy o 
tym, co nas boli, tak by konflikty 
ugasić w zarodku, nie rozjątrzać 
ich niepotrzebnymi domysłami 
rodzącymi się w milczeniu. Cho-
ciaż, gdy ktoś pyta nas o receptę 
na tak długi i owocny związek, 

to mówimy z całą odpowiedzial-
nością, że takiej uniwersalnej 
recepty nie ma. Każdy musi wy-
pracować własną drogę, opartą na 
wspólnym szacunku, zrozumie-
niu i zaufaniu. Oby jak najwięcej 

z tych dróg kończyło się taką uro-
czystością, jak ta nasza.
W grudniowe popołudnie, w 
sali Ratusza, państwu Pernak to-
warzyszyła najbliższa rodzina i 
przyjaciele. Jubilaci byli wzrusze-
ni i szczęśliwi. - Nie wiemy jak i 
kiedy minął nam tak długi okres 
tych pięćdziesięciu lat. Ciągle 
nam się wydaje, że ta chwila na-
szego ślubu, była zaledwie wczo-
raj – opowiadali gościom.

Zwieńczeniem uroczystości była 
msza w intencji jubilatów, którą 
poprowadził ks. Piotr Wojcie-
chowski ku zaskoczeniu wszyst-
kich zaśpiewał im po łacinie Plu-
rimos Annos i po polsku „Sto lat”. 

(e.g.)

Niezwykła proza życia
Były łzy, uściski, gratulacje i wszechobecna radość. 21 grudnia w Sali Ślubów w Ratuszu 
kolejne małżeństwo w gminie Trzebnica obchodziło piękny jubileusz - 50 lat wspólnego życia. 
Państwu Teresie i Janowi Pernakom serdeczne gratulacje, kwiaty, życzenia, upominek oraz medale 
przyznawane przez Prezydenta RP wręczył burmistrz Marek Długozima.

Państwo Teresa i Jan Pernakowie w otoczeniu rodziny wraz z burmistrzem i kierowniczką USC. 
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EDYTA BĄK

 Już od wejścia do szkoły roz-
brzmiewały dźwięki kolęd, pach-
niało ciastem i piernikami. W 
blasku lampek i świeczek dzieci w 
odświętnych strojach zapraszały 
do swoich bożonarodzeniowych 
stoisk w kulturalną i kulinarną 
podróż po całej Europie. 
 Boże Narodzenie w Szwecji 
przedstawiła klasa IV a oraz V b. 
Uczniowie przygotowali ogrom-
ną ilość słodkich babeczek, ciast i 
łakoci, które piekli wraz ze swo-
imi rodzicami. - Święta w Szwecji 
rozpoczynają się już czterotygo-
dniowymi przygotowaniami. W 
pierwszą niedzielę adwentu zapa-
la się adwentową świeczkę, którą 
przystraja się mchem i błyskotka-
mi. Większość szwedzkich rodzin 
spędza ten dzień na wspólnym 
pieczeniu ciastek i pierniczków 
oraz dekorowaniu domu i zapala-
niu gwiazd i świeczek w oknach. 
Na tradycyjnym skandynaw-
skim stole w Wigilię króluje ryż 
z migdałami oraz wspomniane 
pierniki – koniecznie domowego 
wypieku – opowiadały Angelika 
Markowska i Aleksandra Nawrot.
 Rozdawaniem gwiazdkowych 
prezentów od dziesiątków lat zaj-
muje się Jultomte, który pojawia 
się zazwyczaj pod koniec kola-
cji wigilijnej. Szwedzi nie mają 
zwyczaju chodzenia na Pasterkę, 
a nieliczni wierni chodzą w świą-
teczny poranek do kościoła. 
 Wigilia na Litwie, którą przy-
gotowała klasa VI a, podobnie jak 
w Polsce, uważana jest za najważ-
niejszy dzień w roku. To jeden  z 
niewielu krajów, który – oczywi-
ście obok Polski – kultywuje zwy-
czaj łamania się opłatkiem. Na 
kolację wigilijną podaje się dwa-
naście potraw, które symbolizują 
12 kolejnych miesięcy. Owe po-
trawy nie mogą zawierać mleka, 
masła, tłuszczu i mięsa. Na świą-
teczny projekt, uczniowie przygo-
towali własnoręcznie przepyszną 
kutię i litewskie ciasteczka, które 

je się na szczęście. 
 Piękne świąteczne stoisko bi-
jące bielą i błękitem, było przy-
gotowane przez uczennice z klasy 
II b, które reprezentowało Gre-
cję. Najważniejszą potrawą dla 
Greków jest christopsomo, czyli 

chleb Chrystusa. Duży, okrągły 
bochen pieczywa z orzechami, 
który jest ozdobiony odciskiem 
pieczęci z religijnym symbolem. 
Świąteczne, tradycyjne potrawy, 
to również indyk nadziewany 
kasztanami i ryżem lub pieczone 

jagnię.
 W Czechach, podobnie jak w 
Polsce, nie ma Wigilii bez karpia, 
którego podaje się obowiązko-
wo z sałatką ziemniaczaną. Na 
deser własnoręcznie upieczone 
ciasteczka vanonen cukrov o 
przeróżnych kształtach. Takimi 
słodkościami, które piekli z ro-
dzicami, częstowali wszystkich 
chętnych, uczniowie z klasy IV a.
 Zuzanna Mirek i Anna Ga-
wor  z klasy VI b, zapraszały 

chętnych do degustacji słodkości 
rodem z Hiszpanii, gdzie równie 
obfity jest pierwszy dzień świąt. 
Obowiązkowy obiad składa się 
z warzywnej zupy, z dużą ilością 
różnorodnych mięs. Do zupy po-
daje się pulpety smażone w tłusz-

czu oraz kurczaka ze śliwkami, 
orzechami i koniakiem. Desery 
to oczywiście przepyszne ciasta 
i owoce. Przez całe święta popija 
się delikatne hiszpańskie wino. 
W Hiszpanii ze świąt cieszą się 
najbardziej dzieci i to właśnie im 
jest poświęcona tradycja zwana 
katalan. Co roku kupuje się kawał 
drewna przypominający wyglą-
dem psa albo łosia. Po wniesieniu 
pieńka do domu, rodzina napeł-
nia go słodyczami i zabawkami. 
W święta dzieci stukają w drew-
no, póki nie wypadnie z niego 
słodka zawartość, wszystkiemu 
towarzyszy  radosna zabawa. 
 To z Niemiec pochodzi ad-
wentowy kalendarz wypełniony 
czekoladkami. W niemal każdym 
domu zawiesza się go na ścianie 
trzy tygodnie przed świętami, 
aby codziennie zjeść tylko jedną 
czekoladkę. Typowym  przysma-
kiem, który pojawia się na nie-
mieckich stołach podczas świąt 
Bożego Narodzenia jest ciasto 
stollen, przypominające kształ-
tem zawinięte w becik dzieciątko. 
Niemiecki kramik reprezentowali 
Weronika Wilk, Weronika Her-
cuń, Kinga Burakowska i Szymon 
Osik.
 Na wigilijnym stole na Ło-
twie pojawia się karp i inne ryby. 
Zgodnie z tradycją, należy skosz-
tować dziewięciu potraw, co ma 
zapewnić bogactwo w nadcho-
dzącym roku. Uczennice klasy V 
c, Natalia Sługocka i Izabela Trze-
śniowska częstowały chętnych 
jabłkami z cynamonem, miodem 
i rodzynkami oraz pysznymi ty-
powymi świątecznymi pierogami 
z ziemniakami, cebulą i kiszoną 
kapustą. 
 Szkolna aula była miejscem 
prezentacji przedstawień świąt 
dla dzieci w tradycji włoskiej pod 
nazwą „La Befana” oraz „Święta u 
Fougussów” – gdzie były przed-
stawiane zwyczaje świąteczne 
w Irlandii, przygotowane przez 
uczniów z klasy IV d oraz „Święta 
w Belgii” autorstwa klasy VI b.
 Zjednoczona Europa jest zlep-
kiem różnorodnych kultur i tra-
dycji. Święta Bożego Narodzenia 
są dowodem na to jak bardzo róż-
na jest forma obchodzenia tych 
ważnych świąt. Odrębność kultu-
rowa jest fundamentalną częścią 
każdego kraju. Mimo tak dużych 
różnic, bez względu na kraj, moc 
i magia świąt Bożego Narodzenia 
jest wszędzie taka sama, a ucznio-
wie trzebnickiej „trójki” w bardzo 
plastyczny i czytelny sposób za-
prezentowali świąteczną Europę.

Świąteczna Europa w „Trójce”
W Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy, w środę 18 grudnia odbyło się pod-
sumowanie projektu „Zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia  i Nowego Roku w 
krajach Unii Europejskiej”. Uczniowie od klas drugich do szóstych wraz z wycho-
wawcami, przygotowali prezentacje multimedialne, przedstawienia, szopki, wysta-
wy oraz degustacje świątecznych przysmaków królujących na świątecznych stołach 
całej Europy.

Boże Narodzenie w Grecji. Klasa II B przygotowała najważniejszą potrawę grecką - okrągły bochen chleba z orzechami. 

Słodkie święta w Belgii prezentują uczniowie klasy VI B.  

Wigilia dla Litwinów i Bułgarów to najważniejszy dzień w roku.  Ile 
powinno być potraw oraz co króluje na stole opowiadali ucznio-
wie klasy IV A.  

Babeczki i łakocie to świąteczny stół w Szwecji.  Prezentowali go 
uczniowie  VB oraz VI A. 

O świętach w Hiszpanii opowiadały Anna Gawor i Zuzanna Mi-
rek,  również z klasy  VI B.
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PATRYCJA KRÓL 

Na początek przegląd kolęd
20 stycznia odbył się koncert 
laureatów Przeglądu Kolęd. Ar-
tyści śpiewali w kategoriach wie-
kowych zgodnych z miejscem 
nauki: przedszkola, szkoły pod-
stawowe i gimnazja – a w każdej 
z nich rozróżnienie na solistów i 
duety. Tradycyjnie już podczas 
ferii zimowych odbywały się róż-
ne bezpłatne zajęcia dla dzieci 
i młodzieży. Codziennie, przed 
południem i po południu, działo 
się dla każdego coś miłego. Moc 
atrakcji z tej okazji przygotowa-
ła także trzebnicka Biblioteka, w 
której mali plastycy mogli two-
rzyć przeróżne zimowe arcydzie-
ła. 11 lutego zaś zorganizowany 
został wspaniały bal karnawało-
wy dla najmłodszych. W marcu 
odbył się Festiwal Tradycji i Ob-
rzędów – tym razem motywem 
przewodnim były wielkanocne 
palmy. Kilka dni później w sali 
widowiskowej odbyła się uroczy-
sta gala "Ośmiu Wspaniałych".
Świąteczny marzec
W dniach 16-17 marca w sali 
Retro odbył się Kiermasz Wiel-
kanocny Rękodzieła i Wyrobów 
Regionalnych, podczas które-
go można było zaopatrzyć się w 
piękne, ręcznie wykonane ozdo-
by wielkanocne – ale nie tylko. 
Na początku kwietnia odbył się 
wernisaż młodej malarki z ziemi 
trzebnickiej – Anny Marii Fusa-
ro, która obecnie studiuje we Flo-
rencji. Jej piękne prace ozdabiały 
hol Centrum jeszcze długo po 
tym miłym artystycznym spotka-
niu. 9 kwietnia odbył się koncert 
poprzedzony ewangelizacyjno
-motywacyjno-profilaktycznym 
programem dla młodzieży pt. 
"Znajdź pomysł na siebie". Grupa 
Full Power Spirit poprzez swoją 
muzykę i dobre słowo przekaza-

ła trzebnickiej młodzieży dawkę 
energii i zapału, zachęcając jed-
nocześnie do nieustannej pracy 

nad sobą. Niedługo potem zor-
ganizowany został kolejny już 
Turniej Tańca Towarzyskiego o 

Puchar Burmistrza Gminy Trzeb-
nica. W hali sportowej wirowały 
dziesiątki wspaniałych, kolo-

rowych kreacji wraz z każdym 
ruchem miłośników tej pięknej 
dyscypliny. W tym samym mie-
siącu odbyły się przesłuchania 
do Festiwalu Piosenki Dziecię-
cej Biedronka 2013, a finaliści 
zaprezentowali się podczas Ma-
jówki w ogrodach klasztornych 
sióstr boromeuszek 18 maja. Ta 
rodzinna impreza cieszyła się 
sporą popularnością, a na scenie 
oprócz młodziutkich wokalistów 
zaprezentowali się także ci starsi, 
jak również mażoretki, Formacja 
DeFormacja, grupa baletowa oraz 
tańca nowoczesnego.
Majowo i religijnie
Dzień Matki w Centrum świę-
towano razem z wykonawcami 
z listy śląskich szlagierów. Zaba-
wa była przednia. Przełom maja 
i czerwca w TCKiS należał do 
wykonawców biorących udział w 
Salwatoriańskim Festiwalu Pio-
senki Religijnej "Pokochaj Mi-
łość" organizowanym corocznie 
przez księży Salwatorianów. Poza 
rewelacyjnym poziomem jego 
uczestników można było posłu-
chać koncertu Mietka Szcześnia-
ka, od lat przodującego w czołów-
ce najlepszych męskich polskich 
głosów. 23 czerwca zaś na trzeb-
nickim Rynku odbyła się kolejna 
Parada Orkiestr Dętych i Humo-
ru. Wystąpiły orkiestry ze Starej 
Białej, Kalet, Leszna i Trzebnicy 
oraz formacje mażoretek: AIDA z 
Trzebnicy, Inez z Kalet i ODML z 
Leszna. Dobry humor pod koniec 
imprezy zapewnił kabaret Ciach.
Dożynki i święto sadów
W wakacje TCKiS ponownie za-
oferowało najmłodszym szereg 
specjalnych rozrywek: gry, za-
bawy i tańce, plener malarski, 
zajęcia w Bibliotece, których mo-
tywem przewodnim były wypra-
wy z piratami oraz przedstawie-
nia teatralne dla najmłodszych. 
8 września mieszkańcy gminy 

Kulturalne podsumowanie 2013 roku
Jaki był miniony rok w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu? Na pewno nie był nudny. Trzebnica bowiem od wielu lat jest kuźnią wielu talentów, 
o czym przekonujemy się regularnie, gmina bowiem bardzo mocno wspiera kulturę właśnie poprzez działalność centrum. Jednak aby do tego dojść, 
potrzebna jest chęć udziału w wydarzeniach i propozycjach kulturalnych. W TCKiS jest czas na rozwój zarówno tych całkiem malutkich, jak i tych 
trochę oraz dużo starszych. Zobaczmy, co działo się przez ostatnie 12 miesięcy w trzebnickiej kulturze. Rok 2013 w Trzebnickim Centrum Kultury i 
Sportu zaczął się od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która zagrała 13 stycznia w sali widowiskowej. Podczas akcji udało się zebrać ponad 28 
tysięcy złotych. Przez cały dzień imprezie towarzyszyły liczne atrakcje, a zwieńczeniem był koncert Tomka Kowalskiego i FBB.

Doroczne dożynki, które odbyły się w ubiegłym roku w Brzykowie, zgromadziły tysiące uczestników. 

Święto Sadów to dokonała okazja pochwalenia się owocami, 
warzywami czyprzetworami przez lokalnych producentów. 

Na cenie wystąpiły rodzime gwiazdy, które mocno wpisały 
się już w polski muzyczny rynek, m.in. Tomasz Kowalski, 
Ewelina Lisowska czy Dorota Osińska. 
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W dniu 6 stycznia grupa kolędni-
ków z Cerekwicy odwiedziła ko-
ściół parafialny pw. św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika w Krynicz-
nie. Występ małych artystów 

uświetnił uroczystość Trzech Kró-
li, po którym zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami. Kolędnikom 
towarzyszyła również Orkiestra 
Dęta z Pasikurowic. Po uroczy-

stości grupa młodzieży otrzymała 
podziękowania od proboszcza pa-
rafii o. Jakuba Włodarczyka oraz 
od współorganizatora spotkania o. 
Wiesława Dudka. Dodajmy, że nie 
jest to pierwszy występ cerekwic-
kiej młodzieży dla tak dużej grupy 
widzów.                        [ann]

Kolędnicy z Cerekwicy
Jak już pisaliśmy wcześniej, ze-
spół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim 
aktywnie uczestniczy w kolejnej 
edycji konkursu Tesco dla Szkół 
– w tym roku motto brzmi: „Ta-
lent do niemarnowania”. Konkurs 
przebiega w 3 kategoriach, przy-
pomnijmy, że uczniowie z Ujeźdź-
ca zajęli już III miejsce w Polsce 
w kategorii gazetki. Ale to jeszcze 
nie koniec sukcesów. W kolejnym 
etapie, pt: „Pokażcie swoje talenty 
do niemarnowania”  należało wy-

kazać się aktywnymi działaniami 
mającymi na celu uświadomienie 
innym  jaka jest skala problemu 
marnowania żywności i co można 
zrobić, by go uniknąć. Miło nam 
powiadomić, że w tej kategorii 
Szkoła w Ujeźdźcu Wielkim osią-
gnęła kolejny sukces, a mianowi-
cie – II miejsce w Polsce, za które 
otrzymała dodatkowe punkty. Z 
ogromną niecierpliwością czeka-
my na ostateczne wyniki w kate-
gorii filmu.                     [bet]

Drugie miejsce dla Ujeźdźca Wielkiego   

mieli możliwość uczestniczenia 
w Dożynkach. Tym razem odbyły 
się one w Brzykowie. Oprócz tra-
dycyjnych kramików z lokalny-
mi łakociami, gwiazdy takie jak 
Dziubek Band czy VOX zadbały o 
to, by nie zabrakło dobrej zabawy. 
Dwa tygodnie później przyszedł 
czas na naszą największą  im-
prezę – Święto Sadów. Tegorocz-
na edycja odbyła się na błoniach 
trzebnickich. Mogliśmy usłyszeć 
rodzime gwiazdy: Tomka Ko-
walskiego z grupą FBB, Dorotę 
Osińską i Ewelinę Lisowską. W 
październiku, zgodnie z tradycją, 
odbyło się artystyczne Wrzoso-
wisko, podczas którego swoimi 
pasjami i talentami dzielili się: 
Marina Czajkowska, Katarzyna 
Barczyńska, Anna Styś, Marta 
Wolak oraz Zbigniew Mroziński.
Listopad pod znakiem 
koncertów
8 listopada na scenie w sali wido-
wiskowej wystąpił utalentowany 
trzebniczanin, Konrad Marecki. 
Ten młody gitarzysta, kompozy-
tor i autor tekstów zaprezentował 
podczas koncertu utwory ze swo-
jej debiutanckiej płyty "Okna pa-
mięci". 22 listopada TCKiS zorga-
nizowało Zaduszki Jazzowe. Na 
scenie wystąpił zespół Full-X Trio 
z trzebniczaninem, Michałem 

Bednarzem na perkusji, a jako 
drugi zagrał Kovalczyk FUNKy-
JAZZ LIVE promując swoją naj-
nowszą płytę Kovalczyk Big Band 
Project. Wspaniały wieczór i spo-
ra dawka dobrej muzyki na długo 
zostały w pamięci publiczności. 
Raptem dwa dni później sala wi-
dowiskowa ponownie wypełniła 
się trzebnicką publicznością – 
tym razem za sprawą Kabaretu 
Moralnego Niepokoju.

Gwiazdkowy grudzień
Grudzień, tradycyjnie już, wią-
zał się z zimową edycją Festi-
walu Tradycji i Obrzędów pn. 
„Gwiazdka z nieba". Spotkanie 
uświetnili krótkim recitalem 
Magdalena Marszałek oraz Da-
mian Ciosek, zaś główną uwagę 
skupiła na sobie Agnieszka Gur-
boda, której obrazy wykonane 
haftem krzyżykowym były szcze-
rze podziwiane przez przybyłych 

gości. Tego samego dnia w kinie 
Polonia odbyło się spotkanie dla 
dzieci ze św. Mikołajem. W sali 
widowiskowej gościnnie wystą-
piły mażoretki AIDA, a następ-
nie wyświetlony został bezpłatny 
film dla najmłodszych pt. „Astro 
Boy". Warto w tym miejscu do-
dać, że takich bezpłatnych pro-
jekcji, na które co roku burmistrz 
zaprasza  seniorów, było w ciągu 
całego roku więcej – chociaż-

by „Cristiada".  Piątkowe seanse 
filmowe, do których zdążyli już 
przywyknąć trzebniccy miłośni-
cy kina, wkrótce zostaną wzbo-
gacone. W minionym 2013 roku, 
Kino Polonia otrzymało nowy 
projektor cyfrowy, dzięki które-
mu już od stycznia będzie mogło 
wyświetlać nawet najnowsze pro-
dukcje. Będzie też ich znacznie 
więcej. To z pewnością nie lada 
gratka dla fanów kina.
TCKiS to nie tylko kultura
Oprócz wymienionych wydarzeń 
Centrum wspierało i pomaga-
ło w organizacji wielu innych 
przedsięwzięć. Wspólnie z Uni-
wersytetem Trzeciego Wieku or-
ganizuje „Szafing", różne prelek-
cje czy spotkania, a także akcje 
krwiodawstwa. Poza wszystkimi 
sztandarowymi działaniami nie-
gasnącą popularnością cieszą się 
bezpłatne zajęcia dodatkowe dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Centrum systematycznie posze-
rza swoją ofertę, a co za tym idzie 
– przybywa chętnych. W tym 
momencie łączna liczba uczestni-
ków wszystkich zajęć to kilkaset 
osób. A nowy - 2014 rok dopiero 
się zaczął!

Wszystkie te działania były i są 
możliwe dzięki dużym nakładom 
z budżetu gminy.

Jazzowe Zaduszki przyciągnęły dużą rzeszę fanów dobrej i ciekawej muzyki. 

Jak co roku ulicami Trzebnicy maszerowały orkiestry dęte oraz towarzyszące im mażoretki. Było muzycznie i kolorowo. 

W TCKIS prowadzone są zajęcia dla najmłodszych trzebniczan, ale bardzo często do zabaw, konkur-
sów i zajęć włączają się rodzice. Na zdjęciu- podczas Artwyspy 2013. 

Uczniowie i nauczyciele aktywnie uczestniczyli w kolejnej edycji konkursu Tesco. 
Kolędnicy w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krynicznie.
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Najlepsi wykonawcy zaprezentowali się powtórnie na uroczystej Wigilii. 

Konkurs kolęd w Kuźniczysku

Uczniowie z Ujeźdźca Wielkiego zawsze są chętni do pomocy innym. 

Przedszkolaki z lekką tremą pokazały swo-
je umiejętności wokalne. 

W konkursie piosenki „O złotą szyszkę” udział wzięły wszystkie grupy przedszkolne. 

Już po raz XIV miała miejsce  
„Góra Grosza” - charytatywna 
edycja Towarzystwa Nasz Dom 
pod patronatem Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. Jak co roku, 
w akcję bardzo aktywnie zaan-
gażowali się uczniowie Zespo-
łu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim. 
Akcja polega na zbiórce monet, 
nawet najdrobniejszych, które 
razem w całości utworzą sumę 
przekazywaną na cel szlachetny. 
Celem zbiórki jest pomoc pod-
opiecznym najuboższych domów 
dziecka i placówek wychowaw-

czych, którzy potrzebują nawet 
najdrobniejszego wsparcia ze 
strony wszystkich ludzi dobre-
go serca. Uczniowie z Ujeźdźca 
Wielkiego bardzo chętnie wy-
kazują chęć pomocy potrzebu-
jącym, okazując tym samym 
ogromną wrażliwość na krzywdy 
innych dzieci. W tym roku szko-
ła zebrała sumę 218,54 zł. Jest 
to dowód, że nawet z najdrob-
niejszych monet można zebrać 
zadowalająca sumę, a najważ-
niejsze to chęci i szlachetny cel. 
                                                 [beta]

Góra Grosza w Ujeźdźcu Wielkim

12 grudnia wszystkie dzieci z przed-
szkola wzięły udział w konkursie „Ko-
lędujące przedszkolaki", część z nich 
zaśpiewała na scenie, a pozostali ki-
bicowali kolegom i koleżankom. Nasi 
wokaliści zaśpiewali świąteczne pio-

senki, kolędy i pastorałki. Wszystkie 
występy nagrodzone zostały wielkimi 
brawami i słodkimi upominkami. I 
miejsce w konkursie zajął Gracjan 
Haniszewski i Maja Krawiec oraz dwa 
duety: Jakub Wysota i Konrad Czer-

niak oraz Tereska Olejniczak i Marika 
Frankowska. Pamiątkowe dyplomy 
zwycięzcy otrzymali w trakcie  uro-
czystej Wigilii. Najlepsi wykonawcy 
jeszcze raz zaprezentowali swoje swoje 
utwory.

Tuż po godz. 9 do wspaniale przy-
strojonej sali weszły pierwsze trzy 
najmłodsze grupy przedszkola-
ków i z pomocą pań nauczycielek 
wykonały jesienne piosenki. Mię-
dzy występami poszczególnych 
zespołów  prowadząca – Natalia 
Węgierek – angażowała dzieci w 
różne zabawy. Jury, któremu prze-
wodniczyła dyrektor Agnieszka 
Paleczek–Oświęcimska oraz wice-
dyrektor Alina Nowakowska, było 
zgodne co do werdyktu: wszystkie 
najmłodsze pociechy otrzymały 
równe nagrody. Składały się na nie 
nowiutkie gry i zabawy, a także 
wspaniałe statuetki z drewna ze 
złotymi szyszkami i pamiątkowe 
dyplomy. 
Po najmłodszych przyszła pora 
na nieco starsze grupy. Tu rów-
nież aż roiło się od roztańczonych, 
rozśpiewanych, pięknie poprze-
bieranych postaci. Dzieci nie tyl-
ko śpiewały rytmicznie i głośno, 

ale także grały na instrumentach 
i tańczyły – takiej koordynacji 
może im pozazdrościć niejedna 
gwiazda! Wśród najstarszych grup 
rywalizacja była już naprawdę za-
ostrzona. Przedszkolaki czekające 
na swoją kolej bacznie przygląda-
ły się występom poprzedników, a 
ich oczy zdawały się mówić "i tak 
my będziemy lepsi!". Ostatecznie 
podział miejsc wśród 5-latków 
wyglądał tak, że miejsca pierwsze 
przypadły grupie X i XI, zaś miej-
sca drugie grupie VIII i IX. Wśród 
6-latków I miejsce zajęła grupa 
XII, a drugie – ex aequo grupa II i 
III. Wychodząc z sali każdy przed-
szkolak częstował się słodkim ba-
tonikiem.
Swoją obecnością poniedziałko-
wą uroczystość zaszczyciła także 
Agnieszka Moździerz, dyrektor 
ZAPO, która nie kryła swojego za-
chwytu profesjonalną organizacją 
i wspaniałymi występami malu-

chów. Na koniec głos ponownie 
zabrała pani dyrektor: 
- Ogromnie Wam dziękuję, ko-
chane dzieci, za udział w naszym 
konkursie. Dziękuję również pa-
niom nauczycielkom, które przy-
gotowały was do dzisiejszego wy-
stępu wkładając w to mnóstwo 
pracy i poświęcenia. Śpiewaliście 
o jesieni naprawdę pięknie i myślę, 
że z waszym ciepłem, które macie 
w sobie, nawet największe jesien-
ne chłody nie będą wam straszne. 
Tego wam z całego serca życzę i do 
zobaczenia za rok. 
Do Przedszkola im. Polskiej Nie-
zapominajki uczęszcza 360 dzieci. 
Wśród nich są również maluchy 
z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności. Przedszkolaki wspaniale 
się integrują – i to jest największą 
radością zarówno dla rodziców, 
jak i nauczycieli, a poniedziałko-
wy konkurs był tego najlepszym 
dowodem. Konkurs Piosenki Je-
siennej "O złotą szyszkę" trzebnic-
ka placówka zorganizowała po raz 
pierwszy, ale na pewno nie ostatni. 
Profesjonalizm i pasja, z jaką orga-
nizatorki podeszły do tego przed-
sięwzięcia, z pewnością zaowocuje 
kontynuacją tego konkursu.

Patrycja Król

Jesienne śpiewanie w Niezapominajce
18 listopada w Przedszkolu nr 2 im. Polskiej Niezapo-
minajki odbył się I Konkurs Piosenki Jesiennej „O złotą 
szyszkę". W wokalnych zmaganiach wzięły udział wszyst-
kie grupy przedszkolne, poczynając od najmłodszych, na 
najstarszych kończąc. 

Wigilia w Ujeźdźcu 

Radosna, przedświąteczna atmosfera 
szczególnie odczuwalna jest w jednym 
wyjątkowym dniu – w dniu wspólne 
szkolnej Wigilii całej społeczności 
uczniowskiej w Ujeźdźcu Wielkim. 
Dzień ten ma znaczenie symbolicz-
ne poprzez integrację i budowanie 
przyjacielskich relacji pomiędzy ró-
wieśnikami i nauczycielami. Młodsi 
uczniowie przygotowali piękne Ja-
sełka, po których zaczęto wspólne 
kolędowanie. Grupa harcerzy wraz 

z księdzem przekazali każdej klasie 
symboliczne „światełko nadziei”. Po 
wspólnej modlitwie nadszedł czas na 
życzenia i podzielenie się opłatkiem 
– wtedy właśnie znikają wszelkie 
waśnie i nieporozumienia. Wspólna 
szkolna Wigilia jest wieloletnia trady-
cją w Ujeźdźcu Wielkim, to dowód na 
to, że wszyscy uczniowie i nauczyciele 
stanowią jedną wspólnotę.    
    [beta]

Harcerze przekazali każdej klasie symbiliczne „światełko nadziei”.

Wielka uczniowska Wigilia, która jest tradycją w tej szkole. 
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19 grudnia 2013 r. społeczność Gimnazjum nr 1 im. ks. Henryka Brodatego w Trzeb-
nicy zorganizowała niezwykłe Spotkanie Wigilijne – wieczerzę łączącą pokolenia. 
Przy wspólnym stole zasiedli burmistrz Marek Długozima, proboszcz ks. Jerzy Olszówka 
i i przedstawiciele środowisk – Związku Sybiraków, kombatantów, byłych żołnierzy Ar-
mii Krajowej, Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej, Pionierów Ziemi Trzebnic-
kiej, pierwszych absolwentów Gimnazjum nr 1, emerytowanych nauczycieli tej szkoły 
oraz obecni uczniowie i nauczyciele.

Takie świąteczne chwile! 

ZBIGNIEW LUBICZ-MISZEWSKI 

Goście w drodze do auli podzi-
wiali wyremontowane korytarze 
szkolne z ich wystrojem: obok 
sztanda- ru szkoły 

s w o j e 

miejsce znalazł sztandar Sybira-
ków przekazany szkole w dniu 
jej święta i w dniu Sybiraka – 27 
września 2013 r. – oba umiesz-
czone w pięknych, podświetla-
nych gablotach.
Wyjątkowy wystrój auli i dekora-
cje wigilijnego stołu były zasłu-
gą nauczycielki plastyki Moniki 
Bony z zespołem utalentowanej 
młodzieży. Wiele ozdób świą-
tecznych przynieśli ze sobą rów-
nież goście – Barbara Kołodziej-
czykowa, Henryk Paw, Zbigniew 
Lubicz-Miszewski, Antoni Go-
dycki-Ćwirko oraz nauczyciele – 
Elżbieta Śliwiak i Anna Wróbel. 
Główną dekoracją na scenie była 
reprodukcja prawie stuletniej 
szopki wrocławskiego rzeźbiarza 
Brunona Tschötschela z klasztoru 
sióstr Boromeuszek. 
Spotkanie zapoczątkowała 
uczennica Joanna Bernacka wier-
szem Williama Blake'a, „Boski 
wizerunek”. Dyrektor gimna-
zjum, Elżbieta Nowak, przywi-
tała serdecznie wszystkich gości 
i głos oddała księdzu probosz-
czowi Jerzemu Olszówce, który 
rozpoczął tę uroczystą wieczerzę 
wigilijną wspólną modlitwą. Na-
stępnie pan Kazimierz Walczak, 
Pionier Ziemi Trzebnickiej, zło-
żył wszystkim życzenia, a po 
wspólnym dzieleniu się opłat-
kiem, goście zasiedli do bogato 
zastawionych stołów.
Po uroczystej wieczerzy głos za-
brali uczniowie – konferansjerzy: 
Krzysztof Jurlewicz i Monika 
Kruszona. Oto jak zaanonsowa-
no licznym gościom ten wieczór: 
Dzisiejszym uroczystym spo-
tkaniem przy wspólnym stole 
dajemy wyraz naszej wielopoko-
leniowej wspólnoty. Z udziałem 
Państwa – przybyłych tak licznie 
– tworzymy dziś wielką społecz-
ną rodzinę i poświęcamy ten wie-
czór polskiej tradycji bożonaro-
dzeniowej, której nie pozwolimy 
odejść w cień w obliczu chwilo-
wego zachwytu kulturą Zachodu. 
Radujmy się zatem tą spuścizną, 
którą przekazali nam nasi przod-

kowie…
W pierwszej części wieczoru za-
proszono wybrane osoby – go-
ści, nauczycieli i uczniów do 
wspólnego odczytania tekstów 
dotyczących polskich tradycji 
bożonarodzeniowych z książki 
Ewy Ferenc p.t. „Polskie tradycje 
świąteczne”. Nastrój tej części 
spotkania budowały kolędy w 
wykonaniu solistki chóru Filhar-
monii Wrocławskiej, Agnieszki 
Niezgody z towarzyszeniem ze-
społu. Swoistym dopełnieniem 
były świąteczne wspomnienia 
zaproszonych gości. O swoich 
rodzinnych świętach opowiada-
li: pani Halina Bahryn-Kamiń-
ska – kresowianka z Wilna, 
jedna z pierwszych na-
uczycielek tej szkoły, 
wieloletnia na-
uczycielka Szko-
ły Podstawowej 
Nr 3, hono-
rowa obywa-
telka Trzeb-
nicy; Adam 
B r o n i e c k i 
– sybirak, po-
rucznik Wojska 
Polskiego, któ-
ry przeszedł cały 
szlak bojowy od Le-
nino do Berlina. Oprócz 
frontowych wspomnień, za-
śpiewał on legionową pieśń p.t. 
„Rapsod o pułkowniku Kuli-Li-
sie”; Antoni Godycki-Ćwirko – 
pionier Ziemi Trzebnickiej, jeden 
z pierwszych absolwentów naszej 
szkoły, członek Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Trzebnickiej, 
który pochodzi z Kresów, spod 
Baranowicz (dzisiejsza Białoruś) 

opowiedział, jak wyglądały Wi-
gilie w jego domu rodzinnym. 
Ciekawym eksponatem wigilij-
nym był obrus utkany własno-
ręcznie przez matkę pana Anto-
niego; Aleksandra Rzewuska – z 
pochodzenia po mamie Węgier-
ka, absolwentka tej szkoły, far-
maceutka, wieloletnia dyrektor 
SANEPIDU w Trzebnicy, człon-
kini Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Trzebnickiej opowiedziała 
o nieco odmiennych zwyczajach 
i tradycjach świętowania Bożego 
Narodzenia na Węgrzech. Od-
czytano też wspomnienia pani 
Zenobii Kulik.
Młodzież szkolna pod kierownic-
twem Doroty Lutek, z towarzy-
szeniem zespołu zaprezentowała 

kolędę „Bóg się rodzi” w języku 
migowym, bowiem oprócz nauki 
języków obcych, młodzież uczy 
się tu  również języka migowego.
Zwieńczeniem wspólnego kolę-
dowania był koncert „Na góral-
ską nutę” w wykonaniu zespołu 
pod kierownictwem Agnieszki 
Niezgody. Kolędy zaśpiewane 
i zagrane przez prawdziwych 
górali – ogniście – z góralskim 
temperamentem, przy dźwiękach 
smyczków, kontrabasu i akor-
deonu – były prawdziwą ucztą 
duchową! Spotkanie przygoto-
wane przez Alicję Stręk-Tworek, 
Katarzynę Bahryn-Kamińską i 
Monikę Bonę, odbyło się dzięki 

wsparciu finansowemu 
Gminy Trzebnica. 

Burmistrz Ma-
rek Długozima 

podkreślił, że 
jest bardzo 
w a ż n y m , 
iż przy 
wspólnym, 
wigilijnym 
stole mogła 
odbyć się ta 

niezwykła i 
żywa lekcja 

historii. Wspo-
mnienia wielu 

osób dotyczące przeżywania 
świąt w swoim rodzinnym domu 
to dla młodych piękne świadec-
twa czasów, które minęły bez-
powrotnie.

W obsłudze tak dużej uroczy-
stości – liczącej ponad 70 osób – 
pomagali harcerze – uczniowie 
szkoły: Łukasz Fontina, Justyna 
Dzedzej i Mateusz Treliński. Nad 
profesjonalnym nagłośnieniem 
czuwał Andrzej Markiewicz. Fo-
tografie i materiał video wykona-
li: Daniel Huczek i Andrzej Bah-
ryn–Kamiński.
Wszyscy zaproszeni otrzymali na 
pamiątkę przyozdobione pierniki 
w kształcie świątecznego renife-
ra. Długo będziemy pamiętać i w 
sercu nosić wspomnienia z tego 
uroczystego, świątecznego spo-
tkania!

Wspomnienia odczytywane przez gości to żywa lekcja historii dla młodych.

Kolęda w języku migowym była niezwykłym akcentem podczas uroczystości.

Koncert w wykonaniu zespołu pod kierownictwem Agnieszki Niezgody.

Wigilijny stół łączący pokolenia.

Nauczyciel Józef Wojciechowski składa serdecznie życzenia uczniom.

Nauczycielka Dorota Lutek w otoczeniu harcerzy, którzy pomogli przygotować 
uroczystość.

Kazimierz Walczak, Pionier Zie-
mi Trzebnickiej, złożył wszystkim 
życzenia i rozpoczął dzielenie się 
opłatkiem.

Dyrektor Gminazjum Elżbieta Nowak 
czuwała nad całością spotkania.
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 W 10-kilometrowym 29. 
Ulicznym Biegu Sylwestrowym 
udział wzięło blisko 1500 za-
wodników z kraju i zagranicy, 
ustanawiając kolejny rekord fre-
kwencji. Najszybsza wśród kobiet 
okazała się Agnieszka Jerzyk, z 
wynikiem 36 min. 34 s. I miejsce 
wśród mężczyzn zajął Joel Maina 
Mwangi (Kenia), osiągając czas 
32 min. 48 s. Spośród mocnej 
grupy trzebniczan wyróżnili się: 
Andrzej Hazubski (37 min., 23 
s.) i Grażyna Popiel (43 min., 55 
s.). Trzebnicki Bieg Sylwestrowy, 
dzięki swojej rozpoznawalnej i 
wypracowanej przez lata mar-
ce, cieszy się z roku na rok coraz 
większą popularnością. W tym 
roku do Trzebnicy zawitali biega-
cze m.in. z USA, Hiszpanii, An-
glii, Niemiec, Ukrainy, Kenii czy 
odległego Meksyku. To, jak na 
ponad 12 tys. miasto, naprawdę 
imponujący wynik! 
  To największe w regionie 
sportowe wydarzenie sylwestro-
we miało także wymiar charyta-
tywny. W tym roku partnerem 
społecznym biegu została fun-
dacja „Na Ratunek Dzieciom z 
Chorobą Nowotworową”, której 
ambasadorką jest Martyna Woj-
ciechowska. Fundacja zajmuje się 
zapewnieniem wszechstronnego 
wsparcia małym pacjentom Kli-
niki Transplantacji Szpiku, On-
kologii i Hematologii Dziecięcej 
Uniwersytetu Medycznego we 
Wrocławiu, którym kieruje prof. 
Alicja Chybicka. Część środków 
opłaty startowej od uczestników 
została przekazana na podopiecz-
nych fundacji, co dało kwotę 
13 120,00 zł. W dniu imprezy od-
była się również zbiórka pienię-
dzy wśród kibiców i uczestników 
biegu. Wolontariuszom z Gim-
nazjum nr 1 w Trzebnicy udało 

się zebrać kwotę 1379,94 zł, co z 
wcześniejszą kwotą daje łącznie 
14 499,94 zł. Przed uroczystością 
dekoracji zwycięzców, Burmistrz 
Gminy Trzebnica Marek Długo-
zima oficjalnie przekazał symbo-
liczny czek na ręce Prezes Fun-
dacji Agnieszki Aleksandrowicz. 
Z kolei pani prezes podzięko-
wała burmistrzowi za otwartość 
i umożliwienie włączenia się w 
społeczny wymiar trzebnickiego 
biegu oraz wszystkim uczestni-
kom i darczyńcom za wsparcie 
finansowe podopiecznych funda-
cji. 
 Podziękowania i specjalne 
pozdrowienia dla uczestników 
Ulicznego Biegu Sylwestrowego 
w Trzebnicy przekazała również, 
za pomocą filmu wyświetlonego 
na telebimie, Martyna Wojcie-
chowska – ambasadorka fundacji 
i budowy „Przylądka Nadziei”. 
 Ponadto biegacze wsparli 
swojego kolegę – trzebnickiego 
biegacza Zbyszka Kaczmarka, 
również walczącego z chorobą 
nowotworową. Gdy burmistrz 
Gminy Trzebnica dowiedział się 
o jego chorobie, podjął decyzję o 
przekazaniu dodatkowych 2 zł z 
opłaty startowej na jego rzecz. Po-
nadto na konto biegu można było 
wpłacać dobrowolnie pieniądze 
na pomoc Zbyszkowi. Łącznie 
udało się zebrać ok. 3200 zł.  
 Kolejnym charytatywnym 
wymiarem tegorocznego Biegu 
Sylwestrowego w Trzebnicy była 
możliwość oddania próbki DNA 
do banku dawców szpiku prowa-
dzonego przez fundację DKMS 
z Warszawy. Z możliwości takiej 
skorzystały 52 osoby. Próbki były 
pobierane przez pracowników 
Trzebnickiego Centrum Me-
dycznego ZDRÓJ. Tam też, do 
10 stycznia, można jeszcze taką 

próbkę oddać. 
 Po raz kolejny patronat hono-
rowy nad wydarzeniem objęła 
Urszula Włodarczyk - nauczyciel 
akademicki, polska lekkoatlet-
ka, w latach 1991-2000 czołowa 
wieloboistka świata – oraz, po 
raz pierwszy, Marszałek Woje-
wództwa Dolnośląskiego Rafał 
Jurkowlaniec, który był także 

uczestnikiem biegu.
Marszałek pogratulował burmi-
strzowi Markowi Długozimie 
wydarzenia, jakim jest co roku 
bieg sylwestrowy i stwierdził, że 
jest to bardzo dobra promocja  
miasta, gminy i tym samym Dol-
nego Śląska.
 - Dwa lata temu rozbudowali-
śmy Uliczny Bieg Sylwestrowy w 

Trzebnicy o wymiar charytatyw-
ny. Widzę, że była to bardzo do-
bra decyzja. Uczestnicy tego wy-
darzenia bardzo chętnie włączają 
się w pomoc potrzebującym. My-
ślę, że to doskonały moment, by 
pożegnać stary rok i jednocześnie 
wkroczyć w nowy z poczuciem 
zrobienia czegoś dobrego dla dru-
giego człowieka. Dlatego dziękuję 
wszystkim za włączenie się w to 
dzieło- powiedział burmistrz.
 Bieg Sylwestrowy jest dla nas 
jednym z głównych wydarzeń 
sportowych, wpisujących się w re-
alizowaną przez nas ideę „Trzeb-
nica – Gmina Wspierająca Sport”. 
Nakłady poniesione na rozwój 
infrastruktury sportowej to nie 
wszystko. Liczy się również orga-
nizowanie wydarzeń budujących 
zaangażowanie. Trzebnicki bieg 
ze swoją niepowtarzalną, sylwe-
strową atmosferą doskonale się w 
takie działania wpisuje. - W przy-
szłym roku odbędzie się jubile-
uszowy – 30. Uliczny Bieg Sylwe-
strowy Trzebnica 2014, na który 
już dziś wszystkich serdecznie 
zapraszam!- dodał włodarz.
 Jak co roku, finansowego 
wsparcia przy organizacji wyda-
rzenia udzielili lokalni sponsorzy. 
Dzięki temu byli i są reklamowa-
ni na licznie odwiedzanej stronie 
internetowej biegu oraz logoty-
py sponsorów wyświetlane były 
przez cały dzień na telebimie za-
mieszczonym w centrum wyda-
rzeń - hali sportowej.  
 Wyniki biegu do obejrzenia na 
stronie www.biegsylwestrowy.pl 
Galeria zdjęć z biegu: www.trzeb-
nica.pl i facebook.com/trzebnica

[jas]

Nowy rok na sportowo i charytatywnie

W tym roku biegacze rozpoczęli rywalizację od przebiegnięcia nowego deptaka 
przy ul. Daszyńskiego. 

Liderzy biegu na trzebnickim deptaku.

Trudny podbieg pod górę na ulicy Marii Konopnickiej.

Uczestnicy biegu na tle nowej Szkoły Podstawowej nr 2. 

Tłumy biegaczy na ulicy Obrońców Pokoju.



 fot.  Kasia Koćma.

25

Piękne i monumentalne pejzaże na stałe wpisują się w krajobraz biegu jak i samej Trzebnicy (w tle 
Bazylika Św. Jadwigi). 

Burmistrz Marek Długozima na linii startu wraz z patronem honorowym biegu - Marszałkiem Woj. 
Dolnośl. Rafałem Jurkowlańcem (na prawo od burmistrza). W biegu wziął również udział utytułowany 
dolnośl. kolarz Henryk Charucki (z lewej od burmistrza). 

Zwycięzca biegu MWANGI Joel Maina (Kenia) na mecie z czasem 00:32:48.
Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima oficjalnie przekazał symboliczny czek na ręce Agniesz-
ki Aleksandrowicz - Prezes Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”.

Burmistrz przekazuje czek na ręce trzebnickiego biegacza - Zbyszka Kaczmarka, walczącego z cho-
robą nowotworową.

Trasa biegu wiodła również przez malownicze tereny wokół stawów Trzebnickich.

W tym roku do Trzebnicy zawitali biegacze m.in. z USA, Hiszpanii, Anglii, Niemiec, Ukrainy, Kenii czy 
odległego Meksyku.

Patron honorowy biegu - Marszałek Woj. Dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec.



 fot.  Kasia Koćma
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Kolejnym charytatywnym wymiarem tegorocznego Biegu Sylwestrowego w Trzebnicy była możli-
wość oddania próbki DNA do banku dawców szpiku prowadzonego przez fundację DKMS z Warszawy 

Po raz kolejny patronat honorowy nad 
wydarzeniem objęła Urszula Włodarczyk 
- nauczyciel akademicki, polska lekko-
atletka, w latach 1991-2000 czołowa wie-
loboistka świata.

W dniu imprezy odbyła się również zbiórka pieniędzy wśród kibiców i uczestników biegu na rzecz pod-
opiecznych fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” 

Najlepsze wśród mieszkanek Gminy Trzebnica: 1 miejsce Grażyna Popiel 
00:43:55, 2 m. Anna Zajączkowska 00:44:57, 3m. Aleksandra Andruszków 
00:45:41, 4 m. Anna Hazubska 00:50:52, 5m. Joanna Wojtacha 00:53:36.

Wśród kobiet czołowe miejsca zajęły: 1 miejsce JERZYK Agnieszka(Leszno), 2 
m. KOWALSKA Katarzyna(Warszawa), 3 m. NAPIERAJ Dominika(Żytniów).

Zwycięzcy w czasie dekoracji: 1 miejsce MWANGI Joel Maina (Kenia) 00:32:48, 2.m. KOZŁOWSKI Artur  (Sieradz) 00:32:57, 3 m.GARDZIELEWSKI Arkadiusz (Rzeżęcin) 00:33:20. 

Nagrodzeni w XII Edycji Leśnych Przedbiegów: 1 miejsce Andrzej Hazubski , 2 m. Ireneusz Jarecki, 3 m. 
Tomasz Trzaskacz , 4 m. Józef Sułek, 5 m. Marek Oleniasz, 6 m. Lesław Kaniowski. Najlepsi w Gminie Trzebnica: 1 miejsce HAZUBSKI Andrzej , 2 m.JARECKI Damian, 3 m .KOMOROWSKI 

Karol.
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R E K L A M A

Fizjoterapeuta
501 - 853 - 102
Psychodietetyk
722 - 395 - 256
Dietetyk
609 - 320 - 661

Krzyk - czym jest? Dlaczego się 
pojawia? Dlaczego go używamy 
w relacji do dzieci i dlaczego one 
też krzyczą? Najczęściej możemy 
obserwować taką sytuację w skle-
pie, gdy trzy - czteroletnie dziec-
ko oczekuje od rodzica zakupu 
kolejnej zabawki, „zachcianki”, a 
rodzic się na to nie zgadza. Wów-
czas ze strony pociechy możemy 
spodziewać się wybuchu złości, 
krzyku, czasem zachowań agre-
sywnych. Co w takiej sytuacji 

zwykle robi rodzic? Najczęściej 
podnosi głos, a gdy to nie skut-
kuje, zaczyna krzyczeć na pod-
opiecznego. Reakcja taka może 
świadczyć o tym, że dorosły tra-
ci poczucie kontroli, staje się w 
swoim przekonaniu bezradny, a 
jedynym sposobem na opanowa-
nie złości malucha jest agresja w 
postaci krzyku. Takie zachowa-
nie rodzica jest odbierane przez 
dziecko jako bardzo stresogenne, 
karzące, a nawet upokarzające. 

Gdy sytuacje takie powtarzają 
się, a krzyk stanie się jedyną for-
mą komunikacji z maluchem w 
momentach stresowych, prowa-
dzić to może do trwałego obniże-
nia poczucia wartości dziecka, co 
odbija się w późniejszych trudno-
ściach w relacjach z innymi.

Co zatem kieruje maluchem w 
powyższej sytuacji? Sprawdza-
nie - na ile mogę sobie pozwolić 
i na ile rodzice mogą mi pozwo-
lić - dochodzi do testowania gra-
nic. Podopieczny robi to w spo-
sób naturalny, bez świadomości 
i zamysłu – „teraz zobaczę ile 
cierpliwości ma rodzic”. Jest to 
jedyny znany dziecku sposób na 

osiągnięcie swoich „zachcianek”. 
Zachowania takie wpisane są w 
jego naturalny cykl rozwojowy i 
każdy z nas je przechodził. Dla-
tego też warto zastanowić się, 
zanim zaczniemy reagować krzy-
kiem na krzyk - co jest powodem 
zachowania malucha, co chce 
osiągnąć i w jaki inny sposób 
można rozwiązać tę sytuację, nie 
krzywdząc go, a jednocześnie nie 
przeżywając poczucia utraty kon-
troli i bezradności. Sposobów ra-
dzenia sobie w takich sytuacjach 
jest wiele, a kilka z nich przytoczę 
w kolejnym artykule.

mgr Adrian Kraszewski - Rzepa, 
psychoterapeuta

Krzykiem na krzyk

Biegliśmy dla Zbyszka
Dziękuję sportowcom z 
Gminy Trzebnica, wszyst-
kim zawodnikom biorą-
cym udział w Biegu Sylwe-
strowym, kibicom, wielu 
osobom nie związanych z 
bieganiem oraz wszystkim 
ludziom o dobrym ser-
cu za to, że przyłączyli się 
do naszej akcji i finanso-
wo wsparli leczenie choro-
by nowotworowej nasze-
go Przyjaciela, czołowego 
trzebnickiego biegacza, ma-
ratończyka Zbigniewa Kacz-
marka. Szczególnie dziękuję 

Panu Burmistrzowi Markowi Długozimie, Agnieszce 
Pawlaczek, Jakubowi Szurkawskiemu oraz Januszowi 
Pancerzowi za zrozumienie, pomoc i zrealizowanie akcji 
dla tak szczytnego celu. Bardzo Wam wszystkim dzię-
kuję! Na koniec podziękowań jeszcze słowo do Zbyszka: 
Przyjacielu, jesteśmy z Tobą, wracaj do nas, czekamy na 
Ciebie! Pozdrawiam wszystkich czytelników Panoramy 
Trzebnickiej oraz mieszkańców Gminy i Powiatu Trzeb-
nickiego, życzę wszystkim dużo zdrowia, spełnienia 
marzeń i aktywnie spędzonego 2014 roku!

Andrzej Hazubski

Witam serdecznie.
Chciałbym podziękować 
gorąco Panu Burmistrzo-
wi i wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego, aby 
wesprzeć mnie w chorobie, 
duchowo oraz finansowo 
podczas Biegu Sylwestro-
wego.To wydarzenie było 
dla mnie miłym zaskocze-
niem i niespodzianką. Nie 
spodziewałem się takiej re-
akcji.Jeszcze raz Dziękuję...
Dziękuję i pozdrawiam

Zbigniew Kaczmarek  

Dziękuję
Wielkie podziękowania 
wszystkim Uczestnikom 
29 Ulicznego Biegu Sylwe-
strowego Trzebnica 2013 za 
udział i stworzenie super 
atmosfery podczas imprezy, 
dziękujemy także sponso-
rom za wsparcie finansowe 
w organizacji biegu. 

Janusz Pancerz
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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 do 16:15
w sprawach lokalowych 
   w każdy pierwszy wtorek  
   miesiąca w godz. od  13 do 16

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
   dyżur w każdą środę 
   w godz.13-16

W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW 
   w każdą środę 
   w godz. od 15:30 do 16

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 I 
SPRAW OBYWATELSKICH
 71 388 81 44, 
 71 312 06 11, wew. 244
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 36
 71 312 06 11, wew. 236
WYDZIAŁ PROMOCJI
 71/ 388 81 13 
 71 312 06 11, wew. 402
URZĄD STANU CYWILNEGO
 71 388 81 37 
 71 388 81 16 
 71 388 81 99
STRAŻ  MIEJSKA W TRZEBNICY 
 71 388 81 14
ZAKŁAD GOSPODARKI 
MIESZKANIOWEJ
 71 387 15 92
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 71 312 05 27

TRZEBNICKIE CENTRUM 
KULTURY I SPORTU
 71 312 09 47
BIBLIOTEKA MIEJSKA 
 71  312 12 43
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
 71312 09 20 
 71312 09 13

TRZEBNICKIE CENTRUM 
MEDYCZNE ZDRÓJ
 71 387 28 38

ZAKŁAD GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ ERGO
 71 310 99 56
 71 310 99 92

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 TARG 6:12 7:04 7:42 8:22 9:10 10:06 11:31 12:21 13:13 13:54 14:36 15:18 16:06
5 PKS/URZĄD MIEJSKI 6:14 7:06 7:44 8:24 9:12 10:08 11:33 12:23 13:15 13:56 14:38 15:20 16:08
6 RYNEK/FONTANNA 6:16 7:08 7:46 8:26 9:14 10:10 11:35 12:25 13:17 13:58 14:40 15:22 16:10
7 STADION 6:18 7:10 7:48 8:28 9:16 10:12 11:37 12:27 13:19 14:00 14:42 15:24 16:12
8 INTERMARCHE 6:22 7:14 7:52 8:32 9:20 10:16 11:41 12:31 13:23 14:04 14:46 15:28 16:16
9 DWORZEC KOLEJOWY 6:24 7:16 7:54 8:34 9:22 10:18 11:43 12:33 13:25 14:06 14:48 15:30 16:18

10 WROCŁAWSKA 6:26 7:18 7:56 8:36 9:24 10:20 11:45 12:35 13:27 14:08 14:50 15:32 16:20
11 ARMII KRAJOWEJ 6:27 7:19 7:57 8:37 9:25 10:21 11:46 12:36 13:28 14:09 14:51 15:33 16:21
12 AQUAPARK N/Ż - - - - - - 11:47 12:37 13:29 14:10 14:52 15:34 16:22
13 PRZEDSZKOLE NR 1 6:28 7:20 7:58 8:38 9:26 10:22 11:48 12:38 13:30 14:11 14:53 15:35 16:23
14 BAR GWIAZDKA 6:30 7:22 8:00 8:40 9:28 10:24 11:50 12:40 13:32 14:13 14:55 15:37 16:25
15 RYNEK/KSIĘGARNIA 6:32 7:24 8:02 8:42 9:30 10:26 11:52 12:42 13:34 14:15 14:57 15:39 16:27
16 POLNA 6:34 7:26 8:04 8:44 9:32 10:28 11:54 12:44 13:36 14:17 14:59 15:41 16:29
17 SZKOŁA PODST. 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

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

PEDIATRA-NEONATOLOG

lek. med. 
Stanisława Marcjoniak
specjalista chorób dzieci i neonatologii

Trzebnica  ul. W. Jagiełły 9

Przyjmuje codziennie 
po uprzedniej rejestracji telefonicznej.

tel. 71 312 11 62
    502 670 316

STOMATOLOG

lek. dent. Judyta Łukaniec
TRZEBNICA
ul. M. Konopnickiej 9

stomatologia zachowawcza

stomatologia dziecięca

protetyka

chirurgia

Rejestracja tel. 607 817 491

OKULISTA
i PRACOWNIA OPTYCZNA

lek. med. 
Maria Banaś – Wojtowicz

specjalista chorób oczu 
i optometrysta

REJESTRACJA:  71 387 22 67
                                    607 40 58 47
pon. - pt.  w godz. 13 - 19 
Pełen zakres badań okulistycznych
TRZEBNICA ul. Pobożnego 15/XII

(wejście od ul. Milickiej)

STOMATOLOG

Trzebnica, ul. Prusicka 1

Zofia i Bartłomiej 
Kaczmarzyk
pon./wt./czw.  w godz. 8 - 20
śr./pt.  w  godz. 12 - 20

Pełen zakres usług 
stomatologicznych

tel. 71 312 15 10
    601 721 805

NEUROLOG

lek. med. 

Monika Susz-Kołodyńska

TRZEBNICA

ul. Piaskowskiego 25

REJESTRACJA telefoniczna

   513 128 911

GABINET  USG

dr n. med. Tomasz Harań
Specjalista radiolog

Trzebnica, ul. Obornicka 41e
(koło stadionu) Rejestracja:

   tel: 71 387 27 78
            605 175 050

Godziny przyjęć:
pon. i czw. 9:00 - 15.30
wt. i śr. 14:00 - 19:00

WETERYNARZ

lek. wet. Ewa Okręglicka

ul. B. Głowackiego 16
Trzebnica (naprzeciwko PZU)

Godziny przyjęć:

pon. / śr. / pt. 10 - 18
wt. / czw. 8 - 17
sob. 9 - 14

                tel. 601 061 222

WETERYNARZ

gabinet weterynaryjny IATROS
lek. wet. Stanisław Dzimira
lek. wet. Ewa Michalska

ul. 1 Maja 3 / TRZEBNICA
tel. 71/312 09 85, 601 76 29 57 
zaprasza:

O f e r u -
j e m y 
badania diagnostyczne, zabiegi 
profilaktyczne i lecznicze, karmy 
i diety lecznicze, suplementy, die-
ty oraz specjalistyczne porady.

LARYNGOLOG

lek. med. 

Piotr Kołodyński
TRZEBNICA

ul. Piaskowskiego 25

REJESTRACJA telefoniczna

503 014 969

PSYCHODIETETYK

mgr Iwona Grzeżułkowska
psycholog, psychodietetyk

- leczenie nadwagi i otyłości
- indywidualnie dopasowane jadłospisy
- dieta w chorobach
- żywienie dzieci
- grupa wsparcia dla osób odchudzających się

Centrum Zdrowia EMVIT
Trzebnica, ul. H. Pobożnego 24A
tel. 722-395-256
www.emvit.pl

PEDIATRA-NEONATOLOG

praktyka 
pediatryczno-neonatologiczna

lek. med. Anna Kowalik
pediatra
specjalista neonatolog
WIZYTY DOMOWE
zgłaszanie wizyt w godzinach

w godz.  9 - 18

tel. 698 441 394

FONO  CENTRUM 
   PROTETYKI SŁUCHU

- APARATY SŁUCHOWE
- Profesjonalny dobór
- Bezpłatne badanie słuchu
- Raty, wypożyczenia
- Baterie, akcesoria

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

pon. – śr. 8 – 16.30
czw. – pt. 8 – 15.30

tel. 71 387 12 76

OKULISTA
                    w ZAKŁADZIE OPTYCZNYM

lek. dr  Anna Białek-Szymańska
                   specjalista chorób oczu
dr przyjmuje: soboty 10 - 14
Trzebnica ul. Daszyńskiego 35

komputerowe badanie wzroku
mierzenie ciśnienia aplanatem
badanie dna oka
usuwanie ciał obcych
dobór soczewek kontaktowych

Czynny:  pon. - pt.  w godz. 10-18

REJESTRACJA tel. 601 754 974

DYŻURY APTEK 
W okresie 13-19 stycznia
dyżury nocne prowadzi 
apteka Bursztynowa, 
ul. Kościuszki 4

W okresie 20-26 stycznia
dyżurny nocne pełni
apteka Św. Jadwigi, 
ul. Świętej Jadwigi 13

miejsce 
na Państwa
ogłoszenie
lekarskie
tel. 66 50 86 997

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

GABINET PSYCHODIETETYCZNY

mgr Iwona Grzeżułkowska

psycholog, psychodietetyk

- leczenie nadwagi i otyłości
- indywidualnie dopasowane jadłospisy
- dieta w chorobach
- żywienie dzieci
- grupa wsparcia dla osób odchudzających się
Centrum Zdrowia EMVIT
Trzebnica, ul. H. Pobożnego 24A
tel. 722-395-256

DERMATOLOG 
z zabiegami leczniczo-kosmetycznymi
lek med Irena Dudek-Zaborowska 
specjalista dermatolog-wenerolog
Trzebnica ul. Wiosenna 26 (boczna ul. Polnej)

ZAKRES działalności gabinetu:
- wizyty lekarskie na NFZ obowiązuje 
wcześniejsza rejestracja   tel. 71 387 06 03 
pon. i czw. 13 - 18 / wt. i śr.  8 - 13

- wizyty prywatne  /  tel.  669 070 396
- prywatne zabiegi leczniczo 
kosmetyczne, (specjalistyczna pielęgna-
cja twarzy i stóp, usuwanie odcisków)

Anna Binek   tel. 726 162 805



kiego lub wołowskiego. Kontakt: tel. 
783 835 181.
SPRZEDAWCA szuka pracy na tere-
nie Trzebnicy, tel. 601 525 420.
SPRZEDAWCA szuka pracy na tere-
nie Trzebnicy, tel. 797 253 276.
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM tel. 
601 525 420.
PRASOWANIE Profesjonalne praso-
wanie koszul i innych z odbiorem i do-
stawą. Tel. 661 139 043.

SPRZĄTANIE domów, mieszkań, my-
cie okien, itp. Jestem odpowiedzialną i 
miłą osobą. Tel. 782 400 657.
PRZEDSZKOLANKA, zaopiekuję się 
dzieckiem, wiek dziecka obojętny, mam 
referencje. Tel. 794 963 856

 MOTORYZACJA 
SPR ZE DAM

MERCEDES-BENZ 2200 cm3, 1976. 
Brak przeglądu i OC, na chodzie, wy-
maga poprawek. Cena 2000 zł Czesz-
ów, tel. 783 335 066.
MERCEDES 124 poj. 2300, Rok pro-
dukcji 1990, cena 2700 zł, kontakt.  Tel. 
(71) 387-48-90
KÓŁKA DO RUSZTOWAŃ / ROLKI 
JEZDNE CENA 50ZŁ/SZT. Sprzedam kółka 
do rusztowań z tworzywa sztucznego z 
trzpieniem, możliwość regulacji wysoko-
ści, używane, Ø200mm. Tel. 501 842 806.
AGREGAT TYNKARSKI PFT G4 
Cena 10 900 zł, stan bardzo dobry, 
mało używany. Sprzedaję ponieważ  
nie jest mi już potrzebny. Możliwość 
sprowadzenia na miejsce. Cena do ne-
gocjacji. Tel. kontaktowy 501 842 806. 
SILNIK ELEKTRYCZNY 3-fazowy, 
370W, 2800 obr./min., drugi 180W, 2800 
obr./min. Cena: 150 zł za dwie sztuki. 

Tel.  607 050 846.
FELGI komplet metalowych do Mer-
cedesa (5,5), Tel. 694 216 036. 
FELGI ALUMINIOWE (siedemnastki), 6,5 
cala, rozmiar 112, do passata P6 / sharana 
lub galaxy, CENA 550 zł. Tel.   505 838 073
FELGI komplet aluminiowych z opona-
mi do |Forda Fiesty  - rozmiar 14-stki, cena 
250 zł. Tel. 603 231 114, 665 280 739.
KOŁA zimowe, felgi stalowe, 2 szt. 
175 x 65 x 14 120 zł. tel. 697 120 620
OPONY zimowe roz. 205/55 R16: 4 

 NIERUCHOMOŚCI 
SPR ZE DAM

KAWALERKA 36,5m² w centrum 
Trzebnicy przy deptaku tel. 790 558 208.
KAWALERKĘ w centrum Trzebnicy o 
pow. 35 m². Tel.  609 601 202.
MIESZKANIE 70 m², 4-pokojowe, 
parter, w centrum Trzebnicy. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 693 909 510.
MIESZKANIE 2-pokojowe (43m²) z 
balkonem, w centrum Trzebnicy, po ka-
pitalnym remoncie. (ul. Ks. Bochenka). Do 
zamieszkania od zaraz. Tel. 664 785 691.
MIESZKANIE w centrum Trzebni-
cy 60 m², po remoncie (nowoczesny 
styl), umeblowane, w pełni wyposa-
żone (meble, dywany, lampy, zastawa 
kuchenna), tel. 667 901 157.
MIESZKANIE 67m² w domu jedno-
rodzinnym w centrum Trzebnicy, cena 
275 tys.,  tel 502 826 516.
MIESZKANIE 77 m² na IV piętrze, 3 
pokoje – wyremontowane, w centrum 
Trzebnicy, 260 tys., tel. 667 672 204. 
MIESZKANIE o pow. 69,70 m², na 
parterze kamienicy, położone w Pru-
sicach, centrum miasta.  Mieszkanie 
składa się z pokojów: 22 m², 17 m² 
15 m², przedpokoju, kuchni i łazienki. 
Mieszkanie po remoncie,  podłogi w 
pokojach - mozaika drewniana jesion, 
nowe okna, drewniane parapety. W 
wyposażeniu mieszkania pozostają 
(w bardzo dobrym stanie) meble ku-
chenne, kuchenka elektryczno-gazo-
wa, lodówka, meble w przedpokoju. 
Do mieszkania przynależą dwa po-
mieszczenia gospodarcze, piwnica, 
wspólny ogródek na tyłach budynku. 
Kontakt pod nr tel. kom. 604 99 16 34.
MIESZKANIE w Trzebnicy przy ul. 
Głowackiego o pow. 54 m², 2 pokoje 
(o pow. 19,5 m² i 11,3 m²) , łazienka  3,6 
m², kuchnia 6,8 m² , przedpokój 7,8 m², 
z balkonem zabudowanym + piwnica, 
tel. 667 100 949; 71 312 02 64.
MIESZKANIE własnościowe 35 m²w 
Trzebnicy w budynku spółdzielczym 
przy ulicy Słonecznej. Wysoki parter. 
Dwa pokoje po remoncie. Niski czynsz 
i świetna lokalizacja. Tel. 690 672 915.
MIESZKANIE 4-pokojowe, po re-
moncie o pow. 72 m² w centrum 
Trzebnicy. Tel. 798 267 177.
MIESZKANIE 43 m². i działkę 30-to 
arową w bardzo bliskiej odległości od 
granic Trzebnicy. Działka z widokiem 
na Ślęzę. Na działce można się wybu-
dować po złożeniu w gminie planu 
zagospodarowania przestrzennego.  
Cena-proszę o kontakt. Tel 71 387 09 
88,  784 434 667. 
DOM w Obornikach Śląskich 2009r. 
energooszczędny 119m², wykończony 

i urządzony (AGD, kuchnia, łazienki). 
Ogrzewanie: CO Gaz + kominek sza-
motowy na drewno. Cena 480 000 zł, 
tel. 783 376 097, 667 587 778.

DOM z lokalem usługowym w cen-
trum Trzebnicy, ekstra lokalizacja, 310 
m², cena 989.000 zł, więcej informacji 
na vividdom.pl i pod nr 603 807 428.
DOM Księginice (Kobylice) nowy, 
działka 2020 m², dom 160 m², cicha 
okolica, piękne położenie, zbudowa-
ny z bdb. materiału do wykończenia. 
Cena 355 tys. zł. Trzebnica, nr tel. 794 
538 784.
DOM w Trzebnicy, 4 pokoje, kuchnia, 
2 łazienki, ubikacje, taras, ogrzewanie 
elektryczne piec opałowy, centralne na 
węgiel, kominek. Działka 600 m². Dom 
gospodarczy z garażem, na piętrze 60 m² 
pomieszczenie do wykonania mieszka-
nia, doprowadzona woda, światło, domy 
ocieplone, tel. 694 627 900.
DOM na wsi, działka 1050m², do remontu, 
+ budynek gospodarczy, tel. 663 951 072.

DZIAŁKĘ budowlaną w Trzebnicy, o 
pow. 358m², na działce prąd, w ulicy 
woda, kanalizacja, wydane warunki 
zabudowy, mapka do celów projek-
towych, tel. 663 342 744 (po godz.17.).
DZIAŁKĘ Pilnie! Tanio!  Budowlana 15 
arów z mediami w Wiszni Małej. Bar-
dzo dobry dojazd, ul. Szkolna, lub za-
mienię działkę na mieszkanie w Trzeb-
nicy do II piętra. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 785 410 362.
DZIAŁKA budowlana w miejscowości 
Szczodre koło Długołęki. 3000 metrów 
kwadratowych, uzbrojona (prąd, woda) 
ładnie położona, w pobliżu las, staw i 
park. Blisko Wrocławia (10 minut drogi) 
oraz Długołęki (5 minut drogi). Na miej-
scu prywatny żłobek, a w Długołęce 
wszystkie szkoły (podstawówka, gim-
nazjum i liceum). Cena 200 000 zł do 
negocjacji,  tel. 693 332 646.
DZIAŁKĘ rolną z możliwością zabu-
dowy, Trzebnica obręb Kobylice, 5 ha, 
tel. 512 471 588.
DZIAŁKĘ budowlaną 700 m² w Obor-
nikach Śl. Tel. 784 462 131.
DZIAŁKĘ budowlaną w Kałowicach 
koło Zawoni tel. 695 220 186.
DZIAŁKĘ rolną w ok. Węgrzynowa, 
ogrodzoną, 30 arów w połowie obsadzoną 
drzewami owocowymi, tel. 71 387 13 98.
DZIAŁKI budowlane, KOBYLICE , woda, 
prąd, kanalizacja. Tel. 695 243 494.
DZIAŁKI budowlane w Kałowicach 

koło Zawonii lub zamienię na mieszka-
nie. 695 220 186.
LOKAL usługowo-handlowy w cen-
trum Trzebnicy, 54 m², cena 289.000,-, 
więcej informacji na vividdom.pl i pod 
nr 603 807 428.

W YNA JMĘ
KAWALERKĘ w Trzebnicy przy ul. 
Żeromskiego. Tel. 784 056 485.
KAWALERKĘ o pow. 54 m² (po pod-
łodze) na III piętrze, na poddaszu przy 
ul. Bochenka 26 (nad Galerią Kwiatów) 
tel. 607 930 580.
KAWALERKA 32 m² w Trzebnicy, 
umeblowana, nowe budownictwo, 
800 zł + opłaty. Tel. 695 345 850.
MIESZKANIE w Zawoni 45 m², 600 zł 
+ rachunki. Tel. 784 989 227
MIESZKANIE 54 m², 2 pokoje z bal-
konem od strony parku na pierwszym 
piętrze (nad Galerią Kwiatów) przy uli-
cy Bochenka 26, tel. 607 930 580.
MIESZKANIE nowe w Trzebnicy ul. 
Korczaka (nowe osiedle Zdrój) na I pię-
trze, 47m², w pełni wyposażone (sprzęt 
AGD i meble). Tel 693 220 512.
MIESZKANIE w centrum Trzebni-
cy 3 pokojowe 60m² na 2 piętrze z 
kominkiem ,roletami antywłamanio-
wymi, kuchnia częściowo wyposażo-
na oraz szafy wnękowe w pokojach. 
Telefon kontaktowy 788960430.
MIESZKANIE w Trzebnicy o po-
wierzchni 42 m², umeblowane. (dzwo-
nić po godz. 15 tej). Tel. 782 936 661.
MIESZKANIE 2 pokojowe w Trzebni-
cy ok. 65m² na parterze z wyjściem na 
ogród - możliwość grillowania  itd. Tel. 
502 616 533.
LOKAL (cześć lokalu) ok 6m² z możliwo-
ścią powiększenia przy ulicy św. Jadwigi 
(w solarium). Cena wynajmu 500 zł + ra-
chunki, tel. 71 312 03 70, kom. 605 368 993.
LOKAL usługowy, sprzedam lub wy-
dzierżawię 47 m² na osiedlu „Zdrój” w 
Trzebnicy. Tel. 608 697 330.
LOKAL użytkowy, Trzebnica, tanio. Tel. 
535 885 885.
SKLEP w centrum Trzebnicy o pow.  35 
m2. Tel.  798 267 177.
GARAŻ nr kontaktowy: 609 379 216.
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE, 
magazynek, piwnica okolice rynku. 
Trzebnica. Cena 300 zł, 609 088 871.

Z AMIE NIĘ
MIESZKANIE 37 m² przy ul. Żerom-
skiego w Trzebnicy na 3 piętrze na 
większe, z dopłatą. tel. 696 393 831.
MIESZKANIE komunalne 42m² na I 
pietrze na mniejsze, tel. 502 826 516.

 DAM  PRACĘ 
KOSMETYCZKA, MASAŻYSTKA w 
nowo otwartym gabinecie kosmetycz-
nym w Trzebnicy. Tel. 788 063 648.
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
Grupa Wromax zatrudni przedsta-
wiciela handlowego / sprzedawcę. 
Miejsce pracy Trzebnica, Wymagania: 
Znajomość branży motoryzacyjnej w 
szczególności /lakiernictwo samocho-
dowe, Prawo jazdy kategorii B, Odpor-
ność na stres, Umiejętność pracy w 
zespole, Obsługa komputera /subiekt, 
Wysoka kultura osobista, Umiejętności 
negocjacyjne, Łatwość nawiązywania 
kontaktów handlowych, Chętnych 
prosimy o przesyłanie CV na adres mail. 
dariusz.stolarek.stolar@gmail.com
PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY
Przyjmę do pracy, miejsce pracy Zawo-
nia. Wymagane m.in.: wysoka motywa-
cja do pracy, doświadczenie w obsłudze 
biura, wykształcenie minimum średnie, 
dobra znajomość języka angielskiego- 
komunikatywność, rzetelność, bardzo 
dobra znajomość Pakietu Microsoft Of-
fice, mile widziana znajomość progra-
mów graficznych oraz doświadczenie 
w tworzeniu wizerunku firmy (tworze-
nie katalogu, ulotek itp.), prawo jazdy 
kat. B. Kontakt: 602 612 158.
OPIEKUN KLIENTA stały- dostawca
Przyjmę do pracy OPIEKUNA KLIENTA 
STAŁEGO-DOSTAWCĘ Miejsce pracy 
-Zawonia. Wymagane m.in.: prawo 
jazdy kat. B, doświadczenie w obsłu-
dze klienta, komunikatywność, dys-
pozycyjność, wykształcenie średnie. 
Kontakt: 602 612 158.
PRACA DODATKOWA firma zajmu-
jąca się działem odszkodowań, wyna-
grodzenie prowizyjne. Tel. 535 885 885.
UCZNIA zatrudnię do sklepu meblowego 
do przyuczenia zawodu, tel. 71 714 24 56.
SEKRETARKĘ zatrudnię do biura na 
terenie Trzebnicy (mile widziana stu-
dentka studiów zaocznych). Zakres obo-
wiązków: umawianie klientów zgodnie 
z kalendarzem, sprawdzanie zdolności 
kredytowej klienta, obliczanie składek 
ubezpieczeniowych, obsługa faksu, pod-
stawowa obsługa komputera. Oferuje-
my: pracę w miłej atmosferze, podstawę 
+ prowizję, możliwość rozwoju. Osoby 
zainteresowane proszone są o przesłanie 
CV wraz ze zdjęciem na adres mailowy: 
trzebnica.rekrutacja@gmail.com.
DORADCA KLIENTA Firma: SKARA-
BEUSZ sp z o.o, Trzebnica i okolice, Zada-
nia: rozwój sprzedaży na wyznaczonym 
terenie, bezpośredni kontakt z klientem, 
praca w terenie, oczekiwania: doświad-
czenie w sprzedaży i obsłudze klienta, 
dobre umiejętności organizacyjne, ko-
munikatywność, mile widziane osoby 
mające doświadczenie w sprzedaży 
ubezpieczeń, kosmetyków. Oferujemy: 
wynagrodzenie prowizyjne wypłacane 
tygodniowo, premię związaną z pozy-
skiwaniem klientów, telefon komórkowy 
z limitem miesięcznym. Tel. 797 230 253.

 SZUKAM  PRACY 
KOREPETYCJE z matematyki. Tel. 
605 463 106.
OPIEKA NAD DZIECKIEM, do 
starszej osoby, sprzątanie itp. Tel. 725 
080 038.
PRACOWNIK BUDOWLANY praca 
przy wykończeniu wnętrz, remon-
tach. Tel. 609 607 707.
OPIEKUNKA zaopiekuję się osobą 
starszą w Trzebnicy, dla której zrobię  
jedzenie, wyjście na spacer lub inne 
czynności, które będą potrzebne w 
danej chwili, wynagrodzenie pozo-
stawiam dla zainteresowanych, którzy 
ocenią moje zaangażowanie i ofiar-
ność pracy. Tel. 505 134 023.
OPIEKUNKA zaopiekuje się dziec-
kiem od zaraz, wiek dziecka obojętny, 
może być niepełnosprawne, posia-
dam referencje, tel. 505 134 023.
KOREPETYCJE Studentka pomoże 
w lekcjach uczniom szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych. Tel. 697 936 979.
KOREPETYCJE Udzielam korepety-
cji z j. angielskiego, tel. 607 475 211.
PRACA DOWOLNA Kobieta na 
emeryturze, w pełni zdrowa i sprawna 
poszukuje pracy i zaopiekuje się też 
dzieckiem. Tel. 695 588 722
SPRZEDAWCA szuka pracy na tere-
nie Trzebnicy, tel. 797 253 276.
PRACA DORYWCZA Pan szuka pra-
cy dorywczej w Trzebnicy lub okolicy, 
tel. 693 598 581.
LOGISTYK Absolwent logistyki przyjmie 
pracę w ramach stażu, tel. 723 396 377.
SPRZEDAWCA szuka pracy na tere-
nie Trzebnicy. Tel. 601 525 420 (branża 
odzieżowa). 
TOKARZ z uprawnieniami CNC po-
dejmie pracę. Posiadam uprawnienia 
na wózki widłowe. Tel. 609 512 270. 
Proszę dzwonić po godz 15. 
PRACA FIZYCZNA mężczyzna, 36 
lat, bez nałogów, wykształcenie tech-
niczne, kurs wózków widłowych, pra-
wo jazdy, spawanie MAG 135, dobra 
znajomość j. angielskiego, szuka pracy 
fizycznej na terenie powiatu trzebnic-

sztuki. Tel. 794 579 228.
OPONY zimowe 195/65 R15: 4 sztuki. 
Tel. 794 579 228.
OPONY ZIMOWE Z FELGAMI - kom-
plet, używane, rozmiar 175/65/14 (14 
cali. Cena 400 zł. Tel. 609 392 806.
OPONY MOTOCYKLOWE i do sku-
terów, różne wymiary, cena 50 zł/szt., 
tel. 530 920 663.
CHLAPACZE 4 szt., oryginalne 
vokswagena, do golfa 3 / combi / se-
dana. CENA 70 zł. Tel.  505 838 073.
BRONY CIĄGNIKOWE 5 w cenie 400 
zł, brony ciągnikowe 3 w cenie 200 zł, 
Ujeździec Wielki. Tel. 668 30 21 27.
OLEJ silnikowy MOBIL SUPER 2000 

10W-40, filtr oleju FILTRON symbol OP 
540/1, filtr kabinowy (przeciwpyłkowy) 
FILTRON K 1066. Sprzedam w komplecie. 
Wszystko jest NOWE. Tel. 609 392 806.

 ROWERY / WÓZKI 
SPR ZE DAM

WÓZEK dziecięcy trzyfunkcyjny, 
gondola, spacerówka, pokrowiec 

przeciwdeszczowy, kolor kremowy, na 
kołach pompowanych. Cena: 200 zł do 
negocjacji. Żmigród, tel. 888 794 989.
WÓZEK gondolę zieloną, cena 100 
zł i nosidełko czarne, cena 100 zł, do 
wózka firmy QUINNY SPEED CABRIO, 
stan idealny. Tel. 663 277 000.
WÓZEK dziecięcy dla lalek, niebieski, 
mało używany, cena 100 zł. Tel. 693 79 01 06.
FOTELIK markowy samochodowy 
Romer King dla dzieci od 8 miesiąca 
do 5 roku życia. Stan dobry. Cena 190 
zł. Tel. 505 415 704”

FOTELIK samochodowy dla dziecka, 
o wadze od 9 do 18 kg (Grupa 1) re-
nomowanej firmy Ramatti. Używany, 
stan bardzo dobry. Cena 150 zł. Tel. 
697 697 543.

ROŻNE 
SPR ZE DAM

LAMPA WISZĄCA 1 sztuka 50 zł. Tel. 
667 888 993.

OGŁOSZENIA   DROBNE

BEZPŁATNE ogłoszenia drobne przyjmujemy:
na kuponie ogłoszeniowym w sekretariacie Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Prusickiej 12 

lub telefonicznie: 71 3120947 / 66 50 86 997 oraz  przez e-mail: reklama.panorama.trzebnicka@wp.pl
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zł. Tel. 663 277 000.
KARUZELĘ Fisher Price Misie z me-
lodyjkami, projektorem i pilotem. Stan 
dobry. Cena: 90 zł. Tel. 607 930 526.
DRZEWKO SZCZĘŚCIA (grubosz) – 
duże 1 m wysokości, około 2 m w ob-
wodzie, cena do uzgodnienia. Tel. 502 

244 871.
SUKNIĘ ŚLUBNĄ i dodatki tanio, tel. 
691 946 461.
KURTKA skórzana, rozmiar M. Stan 
dobry, mało używana- 100 zł. Tel. 535 
091 637.

BUTY NARCIARSKIE Lange TEAM 
8 BLACK LB95160 size 26,5 (jeżdżone je-
den sezon). Tel. 693 332 660, po godz. 17.
UBRANIA DZIEWCZĘCE w roz. 2-9 
lat, 8 zł za sztukę. Trzebnica, tel. 603 
283 075.

UBRANIA DZIECIĘCE (chłopiec) 0 - 
3 lata, cena od 5 zł za sztukę. Ubrania 
w bardzo dobrym stanie. Telefon kon-
taktowy 609 247 066.
UBRANKA po mojej córeczce. Spód-
niczki rozmiar: 9, 12, 18 miesiecy,  cena 
5 zł za sztukę, sukieneczki rozmiar: 74, 
80, 86, cena 10 zł za sztukę, spodnie 
ocieplane rozmiar: 9, 12, 18 miesiecy, 
cena 12 zł za sztukę, sweterki rozmiar: 
6-12 miesięcy, cena 12 zł. Ubranka są w 
bardzo dobrym stanie. Tel: 664785691.
KOMPLET UBRANEK dla dziew-
czynki w wieku: 2 - 3 latka. W skład 
wchodzą m. in:  kurtka zimowa, 3 kurt-
ki wiosenne, 5 czapek, 11 bluzek  d. r., 
1 bluza, 6 sukienek, 6 par  spodni,  2 
pary butów sportowych, 3 pary kap-
ci, 2 pary balerinek, 1 sandały + gra-
tisy. POLECAM SERDECZNIE. Cena: 100 
zł. Tel. 690 439 024 Trzebnica 
KOMPLET UBRANEK dla dziew-
czynki  w wieku: 1 roczek. W skład 
wchodzą  m. in: płaszczyk zimowy  
ZARA, kurtka zimowa, 3 pary spodni, 
4 bluzki d. r., 2 bluzki k. r, 5 sukienek, 
1 kurtka wiosenno-jesienna, 1 dres, 6 
czapek. POLECAM SERDECZNIE. Cena: 
70 zł. Tel. 690 439 024 Trzebnica
KOMBINEZON (kurtka + spodnie) 
dla dziewczynki rozmiar 92. (2-3 latka), 
marki LASSIE różowo-fioletowy. Stan 
bardzo dobry. + gratis kozaczki firmy 
Bartek. POLECAM SERDECZNIE. Cena: 
50 zł. Tel. 690 439 024 Trzebnica
KOMBINEZON NARCIARSKI mar-
ki  QUECHUA dla dziewczynki rozmiar 
146-152. (10-12 lat). Stan bardzo dobry. 
Czerwono-bordowy. POLECAM SER-
DECZNIE. Cena: 70 zł. Tel. 690 439 024 
Trzebnica.

KUPIĘ

LODÓWKO-ZAMRAŻARKĘ o wy-
sokości od 120 cm do 150 cm, używa-
ną do 500 zł, tel. +48 728 487 189.
RZUTNIK „ANIA” wraz z bajkami. Tel. 
604 25 95 77

Z AG INIONE

CZUŁENKA PRIMA MODA lakierki 
beżowe numer 38, prawdopodobnie 
pozostawione w sklepie, w czarnej 
płóciennej torbie bez pudełka - cze-
ka nagroda. Uczciwego znalazce pro-
szę o telefon 783 376 097. 

dobry. Cena 170 zł. Tel. 662 985 912.
BUJAK urocza żyrafa, stabilne głębo-
kie siedzisko na kołach lub bujakach. 
Stan dobry (zdarta farba na kołach). 
Cena 50 zł tel. 662985912

FOTEL DMUCHANY / siedzisko dla 
dziecka od 6-m-ca ze stolikiem  eduka-
cyjnym firmy COTOONS. Stolik  można 

łatwo demontować. Stan idealny. Cena 
45 zł. Tel. 662 985 912.
BAJKI I GRY dla dzieci na DVD Trzeb-
nica. Tel. 603-28-30-75, cena 3-5 zł.
ODTWARZACZ KASET dla dziecka 
marki FISHER PRICE. Stan bardzo dobry. 
Bardzo prosty w obsłudze. POLECAM 

SERDECZNIE Cena: 30 zł. Tel. 690 439 
024 Trzebnica
KOŃ BUJANY Duży koń na drew-
nianych bujakach. Stan bardzo dobry. 
Cena 70 zł. Tel. 662 985 912.
ZABAWKI komplet marki FISHER 
PRICE dla dziecka od 1 roku. Garnu-

szek i ślimak. Świecą, grają. Rozwijają 
wyobraźnię. Stan bardzo dobry. POLE-
CAM SERDECZNIE. Cena: 50 zł. Tel. 690 
439 024 Trzebnica
SANKI drewniane z oparciem, cena 20 

zł. Tel. 607 930 526.
ŁÓŻECZKO-KOŁYSKA z szufladą, 
drewniane, materac gratis. Kołyska 
obecnie zdemontowana. Stan (BDB-), 
cena 160 zł.  Tel: 668 360 255.
LAKTATOR marki AVENT  (używany 

tylko kilka razy) + PODGRZEWACZ DO 
BUTEKEK marki Canpol + dużo grati-
sów. POLECAM SERDECZNIE Cena: 100 
zł. Tel. 690 439 024 Trzebnica.
AKCESORIA DO KĄPIELI komplet 

dziecka siedzącego (od 6-m-ca). Bardzo 
bezpieczne, super zabawa dla mamy i 
dziecka. POLECAM SERDECZNIE Cena: 

30 zł. Tel. 690 439 024 Trzebnica.
KOJEC dla dziecka, bardzo duży 120 
cm x 120 cm, składany. Stan dobry. 
POLECAM SERDECZNIE Cena: 70 zł. Tel. 
690 439 024 Trzebnica.

HUŚTAWKA na baterie dla dziecka 
marki FISHER PRICE. Huśta w dwóch 
kierunkach, dla dziecka od pierwszych 
dni życia do 2 lat. Stan bardzo dobry. 

POLECAM SERDECZNIE Cena: 150 zł. 
Tel. 690 439 024 Trzebnica
HUŚTAWKA Solidna huśtawka w bar-
dzo dobrym stanie. Cena 80 zł. Tel. 662 
985 912.
ŁOŻECZKO - kolor miód z nadrukiem 
misia 120 na 60 plus materac kokos 
pianka oraz ochraniacz. Stan bardzo 

TELEWIZOR  Shiwaki  21 cali z pilo-
tem. Telewizor z płaskim kineskopem + 
pilot- 100 zł. Tel. 535 091 637.
KOMPUTER kompletny z monitorem 

15, bezprzewodową klawiaturą i mysz-
ką. Do tego biurko i krzesło biurowe- 
850 zł. Tel. 535 091 637.
POJEMNIKI nowe do segregacji o 

pojemności 120 L. Cena 450 zł. Tel kon-
taktowy 501 480 000.
BATERIĘ zlewozmywakową i do 

umywalki. Tel. 694 216 036. 
SZAFKA szklana, stojąca, witrynowa 
oraz sofa trzyosobowa i dwa fotele, 
tel. 784 462 131.

OGRANY CASIO w bardzo dobrym sta-
nie, cena do negocjacji. Tel. 783 544 828.

SEGMENT orzech wysokość 2,3 m, 
długość 3,6 m, cena 250 zł, Ujeździec 
Wielki. Tel. 668 30 21 27.
STÓŁ jasny buk, rozkładany + 6 krze-

seł z  zielonej tapicerki, cena 500 zł. Tel. 
607 574 424
BIURKO sosnowe narożne dł: 140, 
szer: 91, wys. 75. Stan dobry. Cena 300 

SZTACHETY drewniane na płot, za-
bejcowane, 200 sztuk, tel. 609 712 403.
PIECYK KAFLOWY elektryczny, Tel. 
694 216 036. 
PRALKA „Frania” - 100 zł, kompresor 

trzycylindrowy (brak zbiornika) - 250 
zł, piec węglowy pokojowy - 200 zł, 
magiel elektryczny - 150 zł, stół bilar-
dowy (+ kije i bile) - 250 zł, piec żeliw-
ny (cyganek) - 100 zł, fisharmonia - 500 
zł. Tel. 606 597 711.
FOTEL bujany, pokrowiec skóra. Tel. 
694-216-036.
ŁÓŻKO sosnowe 1-osobowe z dra-
binką, bez materaca, pod łóżkiem 
miejsce na zabawę, wym. 96 cm x 200 
cm, wysokość: 70 cm. Tel. 693 280 762.
WERSALKA NOWA rozkładana z Twar-
dogóry. Tel. 604 068 164; 71 315 03 73.

WERSALKĘ w bardzo dobrym sta-
nie. Cena 100 zł. Tel 784 980 074.
SOFA ROZKŁADANA TANIO! 2-oso-
bowa, materiał kratka zielona ok. 150 cm 
szerokości. Używana, 50 zł. Tel. 501 384 855.
ŁÓŻKO piętrowe, sosnowe z pojemni-

kami na pościel, + 2 materace, o wym. 
180 x 90. Cena 700 zł, tel. 607 574 424.
PUFA duża otwierana pufa z materia-
łu.Wymiary 74x74, wys. 47. Stan bardzo 

dobry. Cena 160 zł. Tel. 662 985 912.
OKNO plastikowe dwuskrzydłowe o 
wym. 220 cm x 125 cm, Tel. 694 216 036. 

OKNO białe plastikowe, wymiary 136 
x 53. Cena 300 zł do negocjacji. Tel. 
603 127 204.
PRALKĘ automat 100 zł, tel. 668 302 
127, Ujeździec Wielki.
LODÓWKO-ZAMRAŻARKĘ 100 zł, 
tel. 668 302 127, Ujeździec Wielki.
LODÓWKO-ZAMRAŻARKĘ pro-
dukcji radzieckiej. Lodówka nie jest 
używana od 8 lat. Stan dobry. Wyso-
kość 140 cm. Odbiór osobisty w Obor-
nikach Śl. Cena 85 zł, do negocjacji. Tel. 
667 587 778.
TELEWIZOR SHARP (nowy, używany 

tygodnie), 3 lata gwarancji, 32 cale, full 
HD + DVB, możliwość podłączenia in-
ternetu. CENA 850 zł. Tel. 505 838 073.

SPRZEDAŻ WĘGLA
z POLSKIEJ KOMPANII WĘGLOWEJ

ORZECH 
KOSTKA
EKOGROSZEK, MIAŁ
ważenie przy kliencie
KONKURENCYJNE CENY 
PRZEZ CAŁY ROK
TRANSPORT GRATIS 
na terenie Trzebnicy i okolic 

ul. Piwniczna 12   teren WODNIKA

tel. 609-514-915 
       697-011-953

luzem lub 
w workach
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Firma Kamyjka oferuje 

PRANIE  
DYWANÓW

wykładzin oraz tapicerki 
meblowej i samochodowej.

Gwarantujemy pełną 
procedurę prania!

Dywany i wykładziny od 5zł/m2

tel. 603-232-261
www.kamyjka.pl



DWUTYGODNIK SAMORZĄDOWY GMINY TRZEBNICA

Nakład 15 000 egzemplarzy

DTR Travel
Biuro Podróży
ul. Kościelna 2 , Trzebnica
Oferty LATO 2014 - 40%
Kanonizacja JP II od 699 zł

Ekspres Narty do Czarnej Góry
                  - www.ekspresbus.pl

tel. 691 341 340 
www.dtrtravel.pl
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www.OSKAR GSM.pl

TELEFONY KOMÓRKOWE
CB RADIA . NAWIGACJE

     skup . sprzedaż . akcesoria . serwis
Trzebnica 
ul. W. Witosa 18
tel. 71 387 48 45
kom. 511 511 011

Pomagamy osobom po-
szkodowanym w wypadkach, 
oraz inne problemy prawne. 

Sprawdź czy przysługuje 
ci odszkodowanie.

Obornicka 41B Trzebnica

535 885 885

WYPOŻYCZALNIA 
SPRZĘTU 

BUDOWLANEGO 
i OGRODNICZEGO 
--- GREEN ROBOT --- 

kosiarki, podkaszarki,
 glebogryzarki, wertykula-
tory, walce do trawy, opry-
skiwacze, pilarki, wiertnice 

i inny sprzęt ogrodniczy
Trzebnica/ul. Jędrzejowska 51

tel. 886 587 715
tel./fax 71 387 49 09
www.rent-robot.com

WYPOŻYCZALNIA 
MASZYN

i NARZĘDZI 
BUDOWLANYCH

----- ROBOT -----
rusztowania,

młoty wyburzeniowe,
 zagęszczarki, agregaty, 

drabiny i inne...
Trzebnica/ul. Jędrzejowska 51

tel. 886 587 715
tel./fax 71 387 49 09
www.rent-robot.com

NOWO OTWARTY

WARSZTAT SAMOCHODOWY
LAKIERNICTWO, odnowa lakieru      
BLACHARSTWO 
PRZEGLĄDY TECHNICZNE
MONTOWANIE SZYB samoch. 
AUTOSERWIS
MECHANIKA
AUTO CZĘŚCI
POMOC DROGOWA
AUTO ZŁOM
SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ
CZYSZCZENIE TAPICERKI ODKURZACZEM KARCHER

    dla stałych klientów RABATY

 
  E-PALENIE    www.bills.pl 
gwarancja cen producenta, autoryzowany przedstawiciel 

akcesoria, liquidy, grzałki, clearomizery,
ładowarki, baterie, kartomizery...
e-pap. od  49 zł liquid firmy BILL’S 10 ml  
elektr. nabijarki do tytoniu  119 zł
Możliwość sprowadzenia każdego towaru z naszej strony www.

zapraszamy codziennie w godz. 8-20 

RZUĆ PALENIE!!!
kiosk BRICOMARCHE

PILNIE  
KUPIĘ   

GRUNT 
 ROLNY

BUDOWLANY 

 gotówka 24h
 tel. 500  582  777  

spacere@wp.pl
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STUDIO URODY

-Pielęgnacja paznokci
-Zabiegi kosmetyczne 
-Przedłużanie rzęs metodą 1:1
-Zabiegi na bazie firmy BIOLINE
 tel. 692-454-574

godziny otwarcia : 12-20 / możliwość zapisów w godzinach od  9-21 

-Steper empiryczny VACU THERMAL
-Bieżnia podciśnieniowa BODY SPACE
-Rollmasaż 
Sprzęty te są maszynami do ćwiczeń dającymi 
efekt odchudzania i modelowania sylwetki
- Fryzjer
tel. 602-262-922 / 605-461-995

AM Beauty www.am-beauty.com.pl

facebook: 
AM Beauty Studio Urody

 ul. Milicka 9 / Trzebnica / obok BODZIA

W ofercie również sprzedaż profesjonalnych kosmetyków.

tel. 516 815 011
797 282 584

Trzebnica
ul. 1 Maja 3

(wjazd na teren”Chemikaz”)

OPRAWA OBRAZÓW
pracownia malarska

E.Z. Mroczek
tel. 71 387 06 27 /  512 301 887
Trzebnica, ul. Prusicka 21

wejście od ul. M.Konopnickiej

www.mroczek.tr.pl   
e-mail: mroczek@tr.pl

SŁODKIE 
CO NIE CO

ręcznie robione lizaki, cukierki, 
praliny, ciastka, ciasteczka, słodkie 

bukiety, kawa, herbata, gorąca 
czekolada

FONTANNY 
CZEKOLADOWE 
wypożyczamy na uroczystości

Trzebnica  ul.Kościelna 2
tel. 695 470 178

CHCESZ NI(E-) PALIĆ ?
Przyjdź do sklepu z E-pap. elektronicznymi
ul. WITOSA 16 (Obok Urzędu Miasta / Stary Zegarmistrz)

AKTUALNE PROMOCJE:   Olejki MILD 2x po 10 ml za 
20 zł! 2 W CENIE 1!!!  /  E-pap. Yago za 69 zł  / Bateria 
Yago 49 zł / Za zakup 9 (w dowolnym czasie) olejków 
10-ty za 1 zł

NOWOŚCI:  E-pap. P1 69 zł  /  Bateria P1 49 zł  /  Zestaw 
podwójny COTTIEN 199 zł - dla kobiet  /  NOWY po-
dwójny VOLISH EGO 3- 249 zł !!!
Cały asortyment na stronie: www.esmokingworld.com

SKLEP RENOVET 

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

U nas znajdziecie: styropian w cenie promocyjnej, wełnę 
mineralną, tynki, zaprawy klejące, farby wewnętrzne, 

zewnętrzne, mieszalnik kolorów, narzędzia budowlane 
i gospodarstwa domowego 

Szewce /  ul. Strzeszowska 10  /   tel. 784 641 911

SKUPUJĘ 
markową 
ODZIEŻ

- DAMSKĄ
- MĘSKĄ 
- DZIECIĘCĄ

tel. 605 115 640

Maciej Nowak
Trzebnica ul. H.Brodatego 18/1
tel. 604 15 15 13    
 883 38 03 96
e-mail: firmablyskmn@wp.pl

Firma świadczy usługi:

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE, DOCZYSZCZANIE
domów-mieszkań-biur-budów, mycie okien 

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki meblowej, samochodowej, żaluzji pionowych
OBSZYWANIE wykładzin i chodników 
PIELĘGNACJA, SPRZĄTANIE NAGROBKÓW usługa całoroczna i jednorazowa 
PIASKOWANIE elewacji i fasad, czyszczenie strumieniowo-ścierne, mycie elewacji 
USUWANIE GRAFFITI 
ODŚNIEŻANIE dachów, posesji prywatnych - pielęgnacja terenów zielonych

   Pracujemy na maszynach i środkach firmy KARCHER

Firma 

B I U R O 
PODRÓŻY
MAROKO 
TUNEZJA 
GRECJA i inne 200zł/msc*                      
SKORZYSTAJ JUŻ DZIŚ!
*przy rozłożonej płatności w czasie

 joda.joanna.mackiewicz@gmail.com
Obornicka 41B Trzebnica

535 885 885
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