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Spotkanie z sołtysami 

Z sołtysami na noworocznym 
spotkaniu spotkali się – bur-

mistrz Marek Długozima, wicebu-
rmistrz Jerzy Trela, skarbnik Bar-
bara Krokowska, sekretarz Daniel 

Buczak oraz naczelnik wydziału 
rolnictwa i ochrony środowiska 
Szczepan Gurboda. Doroczna 
uroczystość rozpoczęła się powi-
taniem nowych pań sołtys oraz 

przekazaniem im aktów nadania 
tytułu sołtysa. Otrzymały je: Bar-
bara Maria Ciepluch z Księginic i 
Natalia Wojciechowska z Będko-
wa. Następnie dyplomy uznania i 

listy gratulacyjne otrzymali dwaj 
kolejni sołtysi, którzy od 15 lat 
pełnią z sukcesami swoją funkcję 
– Franciszek Pietras z Małuszyna 
i Edward Sikora z Cerekwicy. 

Zapraszamy na WALENTYNKI 14 lutego

Warsztaty Nordic 
Walking

Trzydniowe warsztaty 
zakończą się Trzebnickim 

Zimowym Crossem Nordic 
Walking o nagrodę Burmistrza 

Gminy Trzebnica. 

  Str. 2

Będzie remont 
ul. Teatralnej 

17 stycznia gmina ogłosiła 
przetarg na tę inwestycję. 
Termin zakończenie prac 
przewidziano na sierpień 

tego roku.
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TCM ZDRÓJ
 zaprasza

Weekendowa wersja szkoły 
rodzenia, rehabilitacja czy 

program „Zdrowy Senior” to 
tylko nieliczne propozycje, które 

czekają na mieszkańców.

Str. 10

Lodowisko 
otwarte

Pogoda sprzyja, 
więc gmina i TCKiS 

zaprasza dzieci, młodzież
 i dorosłych na zimową atrakcję.

Str.26
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facebook.com/quest.fryzjer
55-100 Trzebnica, Jadwigi 6A

 Do udziału w warsztatach 
organizatorzy zaprosili wszyst-
kie placówki oświatowe z terenu 
gminy. Nowością w tym roku 
będą warsztaty dla przedszkola-
ków (5-6 lat). - Mamy nadzieję, 
że dzieciom  chodzenie z  kijkami 
przypadnie do gustu. Życzymy 
im bowiem fajnej zabawy -  mówi 
Agnieszka Pawlaczek, naczelnik 
wydziału promocji Urzędu Miej-
skiego w Trzebnicy i jednocześnie 
inicjatorka tego przedsięwzięcia.
 Zajęcia poprowadzone zosta-
ną w grupach 20-osobowych, 
czas ich trwania to 1,5 godziny. 
Warsztaty mają przybliżyć tech-
nikę Nordic Walking  dzieciom, 
młodzieży i mieszkańcom.  Sport 
ten ma wiele zalet – może być 
uprawiany wszędzie, zalecany jest 
w każdym wieku, jest nieskom-
plikowany do nauczenia, odciąża 
cały aparat ruchowy, koordynu-
je postawę, poprawia sprawność 
układu krążenia i wzmacnia sys-
tem immunologiczny.
 - W ubiegłym roku po raz 
pierwszy zorganizowaliśmy takie 
zajęcia. Cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem. Liczymy, że w 
tym roku powtórzymy ten suk-
ces. Gmina Trzebnica bardzo dba 
o rozwój fizyczny dzieci i mło-
dzieży. Doskonale bowiem  wpi-
suje się w strategię gminy wspie-

rającej sport – wyraża nadzieję 
naczelnik.   
 Warsztaty dla uczniów SP nr 
2 i 3 oraz Gimnazjum nr 1 odbę-
dą się na stawach trzebnickich i 
na terenie Lasu Bukowego, gdzie 
w poszczególne dni, w pierwszej 
kolejności, będą miały miejsce  – 
rozgrzewka i wyjście na trening. 
Natomiast warsztaty na terenie 

szkół gminnych w Kuźniczysku, 
Ujeźdźcu Wielkim, Masłowie, 
Boleścinie zostaną poprowadzo-
ne w siedzibach placówek. 
 Warsztaty dla dorosłych 
mieszkańców gminy Trzebnica 
organizatorzy zaplanowali na 3 i 
5 lutego o godz. 17. Zbiórka na te-
renie stawów trzebnickich (grupy 
po 20 osób), natomiast zapisy w 
Hali Sportowej, tel. 71/312 11 71.

 Zwieńczeniem trzydniowych 
warsztatów będzie Trzebnicki 
Zimowy Cross Nordic Walking 
o nagrodę Burmistrza Gminy 
Trzebnica - dokładnie 6 lutego 
na terenie stawów i lasu. Drużyny 
startujące w crossie będą musiały 
wspólnie pokonać wyznaczoną 
trasę o długości 5 km i wspólnie 
dotrzeć do mety.  Nagrody zosta-
ną przyznane trzem najlepszym 

drużynom w poszczególnych 
kategoriach. Każda szkoła może 
wystawić dwie drużyny 4-osobo-
we (2 dziewczyny i 2 chłopców) 
oraz nauczyciel. Ponadto drużyny 
będą podzielone wiekowo – klasy 
I-III, klasy IV-VI oraz gimna-
zjum. 
- Oferta dotycząca modnego 
obecnie nordic walking to nie tyl-
ko warsztaty, treningi i zawody. 
To również kursy sędziowskie i 
instruktorskie. Kurs sędziowski, 
w którym zgodnie z wymogami 
PFNW odbędą się zajęcia teore-
tyczne i praktyczne, zostanie za-
kończony egzaminem w dniach 
5 i 6 lutego - informuje A. Pawla-
czek. - Po egzaminie przeszkoleni 
sędziowie odbędą pierwsze prak-
tyczne zajęcia, właśnie na Crossie 
szkół gminnych, sędziując w za-
wodach - dodaje. 
Jednocześnie w Trzebnickim 
Centrum Medycznym ZDRÓJ 
odbędą się warsztaty i kurs in-
struktorski. - Z taką kadrą :) 
stworzymy w Trzebnicy nowe 
możliwości zmierzenia się z tą 
dyscypliną sportu, zarówno przez  
najmłodszych, jak i młodzież oraz 
dorosłych, słowem wszystkich za-
interesowanych aktywnością na 
świeżym powietrzu. Warto!- re-
asumuje Agnieszka Pawlaczek. 

[jap]

Warsztaty Nordic Walking dla trzebniczan

Organizatorzy życzą wszystkim uczestnikom tego przedsięwzięcia dobrej zabawy. Na zdj. młodzi uczestnicy zeszłorocz-
nych warsztatów. 

:

ul. Ks. W
. Bochenka

CASTROL
EDGE
5W30  4L

140 zł

PLATINUM
MAX 
EXPERT  4L

120 zł
OLEJ  5W30 30 zł L

MOBIL 15W40 14 zł L

MOBIL 10W40 18 zł L

SUPEROL CC40 8 zł L

HIPOL GL4 80W90 8 zł L

HYDRAULICZNY HL46 7 zł L

PŁYN DO CHŁODNIC-37  5 zł L

FILTRY: OLEJU, POWIETRZA, PALIWA

W dniach 3-5 lutego odbędą się warsztaty Nordic Walking dla przedszkolaków i uczniów szkół 
gminnych, prowadzone przez instruktora tej dyscypliny sportowej. W godzinach popołudnio-
wych - dla dorosłych. W czwartek 6 lutego odbędą się drużynowe zawody dla szkół – Trzebnicki 
Zimowy Cross Nordic Walking o nagrodę Burmistrza Gminy Trzebnica. 
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Burmistrz Gminy Trzebnica 
Marek Długozima uczestniczył 
w spotkaniu roboczym dotyczą-
cym wniosku o dofinansowanie 
wykonania kanalizacji wodno-
ściekowej w Trzebnicy przy ul. 
Czereśniowej, Teatralnej i Da-

szyńskiego oraz w Nowym Dwo-
rze. Wniosek powstaje w ramach 
programu operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko. Realiza-
cja I etapu inwestycji zaplanowa-
na jest na lata 2014-2015.    [kk]

W piątek, 17 stycznia 2014, bur-
mistrz Gminy Trzebnica Marek 
Długozima ogłosił przetarg na 
długo oczekiwany remont ul. 
Teatralnej. Planowany termin 
zakończenia prac przypada w 
sierpniu br. To dobra wiadomość 
dla wszystkich mieszkańców, a w 
szczególności tych, którzy miesz-
kają w jej okolicach i od wielu lat 
zmagają się z dziurawą i zniszczo-
ną nawierzchnią. 

- Po raz kolejny przeprowadzi-
my kompleksową modernizację 
ulicy, czyli nie tylko wymienimy 
nawierzchnię drogi i chodników, 
ale również zmodernizujemy 
sieć wodno-kanalizacyjną oraz 
zamontujemy nowe oświetlenie. 
Tym samym zyskamy kolejną, 
całościowo odremontowaną uli-
cę, która z pewnością zmieni na 
lepsze oblicze tego fragmentu 
miasta - mówi burmistrz Marek 

Długozima.
Na ten rok zaplanowano również 
położenie nowej nawierzchni na 
ul. Szarych Szeregów, utworze-
nie chodnika przy ul. Polnej oraz 
położenie nowej nawierzchni i 
chodników na ul. Reymonta.
O postępach prac przy realizacji 
wymienionych inwestycji będzie-
my Państwa na bieżąco informo-
wać.                                         [jus]

Dofinansowanie kanalizacji Przetarg na remont ul. Teatralnej ogłoszony!

Stara i dziurawa nawierzchnia ul. Teatralnej zostanie do sierpnia tego roku kompleksowo wyremontowana wraz z chodni-
kami, siecią wodno-kanalizacyjną i oświetleniem.

Również na ul. Reymonta położona zostanie nowa nawierzchnia jezdni i chodników.

 Jak ważne jest przywiązanie do 
miejsca urodzenia, niech świad-
czy list nadesłany do redakcji przez 
mieszkańca z okręgu śląskiego, a 
wiele lat mieszkającego w stolicy 
Rzeczypospolitej Trzebnickiej.

 Piszę ten krótki list, jako były 
mieszkaniec Trzebnicy w latach 
1947 - 1969, który przeprowadził się 
w inny region Polski. Prawdą jest, że 
kontaktu z miastem nie zerwałem 
- wręcz przeciwnie - systematycz-
nie odwiedzałem i odwiedzam to 
miejsce, które darzę wielką estymą. 
Ponieważ duszą i sercem - nadal - 
czuję się związany z tym pięknym 
miastem, chciałbym podzielić się 
swoim spojrzeniem (odczuciem) na 
obraz miasta „z boku”. 

 Uważam bowiem, że obraz ten 
szczególnie nabrał kolorytu w ostat-
nich latach, w każdej dziedzinie 
życia miasta. Mam nadzieje, że nie 
muszę ich wymieniać, gdyż każdy 
mieszkaniec, który uważnie rozglą-
da się wokół, z pewnością je dostrze-
ga. 

 Ostatnio gościłem w Trzebnicy, 
3 września bieżącego roku, a więc 
dzień po uroczystości udostępnie-
nia trzebnickim dzieciom nowej 
Szkoły Podstawowej nr 2. Proszę mi 
wierzyć, byłem zauroczony jej loka-
lizacją, wyglądem zewnętrznym i 
wewnętrznym, wyposażeniem oraz 
zapleczem sportowym i stołówkowo
-kuchennym.

 Szczególnego splendoru i kolo-
rytu dodaje przyszkolny plac za-
baw, który okazał się strzałem w 
dziesiątkę. Wiele miast najpewniej 
chciałoby się poszczycić i pochwalić 
takim obiektem. Jest to niewątpliwie 
wielka zasługa gospodarza miasta, 
który mimo wielu kłopotów, osią-
gnął zaplanowany cel. Jednocześnie 
marzy mi się obraz sali Rady Miasta, 
w której odbywają się merytoryczne 
obrady ponad podziałami, w tonacji 
obywatelskiej troski o miasto i jej 
mieszkańców. 

 Niech znikną zdarzenia, któ-

re chciałoby się zasłonić słowami, 
jako motto działalności człowieka: 
„Cokolwiek robię, to robię z myślą o 
polepszeniu wizerunku mojej Małej 
Ojczyzny.” 

 Patrzę jeszcze na inny obraz, na 
którym ze zdumieniem czytam róż-
nego rodzaju artykuły i komentarze 
pojawiające się w jednej - szczegól-
nej - lokalnej gazecie. Wiadomości 
te wystawiają nie najlepsze świadec-
two ich autorom. Wierzę jednak w 
ludzką mądrość tej redakcji, że na 
jej szpaltach, będzie więcej rozsądku 
oraz obiektywizmu. „Można różnić 
się pięknie i godnie.” 

 Jestem przekonany, że podczas 
kolejnych odwiedzin, będę zaskaki-
wany obrazem nadal rozwijającego 
się miasta. Natomiast Włodarzowi 
Miasta, życzę wytrwałości w dal-
szych działaniach na rzecz Trzebni-
cy i jej mieszkańców. Tak na koniec, 
marzy mi się jeszcze jeden obraz, na 
którym widnieje napis „TRZEBNI-
CA ZDRÓJ”, na tle byłego obiektu 
sanatoryjnego. Starałem się pisać 
wyraźnie, mając nadzieję, że nie bę-
dzie kłopotu z jego odczytaniem. 

Z pozdrowieniami 
dla mieszkańców Trzebnicy 

Henryk Król

Ludzie listy piszą...

Przedruk z RZECZPOSPOLITEJ TRZEBNICKIEJ 

nr 02 (60), data: 16 stycznia-15 lutego 2014.

Spotkanie robocze w sprawie wniosku o dofinansowanie nowej sieci kanaliza-
cyjnej w mieście i gminie Trzebnica.
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Tematem poniższego artykułu jest wyjaśnienie wątpliwości związanych z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla 
działki numer 8/7 AM 8 przy ul. Milickiej w Trzebnicy, o którą wystąpił właściciel nieruchomości- Powiat Trzebnic-

ki. Mianowicie właściciel działki po raz kolejny wystąpił do Burmistrza Gminy Trzebnica o wydanie warunków 
zabudowy na budowę osiedla domów wielorodzinnych, które miałoby zostać wybudowane w bezpośrednim 

sąsiedztwie Kociej Góry oraz stanowiska archeologicznego homo erectusa. Decyzja o warunkach zabudo-
wy zezwalająca na powstanie pod Kocią Górą osiedla domów wielorodzinnych pozwoliłaby właścicielo-
wi działki- Powiatowi Trzebnickiemu na jej sprzedaż inwestorowi, który mógłby na zakupionej działce 

wybudować osiedle mieszkaniowe. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012. Poz. 647 z poźn. zmianami) Burmistrz Gminy Trzebnica zawiesił po-

stępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 5 
budynków wielorodzinnych w tym z usługami w parterze, garażami podziemnymi wraz ze zjazdami i parkingiem, 

o których wydanie wnioskował właściciel działki- Powiat Trzebnicki. Postanowienie o zawieszeniu postępowania wy-
wołało niespodziewaną reakcję Starosty Trzebnickiego Roberta Adacha, który w emocjonalnym piśmie zarzucił mi osobiste blokowanie decyzji o ustaleniu warunków 
zabudowy skutkujące w opinii Starosty ograniczeniem rozwoju tej części miasta oraz brakiem wpływów na spłatę części długów Powiatowego Szpitala im. Świętej 
Jadwigi Śląskiej. Pismo to Starosta wysłał również do wiadomości szerokiego audytorium: Szpitala im. Świętej Jadwigi, związków zawodowych w nim działających, 
radnych Rady Miejskiej w Trzebnicy oraz Rady Powiatu Trzebnickiego. Poniżej opublikowana jest treść pisma Starosty Trzebnickiego Roberta Adacha oraz treść mojej 
odpowiedzi na pismo Starosty, dzięki czemu każdy z czytelników będzie mógł wyrobić sobie własne zdanie na temat zasadności mojego postępowania związanego z 
wydaniem decyzji o warunkach zabudowy na budowę osiedla domów wielorodzinnych w sąsiedztwie  Kociej Góry oraz stanowiska archeologicznego homo erectusa. 

 W odpowiedzi na Pana pismo 
z dnia 12 grudnia 2013 roku (data 
wpływu 17.12.2013) o sygnaturze 
N.6811.3.31.2013, w którym zarzu-
ca mi Pan osobiste blokowanie wy-
dania decyzji o ustaleniu warun-
ków zabudowy dla działki nr 8/7 
AM-8 w Trzebnicy, stanowiącej 
własność Powiatu Trzebnickiego, 
dla inwestycji polegającej na bu-
dowie pięciu budynków wieloro-
dzinnych, przedstawiam poniżej 

moje stanowisko w przedmiotowej 
sprawie. 

 Działka nr 8/7 AM-8 w Trzeb-
nicy, na której planowana jest oma-
wiana inwestycja położona jest 
w obrębie historycznego układu 
urbanistycznego miasta Trzebnica 
wraz z przedmieściami. Obszar 
ten stanowi zabytek i jest ujęty 
w wykazie zabytków oraz gmin-
nej ewidencji zabytków i podlega 

ścisłej ochronie konserwatorskiej 
na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytka-
mi (Dz.U. z dnia 17.09.2003, poz. 
1568 ze zm.). Teren planowany 
przez Powiat Trzebnicki do zabu-
dowy budynkami mieszkalnymi 
wielorodzinnymi, położony jest u 
podnóży Winnej Góry, gdzie od-
kryto najstarsze funkcjonowanie 
człowieka w Polsce, w obrębie sta-

nowiska archeologicznego HOMO 
ERECTUS, wpisanego do rejestru 
zabytków decyzją nr 2/130 AZP 
7529. 
 Badania archeologiczne, prze-
prowadzone przez międzyna-
rodową grupę pod przewodnic-
twem prof. J.M. Burdukiewicza 
z Uniwersytetu Wrocławskiego, 
ujawniły liczne pozostałości obo-
zowiska naszych odległych przod-
ków. Odkrycie to stało się wielką 
sensacją naukową – najstarszym 
dowodem pojawienia się ludzi w 
Europie Środkowej. W związku 
z tym, iż jest to teren o szczegól-
nych walorach kulturowo-przy-
rodniczo-krajobrazowych, który 
stanowi cenne dziedzictwo kul-
turowe, podlegające szczególnej 
konserwatorskiej ochronie, Gmina 
Trzebnica prowadzi starania, aby 
w najbliższych latach na terenie 
stanowiska archeologicznego i sa-
mego wzniesienia podjąć działa-
nia, których celem jest zachowanie 
dziedzictwa istotnego nie tylko dla 
naszego miasta ale także również 
całego kraju. Jestem przekona-
ny, że miejsce to stanie się nową, 
ponadregionalną atrakcją dla 
mieszkańców, turystów i odwie-
dzających miasto gości. Środki na 
kompleksowe zagospodarowanie 
Winnej Góry w Trzebnicy oraz 
przyległego do niej stanowiska ar-
cheologicznego, Gmina Trzebnica 
planuje pozyskać z funduszy unij-
nych, które będą do dyspozycji w 
nowej perspektywie finansowej 
2014-2020. W tym celu inwesty-
cja ta została wpisana do plano-
wanych przez Gminę Trzebnica 
przedsięwzięć, które będą realizo-
wane w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Aglome-
racji Wrocławskiej. 

 Skala planowanego przedsię-
wzięcia wymusza zapewnienie i 
zaplanowanie miejsc służących 
do obsługi przyszłego ruchu tury-
stycznego planowanego parku ar-
cheologiczno-kulturowego (w tym 
m.in. miejsca parkingowe, zaplecze 
gastronomiczne). Ukształtowanie 
terenu oraz istniejąca sieć dróg pu-
blicznych powoduje, że jedynym 
możliwym miejscem lokalizacji 
zaplecza obsługującego przyszły 
park archeologiczno-kulturowy 
w bezpośrednim sąsiedztwie sta-
nowiska archeologicznego są tere-
ny przyległe do ulicy Piwnicznej, 
przy której planowane jest również 
główne wejście do parku archeolo-
giczno-kulturowego. Z tego wzglę-
du od kilku lat Burmistrz Gminy 
Trzebnica, który zgodnie z pol-
skim prawem jest odpowiedzialny 
za politykę przestrzenną na tere-
nie miasta i gminy, przewiduje na 
działce, którą Starostwo Powiato-
we planuje sprzedać, funkcje zwią-
zane z obsługą i zapleczem przy-
szłego ruchu turystycznego parku 
archeologiczno- kulturowego na 
Winnej Górze. 

 W kontekście powyższego, 

nie można pominąć faktu, że już 
poprzednio obowiązujące miej-
scowe plany zagospodarowania 
przestrzennego dla tego obszaru 
przewidywały m.in. funkcje usług 
turystyki, rzemiosła, gastronomii, 
obsługi parku rekreacyjno-arche-
ologicznego i jego zaplecza. Dla 
omawianego obszaru Rada Miej-
ska w Trzebnicy podjęła uchwa-
łę nr X/95/07 z dnia 20 września 
2007 r., w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu miasta Trzebnica w re-
jonie ulic: Milickiej, Piwnicznej, H. 
Brodatego, K. Wielkiego, Piastow-
skiej, Grunwaldzkiej, W. Jagiełły, 
W. Łokietka, F. Chopina, S. Mo-
niuszki, Samarytańskiej, Oleśnic-
kiej oraz uchwałę XXXI/333/13 
Rady Miejskiej w Trzebnicy z 
dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr X/95/07 Rady 
Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 
września 2007 r. Zakres opracowa-
nia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obejmuje 
m.in. działkę, której dotyczy wnio-
sek Starostwa Powiatowego o usta-
lenie warunków zabudowy. W pro-
jekcie tego planu ustala się funkcję 
odmienną od proponowanej we 
wniosku Powiatu Trzebnickiego. 

 Z tego powodu zawieszenie 
postępowania z wniosku Powiatu 
Trzebnickiego, o wydanie decyzji 
o warunkach zabudowy, dla inwe-
stycji polegającej na budowie 5 bu-
dynków wielorodzinnych w tym z 
usługami w parterze, z garażami 
podziemnymi wraz ze zjazdami 
i parkingiem przy ul. Piwnicznej, 
budowie niezbędnej infrastruk-
tury technicznej, na działce nr 8/7 
AM-8 obręb Trzebnica było ko-
nieczne, a decyzja o zawieszeniu 
postępowania wynika z art. 65 ust. 
1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (t.j. Dz. 
U. 2012. poz. 647 z późn. zmiana-
mi), który mówi o tym, że organ, 
który wydał decyzję o warunkach 
zabudowy albo decyzję o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego, stwierdza jej wygaśnięcie, 
jeżeli dla tego terenu uchwalono 
plan miejscowy, którego ustalenia 
są inne niż w wydanej decyzji, a 
taki stan faktyczny zaistniał w 
przypadku złożenia wniosku przez 
Powiat Trzebnicki. Nie może więc 
Burmistrz Gminy Trzebnica wy-
dać Powiatowi Trzebnickiemu 
decyzji o ustaleniu warunków 
zabudowy, mając świadomość, że 
po uchwaleniu planu miejscowe-
go dla omawianego terenu będzie 
musiał wydaną przez siebie decy-
zję wygasić, z powodu odmien-
nych zapisów planu zagospodaro-
wania przestrzennego i wydanej 
uprzednio decyzji o warunkach 
zabudowy. 

 W omawianej sprawie przy-
pomnieć należy, że w 2012 roku 
Powiat Trzebnicki wystąpił do 

Subiektywnym okiem 
gospodarza

Szanowny Panie Starosto!
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KLIWO  ul. Milicka 30 e   Trzebnica     

Mieszkania dostępne na stronie internetowej i w siedzibie firmy.

od 42 do 82 m2  
lub jeszcze większe przy łączeniu mieszkań. 

termin budowy:  rozpoczęcie - wiosna 2014 
                                   zakończenie - 2015 
W każdym budynku winda i garaż podziemny  
z wystarczającą ilością miejsc parkingowych. 

Rezerwacje mieszkań: Przyjdź, zarezerwuj już dziś! 

Do czasu rozpoczęcia budowy gwarancja promocyjnej 
ceny po podpisaniu umowy rezerwacyjnej. 

NOWE KOMFORTOWE MIESZKANIA

ul. Korczaka OSTATNIE MIESZKANIE I LOKALE

Trzebnica 

Trzebnica 

Żmigród

ul. Św.Jadwigi II

 

  Budynek
  już po 
  odbiorze

NOWE OSIEDLE

Kup mieszkanie 

od 30 do 72 m2

1m2 3600 zł brutto

budynek A
termin oddania: 
30.03.2014

budynek B 
termin oddania:  
31.12.2014

e-mail: kliwo@kliwo.pl   
                 www.kliwo.pl 

tel. 607 930 032  /  603 634 387   
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Burmistrza Gminy Trzebnica z 
wnioskiem o wydanie decyzji o 
warunkach zabudowy dla podob-
nej inwestycji, na omawianym 
powyżej terenie, pod nazwą „Bu-
dowa ośmiu budynków mieszkal-
nych wielorodzinnych z garażami 
podziemnymi, czterokondygna-
cyjnych, z czwartą kondygnacją 
w poddaszu wraz ze zjazdami i 
parkingami przy ul. Piwnicznej 
i zjazdami z drogi działki nr 8/6 
AM-8 oraz niezbędną infrastruk-
turą techniczną” na działce nr 8/7 
AM-8 i częściach działek nr 8/6 
i 6/3 AM-8, obręb Trzebnica. Po 
rozpatrzeniu przedmiotowego 
wniosku sporządzony został pro-
jekt decyzji dla tej inwestycji, który 
nie uzyskał jednak uzgodnienia 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków we Wro-
cławiu, który postanowieniem nr 
1645/2012 z dnia 20.12.2012 roku 
odmówił uzgodnienia projektu 
decyzji. Organ konserwatorski 
uznał m.in. „że inwestycja ta stoi 
w sprzeczności z zasadami ochro-
ny zabytków, które podlegają m.in. 
na zapewnieniu im warunków 
trwałego zachowania. Oznacza to, 
że nie należy wprowadzać zmian, 
które mogą negatywnie wpłynąć 
na historyczny układ przestrzenny, 
naruszyć jego wartości architek-
toniczne, jak i wartości poszcze-
gólnych budowli zabytkowych. 
Dodatkowo realizacja inwestycji 
spowodowałaby naruszenie prze-
pisu art. 4 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 23 
lipca 2003 roku o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami, który 
stanowi, że ochrona zabytków po-
lega w szczególności na podejmo-
waniu przez organy administracji 
publicznej działań mających na 
celu zapobieganie zagrożeniom, 
mogącym spowodować uszczer-
bek dla wartości zabytków, jak i 
udaremnienia niszczenia i niewła-

ściwego korzystania z zabytków. 
Przedmiotowe zamierzenie na-
rusza zasady ochrony zabytków.” 
W związku z powyższym w dniu 
9 kwietnia 2013 r. została wyda-
na decyzja odmawiająca ustalenia 
warunków zabudowy dla wyżej 
wymienionej inwestycji. 
 
 Reasumując powyższe nie moż-
na pominąć faktu, że to burmistrz 
jest kreatorem polityki przestrzen-
nej na terenie miasta i gminy, i to 
burmistrz jest odpowiedzialny za 
dbałość i zachowanie dziedzictwa 
kulturowego, za ład przestrzenny 
i urbanistyczny, a budowa budyn-
ków mieszkalnych wielorodzin-
nych nie odpowiada historyczne-
mu sposobowi zagospodarowania 
tego fragmentu miasta. To bur-
mistrz musi umieć przewidzieć i 
zaplanować funkcje i dostępność 
terenów, które służyć będą w przy-
szłości realizacji niezbędnych in-
westycji oraz harmonijnemu roz-
wojowi miasta. Istniejące na tym 
terenie budynki przeznaczone są 
w Gminnej Ewidencji Zabytków 
do zachowania, a nie do rozbiór-
ki. Należy tu również nadmienić, 
że wprowadzenie na tym terenie 
zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej zakłóci ekspozycję pa-
noramy miasta i widocznej z ulicy 
Milickiej wieży bazyliki. Jest to 
więc teren, przeznaczony przede 
wszystkim pod funkcje turystycz-
ne, kulturowe i rekreacyjne oraz 
bazę usługową dla tych funkcji.

 W przedmiotowej sprawie nie-
pokojący jest fakt, że po raz kolejny 
Starosta i Zarząd Powiatu wystawi-
li do sprzedaży nieruchomość, któ-
ra została Powiatowi Trzebnickie-
mu przekazana nieodpłatnie przez 
Agencję Nieruchomości Rolnych 
we Wrocławiu na realizację zadań 
własnych Powiatu. Zgodnie ze zo-

bowiązaniem Starosty i Wicestaro-
sty, wynikającym z aktu notarial-
nego Rep. A nr 4770/2000, działka 
nr 8/7 AM-8 w Trzebnicy przy ul. 
Milickiej (czyli ta, o której warunki 
zabudowy wystąpił Starosta w celu 
sprzedania nieruchomości na cele 
budownictwa wielorodzinnego) 
musiała zostać przeznaczona na 
działalność Zarządu Dróg Powia-
towych. Tymczasem podległy Sta-
roście Zarząd Dróg Powiatowych 
nie ma własnej siedziby i musi wy-
najmować pomieszczenia na pro-
wadzenie swojego biura. W tym 
miejscu należy zwrócić również 
uwagę na stwierdzenie Starosty 
Powiatu, iż należność uzyskana ze 
sprzedaży w/w nieruchomości zo-
stanie przeznaczona na realizację 
celu publicznego jakim jest spłata 
części zobowiązań Szpitala Św. Ja-
dwigi Śląskiej, które należy uznać 
za nadużycie, ponieważ celem pu-
blicznym w rozumieniu art. 6 pkt 6 
ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami (tj. Dz. U. 2010r. poz. 102, 
nr 651 ze zm.) jest budowa i utrzy-
mywanie pomieszczeń obiektów 
ochrony zdrowia posiadających 
charakter publiczny. Wobec po-
wyższego przeznaczanie środków, 
uzyskanych ze sprzedaży nieru-
chomości mającej służyć realizacji 
zadań własnych Powiatu, na spłatę 
długów szpitala, w żadnym razie 
nie jest realizacją celu publicznego. 
 
 Podobna sytuacja, polegająca na 
niezgodnym z zadeklarowanym 
przeznaczeniem zbyciu uzyskanej 
nieruchomości, miała miejsce w 
przypadku otrzymanego przez Po-
wiat od Gminy Trzebnica budyn-
ku przy ul. Solnej 6 w Trzebnicy. 
Dokonana przez Gminę i Powiat 
w 2008 roku zamiana nierucho-
mości, zlokalizowanych przy ul. 
Solnej i Kościuszki w Trzebnicy, 
miała służyć realizacji zadań wła-

snych przez lokalne samorządy. W 
rzeczywistości Gmina Trzebnica 
podjęła czynności zmierzające 
do przeprowadzenia kapitalnego 
remontu, przekazanego przez Po-
wiat budynku a także uzyskała po-
zwolenie na dobudowanie nowego 
skrzydła TCM „Zdrój”, a Zarząd 
Powiatu sprzedał nieruchomość 
przy ul. Solnej niezgodnie ze zo-
bowiązaniem złożonym przez Sta-
rostę i członków Zarządu Powiatu 
w umowie przeniesienia prawa 
własności działki oznaczonej geo-
dezyjnie nr 8/1 AM–13. Na margi-
nesie należy zwrócić uwagę na fakt, 
iż wyceniona przez rzeczoznawcę 
majątkowego na kwotę 2.200.000 
złotych zabudowana nierucho-
mość przy ul. Solnej 6 została 
sprzedana przez Powiat Trzebnicki 
za cenę 550.000 czyli ¼ wartości. 
 
 W omawianej sprawie zauwa-
żyć należy, iż Burmistrz Gminy 
Trzebnica wielokrotnie i w zna-
czący sposób pomaga w trudnej 
sytuacji powiatowego Szpitala Św. 
Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Rok-
rocznie umarza bowiem znaczne 
zaległości podatkowe szpitala wo-
bec Gminy Trzebnica, wynikające 
z należnego gminie podatku od 
nieruchomości za grunty na któ-
rych zlokalizowany jest Szpital Św. 
Jadwigi Śląskiej (22 714,00 zł za 
2011 rok, 32 199,00 zł za 2012 rok). 
Żywię nadzieję, że Pan Starosta 
poinformuje o treści mojego pisma 
wszystkich adresatów do których 
skierował Pan swoje pismo z dnia 
12 grudnia 2013 roku.

Z poważaniem
Marek Długozima 

Burmistrz 
Gminy Trzebnica.

P. S.
 W uzupełnieniu mojej odpowie-
dzi na zarzuty Pana Starosty warto 
dodać, że w moim siedmioletnim 
doświadczeniu na stanowisku bur-
mistrza po raz pierwszy spotkałem 
się z sytuacją, w której podmiot za-
interesowany wydaniem warunków 
zabudowy na budowę osiedla wielo-
rodzinnego nie próbuje przekonać 
do swoich racji w bezpośredniej roz-
mowie, a wręcz przeciwnie próbuje 
nagłaśniać sprawę wywierając w ten 
sposób niepotrzebną presję. Wielo-
krotnie bowiem zachęcałem Pana 
Starostę do podjęcia konstruktyw-
nej współpracy dla dobra Gminy 
Trzebnica i Powiatu Trzebnickiego, 
na które to zaproszenie Pan Staro-
sta do dzisiaj nie odpowiedział. Być 
może i w tej sytuacji, gdyby Pan Sta-
rosta zdecydował się porozmawiać 
ze mną i poznać moje argumenty 
w omawianej sprawie nie byłoby 
konieczności jej komentowania na 
szerokim forum publicznym. Do-
tychczasowe próby Pana Starosty 
sprzedania działki przy ul. Milickiej 
bez uzyskania wcześniej decyzji o 
warunkach zabudowy (czyli decyzji 
o możliwym przeznaczeniu i zago-
spodarowaniu działki) przypomina-
ją próbę sprzedania „kota w worku”. 
Postępowanie takie nie rokuje szans 
na korzystną sprzedaż omawianej 
nieruchomości, co ma odzwiercie-
dlenie w cenach wywoławczych 
omawianej działki, która została 
przez Powiat Trzebnicki obniżona 
z 5 000 000 do 2 500 000 złotych. 
W związku z tym argument Pana 
Starosty, że uzyskana ze sprzedaży 
kwota „kilku milionów złotych (!)…  
znacznie poprawi sytuację finanso-
wą szpitala” jest mało przekonujący 
wobec zadłużenia szpitala, które 
wynosi ponad 20 000 000 złotych. 
Moim zamiarem nie jest toczenie 
sporów z Panem Starostą, lecz wola 
podjęcia współpracy dla dobra na-
szej małej Ojczyzny.
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Z sołtysami spotkali się – bur-
mistrz Marek Długozima, wice-
burmistrz Jerzy Trela, skarbnik 
Barbara Krokowska, sekretarz 

Daniel Buczak oraz naczelnik 
wydziału rolnictwa i ochrony śro-
dowiska Szczepan Gurboda.
Doroczna uroczystość rozpoczęła 
się powitaniem nowych pań soł-
tys oraz przekazaniem im aktów 
nadania tytułu sołtysa. Otrzyma-
ły je: Barbara Maria Ciepluch z 
Księginic i Natalia Wojciechow-
ska z Będkowa. Następnie dyplo-
my uznania i listy gratulacyjne 
otrzymali dwaj kolejni sołtysi, 
którzy od 15 lat pełnią z sukce-
sami swoją funkcję – Franciszek 

Pietras z Małuszyna i Edward 
Sikora z Cerekwicy. - Najważniej-
sze, żeby suchać ludzi. Ja zawsze 
staram się to robić. Wy róbcie 
swoje i mimo pojawiających się 
przeciwności, wasza praca na 
pewno zostanie doceniona. Życzę 
wam, żebyście zawsze spotykali 
na swojej drodze życzliwych ludzi 
– powiedział burmistrz wręczając 
dyplomy.
Następnie omówił główne za-

dania inwestycyjne na terenach 
wiejskich, wpisane do budżetu 
na 2014 rok. Wśród nich m.in.: 
budowa świetlicy w Ujeźdźcu 
Małym, zakup sprzętu informa-
tycznego i budowa sieci teleinfor-
matycznej, budowa placów zabaw, 

zakup lamp drogowych, budowa 
drogi w Głuchowie Górnym, wy-

konanie progów zwalniających 
w Masłowie, budowa boisk, wiat 
grillowych, dofinansowanie przy-
domowych oczyszczalni ścieków, 
budowa sieci wodno-kanaliza-
cyjnej czy zakup samochodu po-
żarniczego dla OSP Marcinowo. 
Zapewniał także sołtysa Komo-
rówka, który zadał pytanie odno-
śnie świetlicy w tej wsi, że w tym 
roku rozpoczną się prace przy jej 
remoncie.  
– Jestem pewien, że wykonamy 
o wiele więcej inwestycji na te-
renach wiejskich niż zakładamy 
teraz. Podobnie było w 2013 roku 
– na początku zaplanowano 37 
zadań, jednak dostosowując się 

do potrzeb i próśb mieszkańców 
oraz sołtysów, zwikszyliśmy je do 
94 inwestycji. Teraz, na początku 
nowego roku wpisaliśmy w plan 
47 mniejszych i większych zadań, 
jakie zostaną wykonane w naszej 
gminie - wyjaśnił burmistrz. - Li-
czę na Państwa dalsze zaangażo-
wanie oraz pomoc. Nasza gmi-
na składa się z aż 41 sołectw. To 
spore wyzwanie, by tak rozłożyć 
środki i siły, by w każdym z nich 
wykonać pewnie działania, ale 
ja i mój zespół robimy to sukce-
sywnie od kilku lat i widać efekty 
naszej pracy – w miejscowościach 
gminy Trzebnica powstają nowe 

place zabaw, boiska, świetlice, 
drogi, chodniki, oświetlenie, 
wspieramy też parafie w realizacji 
różnych działań – dodał.
Wyjaśnił także, że nie jest praw-
dą jakoby gmina przeznaczała 
więcej środków na inwestycje w 
mieście aniżeli w sołectwach i 
zapewnił, że budżet zawsze jest 
zrównoważony pod tym wzglę-

dem. - To co sobie zakładamy, 
zawsze jest zrealizowane. Pra-
cujemy z panią skarbnik od 8 lat 
i nigdy nie mieliśmy kłopotów. 
Proszę zadzwonić do RIO, zawsze 
nas tam bardzo dobrze oceniają. 
Burmistrza i wójta zawsze trzeba 
oceniać po efektach i po tym, czy 
dotrzymuje danego słowa – pod-
kreślił. - Opozycja twierdzi, że nic 
się nie robi. A tymczasem sami 
nie złożyli żadnego wniosku do 
budżetu, za wyjątkiem jednego 
radnego, który wnioskował m.in. 
o oświetlenie w swojej miejsco-
wości. Zajmują się za to ściganiem 
mnie i doniesieniami. Ja zamiast 
pracować, muszę jeździć i tłuma-
czyć się z moich decyzji. Decyzji, 
które jeszcze w 2007 roku, gdy 
piastowali wysokie funkcje, nie 
przeszkadzały im. Dziś wojewoda 

każe nam oddać 2 mln złotych. 
To nie burmistrz będzie zwracał 
tę kwotę, ale gmina – podsumo-
wał.
Po tych słowach żywo zareago-
wali sołtysi. Głośno wyrazili 
swoją dezaprobatę w stosunku do 
działań radnych opozycyjnych. 
- To przeszkadza w normalnym 
funkcjonowaniu gminy. To zwy-

R E K L A M A

Noworoczne spotkanie z sołtysami
Jak co roku, w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie noworoczne z 
sołtysami. Dwie nowo wybrane panie sołtys otrzymały akty nadania, 
natomiast dwóch kolejnych sołtysów otrzymało dyplomy z okazji 15-lecia 
pełnienia tej funkcji.

ponad 

11 mln zł
Planowane wydatki 

inwestycyjne na terenach 
wiejskich 

Rok 2013 rozpoczął się 

37 
inwestycjami, zakończył 94.

Rok 2014 rozpoczyna się 

47 
inwestycjami.

Dochody gminy

68 156 885 
zł

Wydatki gminy

68 156 885 
zł

Jak co roku na noworoczne spotkanie w Urzędzie Miejskim przybyli niemal wszyscy sołtysi z gminy Trzebnica. Przygotowano dla nich prezentację na temat inwestycji wiejskich. 

kłe bicie piany – słychać było z 
sali. - Jeśli trzeba będzie zwracać 
pieniądze, to zapewne jakaś in-
westycja zostanie zdjęta. I to ma 
być działanie dla dobra miesz-
kańców? - dociekali jeden przez 
drugiego.
Burmistrz wspomniał także o 
braku współpracy z powiatem, 
szczególnie przez ostatnie trzy 
lata. - Ja jestem otwarty na współ-
pracę, jednak nie rozumiem de-
cyzji starostwa, że chodnik lub 
droga powiatowa nie powstała, 
bo gmina do tej inwestycji nie 
dołożyła. W jaki sposób bur-
mistrz przeszkadza na przykład 
przy budowie powiatowej drogi 
do Rzepotowic czy do Skarszy-
na? - pytał retorycznie. - Dlatego 
przygotowujemy naszą listę do 
powiatu i wystawiamy naszego 
kandydata na fotel starosty, co nie 
wykluczałoby współpracy z inny-
mi ugrupowaniami po wyborach 
samorządowych – podsumował, 
a sołtysi przyjęli tę informację z 
aprobatą.
Na zakończenie spotkania bur-
mistrz życzył wszystkim udanego 
roku, owocnej współpracy oraz 
spełnienia marzeń. Zaprosił tak-
że sołtysów na spotkanie w mar-
cu oraz zdradził niespodziankę, 
ujawniając miejsce tegorocznych 
dożynek gminnych. Gospoda-
rzem tego dużego i ważnego wy-
darzenia będzie sołectwo Szczyt-
kowice.    [jap]
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R E K L A M A

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

Inwestycje realizowane 
na terenach WIEJSKICH:
▶ Budowa nowej świetlicy w 

Ujeźdźcu Małym
▶ Wykonanie wjazdu i utwar-

dzenie placu przed świetlicą 
w Biedaszkowie Wielkim

▶ Wylanie fundamentów pod 
scenę i wykończenie prac 
przy świetlicy w Głuchowie 
Górnym

▶ Docieplenie wewnętrzne lub 
zewnętrzne dachu świetlicy 
w Sulisławicach

▶ Zakup sprzętu informatycz-
nego i oprogramowania do 
Domu Kultury i świetlic 
wiejskich

▶ Wykonanie zadaszenia nad 
tarasem przy świetlicy w 
Brzykowie

PLACE ZABAW
▶ Budowa placów w miejsco-

wościach: Świątniki, Mar-
cinowo, Skarszyn, Masłów, 
Rzepotowice, Brzezie, Bro-
chocin

▶ Doposażenie placów w miej-
scowościach: Boleścin, Ko-
bylice, Węgrzynów, Skar-
szyn, Droszów

INNE
▶ Budowa wiaty grillowej m.in. 

w Nowym dworze
▶ Budowa sieci teleinforma-

tycznej na obszarach wiej-
skich (internet szerokopa-
smowy)

▶ Zakup samochodu pożarni-
czego dla OSP Marcinowo

▶ Budowa sieci wodno-kanali-
zacyjnej na terenie gminy

▶ Dofinansowanie przydomo-
wych oczyszczalni ścieków

▶ Ogrodzenie terenu sporto-
wo-rekreacyjnego w Księgi-
nicach

▶ Budowa sceny na placu re-
kreacyjnym w Kuźniczysku

OŚWIETLENIE
▶ Projekt oświetlenia w Cere-

kwicy
▶ Projekt na rozbudowę oświe-

tlenia w Sulisławicach
▶ Projekt oświetlenia ulicznego 

w Szczytkowicach
▶ Zakup lamp w miejscowo-

ściach, m.in.: Malczowie, 
Skoroszowie, Taczowie Wiel-
kim.

DROGI
▶ Budowa drogi w Głuchowie 

Górnym
▶ Budowa drogi między Kuźni-

czyskiem a Pęciszowem
▶ Projekt drogi w Cerekwicy
▶ Wykonanie progów zwalnia-

jących w Masłowie

BOISKA  w:
Ligocie, Brzykowie, Biedaszko-
wie Małym i Szczytkowicach

Natomiast dyplomy i listy gratulacyjne z okazji 15-lecia pełnienia funkcji sołtysa otrzymali - Edward Sikora z Cerekwicy i Franciszek Piertas z Małuszyna. 

Burmistrz M. Długozima, zastępca J. Trela oraz naczelnik Sz. Gurboda wręczyli akty nadania nowym paniom sołtys - Natalii Wojciechowskiej z Będkowa oraz Barba-
rze Marii Ciepluch z Księginic.

Burmistrz życzył sołtysom udanego roku, owocnej współpracy oraz spełnienia marzeń. 
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W gronie partnerów programu 
Trzebnicka Rodzina 3+ witamy 
dwie kolejne firmy. Pierwsza to 
STEPMED, której właściciel Pa-
weł Stelmaszczyk zaprasza m.in. 
na zabiegi terapii manualnej. Na-
tomiast druga firma p i T E R N 
Sp. z o. o. proponuje zniżki m.in. 
na zakup i montaż zestawu kolek-
torów słonecznych. Zapraszamy 
do zapoznania się z całą ofertą. 

STEPMED. Fizjoterapia. Oste-
opatia – PAWEŁ STELMASZ-
CZYK. Zaprasza na ul. Św. Jadwi-
gi 27 A-B, 55-100 Trzebnica, nr tel. 
503195870 Proponowane zniżki: 
50 % zniżki na pakiet 10 zabiegów 
terapii (terapia manualna, indy-
widualna, masaż, kinesiotaping), 
20 zł zniżki na pojedynczy zabieg. 
Więcej informacji o proponowa-
nych zabiegach na stronie step-
med.pl/

Firma: p i T E R N Sp. z o. o. Miej-
sce prowadzenia działalności 
– ul. Serdeczna 8 Wysogotowo, 
62-081 Przeźmierowo. Propono-
wane zniżki: 15 % zniżki na za-
kup i montaż zestawu kolektorów 
słonecznych, 5 % zniżki na zakup 

i montaż zestawu fotowoltaiczne-
go, 10 % zniżki na zakup i montaż 
kotła co., 10 % zniżki na zakup i 
montaż zmiękczacza wody, 7 % 
zniżki na zakup i montaż pompy 
ciepła. Powyższe rabaty nie łączą 
się z innymi promocjami.
Więcej informacji o proponowa-
nej ofercie na stronie www.pitern.
pl/

[evi]

Nowi partnerzy programu Rodzina 3+

R E K L A M A

SEBASTIAN HAWRYLISZYN 

- Skala inwestycji jest naprawdę 
spora, jest to jedno z większych 
przedsięwzięć w sołectwach gmi-
ny Trzebnica. W dodatku projekt 
wykonany przez firmę Indro z 
Krotoszyna jest trudny do reali-
zacji z kilku kluczowych przy-
czyn. Trzeba pamiętać, że teren 
budowy jest już tak naprawdę 
drogą użytkową, z czego wyni-
kają problemy logistyczne, bo nie 
możemy nagle odciąć od  swoich 
domostw mieszkańców, musimy 
w czasie budowy zapewnić im w 
miarę wygodny dojazd, lub cho-
ciaż dojście, do swoich domów. 
– stwierdza Zbigniew Zarzeczny 
i dodaje: - Kolejnym problemem 
napotkanym w czasie budowy 
są uwarunkowania geologiczne 
terenu, przez który owa droga 
przechodzi, a konkretnie wysoki 
poziom wód gruntowych, co rów-
nież znacząco utrudnia postęp 
prac. Jeśli jednak pogoda pozwo-
li, a zima pozostanie tak łagod-
na jak do tej pory, to prace będą 
trwać, a ich efekty staną się wi-
doczne w krótkim czasie. Mamy 
nadzieję, że tak właśnie będzie, 
a prace będą przebiegać bez żad-
nych przeszkód.

Żeby lepiej zobrazować wielkość 
przedsięwzięcia można posłużyć 
się liczbami i tak, łączny obszar 

zajmowany przez drogę to 4700 
metrów kwadratowych, na ca-
łej jej długości wymieniono sieć 

wodną(obecnie na ukończeniu 
znajduje się proces przyłączania 
do niej poszczególnych domów) 
do tego należy dodać czternaście 
słupów oświetleniowych, oraz 
zamontowanie na nich energo-
oszczędnego oświetlenia. Koszt 
całej budowy to 765 tys. 860 zło-
tych. Oprócz powstającej drogi 
planowane jest również utwar-
dzenie placu znajdującego się 
obok sklepu wiejskiego. W ra-
mach prac remontowych prze-
widziana jest wymiana starej 
żeliwnej sieci wodociągowej na 

odcinku 380 metrów, położenie 
nowej nawierzchni mineralno-as-

faltowej, utwardzenie poboczy i 
montaż wspomnianego wcześniej 
energooszczędnego oświetlenia. 
Zakończenie remontu, zgodnie 
z zapowiedzią wykonawcy, przy 
sprzyjających warunkach atmos-
ferycznych, powinno nastąpić w 
kwietniu bieżącego roku. 
- Ta droga to będzie dla nas na-
prawdę dużym ułatwieniem. Pro-
szę tylko spojrzeć, jakie tu są kole-
iny, jakie błoto? - pyta retorycznie 
pan Jan, mieszkaniec Głuchowa 
Górnego. -  W tym roku, gdy cią-
gle pada i nie ma mrozu, staje się 
niemożliwością przemieszcza-
nie po niej, bez ubłocenia sobie 
spodni po kolana. Dlatego trzeba 
podziękować, że ktoś się wreszcie 
tą naszą sprawą zainteresował, i 
że już niedługo dzięki pomocy 
gminy i burmistrza, będziemy 
mieć komfortowe warunki ko-
munikacyjne. Poczujemy, że ży-
jemy w XXI wieku - kończy wy-
raźnie zadowolony z widocznych 
postępów prac.

Droga w Głuchowie, to kolejna 
inwestycja Gminy Trzebnica w 
infrastrukturę wiejską, tak po-
trzebną lokalnym społeczno-
ściom do rozwoju. Projekty takie 
jak naprawa dróg, rozbudowa 
oświetlenia, gminne świetlice czy 
place zabaw dla najmłodszych, to 
podstawa, na której mieszkańcy 
poszczególnych sołectw mogą 
budować własną świadomość, tak 
kulturową jak i społeczną. Posia-
dając komfortowe miejsce zabaw 
czy spotkań zyskują doskonałe 
instrumenty rozwoju. Tak mło-
dzież staje się  bardziej zintegro-
wana, a dorośli, podejmują cie-
kawe inicjatywy, jak choćby koło 
gospodyń wiejskich z Głuchowa, 
nagradzane za swoje produkty w 
licznych konkursach. 

Remont trwa w najlepsze

Droga w Głuchowie, według zapewnień wykonawcy, ma być ukończona do końca kwietnia tego roku.

Droga w Głuchowie powstaje w szybkim tempie, a każdy kolejny metr ziemi 
wybranej pod korytowanie pokazuje nam jak wielka jest skala poczynionej 
inwestycji. Aura choć kapryśna i deszczowa, to sprzyja budowie. - Jeszcze do 
niedawna nie było mrozów, ani też opadów śniegu, a to sprawiało, ze prace mogły 
trwać, słaba zima to dla nas dobra wiadomość- mówi  Zbigniew Zarzeczny naczelnik 
wydziału techniczno-inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.
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SEBASTIAN HAWRYLISZYN 

Wcześniej po myśli inwestora 
i wykonawcy przebiegły prace 
na odcinku od skrzyżowania z 
ulicą Obrońców Pokoju  do uli-
cy Lipowej. Powstała nowa sieć 
wodno-kanalizacyjna, chodniki, 
jezdnia, postawiono nowe lampy, 
zamontowano energooszczęd-
ne oświetlenie oraz odnowiono 
miejsca parkingowe. Wszystko 
zrobiono tak, by idealnie kompo-

nowało się z nową stylistyką po-
wstałego na ulicy Daszyńskiego 
deptaka. Odcinek ten, nie został 
jednak jeszcze otwarty dla ruchu 
z przyczyn technologicznych – 
musi kolokwialnie mówiąc „od-
stać” swoje, wszystko jest tam 
gotowe i za około miesiąc zosta-
nie dopuszczony do użytku, wiele 
jednak teraz zależy od warunków 
atmosferycznych. W takiej aurze 
proces wiązania betonu może 
potrwać dłużej, jednak są to nor-
malne procedury budowlane, ma-

jące na celu troskę o poczynioną 
inwestycję i jej późniejsze użyt-
kowanie. Tak, by wytrzymała 
ona lata, nie tylko pierwsze dni. 
Patrząc jednak w przekroju na 
ostatnie miesiące i tak mieliśmy 
wiele szczęścia do pogody, słaba 
zima, wysokie temperatury, to 
wszystko sprawiało, ze prace mo-
gły trwać nie przerwanie, aż do 
połowy stycznia - kończy swą wy-
powiedź zastępca naczelnika Zbi-
gniew Mroziński. Nie jest jednak 
tak, że na wspomnianym wyżej 

odcinku nic się nie dzieje, wciąż 
trwają prace związane z wymia-
ną sieci wodociągowej, podłącze-
niem do niej nowych przyłączy, 
montażem ostatnich studzienek 
kanalizacyjnych  i kratek ścieko-
wych. - W najbliższych dniach, 
będzie kończony montaż sieci do 
ulicy Matejki oraz ulicy Drzyma-
ły, później nastąpi próba szczel-
ności, po której rozpoczniemy 
montaż ostatnich przyłączy. Do-
celowo, sieć ta ma być połączona 
z siecią biegnącą pod ulicą Żoł-
nierzy Września. Wszystko prze-
biega dość sprawnie, jednak sam 
montaż jest utrudniony z powodu 
położenia sieci, do której dostęp 
można uzyskać jedynie przez 
piwnice okolicznych budyn-
ków, co znacząco wydłuża czas 
prowadzonych prac – wyjaśnia   
Paweł Jędrzejewski, pracownik 
wydziału techniczno-inwestycyj-

nego, odpowiedzialny za sprawy 
wodno-kanalizacyjne projektu. 
Mieszkańcy również zauważają 
poczynione zmiany w ich najbliż-
szym otoczeniu. – Mieszkam tu 
tyle, lat, a ta ulica chyba jeszcze 
nigdy nie wyglądała tak pięknie 
- mówi Zofia, jedna z mieszkanek 
okolicznych budynków i doda-
je: – Chyba najpiękniej wygląda 
w nocy, dzięki tym światełkom 
wmontowanym w chodnik - nie-
samowity efekt. Czekam już z 
niecierpliwością na zakończenie 
całości remontu, chce być pierw-
szą, która przespaceruje się tą kli-
matyczną ulicą- reasumuje.
Drugi etap remontu został chwi-
lowo wstrzymany, jednak postęp 
prac jest na tyle zaawansowany, 
że nawet krótka przerwa spo-
wodowana pogodą, nie opóźni 
oddania do użytku całości odno-
wionej ulicy. Ulicy, która w po-
łączeniu z przebiegającym przez 
nią deptakiem dopełni swoim 
urokiem niepowtarzalny klimat 
wyjątkowego miejsca jakim jest 
trzebnicki Rynek i jego okolice.

Sprzęt w pełnej gotowości. Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej ERGO dbają o zimowe utrzymanie 
chodników, parkingów  i ulic w mieście.

II etap modernizacji ul. Daszyńskiego

Burmistrz Marek Długozima wraz z Łukaszem Pychyńskim z Firmy Usługowo-Handlowej Maciej Do-
bosz z Krzepic. 

Pracownicy w trakcie układania nowej nawierzchni, która będzie prowadziła do Rynku.

Obecnie drugi etap remontu został na chwilę wstrzymany z powodu trudnych warunków atmosfe-
rycznych. 

Po wznowieniu prac zostanie ukończony montaż sieci wodociągowej do ulicy Matejki i Drzymały.  

Modernizacja ulicy Daszyńskiego została chwilowo zatrzymana przez niesprzyjające 
warunki atmosferyczne. Na placu budowy pozostali jedynie pracownicy odpowiedzialni  za 
instalacje wodną. Natomiast drogowcy z przyczyn technologicznych musieli przerwać prace na 
odcinku od ulicy Lipowej do ulicy Jana Matejki. - Mróz nie pozwala na kontynuowanie prac 
budowlanych, przeszkadza w wiązaniu betonu i pracach ziemnych – mówi Zbigniew Mroziński, 
zastępca naczelnika wydziału techniczno-inwestycyjnego, i dodaje: - Jesteśmy teraz zależni od 
pogody. Gdy mróz osłabnie, pojawią się  dodatnie temperatury, wtedy na plac budowy powróci 
ciężki sprzęt.

w środę, 22 stycznia już o czwartej 
rano rozpoczęła się akcja odśnie-
żania miasta Trzebnicy wykony-
wana przez Trzebnicki Zakład 
Gospodarki Komunalnej ERGO.  
Pracę porządkowe dotyczyły 
chodników, parkingów i terenów 
objętych umową.  Spółka gmin-
na stanęła na wysokości zadania 
i odśnieżyła miasto zgodnie z 
ustaleniami pod kierownictwem 
Sabiny Janiszewskiej i udziałem 
pracowników spółki.
       [ebe]

Akcja  odśnieżania 
miasta rozpoczęta
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O nowych programach zdrowot-
nych, które w tym roku wypeł-
niają kalendarz gminnej spółki 
- Centrum Medycznego ZDRÓJ 
rozmawiamy z prezes Anną Imiel-
ską. Zaproponowane zajęcia moc-
no wpisują się w realizowany przez 
Gminę Trzebnica program, który 
zakłada poprawę jakości i komfor-
tu świadczonych usług medycz-
nych dla wszystkich mieszkańców. 
W tej chwili Centrum Medycz-
ne ZDRÓJ prowadzi  programy: 
„Zdrowo przez życie”, Szkolenie 
Pierwszej Pomocy Przedme-
dycznej, rehabilitację korekcyj-
ną dla dzieci, rehabilitację ogól-
norozwojową w wodzie  i kolejną 
już edycję Szkoły Rodzenia „We-
sołe Brzuszki”. Co nas jeszcze 
czeka?

Na początek warto wspomnieć, 
że w ramach programów, które 
istnieją, wprowadziliśmy pewne 
udogodnienia. Obecnie w Szkole 
Rodzenia proponujemy rodzicom 
również kurs weekendowy. Trwa 
on krócej, choć ma taki sam har-
monogram jak wersja dłuższa. 
Odbywa się jednak w weekendy, w 
cztery soboty, w godzinach  od 9 
do 13. Wersja standardowa trwa 9 
tygodni. Wiemy jednak, że mamy, 

które są np. w 32 tygodniu ciąży 
nie miałyby szansy już z niej sko-
rzystać. Poza tym jest w Trzebnicy 
sporo rodziców, którzy pracują do 
późna i dla nich również udział 
w zajęciach w ciągu tygodnia jest 
niemożliwy. 
Kiedy ruszą zajęcia szkoły ro-
dzenia w wersji weekendowej?

W ostatnią sobotę stycznia. Zatem 
wszystkich chętnych, którzy jeszcze 
nie zdążyli się zapisać, serdecznie 
zapraszamy. O szczegółach zwią-
zanych ze szkołą mogą  się państwo 
dowiedzieć pod nr telefonu: 697 
923 153, bądź na naszej stronie in-
ternetowej: www.tcmz.trzebnica.pl 
i stronie gminy www.trzebnica.pl. 
Realizujemy również zajęcia reha-
bilitacji indywidualnej, które pro-
wadzi wykwalifikowana kadra fi-
zjoterapeutów. Oferujemy: leczenie 
w stanach ostrych i przewlekłych 

bólach kręgosłupa (kolan, barków 
itp.), rehabilitację pooperacyjną 
(rekonstrukcję ACL, endoprotezy 
biodra, operację kolan, operację 
kręgosłupa), fizjoterapię w scho-
rzeniach neurologicznych (PNF, 
NDT- BOBATH), terapię czaszko-
wo-krzyżową, terapię układu ruchu 
(poprawianie ruchomości stawów, 
siły mięśniowej, postawy ciała).
Dlaczego tak ważnym punktem 
działalności Centrum jest reha-
bilitacja? W lutym zostanie uru-
chomiony programu profilak-
tyczny zapobiegający różnego 
rodzaju bólom kręgosłupa. Czy 
możemy już podać naszym czy-
telnikom szczegóły? 

Gimnastyka to najlepszy i najprost-
szy sposób utrzymania kręgosłupa 
w dobrej kondycji. Pomocna jest w 
już istniejących schorzeniach, ale 
jej głównym zadaniem to przede 
wszystkim działanie profilaktycz-
ne. W związku z powyższym za-
praszamy do udziału w programie 
„Zdrowe plecy”. Zajęcia rozpocz-
ną się 6 lutego,  będą odbywać się 
w każdy czwartek. Poprowadzą je 
nasi fizjoterapeuci.
Zachęcamy również do zabiegów 
masażu leczniczego prowadzo-
nych przez wykwalifikowaną i do-

świadczoną masażystkę Agnieszkę 
Sowa-Miszczuk. Polecamy masaż 
leczniczy kręgosłupa, całego ciała, 
masaż stóp z elementami masażu 
tajskiego, oraz masaż wspomaga-
jący odchudzanie. Planujemy stale 
rozszerzać naszą ofertę. 
W zależności od rodzaju schorze-
nia możemy dobrać indywidualny 
zestaw ćwiczeń dla każdego pa-
cjenta. Mamy wykwalifikowaną 
kadrę - osoby, które chcą się anga-
żować w tego typu programy i to 
mnie ogromnie cieszy. Poza tym 
chcemy wyjść do pacjenta. Rehabi-
litacja nie musi odbywać się tu na 
miejscu, w przychodni. Jest grono 
osób, które potrzebują jej w domu. 
I na to też jesteśmy przygotowani.
Jeden z  pierwszych programów, 
który zostanie uruchomiony         
w tym roku to „Zdrowy Senior”. 
Kto może z niego skorzystać i na 
jakich warunkach?

Na początek warto wspomnieć, że 
poprzedzeniem programu „Zdro-
wy Senior” jest kurs instruktorski 
Nordic Walking dla pracowników 
naszego centrum. Do udziału w 
tym kursie zgłosiło się 18 osób, 
które zdobędą kwalifikacje in-
struktora. W dalszej kolejności 
z tych struktur wyłonimy oso-
by, które poprowadzą program 
„Zdrowy Senior.” Poza tym w ra-
mach programu zaproponujemy 
prelekcje z geriatrą, psychologiem 
i dietetykiem. To będzie jeden mo-
duł. Cyklicznie będziemy się spo-
tykać z seniorami na Nordic Wal-
kingu. Zaproponujemy również 
gimnastykę ogólnorozwojową 
oraz rehabilitację w wodzie, do-
datkowo dwa razy w miesiącu bę-
dzie można skorzystać z masażu.
Udział w tym programie będzie 
płatny. Koszt  uczestnictwa w za-
jęciach przez cykl 4 miesięcy to 
400 zł. Zależy nam na tym, by 

aktywizować seniorów i by był to 
program cykliczny.
Kto może wziąć udział w progra-
mie?

Osoby powyżej 60 roku życia. 
Przed przystąpieniem do progra-
mu wykonamy wszystkim uczest-
nikom wstępne badania i powtó-
rzymy je na koniec, by pokazać 
dobrodziejstwo inwestowania we 
własne zdrowie. 
Kolejny program w marcu, tym 
razem w całości finansowany 
przez Gminę Trzebnica i przezna-
czony dla młodych dziewcząt. 
Chodzi o program szczepień 

przeciwko rakowi szyjki macicy 
(HPV). Proszę powiedzieć, który 
rocznik będzie teraz szczepiony?

Tegoroczna edycja programu prze-
znaczona jest dla dziewcząt uro-
dzonych w 2001 roku. To będą trzy 
szczepienia: pierwsze w kwietniu, 
drugie po trzech miesiącach w 
czerwcu i kolejne po pół roku, czyli 
w grudniu. Poprzez szkoły dotrze-
my do rodziców, którzy otrzymają 
od nas pisma z zaproszeniem na 
szczepienia. Wcześniej odbędzie się 
spotkanie z onkologiem, który wy-
jaśni na czym polega szczepienie i 
jakie są jego zalety. Warto zazna-
czyć, że program, który powstał z 
inicjatywy pana burmistrza Mar-
ka Długozimy, w ubiegłym roku 
cieszył się bardzo dużym zaintere-
sowaniem.
W marcu Centrum Medyczne 
ZDRÓJ proponuje również pro-
gram walki z otyłością. Skąd ten 

pomysł?

Dane są zastraszające. W tej chwili 
otyłość wśród dzieci w powiecie 
trzebnickim wynosi około 20% i 
drastycznie wzrasta. W związku 
z tym wdrożyliśmy już program 
„Zdrowo przez życie”, skierowany 
do szkół i przedszkoli. Na zaję-
ciach z dietetykiem  pielęgniarką 
i fizjoterapeutką dzieci nie tylko 
zdobywają wiedzę, ale uczą się 
rzeczy praktycznych m.in. jak 
przyrządzać zdrowe posiłki, a 
poprzez zabawę uczestniczą w za-
jęciach gimnastyki korekcyjnej. 
Natomiast dzieci, które już walczą 
z chorobą otyłości, chcemy zaan-

gażować do tego programu.
Programy, o których rozmawia-
my, realizowane przez Centrum 
Medyczne ZDRÓJ powstają we 
współpracy z Gminą Trzebnica i 
z drugą, gminną spółką Parkiem 
Wodnym ZDRÓJ. Jak ocenia Pani 
efekt takiej współpracy? 

- Ta współpraca pokazuje, jak 
wszystkim nam zależy na zdrowiu 
mieszkańców Gminy Trzebnica i 
myślę tu nie tylko o mieszkańcach 
miasta, ale również o mieszkań-
cach wiosek. Nieustannie roz-
szerzamy naszą ofertę i staramy 
się wychodzić naprzeciw oczeki-
waniom pacjentów, którzy mam 
nadzieję docenią nasze starania i 
wezmą udział w zajęciach  zapro-
ponowanych tu, w przychodni, 
ale i na basenie. Ta współpraca to 
ogromne dobro dla pacjenta, któ-
ry zostaje objęty opieką w sposób 
kompleksowy. 

Co powinien zrobić pacjent, któ-
ry jest zainteresowany udziałem 
w którymś z programów?

Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do kontaktu pod nr 
telefonu: 885 900 885.Poza tym 
na bieżąco na naszej stronie in-
ternetowej, na plakatach, a także 
w kolejnych numerach Panoramy 
Trzebnickiej i na stronie interne-
towej gminy www.trzebnica.pl 
będziemy informować o konkret-
nych datach i szczegółach. Ser-
decznie zachęcam do udziału w 
naszych programach.              (evi)

TERMIN PROGRAM OFERTA

LUTY Zdrowy Senior

Czas trwania 4  miesiące. Oferta skierowana do osób 60+, 
W ramach programu prelekcje z geriatrą, psychologiem, 
dietetykiem, zajęcia rehabilitacyjne (ćwiczenia suche, re-
habilitacja w wodzie, Nordic Walking, masaże)

LUTY Zdrowe plecy
Ćwiczenia rehabilitacyjne w grupie. Oferta skierowana 
do osób 30+. Rozpoczęcie zajęć 6 lutego  

LUTY Masaż leczniczy i relaksacyjny- 
Dolegliwości bólowe kręgosłupa, napięcia karku, bóle 
głowy, bóle promieniujące, bóle promieniujące do koń-
czyn dolnych, drętwiejące ręce 

MARZEC Szczepienia HPV, 
przeciwko rakowi szyjki macicy

3 darmowe szczepienia, finansowane przez Gminę 
Trzebnica, przeznaczone dla dziewcząt z rocznika 2001

MARZEC Uwaga: waga! Program walki z otyłością.

Moduł dla dorosłych i dla dzieci. W ramach programu 
prelekcje z dietetykiem, psychologiem, zajęcia rehabili-
tacyjne (ćwiczenia suche, rehabilitacja w wodzie, Nordic 
Walking)

4 KWIETNIA 
2014 r. Biała Sobota Porady specjalistów, akcje zdrowotne

MAJ Nietrzymanie moczu
Moduł dla dorosłych i dla dzieci. Konsultacje z  psycholo-
giem, urologiem, ginekologiem. Zabiegi z zakresu fizjo-
terapii.

CZERWIEC Serce masz tylko jedno. Program kardiolo-
giczny Diagnostyka, poradnictwo

CZERWIEC Idzie rak. Program onkologiczny Moduł na mężczyzn i dla kobiet. Poradnictwo w zakresie 
ginekologii, fizjoterapii. 

WRZESIEŃ Cukrzyca Moduł dla dzieci i dla dorosłych. Konsultacje z diabetolo-
giem, dietetykiem, fizjoterapeutą. 

PAŹDZIERNIK Biała Sobota Porady specjalistów, akcja zdrowotne

LISTOPAD Schorzenia neurologiczne: udar mózgu
Moduł dla osób chorych i dla rodzin osób chorych (kon-
sultacje ze specjalistami, w tym konsultacje psycholo-
giczne, fizjoterapeutyczne, pomoc pielęgniarska, 

Żyjmy zdrowo!

Za p r a s z am y  d o  ud z i a ł u!  
Ma r e k   Dł u g o z im a  -  Bu rm i s t r z   Gm in y  Tr z e bn i c a

Ann a   Im i e l s k a  -  Pr e z e s   Tr z e bn i c k i e g o   Ce n t rum   Me d y c z n e g o   ZDRÓJ
Da r iu s z   Dru k a r c z y k  -  Pr e z e s   Tr z e bn i c k i e g o   Pa r k u   Wo d n e g o   ZDRÓJ

Burmistrz Marek Długozima oraz prezes Anna Imielska (na zdj. z doktor E. Koło-
dyńską) zapraszają do korzystania z programów przygotowanych przez Trzeb-
nickie Centrum Medyczne ZDRÓJ, Trzebnicki Park Wodny ZDRÓJ oraz gminę 
Trzebnica. 
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JOANNA 
GAJEWSKA 
pracownik 
zakładu 
komunalnego
- W mojej oce-
nie, budowa 
Szkoły Muzycz-
nej w Trzebni-
cy, jest dobrym 

posunięciem  strategicznym. Z 
otwarciem takiej szkoły wzra-
sta szansa na muzyczną edukację 
dzieci i młodzieży z naszego te-
renu. Wielu rodziców decydując 
się na edukację swoich pociech w 
szkole muzycznej musieli wiązać 
się, chcąc nie chcąc, z Wrocła-
wiem. Na pewno było to bardzo 
uciążliwe dla dzieci i dla samych 
rodziców. Nowa szkoła w dużym 
stopniu uprości życie i zmniejszy 
koszty, choćby dojazdu. Co ważne, 

kolejna nowa szkoła zwiększy pre-
stiż i atrakcyjność samego miasta 
i gminy.

PATRYK 
SZYMANO-
WICZ 
student 
Uniwerstytetu 
Przyrodniczego 
- Jestem jak naj-
bardziej za bu-
dową szkoły. W 
naszych czasach 

stawia się głównie na edukację i 
wykształcenie. Młodzież powin-
na mieć nieograniczony dostęp do 
szkół i to dobrych. Jeśli chodzi o 
tego rodzaju szkoły, z reguły były 
w dużych miastach, co stanowiło 
bardzo duży problem dla wielu ro-
dzin. Ważne jest, że osoby u wła-

dzy zdają sobie sprawę z potrzeby 
kształcenia przyszłych pokoleń i 
to muzycznie. Przecież mamy tak  
dużo zdolnej młodzieży, szkoda 
zaprzepaścić taki potencjał.

JERZY 
NOWEK  
pracownik 
prywatnej 
firmy 
-  Jestem za bu-
dową każdej 
szkoły. Żyjemy 
w  dziwnych 
czasach, gdzie 

zamyka się częściej  szkoły, niż je 
otwiera. Jesteśmy społeczeństwem 
z dużym potencjałem muzycz-
nym. Słyniemy na całym świecie 
z wielu wybitnych muzyków, a 
taka szkoła wyrównuje szanse i 
daje start wielu młodym ludziom, 

a zwłaszcza tym z małych aglome-
racji. Nie każdego rodzica stać na 
pokrycie kosztów dojazdu dziecka 
np. do Wrocławia. Jest to na pew-
no duży wysiłek finansowy dla 
gminy, ale na edukacji nie wolno 
oszczędzać.

AGNIESZKA 
GRZYB 
studentka 
Politechniki 
Wrocawskiej
- Na moich 
oczach  miasto 
z roku na rok 
pięknieje i roz-
budowuje się. 

Wiadomość o budowie szkoły i 
to muzycznej bardzo mnie zasko-
czyła. Tego typu edukacja zawsze 
kojarzyła mi się z dużym miastem, 
a tu proszę, rzeczy niemożliwe, są 
jednak możliwe. Taka inwestycja 
świadczy o wysokim poziomie 
włodarzy miasta i ich daleko-
wzroczności. Mogę tylko pogratu-
lować odwagi i rozmachu przed-
sięwzięcia. Niewątpliwie miasto 
wiele zyska na tej inwestycji. 

TOMASZ 
KOWALSKI      MUZYK 
 
- Fakt powstania szkoły mu-
zycznej w Trzebnicy to ogrom-
ny krok, który ułatwi życie 
niejednemu spośród nas. Je-
stem przekonany, że to szansa 
dla naszych dzieci, możliwość 
spełnienia ich marzeń, świet-
na droga do samorealizacji. 
Trzebnica i okolice niejedno-
krotnie udowadniały, że jest 
to teren bardzo bogaty w zdol-
nych muzyków, często ama-
torów, którzy mimo wszystko 
potrafią się wybić. Szkoła bę-
dzie bezpłatna, nie trzeba bę-
dzie już posyłać dzieci na pry-
watne, kosztowne lekcje.
Mój syn już nie może się do-
czekać otwarcia, a ja tym bar-
dziej. On będzie miał szansę, 
jakiej ja nigdy nie miałem. 
Całym sercem będę wspierać 
trzebnicką szkołę muzyczną, 
bo naszym zdolnym pocie-
chom trzeba pomagać, zwłasz-
cza, że w dzisiejszych czasach 
- gonitwy za pieniądzem, to 
właśnie muzyka sprawia, że 
choć na moment zwalniamy 
tempo i wsłuchujemy się w jej 
dźwięki.

Opracowała Edyta Bąk

Szkoła Muzyczna. Dobry pomysł? 
We wrześniu swoje podwoje otworzy Szkoła Muzyczna w Trzebnicy. Co o tej inwestycji sądzą mieszkańcy i czy 
według nich warto stawiać na rozwój muzyczny dzieci i łodzieży zapytaliśmy kilka osób. Poniżej ich wypowiedzi. 
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 W konkursie brano pod uwa-
gę liczbę osób, które skorzystały 
w przychodni z badań profilak-
tycznych oraz wszelkie działania 
profilaktyczne i promocyjne pro-
wadzone przez Gminę Trzebnica, 
Trzebnickie Centrum Medyczne 
ZDRÓJ oraz Trzebnickie Centrum 
Kultury i Sportu, m.in. - organi-
zację spotkań w ramach „Białych 
Sobót”, uruchomienie programu 
Trzebnickiej Rodziny 3+, szczepie-
nia przeciw wirusowi HPV, a także 
szkoleń dla pracowników, itd.
 Ideą Konkursu Zdrowa Gmi-
na jest podkreślenie wagi badań 
profilaktycznych, a jego głównym 
zadaniem - zachęcanie ludzi do 

zgłaszania się na badania mające na 
celu wczesne wykrycie raka piersi, 
szyjki macicy oraz jelita grubego. 
Warto pamiętać, że mammografia, 
cytologia i kolonoskopia to jedne z 
podstawowych badań umożliwia-
jących rozpoznanie choroby w jej 
wczesnym stadium. Dzięki takim 
działaniom, po zdiagnozowaniu 
nowotworu, pacjent otrzymuje 
szansę na całkowity powrót do 
zdrowia. 
 W konkursie brało udział ponad 
500 gmin z całej Polski, do drugie-
go etapu konkursu zakwalifikowa-
no tylko 14 z nich.

[kk]

Zdrowa Gmina
Gmina Trzebnica uczestniczyła w IV edycji konkursu Polskiej Unii 
Onkologii - Zdrowa Gmina. Jego celem jest zwiększenie liczby 
osób zgłaszających się na badania profilaktyczne w kierunku 
chorób nowotworowych, organizowane przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia i Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych 
– mammografię, cytologię i kolonoskopię.

 Na piątek Trzebnicki Park 
Wodny ZDRÓJ przygotował wie-
le niespodzianek, m.in. konkurs 
z nagrodami, w którym należy 
odpowiedzieć na pytania z za-
kresu ratownictwa. W sobotę bę-
dzie można skorzystać z bogatej 
oferty Trzebnickiego Centrum 
Medycznego ZDRÓJ, np. zmie-
rzyć ciśnienie i poziom cukru, a 
także przespacerować się wokół 
Hali Stulecia z kijkami do nordic 
walking, pod okiem profesjonali-
stów. W niedzielę stoiskiem Gmi-
ny Trzebnica zawładnie Super 
Kot oraz sołectwo Szczytkowice, 
które jako gospodarz Dożynek 
Gminnych 2014 przygotuje wiele 
smakołyków. 
 Tematem przewodnim będą 

jabłka i marchewki – będzie moż-
na skosztować dżemu z marchew-
ki, rogalików oraz ciasta. Nie 
zabraknie też pysznych paszteci-
ków oraz tradycyjnego chleba ze 
smalcem i ogórkiem. Maskotka 
Trzebnicy – Super Kot opowie o 
miejskiej zabawie dla całych ro-
dzin, polegającej na odwiedze-
niu wszystkich rzeźb kotków w 
Trzebnicy, a przy okazji poznaniu 
zabytków i atrakcji naszego mia-
sta. Odbędzie się także konkurs 
rysunkowy, na uzupełnienie bę-
dzie czekać krzyżówka z wiedzy 
o Trzebnicy, będzie można także 
ułożyć wizerunek Super Kota z 
wielkich puzzli. Dla najmłod-
szych przygotowano wiele upo-
minków.                                  [kk]

Trzebnica na Targach Turystycznych
Od 7 do 9 lutego (piątek–niedziela) w Hali Stulecia 
we Wrocławiu odbędą się Międzynarodowe Targi 
Turystyczne, w których – podobnie jak w poprzednim 
roku – będzie uczestniczyć Gmina Trzebnica. Pierwszego 
dnia naszą gminę reprezentować będzie Trzebnicki Park 
Wodny ZDRÓJ, drugiego -Trzebnickie Centrum Medyczne 
ZDRÓJ, natomiast w niedzielę - sołectwo Szczytkowice, 
które przygotuje lokalne potrawy i smakołyki oraz 
maskotka Trzebnicy - Super Kot. 

Zaproszenie na konferencję 
ks. prof. Pawła Bortkiewicza TChr w Trzebnicy 
dotyczącej głośnej ostatnio sprawy gender.
 

Temat konferencji: Gender - zagrożenie dla człowieka i miłości.
Data: 9 luty (niedziela) godz. 16.00
Miejsce konferencji: Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu, ul. Pru-
sicka 12
Prelegent: Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz (chrystusowiec) jest wy-
kładowcą na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Wyż-
szej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a także na Uni-
wersytecie Przyrodniczym w Poznaniu i Politechnice Poznańskiej. Jest 
członkiem Komitetu Nauk Teologicznych PAN i Rady Programowej 
Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie. Prowadzi wykła-
dy z teologii moralnej szczegółowej, katolickiej nauki o małżeństwie i 
rodzinie oraz z katolickiej nauki społecznej. Jego zainteresowania na-
ukowe to: bioetyka, etyka, familiologia, katolicka nauka społeczna.
Pytania, dyskusja: po konferencji jest przewidziana możliwość pytań 
i dyskusji.

Zaprasza parafia pw. Św. Bartłomieja i Św. Jadwigi
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ROZMOWA Z SOŁTYS KOMOROWA -  MAGDALENĄ MALESĄ 

Jak w pięciu zdaniach  mogłaby 
Pani opisać Komorowo, które-
mu Pani sołtysuje?

Komorowo to przede wszystkim 
piękne i spokojne miejsce. Wio-
ska jest czysta, każdy bowiem 
mieszkaniec dba o swoją posesję. 
Plusem jest także i to, że leży bli-
sko miasta. Jest łatwy dostęp do 
komunikacji autobusowej. Za-
ledwie kilka kilometrów od Ko-
morowa znajduje się szkoła oraz 
ośrodek zdrowia.  
Czy według Pani Komorowo jest 
inne od pozostałych wiosek? 
Lepsze, może gorsze?

Moim zdaniem każda miejsco-
wość ma swój klimat i swoją hi-
storię. Trudno jest odpowiedzieć, 
żeby nikogo nie urazić, ale każdy 
mieszkaniec chciałby powiedzieć, 
że jego wioska jest najpiękniejsza. 
Jednak śmiało mogę powiedzieć, 
że jesteśmy wyjątkowi, bo na na-
szych terenach mieszka niezwy-
kły ptaszek białożytek, znajdują-
cy się pod ścisłą ochroną. 
Sołtysowanie do trudna rola? 

Tak, to rola trudna, bo nie przez 
wszystkich doceniana. Trzeba 
mieć do niej bardzo dużo cierpli-
wości. Uważam, że powinny ist-
nieć przepisy, które przyznałyby 
nam urzędnicze kompetencje, a 
przynajmniej jakąś ich część. My, 
sołtysi, bardzo dużo siły i energii 
poświęcamy bowiem na sprawo-
wanie tej funkcji. 
Co Panią, jako sołtysa wsi, naj-
bardziej cieszy, a co najbardziej 
irytuje?

Cieszę się, że udało nam się zre-
alizować nasze plany, czyli wy-
budowanie świetlicy oraz placu 
zabaw.  Mieszkańcy czekali na 
nią ponad 10 lat. Myślę, że bar-
dzo duża w tym rola burmistrza 
Marka Długozimy, który wspierał 
moje starania. Dobra współpraca 
między sołectwami a gminą owo-
cuje nowymi inwestycjami. Nie 
tylko przecież nasza wioska kwit-
nie. To cieszy. Ostatnio miałam 
okazję uczestniczyć w spotkaniu 
noworocznym włodarzy z sołty-
sami i widziałam relacje, jakie pa-
nują na linii gmina-sołectwa. To 
cieszy. A umiejętność dojścia obu 
stron do konsensusu zawsze rodzi 
nowe pomysły i rozwiązania. 
Irytują mnie natomiast osoby, 
których głównym celem jest kry-
tykowanie, ale bez chęci podjęcia 
jakiejkolwiek inicjatywy. Boli, 
gdy ktoś nie zauważa mojej pracy, 
albo nie chce jej zauważyć. A zło-
ści, gdy ta ignorancja przeradza 
się następnie w bezmyślne doku-
czanie. 
A ludzie w Komorowie? Dobrzy 
są? Pomocni?

Mieszkańcy Komorowa pomaga-
ją i chcą się angażować, ale czę-
sto potrzebują zachęty, prośby o 
pomoc. Wielu z nich ma dobre i 
ciekawe pomysły, ale nie wszyscy 
są na tyle odważni, by je przedsta-
wić. Szkoda. Są też osoby, które 
same próbują coś robić, ale znie-
chęcają się, gdy słyszą gosy kry-
tyki od malkontentów. Czasami 
bywa trudno, jak w każdej wiosce 
chyba. 

Największy sukces wioski to...

Jak już wcześniej wspominałam 
- świetlica, plac zabaw oraz kil-
ka lat temu wybudowany chod-
nik. Bardzo dużą radością dla 
mieszkańców jest drużyna piłki 
nożnej „Zryw Komorowo”, która 
powstała w ubiegłym roku. Za-
uważyłam, iż mieszkańcy chętnie 
przychodzą na mecze oraz wyjeż-
dżają na mecze wyjazdowe. Poza 
tym od trzech lat bierzemy udział 

w dożynkach zarówno parafial-
nych, jak i gminnych.
Rzecz, której najbardziej brakuje? 

Bardzo brakuje nam przystanku 
autobusowego po drugiej stronie 
ulicy.  Droga prowadząca przez 
wioskę jest prosta, a auta rozwi-
jają na niej zawrotną prędkość. 
Większość dzieci dojeżdża au-
tobusami do szkoły w Ujeźdźcu 
Wielkim, a starsi do tamtejszego 
ośrodka zdrowia i często muszą 
się przemieszczać z jednej strony 

ulicy na drugą, a to jest bardzo 
niebezpieczne. 
Czy wioska umie się integro-
wać, jeśli tak, to w jaki sposób?

Mieszkańców integrują mecze 
piłki nożnej, a poza sezonem róż-
ne okolicznościowe imprezy oraz 
dożynki. Spotykamy się wów-
czas, by wspólnie zrobić wieniec 
czy przystroić kramik. Tę pomoc 
otrzymuj zazwyczaj od stałej gru-
py mieszkańców, którym dziś ser-
decznie dziękuję. Natomiast oso-
by nieprzekonane do wspólnych 
inicjatyw, zachęcam do integra-
cji, bo warto. 

Plany na 2014 rok. Są już sprecy-
zowane? 

W planach mamy bardzo dużo 
inwestycji, a najważniejsze to 
droga dojazdowa na świetlicę, 
plac zabaw oraz boisko sporto-
we. Myślimy te o przystanku au-
tobusowym. Liczę w tej mierze 
na przychylność burmistrza oraz 

radnych. 
Bardzo przydałaby się też droga 
asfaltowa z Komorowa do Komo-
rówka. W sferze marzeń na razie  
pozostaje  boisko wielofunkcyjne. 
Liczę, że kiedyś powstanie, bo w 
końcu Gmina Trzebnica to gmina 
wspierająca sport.
Czy Komorowo rozrasta się? Czy 
widać jak się rozwija? 

Mieszkańców wciąż nam przy-

bywa, a ja staram się, aby starsi 
poznawali tych nowych. Z tego 
powodu organizuję różne spo-
tkania dla dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych. Przychodzą ci, którzy 
chcą się zintegrować z lokalną 
społecznością. Zmuszać niko-
go nie mogę, choć żałuję, że nie 
wszyscy są otwarci. 

Czego życzyć Pani w nowym 
roku, a czego mieszkańcom? 

Myślę, że jednym i drugim trzeba 
życzyć cierpliwości. W sierpniu or-
ganizujemy dożynki parafialne pa-
rafii w Koczurkach. Życzmy sobie 
tego, by wszystko się udało, żeby 
pogoda dopisała oraz żeby było 
dużo chętnych rąk do pomocy.

Rozmawiała 
Agnieszka Pruszkowska-Jarosz 

Wioska oczami sołtysa

W ubiegłym roku w sierpniu mieszkańcy Komorowa otrzymali do użytku nowo wybudowaną świetlicę wraz z wiatą. Na 
zdjęciu -  sołtys M. Malesa, burmistrz M. Długozima, ks. K. Dorna SDS, wykonawca inwestycji J. Wesołowski oraz mieszkań-
cy i pracownicy gminy w trakcie oficjalnego otwarcia. 

Sołtys Magdalena Malesa. 
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Uwaga rowerzyści!
Informujemy, że każdy rower po-
winien być wyposażony:
▶ z przodu w jedno światło po-

zycyjne barwy białej lub żółtej 
selektywnej,

▶ z tyłu w jedno światło od-
blaskowe barwy czerwonej o 

kształcie innym niż trójkąt oraz 
jedno światło pozycyjne barwy 
czerwonej, które może być mi-
gające.

Jazda pojazdem jednośladowym lub 
wielośladowym (rower) od zmierz-
chu do świtu bez tego typu oświetle-
nia jest zagrożona sankcją zgodnie 
z art. 88 Kodeksu Wykroczeń, w 
związku z art. 51 ust. 6 prd.

STRAŻ  MIEJSKA    
71 / 388 81 14

POLICJA     
71 / 388 82 00

STRAŻ POŻARNA
71 / 312 07 88

Sekcja skupia młodzież i dzieci któ-
re wędkują lub uczą się wędkowa-
nia. Szkolimy młodzież w sportach 
rzutowych "Casting Sport” i uczest-
niczymy w zawodach regionalnych, 
jak i ogólnopolskich.
Casting Sport, to dyscyplina nowa 
w naszym regionie. lecz możemy 

się pochwalić małymi osiągnię-
ciami w zawodach rzutowych, w 
których naszą gminę w 2013 roku 
reprezentował Bartosz Korban na 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży Wędkującej. W Olimpiadzie 
uczestniczyli też - Emil Wojtyczka i 
Dominik Blabuś.

Poza Casting Sport sekcja szkoli 
w wędkarstwie spławikowym i 
uczestniczy w zawodach ogólno-
polskich, regionalnych i okręgo-

wych.
Nowoczesne wędkarstwo to nie 
stereotypowe siedzenie godzinami 
nad wodą, by złapać jedną rybę. To 
obecnie nowoczesny sprzęt wyczy-
nowy, technologie, strategie i tre-
ningi, to też Casting Sport.
Dlatego zapraszamy młodzież  do 
uczestnictwa w naszych zajęciach i 
do zainteresowania się naszą sekcją.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej 
strony www.gozdawaryby.pl i zapo-
znania się z ideą wędkarstwa oraz 
Casting Sport.         Gozdawa Team

Wędkarstwo i Casting Sport
5 listopada Koło nr 23 PZW Trzebnica powołało Sekcje Sportów 
Wędkarskich "Gozdawa Team" w Kuźniczysku. Celem sekcji jest pro-
pagowanie sportu wędkarskiego oraz Casting Sport (sporty rzutowe).

Policja i Komisarz Lew 
na finale WOŚP
Tradycyjnie  już policjanci powiatu 
trzebnickiego zagrali z Wielką Or-
kiestrą Świątecznej Pomocy. Funk-
cjonariusze prewencji, ogniwa dro-
gowego oraz służb kryminalnych 

dbali o bezpieczeństwo wolonta-
riuszy. Patrolowali tereny miast i 
wsi. Szczególną ochroną zostały 
objęte miejsca zbiórek pieniędzy 
oraz rejony sztabów.

W tym roku po raz pierwszy po-
licyjna maskotka Komisarz Lew 
odwiedziła dzieci w trzebnickim 
szpitalu, gdzie wspólnie z wolon-
tariuszami wręczyła dzieciom ko-
lorowe baloniki, życząc szybkiego 
powrotu do zdrowia.   
Komisarz Lew wzbudzał uśmiech 
na twarzach dzieci, które chętnie 
pozowały do zdjęć z ulubioną ma-
skotką policyjną. Dziecięcy bohater 
wniósł mnóstwo radości i niezapo-
mnianych wrażeń.   

Pijana matka „opieko-
wała się” dzieckiem 
Policjanci z Komendy Powiatowej 
Policji w Trzebnicy zatrzymali pi-
janą kobietę, która opiekowała się 
swoją córką. Jak ustalili funkcjona-
riusze, w mieszkaniu chwilę wcze-
śniej odbywała się impreza z jej 
udziałem, a kobieta mając ponad 2 
promile w organizmie sprawowała 
opiekę nad dzieckiem. 
Funkcjonariusze Rewiru Dzielni-
cowych z Komendy Powiatowej 
Policji w Trzebnicy zatrzymali pi-
janą 29-latkę, która będąc w stanie 
upojenia alkoholowego opiekowała 
się swoim dzieckiem. Do zdarze-

nia doszło 7 stycznia 2014 roku. 
Policjanci tuż po godzinie 21.00 
otrzymali informację o libacji al-
koholowej i awanturze w jednym 
z mieszkań na terenie miasta. Ze 
zgłoszenia wynikało, że w miesz-
kaniu znajdowała się małoletnia 
dziewczynka. Funkcjonariusze 
niezwłocznie pojechali to spraw-
dzić. Na miejscu zastali 29-letnią 
kobietę i jej 7-letnią córkę. Policjan-
ci zauważyli, że kobieta jest pod 
wyraźnym wpływem alkoholu, a 
dziewczynka ma zadrapania na 
twarzy i szyi. Badanie przepro-
wadzone przez funkcjonariuszy 
wykazało ponad 2 promile alko-
holu w organizmie matki. Ustalili 
również, że w mieszkaniu właśnie 
zakończyła się impreza. 29-latka 
została zatrzymana i trafiła do poli-
cyjnego aresztu, a dziecko przewie-
ziono do szpitala, gdzie pozostało 
pod opieką lekarzy. Obecnie funk-
cjonariusze wyjaśniają wszystkie 
okoliczności tej sprawy. Jeśli zgro-
madzony materiał wykaże, że mat-
ka swoim nieodpowiedzialnym 
zachowaniem naraziła dziecko na 
bezpośrednie zagrożenie dla jego 
życia bądź zdrowia, grozić jej może 
kara nawet do 5 lat pozbawienia 
wolności.

Nielegalne mycie pojazdu
W  dniu 13 stycznia o godzinie 
14.20 zgłoszono patrolowi Straży 
Miejskiej nielegalne mycie pojazdu 
na ulicy Młynarskiej w Trzebnicy. 
Strażnicy udali się na wskazane 
miejsce, gdzie mężczyzna mył po-
jazd na jezdni obok posesji. Męż-
czyzna został wylegitymowany i 
pouczony. Sprawca oświadczył, że 
nie zdawał sobie sprawy z popeł-
nionego wykroczenia i zobowiązał 
się, że dostosuje się do obowiązują-
cego regulaminu.

Wyciekające szambo
Do miejscowości Taczów Wielki 
w dniu 14 stycznia został wezwa-
ny patrol Straży Miejskiej. Jeden z 
mieszkańców poinformował o wy-
ciekającym szambie z posesji. Gdy 
funkcjonariusze przybyli na miej-
sce, zauważyli strumień cieczy na 
jezdni. Pod wskazanymi adresami 
zastano tylko jednego mieszkańca, 
który oświadczył, że z jego posesji 
szambo jest regularnie wypompo-
wywane przez wyspecjalizowaną 
firmę. Mieszkanka poinformowała 
funkcjonariuszy, że sąsiedzi są w 
obecnej chwili w pracy i będą do-
stępni w godzinach popołudnio-
wych. Kobietę poinformowano o 
konieczności przygotowania ra-
chunków za wywóz nieczystości 
ciekłych, zostanie bowiem prze-

prowadzona kontrola umówi ra-
chunków na wywóz nieczystości. 
Na miejscu wykonano dokumen-
tację zdjęciową. Dalsze czynności 
w tej sprawie  nadal są prowadzone.

Porzucony pies w UM
W poniedziałek 16 stycznia o go-
dzinie 14.30 wezwano funkcjona-
riuszy Straży Miejskiej do Urzędu 
Miejskiego, gdzie znajdował się 
pies przywiązany do grzejnika. Na 
swojego właściciela czekał kilka 
godzin. Pies został doprowadzony 
do siedziby Straży Miejskiej, w celu 
przewiezienia go do tymczasowego 
schroniska w Trzebnicy. Po dłuż-
szej chwili pojawił się roztargniony 
właściciel psa i odebrał czworonoga 
z siedziby straży.

Podtopione piwnice
W dniu 15 stycznia o godzinie 7.51 
do Powiatowego Urzędu Pracy we-
zwano jednostkę Straży Pożarnej. 
Po przybyciu zastępu stwierdzo-
no podtopienie piwnic budynku, 
woda wypełniała pomieszczenia 
do wysokości 30 cm. Funkcjo-
nariusze wypompowali z piwnic 
50m3 wody przy pomocy pompy 
szlamowej. Akcja trwała około go-
dziny. W akcji udział wzięło trzech 
strażaków i jeden wóz bojowy.  

Niebezpieczne
sadze kominowe
W środę, 15 stycznia o godzinie 
01.20 zostały wezwane jednostki 
PSP Trzebnica do pożaru sadzy w 
przewodzie kominowym w budyn-
ku wielorodzinnym w Głuchowie 
Górnym. Po przybyciu jednostek 
straży pożar został stłumiony, piec 
wygaszony. Po oględzinach stwier-
dzono niedrożność przewodu ko-
minowego. Strażacy sprawdzili 
mieszkania detektorem wieloga-
zowym na obecność tlenku węgla. 
W jednym z mieszkań wykryto 
obecność tlenku. Pomieszczenia 
przewietrzono, komin został udroż-
niony i sprawdzony kamerą termo-
wizyjną. Mieszkańcy mogli powró-

cić bezpiecznie do swoich mieszkań. 
Na akcję przybyły trzy wozy bojowe 
i siedmiu funkcjonariuszy PSP. Ak-
cja gaszenia trwała dwie godziny.

Spłonął ford
W dniu 14 stycznia o godzinie 
19.30 zostały wezwane dwie jed-
nostki Straży Pożarnej do płonące-
go auta marki Ford Focus na ulicy 
Kazimierza Wielkiego w Trzebni-
cy. Po przybyciu na miejsce, funk-
cjonariusze zastali płonący pojazd 
na posesji, pożar ugaszono jednym 
prądem ciężkiej piany. Po zakoń-
czeniu działań przez strażaków 
miejsce zostało przekazane do nad-
zorowania funkcjonariuszom Stra-
ży Miejskiej i policji. Akcja trwała 
ponad pół godziny. 

Apel do właścicieli psów!
W związku z licznymi skargami 
mieszkańców, dotyczącymi biega-
jących 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 sankcją 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.  



15

Konkurs fotograficzny 4 Pory 
Roku w Gminie Trzebnica po-
woli dobiega końca. Do 20 
marca można zgłaszać zdjęcia 
w jego ostatniej, zimowej od-
słonie. Natomiast teraz prezen-
tujemy wyniki etapu Jesień. I 
miejsce przyznano Bartoszowi 
Skulimowskiemu za zdjęcie 
drogi krzyżowej w Lesie Buko-

wym. Trzy wyróżnienia trafia-
ją do: Anny Marczak, Piotra 
Szewczyka oraz Wojciecha Ka-
mińskiego. Serdecznie gratulu-
jemy!
Po odbiór nagród zapraszamy 
od 22 stycznia do pokoju 100 w 
Urzędzie Miejskim (II piętro), w 
godzinach pracy urzędu.        [kk]

Jesień w Gminie Trzebnica 
Wyniki konkursu fotograficznego

I miejsce Bartosz Skulimowski - Las Bukowy, droga krzyżowa. 

Wyróżnienie: Piotr Szewczyk - Jesień, Las Bukowy.  

Wyróżnienie: Wojciech Kamiński - Jesień, sady trzebnickie.   

Wyróżnienie: Anna Marczak - Bazylika.

ul. Leśna 5   Trzebnica

tel. 71 312 14 38     
www.trzebnicazdroj.eu   
biuro@trzebnicazdroj.eu

Godziny otwarcia: 

BASEN WEWNĘTRZNY
pn–pt od 7.00 do 22.00
sb–nd od 8.00 do 22.00
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BARBARA ULATOWSKA 

W akcji wzięło udział blisko 100 
wolontariuszy, przy czym oprócz 
młodych z miasta Trzebnica, 
ogromną część stanowili ucznio-
wie SP oraz gimnazjum z Ujeźdź-
ca Wielkiego. W tym miejscu 
ogromne podziękowania należą 
się sołtysowi z Ujeźdźca Wiel-
kiego Wiesławowi Nicie, za bez-
pośrednią pomoc w dotarciu do 
wolontariuszy i ich rodziców w 
celu dokonania formalności przy 
ich rejestracji w Fundacji WOŚP.
Już na kilka dni przed Finałem, 
jak zawsze pomocni  harcerze z 
Pierwszej Trzebnickiej Druży-
ny Harcerskiej „Awaria” i kilku 
innych wolontariuszy, zajęli się 
składaniem i plombowaniem 
puszek oraz wycinaniem nakle-
jek-serduszek, których było na 
tyle dużo, że praca zajęła parę 
godzin. Niektórzy brali serduszka 
do domu i przynosili powycinane 
dnia kolejnego. Było dużo pra-
cy, ale atmosfera wesoła i dzię-
ki harcerzom – rozśpiewana. 11 
stycznia, czyli na dzień przed Fi-
nałem większość tej samej ekipy 
pomagającej w przygotowaniach, 
zajęła się dekorowaniem sali wi-
dowiskowej, tak, aby w dniu na-
stępnym prezentowała się bardzo 
kolorowo. 

Wesoły Bus WOŚP 
Od godziny 14, wyjątkowo pomi-
mo niedzieli, kursował bus miej-
ski pod nazwą WESOŁY BUS 
WOŚP. Jak twierdzi kierowca 
busa – korzystali z niego głównie 
(choć nie tylko) wolontariusze, 
którzy dzięki temu mogli wygod-
nie przemieszczać się w miejsce 
wyznaczone przez siebie na prze-
prowadzenie kwesty. Od godziny 
16 bus był szczególnie wesoły, 
gdyż rozbrzmiewał muzyką w 
wykonaniu pana Mariana Kowal-
skiego, który wraz z żoną i kilko-
ma członkami zespołu śpiewał i 
grał na akordeonie. Po przejecha-
niu planowanego dystansu, pan 
Marian wraz ze swym zespołem 
zawitali do Trzebnickiego Cen-
trum Kultury i Sportu, by uświet-
nić ten dzień swoim występem w 
holu, gdzie miała miejsce loteria 
ciesząca się dużym zainteresowa-
niem.
Od godziny 11, każdy z wolonta-
riuszy miał możliwość posilenia 
się pysznym, gorącym żurkiem, 
ufundowanym przez trzebnickie 
Palermo oraz smakowitą, czeko-
ladową muffiną od cukierni Beza.

Ciekawie na scenie 
Występy artystyczne były bardzo 
różnorodne.  Każdy mógł odna-
leźć coś dla siebie, a poziom wy-
konawstwa był bardzo wysoki. 
Koncert rozpoczęła grupa Roker, 
z repertuarem lat 60. Aż trudno 
było ustać w miejscu! Kolejny 
występ zaskoczył niejednego słu-
chacza. Dopiero co powstały ze-
spół VictriBells przywitał publikę 

popularnym utworem z repertu-
aru Kamila Bednarka, prezen-
tując następnie własne, równie 
wpadające w ucho kompozycje. 
Nawet w kuluarach, tuż za sce-
ną, czekające na swój występ ze-
społy podrygiwały w rytm ich 
muzyki. Zaraz po Bellsach wy-
stąpiła grupa Etnovo, wykonując 
3 własne utwory, utrzymujące się 
w konwencji popu zmieszanego 
z muzyką etniczną. 7 kolorowo 
ubranych dziewcząt, a szczegól-
nie mała Marysia Wilgosz – za-
chwyciły publiczność. Zaraz po 
Etnovo scenę opanowali raperzy 
ALG&Cornolio, rozgrzewając 
publiczność swoimi rytmiczny-
mi utworami. Pozostając w hip
-hopowych klimatach rewelacyj-
ne widowisko zapewniła grupa 
EXPRESJA CREW z Obornik 
Śląskich, dając pokaz tańca bre-
akdance. Na koniec tegoż bloku, 
muzycznym show uraczył nas 
duet 2A90 czyli nie kto inny tylko 
ALG oraz ADEE, trzebniccy ra-
perzy w nowym składzie.Tuż po 
tym występie odbyła się licytacja 
płyty Adee, której cena osiągnęła 
40 zł. 

Finał z humorem
Po występach muzycznych przy-
szedł czas na zmianę i do akcji 
wkroczyła grupa kabaretowa 
Trzebnickiego Centrum Kultury 
Formacja DeFormacja, wprowa-
dzając publiczność w bardzo we-
soły nastrój. Zaraz po nich na sce-
nie zainstalował się wrocławski 
zespół Hoverla, który wypełnił 
folk-rockowymi dźwiękami  całe 
TCKiS. Charyzmatyczna Klaudia 
Adamus, nie tylko pięknie śpie-
wała, ale również nieźle tańczy-
ła, z powodzeniem przyciągając 
uwagę publiczności. Ale to jesz-
cze nie był koniec tańców! Gdy 
tylko mocnym, folkowym ak-
centem Hoverla zakończyła swój 
koncert, na parkiecie pojawiła się 
grupa dziewczyn wykonujących 
ZUMBĘ! Od tej chwili, przez 
kolejnych 15-20 minut dziewczy-
ny, synchronicznie wykonywały 
układy taneczne, wciągając w to 
również publiczność, której mło-
da część okupowała miejsca pod 
sceną! Po efektownym  występie 
grupy tańczącej nastąpiła chwila, 
na którą wiele osób czekało bar-
dzo długo. Mikrofony przejął bo-
wiem Kabaret Chyba! Niesamo-
wita interakcja z publicznością, 
śmiech do łez, skecze których nie 
można zapomnieć – to właśnie 
oni: Piotr Gumulec oraz Maciej 
Gliński zapewnili Trzebnicy nie-
zapomniane, wesołe 40 minut 
dobrej zabawy! Kolejnym artystą 
tego wieczoru był zespół Iza Moż-
dżeń Band występujący też pod 
nazwą IM BAND FANKI TIM, 
który wykonał kawał dobrej mu-
zyki z takich gatunków jak  funk, 
soul i jazz. Nasz trzebnicki skład 
z wysokiej półki. Śpiewająco wy-
stąpiła następnie wrocławska wo-
kalistka Kamila Tworek, znana ze 
współpracy z najlepszymi wro-
cławskimi DJ-ami. 

Światełko do nieba
Kilka minut przed światełkiem 
do nieba na sali, pod sceną, miej-
sce zajęła jedyna żeńska grupa 
perkusyjna w Polsce: Mamatu-
cada. Rozbrzmiały brazylijskie 
rytmy, perfekcyjnie wybijane na 
różnego rodzaju bębnach i grze-
chotkach. Następnie, tworząc 
pochód, dziewczyny rozpoczęły 
wyprowadzanie publiczmości z 
sali widowiskowej na zewnątrz 
TCKiS, gdzie wspólnie odpalono 
światełko do nieba! Tymczasem 
na sali widowiskowej instalował 
się już zespół znany z programu 
Must Be The Music: Trzynasta W 
Samo Południe. Ostre rockowe 
brzmienia, tatuaże, elektryczne 
gitary o niezwykłych kształtach i 
długie włosy, którymi raz po raz 
wymachiwali niektórzy z mu-
zyków – to wszystko stanowiło 
niezwykłe widowisko muzyczne. 
Zdecydowanie była to uczta dla 
fanów rocka. Na koniec wystąpi-
ła gwiazda wieczoru: trzebnicka 
Formacja CRAN, która zgroma-
dziła całe rzesze wiernych fanów 
i zachwyciła tych, którzy jeszcze 
zespołu nie słyszeli! Cran jak 
zwykle był rewelacyjny. Chłopaki 
wykonali też swój nowy utwór, za 
który zebrali gromkie brawa. 

Licytacje z emocjami
Całość od godziny 14 sprawnie i 
dynamicznie poprowadził znany 
i wzięty konferansjer z Wrocławia 
– Bartosz Lepszy, współpracujący 
m.in. z Katarzyną Cichopek czy 
Krzysztofem Ibiszem. Pomię-
dzy występami przeprowadzane 
były liczne licytacje, prowadzone 
przez Pawła Kubiaka. Najwięcej 
emocji wzbudził zestaw złożony: 
z karnetów na Trzebnicki Park 
Wodny ZDRÓj, filiżanek spre-
zentowanych przez burmistrza 
Marka Długozimę, piłki z auto-
grafami Reprezentacji Piłki Noż-
nej Kobiet od Straży Miejskiej 
oraz smakowitego tortu przygo-
towanego specjalnie na tę okolicz-
ność od Cukierni Beza. Licytacja 
była zażarta i trwała najdłużej 
ze wszystkich dotychczasowych. 
Ostatecznie wylicytowano zestaw 
za kwotę 650 zł!
Tymczasem na piętrze TCKiS 
ciężko pracowała komisja do li-
czenia pieniędzy, w składzie:   
Izabela Jaworska, Agnieszka No-
wak, Anna Szymkiewicz, Wie-
sława Kraus, Joanna Marynow-
ska–Partyka i Danuta Jędruszek. 
Kolejni  wolontariusze przycho-
dzili zdawać puszki z zebranymi 
pieniędzmi. Bardzo pomocne 
okazały się panie z Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, które wspiera-
ły komisję, zajmując się formal-
nym odbiorem puszek. Komisja 
ustaliła, że zebrano 31 286,03 zł, 
38,26 euro, 112 czeskich koron, 2 
centy amerykańskie, 3,89 funtów, 
20,30 kun chorwackich i 80 fo-
rintów węgierskich. Trudno ująć 
w słowach wszystkich darczyń-
ców, wolontariuszy i tych, którzy 
pomagali przy organizacji XXII 
Finału WOŚP. Jesteśmy pewni, 
że bez nich nie udałoby się zebrać 
tak wysokiej kwoty, a impreza nie 
byłaby tak udana. Teraz pozostaje 
mieć nadzieję, że za wszystkie ze-
brane w Polsce pieniądze uda się 
szybko zakupić potrzebny sprzęt, 
mający trafić do tych, którzy naj-
bardziej go potrzebują.

Finał z muzyką, humorem i emocjami
Tegoroczny 22. Finał WOŚP w Trzebnicy obfito-
wał w atrakcyjne występy artystyczne i mnogość 
cennych fantów. Pobiliśmy również zeszłoroczny 
rekord w zebranej kwocie!

Trzynasta W Samo Południe. Ostre, rockowe brzmienie to uczta dla fanów tej 
muzyki.  fot. Katarzyna Koćma.

Trzebnicka Formacja CRAN zgromadziła  na widowni liczną publiczność. 
 fot. Katarzyna Koćma.

Państwo  Kowalscy z zespołem przygrywali w Wesołym Busie i umilali czas w   
TCKiS. fot. autorka.

Licytacja była chwilami  zażarta. Najdroższy zestaw (prezentowany na zdjęciu) 
wylicytowano za 650 złotych.  fot. autorka.
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 - Takie spotkania nie są no-
wością. Już od wielu lat w naszej 
wiosce organizowane są podob-
ne. Od dwóch lat zajmuje się tym 
działająca u nas świetlica środo-
wiskowa, wcześniej natomiast ro-
biła to rada sołecka – mówi sołtys 
Jaźwin Bogusława Kubica.
 Sobotnie spotkanie przygoto-
wały dzieci ze świetlicy i panie 
opiekunki Lidia Kędziora i Jolan-

ta Żarkowicz, przy współpracy z 
sołtys oraz radą sołecką w skła-
dzie: Andrzej Szymczyk, Barbara 
Trelińska oraz Zbigniew Jasiński.
 Było deklamowanie wierszy, 
piosenki oraz laurki wręczone 
babciom i dziadkom, którzy przy-
byli nie tylko z samych Jaźwin, 
ale także z Trzebnicy, Kuźniczy-
ska, Księginic czy Blizocina. W 
sumie zaproszonych było prawie 

70 osób.
 Po przedstawieniu przyszedł 
czas na poczęstunek i lampkę 
wina, a potem na potańcówkę 
przy muzyce DJ-a. W międzycza-
sie czas umilał lokalny akorde-
onista Zbigniew Terlicz.
 - Jestem bardzo zadowolo-
na z tego spotkania. Było miło i 
sympatycznie. Uczestnikom też 
wszystko przypadło do gustu, bo 
pytali już o dzień seniora i atrak-
cje, jakie im zaserwujemy. Jak wi-
dać, nasza wioska umie się inte-
grować i wspólnie bawić - śmieje 
się sołtyska.

[apj]

Babciu, dziadku, kocham was

Babcie i dziadkowie licznie przybyli na spotkanie. 

PATRYCJA KRÓL

 W związku z rosnącym zapo-
trzebowaniem na nowoczesne 
wyposażenie małych kin w Polsce 
Gmina Trzebnica złożyła wniosek 
o dofinansowanie zakupu projek-
tora cyfrowego dla Kina Polonia 

w Trzebnickim Centrum Kultury 
i Sportu. Łączna wartość zada-
nia wyniosła 155 595,00, z czego 
100 000,00 zostało pokryte w ra-
mach Dolnośląskiego Funduszu 
Pomocy Rozwojowej, natomiast 
pozostałą kwotę dopłaciła Gmina 
Trzebnica.
 Na te zmiany w trzebnickim 

kinie czekało wiele osób. Polo-
nia ma swoich stałych bywalców, 
a nowa, cyfrowa jakość obrazu z 
pewnością zadecyduje o tym, że 
systematycznie będzie ich przy-
bywać. Po remoncie sali wido-
wiskowej poprawiony zostanie 
również dźwięk, ale z relacji wi-
dzów wynika, że już słychać róż-

nicę. Trzebnickie kino ma więc 
szansę stać się konkurencją dla 
wrocławskich sieci kinowych, 
ponieważ koszt rodzinnej wy-
prawy do stolicy Dolnego Śląska 
jest droższy i czasochłonny. Do 
Kina Polonia przyciągnąć może 
również  cieszący się sporą po-
pularnością program wdrożony 
przez Gminę Trzebnica w maju 
2013 roku - karta „Trzebnicka 
Rodzina 3 +”. Uprawnia ona ro-
dziny wielodzietne do znacznych 
zniżek na seanse filmowe. Wiele 
osób bardzo ceni sobie też fakt, że 
trzebnickie kino nie emituje iry-
tujących reklam przed filmami – 
widzowie nie tracą więc ani cza-
su, ani nerwów. Wybierać można 
między filmami dubbingowany-
mi oraz z napisami, a ceny biletów 
są bardzo przystępne. Z moderni-
zacji Kina Polonia nie kryje rado-

ści inicjator tego przedsięwzięcia, 
burmistrz Marek Długozima: - 
Bardzo się cieszę, że trzebnickie 
Kino Polonia ma już nowy pro-
jektor. Jest to milowy i zarazem 
pierwszy krok w stronę dalszego 
rozwoju zarówno tego miejsca, 
jak i całego Centrum Kultury i 
Sportu. W gminnym budżecie na 
ten rok zatwierdziłem już bowiem 
środki na gruntowny remont bu-
dynku, w którym mieści się kino, 
tak więc już wkrótce jakość usług 
świadczonych przez Centrum bę-
dzie jeszcze wyższa.
 W repertuarze na najbliższe 
tygodnie znajdziemy między in-
nymi ostatniego „Hobbita”, film 
„Wałęsa. Człowiek z nadziei” czy 
„Pod Mocnym Aniołem”, który w 
dniu premiery zobaczyło ćwierć 
miliona Polaków.

Nowym projektorem w kinie Polonia możemy cieszyć się już od początku 2014 roku. 
Pierwsze seanse były niemałym zaskoczeniem dla miłośników kina przyzwyczajo-
nych do analogowych, przestarzałych metod projekcji. Zmiany w Kinie Polonia widać 
gołym okiem: filmów jest zdecydowanie więcej, grane są częściej, a przede wszystkim są 
to produkcje najnowsze, wyświetlane w tym samym czasie we wrocławskich multiplek-
sach i innych scyfryzowanych placówkach.

Nowy projektor, nowy repertuar

W minioną sobotę, 18 stycznia w świetlicy w Jaźwinach, 
spotkało się blisko 70 babć i dziadków. Przyszli na za-
proszenie dzieci ze świetlicy, które przygotowały ciekawe 
przedstawienie. Nie zabrakło poczęstunku, lampki szam-
pana oraz dobrej zabawy przy muzyce DJ-a.
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15 stycznia, w Przedszkolu nr 2 
odbył się Wielki Bal, podczas któ-
rego najmłodsi mieli możliwość 
wspólnego potańczenia i pośpie-
wania. Niezliczone księżniczki, 
towarzyszący im kowboje, India-
nie, krasnoludki, królewny, mo-
tylki, myszki, smok oraz Batman 
ze Spidermanem, a także inne po-
stacie z kreskówek opanowały na 
kilka godzin przedszkole. Szcze-
gólne zainteresowanie wzbudził 
strój jednego z chłopców, który 
ubrany na czerwono z niebieskim 
plecaczkiem udawał czerwoną 
krwinkę. Dzieci tańczyły twista, 
rock and rola, sambę, makarenę, 
kaczuszki i świetnie się przy tym 
bawiły. Bal karnawałowy  przygo-
towały dla nich nauczycielki oraz 
zespół muzyczny p. Doroty Brzo-
zowskiej i trzeba przyznać, że 
zrobiły to świetnie. Nie zabrakło 
również konkursów, w których 

dzieci bardzo chętnie uczestni-
czyły. Gdy milusińscy poczuli 
się zmęczeni, przyszedł czas na 
pyszne słodkości zorganizowane 
przez nauczycieli i rodziców dzie-
ci. Na twarzach małych tancerek 

i tancerzy malował się uśmiech, 
który nie znikał, mimo chwilowe-
go zmęczenia. Było bardzo rado-
śnie, kolorowo oraz zabawnie!

Bal karnawałowy w przedszkolu

Nic tak nie smakuje jak łakocie po długich harcach na parkiecie. 

Na Wielkim Balu w przedszkolu spotkał się cały bajkowy świat. Przedszkolaki przygotowały dla zaproszonych gości niezwykły spektakl.

Przedszkolaki z placówki noszą-
cej imię tego słynnego krasnala w 
piątek, 17 stycznia przedstawiły 
bardzo ciekawe jasełka. Odbyły 
się one w obecności gości ze Szko-
ły Podstawowej nr 2.
Pięcio- i sześciolatki z grupy 4, 
pod okiem pań nauczycielek – 
Barbary Król i Małgorzaty Cy-
merman - przygotowały niepo-
wtarzalny spektakl. Specjalnie 
zaproszeni na tę okazję goście 
przyszli z SP nr 2 pod opieką pani 
Joanny Tiuchty. Przebrane za pa-
stuszków, śnieżynki, gwiazdki 
oraz kluczowe postacie: Maryję, 
Józefa i trzech króli maluchy zna-
komicie odegrały swoje role. W 
przedstawieniu dominowała mu-
zyka poważna i żydowska, co w 
połączeniu z tekstami pastorałek 
dało niesamowity efekt. Nie za-
brakło także tańca, którym dzieci 
otworzyły swój występ. Maluchy 
w ogóle nie stresowały się wystę-
pem, a ich profesjonalizm chwali 
pani Barbara Król: - Dzieci bar-

dzo chętnie uczestniczyły w przy-
gotowaniach do występu, szybko 
nauczyły się tekstów. Ukłony i 
serdeczne podziękowania kieru-
jemy tu wraz z panią Małgorzatą 
Cymerman w stronę rodziców, z 
którymi współpraca znakomicie 
się układa. Nawet poduszeczki 
stanowiące rekwizyty dla tańczą-
cych aniołków uszyły mamy na-
szych podopiecznych – podsumo-
wuje nauczycielka. Piotruś, Julia, 
Milenka i Hania zgodnie twier-
dzili, że występowało im się bar-
dzo fajnie, a stres jest im zupełnie 
obcy. Jasełkami przedszkolaków 
zachwycone były również dyrek-
tor ZAPO Agnieszka Moździerz 
oraz dyrektor placówki Beata 
Szadkowska. Goście z klasy ze-
rowej SP 2 także nie szczędzili 
słów uznania. Takie imprezy zna-
komicie integrują oraz pokazują 
ambicje i talenty najmłodszych, a 
w najbliższych dniach będzie ich 
jeszcze więcej.

Patrycja Król

Jasełka u Krasnala Hałabały

Już od wczesnych godzin rannych 
30 wolontariuszy wyruszyło, aby 
kwestować przy kościołach, jak 
również na ulicach pobliskich 
miast. Wolontariuszami byli 

uczniowie, począwszy od klasy  
drugiej do szóstej. Przykładem 
dla młodszych kolegów była klasa 
VI, z której wszyscy podjęli takie 
zobowiązanie i wywiązali się z 

niego wzorowo.
 Do pracy w sztabie utworzo-
nym przy Szkole Podstawowej w 
Kuźniczysku zaangażowali się 
nauczyciele, pracownicy obsługi 

oraz liczne grono rodziców i osób 
zaprzyjaźnionych ze szkołą.
Rodzice sprawowali opiekę nad 
kwestującymi dziećmi, upiekli 
przepyszne ciasto, prowadzili 
kawiarenkę, pomagali w zgroma-
dzeniu fantów na loterię i licyta-
cję oraz w przeliczaniu zebranych 
przez sztab pieniędzy.
 Zabawa w szkole rozpoczę-

ła się o godz. 15.30. Tym razem 
uświetniona została przez: wy-
stęp iluzjonistyczny; zabawy przy 
muzyce dla dzieci i dorosłych; 
prezentacje młodych talentów 
(młodzi artyści wykonywali 
utwory na trąbce i skrzypcach).
 Przez cały czas trwania im-
prezy funkcjonowała kawiaren-
ka z kawą, herbatą i pysznym 

domowym ciastem, sklepik oraz 
warsztaty malowania i dekorowa-
nia pierników, które prowadzili 
lokalni artyści zaprzyjaźnieni ze 
szkołą.
 Jak każdego roku w czasie Fi-
nału WOŚP w naszej szkole pa-
nowała niezwykła atmosfera. Tę 
świetną zabawę zakończyliśmy 
po 18-tej, światełkiem do nieba. 
Na stanowiskach pozostały osoby 
odpowiedzialne za przeliczenie 
zebranych pieniędzy.
Efektem tegorocznego naszego 
grania jest kwota 9801,38 zł.
 Dziękuję wszystkim zaanga-
żowanym w to nasze przedsię-
wzięcie: wolontariuszom i ich 
opiekunom, rodzicom, osobom 
zaprzyjaźnionym ze szkołą, arty-
stom, nauczycielom i pracowni-
kom szkoły.
Podziękowanie również skła-
dam firmom i instytucjom, któ-
re wsparły nasz sztab rzeczowo 
i okazały pomoc organizacyjną. 
Należą do nich: SELGROS w 
Długołęce, TESCO w Trzebnicy, 
Stacja Paliw „Pieprzyk” w Ma-
słowcu, Trzebnicki Park Wodny 
„Zdrój”.

Szef sztabu przy SP w Kuźniczy-
sku

 – Bożena Pieniądz

WOŚP również w Kuźniczysku

Występ iluzjonisty cieszył się dużym zainteresowaniem. 

W trakcie liczenia pieniędzy zebranych przez wolontariuszy. 

W akcję WOŚP zaangażowali się uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. 

Wolontariusze kwestujący podczas 22. Finału. 

Efekt zebranych pieniędzy

9801, 38 zł
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BARBARA ULATOWSKA

Tematem wokół którego będzie 
krążyć wystawa to głównie ko-
miks. Rzecz jest o tyle niezwykła, 
że Ela od ponad 10 lat stworzyła 
już blisko 400 stron ręcznie wyko-
nanego komiksu pt: „Hej! Which 
Way Now?!”, którego bohaterami 
jest trójka przyjaciół grających w 
tej samej punk-rockowej kapeli. 
Marzeniem tej trójki jest wybić 
się ze swoim zespołem poza ro-
dzine miasto. Praca nad komik-
sem jest wprawdzie przyjemna, 
ale żmudna. Aby powstała ryci-
na, Ela musi najpierw zaplano-
wać scenariusz zdarzeń. W tym 
celu zapisuje spontanicznie swoje 
pomysły na kolejne akcje, a póź-
niej ubiera je w grafikę. Każda ze 
stworzonych przez nią postaci ma 
swój specyficzny charakter, spo-
sób mówienia, styl ubierania się... 
Jak twierdzi – na przestrzeni tylu 
lat tworzenia komiksu, zdążyła 
się z tymi postaciami zżyć. To, co 
zbliża nas do bohaterów to fakt, 
że są oni zwykłymi ludźmi. Nie 
mają żadnych nadprzyrodzonych 
cech, nie latają, nie świecą im się 
oczy. To zwyczajnie ludzie, którzy 
mają swoje lepsze i gorsze dni, 
mają dni szczęśliwe, ale też do-
świadczają problemów. Jak w ży-
ciu. Lekkości komiksowi nadaje 
ujęcie całości w sposób humory-

styczny, a niektóre cechy bohate-
rów są wyolbrzymione. 
Komiks doczekał się swoich fa-
nów i ci, którzy śledzą kolejne 
odcinki nieraz pisują do Eli, do-
magając się następnych, co jak 
twierdzi – motywuje ją do dalszej 
pracy.

Na początku były kredki 
Nasza 27-letnia mieszkanka 
Trzebnicy, rok temu obroniła 
swoją pracę licencjacką na Aka-
demii Sztuk Pięknych we Wrocła-
wiu, jednak droga wiodąca ją do 
dzisiejszych osiągnięć rozpoczęła 
się znacznie wcześniej, bo w mo-
mencie, gdy tylko nauczyła się 
trzymać w ręce kredki i ołówki. 
Na ASP miała zajęcia z malarstwa, 
jednak nie przepadała za tą formą 
grafiki. Dopiero po zakończeniu 
liceum zaczęła interesować się 
grafiką na poważnie. Rozpoczę-
ła kształcenie w tym kierunku 
w studium Abrys, a następnie w 
studium Promocja. Tam uczyła 
się już w kierunku profesji grafika 
a szkoła kładła nacisk na pozna-
wanie specyfiki i tajników grafiki 
użytkowej i komputerowej. W jej 
działaniach inspirująca jest dla 
niej twórczość Tima Burtona, 
Junji Ito oraz Grisa Grimly.

Nie chce być szufladkowana
Oprócz tworzenia komiksów, 

zdecydowanie pociąga ją tworze-
nie grafik na drewnie. Wykonuje 
przepiękne wzory na drewnia-
nych szkatułkach, które promuje 

poprzez internet oraz wystawy. 
Dosłownie parę dni temu, 18 
stycznia zaprezentowała swoje 
dzieła podczas wystawy szkatułek 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
we Wrocławiu (Filia 42), ul Serb-
ska 5 A. Wystawa potrwa jeszcze 

miesiąc, serdecznie zachęcamy do 
jej odwiedzenia. Ela nie zamyka 
się na jedną technikę wykonywa-
nia swoich prac. Jako osoba am-

bitna, próbuje różnych sposobów 
oraz tworzy własne. Oprócz ręcz-
nego wykonywania swoich prac, 
korzysta czasem z komputera i 
tabletu, zaś jej własną metodą jest 
wykonywanie obrazów przy uży-
ciu karty kredytowej, przy pomo-

cy której nakłada i rozprowadza 
farbę na płótnie. Najbardziej jed-
nak lubi swoje grafiki w kolorach 
czerni i bieli.
Całkiem niedawno spełniło się 
jedno z marzeń Eli i wydała swój 
komiks w wersji papierowej! War-
to również wspomnieć, iż grafika 
Eli doczekała się uznania na szer-
szą skalę i jedna z firm produkują-
cych odzież: HEAD MADE, wy-
korzystała kilka grafik Eli Raczyk 
na własnych produktach. Widać 
zatem, że artystka działa prężnie 
i na wielu polach. Tym bardziej 
zapraszamy do zapoznania się z 

jej twórczością podczas wystawy.
Wystawa komiksu „Hey! Which 
Way Now?!”
31 stycznia 2014, godzina 18:00
Trzebnickie Centrum Kultury i 
Sportu

Grafika, komiks i dużo zapału
Ela Raczyk to młoda, utalentowana trzebniczanka, która od najmłodszych lat pielęgnuje i rozwija 
swój talent plastyczny. Niebawem, 31 stycznia będziemy mieli okazję obejrzeć jej niebanalne prace pod-
czas wystawy organizowanej przez Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu. 

Ela Raczyk Głównym tematem wystawy, która niebawem odbędzie się w TCKiS jest komiks.

Napisz list do Super Kota
 Przypominamy, że na depta-
ku możemy odwiedzić nowego 
mieszkańca miasta - kota Mru-
czysława. Tuż obok niego za-
montowano specjalną skrzynkę 
na listy. Czekamy tam na wasze 

opowieści o wspaniałej historii 
Trzebnicy i regionu, o ludziach, 
którzy tu kiedyś żyli. Listy wezmą 
udział w konkursie. Do wygrania 
wspaniałe nagrody. 
 Konkurs na najciekawszy li-
st-opowieść do Super Kota ogło-
sił Burmistrz Gminy Trzebnica. 

Uczestnikami zabawy mogą być 
dzieci i młodzieży z przedszko-
li i szkół podstawowych z terenu 
Gminy Trzebnica w 3 kategoriach: 
A-przedszkola, B-szkoły podsta-
wowe klasy I-III, C-klasy IV-VI. 
Autor może napisać i zgłosić jeden 
list. Dopuszczalne jest napisanie 
listu przez dorosłego za najmłod-
szych, którzy nie potrafią pisać, 
jednak treść musi być dopasowa-
na do wieku uczestnika. Tematem 
konkursu jest napisanie listu-opo-
wieści do Super Kota – maskotki 

Gminy Trzebnica z pomysłową 
opowieścią zawierającą wątki z 
historii miasta i gminy, zabytka-
mi lub sławnymi trzebniczanami. 
Prace konkursowe powinny za-
wierać napisany list (max. strona 
A4) w zaadresowanej małej koper-
cie. List należy wrzucić do skrzyn-
ki Super Kota na nowym deptaku 
przy ul. Daszyńskiego koło rzeźby 
Mruczysława.
 Konkurs rozpoczyna się 10 
stycznia i trwa do końca zbli-
żających się ferii tj. do 2 marca. 

Najwyżej ocenione zostaną listy
-opowieści, zawierające pomy-
słowo napisane krótkie historie z 
zawartymi w niej wątkami doty-
czącymi historii miasta i gminy, 
znanymi zabytkami czy sław-
nymi trzebniczanami. Ocenie 
podlegać będą również szkice lub 
rysunki pod warunkiem, że będą 
zawarte w treści konkursowego 
listu-opowieści lub wykonane 
zostaną na kopercie. Serdecznie 
zapraszamy do wspólnej zabawy 
w pisanie listów do Super Kota. 

Kącik dla dzieci
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KUPON KRZYŻÓWKOWY
dwutygodnika NR 2(45)

Rozwiązanie 
z numeru 1(44)
Nagrodę w wysokości 50 zł 
za rozwiązanie krzyżówki 
otrzymuje:  
Zofia Żydowojniewicz
Nagroda do odebrania 
w sekretariacie TCKiS.

Osoby, które nadeślą lub dostarczą 
osobiście do redakcji (TCKiS ul. Pru-
sicka 12) rozwiązaną krzyżówkę wraz 
z załączonym kuponem, wezmą udział 
w losowaniu nagrody w wysokości 50 
zł. Dodatkowo otrzymają kosmetyk 
ufundowany przez Drogerię NIKA. 
Do odebrania w salonie przy ul. Da-
szyńskiego.

imię i nazwisko

telefon

EDYTA BĄK

Pasjonat Roman Chandoha, swy-
mi pierwszymi aparatami „Druh” 
i „Smiena”, uwieczniał ulotne 
chwile miasta Trzebnicy i okolic. 
W swojej fotograficznej pracow-
ni, pan Roman posiada setki zdjęć 
zrobionych z potrzeby serca, czy 

chwili. Kontynuacją cyklu zdjęć są 
fotografie najciekawszych zakąt-
ków miasta z lat 60. i 70. Prezen-
towane w tym numerze  przedsta-
wiają budowę nieistniejącego już 
dworca PKS w Trzebnicy w latach 
1964/65 (przy ulicy Witosa) oraz 
widok inwestycji z wieży Bazyli-
ki. 

Trzebnica zatrzymana w kadrze

Fotograficzne atelier

Budowa dworca PKS przy ul. Witosa. Lata 60. ubiegłego wieku.   

Widok placu budowy z wieży. Budowa w trakcie. 

Widok z wieży na rozpoczynającą się budowę Urzędu Miejskiego. 
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Kowalski 
zagra
dla TARY

Zapobiegaj! Badaj się! Żyj!

Przed FBB wystąpi inna trzebnic-
ka formacja – CRAN, którą ostat-
nio mogliśmy usłyszeć podczas 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Trzebnickim Centrum 
Kultury i Sportu. W trakcie kon-
certu zostaną zlicytowane fanty, 
a dochód z nich przeznaczony 
będzie na wsparcie fundacji Tara. 
Licytację poprowadzi aktorka Te-
atru Lalek, Edyta Skarżyńska. Po-
czątek imprezy o godz. 19 w obor-
nickim klubie Bajka (ul. Łokietka 
22). Wstęp: 18 zł. Warto tam być i 
wspomóc ten szczytny cel, a przy 
okazji cieszyć się muzyką rodzi-
mych artystów. 

Patrycja Król

Po raz kolejny młodzież Li-
ceum Ogólnokształcącego 
w Trzebnicy przystąpiła do 
realizacji Ogólnopolskiego 
Programu dla Młodzieży 
pod hasłem „Mam Haka 
na Raka”. 
Ideą tego programu jest zaangażo-
wanie młodych ludzi do kształto-
wania postaw dorosłych Polaków. 
Program „Mam Haka na Raka” 
skierowany jest do młodzieży ze 
szkół ponadgimnazjalnych, a jego 
nadrzędnym celem jest kształto-
wanie postaw prozdrowotnych 
poprzez edukację oraz oswajanie 
młodzieży z tematem chorób no-
wotworowych. 
Tematem tegorocznej edycji pro-
gramu są chłoniaki - nowotwory 
komórek układu limfatycznego. 
W ramach przewidzianych dzia-
łań zaplanowano zajęcia informa-
cyjne na temat chłoniaków, które 
przeprowadzone zostaną przez 
uczniów dla uczniów Powiato-
wego Zespołu Szkół nr 1, spo-
tkanie z lekarzem onkologiem, 
jak również tematyczny happe-

ning na ulicach Trzebnicy. W ra-
mach tych działań w najbliższych 
dniach uczennice naszej szkoły 
będą informowały i zachęcały 
mieszkańców naszego miasta do 
udziału w bezpłatnych badaniach 
profilaktycznych w ramach tzw. 
„białej soboty”. 
Badania te odbędą się  w dn. 1 

lutego 2014 r. w godz.9.00-14.00 
w Dolnośląskim Centrum Onko-
logii we Wrocławiu przy pl. Hir-
szfelda 1.
W bezpłatnych  badaniach  każdy 
może wziąć udział. 

 uczennice kl.II c LO
 w Trzebnicy

Zaproszenie 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 chrześcijaństwa według pism pierwszych apostołów.

Poznaj autorów oraz treść Nowego Testamentu od podstaw.

Wstęp wolny

W numerze (44)/2014 Panoramy Trzebnickiej wydanym 10.01.2014 r. na stronie 21 ukazał się artykuł pod 
niewłaściwym tytułem „Konkurs kolęd w Kuźniczysku". Konkurs ten odbył się w szkole w Ujeźdźcu, a nie 
w Kuźniczysku i dzieci z tej szkoły wzięły w nim udział.  Za błąd przepraszamy.                            Redakcja.   

Sprostowanie

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

W sobotę 25 stycznia To-
mek Kowalski z grupą 
FBB zagra koncert chary-
tatywny na rzecz fundacji 
Tara, która zajmuje się opie-
ką nad końmi. STYCZEŃ  /  LUTY

24.01.14  piątek godz. 16:00 Hobbit: Pustkowie Smauga 
N.Zel./USA, 161 min., DUBB., fantasy, przyg., 
od 10 lat, bil. ulg. 12 zł, norm. 15 zł

24.01.14 piątek godz. 19:00 Hobbit: Pustkowie Smauga 
N.Zel./USA, 161 min., NAPISY, fantasy, przyg., 
od 10 lat, bil. ulg. 12 zł, norm. 15 zł

25.01.14 sobota godz. 16:00 Hobbit: Pustkowie Smauga 
N.Zel./USA, 161 min., DUBB., fantasy, przyg., 
od 10 lat, bil. ulg. 12 zł, norm. 15 zł

25.01.14  sobota godz.19:00 Hobbit: Pustkowie Smauga 
N.Zel./USA, 161 min., NAPISY, fantasy, przyg., 
od 10 lat, bil. ulg. 12 zł, norm. 15 zł

26.01.14  niedziela 16:00 Hobbit: Pustkowie Smauga 
N.Zel./USA, 161 min., DUBB., fantasy, przyg., 
od 10 lat, bil. ulg. 12 zł, norm. 15 zł

26.01.14  niedziela 19:00 Hobbit: Pustkowie Smauga 
N.Zel./USA, 161 min., NAPISY., fantasy, przyg., 
od 10 lat, bil. ulg. 12 zł, norm. 15 zł

31.01.14 piątek godz. 17:00 Turbo USA, 96 min., b/o, 
anim., komedia, DUBB., bil. 12 zł

31.01.14 piątek godz. 19:00 Don Jon USA, 90 min., ko-
media od 18 lat, NAPISY, bil. ulg. 12 zł, norm. 
15 zł

1.02.14 sobota godz. 17:00 Turbo USA, 96 min., b/o, 
anim., komedia, DUBB., bil. 12 zł

1.02.14 sobota godz. 19:00 Don Jon USA, 90 min., ko-
media od 18 lat, NAPISY, bil. ulg. 12 zł, norm. 15 
zł

7-8.02.14 (piątek i sobota) godz. 16:00 Skubani USA, 91 
min., b/o, DUBB., bil. 12 zł

7-8.02.14 (piątek i sobota) g. 18:00 Wałęsa. Człowiek z 
nadziei Pol., 130 min., od 12 lat, bil. ulg.12 zł, 
norm. 15 zł

  NIEDZIELA – kino nieczynne

14 i 16.02 (piątek i niedziela) g. 17:00 Wędrówki z dino-
zaurami Austria, 87 min., b/o, bil. 12 zł

14 i 16.02 (piątek i niedziela) g. 19:00 „Wkręceni” Polska, 
100 min., od 15 lat, bil. ulg. 12 zł., norm. 15 zł

  SOBOTA – kino nieczynne

19.02.14 środa g. 12:00 GDZIE JEST GWIAZDKA? Nor-
wegia, 80 min., b/o, DUBB., WSTĘP WOLNY

21 i 23.02  (piątek i niedziela) godz.17:00 Królowa Śniegu 
Rosja, 80 min., b/o, DUBB., bil. 12 zł

21 i 23.02  (pt.i nd) godz. 19:00 Wilk z Wall Street USA, 
179 min, od 15 lat, bil. ulg. 12 zł, norm. 15 zł

  SOBOTA – kino nieczynne

26.02.14 środa godz. 12:00 PINOKIO, Belgia, 75 min., 
b/o, DUBB., WSTĘP WOLNY

28.02 i 2.03 (piątek i niedziela) godz. 17:00 Robaczki z Zagi-
nionej Doliny, Belgia, 89 min., b/o, DUBB. bil. 
12 zł

28.02 i 2.03 (piątek i niedziela) godz. 19:00 Pod Mocnym 
Aniołem, Pol., 95 min., od 15 lat, bil. ulg. 12 zł, 
norm. 15 zł

  SOBOTA – kino nieczynne
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LEONTYNA GĄGAŁO

MASŁÓW
 Ślady osadnictwa w Masłowie 
sięgają okresu kultury łużyckiej. 
Bogate znaleziska urn na cmenta-
rzysku ciałopalnym na masłow-
skim wzgórzu, Töppelberg (Wzgó-
rze Popielnic – urn) sprawiło, że 
w XVI w. rozwinęło się naukowe 
zainteresowanie tymi glinianymi 
naczyniami. Przykładem jest list z 
1544 r. wrocławskiego mieszcza-
nina Georga Ubera do medyka 
Andreasa Aurifabera, w którym 
nadawca informuje o odkryciu po-
gańskich urn. Ściągały one do Ma-
słowa wielu wybitnych uczonych. 
O masłowskich urnach pisali: Ni-
colaus Henelius (Mikołaj Henel) 
w „Silesiographii” z 1612 r., którą 
tworzył na dworze Nicolasa Rehdi-
gera w Strzeszowie, Jacob Schick-
fus, Georg Thebesius i Leonard Da-
vid Hermann, pastor i archeolog z 
Masłowa. Ukoronowaniem wielo-
letniej pracy badawczej pastora był 
kompleksowy opis okolic Masłowa, 

który został wydany w 1711 r. pod 
tytułem „Maslographia”. W dziele 
tym opisał i zilustrował znaleziska 
prehistoryczne, zwierzęta, rośliny i 
minerały z terenów rodzinnej miej-
scowości. Poza „Maslographią”, 
pastor opublikował szereg innych 
prac, m.in. opis źródeł kwaśnej 
wody w Skarszynie oraz, wraz z 
Danielem Sinapiusem, pastorem z 
Łoziny, opracowali pierwszą mapę 
księstwa oleśnickiego. W uznaniu 
zasług dla nauki, w roku 1725 przy-
jęty został w poczet członków Kö-
niglichen Preussischen Sozietät der 
Wissenschaften. 
 Dzięki odkryciom i badaniom 
Hermanna, Masłów zyskał miano 
kolebki prehistorii śląskiej, a Le-
onard Dawid Hermann – pastor 
rodem z Masłowa, tytuł pierwsze-
go śląskiego archeologa. Odkrycia 
archeologiczne w Masłowie wska-
zują, że Töppelberg był nie tylko 
pogańskim miejscem pochówku 
zmarłych, ale także miejscem kul-
tu.
 Nazwa wsi w źródłach pisanych 
pojawiła się stosunkowo późno, bo 
w XIV w.: Maβlaw, Maslow (1364, 
1390, 1402, 1406, 1412, 1471), Mar-
sel (1765, 1830) i później, do 1945 r. 
Potem – Masłów.

 Pochodzenie nazwy nie jest jed-
noznaczne. Część badaczy uważa, 
że pochodzi od imienia własnego 
Maslo lub też Masław. Natomiast 
inni wywodzą ją od słowa „masło”, 
tłumacząc na niemiecki „Butte-
rort”, od Butter, co znaczy masło.
 Wieś wyodrębniła się z obsza-
ru leśnego jako dobra lub folwark. 
Nigdy nie była lokowana na prawie 
niemieckim. W 1364 r. jej właści-
cielem był Pakosław von Festen-

berg, który sprzedał cysterkom 
trzebnickim prawo do 2 marek 
czynszu rocznego z Masłowa. Na-
tomiast dziesięciny należały do 
biskupa wrocławskiego. W latach 
1390-1471 wieś stała się własno-
ścią książąt oleśnickich. Bogate w 
zwierzęta lasy masłowskie służyły 
panom na Oleśnicy do polowań na 
grubego zwierza. Po zniszczeniu 
zamku myśliwskiego książąt ole-
śnickich w Trzebnicy, atrakcyjność 
polowań zmalała. W tych lasach 
zaczęto wypasać trzodę chlewną.
 W 1471 r. Konrad X Biały poda-
rował folwark w Masłowie z ogro-
dami i młynem, Georgowi von 
Falckenhaynowi, swemu podda-
nemu, w nagrodę za wierną służbę 
i pożyczkę 500 guldenów wraz z 
prawem do polowań, prawem do 

niższego i wyższego sądownictwa 
oraz dziedzicznego spadku. Jed-
nak nie trwało to długo, bo w 1492 
r. odkupił folwark i przekazał go 
Hansowi Schlichtingowi. W 1495 
r. jako właściciel figuruje wymie-
niony już Georg von Falckenhayn, 
a w 1505 r., jego cztery córki i zię-
ciowie: Nikolau Loos, Hans von 
Strachwitz, Gutry Christoph von 
Seidlitz i Nicolaus Fleischmann. 
W 1538 r. Christoph von Seidlitz 
sprzedał dobra von Kittlitzowi, a 
ten rodzinie von Dohna. Otto von 
Dohna, ożeniony z Katarzyną von 
Riedel, przekazał majątek swemu 
drugiemu synowi Otto von Dohna. 
W 1589 r. właścicielem dóbr został 
Ecke von Kreckwitz i Lunken. Na-

stępnie jego syn Hans von Ecke von 
Kreckwitz (1643-1675), potem Ecke 
Friedrich von Kreckwitz (1675-
1742). Dalej Johan Otto von Köc-
kritz (1742-1796), po nim, jego cór-
ka Helena Elizabeth, po mężu von 
Kloch de Kornitz i Bestwin (1796-
1810). Potem ustanowiono kurato-
rium von Steina (1839-1846), który 

reprezentował interesy wdowy po 
Leopoldzie oraz ich trojga dzieci: 
Gustawa Ottona von Kloch, Karla 
Wilhelma Ferdynanda i Henrietty. 
Po uzyskaniu pełnoletniości wła-
ścicielem został Gustaw Otto von 
Kloch (1846-1850). Następni wła-
ściciele to: Adolph Langner (1850-
1851), Heinrich Bogdan Hugo von 
Reichanbach-Schönwald (1851-
1857), Alina Helene Bethusy-Huc, z 
domu von Gaffron (1857-1869). W 
1869 r. majątek przeszedł w ręce ro-
dziny von Rothkirch i Panthen: do 
1902 r. – Friedricha von Rothkirch 
i Panthen, dalej Kurta von Roth-
kirch i Panthen (1902-1930), Olivii 
Louise von Rothkirch i Panthen 
(1930-1937) i wreszcie na jej syna 

Thilo von Rothkirch i Panthen – do 
1945 r.
Majątek masłowski w latach 1886-
1945 r., z niewielkimi zmianami, li-
czył 366 ha i zatrudniał w pierwszej 
połowie XX w. około 130 ludzi.
 Od XV w. siedzibą właścicieli 
dóbr był zamek, potem pałac, który 
w latach 1706-1708 zbudował Ecke 

Friedrich von Kreckwitz. W XIX 
w. należał on do barona Kloch, na-
stępnie hrabiego Bethusy-Hue, a od 
1869 był własnością rodziny Roth-
kirch i Panthen.
 Dziś po pałacu w Masłowie nie 
pozostał najmniejszy ślad. 
 Za sprawą właścicieli dóbr ma-
słowskich we wsi zbudowano ko-
ściół ewangelicki, obecnie filialny, 
p.w. Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy, należący do parafii w Cere-
kwicy, który ufundowała hrabina 
Katarzyna von Dohna, a budował 
go do 1592 r. jej syn, Otto von Doh-
na. Świątynia początkowo sza-
chulcowa w stylu renesansowym, 
po 1707 r. została powiększona i 
przemurowana oraz zaopatrzona w 

masywną wieżę, zwieńczoną cebu-
lastym hełmem z latarnią. Ambonę 
ufundował w 1702 r. Friedrich von 
Kreckwitz. Na uwagę zasługują 
piękne epitafia wykonane z pia-
skowca, które upamiętniają człon-
ków rodu fundatorki i właścicieli 
Masłowa oraz okolicznej szlachty. 
Pochodzą one z lat 1585-1652. 
Obok kościoła znajduje się nie-
wielki cmentarz, a na nim zacho-
wana ruina byłego neogotyckiego 
mauzoleum z XIX w. Ta kaplica 
grobowa należała do rodziny von 
Koch. Kościół służył protestantom 
do 1947 r., następnie został opusz-
czony i zdewastowany. Dopiero w 
1964 r. przejęli go i wyremontowali 
katolicy.
 Masłów jeszcze w XIX w. był 
dużą wsią o układzie wielodroż-
nym z kościołem położonym 
na niewielkim wzniesieniu przy 
skrzyżowaniu dróg. Droga do 
kościoła i folwarku była wybru-
kowana. W parku są jeszcze do 
dzisiaj ślady fosy otaczającej ruiny 
pałacu. We wsi był młyn, wiatrak, 
browar - gorzelnia, cegielnia, pra-
sa parowa oraz bażanciarnia. Była 
również szkoła. Uczniem tamtej-
szej szkoły protestanckiej był Jerzy 
Schlag – syn chłopa z Komorowa, 
późniejszy pastor, słynny w XVIII 
w. miłośnik i krzewiciel języka pol-
skiego na Śląsku, autor i wydawca 
podręczników do nauki języka 
polskiego i polskich książek religij-
nych. Do tej szkoły uczęszczał tak-
że Leonard David Hermann, wspo-
mniany wyżej pastor i archeolog.
 Wieś liczyła około 300 miesz-
kańców, którzy żyli w około 60 
domach i gospodarowali na 78 ha 
ziemi. W 1933 r. wszystkich miesz-
kańców Masłowa (we wsi i w mająt-
ku) było 401, podobnie w 1939 r.
 Dzieje mieszkańców Masłowa 
zostały przerwane przełomowymi 

Ze skarbca kulturowego 
Gminy Trzebnic a

Małe OJCZYZNY
MIESZKAŃCÓW GMINY TRZEBNICA

Panorama Masłowa. Rycina z 1711 r.

Kartka przedwojenna. Kościół ew. w Masłowie.

Kartka z   Masłowa z 1940 r. - gospoda, niżej szko ła i kościół.  

Leonard David Hermann - pastor i ar-
cheolog z Masłowa.

nieistniejący pałac w Masłowie.
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wydarzeniami 1945 roku. Śląsk 
wrócił w granice Polski, natomiast 
ludność niemiecka musiała opuścić 
jego ziemie. Do tych wiosek przy-
byli polscy osadnicy. Tak zaczęła 
się tworzyć, w całkowicie zmienio-
nych realiach polityczno – ustro-
jowych, nowa społeczność tych 
wiosek, która dopisuje dalszy ciąg 
historii swoich „Małych ojczyzn”. 
Obecni mieszkańcy Masłowa mają 
szczęście, bowiem posiadają także 
milczących świadków burzliwej 
przeszłości – epitafia, płyty na-
grobne, budowle sakralne, zabyt-
ki budownictwa. Wszystkie one 
odzwierciedlają bogatą historię 
współczesnego Masłowa i wskazu-
ją, że ich „Mała ojczyzna”, to uni-
kalne miejsce.

LIGOTA 
TRZEBNICKA
 Ślady osadnictwa sięgają pra-
dziejów: epoki neolitu, kultury 
przedłużyckiej, kultury łużyckiej i 

kultury przeworskiej, a także okre-
su wędrówki ludów oraz wczesnego 
średniowiecza. 
 Nazwę wsi nazwę notują źró-
dła od początku XV wieku: Elgot 
– (1406, 1469), Ellguth oraz Kloch
-Ellguth – (po 1765), potem Kloch 
Ellguth, Ellguth-Kloch oraz Ellguth 
bei Massel (1830), Masselish-Ellguth 
(1845) – do końca lat 30-tych XX 
w., wtedy Klochfelde (1937) do 1945 
r., od tego roku – Ligota Trzebnic-
ka. 
 Nazwa osady Ligota jest pocho-
dzenia słowiańskiego i ma zwią-
zek ze stosowaną w średniowieczu 
wolnizną, czyli ulgą przyznawaną 
na zagospodarowanie się dla osad-
ników osiedlającym się w nowym 
miejscu. Przywilej ten zwalniał 
osadników na określony czas od 
świadczenia powinności na rzecz 
właściciela gruntu za to, że użytko-
wali jego ziemię. Okres ten zwano 
wolnizną, ulgą. Stąd bardzo liczne 
są nazwy miejscowe: Wole i Lgoty. 
W nazewnictwie ogólnopolskim 
występują: Wole, Wólki, natomiast 
na terenie Polski zachodniej, na 
Śląsku, określano je mianem Lgota 
(por. ulga, leg-ki = lekki). 
Natomiast nazwa Kloch-Ellguth 
(Ellguth-Kloch), związana była z 
nowym właścicielem wsi – kapitan 
Franz Leopold von Kloch, od 1805 
baron – którego nazwisko uzu-
pełniło miano wsi. Z kolei zmiana 
nazwy na Klochfelde wiązała się z 
zacieraniem śladów słowiańskiej 
przeszłości tych ziem w okresie na-
zistowskim. 
 Wieś jest starsza niż wskazują 
na to znane dokumenty. W nie-
określonym bliżej czasie została 
lokowana na prawie niemieckim 
i posiadała sołectwo oraz folwark. 
Wiadomo, że w 1408 r. sołectwo 
kupiła wdowa po sołtysie z Koby-
lic, Hedwig Roslipivo i jej synowie 
– Georg i Johann. W 1459 r. wła-
ścicielem sołectwa był Janus Ditcz. 
Natomiast folwark w tym roku 
należał do braci – Lorentza i Jürge 
(Georg) von Esessitz, którzy nazy-
wali siebie spadkobiercami pana na 
Jeschütz (Jaszycach). Siostrą Loren-

tza była Anna Dzessitz, zakonnica i 
rectorka (nauczycielka, guwernant-
ka) w trzebnickim klasztorze trzeb-
nickim. Z tego tytułu, w 1469 r. jej 
brat sprzedał opactwu 6 guldenów 
z 5 marek czynszu.
 Wśród nowożytnych właści-
cieli majątku figurują: do 1652 – 
Hans von Salich i Stiebendorf, w 
latach 1652-1677 – Stephan von 
Schlichting i Groβ-Obisch, 1677-
1680 – Hans Siegmund von Kal-
kreuth, następnie do połowy XVIII 
w – baronowie z rodziny von Ca-
nitz i Dalwitz: Friedrich Wilhelm, 
potem Gustaw Wilhelm i wreszcie 
Georg Siegmund. W latach 1765-
1805, Franz Leopold von Kloch 
de Kornitz i Bestwin, do 1810 r. w 
zarządzie za małoletniego syna, 
od 1810 Leopold Otto Ferdinand 
von Kloch (w latach 1810-1817 
przebywał za granicą, studiował 
w Lipsku i wojażował po Europie), 
który sprzedał dobra siostrze – Jo-
hanne Helene Charlotte Henriette, 
po mężu von 

Poser. Po-
siadała je do 
1813 r. Po niej 
odziedziczyła 
majątek ma-
łoletnia córka 
Henrietta He-
lene Pauline 
von Poser – 
do uzyskania 
pełnoletniości 
był w zastęp-
czym zarzą-
dzie, a do ok. 
1840 r., w jej 
posiadaniu.
 W latach 
1 8 4 0 - 1 6 6 0 
właścicielem 
majątku zo-
stał – Kurt 
Gottlieb Richter, po nim do ok. 
1876 r. – Teodor Richter, a do ok. 
1900 r. – Hugo Richter. W latach 
ok. 1902-1945 właścicielem dóbr 
został Wolf von Losbbecke.
 Wielkość majątku ligockiego 
ulegała zmianom. Jego areał w 1876 
r. wynosił 292 ha, w 1895 liczył 376 
ha, a w 1937, już tylko 233 ha. W 
dobrach, w 1895 r. pracowało 137 
robotników rolnych, a w 1926 r. 
– 163. Zajmowali się oni m.in. ho-
dowlą owiec i trzody chlewnej.
 Zabudowania folwarczne po-
chodzące z początku XX w. uległy 
obecnie znacznej dekapitalizacji. 
Dawna wieś miała charakter uli-
cówki o swobodnej zabudowie 
względem głównej drogi. W 1830 r. 
liczyła 46 zagród, w których miesz-
kało około 140 osób, w 1895 r. w 34 
domach żyło 137 mieszkańców. W 
1933 r. we wsi i w folwarku miesz-
kało 227 osób, a w 1939 – 225. We 
wsi był wiatrak, 6 warsztatów tkac-
kich, lniarskich, cegielnia, gorzel-
nia i browar.

BUKOWIEC
Historia wsi sięga końca XVI w.: 
Buchwald od ok.1599 – do 1945 r. 
Po tym roku – Bukowiec. Dawna 
nazwa jest pochodzenia niemiec-
kiego i wywodzi się od nazwy drze-

wa „Buch” – buk, stąd Buchwald co 
oznacza las bukowy. 
Początek malutkiej wsi Bukowiec 
dał majątek ziemski, który powstał 
około 1595 r. wraz z dobrami w 
Jaźwinach i Kałowie. Jego właści-
cielem był Lucas von Salich pan 
na Jaszycach, po nim, do 1652 r. 
Hans von Salich. Następnie mają-
tek przeszedł w ręce Stephena von 
Schlichtinga, a w 1660 r. Christo-
pha Friedricha von Borschritz i Bi-
schkowitz. W 1675 r. dobra przejął 
jego syn, Hans Siegmund von Bor-
schnitz, a po jego śmierci w 1696 
r., wdowa po nim, Urszula Helena. 
W 1710 r. właścicielem został Hans 
Siegmund von Niebelschuetz, 
drugi mąż Urszuli Heleny. Potem 
przez czterdzieści lat, Bukowiec 
należał do Chrisatopha Adolpha 
von Gersadorfa i jego następcy, 
Adolpha Siegmunda von Gersdor-
fa. W latach 1754-1761 władał nim 
Karl Georg Heinrich von Holms i 
Tecklenburg. W 1761 r. majątek ten 

kupił właściciel Masłowa, Johann 
Otto von Kreckwitz i połączył go 
z Masłowem. Po jego śmierci wła-
ścicielką została jego córka Helene 
Elizabeth, po mężu von Kloch de 
Kornitz i Bestwin. 
W 1810 r., po śmierci Helene Eliza-
beth dobra odziedziczyły jej dzieci. 
Syn Ferdynand von Koch, otrzy-
mał Masłów, a córka Joanne Helena 
Charlotte Henriette, po mężu von 
Poser – Bukowiec. Po niej odziedzi-
czyła dobra małoletnia córka, Hen-
rietta Helene Pauline von Poser. 
Zarząd nad majątkiem siostrzenicy 
sprawował Ferdynand von Koch, 
który ponownie połączył Bukowiec 
z Masłowem i odtąd do 1861 r. sta-
nowiły one jeden majątek. W latach 
1876-1895 właścicielem Bukowca 
został Hugo Richter, który władał 
także włościami Ligoty Trzebnic-
kiej (Kloch Ellguth). Jego majątek 
nabył w 1895 r. Wolf von Loebbec-
ke i zarządzał nim do1945 r.
 Bukowiec był głównie mająt-
kiem ziemskim, wsi w nim prawie 
nie było. Była tylko osada z zagro-
dami rozrzuconymi nad brzegiem 
cieku wodnego (młynówki) oraz 
na zachód od niego. Zalążkiem tej 
osady był młyn. W 1830 r. było w 
niej 14 zagród, a w 1905 r. już tyl-
ko 10. Żyło w nich 93 mieszkań-
ców w 1830 r., 47 w 1905 i 60 w 

1931 r. Gospodarowali oni na 29 
ha ziemi. Natomiast areał majątku 
ziemskiego w 1895 r. wynosił 171 
ha, wówczas pracowało w nim 37 
robotników rolnych, a w 1926 r. li-
czył on 140 ha ziemi i zatrudniał 47 
pracowników. Łącznie w Bukowcu 
mieszkało 96 osób w 1933 r., a 83 
– w 1939. W 1945 r. właściciel ma-
jątku wraz z rodzina opuścił Buko-
wiec i wyjechał do Bawarii.

BLIZOCIN
 Ślady osadnictwa sięgają tu 
okresu kultury łużyckiej (pochów-
ki ciałopalne). Odkryto również 
stanowisko hutnicze, położone ok. 
250 m na północny – wschód od 
wsi, na wydmach ciągnących się od 
Blizocina w kierunku wschodnim. 
Jest to zabytek archeologiczny i 
cenne źródło do badań historii roz-
woju metalurgii oraz osadnictwa 
na Dolnym Śląsku.
Nazwa wsi Neuwalde (1711) jest po-
chodzenia niemieckiego i znaczy 

tyle co nowy las. Nazwę tej wsi wy-
mienił Leonard David Hermann 
w swoim dziele „Maslographia” z 
1711 r. Na określenie dóbr bliziciń-
skich użył nazwy – „zu Neuwalde 
beim Gutshofe”. Stanisław Rospond 
przyjmuje, że pierwsza nazwa wsi 
brzmiała Blizocin i wywodzi się od 
imienia własnego: Blizan lub Bli-
zbor. 
 Wśród nowożytnych właścicieli 
włości blizocińskich zostali odno-
towani: około 1600 r. – Melchior 
von Kittlitz, potem od 1645 r. – jego 
syn, a na początku lat 50 XVII w. 
Mathias von Porell. W 1660 r. do-
bra nabyła Helene von Abschatz z 
domu von Tschammer od Barbary 
von Pogrell z domu von Schweinitz; 
kiIka lat później majątek przeszedłł 
w ręce jej zięcia – Petera Moritza 
von Prittwitz i Gaffron – do 1684 
r. W latach 1685-1700 należały 
do Wolfa Joachima von Felitsch, 
1700-1713 – do Helene Sophie von 
Prittwitż, od 1713 do około 1730 – 
do rodziny von Gersdorf, w latach 
1734-1742 – do Karla Moritza von 
Helmricha, 1742-1751 – do von 
Nassmer, 1751-1755 – do Georga 
Adama von Wernera, 1755-1766 – 
do wdowy po nim – Ewy Reginy, 
1766-1797 – do ich jedynego syna 
Gottloba Wilhelma von Warnera. 
Następnie w latach 1797-1804 – do 
Friedricha Carla Alberta von Haz-
tlaufen, 1804-1806 – do Adama 
Friedricha Gottloba von Tschirsky, 
1806-1819 – do Gottloba Heinri-
cha Friedricha Carla von Posera, 
1919-1841 – do Johanna Benjami-
na Puschmanna, 1841-1857 – do 
Carla Ludwiga Wilhelma Lange-
ra. W1857 r. właścicielem majątku 
został Friedrich Wilhelm Philipp 
Oelsner, w 1876 r. – Cuno Hanke, 
w latach 1886-1898 r. – wdowa po 
nim, Marie Hanke. W 1898 r., obok 
dotychczasowej właścicielki, wy-
stępuje też A. May, jako dzierżaw-

ca dóbr, który już w 1902 r. został 
ich posiadaczem. Od 1909 r. dobra 
te stały się własnością Wilhelma 
Brutschke, w 1912 r. – Rudolfa 
Demelta; a od ok. 1921 r. – Ericha 
Justa, który pomniejszył je nieco i 
następnie przekazał swoim dzie-
dzicom.
  W Blizocinie nie wykształcił się 
określony typ układu przestrzen-
nego wsi. Zalążek osady stanowił 
folwark z założeniem parkowym i 
licznymi stawami gospodarczymi 
nawadnianymi lokalnym stru-
mieniem. Towarzyszyły mu luźno 
rozrzucone zagrody chłopskie. W 
1830 r. było ich 20, później ich ilość 
zmniejszyła się do 14 – w 1905 r. 
Liczba mieszkańców wsi na prze-
strzeni lat 1785-1931 oscylowała 
w granicach 70 osób. We wsi był 
młyn, cegielnia, gorzelnia, browar 
i gospoda. 
 Blizocińska majętność ziem-
ska liczyła 217 ha, po okrojeniu jej 
przez Ericha Justa, wynosiła 195 

ha. W latach 1902-1937 w majątku 
zatrudniano średnio około 50 pra-
cowników rolnych. Centrum ma-
jątku stanowił pałac z założeniem 
parkowym i zabudowania gospo-
darcze folwarku. Siedziba właści-
cieli dóbr zachowana się do dzisiaj. 
Wzniesiono ją na początku XX w. 
Dzieje dawnych mieszkańców Ma-
słowa, Ligoty Trzebnickiej, Bukow-
ca i Blizocina zostały przerwane 
przełomowymi wydarzeniami 
1945 roku. Śląsk wrócił w granice 
Polski, natomiast ludność niemiec-
ka musiała opuścić jego ziemie. Do 
tych wiosek przybyli polscy osad-
nicy. Tak zaczęła się tworzyć, w 
całkowicie zmienionych realiach 
polityczno – ustrojowych, nowa 
społeczność tych wiosek, która do-
pisuje dalszy ciąg historii swoich 
„Małych ojczyzn”.

Rycina z 1898 r. Zagroda w Ligocie Trzebnickiej.

Blizocin - gospoda,pałac, park dworski i dom mies zkalny.

Epitafium Lucasa Salicha z 1652 r.

Bukowiec. Kartka z 1930 r.  
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Naturalny sposób na zdrowie 

Każdy człowiek jest tym co je, po-
nieważ wszystkie składniki po-
karmowe są przetwarzane przez 
nasz organizm na substancje we-
wnątrzpochodne. To one budują 
wszystkie komórki naszego ciała. 
Poprzez prawidłowe odżywianie 
dokonujesz istotnego wkładu w 
troskę o własne zdrowie. Najlep-
szym źródłem cennych witamin 
i minerałów są warzywa i owoce, 
dlatego też to one powinny sta-
nowić podstawę naszej codzien-
nej diety. WHO czyli Światowa 
Organizacja Zdrowia, dietetycy i 
lekarze zalecają spożywanie min. 
5 porcji świeżych, dojrzałych owo-
ców i warzyw dziennie, to jest ok. 
600-1000 g. Niestety codzienny 
pośpiech, negatywne przyzwy-
czajenia, preferencje smakowe i 
czasochłonność przygotowywa-
nia posiłków powodują, że nie 
jesteśmy w stanie sprostać tym 
zaleceniom. Spożywamy coraz 
więcej gotowych produktów, któ-
re zawierają dużo syntetycznych 
dodatków, cukrów i chemicznie 
przetworzonych tłuszczów. W 
dzisiejszych czasach nawet jeśli 
zjadamy dużo warzyw i owoców 
musimy wziąć pod uwagę, że 
większość skażona jest nieprzy-
jazną nam chemią. Niektóre zbie-
rane są niedojrzałe, przez co stają 
się mniej wartościowe odżywczo. 
Jednym słowem, skazani jesteśmy 
na suplementację, ale nie przypad-
kową. Szwajcarski preparat Juice 
Plus jest prostym i skutecznym 
rozwiązaniem dla wszystkich, 
którzy pragną zrobić coś dobrego 
dla siebie i chcą zadbać o własne 
zdrowie.
 Juice Plus to 100% naturalny 
preparat, nieporównywalny z syn-
tetycznymi suplementami diety.  
Jest to jedyny suplement na świecie 
zawierający esencjonalne składni-
ki z soku i miąższu wyselekcjo-
nowanych owoców i warzyw oraz 

owoców jagodowych w suszonej 
postaci, zamkniętych w kapsuł-
kach. Staranny proces wyciskania 
soków i szczególnie łagodna pro-
cedura ich suszenia umożliwia 
zachowanie i skoncentrowanie: 
- tysięcy wtórnych składników ro-
ślinnych oraz enzymów, - warto-
ściowych mikroelementów, -prze-
ciwutleniaczy z owoców, warzyw i 
owoców jagodowych.
 Liczne badania udowodniły że 
postać wysoko skoncentrowane-
go proszku jest lepiej wchłanialna 
przez nasz organizm niż substan-
cje ze świeżych owoców i warzyw. 
Dlatego mają Państwo gwarancję, 
że preparat jest przyswajalny nie-

mal w 100%, a nie tak jak synte-
tyczne witaminy i minerały w 10-
20%.
 Juice Plus Warzywa zawiera: 
marchew, pietruszkę, buraki, bro-
kuły, jarmuż, białą kapustę, pomi-
dory, szpinak, czosnek. Prócz tego: 
niebieskie algi morskie (Spirulina 
Pacific), sproszkowany czosnek, 

Lactobacillus acidophilus, beta
-karoten, otręby owsiane, otrę-
by ryżowe, zielone algi morskie i 
kwas foliowy.
 Juice Plus Owoce zawiera: 
jabłka, pomarańcze, ananasy, 
żurawinę, wiśnie, brzoskwinie, 
papaje, daktyle, suszone śliwki. 
Oprócz tego zawiera: żywe kul-
tury bakterii Lactobacillus acido-
philus, zielone algi morskie (Du-
naliella salina), beta-karoten oraz 
kwas foliowy.
 Juice Plus Owoce Jagodowe 
zawiera: czarny bez, maliny, żura-
winę, czerwoną i czarną porzecz-
kę, winogrona, borówki, jagody, 

jeżyny, wyciąg z nasion winogron, 
zieloną herbatę, imbir, liście kar-
czocha. Ponadto zawiera L-ar-
gininę, L-karnitynę, mieszankę 
tokoferoli (przeciwutleniacze), ko-
enzym Q10, kwas foliowy.
 Dostępne też w formie żelek dla 
dzieci.
 Warzywa i Owoce wykorzy-

stywane do produkcji Juice Plus 
dojrzewają w słońcu i zbierane są 
w momencie pełnej dojrzałości. 
Uprawa ich jest ściśle kontrolowa-
na. Rosną na podłożu bez skażeń 
chemicznych (herbicydów, pesty-
cydów). Juice PLUS nie zawiera 
cukru, co jest istotne dla diabety-
ków, żadnych konserwantów, sta-
bilizatorów chemicznych, glutenu 
oraz laktozy. Oznacza to, że Juice 
PLUS diametralnie różni się od 
większości dostępnych na rynku 
produktów, zawierających od 13 
do 15 witamin i będących mie-
szanką wyizolowanych witamin 
oraz mikroelementów. Preparat 
znajduje się w diecie amerykań-
skich astronautów. 
JUICE PLUS najdokładniej prze-
badany suplement na świecie
17 publikacji naukowych dowio-
dło, iż spożycie ma kolosalny 
wpływ na ochronę komórek przed 
szkodliwym wpływem procesów 
oksydacyjnych, powodowanych 
przez tzw. wolne rodniki (uważane 
za przyczynę większości powstają-
cych chorób). Oksydacja dopro-
wadza do tzw. korozji komórek i 
tkanek, np. naczyń krwionośnych, 
czego skutkiem może być: za-
wał serca, apopleksja. Juice PLUS 
wzmacnia układ immunologicz-
ny, przez co zapobiega lub osłabia 
skutki infekcji wirusowych, bakte-
ryjnych lub grzybiczych, wspoma-
ga leczenie procesów zapalnych 
i rekonwalescencję po leczeniu 
onkologicznym. Przeciwdziała 
zmęczeniu, zwiększa koncentra-
cję i procesy zapamiętywania, co 
zaobserwowano u dzieci w wieku 
szkolnym oraz u seniorów. Jako 
nieliczny polecany jest kobietom 
w ciąży. Ma pozytywny wpływ 
na jej przebieg  i zapobiega szere-
gu komplikacjom ciążowym, np. 
zatruciom. Szczególna koncentra-
cja w Juice PLUS polifenoli, przy-
czynia się do zachowania zdrowia 
naczyń krwionośnych (większa 
elastyczność, dłuższa żywotność, 
mniejszy stopień zwapnienia) i ma 
pozytywny wpływ na ukrwienie 

oraz ciśnienie krwi.
Zrób coś dla Twojego dziecka
 Dla najmłodszych pociech fir-
ma przygotowała coś specjalnego: 
badania Children's Health Study 
(CHS), których celem jest popra-
wa stanu zdrowia i odżywiania 
dzieci na całym świecie. Wzięło 
w nim udział już ponad 650 000 
dzieci i młodzieży. Zgodnie z tymi 
badaniami 80% uczestników jadło 
mniej żywności typu fast food, 
piło mniej słodkich napojów i ja-
dło więcej owoców i warzyw. Pro-
gram ten udostępnia dzieciom od 
3 do 21 roku życia produkty Juice 
Plus bezpłatnie.
Juice plus korzyści dziś i jutro
 Jak chcą Państwo żyć? Dzisiaj? 
Jutro? Pojutrze? Jakie znaczenie 
ma dla Państwa własne zdrowie? 
Na jakość życia składa się suma 
naszych decyzji, które podejmuje-
my dzisiaj i które zmieniają naszą 
przyszłość. Owoce i warzywa mają 
tu wielkie znaczenie. Zdrowie 
jest jak drzewo, o które dzisiaj się 
troszczysz, żeby jutro zebrać z nie-
go owoce. Juice Plus stał się na ca-
łym świecie wiodącą marką, której 
ufają miliony ludzi od ponad 20 lat 
w 24 krajach.
Rekomendowany przez lekarzy 
i dietetyków.
Powyższe informacje to tylko 
część z zalet preparatu. 

SPRAWDŹ!   na YouTube wpisz:

JuicePlus - Telewizja Szpitalna
www.juiceplus.pl

Jeżeli chcą Państwo uzyskać wię-
cej informacji o Juice Plus,
proszę o kontakt: 600-143-510

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

Pomysł utworzenia FUNDACJI 
DZIECI PONAD WSZYSTKO 
narodził się w 2012 roku. Na-
tchnieniem do jej powstania stali 
się nasi podopieczni – uczestnicy 
zajęć prowadzonych w świetlicach 
środowiskowych na terenie gminy 
Wisznia Mała. Jako nauczyciele 
pracujący w szkołach na terenie po-
wiatu trzebnickiego oraz instruk-
torzy zajęć w świetlicach środo-
wiskowych dostrzegamy potrzebę 
towarzyszenia na co dzień naszym 
podopiecznym. W niełatwych, ale 
jakże pasjonujących działaniach 
towarzyszą nam wolontariusze 
naszej fundacji – uczniowie Po-
wiatowego Zespołu Szkół  nr 2 im. 
Piotra  Włostowica w Trzebnicy, 
którzy służą pomocą i swoimi ta-
lentami naszym podopiecznym. 
W ramach działalności naszej 
fundacji zakładamy i prowadzimy 
przedszkola. Pierwsze nasze Małe 
Przedszkole „Tęczowa Kraina” 
znajduje się w Piotrkowiczkach w 
gminie Wisznia Mała, na trasie 
Trzebnica - Wrocław. Naszymi 
atutami są: indywidualne podej-
ście do potrzeb rodziny i dziecka, 
atrakcyjne położenie w malowni-
czym terenie, nowo wyposażony 
plac zabaw, doświadczona kadra 
nauczycielska, kameralna grupa 
dzieci (do 25 przedszkolaków), 
rodzinna atmosfera, czas pracy 

placówki do 10 godzin. Wycho-
wankowie są objęci profesjonalną 
opieką fizjoterapeutyczną i logo-
pedyczną. Organizujemy  również 
przyjęcia urodzinowe prowadzone 
przez naszych animatorów. W na-
szym Małym Przedszkolu istnieje 
możliwość skorzystania z odpłat-
nych zabiegów rehabilitacyjnych 
dla dzieci i dorosłych, wykony-
wanych przez doświadczonego fi-
zjoterapeutę. Prowadząc fundację 
organizujemy w roku szkolnym 
zajęcia w świetlicach wiejskich o 
profilu opiekuńczo-wychowaw-
czym z zastosowaniem elementów 
profilaktyki uzależnień, socjote-
rapii, terapii pedagogicznej i lo-
gopedii, organizujemy wycieczki i 
półkolonie (stacjonarne – 5 godzin 
dziennie - w świetlicy każdej miej-
scowości oraz wyjazdowe – 8 go-
dzin dziennie – poznawanie atrak-
cji Dolnego Śląska) letnie oraz 
zimowe. Wspieramy pomocą ma-
terialną dzieci ze świetlic środowi-
skowych z terenu gminy Wisznia 
Mała, a także chcemy pomagać 
wszystkim dzieciom z terenów 
wiejskich powiatu trzebnickiego. 
W Powiatowym Zespole Szkół 
nr 2 w Trzebnicy organizujemy 
zbiórki (cały rok szkolny) odzieży 
i rzeczy w dobrym stanie, które 
ofiarujemy potrzebującym rodzi-
nom i dzieciom. Zbieramy rów-

nież całkiem zużytą odzież oraz 
obuwie, które przekazujemy fir-
mie recyklingowej, a cały dochód 
przeznaczamy na organizację pół-
kolonii, wycieczek dla miejscowo-
ści z nami współpracujących. Po 
zebraną większą ilość odzieży lub 
rzeczy używanych przyjeżdżamy 

osobiście. Przyjmujemy zaprosze-
nia na festyny, gdzie nasi animato-
rzy i wolontariusze przy pomocy 
różnych sprzętów sportowych i za-
bawek (duże klocki cegły, namioty 
i tunele, gigantyczne bańki, malo-

wanie buziek, zabawy z klaunem) 
prowadzą  ciekawe konkurencje i 
zabawy sportowo - rekreacyjne. 
Pozyskując środki finansowe od 
sponsorów, ze zbiórek odzieży oraz 
z przeprowadzanych imprez oko-
licznościowych możemy wspólnie 
organizować półkolonie stacjo-

narne i wyjazdowe, wycieczki, za-
jęcia świetlicowe, festyny, zabawy 
mikołajkowe, andrzejkowe itp. w 
Państwa miejscowościach. Zapra-
szamy  do współpracy wszystkich 
pragnących wspierać rozwój  dzie-

ci i młodzieży szczególnie z obsza-
rów wiejskich naszego powiatu. 
Więcej informacji na stronie: 
www.dzieciponadwszystko.pl

Janusz Górka kom. 695932575, 
Justyna Kołodziej kom. 
609382921.

Fundacja Dzieci Ponad Wszystko
Naszą misją jest pomoc dzieciom i młodzieży

Podopieczni z ochotą biorą udział w ciekawych i inspirujących zajęciach przygotowywanych przez wolontariuszy.



KINGA BAUMGART

 Pierwszy opisywany mecz od-
był się 14 grudnia w Hali SSP72 
przy ulicy Trwałej we Wrocławiu. 
Początek spotkania zaplanowano 
na godzinę 19:40, zatem odbyło 
się ono w godzinach wieczornych. 
Trzebnicę tego dnia reprezento-
wali zawodnicy drużyny B.C., 
którzy wybiegli na parkiet prze-
ciwko zawodnikom z Sobótki. 
Mecz rozpoczął się po myśli trzeb-
niczan, którzy zdecydowanie kon-
trolowali grę w pierwszej kwarcie, 
wygrywając ją 17:10. Podziałało to 
ewidentnie motywująco na team 
z Sobótki, który w kolejnych par-
tiach zabrał się za odrabianie strat, 
sukcesywnie zresztą, ponieważ 
udało im się wygrać dwie kolejne 
kwarty. 
 Przed ostatnią częścią meczu 
mieliśmy wynik 33:31 dla B.C. 
Wiadome więc było, że ostatnia 
kwarta będzie decydującą. Dzięki 
świetnej grze Przemysława Tere-
niuka (17 pkt. w całym spotka-
niu) i Bartłomieja Konopackiego 
(15pkt.) udało się ją wygrać 19:14, 
a w konsekwencji całe spotkanie 
52:45. 
 W szeregach drużyny prze-
ciwnej aż trzech graczy mogło 
pochwalić się podwójną zdobyczą 
punktową, zabrakło jednak lide-
ra, który pociągnąłby drużynę do 
zwycięstwa. Jak się później oka-
zało, był to jedyny zwycięski mecz 
spośród wszystkich opisywanych, 
ponieważ dalej nie było już tak ko-
lorowo.
 Kolejnego dnia, 15 grudnia, 
również w Hali przy ulicy Trwa-
łej we Wrocławiu, swoje spotka-

nie rozegrali Promilki Trzebni-
ca, którzy podejmowali drużynę 
KFC. Pierwszy gwizdek sędziego 
usłyszeliśmy o godzinie 17:00. 
Trzebniczanie bardzo przyzwo-
icie zaprezentowali się w pierwszej 
kwarcie, grając zespołowy basket, 
co zaowocowało wygraną 16:12. 
 Kolejna ćwiartka meczu prze-
biegała pod znakiem obrony, 
ponieważ żadna z drużyn nie 
pozwoliła przeciwnikom na prze-
kroczenie zdobyczy 10 punktów. 
Na przerwę nasi gracze schodzili z 
nieznaczną przewagą 24:21. Przy-
stępując do tego spotkania Pro-
milki zgłosili zaledwie 5 zawodni-
ków, czyli tyle, ile musi przebywać 
podczas gry na parkiecie. Pojawiły 
się zatem obawy, czy trzebniczanie 
wytrzymają tempo gry. 
 Brak rezerwowych na ławce, 
a w efekcie zmęczenie, to główna 
przyczyna porażki, ponieważ w 
kolejnych dwóch kwartach nasi 
zawodnicy ulegli kolejno 7 i 5 
punktami. Stracili zatem swoją 
zaliczkę, z którą przystępowali do 
drugiej części meczu i przegrali 
łącznie 40:49. 6 zawodników, po 
3 w każdej z drużyn, zanotowa-
ło 10 i więcej punktów, najwięcej 
Przemysław Jaremkiewicz (14 pkt., 
Promilki) oraz Maciej Jędrychow-
ski (również 14 pkt., KFC).
21 grudnia, Hala 9 LO przy ulicy 
Piotra Skargi we Wrocławiu, go-
dzina 19:40. Będzie to z pewnością 
dzień, który zawodnicy Zadym-
ków zapamiętają na długo, nieste-
ty z negatywnych względów. 
 Nasi chłopcy przystępując do 
tego spotkania, z pewnością nie 
przewidywali, że losy meczu poto-
czą się w taki sposób. Zmierzyli się 
z niżej notowaną drużyną Home 

Broker, zatem do tego spotkania 
przystępowali w roli faworyta. 
Od pierwszej minuty meczu spo-
tkanie przebiegało pod dyktando 
przeciwników i taki stan utrzy-
mał się do ostatniego gwizdka 
sędziego. Było do tego stopnia 
jednostronne, że drużyna Home 
Broker wygrała wszystkie kwarty, 
zdobywając w każdej z nich 14 i 
więcej punktów, nie pozwalając 
Zadymkom na przekroczenie 10 
w żadnej. Ten, jakże trudny mecz 
zakończył się wynikiem 27:61. Po 
stronie trzebniczan zaledwie jeden 
zawodnik przekroczył granicę 10 
punktów (Grzegorz Krzysztofik – 
12), zaś po przeciwnej stronie aż 3, 
najwięcej Mateusz Łoś (18 pkt.). 
 Trudno doszukiwać przyczyn 
porażki naszych zawodników. 
Dysponowali, co prawda, nieco 
węższym składem, jednak to oni 
grają z reguły lepszą koszykówkę, 
dzięki czemu znajdują się 3 pozy-
cje wyżej w tabeli. Tego dnia gra-
cze Home Broker byli po prostu 
lepiej dysponowani. Piękno sportu 
polega na tym, że jest nieprzewi-
dywalny, jednakże wszystkim ki-
bicom oraz samym zawodnikom 
jest z pewnością żal, że takie zda-
rzenie odbyło się kosztem jednej z 
naszych drużyn. 
 Nowy rok, niestety, nie roz-
począł się pomyślnie dla naszych 
drużyn. 4 stycznia w Hali 9 LO 
przy ulicy Piotra Skargi we Wro-
cławiu swoje pierwsze spotkanie 
w roku 2014 rozegrała drużyna 
B.C. Trzebnica. Jej przeciwnikiem 
był zespół Together. Mecz rozpo-
czął się o godzinie 17:10 i przez 

cały czas swojego trwania był 
bardzo zacięty. Każda z drużyn 
2-krotnie znajdowała się na pro-
wadzeniu i wygrała po 2 kwarty. 
Po ostatnim gwizdku sędziego 
na tablicy widniał wynik 46:46, 
co było jednoznaczne z tym, że 
zawodników czeka dogrywka. W 
tej niestety lepsi okazali się gracze 
zespołu Together, wygrywając ją 
8:3 i całe spotkanie 54:49. Podczas 
gry widać było zaangażowanie 
obu drużyn, a atrakcyjność me-
czu podniosła rywalizacja naj-
lepszych strzelców każdej z nich. 
Bartłomiej Konopacki z B.C. uzy-
skał 20 punktów, zaś w szeregach 
Together najlepiej zaprezentował 
się Bronisław Wawrzyńczuk, któ-
ry zapisał na swoim koncie aż 28 
punktów przy bardzo dobrej sku-
teczności rzutowej, dzięki czemu 
został najlepszym strzelcem tego 
spotkania.
 Nie najlepiej w nowy rok we-
szli również gracze Promilków. 
W spotkaniu zaplanowanym na 5 
stycznia również w Hali 9 LO przy 
ulicy Piotra Skargi we Wrocławiu 
podejmowali oni drużynę Bar-
manów. Było to spotkanie dwóch 
najniżej notowanych drużyn w 
grupie F 3. ligi, ponieważ przed 
tym meczem Barmani zajmowali 
7 pozycję, zaś Promilki 8. Zwa-
żywszy na krótszą ławkąrezerwo-
wych oraz zawodników o skrom-
niejszych warunkach fizycznych, 
wiadome było, że nie będzie to ła-
twe spotkanie dla naszych graczy. 
Pierwszy gwizdek rozbrzmiał w 
samo południe. 
 Przez większą część tego meczu 

nasi chłopcy zaskakiwali bardzo 
pozytywnie, dobrze radząc sobie 
z dużo wyższymi przeciwnikami. 
Na przerwę schodzili z nieznacz-
ną stratą 4 punktów, którą jednak 
odrobili w części kolejnej, zatem 
przed ostatnią partią gry mieliśmy 
remis 32:32. Barmani w tej ćwiart-
ce pokazali, kto tego dnia był lep-
szą drużyną, wygrywając ją 22:11. 
Wynik końcowy meczu – 43:54. 
Ze zwycięskiego składu aż trzech 
zawodników zdobyło 10 i więcej 
punktów. Na pocieszenie Promil-
kom pozostało, że w ich szeregach 
znajdował się najlepszy strzelec 
tego meczu Przemysław Jaremkie-
wicz, zdobywca 17 punktów. 
Po meczach, które rozegrane zo-
stały w ramach 11, 12 i 13 kolejki 
,sytuacja w tabelach, w ramach 
rozgrywek 38. sezonu Amator-
skiej Ligi Koszykówki WRON-
BA, przedstawia się następująco. 
W grupie C 2. ligi B.C. Trzebnica 
zajmuje 5. pozycję, odnotowu-
jąc spadek. Jednak rywalizacja w 
tej grupie jest na tyle zacięta, że 
B.C. do dwóch wyprzedzających 
ją drużyn traci zaledwie punkt, 
zaś do lidera i wicelidera tylko 2. 
Jeżeli chodzi zaś o ligę 3. to w ta-
beli grupy F Promilki zajmują 
niezmiennie ostatnią, 8 pozycję, 
natomiast Zadymki w tabeli grupy 
I znajdują się na drugim miejscu, 
posiadając tyle samo, 12 punktów, 
co lider, przegrywając jedynie na 
małe punkty. Liczymy na poprawę 
gry zawodników drużyn z Trzeb-
nicy i wszystkim z nich życzymy 
samych sukcesów w nowym roku. 
B.C Trzebnica: Przemysław Te-
reniuk, Bartosz Walczak, Bar-
tłomiej Konopacki, Bartłomiej 
Podrygajło, Kamil Podrygajło, 
Michał Krupa, Arkadiusz Śmie-
jak, Paweł Wywiał.
Zadymki Trzebnica: Tomasz Wi-
durski, Piotr Misiak, Grzegorz 
Krzysztofik, Arkadiusz Widurski, 
Marcin Zarzeczny, Kamil Szcze-
pański, Mateusz Jakusek.
Promilki Trzebnica: Przemysław 
Jaremkiewicz, Paweł Fijał, Mar-
cin Ciszewski, Jacek Bartosik, 
Konrad Buczek, Marcin Hrycaj, 
Daniel Słomski.

Tylko jedno zwycięstwo w pięciu meczach
 – podsumowanie meczów trzebnickich drużyn w 11, 12 i 13 kolejce 38. sezonu Amatorskiej Ligi Koszykówki WRONBA.

Mecze drużyn z Trzebnicy, rozgrywane w okresie pomiędzy 
14 grudnia a 5 stycznia, sprawiły naszym zawodnikom wię-
cej trudności niż zwykle, ponieważ z pięciu rozegranych spo-
tkań, Trzebniczanom udało się wygrać zaledwie jedno. 

11 KOLEJKA 38. SEZONU WRONBA
II LIGA B.C. Trzebnica 52:45 Sobótka

III LIGA Promilki Trzebnica 40:49 KFC

12 KOLEJKA 38. SEZONU WRONBA
III LIGA Zadymki Trzebnica 27:61 Home Broker

13 KOLEJKA 38.W SEZONU WRONBA
II LIGA B.C. Trzebnica 49:54 Together

III LIGA Promilki Trzebnica 43:54 Barmani

TABELA GRUPOWA – II LIGA (GRUPA C)
MIEJSCE DRUŻYNA MECZE PUNKTY KOSZE

1 Zebrano.com.pl 7 12 381:371
2 Sobótka 7 12 380:298
3 Prawo Bronxu 7 11 350:366
4 Together 7 11 358:341
5 B.C. Trzebnica 7 11 362:317
6 Hurtownia Impali CB 7 10 304:308
7 Kantor Plex 7 9 309:355
8 Benefix 7 8 295:383

TABELA GRUPOWA – III LIGA (GRUPA F)
MIEJCE DRUŻYNA MECZE PUNKTY KOSZE

1 Mientkie Puszki 7 14 402:319
2 Bball Szkółka Dzierżoniów 7 13 442:273
3 Młode Wilki 7 11 312:328
4 KFC 7 11 287:304
5 Rogalik Środa Śląska 7 10 365:332
6 Napalm 7 9 387:347
7 Barmani 7 8 277:317
8 Promilki Trzebnica 7 7 262:414

TABELA GRUPOWA – II LIGA (GRUPA I)
MIEJSCE DRUŻYNA MECZE PUNKTY KOSZE

1 OKC 7 12 338:267
2 Zadymki Trzebnica 7 12 314:297
3 Koledzy Brojana 7 12 359:295
4 Gyldne Stagtere 7 11 381:317
5 Home Broker 7 11 328:283
6 Rakiety Północ 7 10 325:333
7 CapGemini 7 8 238:375
8 Samprus II 7 8 286:402

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
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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.



EDYTA BĄK

 Tradycyjnie imprezy sporto-
we rozpoczęły się kontynuacją 
Halowej Ligi Piłki Nożnej Open 
2012/2013, w którym od stycznia 
do końca rozgrywek uczestniczy-
ło ponad 760 osób, natomiast w 
rundzie jesiennej ponad 250 osób.
Kolejnymi propozycjami sporto-
wymi był szereg imprez zaplano-
wanych na „Ferie 2013”. Odbyły 
się takie zawody jak: turnieje 
tenisa stołowego, piłki siatkowej 
dziewcząt, turnieje piłki nożnej 
dzieci i młodzieży. Imprezy na 
lodowisku „Wielobój Sprawno-
ściowy” i „Olimpiada Zimowa”. 
W imprezach feryjnych brało 
udział 385 osób. Poza zorgani-
zowanymi imprezami w okresie 
ferii zimowych dzieci i młodzież 
szkolna korzystały nieodpłatnie z 
Lodowiska Miejskiego na terenie 
„Kompleksu Boisk Orlik 2012” - 
było to 1200 osób.
 

Od stycznia rozpoczęła się rów-
nież cykliczna impreza biegowa 
o charakterze rekreacyjnym, pod 
hasłem „Leśne Przedbiegi”, w 
której w ciągu roku uczestniczyło 
286 osób. Imprezą inaugurującą 
kolejny sezon biegowy w Trzeb-
nicy były zawody pod nazwą „I 
Cross Trzebnicki”, w którym w 
Lesie Bukowym udział wzięło 125 
osób.

Wiosna pod znakiem biegania i 
piłki nożnej 
 Wiosną także zainaugurowa-
no imprezy sportowe dla przed-
szkolaków i dzieci. Już w marcu 
zmagania rozpoczęły przedszko-
laki w rozgrywkach Ligi Piłki 
Nożnej, grając dwa turnieje w hali 
sportowej oraz jeden turniej na 
Orliku. Łącznie zagrało 357 dzie-
ci. W X już Biegu Przedszkolaka 
wystartowało blisko 500 dziew-
cząt i chłopców z trzebnickich 
przedszkoli i klas zerowych szkół 
podstawowych. W biegach dla 
dzieci klas nauczania zintegrowa-
nego udział wzięło 540 młodych 
adeptów biegania.
 W zawodach lekkoatletycz-
nych przygotowanych na Sta-
dionie Miejskim Fair Play Arena 
wystartowało: w trójboju lekko-
atletycznym klas starszych 198 
osób, a trójboju lekkoatletycznym 
dla klas młodszych 142 uczniów. 
 W turnieju piłki nożnej o Pu-

char Tymbarku udział wzięły 82 
młode talenty piłkarskie. Trady-
cyjnie również, na początku maja 
zorganizowano Wiosenne Biegi 
Przełajowe o Puchar Kocich Gór, 
uczestnicząc w akcji Polska Biega. 
W tych zawodach udział wzięło 
565 osób. Coraz większą popular-
nością cieszą się również turnieje 
piłkarskie dla dziewcząt. W maju, 
w turniejach Coca Cola Cup oraz 
Gimnazjada, zagrało 129 dziew-
cząt.

 Jeszcze końcem maja na Sta-
dionie Miejskim przygotowano z 
myślą o wszystkim mieszkańcach 
Gminy „Wiosenny Test Coope-
ra” – bieg na dystansie 12 minut 
sprawdzający możliwości ludz-
kiego organizmu. 
W pierwszy weekend czerwca 
zainaugurowano cykl imprez 
biegowych pod nazwą: Otwarte 
Mistrzostwa Trzebnicy w Lekkiej 
Atletyce. W biegu czerwcowym 

na dystansie 1000 m wystarto-
wało 19 osób, a w czerwcu na 
dystansie 1 mili biegało 16 osób. 
Jeszcze w maju zorganizowano I 
Trzebnickie Kolarskie Kryterium 
Uliczne, w którym wystartowało 
244 kolarzy.
 W czerwcu na Stadionie Miej-
skim Fair Play Arena odbyły się 
dwa międzypaństwowe mecze 
Polskiej reprezentacji „A” kobiet 
z Czechami oraz Kanadą. Oba 
mecze cieszyły się dużym zainte-
resowaniem gromadząc, komplet 
widzów na trybunach. 

Wakacyjne zmagania sportowe
Podczas letnich wakacji TCKiS 
zaproponowało dzieciom i mło-
dzieży szereg imprez sportowych 
i rekreacyjnych w różnych dys-
cyplinach sportowych. Były to 
między innymi: Wakacyjna Liga 
Piłki Nożnej, Turnieje Badmin-
tona, Piłki Siatkowej, Siatkowej 
Piłki Plażowej, Turnieje Tenisa 
Stołowego - łącznie z imprez wa-
kacyjnych skorzystało ponad 250 
uczniów.
 W drugim półroczu kontynu-
owano cykl biegów Otwartych 
Mistrzostw Trzebnicy w Lekkiej 

Atletyce. Były to zawody na dy-
stansach 3000 m, 5000 m oraz 
10 000 m, w których łącznie 
udział wzięły 124 osoby.

Sportowa jesień
 Wrzesień stał pod znakiem pił-
ki nożnej, gdzie odbyło się aż pięć 
Turniejów o Puchar Premiera 
Donalda Tuska dziewcząt i chłop-
ców, w których zagrało ponad 
300 młodych adeptów piłkarstwa 
oraz II Mistrzostwa Aglomeracji 
Wrocławskiej, w których zagrało 
blisko 200 zawodników. 
A w turnieju piłki siatkowej z 
okazji Trzebnickiego Święta Sa-
dów o Puchar Burmistrza Gminy 
Trzebnica, wystąpiło ponad 100 
dziewcząt. Pod koniec września 
zorganizowano - tradycyjnie już 
– Jesienne Biegi Przełajowe o Pu-
char Trzebnickiego Święta Sadów, 
w których udział wzięło blisko 
550 dziewcząt i chłopców. Paź-
dziernik stał już zdecydowanie 
pod znakiem imprez biegowych. 
Jako pierwsze odbyły się powia-
towe biegi sztafetowe, w których 
łącznie udział wzięło blisko 500 
osób. 
 Następnie przygotowano 
Biegi Przełajowe Dzieci klas 
I-III, w których startowało po-

nad 500 dzieci z klas nauczania 
zintegrowanego oraz XI Bieg 
Przedszkolaka, w którym udział 
wzięło ponad 550 maluchów. W 
październiku odbył się jeszcze Je-
sienny Test Coopera oraz IV kon-
kurs skoku w dal „Skobel 2013”. 
W listopadzie w hali sportowej 
odbył się Turniej Minisiatkówki 
Dziewcząt pod nazwą „ I memo-
riał im. Andrzeja Kędzierskie-
go”, w którym zagrało blisko 70 
młodych adeptek tej dyscypliny 
sportu. Pierwszy raz w Trzebnicy 
zorganizowano imprezę Nordic 
Walking pod nazwą „Otwartych 

Mistrzostw Trzebnicy”, w której 
udział wzięło blisko 190 osób w 
wielu kategoriach wiekowych. 
Początkiem grudnia rozpoczęli-
śmy rozgrywki Halowej Ligi Piłki 
Nożnej Open, w której do końca 
roku zagrało 250 zawodników.

Bieg Sylwestrowy - finałem spor-
towego roku
 Wspólnie z Trzebnickim Sto-
warzyszeniem Sportowym pro-
wadzona była akcja „I Ty możesz 
przebiec Bieg Sylwestrowy”, w 
której czynnie uczestniczyło po-
nad 50 osób i wszyscy wystarto-
wali w 29. Ulicznym Biegu Syl-
westrowym, którym tradycyjnie 
zakończono sportowy rok. 
W dniu 30 grudnia, w Biegach dla 
Dzieci i Młodzieży uczestniczy-
ło ponad 350 młodych biegaczy. 
W biegu głównym, na dystansie 
10 km, kolejny raz padł rekord 
frekwencji, na starcie stanęło po-
nad 1500 uczestników. Oprócz 
wymiaru sportowego, podobnie 
jak rok wcześniej, Bieg Sylwestro-
wy miał wymiar charytatywny. 
Część zebranych na biegu środ-
ków przekazana została Fundacji 
Na Ratunek Dzieciom z Chorobą 
Nowotworową, a część - ciężko 
choremu trzebnickiemu biega-
czowi – Zbyszkowi Kaczmarko-
wi. 

Sportowe podsumowanie 2013 roku
W 2013 roku Dział Sportu Trzebnickiego Centrum Kultury i 
Sportu był organizatorem i współorganizatorem ponad 90 
imprez sportowych i rekreacyjnych, w których wzięło udział 
ponad dziesięć tysięcy osób. Sport, obok działań kultural-
nych, jest potężnym filarem w działalności Centrum, oferując 
mieszkańcom Trzebnicy w każdym wieku, wiele możliwości 
do uprawiania sportu i okazji do kibicowania sportowcom 
wielu dyscyplin.
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W maju zorganizowano I Trzebnickie Kolarskie Kryterium Uliczne.  

Sezon zainaugurowano I Crossem Trzebnickim.

Polska Reprezentacja Kobiet w Piłce Nożnej na stadionie w Trzebnicy rozegrała dwa międzynarodowe mecze. Stary rok zakończył się tradycyjnie już Biegiem Sylwestrowym. 
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EDYTA BĄK

 Nie lada gratką dla miłośników 
sportów zimowych są zaplanowa-
ne  trzy sportowe imprezy - 20 
lutego pod hasłem „Gry i zabawy 
na lodzie”,  23 lutego „V olimpia-
da na lodzie” i 3 marca „Wielobój 
sprawnościowy na lodzie”.  Za-
wodnicy będą mogli uczestniczyć 
w wielu konkurencjach, m.in. w 
sprincie na łyżwach po okręgu,  
slalomie między tyczkami, pro-
wadzeniu krążka kijem hokejo-
wym,  jeździe tyłem po odcinku 

oraz strzale krążkiem do bramki. 
W zawodach ograniczeń wieko-
wych nie ma – organizatorzy za-
praszają mieszkańców w wieku 
od czterech do stu lat. Zmagania 
na lodzie będą miały swój akcent 
rodzinny, zaplanowano bowiem 
konkurencje dla całych rodzin.   
 Obiekt funkcjonuje już od 19 
stycznia codziennie, od ponie-
działku do piątku w godz. 14 – 21,  
a w soboty i niedziele w godz. 13-
20.  Wstęp dla dzieci i młodzieży 
to koszt  2 złotych, dorośli łyżwia-
rze zapłacą 5 złotych.
 O popularności lodowiska 

świadczy duża liczba chętnych do 
korzystania  z obiektu. W stycz-
niu i lutym ubiegłego roku sprze-
dano 1464 bilety wstępu oraz 1014 
biletów za wypożyczenie łyżew. 
W trakcie ferii zimowych nieod-
płatnie z lodowiska skorzystało 

1200 dzieci. Co ważne – obiekt 
w godzinach przedpołudniowych 
jest wykorzystywany bezpłatnie 
przez trzebnickie szkoły podsta-
wowe i gimnazja, jako miejsce 
lekcji wychowania fizycznego. 
Daje to możliwość urozmaice-

nia i wzrostu aktywności rucho-
wej młodych ludzi - okazja taka 
zdarza się tylko zimą - więc nie 
pozostało nic innego zrobić, jak 
ostrzyć łyżwy i ruszać na lodowi-
sko. 
Trzebnica – Gmina Wspierająca 
Sport! To hasło wyraża ideę oraz 
opisuje prowadzone w jej ramach 
działania, zmierzające do pro-
mowania aktywności fizycznej 
i czynnego spędzania wolnego 
czasu, wspierania sportowych ta-
lentów oraz budowania i dbania 
o infrastrukturę sportową, a tak-
że organizowania wielu imprez i 
wydarzeń o charakterze sporto-
wym dla odbiorców w różnym 
wieku. Działające w Trzebnicy od 
kilku lat lodowisko wpisuje się w 
to hasło doskonale. Stanowi ono 
trzon oferty sportów zimowych w 
naszym mieście. To również cen-
trum wydarzeń w ramach oferty 
dla dzieci i młodzieży w okresie 
ferii, a podczas roku szkolnego - 
bezpłatna opcja przeprowadzenia 
zajęć z wychowania fizycznego. 

R E K L A M A

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

 Dla każdej kobiety ciąża to nie-
zwykle cudowne przeżycie. W tym 
wyjątkowym okresie pojawiają się 
liczne zmiany w ciele przyszłej mat-
ki, co niestety przyczynia się do ob-
ciążenia organizmu. Podczas ciąży 
w ciele kobiety dochodzi do wielu 
zmian fizycznych oraz psychicz-
nych. Układ hormonalny pomaga 
kobiecie w adaptacji tych zmian, 
jednak nieprawidłowy sposób życia 
oraz złe nawyki ruchowe często mają 
silniejsze działanie. Stąd też podczas 
ciąży często dokuczają rozmaite do-

legliwości oraz pojawia się dyskom-
fort w codziennym funkcjonowa-
niu.
 Ból pleców w ciąży to dość czę-
sta dokuczliwość u wielu przyszłych 
mam. Przyczyną jest nadmierne ob-
ciążenie kręgosłupa, przy jednocze-
snym rozluźnieniu więzadeł całego 
ciała, co sprzyja powstawaniu prze-
ciążeń i w konsekwencji nieprzy-
jemnego dyskomfortu. Sposobami 
na tego rodzaju problemy są ćwicze-
nia rozciągające, Pilates lub joga dla 
ciężarnych oraz techniki oddecho-

we. Wszelkie tego typu bóle nieco 
rzadziej pojawiają się u kobiet regu-
larnie uprawiających sport. Waż-
ne jest jednak, aby w ciąży dobrać 
odpowiednią aktywność fizyczną, 
bezpieczną dla ciężarnych. Specjalne 
ćwiczenia pozwalają utrzymać krę-
gosłup w dobrej formie, nie wywołu-
jąc jednocześnie napięcia w obszarze 
miednicy.
 Ulgę i ukojenie przy uporczy-
wym bólu pleców przyniesie także 
specjalny masaż dla kobiet w ciąży. Z 
masażu mogą korzystać ciężarne od 
trzeciego do ósmego miesiąca ciąży, 
jednak głównym warunkiem jest 
zdrowo przebiegająca ciąża i zgoda 

lekarza prowadzącego. Jeśli przyszła 
mama nie ma żadnych przeciw-
wskazań do wykonania masażu, 
wówczas bez obaw może skorzystać 
z takiej formy odprężenia. 
 Masaż wykonywany jest w pozy-
cji bezpiecznej i wygodnej dla ciężar-
nej, zwykle w leżeniu na boku. Od-
powiednio dobrana forma masażu 
pozwoli na zniesienie dokuczliwego 
napięcia mięśniowego, co pomaga 
utrzymać w dobrej kondycji mięśnie 
kręgosłupa i miednicy. Masaż nie 
tylko relaksuje i poprawia samopo-
czucie, ale przede wszystkim znako-
micie łagodzi napięcia i dolegliwości 
bólowe.

Ciąża – wyzwanie dla kręgosłupa

W ubiegłym roku lodowisko cieszyło się ogromną popularnością.  Warunki jed-
nak były zdecydowanie bardziej zimowe. 

Lodowisko już otwarte
Lodowisko ruszyło. W okresie ferii wejście dla dzieci i 
młodzieży z Gminy Trzebnica jest bezpłatne. Jedynym 
kosztem będzie wypożyczenie łyżew w kwocie 3 zł. Obiekt 
będzie otwarty od godz.11.00 do godz.21.00. Jeśli warunki 
pozwolą, lodowisko będzie czynne do końca marca. 
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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
 71 312 09 20 
 71 312 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:

Oferujemy badania diagnostycz-
ne, zabiegi profilaktyczne i lecz-
nicze, karmy i diety lecznicze, 
suplementy, diety oraz specjali-
styczne 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 
27 stycznia-2 lutego dyżury 
nocne prowadzi 

apteka Herbena, 
ul. Prusicka1
W okresie 3-9 lutego
dyżurny nocne pełni
apteka Pod Bazyliką, 
ul. Kościelna 6.

miejsce 
na Państwa
ogłoszenie
lekarskie
tel. 66 50 86 997

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

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



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 opo-
nami 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 
sztuki. Tel. 794 579 228.
OPONY zimowe 195/65 R15: 4 sztuki. 
Tel. 794 579 228.
OPONY ZIMOWE Z FELGAMI - komplet, 
używane, rozmiar 175/65/14 (14 cali. Cena 
400 zł. Tel. 609 392 806.

OPONY motocyklowe i do skuterów, 
różne wymiary, cena 50 zł/szt., tel. 530 
920 663.
OPONY (2) do ciężarówki roz. 295 x 80   r 
22,5. Cena 250 zł / sztukę. Tel. 71 312 49 
06, 665 938 440.
CHLAPACZE 4 szt., oryginalne vol-
kswagena, do golfa 3 / combi / sedana. 
CENA 70 zł. Tel.  505 838 073.
OLEJ silnikowy MOBIL SUPER 2000 
10W-40, filtr oleju FILTRON symbol 
OP 540/1, filtr kabinowy (przeciwpył-
kowy) FILTRON K 1066. Sprzedam w 
komplecie. Wszystko jest NOWE. Tel. 
609 392 806.

WINDA DEKARSKA (2) Tel. 663 382 932.
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 uży-
wany. Sprzedaję ponieważ  nie jest mi już 
potrzebny. Możliwość sprowadzenia na 
miejsce. Cena do negocjacji. Tel. kontak-
towy 501 842 806. 

ŁATY BUDOWLANE(2) - 6/4, krótkie 
odcinki. Tel. 663 951 072.
BRONY CIĄGNIKOWE 5 w cenie 400 
zł, brony ciągnikowe 3 w cenie 200 zł, 
Ujeździec Wielki. Tel. 668 30 21 27.

 ROWERY /  WÓZKI 
SPR ZE DAM

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.

 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.
KAWALERKĘ w Trzebnicy, 34 m2, 
kuchnia, wc, łazienka. Tel. 663 810 769.
MIESZKANIE 2-pokojowe (39 m²) w 
centrum Trzebnicy, blisko Rynku. Pokój z 
aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka, 
przedpokój, pomieszczenie gospodar-
cze. Mieszkanie na 3 piętrze (bez windy), 
gotowe do zamieszkania, w budynku 
z 2009r, ogrzewanie piecem dwufunk-
cyjnym gazowym. Dobra lokalizacja, 
blisko do sklepów, przychodni, pkp i pks. 
W cenie w pełni wyposażona kuchnia. 
Cena: 177 tys. Tel: 512 360 506.
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 
kapitalnym remoncie. (ul. Ks. Bochen-
ka). 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 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, dział-
ka 2020 m², dom 160 m², cicha okolica, 
piękne położenie, zbudowany 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 re-
montu, + budynek gospodarczy, tel. 
663 951 072.
POLE, grunt IV klasa 87 arów. Tel. 663 
382 932.
SAD w Droszowie o pow. 2 ha, altana, 
ogrodzony z drzewami owocowymi (wi-
śnie, czereśnie, porzeczki). Tel 669 351 078.
ZIEMIA rolna 3 ha w okolicy Pomianowic 
k. Zawonii. Szybko i tanio! Tel. 884 689 871.
DZIAŁKĘ siedliskową w Trzebnicy z po-
zwoleniem na budowę o pow. 0,5 ha. Tel. 
669 351 078.
DZIAŁKĘ budowlaną w Trzebnicy, 
o pow. 358m², na działce prąd, w uli-
cy woda, kanalizacja, wydane warunki 
zabudowy, mapka do celów projekto-

wych, tel. 663 342 744 (po godz.17.).
DZIAŁKĘ Pilnie! Tanio!  Budowlana 
15 arów z mediami w Wiszni Małej. 
Bardzo dobry dojazd, ul. Szkolna, lub 
zamienię działkę na mieszkanie w 
Trzebnicy do II piętra. Cena do uzgod-
nienia. 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 Zawoni lub zamienię na mieszkanie. 
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 (część lokalu) ok 6m² z moż-
liwością powiększenia przy ulicy św. 
Jadwigi (w solarium). Cena wynajmu 
500 zł + rachunki, 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 (trzy pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój)w Trzebnicy przy 
ul. Bochenka z większego na mniej-
sze-dwupokojowe na parterze lub 
1piętrze z dopłatą również w Trzebni-
cy. Tel. 694 041 958.
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 
piętrze na mniejsze, tel. 502 826 516.
MIESZKANIE Zamienię lub sprzedam 
mieszkanie 3-pokojowe 61 m2 z dopła-
tą na 2-pokojowe. Tel. 693 046 140.

 DAM  PRACĘ 
KONSULTANTKA (2) Zostań konsul-
tantką MARIZA, bezpłatna rejestracja, 
darmowy katalog, marża 30%, brak 
obowiązku składania zamówień co 
miesiąc. e-mail: mariza.ula@wp.pl, 
www.mariza-ula.webnode.com

DODATKOWA - praca dla każdego. 
Wystarczy że jesteś pełnoletni i masz 
trochę wolnego czasu, a chcesz do-
robić  trochę gotówki to zadzwoń 
pod  numer tel: 535-352-130 lub napisz 
na adres mailowy; pryjmak@wp.pl  i 
umów się na spotkanie, a pomogę Ci 
spełnić Twoje marzenia .  Praca lekka i 
przyjemna i nie jest to akwizycja!!!
KOSMETYCZKA, MASAŻYSTKA w 
nowo otwartym gabinecie kosme-
tycznym w Trzebnicy. Tel. 788 063 648.
PRACA DODATKOWA firma zajmu-
jąca się działem odszkodowań, wyna-
grodzenie prowizyjne. Tel. 535 885 885.
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 star-
szej 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 eme-
ryturze, w pełni zdrowa i sprawna po-
szukuje pracy i zaopiekuje się też dziec-
kiem. 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-
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

CITROEN (2) Xantia 1. 8i, automat, rok 
prod. 1996, OC i przegląd ważny do 16 
grudnia 2014 roku, srebrny, stan bardzo 
dobry, sprawny, dodatkowo kpl  kół let-
nich. Cena 2400 zł. Tel. 71312 49 06, 665 
938 440.
SILNIK ELEKTRYCZNY 3-fazowy, 
370W, 2800 obr./min., drugi 180W, 
2800 obr./min. Cena: 70 zł za dwie 
sztuki. Tel.  607 050 846.
FELGI komplet metalowych do Merce-
desa (5,5), Tel. 694 216 036. 

WÓZEK INWALIDZKI (2), nowy, mało 
używany. Cena 700 zł. Tel. 781 982 605.
WÓZEK dziecięcy trzyfunkcyjny, gon-
dola, spacerówka, pokrowiec prze-
ciwdeszczowy, kolor kremowy, na kołach 
pompowanych. Cena: 200 zł do negocja-
cji. 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.

AGD  RTV  MEBLE 
SPR ZE DAM

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

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, ma-
giel elektryczny - 150 zł, stół bilardowy 
(+ kije i bile) - 250 zł, piec żeliwny (cy-
ganek) - 100 zł, fisharmonia - 500 zł. Tel. 
606 597 711.
FOTEL bujany, pokrowiec skóra. Tel. 
694-216-036.

FOTEL (2) bujany, cena 100 zł. Tel. 713 
258 731.

ŁÓŻKO sosnowe 1-osobowe z drabin-
ką, bez materaca, pod łóżkiem miejsce 
na zabawę, wym. 96 cm x 200 cm, wy-
sokość: 70 cm. Tel. 693 280 762.
WERSALKA NOWA rozkładana z Twar-
dogóry. Tel. 604 068 164; 71 315 03 73.
WERSALKĘ w bardzo dobrym stanie. 
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. 

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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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.

OSIOŁ BUJANY(2) - w bardzo dobrym 
stanie. Cena 50 zł. Tel. 783 376 097.

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. 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.

UBRANIA 
SPR ZE DAM

SUKNIĘ ŚLUBNĄ białą -   o rozmiarze 
34/36 na wzrost 170 cm. Do sukni gratis 
rękawiczki i welon. Jest jednoczęścio-
wa z zapięciem gorsetowym i szarfą na 
szyi. Skromna i wygodna. Kupiona w 
salonie. Cena: 500 zł. Tel: 512 360 506.

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 marki  
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.

DUŻA PAKA dla chłopca 2-3 latka: 
kurtka zimowa dwustronna C&A, kurtka 
jesienna minikidS, bluzeczka z długim 
rękawem c&a, 2 x kamizelka wełniana 
H&M, 2 x spodnie dresowe disney/pixer, 
spodnie sztruksy ocieplane RESERVED, 
spodnie dżinsy ZARA KIDS. Cena za ca-
łość 70 zł, tel. 66 77 43 520.

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

Z AG INIONE

CZÓŁENKA PRIMA MODA lakierki 
beżowe numer 38, prawdopodobnie 
pozostawione w sklepie, w czarnej 
płóciennej torbie bez pudełka - czeka 
nagroda. Uczciwego znalazcę proszę o 
telefon 783 376 097. 

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 kontak-
towy 609 247 066.

UBRANKA po mojej córeczce. Spód-
niczki rozmiar: 9, 12, 18 miesięcy,  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 kurtki 
wiosenne, 5 czapek, 11 bluzek  d. r., 1 
bluza, 6 sukienek, 6 par spodni, 2 pary 
butów sportowych, 3 pary kapci, 2 
pary balerinek, 1 sandały + gratisy. PO-
LECAM SERDECZNIE. Cena: 100 zł. Tel. 
690 439 024 Trzebnica.

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 
BUTELEK 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 
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.

OKNO białe plastikowe, wymiary 136 
x 53. Cena 300 zł do negocjacji. Tel. 603 
127 204.
LODÓWKO-ZAMRAŻARKĘ pro-
dukcji radzieckiej. Lodówka nie jest 
używana od 8 lat. Stan dobry. Wysokość 
140 cm. Odbiór osobisty w Obornikach 
Śl. Aktualna cena 55 zł. 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.
TELEWIZOR  Shiwaki  21 cali z pilo-
tem. Telewizor z płaskim kineskopem + 
pilot- 100 zł. Tel. 535 091 637.

KRZESŁO (2) biurowe cena 100 zł oraz 
biurko pod komputer cena 100 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 umy-
walki. 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 krzeseł 
z  zielonej tapicerki, cena 500 zł. Tel. 607 
574 424.
BIURKO sosnowe narożne dł: 140, 
szer: 91, wys. 75. Stan dobry. Cena 300 
zł. Tel. 607 930 526.

AKCESORIA DLA DZIECI 
SPR ZE DAM

MATA EDUKACYJNA - dla niemow-
ląt, stan bardzo dobry, cena 60 zł. Tel. 
665-428-430.

PRZEWIJAK(2) - usztywniany przy-
stosowany na łóżeczko o wymiarach 
60/120 cm, stan bardzo dobry, cena 35 
zł. Tel. 665 428 430.

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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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 poszko-
dowanym w wypadkach, oraz  in-
nych problemach prawnych. 

Sprawdź czy przysługuje ci 
odszkodowanie.

Obornicka 41B Trzebnica

535 885 885

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

ECHO

HYDRAULIK 
 INSTALACJE

 SANITARNE i GAZOWE
- montaż, wymiana i naprawa 

instalacji wodnej, Co, kanali-
zacyjnej i gazowej

- montaż urządzeń gazowych: 
piece, podgrzewacze wody, 
kuchenki itp. wraz z po-
świadczeniem gwarancji

tel. 692 297 554
edward.chylinski@wp.pl

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

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

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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