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Kolejny sukces Gminy Trzebnica 

T rzebnica zajęła wysokie – II. miejsce w konkursie „Dolny Śląsk przyjazny rodzinie”, zorganizowanym 
przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Wyróżnione zostały działania władz miasta podejmowane 
na rzecz rodziny i polityki prorodzinnej, realizowanej przez samorząd.    str. 7
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Kilka dni temu miało miejsce 
otwarcie ofert. W najbliższy 

piątek zostanie podpisana 
umowa  z wykonawcą 
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komfortowe 
warunki. 

Trzebnica    ul. Piaskowskiego 15   
♦

manicure i pedicure  hybrydowy oraz inne metody malowania 
paznokci     

♦
najnowocześniejsze zabiegi manicure i pedicure dla 

Pań  i Panów m.in. suche ręce, wzmacnianie kruchych i łamliwych 
paznokci; deluxe pedicure w płatkach róż, przy świecach i relaksacyj-
nej muzyce   

♦

żelowanie naturalnej płytki      

♦

french idealny      ♦
innowacyjna metoda przedłużania paznokci     

♦

rekonstrukcja 
paznokci     

♦

klamra na wrastający paznokieć      

♦

kwasy na stopy      ♦

henna brwi i rzęs      

♦

depilacja 3 metodami      

♦

zdobienie
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 Co ciekawe jednak – zadłu-
żenie powiatu (wliczając dług 
powiatowego szpitala) okazuje 
się być nawet większy od gmin-
nego. Mało tego – inwestycji 
powiatowych na terenie Gminy 

Trzebnica było w mijającej ka-
dencji raczej mało. Wybudowa-
no jakiś chodnik na wioskach? 
Drogi też nie wyglądają zbyt 
imponująco. Położenie nakład-
ki na drogę trudno nazwać bu-
dowaniem. Wykonywana obec-
nie droga Skarszyn-Trzebnica 
pozostawia wiele do życzenia 
i zapewne za 2-3 lata ta byleja-
kość będzie odczuwalna. Poza 
tym, wspomnianą drogę staro-

sta zapowiadał od 7 lat i dopiero 
teraz ją wykonuje. Ciekawe dla-
czego? A płatność za nią ma być 
dokonana po 16 listopada, czyli 
po wyborach. 
 Ulicę Klasztorną powiat 
też wykonuje dopiero teraz, a 
rozpoczęcie robót miało miej-
sce dwa dni przed Wszystkim 
Świętymi, co spowodowało 
spory paraliż komunikacyjny. 
Remont wydziału komunikacji 

- to miałaby być chyba ta sztan-
darowa inwestycja. A gdzie 
obiecany siostrom zakonnym 
Dom Dziecka, a gdzie obiecane 
księżom muzeum w bazylice na 
strychu i „wielkie pieniądze”, 
gdzie zmiany w funkcjonowa-
niu geodezji – w zakresie uzy-
skiwania pozwoleń? Jednostki 
powiatowe zamiast scalić w 
jednym miejscu rozproszone 
zostały po całym mieście. Mia-

ło być tak pięknie... a wyszło jak 
zwykle. Starosta, zamiast żyć 
życiem burmistrza Trzebnicy 
powinien zastanowić się nad 
jednym – misją funkcji starosty, 
gospodarza powiatu. 
 Jego zadaniem powinno być 
pełnienie roli służebnej wobec 
mieszkańców, a nie wobec par-
tii politycznej. 

Redakcja 

komentarz

W ostatnim numerze nieprzy-
chylnej Panu gazety Nowa poja-
wił się, moim zdaniem – obrzy-
dliwy paszkwil, dotyczący Pana 
i Pańskiej rodziny. Odniesie się 
Pan do niego? 

 Przede wszystkim informacje 
zawarte w tym artykule są kłam-
stwem i próbą zdyskredytowa-
nia mojej osoby przed wyborami 
samorządowymi. Co ciekawe, 
pomówienia zawarte w tym arty-
kule pod moim adresem były już 
formułowane przez gazetę Nową 
przed poprzednimi wyborami 
samorządowymi w 2010 roku. 
Dziwnym zrządzeniem losu, 
sprawa ta znów wraca. Zarówno 
wówczas, jak i teraz udzieliłem 
panu Danielowi Długoszowi wy-
czerpujących odpowiedzi na za-
dane przez niego pytania, które 
jednak nie zostały opublikowane. 
Uważam, że redaktor naczelny 
ma niewiele wspólnego z etyką 
dziennikarską i zawodem, jaki 
wykonuje. I nie jest to moje od-
osobnione zdanie.  Do pomówień 
i oszczerstw gazety Nowej wo-
bec mojej osoby zdążyłem się już 
przyzwyczaić. Pamiętam, że po-
dobny mechanizm, polegający na 
próbie zdyskredytowania przed 
wyborami samorządowymi gaze-
ta Nowa i jej redaktor zastosowali 
już wcześniej wobec burmistrzów 
Henryka Jacukowicza i Jerzego 
Hołdanowicza.   
 Wszystkie podnoszone przez  
red. Daniela Długosza zarzuty 
pod moim adresem były już ba-
dane przez niezawisły sąd oraz 
prokuraturę, które nie dopatrzyły 
się w żadnym wypadku złama-
nia przeze mnie i moją rodzinę 
prawa, i przyznały nam rację. To 
my zostaliśmy przez sprzedającą 
wprowadzeni w błąd, a działali-
śmy w dobrej wierze. Jestem oso-
bą publiczną i muszę się godzić z 
różnymi atakami na moją osobę. 
Jeśli jednak atak kierowany jest 
w stronę mojej rodziny – w tym 
przypadku w żonę i syna, nie 
mogę przejść wobec tego obojęt-
nie. Rodzinę trzeba chronić. Dla-
tego zdecydowałem się skierować 
tę sprawę do sądu. 
Kadencja dobiega końca. Jakie 
według Pana byłe te cztery lata?

 Z jednej strony bardzo owocne 
pod względem różnorodnych in-
westycji, z drugiej jednak strony 
ciężkie – z uwagi na permanent-
ne ataki na moją osobę ze strony 
opozycji oraz ze strony starosty. 
Ataki, które według mnie nie 
miały w sobie krzty konstruk-
tywności. W mojej ocenie była 
to zwykła arogancja, w której 

nie chodziło o dobro społeczeń-
stwa, ale o partykularyzm. Nie 
rozumiem takiej taktyki działa-
nia. Otrzymany od mieszkańców 
przez burmistrza i radnych kre-
dyt zaufania  zobowiązuje – ale 
nie do pieniactwa i  postawy „nie, 
bo nie”, ale do dbania o interesy 
mieszkańców, do podejmowania 
działań, które będą im służyły. 
 Donosy do wielu instytucji, 
prokuratury, do CBA, na policję, 
Rzecznika Dyscypliny Finansów 
Publicznych  itp. Trudno zliczyć – 
ile tego było. Czasami odnosiłem 
wrażenie, że radni opozycyjni – 
Adam Gubernat, Jan Darowski, 
Janusz Szydłowski, Paweł Cza-
pla,  Zenon Janiak, Paweł Wolski 
i Wojciech Wróbel oraz starosta 
Robert Adach swoją energię kie-
rują tylko i wyłącznie na wyszu-
kiwanie rzekomych przestępstw i 
łamania przez mnie prawa. Ja się 
tego nie obawiałem, bo nigdy ni-
czego nie zrobiłem wbrew prawu, 
najbardziej bolał mnie fakt, że 
zamiast zajmować się sprawami 
gminy – zmuszony byłem jeździć, 
tłumaczyć się i wyjaśniać. Nie 
do takich zadań powołany jest 
burmistrz. Ma być gospodarzem 
pilnującym nawet najdrobniejszej 
rzeczy, bo przecież taką właśnie 
ma misję. Pracuje dla mieszkań-
ców, dla ich dobra, a nie dla opo-
zycji i starosty. Cóż mogę jeszcze 
powiedzieć? Działam, mam się 
dobrze i nie brakuje mi pomysłów 
na kolejne lata. Nie mam sobie nic 
do zarzucenia, może poza jedną 
rzeczą, że chyba za dużo pracuję 
(śmiech).   
Zapytam nieco przewrotnie,  
a czy Pan składał na kogoś do-
niesienia w mijającej kadencji? 

 Nie. Nie donosiłem do żadnych 
instytucji, do sądów, do prokura-
tur, na policję. Uważam, że dzia-
łalność samorządowca  nie polega  
na szkalowaniu, wymyślaniu in-
tryg i dokuczaniu przeciwnikom 
politycznym. Pragnienie zemsty i 
mściwość jest cechą ludzi malucz-
kich. Nie wychodzę z założenia – 
dajcie mi człowieka, a znajdę na 
niego paragraf. Ja zamiast tracić 
czas i energię na takie prymityw-
ne działania, wolałem współpra-
cować z ludźmi. Dla mnie to jest 
ważniejsze, niż polityczna wojna. 
Wyznaję zasadę, że wszyscy „je-
dziemy na tym samym wózku”, 
a to dokąd zajedziemy zależy od 
naszego zaangażowania i dobrej 
współpracy. 
Co jest sukcesem, a co porażką 
lat 2010-2014? 

 Na szczęście sukcesów było 
zdecydowanie więcej niż pora-

żek. Według mnie największym 
sukcesem  było wybudowanie 
Szkoły Podstawowej nr 2 oraz 
Szkoły Muzycznej. Mimo wielu 
przeciwności, trudności i niespo-
dziewanych zdarzeń, udało nam 
się zrealizować zamierzony cel. 
Dziś dzieci mają przyjazną szko-
łę, nie muszą uczyć się w ciasnych 
pomieszczeniach i uczęszczać na 
dwie zmiany. Dziś mogą także 
rozwijać swoje zdolności muzycz-
ne, bo moim zdaniem inwesto-
wanie w dzieci, to inwestowanie 

w naszą lokalną przyszłość. Suk-
cesem są także – piękny deptak 
na ul. Daszyńskiego, trzebnicki 
park wodny, kilometry wykona-
nych dróg, chodników, dziesiątki 
wybudowanych placów zabaw, 
wyremontowane i wybudowane 
świetlice wiejskie, boiska, zrewi-
talizowane miejsca w Trzebnicy, 
czy też wsparcie finansowe dla re-
montów obiektów stanowiących 
nasze dziedzictwo kulturowe, jak 
m.in. klasztor, bazylika i kościoły 
na terenach wiejskich. Sukcesem 
jest rozpoczęcie modernizacji 
Trzebnickiego Centrum Kultury 
i Sportu, rozpoczęcie przebudo-
wy nowej przychodni zdrowia 
oraz pozyskanie kilkudziesięciu 
milionów z funduszy unijnych, 
które pomogły nam w wykona-
niu wielu ciekawych projektów 
na terenie gminy. Mógłbym tak 
jeszcze długo wyliczać. Moim 
osobistym sukcesem jest to, że 
mieszkańcy zauważają  te zmia-
ny, że coraz bardziej podoba im 
się Trzebnica i że coraz chętniej 
tutaj wracają. Cieszy nas także, że 
gmina i miasto Trzebnica są coraz 
mocniej zauważane przez poten-
cjalnych nowych mieszkańców. 
Tylko w ostatnich latach liczba 
ludności zwiększyła się niemal o 
tysiąc osób. Świadczy to o tym, że 
jesteśmy miejscem atrakcyjnym i 

przyjaznym. I o to tak naprawdę 
chodzi, by  żyło nam się tutaj do-
brze i spokojnie. 
 Porażki?  Nie da się ich unik-
nąć, szczególnie jeśli realizuje się 
około 80 inwestycji rocznie, co 
daje około 640 inwestycji wyko-
nanych w trakcie moich obu ka-
dencji. Jednak nie popełnia błę-
dów i nie ma porażek tylko ten, 
kto nic nie robi. Były to drobne 
sprawy, które i tak z czasem udało 
nam się pozytywnie zakończyć. 
Jako porażki nie rozpatruję także 
budowy dworca PKS. Nie wszyst-
ko bowiem zależy od burmistrza. 
Sprawa ta utknęła na etapie kon-
sultacji w Dolnośląskiej Służbie 
Dróg i Kolei. Czasami czynniki 
zewnętrzne powodują, że nie je-
steśmy w stanie zrobić czegoś w 
zaplanowanym terminie, ale nie 
oznacza to, że nie jesteśmy zde-
terminowani i w końcu tego nie 
wywalczymy. To wszystko zależy 
od naszej postawy i chęci. A tych 
mi nie brakuje. 
Współpraca na linii gmina- sta-
rostwo to chyba najsłabszy 
punkt mijającej kadencji? 

 Zgadzam się. Relacje były nie-
poprawne. Wiele razy jednak, 
również publicznie, namawiałem 
do współpracy, wiele razy zapra-
szałem do rozmów. Bez rezulta-
tu. Chociaż nie... rezultatem tego 
były atakujące mnie wywiady 
starosty w sprzyjającej mu gaze-
cie. Zresztą nie tylko o wywiady 
chodzi. Starosta atakuje mnie i 
krytykuje moje działania na se-
sjach, spotkaniach, podczas roz-
mów – tych publicznych i tych 
prywatnych. Uważam, że to nie 
jest godne funkcji jaką zajmuje. 
Choć niejednokrotnie mogłem 
oddać sprawę do sądu, to jednak 
jestem osobą, która  nie od razu 
chwyta się takich narzędzi. Po 
prostu szkoda mi na to czasu. Sta-
rosta jako gospodarz powiatu po-
winien scalać gminy i niwelować 
wszelkie animozje, a nie mnożyć 
konflikty.  Ocenę działania staro-
sty pozostawiam mieszkańcom. 
Mam nadzieje, że w kolejnej ka-
dencji samorządu gminy i staro-
stwo będą doskonale współpraco-
wać. 
Starosta w jednym z wywiadów 
stwierdził, że to Pan go atakuje, 
dlatego żeby przykryć tragicz-
ną sytuację w finansach gminy. 

 To nieprawda. Po pierwsze ja 
nie należę do osób, które kogo-
kolwiek atakują. Nigdy nie byłem 
zarzewiem konfliktu. Jak już mó-
wiłem, nigdy nie składałem żad-
nych doniesień na starostę, nie 
pisałem skarg czy zażaleń. Nie 

ściągałem do miasta radia ani te-
lewizji, by poskarżyć się na zacho-
wania starosty. Nigdy nie szkalo-
wałem starosty na forach interne-
towych, nie odpowiadałem nawet 
na aroganckie posty. Starałem się, 
w miarę moich możliwości, pro-
stować nieprawdziwe informacje 
rozpowszechniane na temat gmi-
ny Trzebnica i mojej osoby. 
 Po drugie – uważam, że sytu-
acja finansowa gminy jest bardzo 
dobra. Starosta już cztery lata 
temu ferował podobne wyroki, że 
gminę czeka bankructwo i komi-
sarz. Lokalna gazeta mu w tym 
wtórowała i wieszczyła perspek-
tywę zapaści finansowej i gigan-
tycznego zadłużenia. Tymczasem 
to właśnie Trzebnica, a nie po-
wiat, znalazła się w ogólnopol-
skim rankingu najlepiej rozwija-
jących się samorządów. 
 Prawda jest taka, że aby móc w 
pełni wykorzystać krótki okres, 
w ramach którego możemy po-
zyskać dodatkowe dofinanso-
wanie do naszych inwestycji z 
Unii Europejskiej, musimy na te 
inwestycje zabezpieczyć środ-
ki własne. Nie znam przykładu 
miejscowości, które dynamicznie 
się rozwijały jedynie za pomocą 
środków własnych i dotacji. Po-
dobną sytuację budżetową jak my 
mają wszystkie dynamicznie roz-
wijające się miasta, jak chociażby 
Wrocław. Trzebnica na tle zadłu-
żenia w żaden szczególny sposób 
się nie wyróżnia.  W ostatnich 
czerech latach wydaliśmy na in-
westycje ponad 144.000.000 PLN, 
z czego ok. 27.000.000 PLN po-
chodziło ze źródeł zewnętrznych. 
Przez osiem ostatnich lat (dwie 
kadencje) w sumie wydaliśmy na 
rozwój 210.000.000 PLN. To są gi-
gantyczne pieniądze, ale też setki 
nowych inwestycji. W tym miej-
scu należy obalić mit – że gmina 
rozwija się jedynie dzięki fundu-
szom unijnym. Jest to nieprawda. 
Fundusze zewnętrzne to wspar-
cie naszego rozwoju, a nie jego 
inicjowanie. Środki zewnętrzne 
to tylko około 1/5 wszystkich 
środków wydanych na inwesty-
cje. Wszystkie wykonane w ciągu 
ostatnich ośmiu lat inwestycje 
były możliwe dzięki mojej kon-
sekwentnej pracy, determinacji, 
wizji w jakim kierunku powinna 
rozwijać się Trzebnica oraz kon-
sekwentnej pracy zespołu ludzi, z 
którymi współpracuję dla reali-
zacji zadań i osiągnięcia wyzna-
czonych celów. Za te decyzje biorę 
pełną odpowiedzialność. 

 Rozmawiała 
Agnieszka Pruszkowska-Jarosz

Rozmowa z buRmistRzem gminy tRzebnica - MarkieM DługoziMą

Działam, mam się dobrze i nie brakuje mi pomysłów
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SebaStian HawryliSzyn

 Przy czym, jak mówi jeden z 
pracowników montujących nowe 
oświetlenie - Będzie teraz jaśniej 
niż w dzień, choć pobór mocy się 
zmniejszy. Proszę przyjść tu wie-
czorem, wtedy zobaczą państwo 

co te lampy tak naprawdę potrafią 
– dodaje. 

 Wymienione zostały między 
innymi latarnie na ul. Głowac-
kiego, ul. Kościelnej, ul. Lipowej, 
osiedlu Brama Trębaczy. Pojawiły 
się tam nowe latarnie ozdobne, 
które oprócz poprawy estetyki, 
zapewniają również oszczędność 
energii poprzez zainstalowanie 
oświetlenia LED. Kolejnymi uli-
cami, na których zmodernizo-

wane zostanie oświetlenie są ul. 
Henryka Brodatego, gdzie wy-
mienionych zostanie 17 sztuk 
opraw, ul. Milicka oraz ul. Roose-
velta.

 Prace te są prowadzone w ra-
mach umowy jaką 18 lipca 2013 
roku podpisał burmistrz Marek 
Długozima oraz dyrektor ds. ser-
wisu TAURON Polska Energia 
Tomasz Chodor, przy obecności 
i kontrasygnacie skarbnik gminy   
Barbary Krokowskiej oraz Anny 
Potoki – z TAURON Polska Ener-
gia, a także pracownika wydziału 
TI Jerzego Chomkowicza. 

 Wcześniej zmodernizowano 
359 na 386 istniejących lamp na 
ulicach: Wrocławskiej; ks. Bo-
chenka; Prusickiej; Milickiej; 
Św. Jadwigi; Armii Krajowej; 
Obrońców Pokoju; Żeromskiego; 
Kwiatowej; Obornickiej; Marcin-
kowskiej; Młynarskiej; Orzecho-

wej; Wałowej; Słonecznej; Polnej; 
Witosa; Kilińskiego; Krakow-
skiej; Reymonta; Grunwaldzkiej; 
Wojska Polskiego; Konopnickiej; 
Norwida; Słowackiego; Krótkiej; 
Asnyka; Kosmonautów; Mickie-
wicza; Broniewskiego; Dąbrow-
skiej.

Nasze fiNaNse

r e k L a M a

r e k L a M a

Pożyczka gotówkowa to dobre 
rozwiązanie dla osób, które w 
szybki i przystępny sposób chcą 
pozyskać dodatkowe środki fi-
nansowe, by zaspokoić swoje 
potrzeby. Obecnie na rynku jest 
wiele instytucji finansowych, 
które w swojej ofercie mają sze-
reg propozycji pożyczek gotów-
kowych. Problemem dla klienta 
staje się nie samo uzyskanie po-
życzki, tylko wybór najlepszej 
oferty.

wiele osób staje niekiedy w obli-
czu braku pieniędzy, niezbędnych 
do realizacji różnych potrzeb, któ-
rych nie można lub nie chce się 
odłożyć na później. co wtedy? 
można oczywiście spróbować 
pożyczyć pieniądze od rodziny, 
przyjaciół, znajomych. nie zawsze 
jednak można lub chce się poży-
czać z tych źródeł. w takiej sytuacji 
pożyczka gotówkowa w banku to 
dobre rozwiązanie dla osób, które 
w szybki i przystępny sposób chcą 

pozyskać środki finansowe, by za-
spokoić swoje potrzeby. obecnie 
na rynku jest wiele banków, które 
w swojej ofercie mają szereg pro-
pozycji pożyczek gotówkowych. 
Problemem staje się nie samo 
uzyskanie pożyczki, tylko wybór 
najlepszej - z punktu widzenia 
klienta - oferty.  często okazuje się, 
że klient zaciąga pożyczkę w okre-
ślonym banku, nie będąc świado-
mym, że w pobliżu znajduje się 
bank, oferujący bardziej konku-
rencyjne warunki. 
 Pożyczka gotówkowa w alior 
banku, to jedyna pożyczka na ryn-
ku, która ma gwarancję najniższej 
raty, i to nie tylko dziś, ale przez 
cały okres kredytowania. bank 
gwarantuje, że żadna oferta, żad-
nego banku, w żadnym momen-
cie jej nie przebije. Dzięki temu 
klient ma gwarancję, że dokonuje 
najlepszego wyboru i pożycza 
najtaniej. Dodatkowym atutem w 
przypadku pożyczki w alior ban-

ku, jest możliwość otrzymania do 
150 tys. zł bez żadnych zabezpie-
czeń i to na okres 10 lat. co więcej, 
jeśli klient ma już zaciągnięte kre-
dyty w innych bankach, to może 
zamienić te wszystkie kredyty 
na jeden tani kredyt w alior ban-
ku. warto również nadmienić, że 
bank akceptuje różnorodne źródła 
dochodu, w tym umowę o pracę, 
umowę o dzieło oraz umowę zle-
cenia. bank udziela także kredy-
tów rolnikom i przedsiębiorcom.

Szczegółowe informacje na te-
mat pożyczki gotówkowej w 
Alior Banku można uzyskać w 
placówce partnerskiej banku w 
Trzebnicy, przy ul. Kościelnej 25 
c, tel. 71 312 38 61.
Przykład reprezentatywny wg stanu na 1.07.2014 
r. całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych 
kosztów): 18 500 zł, liczba rat: 57, oprocentowa-
nie nominalne: 11,5%, składka na ubezpieczenie 
na życie: 4 043,46 zł, opłata przygotowawcza: 
694,82 zł (2,99%), kwota odsetek: 7 044,26 zł, RRso: 
24,92%, rata: 531,27 zł, całkowity koszt: 11 782,54 zł. 
ostateczne warunki kredytowania zależą od wia-
rygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty po-
życzki oraz daty płatności pierwszej raty.

Pożyczka gotówkowa 
– którą ofertę wybrać?

 Redakcja dwutygodnika 
„Wspólnota” przygotowując ze-
stawienie rozpatrywała pojęcie 
sukcesu ostatnich czterech lat w 
kilku zasadniczych aspektach: 
finansowym, ekonomicznym, 
infrastrukturalnym i społecz-
no-politycznym. Wzięto  pod 
uwagę między innymi dochody 
budżetowe i strukturę wydatków 

w gminie, rozwój infrastruktury, 
wskaźniki ekonomiczne, poziom 
życia ludności, jakość edukacji w 
mieście i frekwencję wyborczą. 
Jak twierdzą autorzy materia-
łu – Paweł Swianiewicz, profe-
sor, kierownik Zakładu Rozwoju 
Polityki Lokalnej na Wydziale 
Geografii i Studiów Regionalnych 
Uniwersytetu Warszawskiego i 
doradca Prezydenta RP oraz Ju-
lita Łukomska, doktor nauk eko-
nomicznych, adiunkt w Zakła-
dzie Rozwoju i Polityki Lokalnej 

– końcowy wynik rankingu, czyli 
wskaźnik „sukcesy kadencji” jest 
sumą sukcesów cząstkowych. 
 Ranking ten przygotowano po 
raz czwarty. Na zakończenie każ-
dej kadencji samorządowej.
Trzebnica wśród miast powiato-
wych uplasowała się na 69. miej-
scu. Jest to sukces tym bardziej 
znamienny, że w latach 2002-
2006, gdy burmistrzem był Jerzy 
Hołdanowicz, znajdowała się w 
końcówce rankingu, bo dopiero 
na 253. miejscu.
 Z kolei wśród miast na Dol-
nym Śląsku, Trzebnica zajmuje 
4. miejsce. Wyprzedzają ją tylko 
– Polkowice, które znalazły się w 
rankingu na 19. miejscu, Świdni-
ca z 27 pozycją i Środa Śląska z 52. 
miejscem.
 - Wysoka pozycja Trzebnicy 
w tym rankingu jest znacząca, 

bo pokazuje, że zespoły pracują-
ce nad tym zestawieniem patrzą 
na nasze miasto obiektywnie i 
co ważne, dostrzegają nas jako 
miejsce, które dynamicznie się 
rozwija. Jestem dumny, że mogę 
powiedzieć, iż jesteśmy jednym 
z najbardziej dynamicznie rozwi-
jających się miast Dolnego Śląska 
i Polski. Każdy gospodarz byłby 
dumny z takiej oceny miasta, bo 
to jest także swego rodzaju ocena 
gospodarza miasta – mówi bur-
mistrz Marek Długozima. - Jest 
to tym bardziej nobilitujące, bo 
zaprzecza wszystkim plotkom 
głoszonym przez sceptyków i 
krytykantów, jakoby gmina tonę-
ła w długach. Na szczęście czym 
innym są realne działania, czym 
innym pobożne życzenia – dodaje 
burmistrz.

[jot]

Trzebnica miasto, które doskonale się rozwija
Trzebnica uplasowała się w czołówce najlepiej rozwija-
jących się miast w Polsce. W Piśmie Samorządu Tery-
torialnego „Wspólnota” pojawił się ranking sukcesu 
kadencji 2010-2014, w którym wzięto pod uwagę aż 16 
różnego rodzaju kryteriów. Trzebnica na 267 miast po-
wiatowych zajęła 69. miejsce.  W województwie dolnoślą-
skim – czwarte.

komentarz

Właściwie trudno cokolwiek 
komentować, bo przekaz jest 
jasny. Trzebnica się rozwija. 
Wciąż. Trzebnica ma sukcesy 
na wielu polach. Trzebnica sta-
je się marką. Bardzo to cieszy, 
szczególnie w sytuacji, gdy kli-
mat nie zawsze jest przyjazny, 
a decyzje nie zawsze zależą od 
władz. Ba, często różne działa-
nia, głównie opozycji i powiatu, 
tym decyzjom przeszkadzają. 
Szkoda, bo o ile więcej można 
byłoby zrobić, gdyby nie wciąż 
pojawiające się doniesienia, za-
żalenia czy skargi. 
Po raz kolejny gmina zalazła 
się wśród najlepszych. Inaczej 
niż powiat, który wciąż gminę 
krytykuje, ale jakoś sam nie 
ma szczęścia znaleźć się wśród 
ogólnopolskich liderów - ja-
kichkolwiek  - czy to 
samorządów aktywnych, roz-
wijających się, realizujących 
mnóstwo inwestycji czy naj-
efektowniej wykorzystujących 
środki z zewnątrz. 
Funkcjonowanie powiatu roz-
patrywać można w sumie w 
dwóch kategoriach – jakość i ja-
koś... W powiecie jest zdecydo-
wana przewaga tego drugiego...

Redakcja

Samorząd                   ◀

Samorząd                   ◀

Drugi etap wymiany oświetlenia w Trzebnicy trwa
Trwają prace związane z drugim etapem modernizacji 
oświetlenia w Gminie Trzebnica. Działania te mają do-
prowadzić do znacznego zmniejszenia zużycia energii. Sta-
re oprawy zostają wymienione na nowe energooszczędne, 
które zmniejszą pobór mocy z 250 na 70 W.
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Mieszkania dostępne na stronie internetowej i w siedzibie firmy.   tel.  607 930 032  /  603 634 387  

od 42 do 82 m² lub jeszcze większe przy łączeniu mieszkań

termin budowy: etap 1 BUD A1 rozpoczęcie: wiosna 2014 zakończenie: grudzień 2015
 etap 2 BUD A2 rozpoczęcie: jesień 2014 zakończenie: wiosna 2016
 etap 3 BUD A3 rozpoczęcie: wiosna 2015 zakończenie: lato 2016
 etap 4 BUD B rozpoczęcie: lato 2015 zakończenie: zima 2016
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

OSTATNIE MIESZKANIE I LOKAL

Trzebnica

Trzebnica

Żmigród

ul. Św. Jadwigi II

Budynek  już  po  odbiorze

NOWE OSIEDLE

od 30 do 72 m2     1m2 3600 zł brutto 
budynek A   po  odbiorze
budynek B   termin oddania:   31.10.2014

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

kliwo

ul. Korczaka

SebaStian HawryliSzyn

Do Urzędu wpłynęły dwie oferty - 
Usługi Ogólnobudowlane Roman 
Dziubiński z Chodzieży na kwotę 
12.794.633,19 zł oraz ISB BUDOW-

NICTWO SP. Z O.O. z Wrocławia 
na kwotę 9.792.527,42 zł.  
W rozbudowanej i zmodernizo-
wanej przychodni zdrowia znajdą 
się specjalistyczne gabinety wraz z 
nowoczesnym wyposażeniem, po-
mieszczeniami rehabilitacyjnymi, 
przestrzenią dostosowaną dla po-
trzeb osób niepełnosprawnych, jak 
i kącik bezstresowego oczekiwania 

wydzielony dla dzieci. Rozbudowa 
obiektu pozwoli na zatrudnienie 
specjalistów, takich jak np. kar-
diolog, diabetolog czy neurolog. 
Zagospodarowanie terenu wokół 
przychodni przewiduje również 
dodatkowe miejsca parkingowe.
- Jest to kolejny ważny etap w roz-
woju miasta, ponieważ dzięki tej 
modernizacji zyskamy nowoczesną 
przychodnię, dostosowaną do po-
trzeb pacjentów – powiedział bur-
mistrz Marek Długozima. - Opieka 
zdrowotna jest dla mnie absolut-
nym priorytetem, dlatego cieszę 
się, że projekt modernizacji przy-
chodni wchodzi w ostatnią fazę re-
alizacji. Mimo przeciwności udało 
mi się dopiąć celu - podkreślił. 
Podpisanie umowy na budowę 
przychodni nastąpi w piątek 14 
listopada. 

Rusza rozbudowa przychodni  kolejne marzenie trzebniczan 
W poniedziałek 3 listopada otwarto oferty dotyczące przetargu 
na rozbudowę, wyposażenie oraz modernizację istniejącego bu-
dynku przychodni zdrowia - Trzebnickiego Centrum Medycz-
nego Zdrój. Zadanie przewiduje przebudowę starej przychod-
ni oraz budowę nowego budynku w miejscu obecnej siedziby 
pogotowia ratunkowego. Całość zostanie scalona łącznikiem. 
Realizacja tej ważnej i długo oczekiwanej przez mieszkańców 
inwestycji rozpocznie się jeszcze w tym roku. W otwarciu ofert 
uczestniczył burmistrz Marek Długozima, Pracownicy TCM 
Zdrój, komisja przetargowa oraz oferenci.

▶ Wizualizacja nowego budynku przychodni zdrowia – Trzebnic-
kiego Centrum Medycznego Zdrój. Przed budynkiem powstać mają 
nowe miejsca parkingowe.

▶ Przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w przetargu  
oczekują na otwarcie ofert

▶ Otwarcie ofert: Jadwiga Żmuda-Adamska z TCMZ, Anna 
Imielska, prezes TCMZ, burmistrz Marek Długozima, Zbigniew 
Zarzeczny, naczelnik wydziału TI, Zbigniew Mroziński, zastęp-
ca naczelnika wydziału TI, Monika Białas, Paweł Jędrzejewski 
oraz Stanisław Koszałko z wydziału TI.

▶ Burmistrz Marek Długozima wraz z prezes TCMZ 
Anną Imielską omawiają harmonogram przygotowań 
do mającej się rozpocząć modernizacji oraz rozbudo-
wy.

Samorząd                   ◀



KONKURS
NA RYSUNEK
CONCRETEMANA 

                                         w AKCJI
Nagrodą jest bilet do wrocławskiego Afrykarium.  

Rysunki proszę przesyłać na adres e-mail: trzebnica@jucha-
-beton. pl  rozstrzygnięcie konkursu w następnym numerze
Panoramy Trzebnickiej.

KONKURS DLA DZIECI
 - super nagroda !!
 
Trwa konkurs organizowany 
przez firmę Jucha Beton na własną 
interpretację rysunku maskotki 
firmowej w akcji.
Maskotka nazywa się Brandhero.
Rysunki proszę przesyłać na adres 
e-mail: trzebnica@jucha-beton.pl
Wciaż CZEKAMY
Nagrodą jest bilet do wrocław-
skiego Afrykarium w ZOO!!
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SebaStian HawryliSzyn

 Inwestycja ta jest swojego rodzaju 
zwieńczeniem rozwoju infrastruktu-
ry w Szkole Podstawowej nr 3. Sto-
sunkowo niedawno powstała tam 

nowa hala sportowa oraz stołówka z 
kuchnią, a także nowoczesny i speł-
niający najwyższe wymogi bezpie-
czeństwa nowy plac zabaw dla dzieci. 
 Inwestycję wizytował burmistrz 
Marek Długozima wraz z Jadwi-
ga Kalinowską dyrektorką Szkoły 

Podstawowej nr 3 oraz przedstawi-
cielem nauczycieli panem Dariu-
szem Bocianem. - Konsekwentnie 
i systematycznie przeprowadzamy 
różnego rodzaju remonty, moderni-
zacje, rozbudowy, zakupujemy nowy 
sprzęt dla szkół, staramy się zapew-
nić dzieciom z Gminy Trzebnica jak 
najlepsze warunki nauki i rozwoju, 

bo inwestycja w rozwój dzieci jest 
także inwestycją w rozwój całego 
naszego społeczeństwa – powiedział 
burmistrz Marek Długozima i do-
dał:  – Oprócz powstającego boiska, 
podjąłem również decyzję o zaku-

pieniu nowych szafek szkolnych dla 
uczniów SP 3.
 Z kolei Dariusz Bocian, który od 
niedawna jest nauczycielem mate-
matyki w SP nr 3 zauważa jak wie-
le zmian dokonało się w szkole od 
początku jego pracy – To naprawdę 
budujące widzieć jak bardzo rozwi-
nęła się infrastruktura naszej szkoły, 

zbudowano nie tylko nową stołówkę, 
ale i halę sportową na miarę naszych 
marzeń. Teraz powstaje to wspaniałe 
boisko, na którym swoje pasje rozwi-
jać będzie ponad 600 dzieci uczących 
się na co dzień w naszej placówce. 

 Oprócz wspomnianych wcześniej 
dwóch pełnowymiarowych ogro-
dzonych boisk wielofunkcyjnych, 
powstaje również nowoczesna bież-
nia oraz rozbieg do skoku w dal. Pra-
ce prowadzi Budmel – Korty Boiska 
Sportowe, Tadeusz Molus z Trzeb-
nicy. Wcześniej do użytku oddane 
zostały boiska wielofunkcyjne w 

Brzykowie, Szczytkowicach, Ligocie 
i Biedaszkowie Wielkim. Warto też 
wspomnieć, że wraz z powstaniem 
boiska przy SP 3, każda z gminnych 
placówek oświatowych posiadać bę-
dzie własne boisko wielofunkcyjne.

Szybki postęp prac przy budowie boiska przy SP 3
Trwają intensywne prace przy budowie boiska i bieżni przy 
Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy.  Zadanie obejmuje 
przebudowę i modernizację szkolnego kompleksu sporto-
wego. Po jego zakończeniu uczniowie będą mogli korzystać z 
boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową, obej-
mującego dwa pełnowymiarowe boiska wielofunkcyjne do gry: 
w koszykówkę, siatkówkę, tenisa i piłkę ręczną. 

▶ Inwestycję wizytował burmistrz Marek Dłu-
gozima wraz z Jadwigą Kalinowską, dyrektorką 
Szkoły Podstawowej nr 3 oraz przedstawicielem 
nauczycieli Dariuszem Bocianem.

▶ Prace na boisku postępują w szybkim tempie. A inwestycja nabiera kształtów. 

 Trwają prace związane z moder-
nizacją kaplicy w Szczytkowicach. 
Na wniosek mieszkańców, burmistrz 
Marek Długozima podjął decyzję 
o jej remoncie, w ramach którego 
wymieniona została instalacja elek-
tryczna, oraz akcesoria takie jak kin-
kiety i lampy oświetleniowe. Został 
również zamontowany podwieszany 
sufit, oraz wykonywano gruntowne 
malowanie pomieszczenia kaplicy. 
Prace prowadzi trzebnicki przedsię-
biorca Kazimierz Zając przy współ-

pracy podwykonawcy elektryki Ry-
szarda Skowrona. Warto zauważyć, 
że w tym roku z części zakrystii 
wspomnianej kaplicy, wydzielona 
została przestrzeń służąca do stwo-
rzenia kuchni na potrzeby świetlicy, 
która również została zmodernizo-
wana ze środków gminnych. W bli-
skim sąsiedztwie wyremontowanych 
obiektów znajduje się również boisko 
wielofunkcyjne oraz plac zabaw od-
dane do użytku także w tym roku.

[seb]

Modernizacja kaplicy 

▶ Burmistrz wraz z pracownikiem wydziału TI Sta-
nisławem Koszałko  kontrolują postęp prac przy 
modernizacji kaplicy.

▶ Prace prowadzi trzebnicki przedsiębiorca Kazi-
mierz Zając przy współpracy podwykonawcy elek-
tryki Ryszarda Skowrona.
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Pełnomocnik Marszałka Wo-
jewództwa Dolnośląskiego ds. 
Rodziny

-Oprócz tego, że Trzebnica 
zdobyła II miejsce w konkursie 
ogłoszonym przez Samorząd 
Województwa Dolnośląskie-
go, działania na rzecz polityki 
prorodzinnej prowadzonej w 
Gminie Trzebnica są wysoko 
oceniane również przez parę 
prezydencką. Mimo że była to 
pierwsza edycja tego konkur-
su, to suma nagród jaka została 
rozdzielona pomiędzy trzech 
laureatów jest relatywnie duża, 
mówimy tu o kwocie łącznie 
550 tys. dlatego nie dziwi nas 
tak duże zainteresowanie kon-
kursem. 

CEZARy
PRZyByLSKI 

Marszałek
Województwa 
Dolnośląskiego

- „Dolny Śląsk 
P r z y j a z n y 
Rodzinie” to 

konkurs którego celem było 
wyróżnienie działań podej-
mowanych na rzecz rodziny i 
polityki prorodzinnej przez sa-
morządy Dolnego Śląska. Zgło-
siło się do niego  15 podmiotów 
reprezentujących samorządy 
lokalne z terenu województwa 
dolnośląskiego, w tym. m.in. 
Gmina Trzebnica, która zajęła 
II miejsce, zdobywając nagrodę 
w wysokości 150 tys. zł.
Bardzo podobało mi się jej 
kompleksowe podejście do 
działań prorodzinnych. 

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

 Do konkursu zgłosiły się samo-
rządy z terenu całego województwa 
dolnośląskiego. W tej rywalizacji 
Trzebnica wyprzedziła tak duże 
miasta jak choćby Wrocław. Za-
prezentowaliśmy projekt „Gmina 
Trzebnica. Idealna przestrzeń dla 
rodziny", w którym przedstawiono 
zarówno naszą Trzebnicką Kartę 
Rodzina 3+, I Trzebnickie Dni Ro-
dziny pod patronatem pary prezy-
denckiej Anny i Bronisława Komo-
rowskich oraz liczne, zrealizowane 
inwestycje skierowane w stronę ro-
dziny - w tym budowę szkół, przed-
szkoli, świetlic, placów zabaw. 
 - Ogromnie się cieszę z tego wy-
różnienia. Potwierdza ono słusz-
ność kierunku, który obraliśmy 
myśląc o rodzinie. Jestem przeko-
nany, że nagroda, którą otrzyma-
liśmy, pozwoli nam zrobić jeszcze 
więcej dobrego dla naszych, trzeb-
nickich rodzin, którym już dziś 
dziękuję za dotychczasowe zaanga-
żowanie i współtworzenie licznych 
inicjatyw - powiedział burmistrz 
Marek Długozima i w sposób 
szczególny wspomniał o rodzinie 
Państwa Grabowskich, którzy stali 
się twarzą kampanii trzebnickiego 
programu dla dużych rodzin i któ-
rzy kierują się w życiu prywatnym 
wartościami. Dodał także, że na  
ten sukces pracowało wiele osób. - 
 Zwycięzców konkursu wyłoniła 
ośmioosobowa kapituła w składzie: 
Julian Golak – radny Sejmiku Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, Paweł 
Hreniak – radny Sejmiku Woje-
wództwa Dolnośląskiego, Patryk 

Wild – radny Sejmiku Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, Marek Dy-
duch – radny Sejmiku Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, Piotr Klag 
– pełnomocnik Marszałka Woje-
wództwa Dolnośląskiego ds. Ro-
dziny, Joanna Szeliga – przedsta-

wiciel Wojewody Dolnośląskiego, 
Ewa Górecka – dyrektor Dziecięce-
go Telefonu Zaufania i Przyjęć Inte-
resantów w Biurze Rzecznika Praw 
Dziecka, przedstawiciel Rzecznika 
Praw Dziecka oraz ks. dr Stanisław 
Paszkowski – Duszpasterz Rodzin 

Archidiecezji Wrocławskiej, przed-
stawiciel Arcybiskupa Metropolity 
Wrocławskiego.

Pod uwagę brano m. in. 
promowanie:

•	 budowania pozytywnego wize-
runku „dużej rodziny”,

•	 wsparcia rodzin, szczególnie 
rodzin wielodzietnych oraz za-
grożonych wykluczeniem spo-
łecznym, w pełnieniu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych,

•	 wzmacniania pozytywnych re-
lacji pomiędzy członkami ro-
dziny i wzmacniania więzi mię-
dzypokoleniowych,

•	 utworzenia możliwości spędza-
nia czasu wolnego i szeroko po-
jętej rekreacji w gronie rodzin-
nym,

•	 rodzicielstwa.

Laureaci konkursu „Dolny Śląsk 
przyjazny rodzinie”:

1. Laureat Główny – Gmina Mia-
sto Świdnica – nagroda w wyso-
kości 350.000 zł.

2. II Laureat – Gmina Trzebnica 
– nagroda w wysokości 150.000 
zł.

3. III Laureat – Gmina Wrocław – 
nagroda w wysokości 50.000 zł. 

Zwycięzcy otrzymali nagrody pie-
niężne w formie dotacji celowej, 
która pochodzi z budżetu Woje-
wództwa Dolnośląskiego i będzie 
wykorzystana przez zwycięskie 
samorządy na działania na rzecz 
lokalnej polityki prorodzinnej.

[ewe]

▶ Burmistrz Marek Długozima oraz Ewelina gładysz z Urzędu Miej-
skiego odbierają gratulacje z rąk Marszałka Województwa Dolno-
śląskiego Cezarego Przybylskiego. 

▶ Panie z Uniwersytetu III Wieku, burmistrz oraz koordynator  pro-
gramu Rodzina 3 + w Trzebnicy grzegorz  Król. 

▶ Podczas gali „Dolny Śląsk przyjazny rodzinie”

Trzebnica przyjazna rodzinie
Nagroda w w ysokości 
150 000 zł, zaszczytne II 
miejsce i gratulacje, które 
burmistrz Marek Długozi-
ma odebrał z rąk Marszałka 
Województwa Dolnośląskie-
go Cezarego Przybylskie-
go to najważniejsze dla nas 
punkty uroczystej Gali, któ-
ra odbyła się 7 listopada. Gala 
była zwieńczeniem konkur-
su „Dolny Śląsk Przyjazny 
Rodzinie" zorganizowanego 
przez Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego.

Samorząd                   ◀
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Nie chcę, ale muszę.. chyba z ta-
kiego założenia wychodził rad-
ny Adam Gubernat składając 
zawiadomienie do Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego na pra-
cowników Urzędu Miejskiego, 
z którymi wcześniej bardzo in-
tensywnie współpracował jako 
wiceburmistrz. Wówczas było 
wszystko w porządku, nie miał 
zastrzeżeń. Pojawiły się dopiero 
kilka miesięcy po utracie tegoż 
stanowiska. Zbieg okoliczności? 
Sumienie, które ruszyło? Poczucie 
obowiązku?  A może jakiś odwet?  
Sam radny dość enigmatycznie i 
nieprecyzyjnie wyjaśnił, co nim 
kierowało. Fakt jednak jest taki, że 
doniesienie  - czy to przez przypa-
dek, czy też przez celowe działanie 
– było. I machina procedur ruszy-
ła. Prokuratura śledztwo umorzy-
ła, ale radnego to w żadnej mierze 
nie usatysfakcjonowało i złożył 
zażalenie. Mało tego, zawniosko-
wał o wyłączenie trzebnickie-
go sądu z tej sprawy. O czym to 
świadczy? Chyba tylko tym, że nie 
wierzy w niezawisłość tutejszego 
wymiaru sprawiedliwości.  Nie 
wierzy też chyba w dobre inten-
cje – burmistrza, pracowników 
urzędu, radnych koalicyjnych 
skoro podpisuje wszystkie wnie-
sione przez radnych opozycyj-
nych (Pawła Czaplę, Jana Darow-
skiego, Zenona Janiaka, Janusza 
Szydłowskiego, Pawła Wolskiego 
i Wojciecha Wróbla) – skargi, za-
żalenia i doniesienia. 
 A tych w ostatniej  kadencji 
było bardzo dużo. Doniesienie 
do prokuratury na burmistrza, 
doniesienie na p.o. dyrektora 

TCKiS Agnieszką Pawlaczek do 
rzecznika dyscypliny finansów 
publicznych, do tego skargi na 
przewodniczącego Rady Miejskiej 
Mateusza Stanisza, ponadto różne 
inne pisma do wojewody, mar-
szałka, Regionalnej Izby Obra-
chunkowej, NIK, itp. Trudno nie 
wspomnieć o oficjalnym oświad-
czeniu dotyczącym deptaka przy 
ul. Daszyńskiego, w którym to 
niektórzy z wymienionych rad-
nych- Jan Darowski, Wojciech 
Wróbel, Paweł Wolski, poseł 
Marek Łapiński i starosta Robert 
Adach oraz kupiec Mirosław Ma-
rzec –  deklarowali przywrócenie 
ruchu kołowego na ul. Daszyń-
skiego po wygranych wyborach. 
Swojej deklaracji chyba jednak się 
wstydzą i żałują, bo nie powtórzyli 
jej w swoich programach wybor-
czych. Jakby tego było mało, w 
ideę skarżenia i zawiadamiania 
różnego rodzaju instytucji włączył 
się także starosta Robert Adach. 
Swoją działalność poszerzył także 
o media. A w ostatnim czasie zło-
żył  doniesienie do prokuratury na 
dyrektorkę Agnieszkę Pawlaczek 
za wydawanie Panoramy. Cieka-
we dlaczego nie zrobił tego, gdy 
Trzebnickiemu Centrum Kultury 
i Sportu szefował poprzedni dy-
rektor? Czyżby był mu bliższy? 
 Pytanie tylko – po co te wszyst-
kie zawiadomienia? Dla dobra 
mieszkańców? Dla dobra gminy? 
Trudno w to uwierzyć.  W tym 
wszystkim tak naprawdę chodzi-
ło o jedną osobę – burmistrza.  
Nie wszyscy,  jak widać,  mogą 
się pogodzić z faktem, że to wła-
śnie Marek Długozima z licznymi 
sukcesami piastuje to stanowisko. 
Być może stąd ta frustracja. Czy 
się opłaciły wszystkie te działania?  
Czas pokaże. 

Redakcja

 O sprawie zrobiło się głośno w 
listopadzie ubiegłego roku. Bur-
mistrz Marek Długozima na jed-
nej z sesji poinformował radnych, 
że radny Adam Gubernat złożył 
doniesienie do CBA. Ten jednak 
zaprzeczył, jednak po chwili wymi-
jająco odpowiedział, że w okolicach 
siedziby CBA był przypadkiem. 
Doniesienie jednak było, bo CBA 
w połowie sierpnia przesłało do 
Prokuratury Okręgowej we Wro-
cławiu informacje dotyczące tego 
zawiadomienia.  Ta z kolei przeka-
zała ją Prokuraturze Rejonowej w 
Oleśnicy.  Sprawa toczyła się dość 
długo. Niedawno zakończyła się 
umorzeniem śledztwa w sprawie 
niedopełnienia obowiązków przez 
pracowników gminy, wobec braku 
danych dostatecznie uzasadnia-
jących podejrzenie popełnienia 
przestępstwa. Postanowienie to 
jest nieprawomocne. Radny Adam 
Gubernat złożył na nie zażalenie 
do Sądu Rejonowego w Trzebni-
cy i jednocześnie zawnioskował o 
wyłączenie trzebnickiego składu 
sędziowskiego. 
 W uzasadnieniu umorzenia 
śledztwa przez oleśnicką proku-
raturę znalazł się jednak zapis, że 
zawiadomienie zostało zło-

żone w Delegaturze CBA we 
Wrocawiu w dniu 7 sierp-
nia 2012 roku przez Adama 
Gubernata, radnego gmi-
ny Trzebnica. Informacja ta 
mówi sama za siebie. Radny klubu 
„Trzebnica ponad podziałami” zło-
żył doniesienie o popełnieniu prze-
stępstwa przez trzech pracowni-
ków Urzędu Miejskiego z wydziału 
Techniczno-Inwestycyjnego, w 

tym naczelnika tegoż wydziału 
Zbigniewa Zarzecznego oraz pra-
cowników Zbigniewa Mrozińskie-
go i Stanisława Koszałkę.  
 Co na to oskarżany przez byłe-
go wiceburmistrza a obecnie rad-
nego Adama Gubernata naczelnik 
wydziału techniczno - inwestycyj-
nego Zbigniew Zarzeczny? - Jest 
mi przykro, że doszło do takiej 
sytuacji. Byłem mocno zaskoczony 

tym doniesieniem i nie chciałem 
wierzyć, że mógł to zrobić radny 
Gubernat. Przecież, gdy był wi-
ceburmistrzem w Urzędzie Miej-
skim był na bieżąco informowany 
o wszystkich działaniach, wszak te 
prace były wykonywane za czasów 
jego urzędowania. Znał wszyst-
kie nasze decyzje i nie zgłaszał do 
nich żadnych zastrzeżeń. Dlatego 
tym bardziej jestem zaskoczony – 

mówi Zbigniew Zarzeczny. - Myślę 
jednak, że w taki sposób zachowu-
ją się ludzie, dla których pozycja, 
pełnione funkcje, stanowiska liczą 
się bardziej niż ludzie. Nie mówię 
absolutnie o tym, że należy przy-
mykać oczy na niedociągnięcia, na 
niegospodarność czy przekrocze-
nie kompetencji. Jednak nie wolno 
– w ramach odwetu za zabrane sta-
nowisko  poświęcać innych ludzi, w 
moim przypadku – kolegi ze szkol-
nej ławy. To moim zdaniem jest 
zachowanie nieetyczne i nielicujące 
z postawą radnego oraz byłego wi-
ceburmistrza. Jest mi bardzo przy-
kro, że radny podważył mój i pra-
cowników wydziału autorytet dla 
osiągnięcia politycznej korzyści. 
Tym bardziej, że donos był bezpod-
stawny, bowiem na wyspecyfiko-
wanych w donosie protokołach nie 
było mojego podpisu. – dodaje. 

 [jot] 

Nie złożyłem donosu, ja tylko poinformowałem
Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy umorzyła śledztwo w sprawie rzekomego niedopełnienia obowiązków przez pracowników 
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy przy rewitalizacji ulic Leśnej i Korczaka obejmującej teren przy stawach trzebnickich. Doniesienie 
w tej sprawie złożył radny Adam Gubernat z klubu „Trzebnica ponad podziałami”.  Na to umorzenie radny Adam Gubernat złożył za-
żalenie do Sądu Rejonowego w Trzebnicy i jednocześnie wniosek o wyłączenie ze sprawy trzebnickiego składu sędziowskiego. 

Samorząd                   ◀

komentarz

▶ Radny twierdził, że nie doniósł, 
on tylko (sic!) poinformował o 
pewnych nieprawidłowościach. 
Dla oskarżonych pracowników 
urzędu to żadna różnica. Frag-
ment wywiadu jaki ukazał się w 
NOWEJ gazecie Trzebnickiej.

▶  Tymczasem w uzasadnieniu 
umorzenia śledztw przez ole-
śnicką prokuraturę czytamy, że 
zawiadomienie zostało złożone 
w Delegaturze Centralnego Biura 
Śledczego w dniu 7 sierpnia 2012 
roku przez Adama gubernata, 
radnego gminy Trzebnica.

▶ Podpisanie deklaracji m.in. przez radnych klubu „Trzebnica Ponad 
Podziałami” - NIE DLA DEPTAKA.

▶ O lewej: radni – Wojciech Wróbel, Adam gubernat i Jan Darowski  w trakcie fotografowania  
i kopiowania  dokumentacji, która posłużyła od złożenia doniesień m.in. do prokuratury, NIK-u 
oraz Urzędu Zamówień Publicznych.
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Pilarki spalinowe Partner już od 420 zł. 
Pilarka spalinowa Husqvarna 236 z silnikiem X-torq® już za 689 zł.
Pilarka spalinowa Husqvarna 450 e-series z X-torq® i funkcją smart start® już za 1759 zł. + dodatkowy łańcuch i 5l oleju do łańcucha gRatis!
Dmuchawo-odkurzacz McCulloch cbV 325 juz za 599 zł.

zaPRaszamy 

 na jesienne ProMoCJe

SebaStian HawryliSzyn

 Wybudowanie drogi łączą-
cej Kuźniczysko z Pęciszowem 
to ważny element poprawiający 
bezpieczeństwo mieszkańców. 
Dzięki niej pojazdy, takie jak po-
gotowie czy straż pożarna, będą 
mogły dojeżdżać bez przeszkód 
do potrzebujących, a dzieci z Pę-
ciszowa bezpiecznie docierać do 
szkoły w Kuźniczysku. Równole-
gle zaplanowano budowę chod-
ników od szkoły podstawowej do 
końca zabudowań przy ul. Kuź-

niczej oraz montaż progów zwal-
niających przy budynku szkoły.

 W oficjalnym przecięciu wstę-
gi udział wzięli: burmistrz Ma-
rek Długozima, Janina Polak, 
radna Rady Miejskiej w Trzeb-
nicy, Grażyna Pasiecznik, sołtys 
Kuźniczyska, Zbigniew Pasiecz-
nik, radny Rady Miejskiej w 
Trzebnicy oraz przedstawicielka 
mieszkańców.
 - Dzisiejsze otwarcie jest 
spełnieniem obietnicy złożo-
nej mieszkańcom Kuźniczyska, 
która dotyczyła powstania drogi 

łączącej ich miejscowość z Pę-
ciszowem. To również znacząca 
poprawa warunków życia ludzi 
żyjących przy drodze, która do 
tej pory nie spełniała odpowied-
nich standardów  – powiedział 
burmistrz Marek Długozima.  
– Jest to również ułatwienie dla 
mieszkańców Pęciszowa, którzy 
uczęszczają do tutejszego ko-
ścioła czy też szkoły. Ale ta in-
westycja to nie koniec poprawy 
komfortu życia mieszkańców 
Kuźniczyska. Na głównej drodze 
planujemy wybudowanie chod-
ników oraz osadzenie progów 

zwalniających, tak aby droga 
dzieci do szkoły stała się bez-
pieczniejsza. Kolejnym punktem 
rozwoju miejscowości będzie 
rozbudowa obecnego budynku 
Szkoły Podstawowej wraz z do-
budowaniem sali gimnastycznej. 

 Piotr Mikołajczak  Heilit Wo-
erner, wykonawca inwestycji: –   
Chciałem pochwalić współpracę 
z mieszkańcami, od pierwszego 
dnia wyrażali swoje wielkie za-
dowolenie z faktu, że ta droga 
powstaje. Zazwyczaj pracujemy 

na większych inwestycjach, ale 
widząc jak prężnie rozwija się 
gmina Trzebnica, jak wysokie 
standardy przeprowadzanych 
inwestycji tu panują, postanowi-
liśmy wpasować się z naszą jako-
ścią w ten trend i stąd też nasza 
oferta.

 - Te drogi będą dla nas 
wielkim ułatwieniem – mówi 
Krzysztof Lewczak, wieloletni 
mieszkaniec Kuźniczyska. – Nie 
tylko dla mieszkańców, ale tak-
że dla służb takich jak straż czy 
pogotowie, przez co nasza wio-
ska stanie się bezpieczniejsza. 
Dziękuj burmistrzowi Markowi 
Długozimie, że rozwiązał nasz 
problem  – dodaje.

 -  Te drogi na pewno uła-
twią życie mieszkańcom Kuź-
niczyska. Jako radna rady 
miejskiej starałam się również 
o powstanie chodników przy 
drodzę do szkoły podstawowej, 
a także rozbudowę obiektu, do 
którego uczęszczają dzieci z oko-
licznych wiosek. Tym bardziej 
cieszy mnie deklaracja jaką zło-
żył pan burmistrz, w kontekście 
remontu budynku. Dziękuję 
mu bardzo za zaangażowanie w 
sprawy tego, jak i pobliskich so-
łectw – powiedziała Janina Po-
lak, radna Rady Miejskiej.

Nowe drogi w Kuźniczysku otwarte
Nowa droga między 
Kuźniczyskiem a Pęci-
szowem oraz drogi do 
niej przylegające - go-
towe.  Oficjalne otwar-
cie nastąpiło 30 paź-
dziernika. 

Samorząd                   ◀ ▶ W oficjalnym przecięciu wstęgi udział wzięli: Burmistrz Marek Długozima, Janina Polak Radna Rady 
Miejskiej w Trzebnicy, grażyna Pasiecznik sołtys Kuźniczyska, Zbigniew Pasiecznik Radny Rady Miejskiej 
w Trzebnicy oraz przedstawicielka mieszkańców.

▶ Przedstawicielka mieszkańców odremontowanej 
ul. Lesnej przekazuje podziękowania Burmistrzowi 
Markowi Długozimie.

▶ Mieszkańcy oraz zaproszeni goście podczas otwarcia drogi.

▶ Ks. Proboszcz Jacek Toma-
szewski poświęcił drogę. 

▶ - Te drogi na 
pewno ułatwią ży-
cie mieszkańcom 
Kuźniczyska - pod-
sumowała radna Ja-
nina Polak. 
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SebaStian HawryliSzyn

 Po przecięciu wstęgi burmistrz 
podziękował sołtysowi Adamowi 
Malińskiemu i mieszkańcom Ko-
morówka za dobrą współpracę. 
- Świetlica oraz plac zabaw to są 
takie miejsca, które łączą, gdzie 
można się spotkać, porozmawiać, 
podzielić się tym, co nas codzien-
nie spotyka. Ogromnie się cieszę, 
że udało się odremontować ten 
obiekt, który jest jednym z więk-
szych w naszej gminie, a który za-
pewne będzie teraz dobrze służył 
mieszkańcom. Od sołtysa słysza-
łem, że już macie zaplanowane 
tu imprezy, pokazuje to jak po-
trzebną i oczekiwaną była to in-
westycja – powiedział burmistrz. 
- Brakuje tu jeszcze ogrodzenia 
placu zabaw, które już niedługo 
powstanie. Mam też na uwadze 
brakujące oświetlenie, którego 
projekt już został zlecony – za-
pewnił.

 Głos zabrał również sołtys 
Adam Maliński: – Chciałem po-
dziękować burmistrzowi za te 
dwa piękne obiekty i dotrzyma-
nie słowa,  jak również złożyć 
zapewnienie, że będziemy z nich 
godnie korzystać. 

 Również mieszkańcy wyrażali 
swoje zadowolenie. - Cieszę się z 
odremontowanego placu zabaw 
oraz świetlicy. Szczególnie ta 
pierwsza inwestycja jest dla nas 
bardzo ważna, bo na co dzień z 
tego barwnego placu korzystać 
będzie około pięćdziesiątka dzie-
ci zamieszkujących nasze sołec-
two. Burmistrz złożył nam rów-
nież obietnicę doświetlenia alei 
dębowej, którą nasza młodzież 
przemierza codziennie w drodze 
do przystanku. Idą tamtędy w zu-
pełnych ciemnościach, podobnie 
jak ludzie podążający do kościo-
ła. Ta inwestycja jest kluczowa 
dla rozwoju naszej miejscowości, 

a jeśli uda się też wybudować bo-
iska wielofunkcyjne, to będziemy 
bardzo wdzięczni burmistrzo-
wi – podkreśliła Lidia Warian, 
mieszkanka Komorówka, która 
w podzięce za trud pracy włożony 
w rozwój sołectwa przekazała na 
ręce burmistrza kwiaty.

 - Wcześniej wszyscy orga-
nizowali sobie czas na swoich 
podwórkach, teraz powstało to 
bardzo ciekawe miejsce, gdzie w 
bezpieczny sposób i w komforto-
wych warunkach mogą się bawić 
dzieci zarówno te młodsze, jak i 
te starsze.  Za to wszystko jeste-
śmy bardzo wdzięczni, a fajnie 
by było, gdyby pan burmistrz 
wraz ze swoją drużyną postara-
li się jeszcze o ogrodzenie placu 
zabaw oraz o mini orlika dla nas 
starszych – powiedziała Alek-
sandra Stelmach i dodała: - Jako 
jedna z ośmiu wspaniałych Gmi-
ny Trzebnica wiem, jak ważnym 
jest,  by było miejsce, gdzie moż-
na się spotykać i w świetnych 
warunkach napędzać do działa-
nia. Wierzę, że teraz ja, jak i inni 
mieszkańcy, będziemy mieli takie 
centrum spotkań i rozrywki, w 
którym rozkwitną pomysły na 
dalszy rozwój naszej miejscowo-

ści – zakończyła.

 Sekretarz Daniel Buczak przy-
pomniał, że inwestycje w sołec-
twach, to inwestycje w ludzi, bo 
to oni budują naszą gminę, iden-
tyfikując się z miejscami, w któ-
rych zamieszkują. - Odremon-
towana infrastruktura wpływa 
na chęć podejmowania inicjatyw 
oddolnych przez mieszkańców. 
Dobrym przykładem mogą być 
tworzone koła gospodyń wiej-
skich, gdzie odświeżane są stare 
przepisy, a produkt tych działań 
wychodzi poza gminę rozsławia-
jąc ją w innych regionach Polski, 
podobnie jak sławny już pasztet 
z selera produkowany w Głucho-
wie Górnym – podkreślił i dodał: 
– Budowa miejsc takich jak ta 
świetlica, to nie koniec procesu, 
a jego początek. Dajemy ludziom 
instrumenty do działania, które 
mam nadzieję, zostaną mądrze 
wykorzystane. 

 Radości nie krył także zapro-
szony na uroczystość  Mariusz 
Szkaradziński dyrektor Zespołu 
Szkół w Ujeźdźcu Wielkim. - Cie-
szę się bardzo, że kolejna miejsco-
wość zyskała centrum rozrywki, 
gdzie dzieci i dorośli mogą się 

swobodnie bawić i uczyć. Nie 
pomyliłem się mówiąc o nauce 
dorosłych, bo przecież ta świetli-
ca, podobnie jak i inne w Gmi-
nie Trzebnica jest wyposażona w 
sprzęt komputerowy, który po-
może nawet osobom już starszym 
odkryć coś nowego i ciekawego – 
podkreślił. 

 Na uroczystości był również 
sołtys Brzykowa Tadeusz Cepiel, 
pełniący funkcję radnego trzeb-
nickiej Rady Miejskiej. – Jestem 
zbudowany widząc efekty remon-
tu, o który zabiegałem u burmi-

strza. W imieniu mieszkańców 
chciałbym mu podziękować za 
trud pracy włożony w przemiany 
jakie tu zaszły oraz za obietni-
cę, dotyczącą brakujących lamp 
przy głównej drodze prowadzącej 
do kościoła w Komorówku- po-
wiedział i dodał: - W Brzykowie 
mamy wspaniały obiekt spor-
towy, za który również jestem 
wdzięczny, a w kolejnych latach 
niezależnie od zajmowanego sta-
nowiska, również będę zabiegał, 
by takie obiekty powstały w więk-
szości sołectw- zakończył.

Otwarcie  świetlicy i placu zabaw w Komorówku
Mieszkańcy Komorówka zyskali odnowioną przestrzeń 
spotkań i rozrywki w postaci odremontowanej świetlicy, 
poszerzoną o wybudowany nowoczesny plac zabaw. 26 
października licznie zebrani mieszkańcy uczestniczyli 
w otwarciu obu obiektów. W ramach remontu świetlica 
przeszła kompleksową modernizację, wymieniono okna i 
drzwi, powstały sanitariaty, kuchnia, również elewacja bu-
dynku została wykonana od podstaw.

Samorząd                   ◀

▶ Burmistrz Marek Długozima przekazuje upominki najmłodszym 
mieszkańcom.

▶ Mieszkańcy miejscowości na uroczystości otwarcia. ▶ Uroczystego otwarcia świetlicy wraz z przyległym placem zabaw, 
poprzez przecięcie symbolicznej wstęgi, dokonali: burmistrz Marek 
Długozima, sekretarz Daniel Buczak, sołtys Adam Maliński, sołtys 
Brzykowa Tadeusz Cepiel, dyrektor ZS w Ujeźdźcu Mariusz Szkara-
dziński oraz dzieci.

▶ - Cieszę się bardzo, że ko-
lejna miejscowość zyskała 
centrum rozrywki - powie-
dział Mariusz Szkaradziń-
ski,dyrektor Zespołu Szkół w 
Ujeźdźcu Wielkim. 

▶ – Jestem zbudowany widząc 
efekty remontu, o który zabie-
gałem u burmistrza - podkre-
ślił sołtys Brzykowa Tadeusz  
Cepiel. 
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R e K L a m a

sprawdzenie  akumulatora 
PRZED ZIMĄ!

DARMOWE

SebaStian HawryliSzyn 

 - Jestem mieszkanką tego frag-
mentu ul. Wrocławskiej od 41 lat, 
jeszcze nigdy nasza ulica nie wy-
glądała tak pięknie, jak po przepro-
wadzonym przez pana burmistrza 
remoncie, za co jestem mu bardzo 
serdecznie wdzięczna. Jest dużo 
przestrzeni, powstały nowe miejsca 
parkingowe, wycięto zasłaniające 
nas drzewa, osadzono zieleń, a i 

wygląd powstałego murku opo-
rowego może zachwycać. Jednym 
słowem jest po prostu pięknie i te-
raz można tu pomieszkać. To miej-
sce stało się wizytówką Trzebnicy, 
witającą wszystkich tych którzy 
przyjeżdżają do niej z Wrocławia – 
powiedziała Krystyna Dubieńska,

mieszkanka ul. Wrocławskiej.

 - Otwarcie takiej promenady 
tylko cieszy, widać to było po zado-
woleniu mieszkańców, którzy teraz 
zyskali bezpieczniejszą przestrzeń 
życia. Nowa infrastruktura jest 
kluczem do zapobiegania niebez-
pieczeństwom i wypadkom, w zna-
czący sposób poprawiając również 
jakość życia mieszkańców – dodał 
Artur Gajowy,  zastępca Naczelni-
ka wydziału prewencji Komendy 
Powiatowej Policji w Trzebnicy.

 Wcześniej w tym rejonie pod-
dane remontowi zostały ul. Sza-
rych Szeregów, gdzie na całej jej 
długości położono asfalt, czy ul. 
Reymonta, gdzie oprócz nowej na-
wierzchni wybudowano również 
nowe chodniki. Równolegle do tej 
inwestycji toczył się także remont 
ul. Elizy Orzeszkowej, gdzie wy-
mienione zostały chodniki, a już 
niebawem położona zostanie nowa 
nawierzchnia ulicy.

Otwarcie ul. Wrocławskiej
W piątek 7 listopada 
otwarto kompleksowo 
wyremontowany odcinek 
ul. Wrocławskiej, gdzie 
zbudowano mur oporowy, 
wyznaczono nowy chod-
nik, jezdnię oraz miejsca 
parkingowe, zamontowano 
także oświetlenie oraz za-
dbano o nasadzenia roślin-

▶ Oficjalne przecięcie wstęgi. Dokonują tego: burmistrz Marek Długozima, radna Wiesława Kucięba, 
zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Trzebnicy Artur gajowy, przedstawiciel wykonawcy Zbi-
gniew Jamry z firmy gembiak & Mikstacki oraz mieszkanki ul. Wrocławskiej. 

▶ Podziękowania dla burmistrza Marka Długozimy od Krystyny Du-
bieńskiej i przedstawicieli mieszkańców.

▶ Zebrani goście podczas oficjalnego otwarcia odremontowanego  
odcinka ul. Wrocławskiej.

▶ Odnowiony odcinek ul. Wrocławskiej – nie zapomniano również o 
osadzeniu zieleni i zabezpieczeniu nowo powstałej promenady ba-
rierkami.

▶ Ta promenada, to bez-
pieczniejsza przestrzeń życia 
- stwierdził Artur gajowy - funk-
cjonariusz policji. 

Samorząd                   ◀
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SebaStian HawryliSzyn 

 Uroczystość rozpoczął prze-
marsz, któremu powagi dodała to-
warzysząca Trzebnicka Orkiestra 
Dęta, zebrani goście przemasze-
rowali ulicami Marcinowa, kieru-
jąc się do sołeckiej świetlicy, gdzie 
odbyła się msza św. dziękczynna 
za trud pracy strażaków, sprawo-
wana przez ks. dziekana Bogdana 
Grabowskiego. Po niej, wszyscy ze-
brani udali się na plac przed remi-
zą, gdzie odbywała się dalsza część 
otwarcia, orkiestra dęta zagrała 
hejnał Trzebnicy, wciągnięto pol-
ską flagę na maszt. 
Wstęgę przecięli burmistrz  Ma-
rek Długozima, sekretarz Daniel 
Buczak,  Jadwiga Nogacka, córka 
Franciszka Omieciny – nieżyją-
cego już założyciela jednostki w 
Marcinowie, Bogusław Brud,  ko-
mendant Państwowej Straży Po-
żarnej, Piotr Pastuszka, prezes OSP 
Marcinowo, Kazimierz Grabow-
ski, komendant Gminnej Straży 
Ochotniczej, Mariusz Zarzeczny  z 
OSP Marcinowo oraz sołtys Nowe-
go Dworu Marek Paszkot. Przecię-
cie wstęgi poprzedziło odsłonięcie 
tabliczki upamiętniającej wmuro-
wanie kamienia węgielnego pod 
budowę remizy.  
 Poświęcenia nowej remizy, 
wozu strażackiego oraz placu za-
baw dokonali wspólnie ks. dziekan 
Bogdan Grabowski oraz ks. Zdzi-
sław Paduch.
 - Ogromnie się cieszę, że dzi-
siaj oficjalnie oddajemy do użytku 
nową remizę. Dziś przekazujemy 
OSP w Marcinowie także nowo-
czesny wóz strażacki, wcześniej od-
daliśmy tu do użytku nową remizę, 
wszystko to umożliwi strażakom 
szybkie i sprawne działanie. Z tego 
miejsca chciałbym podziękować 
prezesowi OSP Marcinowo Piotro-
wi Pastuszko, Mariuszowi Zrzecz-
nemu z OSP Marcinowo i Kazimie-
rzowi Grabowskiemu  gminnemu 
komendantowi OSP za to, że tak 
intensywnie zabiegali o kupno no-
wego samochodu. Dziękuję rów-
nież wszystkim pełniącym służbę 
za trud włożony w utrzymanie na-
szego wspólnego bezpieczeństwa. 
Wierzę, że ten nowy pojazd ułatwi 
im codzienny trud pracy, nie tylko 
podczas interwencji i gaszenia po-
żarów, ale również w zapewnieniu 
bezpieczeństwa podczas imprez 
gminnych – powiedział burmistrz 
Marek Długozima przekazując 
kluczyki do nowego auta  straża-
kom - ochotnikom z Marcinowa.
 - Działanie OSP w Marcinowie, 
ale także w innych miejscowościach 
gminnych, jest dla nas dużym uła-
twieniem i pomocą. Doceniam też 
to jak przykładne jest podejście 
gminy Trzebnica do wyposaża-
nia oraz doposażania jednostek 
ochotniczej straży pożarnej, czego 

doskonałym przykładem jest ta 
poświęcona dziś remiza oraz odda-
ny do użytku nowy wóz strażacki 
– powiedział Bogusław Brud, Ko-
mendant Powiatowy PSP i dodał: 
– Ta inwestycja Gminy Trzebnica 
jest również ważna w kontekście 
mającej powstać drogi szybkiego 
ruchu S5, oraz węzła Trzebnica, 
gdzie jednostka w Marcinowie bę-
dzie pierwszą odpowiadającą na 
wezwania i pojawiającą się na miej-
scu zaistniałego wypadku. Za co 

dziękuję burmistrzowi.  
 Trzebnicka Radna Krystyna 
Haładaj dodała z kolei, że przyjem-
nością jest uczestnictwo w takiej 
uroczystości i obserwacja zaanga-
żowania ludzi w sprawę pomocy 
drugiemu człowiekowi. - Wśród 
nas są tacy, którzy bezinteresownie 
niejednokrotnie ryzykując nawet 
własne życie,  ruszają do działania. 
Ochotnicza Straż Pożarna dostaje 
dziś wspaniały sprzęt, a miesz-

kańcy poczucie zwiększonego bez-
pieczeństwa i świadomości, że w 
pobliżu jest ktoś, kto uratuje ich w 
trudnych sytuacjach. Wspaniałym 
jest również to, że tuż obok tej re-
mizy, pod czujnym okiem straża-
ków powstał nowy plac zabaw. To 
wszystko sprawia, że mamy tu do 
czynienia z takim punktem inte-
gracji mieszkańców, który posłuży 
zapewne do wielu ciekawych spo-
tkań – powiedziała.
 Radości  nie krył gminny ko-

mendant Kazimierz Grabowski. 
-Dziękujemy burmistrzowi Mar-
kowi Długozimie za wybudowanie 
nam tego wspaniałego obiektu, 
który wraz z nowoczesnym wozem 
bojowym będzie służył mieszkań-
com gminy Trzebnica. Nowo za-
kupiony sprzęt jest to samochód 
lekki do 7, 5 tony, wyposażony w 
zbiornik mogący pomieścić tysiąc 
litrów wody oraz 100 litrów środ-
ka pianotwórczego. Planujemy 

jego dalsze doposażanie, choćby w 
nożyce służące do rozcinania wra-
ków pojazdów podczas wypadku. 
Będą one szczególnie przydatne w 
momencie otwarcia nowej drogi 
ekspresowej S5, w której ochronie 
szczególną rolę odegra nasza straż 
ochotnicza. Cieszymy się z tego 
sprzętu, ale mamy też pełna świa-
domość tego, jaka odpowiedzial-
ność na nas teraz spada, obiecuję, 
że nie zawiedziemy – podkreślił z 
zadowoleniem.

 Z kolei Piotr Pastuszka, którego 
dwaj bracia też pełnią służbę w tej 
jednostce skomentował: -To dla nas 
wielkie wyróżnienie, czujemy, że 
trud naszej pracy został dostrze-
żony i wynagrodzony, bo ta nowa 
remiza i auto to dla nas spełnienie 
marzeń. Teraz będziemy jeszcze 
szybsi i skuteczniejsi, a i wezwań 
pewnie będzie więcej, skoro jeszcze 
posiadając naszego starego żuka 
byliśmy tak często wzywani przez 

Straż Powiatową do pomocy. 
 Wśród licznie zebranych gości, 
nie brakowało również sołtysów 
ościennych miejscowości, którzy 
z zadowoleniem przyjęli fakt, po-
wstania tak nowoczesnego obiektu 
w sąsiedztwie ich sołectw. – To dla 
nas duża sprawa, że w tak bliskim 
sąsiedztwie mamy tak nowoczesną 
jednostkę, teraz czujemy się bez-
pieczniej – powiedział Marek Pasz-
kot, sołtys Nowego Dworu.

Nowoczesna remiza OSP w Marcinowie
Ósmy listopada był wyjątkowym dniem dla mieszkań-
ców Marcinowa, to właśnie wtedy oficjalnie otwarta zo-
stała nowa remiza strażacka, a kluczyki do nowoczesne-
go wozu strażackiego przekazane przez burmistrza Marka 
Długozimę na ręce komendanta Gminnej OSP  Kazimie-
rza Grabowskiego odebrał Piotr Pastuszka, prezes OSP 
Marcinowo. Symbolicznie przecięto również wstęgę wy-
budowanego w bliskim sąsiedztwie remizy placu zabaw. 

▶ Wstęgę przecięli: sołtys Nowego Dworu Marek Paszkot,  sekretarz Daniel Buczak,  Jadwiga Nogacka - córka Franciszka Omieciny, nie-
żyjącego już założyciela jednostki w Marcinowie, burmistrz Marek Długozima, Bogusław Brud,  Komendant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej, Piotr Pastuszka, prezes OSP Marcinowo, Kazimierz grabowski Komendant gminnej Straży Ochotniczej oraz Mariusz Zarzeczny z 
OSP Marcinowo.

▶ Zebrani goście podczas uroczystego otwarcia remizy.

▶ Otwarcie placu zabaw. Od lewej: Marek Paszkot, sołtys Nowego 
Dworu, Krystyna Haładaj, radna Rady Miejskiej, burmistrz Marek 
Długozima, Mateusz Stanisz, przewodniczący Rady Miejskiej oraz 
dzieci.

▶ Oficjalne przekazanie kluczyków do nowego wozu bojowego. 
Burmistrz Marek Długozima wręcza je Komendantowi gminnej 
Ochotniczej Straży Pożarnej Kazimierzowi grabowskiemu.

▶ Odsłonięcie tablicy upamiętniającej wmurowanie kamienia wę-
gielnego. Od lewej: ks. Zdzisław Paduch, Jadwiga Nogacka, Bur-
mistrz Marek Długozima, Kazimierz grabowski.

Samorząd                   ◀
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KSIąDZ
ZDZISłAW
PADUCH

Szczególne 
p o d z i ę k ow a-
nia należą się 
burmistrzowi 

Markowi Długozimie, którego 
postrzegam poprzez analogie 
z Kazimierzem Wielkim. Kie-
dy ponad pięć lat temu opusz-
czałem ziemię trzebnicką, to 
Trzebnica była drewnianą, a 
dzisiaj jest piękną, murowaną. 

Jest wspaniałym miastem, o któ-
rym mówią wszyscy, nie tylko w 
Oleśnicy, gdzie mieszkam, ale w 
całej Polsce. 
Pamiętam, jak tu na ziemi mar-
cinowskiej to wszystko było jesz-
cze w powijakach. Wtedy naj-
więcej nadziei miał burmistrz 
Marek Długozima, a to co sobie 
zamierzył, z wami wszystkimi 
wykonał. Za to mu serdecznie 
dziękuję.

MAREK 
PASZKOT

sołtys 
Nowego
 Dworu 

 – Cieszę się, że 
OSP tak się roz-

wija, pokazuje to, jak potrzebną 
jest nasza służba. Uważam, że 
niesienie pomocy drugiemu 
człowiekowi jest najważniejsze, 
dlatego pomimo wielu obowiąz-
ków nigdy nawet nie myślałem o 

rezygnacji z Ochotniczej Straży 
Pożarnej.  

PIOTR 
PASTUSZKA

prezes
 OSP
 Marcinowo

 - Dla nas, mieszkańców  Marci-
nowa i strażaków OSP historycz-

na chwila, na którą czekaliśmy 
bardzo długo. Bardzo się cieszy-
my, bo możemy realizować naszą 
strażacką misję. Dzięki nowej 
siedzibie i nowemu sprzętowi je-
stesmy pełni zapału i  chęci nie-
sienia pomocy.  To bardzo ułatwi 
nam pracę. Wiemy bowiem, jak 
ważną rolę pomocniczą możemy 
spełniać wspomagając inne służ-
by ratunkowe. 
Za to wszystko dziękuję bur-
mistrzowi. Szczególnie za jego 
wtrwałość. 

R e K L a m a

tel.  664 024 722  
/ 606 413  592  
/ 662 232 081 

GODZINY OTWARCIA
pon-pt.   8-17     

sob.   8-15

BILU sc    Szczytkowice 17   w  pobliżu  Trzebnicy  

POSIADAMY 
SYSTEM 

RATALNY
TYLKO I WYŁĄCZNIE WĘGIEL Z POLSKICH KOPALNI 
• orzech  • orzech gruby  • kostka  • groszek  • eko groszek  • miał
• eko groszek workowany  • orzech workowany   • miał workowany

PIŁY  SPRZEDAŻOPAŁ   SPRZEDAŻ

WYWÓZ SZAMB, CZYSZCZENIE KANALIZACJI

▶ Wspólne zdjęcie uczestników oficjalnego otwarcia.
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 Na mocy porozumienia pod-
pisanego pomiędzy burmistrzem 
gminy Trzebnica Markiem Dłu-
gozimą a prezesem Wrocławskiego 
Komitetu Organizacyjnego- Świa-
towe Igrzyska Sportowe 2017 Sp. z 
o.o. Piotrem Przygońskim zarezer-
wowane zostały trzebnickie obiek-
ty, na których w 2017 roku zosta-
nie rozegrana jedna z konkurencji 
Igrzysk Sportów Nieolimpijskich. 
Gospodarzem tego prestiżowego 
i międzynarodowego wydarzenia 
jest miasto Wrocław, które zade-
cydowało o organizacji jednej z 
konkurencji w ramach Igrzysk 
właśnie w Trzebnicy. Konkuren-
cją tą będą biegi na orientację, zaś 
miejscem rozgrywania zawodów 
będą trzebnickie tereny sportowo- 
rekreacyjne wokół ul. Leśnej oraz 
Lasu Bukowego. Dzięki podpisane-
mu porozumieniu do Trzebnicy w 
sierpniu 2017 roku zawita światowa 
czołówka zawodników tej ciekawej 
dyscypliny. Jest to doskonała oka-
zja do wypromowania Trzebnicy 
jako miejscowości sportowo-re-
kreacyjnej na arenie międzynaro-
dowej. Warto nadmienić, że biegi 
na orientację są niemalże sportem 
narodowym w krajach skandynaw-
skich, których telewizje na żywo 
relacjonują najważniejsze zawody 
w tej dyscyplinie.  Bardzo prawdo-
podobne jest, że przed Igrzyskami 

Sportów Nieolimpjskich w 2016 
roku Trzebnica będzie również 
gospodarzem  Pucharu Świata w 
biegach na orientację. Wydarze-
nie to będzie miało również mię-
dzynarodową rangę oraz pozwoli 
na sprawdzenie tras biegowych i 
optymalizację rozwiązań organi-
zacyjnych przed Igrzyskami Spor-
tów Nieolimpijskich w 2017 roku.  
W celu sprawnego przygotowania 
i przeprowadzenia tych prestiżo-
wych wydarzeń, trzebnickie tereny 
rekreacyjne były już wielokrotnie 
wizytowane przez przedstawicieli 
Wrocławskiego Komitetu Orga-
nizacyjnego- Światowych Igrzysk 
Sportowych oraz delegatów z za-
granicy. 

 Już 15 maja 2014 roku Trzebnicę 
wizytowali przedstawiciele  IWGA 
(International World Games As-
sociation), UFA Sports, ST (Swiss 

Timing) Sportservive GmbH oraz 
Wrocławskiego Komitetu Organi-
zacyjnego The World Games 2017. 
Wizytacja przebiegła bardzo po-
myślnie- goście wyjechali pod wra-
żeniem zrewitalizowanych terenów 
wokół trzebnickich stawów. Stwier-
dzili oni również, że zaproponowa-
ne przez Trzebnicę tereny idealnie 
nadają się do organizacji Igrzysk. 
Kolejne spotkanie odbyło się w 
sierpniu bieżącego roku na trzeb-
nickim Rynku, gdzie burmistrz 
Marek Długozima wraz z sekre-
tarzem Danielem Buczakiem, 
Naczelnikiem wydziału promo-
cji Jakubem Szurkawskim i  p.o.d 
Dyrektorem TCKiS Agnieszką 
Pawlaczek rozmawiali z osobami 

odpowiedzialnymi za organizację 
Pucharu Świata w biegach na orien-
tację, zrzeszonymi we wrocław-
skim klubie WKS Śląsk Wrocław. 
Wraz z nimi do Trzebnicy przy-
jechał wtedy Grzegorz Pyzałka – 
członek komitetu organizacyjnego 
World Games 2017.
 We wtorek, 4 listopada Trzebni-
cę wizytował przedstawiciel Mię-
dzynarodowej Federacji Biegów na 
Orientację IOF Daniel Leibundgut. 
Wizja lokalna w terenie miała na 
celu sprawdzenie gotowości nasze-
go miasta pod kątem infrastruk-
tury do mającego się odbyć w 2016 
roku Pucharu Świata w Biegach na 
Orientację oraz tej samej dyscypli-
ny w ramach odbywającego się rok 
później World Games 2017 Wro-
cław. Na podstawie tej wizyty zo-
stanie stworzony szczegółowy plan 
działania, który jest konieczny przy 
organizacji tak ważnej imprezy o 
randze światowej – Dzisiaj odby-
wamy szczegółowy przegląd terenu 
oraz infrastruktury, który pomo-
że nam w wytyczeniu najbardziej 
optymalnej przestrzeni rozgrywki 
– powiedział Kalikst Sobczyński 
Z-ca Dyrektora WKS "Śląsk" i Szef 
Szkolenia, który również uczestni-
czył w przeprowadzonej wizytacji.
Współorganizacja Pucharu Świa-
ta w biegach na orientację oraz 
Igrzysk Sportów Nieolimpijskich 
jest kolejnym dowodem na to, że 
warto stawiać na sport i organi-
zować tak wiele przedsięwzięć, w 
tym także sportowych, jak to ro-
bimy konsekwentnie od kilku lat. 
Organizacja obu wymienionych 
zawodów w Trzebnicy jest również 
wielkim wyróżnieniem spośród 
miast w całym kraju. – powiedział 

Burmistrz Marek Długozima i do-
dał -  Cieszę się, że organizatorzy 
dostrzegają nasze starania i za-
angażowanie wkładane w rozwój 
sportu. Podczas wizytacji zapew-
niłem pana Daniela  Leibundguta, 
że chcemy w pełni zaangażować 
się w omawiany projekt. Myślę, że 
już nie raz pokazaliśmy, że nie bo-
imy się nowych wyzwań, dlatego 
jestem przekonany, że za dwa lata 
będziemy mieli w Trzebnicy kolej-
ne piękne, sportowe święto, a cały 
trzebnicki rynek wypełni się naro-
dowymi flagami różnych państw 
oraz kibicami i zawodnikami z ca-
łego świata.
 - To dla nas bardzo ważne, że 
burmistrz zagwarantował pełną 
współpracę, bez tego nie można 
zorganizować imprezy o znacze-
niu globalnym, na którą przyjadą 
zawodnicy i kibice z całego świata 
– powiedział Daniel Leibundgut z 
OIF – Myślę, że razem zorganizuje-
my wspaniałe święto sportu, które 
przyczyni się do popularyzacji tej 
dyscypliny w waszym kraju.
 Jednym z wielu argumentów 
przemawiających za wyborem 
Trzebnicy do współorganizacji 
wspomnianych zawodów było 
doświadczenie z roku 2012, kiedy 
po raz pierwszy przeprowadzili-
śmy sprawnie dwudniowe zawo-
dy w biegach na orientację – nocą 
po mieście oraz sztafetę po Lesie 
Bukowym. Kolejnym atutem jest 
doskonała do przeprowadzenia 
tego typu zawodów lokalizacja i 
różnorodny charakter zabudowy, 
a także powstała w ostatnich latach 
infrastruktura i pozytywny klimat 
w dziedzinie organizacji spektaku-
larnych wydarzeń sportowych.

R e K L a m a

We wtorek, 4 listopada Trzebnicę wizytował przedsta-
wiciel Międzynarodowej Federacji Biegów na Orientację 
IOF Daniel Leibundgut. 

▶  Burmistrz Marek Długozima, sekretarz Daniel Buczak, Daniel Le-
ibundgut IOF oraz Kalikst Sobczyński, z-ca Dyrektora WKS „Śląsk” 
omawiają przebieg przygotowań do zbliżających się imprez Pucha-
ru Świata oraz World games w dyscyplinie Biegów na Orientacje.

Igrzyska Sportów Nieolimpijskich w 2017 roku w Trzebnicy
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godziny otwarcia   
pon-pt   9.30-17.30   
sobota 10-14

R e K L a m a

oDkurzaCz
 amica 

  1600w 

  149,-

Powyższa myśl została utworzona z 
możliwością przeczytania i ewentu-
alnego podstawienia swojego zaso-

bu postępowania wobec innych, którzy 
są znacznie bardziej  pozytywnie nasta-
wieni do otoczenia i swoich wyborców. 
często osoby, którym dedykuję tę myśl, 
nie mając pełnego rozeznania wobec oto-
czenia, próbują usilnie i najczęściej meto-
dami zwanymi „poniżej pasa”, poniżać w 
oczach innych (kogo?) konkurencji, która 
wyprzedza ich w tworzeniu dobrych pro-
jektów społeczno-gospodarczych dla ca-
łej społeczności.
 Żeby nie być gołosłownym, warto przy-
pomnieć początkowy okres współpracy 

 „trzebnickiej trójcy”: marek Długozima, 
marek Łapiński, Robert  adach. wydawało 
się, że trójca pozytywnie zawojuje Rze-
czypospolitą trzebnicką swoimi dobrymi 
i dobrze przyjmowanymi przez społecz-
ność działaniami. Początek jawił się - nie-
malże - pozytywnie. był to czas próby za-
mydlania oczu wyborców.
 znaczący dla skomunikowania trzebni-
cy z wrocławiem, projekt powrotu trans-
portu kolejowego (w którym brało udział 
wiele pracowitych osób) wypalił. Pokazy-

waliśmy wówczas słynną fotkę „trzebnic-
kiego triumwiratu - Długozima - Łapiński 
- adach, na tle szynobusa stojącego na 
trzebnickim dworcu kolejowym podczas 
uroczystości inauguracji linii kolejowej. 
Jednak krótko trwał high life triumwiratu. 
wraz    z przyspieszonym rozwojem, dzię-
ki wdrażaniu silnych, mądrych projektów 
płynących z zarządu trzebnickiej gminy i 
wyraźnym przyspieszonym rozwojem do-
tychczas zubożałej infrastruktury trzeb-
nicy, rozpoczęły się walki podjazdowe ze 
strony mniej rozwojowych konkurentów. 
wówczas „ulica” szemrała: nie zdzierżą 
rzutkości Długozimy. „ulica” miała rację. 
„ni stąd ni zowąd”, poczęły się ukazywać 
- mało przyjazne w swej treści i wymowie 
- zarzuty wobec burmistrza Długozimy. 
ba, ukazało się „zdjęcie triumwiratu” w 
wersji okrojonej bez postaci Długozimy. 
w trakcie rozmowy niżej podpisanego 
ze starostą adachem (rozmów było wię-
cej i bardziej rzeczowych), stwierdził, że 
musiał być to błąd redakcyjny. (?!) mont 

ewerest cwaniackiej kombinacji podszy-
tej  mało męską zazdrością (jak twierdzi 
Pani zofia z obornik Śl.), co w przełożeniu 
na język jasny oznacza: niektórzy notable 
nie przewidzieli, że Długozima potrafi tak 
skutecznie i długofalowo wdrażać mądre,  
społecznie  przydatne projekty.
   niemalże w tym samym czasie, osoby 
oraz grupy popierające widoczny rozwój 
gminy trzebnica, były marginalizowane. 
w różnoraki sposób.  mocno popierany 
przez wielu, w tym przez niżej podpisa-

nego i rodziny, przed i podczas wyborów 
parlamentarnych, marek Łapiński, pod-
czas spotkania w trzebnickim pomiesz-
czeniu poselskim, wynajmowanym od 
starosty adacha, informował „... proszę 
uważać, rozmowy są nagrywane...” Rze-
czywiście, rozmowy nagrywaliśmy przy 
pomocy urządzenia elektronicznego  le-
żącego na stoliku przy którym zasiadał 
poseł Łapiński... Jaki był powód uprzedze-
nia zebranych o wspomnianym fakcie?(?!). 
Pozostawiam to do własnej interpretacji 
czytelników.[...]

    niżej  podpisany od ponad 60 lat ma 
możliwość obserwowania rzeczywistości 
w Rzeczypospolitej najjaśniejszej oraz 
trzebnickiej, a także pokrętnego opinio-
wania rzeczywistości przez notabli oraz 
ich szastania społecznym groszem. warto 
zacytować wypowiedź jednego z radnych 
(bez podania danych, ze względu na pry-
watny charakter rozmowy), który twierdzi: 
- Jak przejdziesz  z Pis-u do nas, do Po, za-
trudnię twojego syna...?! Jak mówi w dal-
szej części prywatnej rozmowy: - gdybym 

nie miał trwałego poglądu na uczciwość 
swojej działalności społeczno-politycznej 
(bez krętactwa i mentalnego łapownic-
twa), byłoby mi lżej w życiu. Przekazany 
w rozmowie prywatnej (w innej gminie), a 
więc bez pozwolenia na użycie danych na 
łamach prasy - fakt, kiedy radni opozycyj-
ni za „zatrudnienie” (pierwszy, za dwoje 
dzieci, drugi za zlecenia dla córki) cudacz-
nie „zaniemówili”...  
 twory zwane powiatami, kojarzą się 
wielu ludziom z „przechowalniami par-
tyjnymi”. zarządy powiatów zajmują się 
sprawami dalekimi od ich wytycznych. w 
jakim celu zajmują się dziedziną rozległej 
kultury, nie mając osób  przygotowanych 
do fachowego prowadzenia projektów 

kulturalnych? Kaleczenie np. projektów 
muzycznych - nie tylko nie przynosi zy-
sków melomanom, którzy przychodzą 
na koncerty w celu swoistej nauki i łado-
wania życiowych akumulatorów na czas 
następny - ale  wręcz odpychają, widząc 
bylejakość  wielu projektów.
  z braku miejsca oraz spokojniejsze-
go czasu po wyborach, przekażę dalszą 

część rozważań... czy likwidować 
powiaty  w Polsce?

Słowo o marnej propagandzie przedwyborczej do samorządu...

Przedruk z „Rzeczpospolita Trzebnicka” nr 11(69) 16X - 15XI 2014
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R e K L a m a

ewa Miedzwiecka

 Podczas uroczystości nie za-
brakło oczywiście mieszkańców 
wioski, zarówno dorosłych, jak też 
dzieci oraz zaproszonych gości, do 
których zwrócił się sołtys wsi - An-
drzej Janik:
- Bardzo się cieszę z faktu powsta-
nia boiska wielofunkcyjnego w 
naszej miejscowości. Wierzę, że 
mieszkańcy będą wykorzystywali 
obiekt zgodnie z przeznaczeniem, 
co zaowocuje w najbliższych latach. 
Dziękuję burmistrzowi Markowi 
Długozimie za to, że dopilnował, 
aby młodzież miała swoje miejsce 
do  aktywnego spędzania wolnego 
czasu i rozwijania swoich pasji.
 Uroczyste przecięcie wstęgi 
to nieodłączny element każdego 
otwarcia. Tym razem również go nie 
zabrakło. Symbolicznego otwarcia 
boiska dokonali: burmistrz Marek 
Długozima, Andrzej Janik – sołtys 
Biedaszkowa Wielkiego, Mariusz 
Szkaradziński – dyrektor Zespołu 
Szkół w Ujeźdźcu Wielkim, Woj-
ciech Hercuń - projektant boiska 
oraz najmłodsi mieszkańcy Bie-
daszkowa.
 Otwarte boisko wielofunkcyjne 
poświęcił ks. Artur Kochmański. 
Na zakończenie oficjalnej części 
uroczystości nadszedł czas przemó-

wień oraz podziękowań.
 - Ogromnie się cieszę, że tak 
dużo dzieci i młodzieży przyszło 
na otwarcie boiska. To pokazuje, 
jak ważna była to dla was inwesty-
cja. Gmina Wspierająca Sport - to 
promocyjne hasło Trzebnicy, które 
konsekwentnie realizujemy po-
przez rozbudowę infrastruktury 
sportowej, w tym budowę boisk 
wielofunkcyjnych czy organizację 
wydarzeń sportowych. Życzę Wam, 

abyście w tym miejscu potrafili 
grać fair play oraz abyście w razie 
potrzeby umieli sobie pomagać. Po 
wybudowaniu obiektu stworzył się 
piękny teren, który warto byłoby 
zagospodarować. Wierzę, że nie za-
braknie pomysłów na to, co można 
tu zrobić - powiedział burmistrz i 
na zakończenie dodał: - Chciałbym 
podziękować sołtysowi Andrzejowi 
Janikowi, który ogromnym zaanga-
żowaniem i pracą na rzecz lokalnej 

społeczności pokazuje, że jest od-
powiednią osobą na odpowiednim 
stanowisku, a także Mariuszowi 
Szkaradzińskiemu, który wspiera 
wszystkie działania mające na celu 
poprawę stanu zdrowia i kondycji 
najmłodszych.
 Tego dnia specjalne podzięko-
wania z rąk burmistrza otrzyma-
li: sołtys wsi Andrzej Janik oraz 
projektant inwestycji - Wojciech 
Hercuń, a także wykonawca bo-

iska Tadeusz Molus. Dla dzieci 
przygotowano pakiet gadżetów 
i słodkości. Po części oficjalnej 
dzieci z dużym entuzjazmem ru-
szyły na boisko, by sprawdzić jego 
funkcjonalność, a dorośli przenie-
śli się do świetlicy wiejskiej, gdzie 
przygotowano poczęstunek.
Dzień wcześniej uroczyste otwarcie 
boiska wielofunkcyjnego świętowali 
mieszkańcy Ligoty.
W uroczystości udział wzięli: bur-

▶ Burmistrz wręcza podziękowania sołtysowi Andrzejowi Janikowi.

▶ Pierwsze wspólne zabawy na nowym boisku.

▶ Przecięcia wstęgi dokonali burmistrz Marek Długozima, sołtys 
Andrzej Janik, Mariusz Szkaradziński, dyrektor Zespołu Szkół w 
Ujeźdźcu Wielkim, projektant inwestycji - Wojciech Hercuń oraz 
dzieci.

Otwarcie boisk  Biedaszków Wielki i Ligota
29 października uroczy-
ście otwarto kolejne już 
w gminie Trzebnica bo-
isko wielofunkcyjne. Tym 
razem z aktywnego spę-
dzania czasu skorzystają 
mieszkańcy Biedaszkowa 
Wielkiego. Zgromadzo-
nych gości przywitał Janusz 
Pancerz, menadżer spor-
tu w TCKiS i jednocześnie 
trzebnicki radny: - Miło 
mi bardzo, że jako radny  
i jednocześnie osoba zaan-
gażowano od wielu lat w 
sport, mogę uczestniczyć, 
a także prowadzić otwarcie 
tak bardzo wyczekiwanej 
przez mieszkańców inwe-
stycji.

Samorząd                   ◀

▶ -Dziękuję burmistrzo-
wi za to, że dopilnował, 
aby młodzież miała swo-
je miejsce do  aktywnego 
spędzania o czasu  - po-
wiedział Andrzej Janik, 
sołtys Biedaszkowa.

▶ - Dzięki boiskom  
kolejni mieszkańcy 
naszej gminy będą 
aktywnie spędzać 
czas - powiedziała 
radna Barbara Tre-
lińska. 

▶ -Dla nas, miesz-
kańców Ligoty, 
to bardzo ważna 
chwila, wręcz histo-
ryczna - mówił ura-
dowany sołtys Ta-
deusz Jakubowski. 
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mistrz Marek Długozima, sekretarz 
gminy Daniel Buczak, sołtys Ligoty 
Tadeusz Jakubowski, wykonawca 
boiska Tadeusz Molus, ks. Zbigniew 
Kondracki, Irena Hamkało – soł-
tys wsi Masłowiec, Bogusława Ku-
bica- sołtys wsi Jaźwiny, Barbara 
Trelińska- radna Rady Miejskiej  w 
Trzebnicy, Mariusz Szkaradziński- 
dyrektor Zespołu Szkół w Ujeźdźcu  
oraz mieszkańcy i zaproszeni goście.

Podczas uroczystości sołtys Li-
goty powiedział:
 - Jestem ogromnie wzruszony z 
faktu, że Ligota ma idealne miejsce 
do wspólnego spędzania czasu. Dla 
nas to bardzo ważna chwila, wręcz 
historyczna. Doceniam to, że Gmi-
na Trzebnica w której skład wchodzi 
41 sołectw, stara się pamiętać o każ-
dej najmniejszej wiosce. Nie zapo-
mina również o Ligocie - świadczy 
o tym to nowoczesne boisko.
 Bezpiecznych zajęć na boisku w 
gronie przyjaciół i błogosławień-
stwa bożego życzył  ks. Zbigniew 
Kondracki, który poświęcił obiekt.
 Nowo powstałe boisko jest spo-
rych rozmiarów, dlatego do uroczy-
stego przecięcia wstęgi poproszono 
aż 7 osób.
 - Bardzo dziękuję panu bur-
mistrzowi za wybudowanie tego 
boiska. Dzięki temu kolejni miesz-
kańcy naszej gminy będą aktywnie 
spędzać czas w naszej miejscowości. 
Jestem dumna z tego, że mieszkam 
w gminie Trzebnica i że burmi-
strzem jest osoba, która słucha gło-
su mieszkańców i wsłuchuje się w 
ich potrzeby- powiedziała Barbara 
Trelińska, radna Rady Miejskiej w 
Trzebnicy.
 Po części oficjalnej uroczystości, 
wręczeniu podziękowań dla osób, 
które najbardziej przyczyniły się do 

powstania boiska, burmistrz wrę-
czył najmłodszym  mieszkańcom 

drobne upominki.
 Spotkanie zakończyło się wspól-

nym zdjęciem, po którym dzieci 
ochoczo zabrały się do gry na długo 

oczekiwanym boisku.

R e K L a m a

▶ Dzieci z Biedaszkowa są zadowolone, że mają nowy obiekt. ▶ Uroczyste przecięcie wstęgi – symbol tego, że oficjalnie z boiska  
w Ligocie można już korzystać.

▶  Burmistrz Marek Długozima podziękował mieszkańcom Ligoty 
za tak liczne przybycie na uroczystość.

▶ Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników spotkania.



18 

LUKSUS w zasięgu ręki - zamień 10-ciu 
sąsiadów w bloku  na jednego w Twoim nowym domu

• domy bliźniacze i szeregowe od 120m²  do 145m² 
z garażami, własnym ogródkiem i miejscem 
na kominek

• plac zabaw dla dzieci z miejscem  biasiadnym 
dla rodziców :)

• bezpieczne - ogrodzone osiedle
• dojazd komunikacją miejską
• atrakcyjna lokalizacja
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d w u t y g o d n i k   g m i n y  t r z e b n i c a

inwestycje
t r z e b n i c k i e
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Trzebnicki Park Wodny ZDRÓJ

Hala Sportowa przy SP nr 3

Dworzec kolejowy

Kompleks boisk sportowych Orlik 2012
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Park Solidarności

Przedszkole nr 2 im. Polskiej Niezapominajki

Trzebnicki Rynek i Ratusz

Trzebnicki Stadion Miejski FAIR PLAY ARENA
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Stawy Trzebnickie - tereny sportowo-rekreacyjne

Deptak Trzebnicki

Szkoła Muzyczna I stopnia im. Edmunda Kajdasza

Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy



Place zabaw przy przedszkolu nr 1 w Trzebnicy

Place zabaw przy  SP2 w Trzebnicy
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Rondo Żołnierzy Wyklętych

Zatoczka autobusowa
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ul. Janusza Korczaka

Plac zabaw przy Bramie Trębaczy w Trzebnicy

Plac zabaw - Muszkieterowie przy stawach trzebnickich

Plac zabaw przy Placu Pionierów Ziemi Trzebnickiej
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ul. Kwiatowa

Łącznik drogowy - ul. Siostry Hilgi Brzoski

ul. Stawowa

ul. Jana Pawła II
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ul. Czereśniowa

ul. Władysława Reymonta

ul. Wesoła

ul. Teatralna
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Parking przy ul. Henryka Brodatego

Parking przy ul. Jana Pawła II

Parking przy ul. Polnej

Ul. 3 Maja
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Nowoczesna kręgielnia będzie skła-
dała się z czterech torów do gry. Za-
montowane zostaną także monitory 
wyświetlające wyniki rozgrywek, 

kanapy dla drużyn oraz profesjo-
nalne podajniki do kręgli i kul. Na 
miejscu będzie można wypożyczyć 
specjalne obuwie do gry w kręgle. 
Obok kręgielni powstanie bufet 
oraz sala fitness, wyposażona w pro-
fesjonalny i nowoczesny sprzęt do 

treningu i ćwiczeń siłowych. W ten 
sposób uzupełniona zostanie boga-
ta oferta rekreacyjna Trzebnickiego 
Parku Wodnego ZDRÓJ.
 - Uruchomienie kręgielni za-
planowaliśmy na przyszły rok, za-
raz po niej otwarta zostanie sala 

fitness. Cieszę się, że rozpoczęte w 
2013 roku prace projektowe zostały 
sfinalizowane i rozpoczęła się re-
alizacja tej inwestycji. Tym samym 
oferta atrakcji w naszym aquaparku 
zostanie urozmaicona – powiedział 
burmistrz Marek Długozima.

▶ Burmistrz Marek Długozima i sołtys Marta Piasecka omawiają kwestie związane z oświetleniem. 

▶ Nowoczesna sala fitness, wraz z basenem i sau-
nami stworzy pełną ścieżkę treningową.

▶ Podobna kręgielnia powstanie w Trzebnickim 
Parku Wodnym ZDRÓJ. (źródło: fotopolska.eu)

▶ Burmistrz Marek Długozima 
oraz prezes Trzebnickiego Parku 
Wodnego ZDRÓJ Dariusz Drukar-
czyk wraz z pracownikiem aqu-
aparku Jerzym Marczakiem.

Parking przy ul. Żołnierzy Września

Parking przy ul. Piłsudskiego

Kręgielnia i sala fitness w trzebnickim aquaparku!
Trwają prace związane z 
budową kręgielni i sali fit-
ness w podziemiu Trzeb-
nickiego Parku Wodnego 
ZDRÓJ. Prace remontowo
-budowlane niebawem się 
rozpoczną.

 Burmistrz Marek Długozima 
wraz z sołtys Szczytkowic Martą 
Piasecką ustalają ostatecznie termin 
zainstalowania oświetlenia drogo-
wego w Szczytkowicach, o które to 
pani sołtys od 3 lat zabiegała i dzisiaj 
już wiadomo, że inwestycja zostanie 
zrealizowana do końca pierwszego 
kwartału 2015 roku. 
 - W tym miejscu chciałem 
zdementować informacje rozpo-
wszechniane przez radnego Wró-
bla, jakoby wspomniana inwestycja 
w oświetlenie drogowe była jego 

zasługą. Moim zdaniem radny 
Wróbel nie przyczynił się w żaden 
sposób do rozwoju Szczytkowic i 
innych okolicznych wiosek, jak na 
siłę próbuje to sobie przypisać. To 
dzięki uporowi i determinacji pani 
sołtys Marty Piaseckiej przy sprawie 
oświetlenia drogowego, jak również 
za zaangażowania na rzecz rozwoju 
Szczytkowic, możemy tę inwestycję 
wspólnie zrealizować, za co w tym 
miejscu chciałem jej podziękować.– 
powiedział burmistrz. 

Oświetlenie dla Szczytkowic

Samorząd                   ◀
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ewa Miedzwiecka

 Od 3 lat prowadzone są na nim 
zajęcia z nauki pływania dla dzieci 
i niemowlaków. Odbywają się one 
w grupach do 10 osób, zarówno 
w godzinach przedpołudniowych 
jak i popołudniowych,  pod czuj-
nym okiem wykwalifikowanych 
instruktorów, którzy prowadzą 
zajęcia w miłej, ciepłej i rodzinnej 
atmosferze. Sprawiają, że basen jest 
relaksem zarówno dla rodzica, jak i 
malucha.  
 - Zajęcia na basenie z niemow-
lakami, to przede wszystkim oswa-
janie organizmu dziecka ze śro-
dowiskiem wodnym. Dzięki temu 
dzieci nabierają lepszej odporności.  
Dodatkowo ćwiczenia w wodzie 
rozbudowują układ mięśniowy 
oraz prawidłową koordynację ru-
chową. Podczas zajęć maluchy uczą 
się samoratownictwa. Dla dzieci  
pływanie to świetna zabawa, a co 
najważniejsze - wspólne spędzanie 
czasu rodzica z dzieckiem pozwa-
la na budowanie jeszcze mocniej-
szej więzi  między nimi – mówi 
instruktor Mateusz Grudkowski.  
- Należy pamiętać, że środowisko 

wodne bardzo dobrze wpływa na 
układ krążenia i układ oddechowy. 

 Czternastomiesięczny Franek 
jest świetnym przykładem na to, że 
nauka pływania nie poszła na mar-
ne. Jak podkreśla mama chłopca 
zapisując maluszka na zajęcia nie 
chodziło wcale o modę:
 - Zależało nam na tym, aby 
dziecko prawidłowo się rozwijało 
i nie bało się wody. Syn na base-
nie nie tylko świetnie się bawi, ale 
też jego rozwój przebiega bardziej 
harmonijnie i szybciej. Częściej się 
uśmiecha, mniej choruje i co naj-
ważniejsze robimy "coś" wspólnie. 
Obserwując inne dzieci przycho-
dzące na zajęcia widzę, że szybciej 
niż rówieśnicy zaczynają raczko-

wać, siadać czy chodzić. Polecam 
każdemu taki sposób spędzania 
czasu z dziećmi- dodaje.

Niemowlę na basenie po raz 
pierwszy. Jak się przygotować?

▶ Konieczna jest wizyta u pedia-
try – czy nie ma przeciwwskazań 
do zajęć na basenie.
▶ Dziecko musi mieć co najmniej 
3-ce (licząc od prawidłowego ter-
minu urodzenia).
▶ Maluchowi trzeba założyć spe-
cjalną pieluchę do pływania, zabrać 
akcesoria kąpielowe (ręcznik, krem 
lub oliwkę itd.), a dla siebie – klapki 
i strój na basen.
▶ Ważne, aby dziecko było naje-
dzone (nie należy karmić dzieci 

później niż na pół godziny przed 
zajęciami)  i wyspane.
▶ Do przebieralni wchodzimy z 
dzieckiem 15-20 minut przed zaję-
ciami (by przyzwyczaić dziecko do 
temperatury panującej na basenie).
▶ Przed zanurzeniem w basenie 
najlepiej umyć siebie i malucha pod 
prysznicem. Od naszej higieny za-

leży zdrowie dzieci!

- Do zajęć z dziećmi trzeba mieć 
powołanie, cierpliwość, wytrzy-
małość i donośny głos - mówi  Ma-
teusz Grudkowski i dodaje: - Dla 
rodziców mam radę - nie uciekajcie  
z zajęć, jeśli dziecko płacze. Należy 
pamiętać, że ten mały człowiek, 
również ma prawo mieć gorszy 
dzień. Nie należy zmuszać dzieci 
do wykonywania ćwiczeń - basen 
ma być relaksem zarówno dla pań-
stwa, jak i maluchów.
Do niedawna zabranie noworodka 
na basen uważano za fanaberię ro-
dziców.  Środowisko to uważano za 
nienaturalne dla takiego maluszka. 

Nic bardziej mylnego! Wielu za-
pomina, że dziecko w łonie matki 
otoczone jest właśnie wodą. Zaraz 
po urodzeniu (aż do 6 a nawet 8 
miesiąca życia) zachowuje ono pra-
widłowe odruchy w wodzie – nie 
otwiera ust kiedy się zanurza, nie 
boi się wody- warto to wykorzystać 
i utrwalić.

Zajęcia odbywają się:
▶ - w godzinach popołudnio-
wych (15:00-19:00, w poniedziałki 
i czwartki) - koszt zajęć to jedyne 
23 zł przy wejściu jednorazowym 
lub 17 zł przy zakupie karnetu na 5 
wejść i terminie ważności na 7 ty-
godni,
▶ - w godzinach przedpołudnio-
wych (10:00-11:00, w soboty) - 
koszt zajęć to 28 zł przy wejściu 
jednorazowym lub 22 zł przy za-
kupie karnetu na 5 wejść i terminie 
ważności na 7 tygodni,
▶ Więcej informacji pod nume-
rem telefonu: 71 312 14 38 od po-
niedziałku do piątku w godz. 8.00-
16.00.

Nauka pływania  dla niemowląt
Nauka pływania dla niemowląt cieszy się coraz większą popularnością. Spółka 
gminna Trzebnicki Park Wodny „Zdrój”  wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodzi-
ców.

Samorząd                   ◀

SebaStian HawryliSzyn 

 Zakończyły się prace ziemne 
na ulicy Czereśniowej, trwają ro-
boty wykończeniowe, a ekipa bu-
dowlana oczekuje na pozwolenie 
zajęcia pasa ruchu drogowego, w 
celu wpięcia nowo powstałej nit-
ki kanalizacji do sieci miejskiej 
od strony ul. Henryka Brodatego. 
W Nowym Dworze rozpoczęły 
się prace ziemne, mające na celu 
wpięcie nowo powstającej sieci do 
kolektora głównego. 
 - Ta inwestycja to potwierdze-
nie systematycznie realizowanej 
przeze mnie strategii rozwoju 
Gminy Trzebnica, w ramach któ-
rej kolejne ulice oraz miejsco-
wości uzyskują dostęp do sieci 
kanalizacyjnej. Wcześniej miesz-
kańcy ulicy Czereśniowej otrzy-
mali nową sieć wodną - inwesty-
cja ta zakończyła się w roku 2013. 
Wtedy też obiecałem im również 
doprowadzenie sieci kanalizacyj-
nej. Teraz, dotrzymuję danego 
im słowa – powiedział burmistrz 

Marek Długozima i dodał: – Rów-
nież mieszkańcy Nowego Dworu 
zyskają dostęp do kanalizacji, co 
pokazuje, że w równym stopniu 
dbamy o rozwój terenów miej-
skich, jak i sołectw. Co więcej, na 
prośbę sołtysa Marka Paszkota 
oraz mieszkańców postanowi-
łem, że gmina Trzebnica przejmie 
drogę wiodącą między blokami 

w Nowym Dworze. Zostanie ona 
kompleksowo odremontowana – 
zakończył. 
 - Cały czas się rozwijamy, in-
tensywnie działamy na różnych 
polach, powstająca kanaliza-
cja jest jednym z ważniejszych  
punktów, które jako sołtys po-
stanowiłem zrealizować. Wierzę, 

że  dzięki wsparciu burmistrza 
Marka Długozimy uda nam się 
wybudować również nową świe-
tlicę oraz boisko wielofunkcyjne 
– powiedział Marek Paszkot, soł-
tys Nowego Dworu.

 Oprócz wspomnianych powy-
żej inwestycji, w ramach współfi-
nansowania została wymieniona 

również sieć wodociągowa wraz 
z przyłączami na ul. Teatralnej i 
ul. Daszyńskiego. W efekcie re-
alizacji zadania, do sieci kanali-
zacyjnej podłączonych zostanie 
175 mieszkańców Trzebnicy i 
144 osoby z Nowego Dworu. Pro-
jekt zostanie zakończony w 2015 
roku. 

Kanalizacja ul. Czereśniowej  prawie gotowa
Trwają prace związane z zadaniem pn. „Uregulowanie gospodarki wod-
no-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica”. Projekt ten jest współfi-
nansowany przez Unię Europejską i dzieli się na dwa zadania. Pierwsze, 
to dobiegająca końca budowa kanalizacji sanitarnej dla nowo powsta-
jącego osiedla na ulicy Czereśniowej, drugie to rozpoczęta właśnie bu-
dowa kanalizacji w miejscowości Nowy Dwór. Prace wykonuje Przedsię-
biorstwo Instalacyjne SYSTEM PLUS Mirosława Gajdy z Ujeźdźca Małego.

Samorząd                   ◀

▶ Burmistrz Marek Długozima wraz z Mirosławem gajdą, wykonaw-
cą inwestycji na ul. Czereśniowej. 

▶ Burmistrz wraz z sołtysem Markiem Paszkotem wizytuje począ-
tek prac inwestycyjnych związanych z budową kanalizacji.
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NR 
OBWODU 

głOSOWANIA
gRANICE OBWODU głOSOWANIA SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WyBORCZEJ

1
trzebnica – ulice: Henryka Pobożnego, Jędrzejowska, milicka, Piwniczna,  Po-
godna, Prusicka, Roosevelta, błotnista, siostry Hilgi brzoski    wsie: Jaszyce, 
Kobylice, Księginice, sulisławice 

TRZEBNICKIE CENTRUM KULTURy I SPORTU ul. Prusicka 12,  trzebnica  
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

trzebnica – ulice: asnyka, broniewskiego, Dąbrowskiej, generała bema, Ko-
nopnickiej, Kosmonautów, Kościuszki, Krótka, mickiewicza, norwida, słowac-
kiego, teatralna, wojska Polskiego, cicha, akacjowa, graniczna, marcinowska, 
Piaskowskiego, Polna, wałowa, wiosenna, wiśniowa, chabrowa, wrzosowa, 
Jaśminowa, Fiołkowa

SZKOłA PODSTAWOWA NR 3 w trzebnicy  ul. m. Konopnickiej 14,  trzebnica 
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

trzebnica – ulice: bolesława chrobrego, Jarzębinowa, Kwiatowa, Lawendowa, 
Leszczyńskiej, młynarska, morelowa, mostowa, obornicka, ogrodowa, orze-
chowa, spokojna, sportowa, węgrzynowska, zielona, Żeromskiego, Przemy-
słowa, Żołnierzy września, na wzgórzach, Rondo Żołnierzy wyklętych  

POWIATOWy ZESPÓł SZKÓł NR 2  w trzebnicy,  ul. Żeromskiego 25,  trzebnica

4

trzebnica – ulice: 1 maja, armii Krajowej, generała grota Roweckiego, gene-
rała okulickiego, generała sikorskiego, Kilińskiego, Kolejowa, Korczaka, Kra-
kowska, Leśna, Łąkowa, nowa, orzeszkowej, Reymonta, szarych szeregów, 
wrocławska, Łączna

SZKOłA PODSTAWOWA NR 2 w trzebnicy  ul. 3-go maja 5,  trzebnica   
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

trzebnica – ulice: chopina, czereśniowa, grunwaldzka, Harcerska,  Henry-
ka brodatego, Kazimierza wielkiego, moniuszki, oleśnicka,  Paderewskiego, 
Piastowska, samarytańska, wesoła, winna, władysława Jagiełły, władysława 
Łokietka, borówkowa, Jagodowa, malinowa, Poziomkowa, Porzeczkowa, tru-
skawkowa, Jana Pawła ii, Księdza Dziekana bochenka, stawowa, Świętej Ja-
dwigi, Klasztorna,  3 - go maja, zielone wzgórze, Świętojańska 

SIEDZIBA ZWIąZKU EMERyTÓW I RENCISTÓW  ul. Księdza Dziekana bochenka 12, trzebnica

6
trzebnica – ulice: Daszyńskiego, głowackiego,  witosa, Plac marszałka J. Pił-
sudskiego, wąska, zaułek Kupiecki, 9 maja, Kościelna, obrońców Pokoju, sien-
kiewicza, solna, Parkowa, Plac Pionierów ziemi trzebnickiej

gIMNAZJUM NR 1 w trzebnicy   ul. Św. Jadwigi 10,    trzebnica

7 trzebnica: brama trębaczy, Drzymały, Lipowa, Rynek, słoneczna, Jana matej-
ki, Plac Piotra włostowica RATUSZ  Rynek 25,    trzebnica,    

8 wsie: boleścin, głuchów górny, Piersno, skarszyn ŚWIETLICA WIEJSKA   głuchów górny 73

9 wsie: będkowo, brochocin, Raszów, taczów mały, taczów wielki, węgrzynów ŚWIETLICA WIEJSKA ,   budynek stacji PKP,  taczów wielki 55

10 wsie: Droszów, malczów, marcinowo, nowy Dwór, Rzepotowice ŚWIETLICA WIEJSKA   nowy Dwór 28  

11 wsie: cerekwica, masłów, Świątniki ŚWIETLICA WIEJSKA   ul. trzebnicka 11  cerekwica

12 wsie: brzyków, Komorówko, małuszyn, szczytkowice  ŚWIETLICA WIEJSKA    brzyków 75,

13 wsie: Jaźwiny, Koczurki, Komorowo, Ligota, masłowiec ŚWIETLICA WIEJSKA   Jaźwiny 15

14 wsie: biedaszków mały, Domanowice, Koniowo, ujeździec wielki
ZESPÓł SZKÓł w ujeźdźcu wielkim,    ujeździec wielki 46
lokal dostosowany do potrzeb wyborców          niepełnosprawnych

15 wsie: biedaszków wielki, brzezie, Janiszów, ujeździec mały ŚWIETLICA WIEJSKA   biedaszków wielki 31

16 wsie: blizocin, Kuźniczysko, skoroszów
ŚWIETLICA WIEJSKA skoroszów 14   
lokal dostosowany do potrzeb wyborców          niepełnosprawnych

17 szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w trzebnicy SZPITAL im. Św. Jadwigi Śląskiej   w trzebnicy   ul. Prusicka 55,   trzebnica

w sprawie podania do publicznej 
wiadomości informacji o numerach 
i granicach obwodów głosowania 
oraz wyznaczonych siedzibach ob-
wodowych komisji wyborczych 

dla przeprowadzenia wyborów do 
rad gmin, rad powiatów, sejmików 
województw i rad dzielnic m.st. 
Warszawy oraz wyborów wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast 

zarządzonych na dzień 16 listopada 
2014 r. Na podstawie art. 16 §1 oraz 
art. 61 a §1 i art. 61 b ustawy z dnia 5 
stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 
(Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) 

podaje się do publicznej wiadomości 
informację o numerach i granicach 
obwodów głosowania oraz siedzi-
bach obwodowych komisji wybor-
czych w wyborach do rad gmin, rad 

powiatów, sejmików województw 
i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz 
wyborów wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast zarządzonych 
na dzień 16 listopada 2014 roku. 

Wyborca niepełnosprawny  
o znacznym lub umiarkowa-
nym stopniu niepełnospraw-
ności w rozumieniu ustawy  
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych może gło-
sować korespondencyjnie lub 
może udzielić pełnomocnictwa 
do głosowania w jego imieniu. 
Pełnomocnictwa do głosowa-
nia może udzielić także osoba , 
która najpóźniej w dniu głoso-
wania ukończy 75 lat.
Do głosowania koresponden-
cyjnego zostały wyznaczone lo-
kale obwodowych komisji wy-
borczych od nr 1 do nr 16.
BURMISTRZ GMINY TRZEBNICA

Marek Długozima

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E Burmistrza Gminy Trzebnica 
z dnia 14 października 2014 roku

Głosowanie odbędzie 
się w siedzibach obwo-
dowych komisji wy-
borczych w dniu 16 
listopada  2014 roku 
w godzinach  7°° - 21°°

Rozkład jazdy autobusów dowożących wyborców do lokali wyborczych  na terenie gminy trzebnica   w dniu 16 listopada 2014 roku

        LOKAL WyBORCZy MIEJSCOWOŚĆ  I  gODZ.  ODJAZDÓW

Świetlica wiejska   głuchów górny 73
Piersno  (przystanek )                        godz. 9.50  i 15.00
boleścin (sklep)                                    godz.  9.55  i 15.10
skarszyn (sklep)                                   godz.  10.00 i 15.15

Świetlica wiejska   budynek stacji PKP   taczów wielki 55 będkowo       (przystanek )                 godz.13.15
węgrzynów   (przystanek )               godz.13.30

Świetlica wiejska    nowy Dwór 28
 

Droszów        (przystanek )                  godz.11.30
malczów        (przystanek )                  godz.11.35
Rzepotowice  (przystanek )                godz.11.50
marcinowo    (przystanek )                  godz.11.55

Świetlica wiejska     l. trzebnicka 11    cerekwica masłów    (przystanek )                        godz.11.00
Świątniki  (przystanek )                        godz.11.30

Świetlica wiejska     brzyków 75
małuszyn        (przystanek )                godz.  10.40
szczytkowice  (przystanek )               godz.  10.00 i 17.10
Komorówko    (przystanek )               godz.    9.50 i 17.00

Świetlica wiejska     Jaźwiny 15
Koczurki      (przystanek )                     godz. 14.00
Komorowo   (sklep)                                godz. 14.10
Ligota           (przystanek )                     godz. 14.30
masłowiec     (przystanek )                  godz. 14.25

zespół szkół w ujeźdźcu wielkim     jeździec wielki 46
biedaszków mały  (przystanek )         godz.10.00
Domanowice     (przystanek )             godz.10.15
Koniowo   (przy kościele )                   godz.10.25

Świetlica wiejska     biedaszków wielki 31   
brzezie  (przystanek )                           godz.   12.00
Janiszów   (przystanek )                      godz.   12.05
ujeździec mały   (przystanek )          godz.  12.20  i 16.00

Świetlica wiejska      skoroszów 14 blizocin   (przystanek )                        godz. 12.10  i 16.00                     
Kuźniczysko (szkoła - wieś)               godz. 12.15  i 16.05
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Jak głosować?
Cztery karty- cztery głosy

W tym roku po raz pierwszy gło-
sować będziemy w okręgach jed-
nomandatowych. Co to oznacza 
? Każdy wyborca dostanie cztery 
karty w różnym kolorze i na każdej 
z nich  może oddać jeden głos - po 
jednym w głosowaniu na radnych: 

gminy, powiatu i województwa 
oraz jeden przy wyborze wójta lub 
burmistrza.

Każda gmina została podzielo-
na na tyle okręgów wyborczych, 
ile mandatów jest do obsadzenia  
w danej radzie (liczba mandatów 
zależy od liczby mieszkańców  
w danej gminie).
W każdym okręgu będzie do zdo-
bycia jeden mandat, a otrzyma go 

kandydat, który zdobędzie najwię-
cej głosów. Wyborca stawia znak X 
przy nazwisku jednego kandydata.

Wójtowie, burmistrzowie i prezy-
denci miast od 2002 r. są wybierani 
w wyborach bezpośrednich. Ozna-
cza to, że zwycięża ten kandydat, 
który uzyskał ponad połowę waż-
nie oddanych głosów. Jeżeli żaden 
z kandydatów takiej większości nie 
uzyska, za dwa tygodnie przepro-

wadzana jest dogrywka. W dru-
giej turze głosowania obowiązuje 
zwykła większość, a więc kandydat 
wygrywa większością głosów nad 
swoim przeciwnikiem.
Karta koloru różowego- głosuje-
my na wójta i burmistrza.
Karta koloru białego- głosuje-
my na kandydata do rad gmin  
i miast.
Karta koloru żółtego – głosujemy 

na kandydata do rady powiatu.
Karta koloru niebieskiego- gło-
sujemy na kandydata do sejmiku 
wojewódzkiego.

Wybory mają miejsce 16 listopada. 
Wyżej prezentujemy okręgi wy-
borcze oraz siedziby komisji.
Cisza wyborcza trwa od północy w 
piątek 14 listopada.

[jot]
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 Tegoroczne obchody Święta 
Niepodległości w Trzebnicy, tra-
dycyjnie już rozpoczęły się od 
przemarszu spod Urzędu Miej-
skiego, na czele którego stanęli 
kombatanci, poczty sztandarowe, 
przedstawiciele władz samorzą-
dowych na czele z gospodarzem 
gminy – burmistrzem Markiem 
Długozimą oraz jego zastępca-
mi – Jadwigą Janiszewską i Je-
rzym Trelą, sekretarzem gminy  
Buczakiem i przewodniczącym 
Rady Miejskiej Mateuszem Sta-
niszem. Za nimi liczni przedsta-
wiciele instytucji działających na 
terenie gminy, właściciele firm, 
mieszkańcy i co cieszy szcze-
gólnie - licznie zgromadzona 
młodzież z trzebnickich szkół. 
Oczywiście nie mogło również 
zabraknąć Trzebnickiej Orkiestry 
Dętej, która w tonie patriotycz-
nych pieśni prowadziła pochód 
na uroczystą Mszę Świętą do Ba-
zyliki św. Jadwigi. Wcześniej jed-
nak delegacje złożyły kwiaty pod 
pomnikiem Żołnierzy II Armii 
Wojska Polskiego.
Po eucharystii uczestnicy uroczy-
stości wzięli udział w II części ob-
chodów Dnia Niepodległości – na 
placu przed Krzyżem Katyńskim. 
złożono kwiaty pod Krzyżem 
Katyńskim. Po odśpiewaniu Ma-
zurka Dąbrowskiego, głos zabrał 
burmistrz Marek Długozima,  
wygłaszając krótkie przemówie-
nie okolicznościowe. Oto jego 
fragmenty:
„Dzisiaj każdy, kto czuje się Po-
lakiem głęboko związanym z 

Ojczyzną, dziękuje Bogu za dar 
odzyskanej niepodległości, a tak-
że - idzie pod pomniki chwały i 
męczeństwa, by oddać należny 
hołd tym, którym ten bezcenny 
dar zawdzięczamy. Wcześniej 
spotkaliśmy się przed pomni-
kiem żołnierzy II Armii Wojska 

Polskiego, obecnie stoimy przed 
Krzyżem Katyńskim i pomni-
kiem Sybiraków”
„Spotykamy się dzisiaj w tych 
miejscach pamięci narodowej, 
by uczcić 96 rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę po 
123 latach bolesnej niewoli i od-
dać należny hołd tym, którym tę 

wolność zawdzięczamy.”
„Okazało się, że jeszcze kilka-
krotnie w historii XX wieku nasz 
naród musiał walczyć o wolność: 
przelewając krew na wszystkich 
frontach II Wojny Światowej, 
płacąc ofiarą życia, ran, katuszy 
deportacji, niemieckich obozów i 
sowieckich łagrów. Walką o wol-

ność był także październik 1956 
r., marzec 1968 r., grudzień 1970 
r, sierpień 1980 r. Ponownie o nie-
podległej Polsce możemy mówić 
od 1989 r.” 
„Warto w tym miejscu przypo-
mnieć słowa Naszego Wielkiego 

Rodaka św. Jana Pawła II, który 
w swym nauczaniu mocno pod-
kreślał, że „Wolność jest nam nie 
tylko dana, ale i zadana”, bo może 
być użyta dobrze lub źle.” 
„W tym kontekście trzeba sobie 
zadać pytanie: jak dojrzale i od-

Trzebnicki Dzień Niepodległości
11 listopada. Flagi w oknach, na ulicach i urzędach. Chwila zadumy nad tym, co dla 
każdego z nas znaczą słowa: ojczyzna i patriotyzm. Święto Niepodległości to nie tyl-
ko kwiaty, uroczysty pochód, hołd pod pomnikiem, to przede wszystkim otwieranie na 
nowo archiwów pamięci – tej indywidualnej i tej zbiorowej.

Samorząd                   ◀

▶ Składanie wiązanek przy pomniku Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego. 
Od lewej – z-ca burmistrza Jerzy Trela, przew. rady Mateusz Stanisz, bur-
mistrz Marek Długozima, z-ca burmistrza Jadwiga Janiszewska i sekretarz 
Daniel Buczak. 

▶ Przedstawiciele gminnych placówek oświatowych na czele z Mariu-
szem Szkaradzińskim – dyrektorem Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim.

▶ Okolicznościowe przemówienie burmistrza Marka Długozimy.

▶ Wysoka frekwencja podczas uroczystości to wynik pielęgnowania przez gminę wartości patriotycznych, 
szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

▶ Hołd poległym za Ojczyznę oddały również trzebnickie służby mun-
durowe. Od lewej – Artur gajowy – z-ca naczelnika prewencji Komendy 
Powiatowej Policji w Trzebnicy, Bogusław Brud – komendant Państwowej 
Powiatowej Straży Pożarnej, Piotr Krzysztoń – z-ca komendanta Powiato-
wego Policji oraz Krzysztof Zasieczny – komendant Straży Miejskiej.

▶ W imieniu gminnej delegacji wiązankę kwiatów składa z-ca burmistrza 
– Jadwiga Janiszewska
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powiedzialnie możemy dzisiaj 
służyć dziełu niepodległości? Po-
szukując odpowiedzi na to pyta-
nie, można wskazać wiele  form 
realizacji tego zadania. Należy 
do nich m.in. obowiązek pielę-
gnowania pamięci narodowej, 
okazywanie szacunku żyjącym 
kombatantom, należyte wypeł-
nianie obowiązków rodzinnych 
i zawodowych, wychowywanie 
młodego pokolenia w duchu pa-
triotyzmu czy prospołeczna dzia-
łalność w różnych organizacjach 
i stowarzyszeniach. Na ważną 
formę wskazują też nadchodzące 
wybory samorządowe. Biorąc w 
nich udział, mamy bowiem moż-
liwość wyboru takich kandyda-
tów do poszczególnych organów 
jednostek samorządu terytorial-
nego, którzy nad własne dobro 
czy interesy partii przedkładać 
będą dobro lokalnej wspólno-

ty i dla tej wartości będą umieli 
wznieść się ponad wszystko i wła-
sne ambicje. Dlatego zachęcam 

wszystkich mieszkańców Gmi-
ny Trzebnica, by skorzystali ze 
swych praw wyborczych w imię 
patriotycznej odpowiedzialności 
za los naszej Małej Ojczyzny i od-
dali swój głos na znanych i spraw-
dzonych ludzi, nie na organizacje 
partyjnie oraz abyśmy wybrali 
kandydatów, którzy  swymi mo-
ralnymi i społecznymi atutami 
mogą zagwarantować pomyślny 
rozwój naszej gminy, naszego po-
wiatu i naszego województwa.”
Kolejnym punktem tegorocznych 
obchodów Święta Niepodległości 
było wręczenie przez burmistrza 
i przewodniczącego rady Dyplo-
mów Uznania dla trzebnickich 
kombatantów „Za wybitne za-
sługi w działalności na rzecz sto-
warzyszeń kombatanckich oraz 
za popularyzowanie i utrwalanie 
pamięci o ludziach, którzy wal-
czyli o niepodległość Polski pod-
czas II wojny światowej i po jej 
zakończeniu”. 
Również pod Krzyżem Katyń-
skim młodzież ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 zaprezentowała pro-
gram artystyczny, przygotowany 
pod kierunkiem pani Krystyny 
Janowskiej i Haliny Bolisęgi. Na-
stępnie prowadzący uroczystość 
– Piotr Zdybek przeprowadził 
Apel Pamięci. Po tej podniosłej 
chwili delegacje złożyły wiązan-
ki przy pomnikach upamiętnia-
jących bohaterów walczących o 
niepodległość naszego Narodu. 
Po zakończeniu uroczystości 
burmistrz zaprosił kombatantów 
i seniorów na wspólną wojskową 
grochówkę.

[jus] 

Kapsuła trafiła do sygnaturki na dachu bazyliki

Poniżej prezentujemy państwu 
zdjęcia upamiętniające historycz-
ny moment zamknięcia kapsuły 
czasu znajdującej się obecnie w 
sygnaturce na dachu Bazyliki Św. 
Jadwigi, której remont współ-
finansowała Gmina Trzebnica. 

W uroczystym zapieczętowaniu 
uczestniczyłem wraz z probosz-
czem Jerzym Olszówką, Sekre-
tarzem Danielem Buczakiem, 
Naczelnikiem Wydziału Promo-
cji Jakubem Szurkawskim oraz 
Bratem Marcinem Wojtczakiem 

SDS. W kapsule znalazły się mię-
dzy innymi dokumenty podpisa-
ne podczas obchodów Św. Bartło-
mieja, aktualny numer Panormay 
Trzebnickiej, pendrive ze zdjęcia-
mi Trzebnicy oraz dokumenty i 
monety wydobyte podczas otwar-

cia kapsuły. Dbając o bogactwo 
przeszłości, odpowiadając na po-
trzeby współczesności, możemy 
tworzyć przyszłość. Dokumenty, 
które zostały podpisane, trafią 
do potomnych. Będą nie tylko 
dowodem na nasze istnienie, ale 

opowieścią o tym, że Trzebnica 
jest pięknym miastem, które dy-
namicznie się rozwija, i w którym 
żyją wspaniali ludzie.

[haw]

▶ Historyczny moment zamknięcia kapsuły. Na zdjęciu od lewej - sekretarz Daniel Buczak, naczelnik wydziału promocji Jakub Szurkawski, burmistrz marek Długozima, ks. proboszcz Jerzy 
Olszówka i brat Marcin Wojtczak SDS. 

▶ Liczni uczestnicy Obchodów Dnia Niepodległości idący w uroczystym 
pochodzie. Szczególnie cieszy wysoka frekwencja wśród młodzieży. Na 
przodzie – poczet sztandarowy ze Szkoły Podstawowej nr 3. Sztandar nie-
sie jeden z nauczycieli szkoły – Dariusz Bocian.

▶ Msza św. w intencji Ojczyzny.

▶ Kazimierz Walczak – jeden z wielu odznaczonych przez burmistrza 
trzebnickich kombatantów dyplomem uznania.

▶ grażyna Kantecka – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy 
wraz ze szkolną delegacją składa wiązankę kwiatów przed Krzyżem Ka-
tyńskim. 

▶ Część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Trzebnicy.

PODZIĘKOWANIE

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Serdeczne podziękowania Wszystkim, 
którzy uczestniczyli

w ostatniej drodze Naszej Mamy

 Czesławy Bronickiej

składają córki 
Urszula Chudzikowska i Bogumiła Szermer
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ListOPA D

InformaTor 
TRZEBNICKIEgO CENTRuM KulTuRy I SPORTu

UWAgA! 
w związku z modernizacją

kino PoLonia zawiesza swoją działalność.

WYSTaWY
Najbliższe wystawy odbędą się w Ratuszu / więcej wkrótce

BiBLioTeka
w każdy piątek miesiąca 

 15:00-16:00 / Słowo(s)twory / Dział dla dzieci
w każdy poniedziałek miesiąca

 9:45 / Spotkania z Bajarką / Hala Sportowa
w każdy czwartek miesiąca

 15:00 / Kreatywne czwartki / Dział dla dzieci
każdy ostatni czwartek miesiąca

  15:00 / Klub Miłośników Origami / Dział dla dzieci
21 listopada 

Zżarła pszczołę żaba żywcem / Warsztaty dla rodziców nt. ład-
nej wymowy /  Dział dla dzieci
24 – 28 listopada

  Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia / Dział dla dzieci / 
więcej wkrótce na plakatach i tckis.trzebnica.pl
28 listopada

  15:00 / Popołudnie w Bibliotece - Szereg literek bez usterek / 
Dział dla dzieci

iMPrezY SPorToWe
23. listopada 

 10:45 / Leśne Przedbiegi / ul. Leśna
w każdy wtorek i czwartek 

 20:00 / i Ty Możesz Przebiec Jubileuszowy 30. Uliczny Bieg Syl-
westrowy – treningi przygotowujące do biegu / obok punktu 
LOTTO przy ul. Św. Jadwigi

w każdą niedzielę 
 10:45 / I Ty Możesz Przebiec Jubileuszowy 30. Uliczny Bieg Syl-
westrowy – treningi przygotowujące do biegu / przy ul. Leśnej 
(Hotel)

Trwają zapisy 
na 30. Jubileuszowy Uliczny Bieg Sylwestrowy.

Więcej informacji: tckis.trzebnica.pl w zakładce "aktualności sportowe"

godziny pracy obiektów sportowych
Boisko Orlik 2012 poniedziałek – piątek / 14.00-21.30 / sobota i 
niedziela / 13.00-20.00
Kort tenisowy codziennie / 14.00-18.30 / po wcześniejszej rezerwacji
Stadion Miejski Fair Play Arena / poniedziałek – piątek / 8.00-
20.00 / soboty / 13.00-20.00 w niedziele nieczynny
Bieżnia dla biegaczy na Stadionie / poniedziałek – piątek / 8.00-
20.00 / soboty / 13.00-20.00  w niedziele nieczynna

nowe lokalizacje działów TCkiS
Informujemy, że z uwagi na remont i modernizację TCKiS zmieniają się 
lokalizacje siedzib poszczególnych działów jednostki:

Dyrekcja, Dział Księgowy  Hala Sportowa 7:00–15:00,  tel. 71 312 
07 11 / Dział Merytoryczny  Rynek Ratusz  7:00-20:00,   tel. 785 922 
332 / Redakcja Panoramy Trzebnickiej Rynek Ratusz 7:00-15:00, tel.  
785 922 332 / Miejska i gminna Biblioteka Publiczna  Siedziba TC-
KiS/ul. Prusicka 12  Tel. 71 312 12 43.

Od 15.11 zmieniają się godziny pracy biblioteki:  Poniedziałek 
10.00-17.00 / Wtorek 9.00-16.00 / Środa - praca wewnętrzna / 
Czwartek  11.00-18.00 / Piątek  9.00-16.00 / Sobota- nieczynne

nowe  lokalizacje  zajęć - patrz obok
HALA SPORTOWA  ul. Kościelna 9  / Poniedziałek: 9:00-10:30 – Sek-
cja Skaczące Nutki / Piątek: 17:00-19:00 – Klub Szachowy / Sekcja 
baletowa wg grafiku dotychczasowego
RATUSZ - Rynek / Poniedziałek: 15:30-17:30 - Sekcja Kolory Tęczy, 
Poniedziałek 16:00-18:00 - Pracownia Rozwoju Aktywności Twór-
czej / wtorek: 17:00-20:00 - Akademia Śpiewu i Aktorstwa / Środa: 
17:00-20:00 - Warsztaty fotograficzne / środa: 17:00-20:00 - Teatr 
Improwizacji / Czwartek: 14:00-16:00 - Pracownia Rękodzieła / 
Czwartek: 16:00-20:00 Warsztaty Wokalne / piątek: 16:00-18:00 - 
Pracownia Malarstwa i Rysunku
SZKOłA PODSTAWOWA NR 2 ul. 3 Maja / Taniec Towarzyski i Ta-
niec Nowoczesny – zajęcia wg grafiku dotychczasowego
SZKOłA MUZyCZNA  ul. 3 Maja / Sekcja Trzebnickiej Orkiestry 
Dętej – zajęcia wg grafiku dotychczasowego

5 listopada, w Ratuszu na trzebnickim Ryn-
ku, odbyła się narada jury w składzie:

•	 Aneta Kraska
- przewodnicząca jury

•	 Magdalena Czopka

•	 Paulina Franczak

•	 Joanna Sroga

•	 Michał Bąk

w celu wyłonienia Hit-u dla Trzebnicy. Po-
niżej prezentujemy zwycięzców konkursu:

miejsce I (1000 zł) oraz Nagrodę Spe-
cjalną Burmistrza Gminy Trzebnica Mar-

ka Długozimy w postaci nagrania HIT-u  
w profesjonalnym studio nagrań oraz reali-
zacja klipu do HIT-u dla Trzebnicy otrzymu-
je: Klaudia Adamus z utworem „Trzebnica 
- moje miejsce"

miejsce II (500 zł) otrzymuje: Jacek Macie-
jewski z utworem „Bezpieczna Przystań"

miejsce III (300 zł) otrzymuje: Magdalena 
Dębkowska z utworem „Powrót"

Serdecznie gratulujemy pięknych dźwię-
ków i niebanalnych tekstów zarówno 
zwycięzcom, jak i  wszystkim uczestnikom 
konkursu. Zachęcamy do śledzenia strony,  
TCKiS, na której pojawią się wkrótce infor-
macje o uroczystym wręczeniu nagród.

Hitdla

trzebnicy

zyczenia.

Dziś są Wasze urodziny, 
więc życzenia od rodziny. 
Dużo zdrówka i miłości, 

szczęścia i wielkiej radości. 
Dużo słodkiej czekolady 
i prezentów do szuflady, 

i cukierków i lizaka, 
a od nas macie buziaka. 

Najserdeczniejsze życzenia 
z okazji 3 urodzin,

dla Ninki Kruszony 
od mamusi, tatusia i Antosi.

oraz  
dla Hani Dybały 

od cioci Kamili  wujka Damiana 
i kuzynki Antosia

Sprostowanie 
W ostatnim numerze Panoramy w artykule „Ostatnia Biała Sobota przed remontem”, 

autor napisał, że w przychodni tego dnia gościły 
przedszkolaki z przedszkola „Koniczynka". 

Tymczasem były to dzieci z Przedszkola nr 2 im. Polskiej Niezapominajki.
Za pomyłkę przepraszamy wszystkich zainteresowanych. 

Redakcja

Składam serdeczne 
podziękowanie 
mieszkańcom 

Nowego Dworu za 
bezinteresowną  pomoc 
przy wykonaniu ścieżki, 

zagospodarowaniu 
terenu przy placu zabaw 

i wykonane tablic 
informacyjnych.

 Sołtys Nowego Dworu 
Marek Paszkot.
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Samorząd                   ◀

KUPON KRZYŻÓWKOWY
dwutygodnika NR 20 (63)

Osoby, które nadeślą rozwiązaną krzyżówkę lub dostarczą osobiście 
do redakcji (Hala Sportowa ul. Kościelna) wezmą udział w losowaniu nagród:
- 50 zł ufundowane przez TCKiS - do odbioru: ul. Kościelna 9.
- karta podarunkowa o wartości 50 zł + zabawka - do odbioru w Psarach
Realizacja karty Baby MaXX w salonie w Psarach i w Parku Handlowym Bielany.

imię i nazwisko

telefon

Rozwiązanie  z numeru 19 (62)
nagrodę w wysokości 50 zł oraz nagrody z baby maXX 
za rozwiązanie hasła krzyżówki:
- Nie co dzień bywa niedziela,  z numeru 19 Pt otrzymuje: 

grzegorz Kupiec
nagroda do odebrania w sekretariacie tcKis w Hali sportowej.  

autko
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pomieszczenie

ssak z
rodziny
kotów

buduje
piece

chroni oko

pracuje
w cylind-

rze

filmowy
miś

biuro personalne

Babia
lub Łysa

popularna ryba
słodkowodna

szczyp-
ce

wyde-
chowy

lub
krąŜenia

równo-
waŜnia

naj-
mniejszy

ptak

Ada,
sopra-
nistka
(zm.

1968)

dosta-
wa

u niej
kula

małpi
rarytas

papies-
kie

państwo

placek
Ŝydow-

ski

obszar
wycięte-
go lasu

pies
obronny

wypuk-
łość

wieść,
rozgłos

przed
BoŜym

Narodze-
niem

tworzą
usta

część
walki

bokser-
skiej

japoń-
ska

włócznia

sygnał
samo-
chodo-

wy

park na
pustynigłos

natury

miasto
z lotnis-

kiem
Balice

zasada dawka
lekuobszar,

okolica

opiłki
drew-
niane

wielka
u moca-

rza

przełk-
nięcie

jeden z
trzech w
trójkącie

rybie
gody drugie

po
Ładodzepieniądz

z RPA
drewnia-

ny na
biegu-
nach

film
Kurosa-

wy

1

4

5

11

2

14

9

3

12

16

8

6

10

7

15 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 16 utworzą rozwiązanie.

KRZYŻÓWKA

 www.baby-maxx.pl    tel. 713 888 477

SebaStian HawryliSzyn

 W skład prowadzonych prac w 
ramach budowy świetlicy w Ujeźdź-
cu Małym wchodziły roboty przy-
gotowawcze, roboty ziemne, wyko-
nanie prac budowlanych, montaż 
instalacji elektrycznej i wodno-ka-
nalizacyjnej, budowa sanitariatów 
oraz ich wyposażenie, osadzenie 
okien i drzwi, docieplenie budynku 
oraz roboty wykończeniowe. Inwe-
stycję przeprowadziła firma PPHU 
EKSPORT-IMPORT Władysław 

Skiba Usługi Ogólnobudowlane z 
Milicza. Powierzchnia inwestycji to 
łącznie ponad 170 m2.
 - Jestem niezwykle szczęśliwa, 
że zyskamy tak wspaniałą, w pełni 
nową świetlicę. W Ujeźdźcu Ma-
łym, który wbrew nazwie wcale 
aż taki mały nie jest, mamy wielu 
mieszkańców, jest także liczna gru-
pa dzieci. Teraz wreszcie będziemy 
mieli miejsce, w którym w świet-
nych warunkach będziemy mogli 
się spotykać, bawić – już podczas 
otwarcia ofert mówiła sołtys Teresa 
Niechwiej. - Chciałabym bardzo po-
dziękować panu burmistrzowi Mar-
kowi Długozimie za pamięć o nas. 

W ubiegłym roku dostaliśmy nowy 
plac zabaw, odremontowaną drogę, 
teraz będziemy mogli tą drogą dojść 
do nowoczesnej świetlicy, w której, 
mam nadzieję, zgodnie z zapewnie-
niem burmistrza, zorganizujemy 
już tegoroczną zabawę mikołajkową 
– zakończyła.
 Powstająca świetlica, będzie naj-
większą w gminie Trzebnica oraz 
jedną z najnowocześniejszych tego 
typu konstrukcji w regionie. Wcze-
śniej w Ujeźdźcu Małym do użytku 
oddano nowy plac zabaw oraz nową 
drogę, wszystkie inwestycje w cało-
ści zostały sfinansowane z budżetu 
gminy.

Świetlica w ujeźdźcu Małym   prawie gotowa
Pozostała już tylko kosme-
tyka i inwestycja polegają-
ca na budowie największej 
gminnej świetlicy zosta-
nie zakończona. Obiekt 
znajdujący się w Ujeźdźcu 
Małym będzie wyposażo-
ny w szatnię, kuchnię, salę 
spotkań, toalety, pomiesz-
czenie gospodarcze, a tak-
że hol i wiatrołap. Warto 
również zauważyć, że przy 
świetlicy powstała wiata, a 
na zewnętrznej ścianie bu-
dynku znalazł się kominek 
grillowy.

▶ Nowoczesna i największa w gminie świetlica w Ujeźdźcu Małym. Ra-
zem z Piotrem Skibą, przedstawicielem wykonawcy omawiane jest umiej-
scowienie sceny.

▶ Przy świetlicy powstała wiata. Na zdjęciu widoczny również kominek 
grillowy.

▶ Burmistrz Marek Długozima wizytował plac budowy wraz z Stanisła-
wem Koszałką z wydziału TI. 
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Brama w czasie
Co to jest biblioteka? Pytanie, 
zdawałoby się co najmniej niedo-
rzeczne – gdyby chcieć jego auto-
ra potraktować z ogromną wyro-
zumiałością – mogłoby uzyskać i 
taką odpowiedź, że jest do budy-
nek, w którym przechowywane są 
książki, niekiedy przez mniej lub 
bardziej sympatycznych biblio-
tekarzy udostępniane czytelni-
kom; niekiedy ten „wszechświat 
(który inni nazywają biblioteką) 
składa się z nieokreślonej, i być 
może nieskończonej, liczby sze-
ściobocznych galerii, z obszerny-
mi studniami wentylacyjnymi w 
środku, ogrodzonymi bardzo ni-
skimi balustradami. Z każdej ga-
lerii widać piętra niższe i wyższe: 
nieskończenie.” To oczywiście 
Umberto Eco, a co mówią inni? 
Carlos Maria Dominquez wie-
rzy, że „założyć bibliotekę to jak 
stworzyć życie”, bowiem jest ona 
„bramą w czasie”, a Jerzy Pilch 
wyznał w Bezpowrotnie utraco-
nej leworęczności, że „biblioteka 
jest zbiorem snów zapomnia-
nych, ale utrwalonych, jest szansą 
nieustannego powrotu, a każdy 
powrót może tu na powrót stać 
się pierwszym przejściem”. Tyle 
literatura, jaka jest jednak nasza 
biblioteka?

Lotna czytelnia czyli biblioteka-
rze w mieście
Po drugie, biblioteka nie jest tyl-
ko miejscem, w którym można 
książkę wypożyczyć, ale tak-
że stara się, by być atrakcyjną 
przestrzenią spędzenia wolnego 
czasu. Dlatego w trzebnickiej 
bibliotece można zapoznać się 
z codzienną prasą, zeskanować 
lub skserować potrzebne doku-
menty, fragmenty książek, uzy-
skać fachową poradę. Ponieważ 
chcemy, by książka dotarła do jak 
największej liczby naszych czytel-
ników, w ramach swoich projek-

tów biblioteka pojawia się w 
przestrzeni miasta: z Książ-
ką na telefon, w ramach któ-
rej przesympatyczna biblio-
tekarka osobom starszym i 
chorym przyniesie książkę 
do domu.

Bajkodzieje czyli spotka-
nia i warsztaty
Po trzecie,  w bibliotece od-
bywają się nieodpłatne za-
jęcia dla dzieci i warsztaty 
dla rodziców; prowadzone 
są spotkania w ramach 
Dyskusyjnego Klubu Książ-
ki (najbliższe w listopadzie). Do 
tej pory w cyklu „Popołudnie w 
bibliotece” najmłodsi czytelnicy 
spotkali się z Muminkami oraz 
śledzili, gdzie żyją dzikie stwory, 
rodzice zaś podczas dwóch spo-
tkań warsztatowych, zmierzyli 
się z zagadnieniem bajki, która le-
czy: poznali zasady opowiadania 
terapeutycznej historii, doboru i 
tworzenia bohaterów, zapozna-
li się z działem biblioteki, który 
może służyć pomocą w trudnych 
sytuacjach. 
Przed nami kolejne listopadowe 
propozycje: 21.11 o godz. 16 od-
będzie się warsztatowe Spotkanie 
dla rodziców zatytułowane Zżarła 
pszczołę żaba żywcem, poświęco-
ne zagadnieniu starannej i prawi-
dłowej wymowy u dzieci. Tydzień 
później, 28.11 zapraszamy na 
ortofoniczne Popołudnie w bi-
bliotece, podczas którego spraw-
dzimy, czy uda się ustawić Szereg 

l i t e -
rek bez usterek. Oczywiście cały 
czas odbywają się Spotkania z 
bajarką, jednak z powodu prowa-
dzonej rozbudowy i moderniza-
cji budynku TCKiS odbywają się 
one w nowej lokalizacji: w każdy 
poniedziałek na Hali Sportowej 
(ul. Kościelna 9) po Skaczących 
Nutkach (ok. godz. 10:00).

Świętowanie czyli odwiedziny 
tysięcznego czytelnika
W październiku świętowaliśmy 
także odwiedziny tysięcznego 
czytelnika. Zapraszamy do prze-
czytania krótkiej rozmowy z 
Marcysią Marek uczennicą kl. 2 
SP nr 3 w Trzebnicy, która zdo-
była tytuł Tysięcznego Czytelni-
ka Działu dla dzieci Miejskiej i 
Gminnej Biblioteki Publicznej.
Dorota Kuśmirek-Wrzos: Mar-
cysiu, czy ty lubisz czytać?
Marcysia Marek: Tak, lubię czy-
tać, i czytam jeszcze także takie 

fajne książki jak np. Mikołajek.
D.K-W: A kto jest Twoim ulubio-
nym bohaterem?
M.M:  Mikołajek właśnie, jest taki 
fajny. Jego tata najpierw schował 
jajka w trawie, no a potem chłop-

cy mieli to 
znaleźć. Tato 
znalazł jedno 
jajko, a Miko-
łajek znalazł 
dwa.
D.K-W: I wy-
grał?
M.M:  Tak 
(śmiech).
D.K-W: „Mi-
kołajek” to też 
jest opowieść o 
klasie, o szkol-
nych przyjaź-
niach. Czy ta, 
którą opisują 
Sempe i Go-
ścinny (autorzy 
„ M i k o ł a j k a ” ) 
rzeczywiście tak 
wygląda, jest tak 
wesoło i sympa-
tycznie? Czy ra-
czej to tylko nud-
ne lekcje?
M.M:  Wesoło 
i sympatyczne 
(śmiech).
D.K-W: Zwłaszcza 
na przerwach?
M: Nie (śmiech), 
bo wtedy jest 
głośno, bardzo 
(śmiech).

D.K-W: Prawda, dzisiaj usły-
szałam, że jest głośno na prze-
rwach. A w bibliotece zazwyczaj 
jest cicho. Czy dlatego zapisałaś 
się do biblioteki?
M.M:  Nie, ja lubię czytać książki. 
Jestem zapisana od przedszko-
la. Kiedy miałam trzy latka, to 
mama czytała mi książki, i my 
sobie już wtedy wypożyczałyśmy 
książki z biblioteki. 
D.K-W: A czy pamiętasz, jakie 
książki mama Ci czytała? Jakie 
to były pierwsze opowieści, któ-
re poznałaś?
M.M:  To była „Księżniczka”.
D.K-W: „Księżniczka”, a o czym 
opowiada ta książeczka?
M.M: O księżniczce właśnie 
(śmiech).
D.K-W:  I co robi ta księżniczka?
M.M: (…) Tam było w tej bajce, 
że miała dużo koron, i sukienek, 
i tam się takie okienka otwiera-
ły i tam wszystko pisało, co ona 

na tych obrazkach robiła. Fajna 
książka dla dzieci.
D.K-W: A Ty, tak jak ta Księż-
niczka, też chciałabyś mieć dużo 
sukienek i koron?
M.M:  Tak (śmiech).
D.K-W: A czy wiesz, że w biblio-
tece jest cały dział poświęcony 
księżniczkom?
M.M:  Tak, wiem. Mają koronę na 
okładce.
D.K-W: Marcysiu, gdybyś miała 
swoich rówieśników zachęcić do 
korzystania z biblioteki, to co 
byś powiedziała, dlaczego warto 
przyjść?
M.M: Można przyjść, żeby sobie 
wypożyczyć taką na przykład 
książkę lepszą, jaką dzieci lubią 
czytać.
D.K-W: A rodzice też czytają? 
Nie tylko książki dziecięce, ale 
książki dla dorosłych?
M.M:  Moja mama jak było lato 
czytała dużo. A tata przeczytał mi 
jedną książkę, on dużo pracuje, 
ale opowiada mi fajne historie...
D.K-W:  Czyli Twoja mama jest 
taką dorosłą czytelniczką, która 
czyta też bardzo dużo książek 
dziecięcych?
M.M: Tak! I ja lubię, jak czyta 
książki dziecięce, bo wtedy mi 
czyta.
D.K-W: Już tak na zakończenie, 
powiedz mi Marcysiu, gdybyś 
miała napisać albo narysować 
książkę, która byłaby odzwier-
ciedleniem Twoich marzeń, to 
jak taka książka wyglądałaby?
M.M:  To ja bym wtedy narysowa-
ła Mikołajka, bo lubię t książkę. 
Narysowałabym taką otwartą i na 
przykład bym coś tam napisała. A 
jakbym rysowała zamkniętą, to 
bym ją zrobiła taką niebieską i 
narysowała Mikołajka.
D.K-W:  Wiesz o tym, że Mikoła-
jek przeżywa kolejne przygody? 
Są „Wakacje Mikołajka”, „Mi-
kołajek i inne chłopaki”. To jest 
opowieść wieloczęściowa, razem 
z Mikołajkiem możesz przecho-
dzić przez szkołę i razem z nią 
dorastać? 
M.M:  Hmm, tak.
D.K-W: Raz jeszcze serdecznie 
gratuluję Ci tytułu tysięczne-
go czytelnika naszej biblioteki. 
Mam nadzieję, że będziesz nas 
bibliotece jeszcze odwiedzała?
M.M:  Pewnie, że będę!
D.K-W: Dziękuję Ci pięknie za 
rozmowę!
Dorota Kuśmirek-Wrzos

Tysięczny czytelnik
Co się dzieje w bibliotece? Odwiedziny tysięcz-
nego czytelnika.

kultura                         ◀

edyta bąk

 W piątkowe popołudnie, 17 
października, w wiejskiej świe-
tlicy w Szczytkowicach, odbyło 
się spotkanie, które było okazją 
uczestnictwa w grze, zainicjowa-
ne przez fundację Ogrody Twoje-
go Sukcesu z założycielką Renatą 
Mikulewicz oraz liderkami Klu-

bu 4H – Martą Piasecką – sołtys 
Szczytkowic, Jolantą Kilińską ze 
Złotowa i Wiolettą Olejniczak z 
Powiatowego Zespołu Doradców 
PZD w Trzebnicy. Panie wspól-
nymi siłami organizują wiele 
zajęć dla mieszkańców sołectw 
w każdym wieku. Jeśli chodzi o 

panią Wiolettę Olejniczak, wy-
miar jej pracy przeliczany jest 
na pomoc liderom 4H w szeroko 
pojętym rękodzielnictwie, orga-
nizowanym zwłaszcza dla dzieci. 
Na warsztatach mali artyści wy-
konują prace z masy solnej, papie-
rowej, kwiaty z bibuły, liści klonu, 
czy różnego rodzaju stroiki i bu-
kiety. A co najważniejsze, wspól-
na praca daje znakomite efekty i 
korzyści dla wszystkich. 
 Słynna gra – Cashflow - Ro-
berta Kiyosakiego zdobyła rzesze 
zwolenników na całym świecie. 
Głównym celem stworzenia tej 
gry, było nauczenie uczestników 
zasad przepływu pieniędzy i pod-
niesienie ich poziomu finansowe-
go IQ, głównie poprzez zabawę. 
A dobra zabawa to jedna z naj-
lepszych metod uczenia się. Gra 
ma postać planszy, gdzie każdy z 
graczy stopniowo ma zwiększyć 
swój dochód pasywny, wykorzy-
stując wszelakie instrumenty, jak 
: giełda, obligacje czy sprzedaż i 
kupno nieruchomości. Każdy z 
uczestników ma jeden, konkre-

ty cel: wydostać się z „wyścigu 
szczurów” i przejść na „szybki 
tor”, gdzie można inwestować w 
biznes, osiągnąć jak największy 
przychód i spełniać swoje ma-
rzenia. I tak też się stało, dzieci 
w bardzo szybkim tempie pojęły 
zasady gry i po krótkim czasie 
pochłonięte zarabianiem pie-
niędzy, z typową zachłannością 
wiedzy, wchodziły w tajniki eko-
nomii. Sama współorganizatorka 
spotkania Renata Mikulewicz, 
była zachwycona umiejętnościa-
mi szybkiego uczenia się dzieci: 
- Dzieci są bardzo zdolne, błysko-
tliwe, bardzo szybko „łapią” nowe 
terminy ekonomiczne, a co waż-
ne bardzo dobrze liczą. Nie obce 
od dziś im są terminy jak: kredyt 
hipoteczny, konsumencki, akty-
wa, pasywa, akcje czy obligacje. 
Te cenne informacje na pewno 
pomogą im podejmować same 
dobre decyzje w dorosłym życiu. 
Myślę, że kolejne spotkanie, które 
planujemy w grudniu, będzie tyl-
ko utrwaleniem nabytej wiedzy i 
umiejętności. 

Jak w trzy godziny zostać milionerem? 
To już najwyższy czas, abyś wydostać się z „wyścigu szczu-
rów” - tak brzmi najważniejsze hasło gry planszowej Cash-
flow, która uczy, jak stać się bogatym. Okazją sprawdzenia 
swojej wiedzy na temat ekonomii, jak i zdobycia umiejęt-
ności  zarabiania pieniędzy, miały dzieci z sołectwa Szczyt-
kowice i Złotów, na jednym z kilku planowanych spotkań.  

kultura                         ◀

▶ gra zainteresowała także sołtys Martę Piasecką.
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Czego uczniowie uczą się pod-
czas pierwszych zajęć?

Zaczynamy od podstaw techniki 
wokalnej, czyli od prawidłowego 
oddechu, odpowiedniej postawy, 
pracy przepony, sposobu wydo-
bycia dźwięku. Szczególny na-
cisk kładę na otwarcie gardła, bo 
niebezpieczne jest śpiewanie na 
tzw. zacisku. Dzieci pracują też 
nad intonacją. Część lekcji zawsze 
poświęcona jest na rozgrzewkę - 
tzw. wprawki na różnych wokali-
zach.
Czy Pani lekcje przygotowują 
do śpiewu operowego - czy w 
ogóle?

Mamy jedną technikę wokalną, 
zarówno do śpiewu operowego 
czy rozrywkowego. Przedział 
wiekowy moich uczniów to 8 do 

14 lat. To czas w którym należy 
uczyć się podstaw prawidłowego, 
profesjonalnego śpiewu. To zbyt 
wczesny etap, aby zgłębiać tajniki 
śpiewu operowego.
Planuje Pani tworzyć duety lub 
małe grupy wokalne? 

Jak najbardziej. Uznałam taki 
pomysł za stosowny. Od miesią-
ca dzieci spotykają się w grupach 
tzw. zespołach wokalnych. Śpie-
wają już nawet z podziałem na 
głosy! Jestem mile zaskoczona 
ich potencjałem, talentem słu-
chowym. Szybko robią postępy. 
Czuję ich zaangażowanie, a nawet 
rywalizację. Wśród naszej kadry 
nauczycielskiej mamy dyrygentkę 
z dużym doświadczeniem chóral-
nym i pracą z dziećmi. Myślę, że 
przyszły rok szkolny zapoczątku-

je stworzenie prawdziwego chóru 
Szkoły Muzycznej.
Jakie (przykładowo) utwory 
wchodzą w repertuar początku-
jącego ucznia?

Część młodzieży z mojej klasy 

śpiewu ma już doświadczenie wo-
kalne, biorą udział od lat w kon-
kursach, przeglądach artystycz-
nych. Przynosząc "swoje" utwory 
proszą o pomoc w przygotowaniu 
zarówno technicznym, jak i inter-
pretacyjnym. Jednakże staram się 
realizować program, który z zało-
żenia uczy dzieci i przygotowuje 
do wieloletniej pracy głosem. Pre-
feruję u początkujących uczniów 
łatwy repertuar w postaci popu-
larnych piosenek z tematyki np. 
obozowej. Początkiem listopada 
rozpoczynamy intensywną pracę 
nad kolędami, aby zdążyć do pla-
nowanego w grudniu uroczystego 
koncertu świątecznego.
Trzebniczanie byli zachwyceni 
Pani występem podczas uroczy-
stego otwarcia Szkoły Muzycz-
nej. gdzie jeszcze można posłu-
chać Pani śpiewu?

Bardzo mi miło. Dziękuję. Więk-
szość nauczycieli tej szkoły - in-
strumentalistów wzięło udział w 
tym wydarzeniu artystycznym, 
zatem im również należą się sło-
wa uznania. Duża uroczystość 
wieńcząca starania i w końcu cel 
wybudowania tak pięknej szkoły. 
Gratulacje dla pana burmistrza. 
To dzisiaj radość dla dzieci i ro-
dziców. Warto mieć marzenia... 
W celu zapoznania się ze szczegó-
łami dotyczącymi moich koncer-
tów zapraszam na stronę interne-
tową. Mam dla trzebniczan miłą 
informację sprzed paru dni. Na 

prośbę mieszkańców tej Gminy, 
Pan Burmistrz Marek Długozima 
zaplanował na 15 listopada Dzień 
Otwarty Szkoły Muzycznej I st. w 
Trzebnicy podczas którego będę 
miała przyjemność zaprezento-
wać publiczności, w Auli tego 
budynku, koncert wokalny z to-
warzyszeniem zespołu kameral-
nego. W programie znane, piękne 
szlagiery dawnych lat. W imieniu 
Pana Burmistrza i własnym ser-
decznie wszystkich zapraszamy

Monika gruszczyńska  - sopran

Rodowita wrocławianka.Wszech-
stronnie wykształcona muzycz-
nie, również jako muzyk instru-
mentalista – organy i fortepian. 
W 2000 r. ukończyła 6–letnie 
studia na Wydziale Wokalnym 
w Akademii Muzycznej we Wro-
cławiu w klasie prof. Eugeniusza 
Sąsiadka, z wynikiem bardzo 
dobrym (specjalność: wokalno–
aktorska i pedagogika wokalna). 
W swojej karierze artystycznej 
wystąpiła na wielu znanych i re-
nomowanych festiwalach, m.in. 
Międzynarodowym Festiwalu 
„Wratislavia Cantans”,  Między-
narodowym Festiwalu Muzyki 
Wiedeńskiej i Festiwalu Operet-
kowym w Ciechocinku. Będąc 
studentką,  w 1999 r. zadebiuto-
wała na scenie Teatru Muzyczne-
go – Operetki Wrocławskiej. Od 
września 1999 r. została solistką 
tego teatru. Z początkiem 2007 
roku podjęła współpracę z Wro-
cławskim Teatrem Komedia. Od 
2007 r. brała udział w nagraniu 
trzech płyt CD z orkiestrami w 
repertuarze arii operetkowych, 
piosenek dawnych lat i, ostatnio, 
polskich kolęd. Monika Grusz-
czyńska zapraszana jest także 
do nagrań programów Telewizji 
Polskiej. Prowadzi bogatą dzia-
łalność koncertową, a repertu-
ar operetkowy jest trzonem tej 
działalności. Ma na swoim koncie 
koncerty w Niemczech, Austrii,  
Belgii,  Anglii,  Szwajcarii,  Fran-
cji, Hiszpanii i Watykanie. Od 
2009 r. pracuje jako wykładowca 
na Politechnice Wrocławskiej,  
prowadząc zajęcia z emisji głosu. 
W 2012 r. otrzymała tytuł dok-
tora sztuki wokalnej w Akademii 
Muzycznej w Katowicach.
Rozmawiała Barbara Ulatowska

MONIKA  gRUSZCZyńSKA

sylwetki nauczycieli Szkoły Muzycznej w Trzebnicy - cykl

Z pewnością pamiętają Państwo piękny występ sopranist-
ki – Moniki Gruszczyńskiej - z towarzyszeniem nauczycieli 
Szkoły Muzycznej podczas uroczystego otwarcia  placówki 
artystycznej. Dziś mamy zaszczyt  przyjrzeć się jej pracy i 
zadać kilka nurtujących nas pytań.
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Aby poznać nowego funkcjona-
riusza, który będzie stał na straży 
prawa burmistrz Marek Długozi-
ma odwiedził policjantów, którzy 
z dumą zaprezentowali „nowego 
kolegę”. Nazywa się Goran. Jest 
niespełna dwuletnim owczar-

kiem niemieckim. Jego opieku-
nem jest sierżant Andrzej Win-
kler, który w Centrum Szkolenia 
Psów Policyjnych w Sułkowicach, 
rozpoczął pod koniec paździer-
nika wraz z psem 5-miesięczne 
wymagające i skomplikowane 
szkolenie. Dzięki niemu Goran 
nauczy się całej gamy zapachów, 
które musi zapamiętać oraz pro-

cedury, pozwalającej na zakomu-
nikowanie opiekunowi, że wy-
krył nielegalne substancje. Takie 
szkolenie i trening, to także czas 
na zawiązanie więzi i wzajemne-
go zaufania pomiędzy czworono-
giem, a jego opiekunem. 
Goran pochodzi z renomowanej 
hodowli. Jako szczeniak prze-

szedł serię badań i testów, spraw-
dzających jego predyspozycje do 
pełnienia tej konkretnej i wy-
specjalizowanej służby w policji. 
Jego zadaniem będzie  lokalizacja 
zapachów różnych substancji, ta-

kich jak narkotyki. Dodatkowo 
będzie wsparciem działań pre-
wencyjnych i edukacyjnych pod-
czas zajęć z dziećmi i młodzieżą.

[seb]

Samorząd                   ◀

głosowanie jest bardzo proste:

1. Należy kliknąć „zagłosuj” na 
stronie – http://todlamniewa-
zne.pl/inicjatywa,1127.html

2. Następnie należy podać swój 
adres e-mail oraz wpisać kod 
pocztowy i kliknąć „oddaj 
głos”.

3. Teraz wystarczy poczekać na 
wiadomość e-mail od orga-
nizatorów konkursu oraz po 
jej otworzeniu kliknąć na link 
aktywacyjny, potwierdzający 
oddanie głosu na miejscowość 
Droszów.

Z jednego komputera można od-
dać 10 głosów dziennie – ale z 
różnych adresów mailowych.
Informacja przygotowana przez 
mieszkańców Droszowa:
Celem projektu jest stworzenie 
placu zabaw z prawdziwego zda-
rzenia w Parku Wiejskim w Dro-
szowie, miejsca spotkań, zabawy, 
dużej aktywności i zawiązywania 
przyjaźni. Teren Parku Wiejskie-
go jest idealnym miejscem na re-
laks dla dzieci i rodziców wśród 
zieleni. Finalizacja projektu po-
prawi nasze relacje, rozwinie nas 
społecznie, zintegruje, pozwoli 
nam na mądre i odpowiedzialne 

spędzanie wolnego czasu, utrzy-
mywanie kontaktów z rówieśni-
kami.
Chcielibyśmy doposażyć nasz 
plac zabaw w dodatkowe elemen-
ty do zabawy oraz ogrodzić go, 
dla bezpieczeństwa użytkowni-
ków. Obecnie posiadamy jedynie 
trzy urządzenia na naszym placu 
zabaw. Ciągle brakuje środków na 
finalizację tego przedsięwzięcia, 
dlatego dzięki konkursowi Fun-
dacji Aviva mamy możliwość do-
kończenia tego zadania, które bę-
dzie źródłem dziecięcej radości.
Z otrzymanej dotacji mieszkań-
cy chcieliby sfinansować nastę-
pujące wydatki: zastaw zabawo-
wy, huśtawka wagowa, skoczki, 
drążki gimnastyczne, karuzela 
młynek, wykorytowanie i wypia-
skowanie terenu pod plac zabaw, 
ogrodzenie.
    [kas] 

głosujmy na Droszów!
Droszów – sołectwo Gminy Trzebnica walczy o pozyskanie 50 tys. zł na doposażenie 
placu zabaw w konkursie Fundacji AVIVA. Liczą się głosy oddane na za pomocą strony 
internetowej, dlatego serdecznie zachęcamy do włączenia się w akcję i wsparcie dzieci z 
Droszowa, które marzą o kolejnych atrakcjach na placu zabaw. Głosowanie trwa do 14 
listopada.

Samorząd                   ◀

 
barbara ulatowSka

Zakręceni w Kulturze z Trzebnic-
kiego Centrum Kultury i Sportu, 
zgodnie z wcześniejszą zapowie-
dzią, wyszli w przestrzeń miasta. 
W ramach projektu Trzebnicki 
Flash-mob, przeprowadzono ak-
cję z udziałem sekcji Teatru Im-

prowizacji, pracowników TCKiS 
oraz Straży Miejskiej w Trzebni-
cy. Jedna z młodych uczestniczek   
wcieliła  się w rolę schorowanej 
babci, z drewnianą laską. Bab-
cia Dominika chcąc sprawdzić 
uprzejmość trzebnickich kierow-
ców,  stanęła na brzegu chodnika, 
przy przejściu dla pieszych,  cze-
kając czy ktoś ją przepuści...
  Dzisiejszy świat bez przerwy 
gdzieś goni. Ludzie żyją w po-
śpiechu,  zapominają o empatii. 
Niejeden kierowca, w pędzie dnia 

codziennego, świadomie lub nie,  
nie wstrzyma swojego ,,mecha-
nicznego rumaka”. Przez nasze 
egoistyczne zachowanie   starsze 
osoby niejednokrotnie mają pro-
blem z przejściem przez jezdnię. 
 Zakręceni w Kulturze posta-
nowili w niestandardowy sposób, 
śladem podobnych akcji, zwrócić 
uwagę na ten problem. Trzeba 
przyznać, że wielu spośród  kie-
rowców wykazało się wysoką kul-
turą jazdy. Akcja odbywała się w 

Trzebnicy, przy skrzyżowaniu ul. 
Prusickiej z Kościuszki oraz na 
przejściu dla pieszych  przy TC-
KiS. 
Nad bezpieczeństwem czuwała 
Straż Miejska.  Kierowcy, któ-
rzy zatrzymali się, by przepuścić 
Babcię Dominikę otrzymywali 
dyplom dla KULTURALNEGO 
kierowcy z podziękowaniem za 
bezpieczną jazdę i uprzejmość na 
trzebnickich drogach. Przypad-
kowi przechodnie z ciekawością 
obserwowali, robili zdjęcia i na-
grywali zdarzenie na swoich ko-
mórkach. Akcja wywołała pewną 
sensację, ponieważ takich działań 
w naszej gminie jeszcze nie było. 
Całość została zarejestrowana i 
wkrótce film z ukrytej kamery 
pojawi się w sieci.

Tajemnicza „Babcia” na trzebnickich drogach
5 listopada niejeden trzebnicki kierowca został zaskoczony przez Babcię Dominikę. 
Kim jest Babcia Dominika i czym tak bardzo zaskoczyła kierowców? 

Społeczeństwo        ◀

goran - pies do zadań specjalnych
Do grona trzebnickiej po-
licji dołączył nowy funk-
cjonariusz. Jest nim pies 
o imieniu Goran. Trafił 
on do Komendy Powiato-
wej Policji w Trzebnicy w 
ramach realizacji umowy 
podpisanej niedawno przez 
burmistrza gminy Trzeb-
nica Marka Długozimę  i 
komendanta  KPP Dionize-
go Dyjaka, dotyczącej do-
finansowania zakupu psa.  
Wsparcia finansowego na 
ten cel udzieliła także gmi-
na Zawonia. ▶ Komendant KPP w Trzebnicy Dionizy Dyjak oraz burmistrz Marek Dłu-

gozima. Współpraca pomiędzy gminą a komendą odbywa się na wielu 
płaszczyznach i obszarach.

▶ Na zdjęciu od lewej: wójt Zawoni - Robert Borczyk, opiekun psa - sier-
żant Andrzej Winkler, naczelnik wydziału prewencji podinspektor Krzysz-
tof Talarczyk, burmistrz gminy Trzebnica Marek Długozima, zastępca na-
czelnika wydziału prewencji komisarz Artur gajowy.



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

           LOgOPEDA

Katarzyna Matyasik
sPecJaLista neuRoLogoPeDii  

i wczesneJ LogoPeDii KLiniczneJ
•	 terapia zaburzeń mowy u dzieci  

i dorosłych
•	 wczesna interwencja logopedyczna - 

praca z niemowlętami
•	 terapia opóźnionego rozwoju mowy
•	 korekcja wad wymowy
•	 terapia dysleksji

tel.  605 606 882
www.logopeda-trzebnica.pl

email: logopeda-trzebnica@wp.pl

FIZJOTERAPEUTA

Jakub Durczak

•	bóle pleców i stawów
•	bóle i zawroty głowy
•	Korekcja wad postawy
•	Rehabilitacja neurologiczna

tel.  502 483 949
www.jakubdurczak.pl

eMvit   głowackiego 7

          OKULISTA
 i PRACOWNIA OPTYCZNA

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

trzebnica ul. H. Pobożnego 15/XII
                        wejście od ulicy Milickiej
Rejestracja:

71 387 22 67 / 607 40 58 47
czynny: pon. - pt. w godz. 13-19

www.okulistatrzebnica.pl
pełen zakres badań okulistycznych
oct - optyczna koherentna tomografia
komputerowe pole widzenia

         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

LOgOPEDA
 KLINICZNy

LOgOPEDA
KLINICZNy

SURDOPEDAgOg
absolwentka uniwersytetu 
medycznego we wrocławiu
mgr agnieszka Franieczek

tel. 504 234 127
możliwość dojazdu 

do pacjenta

         WETERyNARZ

lek. wet. 

Ewa Okręglicka

tRzebnica
ul. B. głowackiego 16

(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

tRzebnica
 ul. 1 Maja 3 

tel. 71/312 09 85 / 601 76 29 57 

zaprasza:

oferujemy badania diagnostyczne, zabie-
gi profilaktyczne i lecznicze, 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 

DZIECI I DOROSłyCH

centrum zdrowia EMVIT
tRzebnica  

ul.  głowackiego 7
tel. 722 395 256

www.emvit.pl

       LARyNgOLOg

praktyka laryngologiczna

Dr nauk med. 

Piotr Pastuszek
choroby uszu, nosa, gardła i krtani
badania videoendoskopowe
zabiegi operacyjne

tRzebnica
ul. Kościuszki 10 (przychodnia)

Rejestracja
tel. 607 09 99 00

               FONO
   CENTRUM PROTETYKI SŁUCHU

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

tRzebnica 
 ul. H. Pobożnego 13
  (wejście od ul. Milickiej)

tel. 71 387 12 76
gabinet czynny
pon. – śr. 8 – 16.30
czw. – pt. 8 – 15.30

           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

               PSyCHOLOg

Małgorzata Janicka - gałka
• psychologia dziecięca
• psychoterapia pozytywna
• muzykoterapia 
 dogłębno komórkowa

Pomoc w sytuacjach: problemów osobi-
stych, rodzinnych,  stresu,  zaburzeń sku-
pienia uwagi i koncentracji,  aDHD, auty-
zmu,  nerwic,  stanów lękowych. 

Przyjmuje: Trzebnica, Wrocław

Rejestracja:  607 930 577
www.psycho-terapeuta.com.pl

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

       STOMATOLOg

dr n. med. 
Justyna Składnik 
specjalista stomatologii 
zachowawczej z endodoncją 

tRzebnica  
ul. św. Jadwigi 19 a 

czynne od poniedziałku do piątku

ReJestRacJa teLeFoniczna

603 233 932
505 377 781

       STOMATOLOg

lek. stom. 

Ewa Zgliczyńska-Duda

noWY gaBineT
tRzebnica  

ul. J. Korczaka 1E
(wejście od strony parkingu przy ul. 

A. Krajowej na osiedlu Zdrój)

•	 stomatologia	zachowawcza
•	 stomatologia	dziecięca
•	 protetyka,	ortodoncja

tel.607636024 / 713870938

           PEDAgOg
       PEDAgOg  SPECJAlNY 

Monika Lenio
gabinet terapii Pedagogicznej HaRmonia
TERAPIA  PEDAgOgICZNA 
DLA DZIECI  I  MłODZIEŻy
• z nieharmonijnym rozwojem
• z trudnościami i niepowodzeniami 

szkolnymi
• z zaburzeniami koncentracji
• z zaburzeniami emocjonalnymi
• z niepełnosprawnością intelektualną
• z aDHD
• z autyzmem

CeNTRUM  ZDRowIA  eMVIT
tel. 663 504 422

e-mail: monikalenio@wp.pl

        STOMATOLOg

zofia i bartłomiej 
Kaczmarzyk

pełen zakres usług
stomatologicznych

UWAgA  ZMIANA  ADRESU
tRzebnica

ul. Św. Jadwigi 21 b
pon./wt./czw./pt w godz. 8 - 19:30
śr./ w godz. 12 - 20

tel. 71 312 15 10
     601 721 805

GaBiNeTY
lekarskie

Przychodnia Dermatologiczna 
DERMED 

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 tel. 71 387 06 03 

obowiązuje wcześniejsza rejestracja 
pon, wt, czw 8-13,   środa  13-18.

• wizyty prywatne  tel. 669 070 396
• prywatne zabiegi leczniczo - kosmetycz-

ne (specjalistyczna pielęgnacja twarzy  
i stóp, usuwanie odcisków) Anna Binek 
tel. 726 162 805
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         INTERNISTA
     DIABETOLOg

lek.  Jolanta Wojciechowska

trzebnica

ul. Św. Jadwigi 27 A-B

godz. przyjęć: Środa 15.00 - 16.30

Rejestracja telefoniczna 
po godz. 20-tej

tel. 71 312 16 80

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 - 16:15

w sprawach lokalowych 
  w każdy pierwszy wtorek 
  miesiąca w godz. od 13 - 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 - 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

POgOTOWIE 
WODNO-KANALIZACyJNE
71 310 12 16

ZAKłAD  ENERgETyCZNy
71 310 92 11



kaWaLerka(18) 27m² w Trzebnicy. Pokój, 
łazienka, umeblowana kuchnia, pomiesz-
czenie gospodarcze. Blisko centrum. Tel. 
605 606 882.
kaWaLerka(16) 36,5m² w centrum 
Trzebnicy przy deptaku w bardzo do-
brej cenie, pilnie sprzedam, tel. 790 558 
208.
kaWaLerka(13) cena do uzgodnienia - 
pilne, tel. 767 220 149 lub 506 042 791.
kaWaLerkę(6) w Trzebnicy 34m², wy-
soki parter. Tel. 663 810 769.
MieSzkanie(20) 50 m², w Trzebnicy, 2 po-
koje, kuchnia osobno, łazienka, przedpokój, 
balkon, Rynek, I piętro, piwnica, Częściowo 
umeblowane ( kuchnia) Cena 169 000 zł. 
Tel. 693 800 815.
MieSzkanie(20) 47 m², w Trzebnicy przy ul. 
Słonecznej, 3 pokoje, balkon, piwnica. Cena 
163 000 zł, tel. 71 387 19 28.
MieSzkanie(19) 2-pokojowe 39m² w 
centrum Trzebnicy, blisko Rynku. Po-
kój z aneksem kuchennym, sypialnia, 
łazienka, przedpokój, pomieszczenie 
gospodarcze. Mieszkanie na 3 piętrze 
(bez windy), gotowe do zamieszka-
nia, w budynku z 2009r, ogrzewanie 
piecem dwufunkcyjnym gazowym. 
Dobra lokalizacja, blisko do sklepów, 
przychodni, pkp i pks. w cenie w peł-
ni wyposażona kuchnia. Cena: 167 tys. 
(do negocjacji), tel: 603 989 379.
MieSzkanie(19) 3 pokojowe w Trzebni-
cy, zielona dzielnica, wysoki parter, ko-
mórka lokatorska, ogródek, 75m², cena 
265000 zł, do negocjacji, tel. 609 577 122.
MieSzkanie(17) w Trzebnicy, do remon-
tu, o powierzchni 100m², w przedwojen-
nej kamienicy, I piętro. Tel. 609 110 868.
MieSzkanie(18) dwupokojowe 56m² z 
piwnicą, urządzone, własne ogrzewanie, 
140 tys. zł, róg ul. Klasztornej i Bochenka. 
Tel: 695 730 759.
MieSzkanie(16) 39m² w obornikach Ślą-
skich. 2 pokoje, łazienka z wanną, gardero-
ba + piwnica. Położone w centrum miasta 
a jednocześnie w cichej i zielonej okolicy, 
na parterze, posiada indywidualne wej-
ście z zewnątrz z gankiem. czyste, suche i 
ciepłe. Cena: 152 tys. Tel. 667 587 778.
MieSzkanie(16) dwupoziomowe w 
Trzebnicy przy ul. H. Pobożnego. 65m², 
3 pokoje, 2 łazienki, kuchnia, balkon. 
Tel. 601 401 055.
MieSzkanie(16) w centrum Trzebnicy: 
59m², 3 pokoje, 2 piętro, słoneczne, 
meble kuchenne i szafy wnękowe, 
cena: 240 tys. zł, tel. 603 383 173.
MieSzkanie(16) 77m² na IV piętrze, 3 
pokoje – wyremontowane, w centrum 
Trzebnicy, 260 tys. do negocjacji, tel. 
667 672 204.
MieSzkanie(15) 4-pokojowe, po re-
moncie o pow. 72m² w centrum Trzeb-
nicy, cena do negocjacji tel. 798 267 177
MieSzkanie(15) 39m² + 12m (taras) po 
remoncie, okazyjna cena, oborniki Ślą-
skie, ul. Skłodowskiej, tel. 727 408 181.
MieSzkanie(14) własnościowe 46 m²+ 
29 arów działki w Brochociniu, 2 po-
koje, kuchnia, łazienka, z piwnicą i ga-
rażem, łatwy dojazd szynobusem do 
wrocławia i Trzebnicy, cena: 79 000 zł. 
Tel. 606 348 967.
MieSzkanie(13) w Bytomiu; 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, ok. 65m², na 2 piętrze 
w kamienicy, ogrzewanie elektryczne, 
cena do uzgodnienia. Tel. 669 005 110.
MieSzkanie(19) 3-pokojowe, blok, 2p., 
65m², piwnica, ogródek, pomieszczenie 
gosp., 155 000 zł, Skarszyn. Tel. 691 587 421.
MieSzkanie(12) w Trzebnicy, 2 pokoje, 
kuchnia, balkon, IV piętro. Cena: 153 tys. 
(do negocjacji). Tel. 514 236 027
MieSzkanie(11) w Trzebnicy, 96m², 
dwupoziomowe. Tel. 664 219 182, 
dzwonić wieczorem.
MieSzkanie(9) w Trzebnicy TANIo, 
60m², na III piętrze, po remoncie, w 
pełni wyposażona kuchnia. Tel. 690 
439 024.
MieSzkanie(9) własnościowe, 42m2, 
w Trzebnicy, przy ul. wrocławskiej 5, z 
ogródkiem około 100 m2, po kapital-
nym remoncie. Tel. 601 410 040.
MieSzkanie(9) 3 pok. 52m² (blok, 
parter), w centrum Trzebnicy przy ul. 
Słonecznej 3. Lokal spółdzielczo wła-
snościowy z Kw. Cena 178000 zł. do 
negocjacji. Tel. kontaktowy 501 155 
305 lub 505 052 510.
MieSzkanie(9) 54m², 1 piętro, cen-
trum Trzebnicy, spółdzielczo – wła-
snościowe. Tel. 732 891 313.

WiLLa(17) ½ willi, powierzchnia miesz-
kalna 1209m² , centrum Trzebnicy, bli-
sko PKP, pomieszczenia gospodarcze 
i garaż – 60 m², na działce 437 m². Tel. 
607 636 024.
DoM(19) do wykończenia na działce 
1500m² w Ligocie Pięknej prze ulicy 
Stawowej. Kontakt 667 920 913.
DoM(18) jednorodzinny Atrakcyjny, zapro-
jektowany zgodnie z najnowszymi tren-
dami, ekskluzywnie wykończony “pod 
klucz” dom jednorodzinny w zabudowie 
szeregowej w Taczowie wielkim. Ustron-
na lokalizacja w cichej okolicy. Dojazd 
do Trzebnicy w 5 minut. Pow. użytkowa 
domu 208m². Pow. działki 700m². Atrak-
cyjna cena 575.000 zł. oferta dla wymaga-
jących. Tel. 883 255 182.
DoM(15) jednorodzinny w Trzebnicy po kapi-
talnym remoncie wraz działką o powierzch-
ni ok 600m², oraz z garażem i zabudowania-
mi gospodarczymi, tel. 694 216 036.
DoM(14) Połowę domu (parter) w okoli-
cach obornik Śląskich i Trzebnicy w budyn-
ku wybudowanym przed 1939r. Miejsco-
wość położona w malowniczych Kocich 
Górach. Powierzchnia użytkowa 130m2. 
Założona kw lokalowa, ogródek przydo-
mowy. Kuchnia i 4 pokoje, 2 łazienki (po-
mieszczenia wysokie i przestrzenne). od-
rębne centralne ogrzewanie, wymienione 
okna. Tel. 609 084 453.
DoM(12) wolno stojący z lat 70-tych na 
wsi, budynek gospodarczy, na działce 
13 a. Tel. 663 951 072.
DoM(19) dwupoziomowy z ogródkiem, 
drewutnią, wiatą, strychem w obornikach 
Śląskich 2009r. energooszczędne 119m², 
wykończone i urządzone (AGD, kuchnia, 
2 łazienki). ogrzewanie: Co Gaz + Komi-
nek szamotowy na drewno. więcej zdjęć: 
www.sotal.pl/dom Cena 480 000 PLN. tel. 
783 376 097.

DoM(11) 5 km od Trzebnicy w Komo-
rowie z budynkiem gospodarczym 
(działka 1500m²). 4 pokoje (ponad 
100m2). więcej informacji allegro.pl. 
190 tys. tel. 603 393 684.

DoM(8) w wiszni Małej 200m², lata 
90,działka 21 arów+2 garaże i po-
mieszczenie gospodarcze. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 606 322 944.
DoM(9) w Brzykowie z lat 80-tych na dział-
ce 9 arów wraz z zabudowaniami gospo-
darczymi, oraz pole 1,44 hektara za do-
mem, w tym 1 hektar wiśni oraz maszyny 
do uprawy wiśni. Tel. 661 851 943.
LokaL(19) użytkowy, 30m², Rynek 18, 
2 witryny, centralne ogrz., wC, me-
dia, możliwość montażu neonu, tel 
604 210 198.
zieMia orna(18) 0,32 h. Kuźniczysko. Tel. 
71 725 85 14, 660 583 207.
Działka ogroDoWa(19) 30 ar w Jaźwi-
nach, owoce, orzechy, cena do uzgod-
nienia, tel 697 605 507.
PoLe(17) w Szczytkowicach, około 3h 
uprawne, IV i V klasa ziemi. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 601 70 18 65.
SaD(15) owocowy w Droszowie, tel. 
669 351 078.
SaD(14) w Jaźwinach 30 ar, ogrodzony, 
cena do uzgodnienia, tel. 697 605 507.
Działka(19) budowlana w Szczytkowi-
cach 1146m². Tanio sprzedam!!! Tel. 607 
509 400.
Działka(19) 1,91 h, łąka, tel 71 312 33 70.
Działki (19) budowlane o powierzchni 
11 ar z wydaną decyzją na budowę w 
powiecie Trzebnickim, Gmina Zawo-
nia, cena do uzgodnienia, tel. 725 147 
283, 667 909 102.
Działka(17) budowlaną 15 arów + me-
dia, wisznia Mała, tanio. tel. 785 410 362.
Działka(16) budowlana w Szczytkowi-
cach 1146m². 4. Tanio sprzedam!!!   Tel. 
0607 509 400.
Działka(15) siedliskowa w Trzebnicy z 
pozwoleniem na budowę o pow. 0,5 
ha, tel. 669 351 078.
Działka(15) budowlana 10 arów w 
atrakcyjnej okolicy przy lesie , media, 
ogrodzona, wjazd od strony asfaltowej, 
2,5 km od Trzebnicy. Cena do uzgod-
nienia . Tel. 609 607 707.
Działka(14) rolna 1,2 ha miejscowość 
Lędzina, możliwość budowy, blisko 
szosy, piękna okolica w pobliżu media 
i zagrody wiejskie cena 37 tyś. Tel. 666 
956 088, 71 315 82 60.
Działka(13) budowlana o pow. 1000 
m² w Trzebnicy, piękna , spokojna oko-
lica zdrojowa. Tel. 603 768 077. 
Działka(13) budowlana o powierzchni 
1577 m2 plus udział w drodze wewnętrz-
nej 1/3 tj. 102m² - razem 1679m². Położo-
na jest na skraju wsi Malczów, w okolicy 
są atrakcyjne tereny rekreacyjne lasy, 
ścieżki rowerowe i spacerowe. w 2010 
r. została wydana decyzja o warunkach 
zabudowy dla domu jednorodzinne-
go i garażu wolno stojącego. Prąd przy 

działce – wydane warunki przyłączenia, 
woda przy działce - złożono wniosek o 
wydanie warunków przyłączenia. Cena 
działki 63 zł / m2. Tel. 538 342 371.
Działka(10) budowlana w Miennicach 
gmina wisznia Mała, 15 arów. Tel. 728 482 555.
Działka(9) przy ul. wiosennej w atrak-
cyjnym miejscu, cichym i spokojnym 
w Krynicznie, 12 arów, droga dojazdo-
wa, możliwość przyłączenia mediów, 
więcej informacji przy ul. Spacerowej 
23. Tel. 691 194 440, 880 221 094.
Działki(17) w Masłowcu, tel. 516 873 000.
Działki(10) budowlane w Szczytkowi-
cach (woda, prąd), ładna okolica, dużo 
zieleni, droga dojazdowa: asfalt, 10 arów, 
16 arów. Cena do uzgodnienia. Tel. 699 
991 561.
Działki(9) 2 sztuki w Krynicznie po 12 
arów w atrakcyjnym miejscu. Tel. 880 
221 094, 691 194 440.
PaWiLon(13) gastronomiczno - handlo-
wy w bardzo dobrym punkcie Trzebni-
cy - przy wejściu do BricoMarche, obok 
Netto i stacji benzynowej. Pawilon po-
siada prąd z podlicznikiem, wodę, ka-
nalizację, klimatyzację, wyposażony w 
lodówki, zamrażarkę, uzyskał odbiór sa-
nepidu. Możliwość prowadzenia działal-
ności gospodarczej od zaraz. Cena ok. 20 
000 zł. osoby zainteresowane prosimy o 
telefon na nr - 601 173 174.

MieSzkanie(15) małe w centrum 
Trzebnicy na parterze, w niskiej cenie, 
tel 727 408 181.
MieSzkanie(14) w Trzebnicy z ogród-
kiem, własnościowe (nie spółdzielcze), 
z własnym ogrzewaniem, niewymaga-
jące dużych nakładów, finansowych. 
Metraż od ok. 60m². Proszę dzwonić 
po godz. 15.00. / 603 627 607.
MieSzkanie(9) małe w Trzebnicy lub 
najbliższych okolicach. Tel. 515 141 210.
DoM(19) w zaznaczonej okolicy. Tel. 604 
435 501. 

DoM(17) do remontu w Trzebnicy. tel. 
608 401 759.
MieJSCe PoSToJoWe(9) w garażu/
komórce dla motocykla w Trzebnicy 
(preferowana ul. wałowa i okolice). Tel. 
693 221 881.
zieMia (17) w gminie Trzebnica, orną w 
gminie Trzebnica, pastwisko lub nie-
użytek. Tel. 506 837 188.

kaWaLerkę(13) w Bytomiu (27m², pokój, 
kuchnia, łazienka, 7 piętro, winda) na ka-
walerkę w Trzebnicy. Tel 669 005 110.
MieSzkanie(16) komunalne w Trzebni-
cy o powierzchni 50m² na mieszkanie 
komunalne o powierzchni 30m², tel. 
784 171 261.
MieSzkanie(11) komunalne w Nоwym 
Dworze 60m2, 3 pokoje, kuchnia, ła-
zienka, duży balkon, centralne ogrze-
wanie etażowe – na mniejsze w Trzeb-
nicy 2 pokojowe. Tel. 693 539 079 po 
godz. 17-tej.
MieSzkanie(8) własnościowe 53m² 
(2 pokojowe, osobna kuchnia, wc, ła-
zienka, piwnica, duży balkon, blok lata 
90) w centrum Trzebnicy ul. Św. Jadwi-
gi na większe 3 pokojowe z dopłatą. 
Tel.503 340 037.

PokóJ(14) samotny mężczyzna wynajmę 
pokój bez wygód, tanio, tel. 792 953 709.
LokaL (19) handlowy w Trzebnicy lub 
okolicy ok.100m² lub więcej z terenem. 
Tel. 889 120 212.

kaWaLerka(18) 27m² w Trzebnic. Pokój, 
łazienka, umeblowana kuchnia, pomiesz-
czenie gospodarcze. Blisko centrum. Tel. 
605 606 882. 

MieSzkanie(18) w Trzebnicy, ul Rey-
monta 3, dom jednorodzinny, 2 pokoje z 
balkonem, kuchnia, łazienka, cena 800 zł + 
media, tel 71 312 04 72.
PokóJ(18) z dostępem do kuchni, łazienki, 
w domu jednorodzinnym, blisko w cen-
trum Trzebnicy, dla osoby pracującej lub 
uczącej się. Tel. 790 523 346.
MieSzkanie(16) 3-pokojowe, piwnica, 
nowe budownictwo, ul. Żeromskiego. 
Tel. 695 730 759.

MieSzkanie(16) 2-pokojowe w cen-
trum Trzebnicy, 41 m2. Tanie w utrzy-
maniu, 900zł + media. Tel. 697 936 979.
kaWaLerka(14) internet tv parter ry-
nek 900zł + liczniki. Tel. 609 088 871.
MieSzkanie(14) 42 m², w Trzebnicy, 3 
piętro, w pełni wyposażone, dzwonić 
po godz. 15-tej. Tel. 782 936 661
MieSzkanie(14) 2 pokojowe w oborni-
kach Śl. 42m². 1000zł plus media Kon-
takt 695 207 834.
MieSzkanie(14) bardzo atrakcyjne 
mieszkanie 2-pokojowe z balkonem, w 
spokojnej okolicy w Trzebnicy, wypo-
sażona kuchnia. tel. 728 983 821.
MieSzkanie(13) 2 pokojowe w centum 
Trzebnicy, wyposażone, zamykany par-
king, do wynajęcia od zaraz. Tel. 693 
332 672.
MieSzkanie(9) w Trzebnicy 2-pokojowe. 
Tel. 503 820 716.
LokaL(19) handlowo- usługowy w cen-
trum Trzebnicy, 33 m², dwie witryny, 
parking, centralne ogrzewanie, media, 
wC, tel. 604 210 198.
LokaL(16) 53 m² , po kapitalnym re-
moncie, klimatyzowany, umeblowany, 
po gabinecie stomatologicznym, przy 
ul. Prusickiej 1. Tel. 601 721 805 dzwo-
nić po godz. 20-tej.

LokaL(15) handlowo - biurowy w cen-
trum Trzebnicy (Rynek 18), 30m², c.o., 
wc. Tel 604 210 198.
gaBineT(15) 12m² w lokalu kosmetycz-
nym 47m (lekarski,masazu itp.) tel 608 
697 330.
kioSk/LokaL(12) dobra lokalizacja - róg 
Daszyńskiego/Rynek, punkt z 50-letnią 
tradycją, wolny od 01.08.2014, cena do 
negocjacji, tel 508 492 500 i 504 960 118.
LokaL(11) klimatyzowany, użytkowy w 
nowym budownictwie przy ul. Św. Jadwi-
gi w Trzebnicy. Lokal o powierzchni 25m2 
przystosowany do działalności w branży 
kosmetycznej, leczniczej. Tel. 605 918 889.

Działka ogroDoWa(12) z altanką 
podpiwniczoną, 3 ary, cena do uzgod-
nienia. Działka ogrodowa „Tulipan” w 
kierunku na oborniki. oddam po zbio-
rach. Tel. 694 209 424.

keLnerka(19) Restauracja Palermo w 
Trzebnicy przy ul. Jana Pawła II – za-
trudni kelnerkę na pełny etat. Tel. 71 
727 72 28, 668 374 650.
SzeF kuCHni(18) Trzebnica, CV na adres 
rekrutacja.bistro44@gmail.com.
PoMoC kuCHenna(18) Trzebnica, CV na 
adres rekrutacja.bistro44@gmail.com.
DoraDCa(17) biznesowy, praca powiat 
trzebnicki, podstawa wynagrodzenia + 
premia. CV na adres: dawid.w@kcof.pl, 
tel. 535 089 88
PraCoWnik(16) gospodarczo - bu-
dowlanego do pomocy w ogrodzie i 
pracach wykończeniowych budynku. 
Praca na wsi, 5 km od Trzebnicy. Tel. 
792 900 634.
SPrzeDaWCa(16) na weekendy. Praca 
kawiarnia Markiza, Trzebnica. CV na ad-
res: kawiarnia.markiza@gmail.com, nr. 
tel. 603 262 837.
reMonT łazienki(14) Zlecę wykonanie 
remontu łazienki. Do wykonania prace 
hydrauliczne 50 zł za punkt oraz położenie 
glazury 25 zł m2, wymagany rachunek VAT. 
Tel. 781 652 205.
kraWCoWa(14) PTH Mode zatrudni 
(krawcowe, prasowaczki i krojcze. Tel. 
71 387 05 46.
kieroWCa(14) kat C, C+e kontakt 
601 892 612 lub 695 14 14 13.
PieLęgnaCJa zieLeni(14) na terenie 
posesji w Trzebnicy. Prace zewnętrz-
ne ogrodowe, pielęgnacja zieleni. Tel. 
kontaktowy 607 723 072 proszę dzwo-
nić w dniach pon, wt, śr, piątek w godz. 
14.00-20.00.
kieroWCa(14) Pizzeria Palermo zatrud-
ni kierowcę, tel. 509 617 118.
MeCHanik SaMoCHoDoWY(12) 55-
114 Strzeszów ul. ozorowicka 28, www.
perfectservice-strzeszow.pl, tel 71 312 
82 21, 515 878 742.
PraCa DoDaTkoWa(12) Firma zajmu-
jąca się pożyczkami gotówkowymi po-
szukuje pracowników. Tel. 664 026 816.
PakoWaCzkę(10) Piekarnia Trzebnica. 
Tel. 691 283 007.
PraCoWnik goSPoDarCzY(10) Praca 
Trzebnica. Tel. 691 283 007.
Piekarz(10) Piekarnia Trzebnica. Tel. 691 
283 007.
Cukiernik (10) Cukiernia Trzebnica. tel. 
691 283 007.

PoMoC MeDYCzna(19) w prywatnych 
gabinetach. Sprzątanie gabinetów. 
Bardzo prosze o kontakt: 667 131 413.
reCePCJoniSTka(19) rejestratorka, w 
przychodniach, szpitalach. Bardzo pro-
szę o kontakt: 667 131 413.
PoMoC aPTeCzna(19) doświadczona , 
poszukuje pracy. Bardzo proszę o kon-
takt: 667 131 413.
oPiekunka(18) żłobkowa lub pomoc 
nauczyciela w żłobku lub przedszkolu, tel. 

667 131 413.
kieroWnik BuDoWY(18) Nadzór bu-
dowy w charakterze inspektora nadzoru 
tel.: 609 577 122.
korePeTYCJe(16) z biologii, chemii i 
fizyki (poziom gimnazjum i liceum, 
posiadam doświadczenie w przygo-
towaniu do matury) tel. 661 233 745.
korePeTYCJe(17) z j. angielskiego . tel. 
607 475 211.
korePerYCJe(15) z angielskiego dla 
dzieci ( male dzieci, szkola podstawowa) 
lub oPIeKA nad dziecmi i dodatkowo 
jeszcze korepetycje z angielskiego. tel: 
504 918 917.
oPiekunka(17) wykwalifikowana, po-
może dorywczo w opiece nad osoba 
starszą, tel. 791 872 938.
LekCJe(16) Dyplomowany lektor języka 
angielskiego z kilkuletnim doświad-
czeniem udzieli lekcji na wszystkich 
poziomach zaawansowania. Zajęcia 
dla dzieci i dorosłych. egzamin gim-
nazjalny, matura, FCe, IeLTS i inne, 
Business english, przygotowanie do 
rozmów kwalifikacyjnych i tłumacze-
nie CV. Zachęcająca atmosfera i profe-
sjonalnie przygotowane materiały do-
stosowane indywidualnie do każdego 
ucznia. Zapraszam! Tel. 692 197 369.
kieroWCa(16) kategorii B poszukuje 
pracy. okolice Trzebnicy i wrocławia. 
Tel 662 531 557.
nauka grY na giTarze(14) w moim 
„Studio Gitary nabędziesz wiedzę i umie-
jętności w cenie juz od 35 zł za godz., 
nauka na wszystkich poziomach od po-
czątkującego - po mistrzowsku. Trzebni-
ca przy ul. 1-go Maja ,”Studio Gitary To-
masz Śliwak-orlicki. Tel 601 186 547.
złoTa rąCzka(13) masz problemy re-
montowo -budowlane, zadzwoń 698 
052 769.

renauLT(20) espajs II, 1994 rok, zarejestro-
wany, aktualny przegląd, ubezpieczenie. 
Drugi w częściach – wszystkie oprócz nad-
wozia. Cena 9000 zł . Tel. 601 701 865. 
renauLT(20) Clio 2008 rok z salonu, pierw-
szy właściciel, opłacony. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 601 701 865. MoTor(19) Kawa-
saki GPZ 600 R, rok. prod. 1987, ważny 
przegląd i ubezp., stan wizualny i tech-
niczny bardzo dobry, wysoki Kościół, 
cena 3200zł, tel. 661 918 222.
SPYCH(19) DT75, stan dobry, tel. 666 465 888.
FiaT(19) punto 1100 pojemność, 1997 
rok, instalacja LPG, kolor srebrny, pięcio-
drzwiowy. Cena 2500 zł. Tel. 667 181 459.
auDi(19) A6 2003r., 2,5 TDI, 163K, od pół 
roku w kraju, rejestracja DMI, cena 16,5 
tys., pełne wyposażenie. Tel. 530 983 983.
VoLkSWagen(19) Golf, okazyjnie sprze-
dam w bardzo dobrym stanie, 1,4, 16 V, 
2000 r, przebieg 9000 lm, AB, poduszki, 
centralny zamek, wspomaganie kierow-
nicy, aluminiowe felgi, tel. 784 365 991.
MerCeDeS-Benz(18) oKULAR 220D, RoK 
1998, 2155cm, granatowy perłowy,metalik. 
Do niewielkich poprawek elektrycznych. 
Cena 8800 zł. tel. 698 222 669.
FiaT(18) Panda, 2010 rok , silnik 1,1. Przebieg 
67 tyś. km. Cena 14000 zł. Tel. 532 531 433.
niSSan(17) Primera, diesel, rok produk-
cji 2003, czarny, alufelgi, przyciemnio-
ne szyby, garażowany, cena 13 000 zł, 
tel. 500 250 851.
MerCeDeS-Benz(17) okular 220d, rok 
1998, 2155cm, granatowy perłowy, me-
talik. Do niewielkich poprawek elek-
trycznych. Cena 8800 zł. tel. 698 222 669.
ForD(17) escort Bolero II – cena 4500 
zł do negocjacji  – tel. 607 561 339. 
Pierwszy właściciel, udokumentowane 
serwisowanie w ASo, bezwypadkowy, 
garażowany, trzykrotnie konserwowa-
ne podwozie. Stan techniczny, w tym 
karoserii - bardzo dobry!  wyrażam 
zgodę na sprawdzenie stanu technicz-
nego auta  w dowolnej ASo, w tym 
czytnikiem lakieru. Badanie techniczne 
ważne do: 05.07. 2015 r, , oC, Nw i AC – 
w PZU, ważne do 07.07.2015 r!
oPeL(16) Corsa C, rok 2003, stan bdb, 
cena: 8500 zł. tel 603 360 632.
VW(14) golf 1,6 TDI , 1990 r. Przegląd waż-
ny do 2015 roku , posiada hak , nadaje 
się do jazdy. Kontakt  603 111 671.
CiTroen ( 14) Berlingo I 2007 rok , srebr-
ny metalik, przebieg 86 721 km, pierw-
szy właściciel, auto z salonu, rozsuwane 
drzwi z obu stron, komplet opon zimo-
wych, cena 21 000 zł- do uzgodnienia, 
tel. 607 817 909.

renauLT(14) Megane Classic 1999r, stan do-
bry, cena 4900 do ustalenia. Tel. 508 193 070.
VoLkSWagen(13) GoLF 4, GTI 2,3 ben-
zyna 170 PS, nawigacja. Xenony, czarny, 
climatronik ful opcja, alu felgi, 2 kpl kół, 
przebieg 170 tyś km., rok 2001, 11.900 zł. 
Tel. 665 938 440.
SeaT(11) toledo 98r., 1.8 benzyna na czę-
ści. Tel. 663 342 735.
renauLT(11) Megan classic,  pojemność 
1.6, 2850 zł. Tel 888 511 223.
BMW(10) 320d Touring, 2004 rok, szary 
metalic, przebieg 285 tys. km., skórzana 
tapicerka, 6-biegowy, szyberdach, 4x 
elektryczne szyby, czujniki parkowania, 
przyciemniane tylne szyby, klimatyzacja. 
Tel. 607 532 512.
auDi(10) A6 2001 rok, 2.5 TDI 180 km, 
srebrny, Navi, telefon, skórzane fotele, alu 
16”, climatronik, ważne opłaty. Możliwa 
zamiana. Tel. 726 626 429.

ogłoSzenia   DroBne
 nieruCHoMośCi 

SPr ze DaM

BezPłaTne OgłOSZENIA DROBNE przyjmujemy:
na kuponie ogłoszeniowym w sekretariacie Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Kościelnej 9 

lub telefonicznie: 785 922 332  oraz  przez e-mail: reklama.panorama.trzebnicka@wp.pl

kuPię

z aMie nię

PoSzukuJę  Do  WYnaJęCia

MaM  Do  WYnaJęCia

MieSzkanie(19) w Trzebnicy od zaraz, 
pow. 52m², wyremontowane, wysoki 
parter, balkon, parking, dobra lokali-
zacja. PoLeCAM!. Tel. 539 707 521.

LokaL(18) handlowo-usługowy o pow. 
35m², klimatyzowany, wszystkie media, 
w centrum Trzebnicy wraz z terenem 
przyległym o pow. 30m², tel. 798 267 177. 

oDSTąPię

Działka ogroDoWa(13) w Rodzi-
nych ogrodach Działkowych “Tuli-
pan” przy ul. obornickiej. Pow. 3 ary, 
altanka, drzewa owocowe. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 726 342 333. 

 DaM  PraCę 

FrYzJer(20) w Trzebnicy, przynajmniej z 
2 letnim stażem pracy. Tel. 511 092 122, 71 
312 02 73. 

 SzukaM  PraCY 

 MoTo / BuDoWLane / agD

SPr ze DaM

APTEKI
DyŻuR nocny  pełni apteka: 

17-23 listopada
apteka:   Herbenna
ul. Prusicka 1

24-30  listopada
apteka:   Pod Bazyliką
ul. Kościelna 6
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oPeL(9) ASTRA II RoK 1999, 1598 cm3; 
(Moc 75 KM / 55 kw) - BeNZYNA, kolor - 
CZARNY MeTALIK, alufelgi, światła prze-
ciwmgłowe, ABS, poduszki powietrzne, 
immobiliser centralny zamek,autoalarm, 
radio, wspomaganie kierownicy, tapi-
cerka welurowa. Auto sprawne, serwi-
sowane na bieżąco, godne polecenia!!! 
Zapraszam do oglądania w obornikach 
Śląskich. Tel. 602 437 262.
auDi(9) A4 1.9 TDI 2000r., AUToMAT 
273 tys. Km, -el. szyby i lusterka, pod-
grzewane siedzenia i lusterka, klimaty-
zacja, radio CD Sony. CeNA: 10.000 zł.
Tel. 691 556 746.
auDi(9) A3 attraction, 1998r., poj. 1.6 ben-
zyna, przebieg 185 000 km, czerwony, 
klimatyzacja, ABS, elektryczne szyby, 3 
drzwiowy, zadbany, I właściciel w kraju. 
Cena 9000 zł (do negocjacji). Tel 71 387 01 
87 lub 604 923 726.
CiTroen(9) XANTIA KoMBI 1.9 TD 1998 
silnik w b. dobrym stanie. Zarejestro-
wany - na chodzie. Cena do uzgodnie-
nia. Tel: 793 02 33 99 .
Ciągnik(8) 360-3P w bardzo dobrym 
stanie, nowe opony, akum, w 2006r 
kapitalny remont, zarej.opł oC. Cią-
gnik jest garażowany- 17000zł. PłUG 
GRUDZIĄDZ -900zł. Tel. 697 051 167.
PrzYCzePa(18)  wywrotkę, ładowność 
3,5T na kołach 820, dwa siłowniki, koło 
zapasowe, zarejestrowana, cena 4.700zł. 
Żmigród, tel.: 883 481 027.

CzęśCi(20) do Renault espajs II. Tel. 601 
701 865. 
DrzWi(18) do BMw e90 coupe sport, 
rok prod. 2007, drzwi kompletne lekko 
uszkodzone. Cena 300 zł. Tel. 691 194 440.
DrzWi(18) do Vw Foxa, białe komplet-
ne. Cena 350 zł. Tel. 691 194 440.
CzęśCi(18) do Vw Foxa 2007 rok, silnik 
prawie nowy - przejechane 300 km 
-cena: 1900 zł, nowe siedzenia pod-
grzewane z czujnikiem antyalarmo-
wym (3 komplety) 50 zł sa szt., całe 
wyposażenie środka samochodu. Tel. 
691 194 440.
WaHaCz(18) SIDeM Brava 95-01, przód 
prawa strona, średnica sworznia 17 mm. 
Stan: nowy (ślady montażu). Cena 80 zł, do 
negocjacji. Tel. 600 123 910.

kaSk(16) motorowo-crossowy, cena 80 
zł, tel. 693 790 106.

głoWiCa(17) BMw 2,5 TDF 1999r Spla-
nowana, sprawdzona., pisemna gwa-
rancja - 300zł tel. 665 938 440.
CzęśCi(17) wszystkie do BMw e36 i e39 
TDF blacharskie i mechaniczne. tel. 665 
938 440.
FoTeLe(16) do golfa 4 combi, z boczkami, 
stan bdb, cena 250 zł, tel. 505 838 073.
raDio(16) SoNY, sprawne, cena 90 zł, tel 
505 838 073.
głośniki SaMoCHoDoWe(15) i ra-
diowe, tel. 694 216 036.
CzęśCi SiLnika(14) samochodu Re-
nault espace diesel 2003: turbina, wtry-
ski, głowica, tel 790 748 492
SiLnik(13) do remontu 3l 3.0 DCI Re-
nault Versati. Tel. 790 748 492.
LaMPY(11) tylne, diodowe do golfa IV 
hatchback. Tel. 505 838 073.
raDio(11) samochodowe JVC 4x45w. 
Tel. 505 838 073.
Bagażnik(10) dachowy Volksawena na 
narty. Długość 230 cm z pałąkami. Cena 
520 zł. Tel. 726 626 423.

oPonY(18) 2 szt. zimowe firmy Goodyear, 
185/60, R15, cena 100 zł, tel 660 440 377.
FeLgi(18) stalowe do Toyoty, 4 szt, R15, na 5 
śrub, cena 80 zł, tel. 660 440 377.
kołPaki(18) oryginalne 15-cali do SKoDY. 
Cena 145 zł. Tel. 534 666 552.

oPonY(19) do przyczepy 825 x 20, 2 szt, 
tel. 666 465 888.
oPonY (19) do przyczepy 900 x 20, 4 szt, 
tel. 666 465 888.
oPonY(17) zimowe do Daewoo Tico 
rozmiar 135/80 R12 firmy Dębica, cena 
200zł. tel. 691 226 531.
FeLgi(16) aluminiowe 17, 5x100 (gwiaz-
dy), cena 450 zł, tel. 505 838 073.
oPonY(14) zimowe komplet firmy ‘’BA-
RUM PolARIS 2’’ -14’’.Cena do uzgod-
nienia. Tel.502 244 871.
oPonY(12) cztery zimowe brigestone 
rozm. 195/65 r 15 + felgi 15 300zł. tel. 
660 440 377.

WYPoSażenie SToLarni(19) komplet 
maszyn, gróbościówko-wyrówniarka 45 
cm, frezarka, piła tasmowa, wiertarka po-
zioma, czyszczarka parowa 7m, piła tar-
czowa regulowana, piła tarczowa forma-

tówka (samoróbka), bączek (samoróbka)
Całość ceca 16 000 zł. , tel. 694 057 540.
zLeWozMYWak(18) dwukomorowy + 
bateria. Tel. 694 209 424.
SzLiFierka(16) kontową Black&Decker, 
cena 100 zł, tel. 505 838 073.
kerSzer(16) myjka w komplecie z lan-
cą, sprawna pompa aluminiowa, ci-
śnienie 120 bar, stan dobry, cena 250 zł, 
tel. 505 838 073.
kLaMki i SzYLDY(15) nowe do drzwi 
kol. złoty, tel 694 216 036.
kaBeL eLekTrYCznY(15) na kołowrot-
ku, długość 50 mb, tel. 694 216 036.
Wąż izoLaCYJnY(15) do kabla elektr. 
pod ziemię, średnica 20, o długości 50 
mb, tel. 694 216 036.
okno PLaSTikoWe(15) dwuskrzydło-
we o wym. 2,23 x 1,23, tel. 694 216 036.
WkłaDka(14) bębenkową z komple-
tem kluczy - używana. Cena 40zł. Tele-
fon: 534 666 552.a.

agregaT(14) prądotrórczy, 2400 VAT, 
cena 600 zł. Tel. 532 531 433.
BaTeria(14) termostatyczna wanno-
wo-prysznicowa renomowanej marki 
Hansgrohe (z kolekcji Versostat). Bateria 
posiada między innymi technologie takie 
jak: - Safety Function (możliwość regulacji 
maksymalnej temperatury wody) - eco-
stop (zmniejszenie przepływu wody do 
10l/min) - Quickclean (szybkie czyszczenie). 
Roztaw otworów 150mm (+/- 12mm) Cena 
500 pln „. tel. 697 20 96 76
koSiarka(11) spalinowa, samojezdna 
do trawy. Tel. 695 220 186.
SPaWarka(11) enhel, bez termowłącz-
nika, 220V, mało gabarytowa, 450 zł. Tel. 
505 838 073.
WkręTarka(11) akumulatorową 9,6V, 
Metebo, 150 zł. Tel. 505 838 073.
Piła(11) spalinowa Stihl model 028, 600 
zł. Tel. 505 838 073.
PieCYk kaFLoWY elektryczny, Tel. 
694 216 036. 
PuSTaki(15) budowlane (gazobeton) 
wym. 240x240x590, 48 sztuk. Tel. 887 
400 886.

MaSzYna Do SzYCia(12) walizkowa 
na korbkę. Tel 661 851 943.
PoCHłaniaCz(14) ze stali nierdzewnej 
z silnikiem, cena 50 zł. Tel. 532 531 433.
kuCHnia(13) gazowa. Cena 200 zł. Tel. 
532 531 433.
PraLka(13) atomatyczna. Cena 350 zł. 
Tel. 532 531 433.
kuCHenka(11) gazowa Amica 200 zł. 
Tel. 500 023 342.
naWiLżaCz PoWieTrza(12) 20zł. tel. 
660 440 377.

Wózek(19) X-lander (zielony), 2 czę-
ściowy: gondola i spacerówka +ocie-
placz, cena 470 zł, do negocjacji, tel 
884 342 424.
roWerek(19) 3 kołowy 70 zł do nego-
cjacji, tel. 884 342 424.

Wózek(19) wiodącej marki X-LANDeR 
X-MoVe w b. dobrym stanie jest kom-
pletny i w pełni sprawny. w zestawie: 
spacerówka, gondola, stelaż, pokro-
wiec na nóżki, moskitiera, adaptery 
do fotelika, folia przeciwdeszczowa, 
parasolka oraz pokrowiec na butelkę. 
wózek świetnie się prowadzi, jest bar-
dzo wygodny dla dziecka. Cena 1250 zł. 
Tel.691 695 294.

FoTeLik(19) samochodowy Maxi Cosi 
model Cabrio Fix waga 0-13 kg. Fotelik 
w b. dobrym stanie, używany krótko. 
Fotelik koloru fioletowego. Fotelik po-
siada osłonkę na głowę oraz stabiliza-
tor głowy dziecka. Cena 270 zł. Tel. 691 
695 294.
.

roWer(18) prawie nowy elektryczny, MA-
XIM 020 7B, gwarancja do 28.08.2015r, 
stan bdb, cena 2500 zł. Szczegóły: tel. 605 
560 615.

roWer(17) górski - młodzieżowy cena 
do uzgodnienia tel 502 244 871.
roWer(16) damkę, aluminiowy, koła 28, 
stan idealny, trekkingowy, cena 1100 zł, 
tel. 505 838 073.
roWer(11) składak, prod. niemieckiej, 
Tel. 505 838 073.
FoTeLik(14) dziecięcy  samochodowy 
firmy Chicco od urodzenia do 9kg
-18kg. Stan bardzo dobry. cena 200zł. 
tel664 785 691.

Wózek(14) GRACo SYMBIo B, głębo-
ko spacerowy z fotelikiem, zakupiony 
w Anglii, kolor fuksji, gondola z po-
dwójnym przykryciem, spacerówka z 
fotelem kubełkowym ze śpiworkiem 
zimowym montowana przodem i ty-
pem do mamy, przekładana rączka, 
wygodny i zwrotny, dodatkowo osłon-
ka na barierkę oraz oryginalna wkładka 
i folia przeciwdeszczowa. Cena 700zł 
Trzebnica Tel. 693 456 969.
FoTeLik(13) samochodowy CARLo 
BABY ACTIV od 0 – 11 kg, zielono – se-
ledynowy, jak nowy. Tel. 693 431485.

noSiDełko(19) do wózka i jednocze-
śnie do samochodu MAXI CoSI qinny-
speed, 100 zł; gondola do wózka 30 zł, 
stan idealny. Tel  663 277 000.
.

Wózek eLekTrYCznY(13) nowy stero-
wany joystickiem, cena 2950 zł. Tel. 600 
742 402.

SMarTFon(18) HTC Desire 816 grey, 
nowy, gwarancja. Cena 1099 zł, do nego-
cjacji. Tel. 600 123 910.

keYBoarD(18) marki Yamaha PSR 333, 
stan bdb, funkcja lekcji gry, tel. 603 803 775.
MoniTor(17) LG w2361V 23 cale, Full-
HD, HDMI, DVI, D-SUB, stan bardzo do-
bry, cena 350 złotych nr tel. 793 981 331.

ViDeo CaMera(15) Recorder SoNY 
CCD -TR45e, tel. 694 216 036.
aParaT TLenoWY(13) do tlenoterapii, 
po wymianie filtrów i firmowym prze-
glądzie technicznym, cena 1050 zł. Tel. 
600 742 402.
SCHoDołaz(13) cena 3050 zł. Tel. 600 
742 402.
MoniTor(10) Benq 19 G900 wad led, 
prawie nieużywany, kolor srebrno-czar-
ny cena 220 zł, tel. 605 113 822.

STół(20) z krzesłami, drewniany w kolorze 
ciemny brąz – NowY. Cena do negocjacji. 
Tel. 609 280 480. 
koMPLeT SkórzanY(19) na stelażu 
dębowym sofy 3 osobowa, 2 osobowa 
i fotel. cena: 2000 zł. tel. 607 930 526.

łaWa(19) z blatem marmurowym. cena: 
450zł. tel. 607 930 526.

SToLik(18) pod telewizor, cena do ustale-
nia, tel. 502 244 871.
FoTeLe(18) 2 szerokości 66 cm, bordo z 
drewnem. Tel. 502 244 871.

LuSTro(18) 100cm*50cm w oprawie, 
drewniane i szafka z szufladą 60*35*53cm. 
Tel. 502 224 871.

łóżko(17) piętrowe – drewno sosnowe 
z materacami. Cena do uzgodnienia.
Tel.: 533 976 772.
TaPCzan(16) o wymiarach 140x200 
oraz dwie pufy. Materac wypełniony 
trawą morską. Pufy są otwierane. Stan 
b. dobry. Cena kompletu 300 zł. Tel. 
603 768 143.

karniSz(16) podwójny jak drewniany 
jasny ( sosna) z kompletem kółek i ża-
bek, dł. karnisza 182 cm cena 15 zł. Tel. 
729 270 272.

LaMPa(16) starą ciekawą i unikalną 
ścienną, klosz- żółte malowane szkło, 
kolor metalu- malowany złoty, kabel 
i włącznik kolor złoty, cena 80 zł. Tel. 
729 270 272.

STół(16) cena do ustalenia, tel. 502 244 871.

SToLik(16) pod telewizor, cena do usta-
lenia, tel. 502 244 871

kreDenS(15) przedwojenny komplet 
mebli dębowych na nóżkach, kredens 
(wym. 180x180cm) o giętym froncie i 
z przeszkloną nadstawką (szkło krysz-
tałowe), pomocnik (wym. 110x100cm). 
Meble pochodzą ze Śląska, są w bardzo 
dobrym stanie. Cena 2200 zł. Tel. 661 
139 043
kanaPa(15) narożna Tanio (prawie 
nowa; 7 m-cy) tel 600 947 633.
MeBLe(14) do pokoju dziecięcego, ko-
loru białego z fioletowymi dodatkami. 
łóżko piętrowe, szafa, komoda, słupek 
na zabawki. Cena 370zł tel. 662 085 674.

kreDenS(14) mebel salonowy „Antyk-Sta-
rocie”. Tel. 661 625 125
SToLik(14) osiem stolików na metalowym 
stelażu, blat z płyty, kolor olcha. Cena jednej 
sztuki 30 zł. Tel. 512 244 649.

łóżko reHaBiLiTaCYJne(13) nowe 
,sterowane pilotem, na kółkach, po-
czwórnie łamane, cena 1250 zł. Tel. 600 
742 402.

MaTeraC(13) nowy do łóżka rehabilita-
cyjnego, cena 100 zł Tel. 600 742 402.
SzaFa(11) bardzo duża, dębowa – an-
tyk. Tel. 695 220 186.
SzaFa(10) nowa, nieużywana, „senator”, 
kolor frontów ciemny brązowy, wymiary 
dł. 170 cm, wys. 180 cm, gł. 60 cm. Tel. 607 
723 072, Proszę dzwonić w dniach pon., 
wt., śr. w godz. 14.00 - 20.00.
koMPLeT WYPoCzYnkoWY(9) (wer-
salka i dwa fotele), kolor ciemnonie-
bieski oraz leżankę młodzieżową w 
kolorze miodowym, mało używane. 
Tel 71 387 24 97 lub 795 433 644.

kuBki(18)  komplet cena do ustalenia. Tel. 
502 244 871.

HoBBY / rośLinY 

SPr ze DaM
Bieżnia(20) treningowa. Trzebnica. Cena 
350 zł., tel. 603 283 075. 

oWieS(19) 5 ton cena do uzgodnienia, 
tel 884 110 607.
CD(18) Rihanna „Unapologetic” stan bdb, 
cena 20 zł, tel 724 658 300.
kWiaTY(18) doniczkowe: difenbachia 2,5 
m wys., juka 2,5 m wys., tel. 71 312 04 72
oWCzarki(18) niemieckie długowłose, 
cena 600 zł. Miejscowość Rawicz. Tel. 78 
46 27 695.
oWCzarki(11) kaukaskie. Cena 700 zł / 
szt. Tel. 784 627 695.
koCięTa(9) syberyjskie z rodowodem, 
rasa dla alergików. Informacje na stronę 
www.syberyjskie.eu, Tel. 730 791 858.
SzCzenięTa(9) owczarka niemieckiego, 
po rodowodowych rodzicach użytko-
wych stróżująco-obronnych. Szczenięta 
są grubej kości, czarne podpalane, odro-
baczone i zaszczepione. Tel. 601 805 222.
gołęBie(12) garłacze, różne kolory, TA-
NIo, tel. 605 277 387.
łaWeCzka(17) do ćwiczeń, gryf, obcią-
żenie 2 x 10 kg, cena 350 złotych nr tel. 
793 981 331.

akorDeon(17) Boyald Standard 48-Bas, 
akordeon Flis - 80 Bas, 9 registrów oraz 
akordeon 32-basy. nr tel 606 597 711.

 roWerY /  Wózki 

SPr ze DaM

rTV / MeBLe / różne

SPr ze DaM
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LaLka(15) porcelanową, BDB stan, wyso-
kość 53cm, cena do negocjacji. Tel. 502 
244 871.

DrzeWko SzCzęśCia(14) wysokość ok 
1 m. Bardzo ładne. Cena do uzgodnie-
nia. Tel. 502 244 871.
BuTLe Do Wina(13) o pojemności 45 L. 
Cena 70 zł. Tel. 532 531 433.
BuTLe Do Wina (14) z koszem, 34 L 
i 50L, cena za sztukę 70 zł. Tel. 500 
023 342.
TorBa WęDkarSka(12) i pokrowiec 
na wędziska firmy Tandem Bails. Cena 
180zł. Tel. 534 666 552

WęDki(12) 2 sztuki firmy Tandem Baits 
+ model selectextreme 12 ft/3,5 Lb 
kołowrotek PHANToM 10000fs + drob-
ne akcesoria. GRATIS: karton odżywek. 
Cena 590zł. Tel. 534 666 552.

PonTon(14) 2 osobowy, cena 200 zł. Tel. 
532 531 433.
MioDarka(14) cena 100 zł. Tel. 532 
531 433.
gęSi(17) cena 100 zł sztuka, tel. 661 556 464.

MarCHeW(17) dla krów i królików. Cena 
40 groszy za 1 kg. Tel. 604 821 680.
zieMniaki(17) jadalne oraz siano w ma-
łych kostkach. Tel. 71 312 35 02, 669 414 410.
zieMniaki(8) denar , sadzeniaki w ilo-
ści 200 kg. Tel.71 387 14 06.

zaBaWka(19) zakupiona w sklepie 
IKeA. Stan idealny. Zabawka rozwija ko-
ordynację ruchową dziecka i logiczne 
myślenie. wykonana jest z elementów 
drewnianych i metalowych. Świetna 
zabawa dla małych i większych dzieci. 
Cena 15 zł. Tel. 505 526 895.

SaMoCHóD(19) dziecięcy  na akumu-
lator, cena 20 zł do negocjacji, tel. 884 
342 424.

łóżeCzko(19) turystyczne/kojec (w 
tym przewijak, regulacja wysokości 
podłogi), cena 250 zł, do negocjacji, tel 
884 342 424.

noSiDełko(19) womar Rainbow N15- 
kolor niebieski, dla dziecka od 3 miesią-
ca życia do 13 kg. Dziecko możne być 
w nim noszone w pozycji pionowej 
przodem i tyłem oraz w pozycji leżącej. 
Nosidełko nowe, nieużywane, zostało 
tylko rozpakowane z foli. Cena 80 zł Tel. 
691 695 294.

BraMkę(19) zabezpieczającą dla dzieci 
do montażu przy schodach i w futry-
nach drzwi. cena: 50 zł. Tel: 607 930 526.
noSiDełko(17) chicco go od 3,5kg-9kg. 
Cena 50zł. Tel. 607 930 526.

STeLaż(16) - SToJAK pod wanienkę 93 
cm szerokości, stabilny i bezpieczny 
na antypoślizgowych nóżkach. Cena 
35 zł tel. 662 985 912 (posiadam rów-
nież wanienkę).

śPiWór(16) do wózka-gondoli lub spa-
cerówki (posiada gumki i wycięcia na 
pasy), cieplutki, na polarku, z boków 
odpinany zamkami dł.ok.85 cm. Cena 
35 zł. tel.662 985 912.

PiaSkoWniCa(16) basenik firmy SMo-
BY, w idealnym stanie Piaskownica/ 
basenik 2 w 1 składa się z dwóch 
skrzydełek czyli dwóch części - base-
nika i piaskownicy. Środek pełni rolę 
ławeczki. cena 75 zł. Tel. 729 270 272.

łóżeCzko(16) turystyczne, dłuższe 
boki nie rozkładane. Materac gratis. Ta-
nio. Tel. 693 431 485.

JeźDzik(15) chodzik firmy Fisher Price, 
mało używany, stan bardzo dobry. 
cena 50 zł, tel. 785215429.
łóżko(15) IKeA na antresoli (jednooso-
bowe) dwustronne, z miejscem do 
zabawy pod spodem;kolory sosna+-
niebieski w komplecie z biurkiem. Cena 
kompletu 500 zł. Tel. 603 383 173.

łóżeCzko(14) dziecięce, drewniane, z 
szufladą, regulowana wysokość + ma-
terac. tel. 605 606 882.
łóżeCzko(12) dziecięce sosnowe białe 
z materacem + baldachim, stan –jak 
nowe. Tel. 660 925 250 .
PrzeWiJak(12) dla dziecka z wanienką 
Tel. 661 625 125.
PiaSkoWniCę(9) plastikową z pokrywą 
do ogrodu w kolorze granatowym. Tel. 71 
312 43 88.
PiaSkoWniCę(9) plastikową z pokrywą 
do ogrodu w kształcie żółwia w kolorze 
zielonym. Tel. 71 312 43 88.
SToLik(9) dziecięcy plastikowy w kolorze 
różowym. Cena 15 zł. Tel. 71 312 43 88.
krzeSełka(9) 4 sztuki, dziecięce, plasti-
kowe do ogrodu. Cena 5 zł / szt. Tel. 71 312 
43 88.

DoBok(20) oryginalny do TAeKwoNDo 
rozmiar 140 cm, 3 pasy - biały, żółty i zielo-
ny, cena 100 zł, tel. 605 113 822.

uBranka(19) na sezon jesień, zima  dla 
dziewczynki, cena od 5 zł, Trzebnica tel. 
603 283 075.

DreSik(19) firmy PUMA wiek ok. 12 mie-
sięcy, ale jest zaniżony. więc na dziec-
ko około 6 miesięcy. Kolor turkusowy. 
Śliczny i w bardzo dobrym stanie. Cena 
30zł, tel. 664 785 691.

SukieneCzkę(19) firmy NeXT rozmiar 
ok. 2-3 latka. Stan bardzo dobry. Cena 
20zł, tel. 664 785 691.

koMBinezon(19) na dziewczynkę roz-
miar 86/92. Stan bardzo dobry, Cena 
20zł. Tel. 664 785 691.

kurTeCzkę(19) chłopięcą rozmiar 86. 
Stan dobry, Cena 15zł. Tel. 664 785 691.

CzaPeCzki(19) na dziewczynkę ok. 2 lat. 
cena po 5zł za sztukę. Tel. 664 785 691.

kozaCzki-śniegoWCe(19) walky roz-
miar 23, długość wkładki 15 cm, kolor 
fioletowy. Ich stan jest bardzo dobry. 
Buciki są naprawdę świetnie wykona-
ne, posiadają odblaski, zapinane są na 
rzepy, odporne na wodę, lekkie i wy-
godne. Sprawdziły się idealnie, teraz 
mogą posłużyć innemu dziecku. Cena 
30 zł. tel. 505 526 895.

koMBinezon(19) zimowy-narciarski 
firmy TCHIBo, rozmiar 86-92 dla dziew-
czynki. Stan bardzo dobry, w ogóle nie 
zniszczony. Kurtkę można spiąć suwa-
kiem ze spodniami, tak żeby tworzyło 
to jedną całość. Spodnie jak i kurtka 
posiadają odblaski. Regulowane szelki 
przy spodniach. Kurtka posiada od-
pinany kaptur. Kolor jasny fiolet, ze 
wstawkami ciemnego fioletu. Długość 
nogawek spodni od kroku 28 cm, dłu-
gość rękawa od pachy 22 cm. Cena 80 
zł. tel. 505 526 895.

korki(18) UMBRo, lanki, rozmiar 38 (eU), 
stan dobry. Cena 25 zł. Tel. 600 123 910.

DoBok(18) do taekwondo rozmiar 140 
cm, 3 pasy - biały, żółty i zielony, cena 100 
zł, tel.605113822.
Suknia śLuBna(17) bardzo ładna roz-
miar 39 z regulacją, bolerko, welon. 
Cena 500zł. Tel 883 782 800.
Suknia śLuBna(17) rozm.40 w kolorze 
białym. Dekolt w kształcie serduszka 

zdobiony błyszczącymi kryształkami,-
dół sukni wykonany z warstw tiulu. 
Sukienka profesjonalnie wyczyszczo-
na. więcej informacji pod numerem 
tel.721 746 194.

Suknię śLuBną(17) Delikatna z cyr-
koniami na ramiączkach do pasa. Dół 
prosty. Rozmiar 38, regulowana z tyłu, 
plus bolerko. Cena 300zł możliwość 
negocjacji. więcej informacji pod nu-
merem telefonu 725248886

koMBinezon(17) zimowy jednoczę-
ściowy, rozmiar 68, w bardzo dobrym 
stanie, używany przez jedno dziecko. 
Tel. 665 428 430.

koMBinezon(17) dwuczęściowy mar-
ki coccodrillo, rozmiar 80, w bardzo 
dobrym stanie, ciepły, używany przez 
jedno dziecko, odpinany kaptur i ręka-
wiczki. Tel. 665 428 430.

uBranka(17) dla dziewczynki, rozm. 
80-92 - bluzeczki, sukienki, spodnie, 
dresy, śpiworek do spania, itp. - cena 
od 5 zł do 10 zł. Zadbane, niezniszczo-
ne. tel. 505 526 895.

PaJaCYki(17) niemowlęce bawełniane 
lub pluszowe w stanie b. dobrym, uży-
wane przez jedno dziecko, zapinane w 
całości na zatrzaski, duży wybór w roz. 
58, 62, 68 cena za szt. 7zł tel: 662 985 912.

koMBinezon(17) pluszowy na pod-
szewce, cieplutki, zapinany na zamek z 
kapturem, dł. od ramienia 56 cm. cena 
15 zł tel. 662 985 912.

koMBinezon(17) z bawełny, na pod-
szewce, przyjemny miękki materiał, dł. 
od ramienia 60 cm. cena 15 zł tel. 662 
985 912.

śPioCHY(17) niemowlęce bawełniane 
lub pluszowe duży wybór kolorów, roz. 
56, 62, 68. cena 7 zł za szt. tel. 662 985 912.

BoDY(17) niemowlęce, bawełniane, stan 
b. dobry w roz. 56, 62, 68 cena 5 zł za 
szt. tel. 662 985 912.

kurTeCzka(16) na jesień na polarku, 
zamek odpinany z boku, ściągacze, 
odpinany kaptur, roz. z metki 74 (dla 
dziecka ok. 6 m-cy) stan idealny. Cena 
30 zł tel.662 985 912.

koMBinezonY(16) dla dziewczynki- 
od roz. 62 do 80, z polaru i pluszu, ze 
ściągaczami lub rękawiczkami i stop-
kami, cieplutkie i lekkie, odpinane 
kaptury. Stan bardzo dobry, nie znisz-
czone i nie sprane. Używane przez 
jedno dziecko. cena za szt. 25 zł. Tel. 
662 985 912.

BuTY(16) damskie, czarne, skórzane, 
typu mokasyny. Nowe, firmy QUAZI, 
rozmiar 37. Cena: 70 zł. Tel. 71 312 43 88 

garniTur(16) nowy (z metką) firmy 
Pavo, rozmiar 182x114x104, kolor brązo-
wo-szary, cena: 300 zł. Tel. 71 312 43 88.
SukieneCzka(14) rozm. z metki 3 latka. 
Cena 12zł, tel. 664 785 691.

SPoDnie(14) dżinsowe dla dziewczynki 
rozm.86 cena 10zł, Tel. 664785691

SPóDniCzka(14) rozm. 9-12 miesięcy. 
Cena 5zł, Tel. 664 785 691.

Suknia śLuBna(15) rozm. 38, komplet: 
spódnica + gorset + bolerko (góra pięk-
nie zdobiona), cena do uzgodnienia, tel 
785 956 184.

Suknia śLuBna(11) piękna Tradizia, fir-
my Margarett. Zapraszam do przymie-
rzenia. Cena 500 zł. Tel. 667 932 634.

Sukienka(10) bardzo ładną młodzieżo-
wą na ramiączkach z bolerkiem. ozdo-
biona cekinami stan idealny. Nie ma 
podanego rozmiaru, jest podany wzrost 
152-160 cm. 692 942 363.

akCeSoria DLa DzieCi 

SPr ze DaM

uBrania 
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BuTY(15) puma, damskie jak nowe, roz. 
38. cena: 200zł. Tel. 607 930 526.

PoDręCzniki  (19)  dla III klasy gimna-
zjum - wydawnictwo Nowa era. Nr 
kontaktowy: 796 232 518.
MoToCYkL(12) wSK, KoMAR, PANo-
NIA,SHL. Trzebnica tel. 662 021 437.
korYTo(12) poniemieckie z czerwone-
go piaskowca tel. 503 032 094.
Ciągnik(12) stan obojętny tel. 726 626 
423.
koło MłYńSkie(11) lub żarno granito-
we lub z piaskowca. Tel. 503 032 094.
kSiążki(11) naukowe, popularnonau-
kowe, beletrystykę, przedwojenne. Tel. 
669 969 306.
koSiarkę(9) elektryczną do trawy. Tel. 
515 141 210.
gruz(9) Przyjmę - Bzyków. Tel. 605 515 
028.
SaMoCHóD(3) Syrena z lat 70- tych. Tel. 
663 388 533.
rzuTnik „ANIA” wraz z bajkami. Tel. 
604 25 95 77.

kanaPa(15) w kolorze jasnym, klasycz-
na z drewnianym wykończeniem. Tel. 
661 139 043
koCiaki(19) 9 tyg. Kotki są „kolorowe” 
po matce brytyjski niebieski, samo-
dzielne, czekają na nowych właścicieli. 
Tel. 693 448 338.

koT(15) oddam w dobre ręce kotka 8-ty-
godniowego, biało szary, nauczony hi-
gieny. Tel. 661 139 043.

DoJazDY(17) Dołączę się na dojazdy do 
pracy z Trzebnicy do wrocław - wil-
kszyn, Pracze odrzańskie lub ul. Kró-
lewiecka na godziny popołudniowe. 
Sobota, niedziela na godziny ranne. 
Trzebnica, tel. 505 937 464.
.

garażu(20) mam do wynajęcia miej-
sce postojowe w garażu podziemnym. 
Trzebnica przy ul. Św. Jadwigi. Tel. 607 
775 884.
krzeSełko(20) do karmienia. Uszko-
dzony pokrowiec. Cena:70zł. tel:607 
930 526.

BraMkę(20) zabezpieczającą wym.
75-86cm.Montowana rozporowo. Ce-
na:50zł. tel:607 930 526.

LaMPa(20) sufitowa. cena:70zł. tel:607 
930 526.

łóżeCzko(20) dziecięce drewniane 
120x60 z materacem, ochraniacz gratis. 
tel. 693-431-485.

oDDaM  z a  DarMo

 Tr anSPorT

 z oSTaTnie J CHWiLi

oPonY(20) zimowe szt. 2 Michelin stan 
dobry 175/70 R13 + felgi na 4 śruby ford 
cena 150 zł  tel 509 725 266.
kurTka(20) jesienno wiosenna osley. 
Rozmiar 40: dł. 54,5 szer. 48 dł. rękawa 
od barku 63,5. Cena 30zł, tel. 785 473 787.

kurTka(20) zimowa Big Star. Rozmiar 
M: dł. 61, szer. 48, dł. rękawa od barku 61. 
Cena 30zł, tel. 785 473 787

kurTka(20) skórzana Stradivarius L. Roz-
miar L: dł. 54, szer. 46, dł. ekawa od barku 
62,5. Cena 30zł, tel. 785 473 787.

garniTur(20) ślubny Lancerto ślubny. 
Założony 2 razy, stan idealny. Rozmiar 
176/108 wymiary: MARYNARKA dł. 80, 
szer. 54, dł. rękawa od barku 62 SPoDNIe 
dł. 103, szer. 48. Cena 180zł, tel. 602 880 
583.

ProSToWniCa(20) Do włoSÓw Re-
MINGToN S 6500. Regulacja tempera-

tury od 150 do 230 st.C; automatyczny 
wyłącznik; wyświetlacz LCD; szybki czas 
nagrzewania 15 sek. Cena 65zł, tel. 785 
473 787.

BuTLe(20) do wina 20 l i 10 l. 40 zł za dwie 
sztuki. tel. 607 050 846.
SiLniki(20) elektryczne  trzy fazowe 370 
wat 2800 obr, 180 wat 2800 obr. tel. 725 
943 150.
SuSzarkę(20) do bielizny. tel. 725 943 
150.
narożnik(20) Gawin. tel. 725 943 150.
akWariuM(20)  200 l z osprzętem. tel. 
725 943 150.
MeBLe(20) kuchenne Black Red white. 
tel. 725 943 150.
MeBLe(20) holenderskie: sofa 3-oso-
bowa, 2 fotele cena 900zł, ława 150zł, 
szafka rtv 150zł, możliwość negocjacji, 
więcej informacji pod numerem: 606 
993 341.

Firma                                                                                   oferuje 

Pranie i CzYSzCzenie
DyWANÓW    WyKłADZIN    TAPICERKI 

meblowej i samochodowej
graTiS: dojazd, odplamianie, odkurzanie szczotkowe, neutralizacja 
przykrych zapachów, usuwanie gumy do żucia, plasteliny itp.
Środki czyszczące dobieramy w zależności od rodzaju materia-
łu, stopnia zabrudzenia oraz pochodzenia plam. bogaty wybór 
środków pozwala nam skutecznie rozwiązać problem trudnych 
plam, uryny, wymiocin, gumy do żucia, plasteliny itp.

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

OPONy 
nowe i używane
PRoSTowANIe FeLG     
K L I M A T Y Z A C J A
Szczytkowice 91    
5 km za trzebnicą kier. milicz

tel. 785 233 408

MeBeL(20) holenderski: kredens z 
przeszkloną nadstawką szer. 1,85m, 
wys.1,80m, stan bdb, cena 1000zł, moż-
liwość negocjacji, więcej informacji pod 
numerem: 606 993 341.

ekSPreS(20) Do KAwY Nоwy marki „Ita-
lico” na kapsułki cena 120 zł, tel.605 113 
822.

JĘZyK
ANgIELSKI
PRoFeSJoNALNe 

LeKCJe
doświadczony LEKTOR

 Lekcja próbna gRATIS
 na hasło:

„PANORAMA TRZEBNICKA”

tel. 692 197 369
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CięCie  WierCenie 
BeTonóW   żeLBeTóW

rozBiórki

tel.  600 056 413

Nowo Otwarty Punkt

KompleKsowe UsŁUGI poGRZeBowe
TRZEBNICA, ul. Daszyńskiego 13

• profesjonalizm  • szacunek  • estetyka  • powaga
 INFORMACJA - 24H  730 50 70 75

GWARANCJA NISKICH CEN
KAMIENIARSTWO - NAGROBKI   

       masaż  fizjoterapia 
w domu klienta w trzebnicy

relax masaż klasyczny, relaksacyjny
zdrowie masaż tkanek głębokich, PNF

sylwetka masaż bańką chińską

ceNNik: 
masaż częściowy 30 min - 35 zł
masaż całościowy 50 min - 60 zł
masaż bańką chińską - 40 zł
rehabilitacja 60 min - 50 zł

tel. 664 736 802   
MA-STAR

zaPraszam między 
9 a 14 oraz po 20 

dojazd 10 zł   10 zabiegów dojazd gratis

A - B i s
BIURO 

RACHUNKOWE

agata Szymańska
zaprasza do 

Centrum Finansowego 
ul. bolesława chrobrego 4 

w trzebnicy

telefon:

694 421 748
609 088 857
biuro oferuje:
•	obsługę  

księgowo-podatkową, 
kadrowo-płacową,  
rozliczenia roczne, 

•	Zwrot Vat
•	Na życzenie klienta: 

organizacja szkoleń BHP, 
odbiór  i dostarczanie 
dokumentów.

GwarantujeMy! 
•	Życzliwość we 

wzajemnych relacjach.
•	Terminową realizację 

zleceń.  
•	Pełną dyskrecję

biuro czynne:
•	Poniedziałki i Środy:  

od 8:00 do 16:00
•	wtorki, Czwartki, Piątki:  

od 16:00 do 18:00
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UDZIELĘ 
PRyWATNEJ 
POŻyCZKI 

POD ZASTAW

spłacę komornika
 i inne zobowiązania

oddłużę, 
wyczyszczę biK,

pomogę pozyskać 
kredyt bankowy

   tel. 791 740 344

SŁODKIE 
CO NIE CO
ręcznie robione lizaki, cukierki,

ciastka, kawa, herbata

Słodkie bukiety: 
weselne, urodzinowo-imienino-
we, podziękowania dla rodziców 

oraz gości

Trzebnica  ul.Kościelna 2
tel. 695 470 178

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 

kioSk BRICOMARCHE
RZUĆ PALENIE!!!e-palenie    

   
www.OSKAR GSM.pl

TeLeFonY koMórkoWe
CB raDia . naWigaCJe

     skup . sprzedaż . akcesoria . serwis
pogwarancyjne naprawy telefonów komórkowych

Trzebnica 
ul. W. Witosa 18
tel. 71 387 48 45
kom. 511 511 011

PoMagaMY 

osobom poszkodowanym  
w wypadkach oraz w innych 
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

uSługi
k o P a r k o -
łaDoWarka

Mecalac

tel. 605 331 903
Paweł Madaliński

Skarszyn 48   Trzebnica

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

tel. 516 815 011

Trzebnica
ul. 1 Maja 3
(wjazd na teren 

”chemikaz”)
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zespół  muzyczny

TAN  DEM
   wesela
   zabawy
   imprezy 
   okolicznościowe

Paweł 
608 741 173
Józef  
691 804 655

www.tan-dem.cba.pl TANIO

Magiczna Kraina
MYDLARNIA
ul. SienKiewicza 3a

55-100 Trzebnica
Glicerynowe mydełka na wagę, 
Sole i pudry do kąpieli, Mydełka 
marsylskie, syryjskie, Nawilżają-
ce kule, babeczki z masłem shea 
i kakaowym, pielęgnacja ciała, 
Świece Yankee Candle, olejki za-
pachowe, eteryczne

pn - pt 10 -17 sob 10- 13
Kosmetyki takich firm jak:

Organique, Lavea, Yankee Can-
dle, Bomb Cosmetics

www.bills.pl

DWA  e-pap.    w  cenie     jednego
kup dwa dowolne  LIQUIDy  intenze 

a podStawkę do e-pap. otrzymasz gRATIS
15 liqudów  infinity - e.pap. GratiS (noVo)     

  20 liqudów  infinity - e.pap. GratiS (maXim)  

tylko u nas Gilzy 1100 szt. 15,90 zł
zapraszamy codziennie w godz. 8-20 

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

uSługi
ogrodzenia

bramy przesuwane
tarasy

balkony
poręcze

ProDukCJa 
i MonTaż

tel. 885 162 837

szewc
DORABIANIE KLUCZY 

Daszyńskiego 20e
naprzeciwko wejścia do cen-

trum  Handlowego

TANIO  i  SZyBKO
pn-pt: 9 - 17
sob: 10 - 13

tel. 791 200 793

usługi
malowanie, gładzie,

regipsy, kafelki,
kostka brukowa, 

(puzzle, granit), klinkier, 
usługi elektryczne itp.

DOBRE CENy 
wycena gratis

tel. 571 476 287

CHCeSz ni(e-) PaLiĆ ?
Przyjdź do sklepu z e-pap. elektronicznymi ul. WiToSa 16 (obok 
urzędu miasta / stary zegarmistrz)  NIE  PAL  PAPIEROSÓW!      
szkodliwych, śmierdzących, drogich!       możesz zaoszczędzić nawet 400 
zł miesięcznie!!!!   Koniec z kaszlem i przykrym zapachem!    w ofercie:
1) E-pap. od 69 zł     2) Baterie od 49 zł     3) Olejki od 9,90 zł 
4) Za zakup (w dowolnym czasie) 5 olejków otrzymasz nagrodę 
niespodziankę a po 10ciu darmowy liquid”     
5)  NOWOŚĆ!!! E-pap. Volish Carbon z 2 letnią gWARANCJą!!!      
6) w razie jakiejkolwiek wady producenta produkt zostaje od ręki 
wymieniony na nowy!
Postaw na JAKOŚĆ! nie KuPuJ cHiŃszczyzny! wszystkie nasze pro-
dukty spełniają rygorystyczne normy unijnej dyrektywy tytoniowej

cały asortyment na stronie: www.esmokingworld.com

koMPuTerY 
LaPToPY 

naprawa 
z dojazdeM 
na MiejSce

FaCHoWo 
i nieDrogo

tel. 603 444 224

SERWIS KOTłÓW
- olejowych i gazowych
- central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- instalacji wentylacji

         Profesjonalna obsługa oraz szybka reakcja. 
Firma posiada uprawnienia oraz wieloletnie 

doświadczenie w obsłudze serwisowej.
                        .              .       

INVEST-INPRO  SERWIS
tel. 71 3275331, 505195016, 505195019
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