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Zapraszamy na paradę palm
więcej na str. 5

Wielkanocny
Kiermasz
na deptaku
Str.21

Burmistrz
zaprasza na
bezpłatnĄ
projekcję FILMu

„Cierń Boga”
Str.33

Jak co roku burmistrz Marek Długozima zaprasza wszystkich mieszkańców na paradę palm wielkanocnych, przygotowanych przez nasze sołectwa. W uroczystej procesji uczestnicy przejdą do bazyliki na mszę świętą, po której
odbędzie się kiermasz świąteczny na deptaku.
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istniejemy już 15 lat

WIDOCZNIE WIĘCEJ

OSZCZĘDNOŚCI

zawsze
taniej
niż w markecie

TYLKO TERAZ WSZYSTKIE OKNA

KUPISZ TANIEJ

O WARTOŚĆ PODATKU VAT *

KOMPUTERY / LAPTOPY

O SZCZEGÓŁY RABATU ZAPYTAJ W NAJBLIŻSZYM SALONIE OKNOPLAST

w w w.oknoplast.com.pl

NAJWIĘKSZY WYBÓR
klocków w Trzebnicy

* Promocja oznacza udzielenie dodatkowych rabatów na wybrane systemy okienne
zakupione wraz z usługą ich montażu w wybranych salonach sprzedaży. Promocją nie jest
objęta usługa montażu. Promocja obowiązuje od 14.03.2016 r. do 30.04.2016 r. Regulamin
Promocji „Okna bez VAT” dostępny jest na stronie www.oknoplast.com.pl

DAGMA
Partner Handlowy OKNOPLAST

Trzebnica, ul. Teatralna 2a
tel. 71 387 21 22, 601 798 840

proline.pl

detal.trzebnica@proline.pl
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Subiektywnym okiem burmistrza

Z troską o drogach powiatowych
Tworząc Komitet Wyborczy
Wyborców Marka Długozimy
-Skuteczni dla Rozwoju oraz wystawiając kandydatów do Rady
Powiatu Trzebnickiego w ostatnich wyborach samorządowych
przyświecały mi między innymi dwa główne cele. Pierwszym
z nich było ratowanie znajdującego się w bardzo trudnej sytuacji
powiatowego szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.
Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Trzebnickiego radni jednogłośnie podjęli pakiet uchwał
- Plan Ratunkowy dla Szpitala
im. Św. Jadwigi Śląskiej, który został opracowany i zaproponowany przez koalicję klubu radnych
Marka Długozimy-Skuteczni dla
Rozwoju oraz radnych z klubu
Prawa i Sprawiedliwości. Po przyjęciu uchwał z Planu Ratunkowego jestem spokojny o los trzebnickiego szpitala im. Św. Jadwigi
jako samorządowego szpitala powiatowego oraz o jego pracowników. Jestem przekonany, że ma
on zapewnioną bezpieczną przyszłość.
Drugim celem mojego komitetu wyborczego w wyborach
do Rady Powiatu Trzebnickiego
była poprawa stanu powiatowej
infrastruktury drogowej, która
pozostawiała wiele do życzenia.
Dlatego też niedługo po przejęciu
władzy w Powiecie Trzebnickim
razem z klubem radnych Prawa
i Sprawiedliwości zapropono-

waliśmy plan zrównoważonego
rozwoju Powiatu Trzebnickiego,
który zakładał podział środków
na inwestycje drogowe we wszystkich gminach Powiatu Trzebnickiego w zależności od liczby
mieszkańców
poszczególnych
gmin oraz liczby kilometrów
dróg powiatowych, które przez
nie przebiegają. Plan ten stanowi
próbę sprawiedliwego rozłożenia
inwestycji w drogi powiatowe
we wszystkich gminach Powiatu
Trzebnickiego.
W ramach omawianego programu rozpoczęliśmy realizację
remontów następujących dróg
powiatowych na terenie Gminy Trzebnica: drogi z Trzebnicy do Węgrzynowa oraz drogi
z Trzebnicy do Malczowa. Stan
obu tych dróg powiatowych był
najgorszy spośród dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebnica
i wymagał najbardziej pilnego remontu. Remonty obu wymienionych dróg powinny zakończyć się
do końca kwietnia. Miło mi poinformować, że w dniu 16 marca
2016 roku podpisana została również umowa na remont drogi powiatowej z Taczowa Wielkiego
do Brochocina. Z drogi tej korzysta duża liczba mieszkańców,
którzy dotychczas nie mieli zapewnionego bezpiecznego dojazdu do domu. Bardzo ważny jest
dla mnie remont drogi powiatowej z Trzebnicy do Ujeźdźca Małego, którą codziennie podróżuje

tysiące mieszkańców naszej gminy i powiatu, dojeżdżając m.in.
do jednego z największych pracodawców w regionie- firmy Tarczyński S.A. Dlatego też złożony
zostanie wniosek o dofinansowanie przebudowy omawianej drogi
do Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Przebudowa tej drogi
dofinansowana zostanie ze środków Gminy Trzebnica.
Modernizacji wymaga jeszcze
bardzo wiele dróg powiatowych
na terenie Gminy Trzebnica,
o których realizację będę zabiegał. Wymienić należy tu między
innymi drogę z Ujeźdźca Wielkiego do Janiszowa, czy z Ujeźdźca Wielkiego do Przyborowa
wraz z budową chodnika do Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim.
Budowa chodnika przy drodze
powiatowej konieczna jest również w Domanowicach. Będziemy
się starali pozyskać dofinansowanie na remont drogi powiatowej
przebiegającej przez trzy gminy
Powiatu Trzebnickiego a łączącej
dwa węzły powstającej drogi ekspresowej S5. W Gminie Trzebnica
droga ta przebiega przez Marcinowo i Rzepotowice. Dalej będę
zabiegał wraz z radnymi z mojego
klubu radnych w Radzie Powiatu
Trzebnickiego o realizację zaplanowanych inwestycji w drogi powiatowe oraz realizację projektu
zrównoważonego rozwoju Powiatu Trzebnickiego. Biorąc pod
uwagę trudną sytuację polityczną

w Radzie Powiatu Trzebnickiego,
w której większość mają przedstawiciele opozycji, wiem teraz
ile determinacji i zabiegów wymaga przeforsowanie zaplanowanych dla dobra mieszkańców
inwestycji drogowych.
Chciałbym przy okazji obalić
rozpowszechniany przez radnych
opozycyjnych mit, jakoby tylko Gmina Trzebnica korzystała
na powiatowych inwestycjach
drogowych. Insynuacje te rozpowszechnia radny opozycyjny Robert Adach, który wraz
z innym radnym wybranym do
Rady Powiatu z terenu Gminy
Trzebnica - Adamem Gubernatem jest nieprzychylny, a wręcz
przeciwny realizacji remontów
dróg powiatowych w naszej gminie, co mnie smuci i niepokoi,
bo obaj są mieszkańcami Gminy
Trzebnica.
Obecny zarząd powiatu zrealizował lub jest w trakcie realizacji następujących inwestycji
drogowych: przebudowa drogi
powiatowej Powidzko - Żmigród
(w Gminie Żmigród o wartości 2
mln zł), drogi powiatowej Osolin - Morzęcin Mały (w Gminie
Oborniki Śląskie, wartość wkładu Powiatu to około 400 tyś zł),
budowa chodników przy drogach
powiatowych w miejscowościach
Kotowice - Paniowice (w Gminie
Oborniki Śląskie, wkład powiatu

to około 400 tyś. zł) budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Korzeńsko (Gmina Żmigród, dofinansowanie powiatu
w kwocie 150 tyś zł), przebudowa
drogi Kaszyce - Prusice (Gmina
Prusice - dofinansowanie Powiatu w kwocie 700 tyś. zł), remont
drogi powiatowej Zawonia-Budczyce (wkład powiatu to około
150 tyś zł), remont drogi powiatowej w Szymanowie (Gmina Wisznia Mała), czy te ostatnia propozycja jaką złożył nasz radny
Bogdan Rubaszewski - remont
drogi Ludgierzowice - Niedary na terenie Gminy Zawonia.
Przytoczone powyżej przykłady
dowodzą, że obecne władze Powiatu Trzebnickiego realizują inwestycje drogowe we wszystkich
gminach Powiatu Trzebnickiego.
Uważam, że tak właśnie powinno być - drogi powiatowe
powinny być remontowane we
wszystkich gminach Powiatu
Trzebnickiego, zgodnie z przyjętym wcześniej planem zrównoważonego rozwoju Powiatu
Trzebnickiego.

Marek Długozima

Burmistrz Gminy Trzebnica

▶

Burmistrz Marek Długozima, starosta powiatu Waldemar Wysocki oraz sekretarz
Gminy Trzebnica i radny powiatowy Daniel Buczak na drodze w Malczowie, jeszcze
przed remontem.

▶

Malczów, została już położona pierwsza warstwa asfaltu.

▶

Taczów - Brochocin. Już niedługo rozpocznie się długo oczekiwany remont drogi.

▶

Sekretarz, burmistrz i starosta na drodze Trzebnica - Węgrzynów, gdzie rozpoczęły
się już prace.
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Projekt nowej szkoły w Kuźniczysku gotowy
w sobie mieściło sześć sal dydaktycznych, mogących pomieścić do
20 uczniów, świetlicę, sanitariaty
oraz windę służącą do transportu
osób niepełnosprawnych. Oprócz
niego powstanie także sala gimnastyczna, która stanie się doskonałym uzupełnieniem boiska wielofunkcyjnego znajdującego się już
w obrębie szkoły.
- Kilka lat temu oddaliśmy tu
do użytku nowoczesne boisko
wielofunkcyjne, plac zabaw, teraz
przyszedł czas na dalsze inwestycje, które pozwolą szkole w Kuźniczysku dogonić inne placówki edukacyjne oraz w znaczący sposób
podnieść komfort nauki w nowych
murach szkolnych. Pozwoli też na

Burmistrz Marek Długozima spotkał się z dyrektor Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku Elżbietą
Taraszczuk-Gaweł, w celu przedstawienia już gotowego projektu, który zakłada rozbudowę obecnego budynku wraz z termomodernizacją i budową
hali gimnastycznej.

Samorząd

◀

Prace przewidują m.in. termomodernizację starego budynku
szkoły: docieplenie ścian zewnętrznych, dachu i stropu, wymianę

okien i drzwi, modernizację instalacji ciepłowniczej oraz wymianę
instalacji oświetleniowej. Zmianie
ulegnie również wielkość i przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń, dobudowany zostanie łącznik
do nowego skrzydła budynku oraz
sali gimnastycznej.
Nowe skrzydło budynku będzie

▶

naukę w jednym budynku. Dotychczas dzieci uczyły się w dwóch
oddalonych od siebie placówkach
szkolnych – powiedział burmistrz
Marek Długozima. – Konsekwentnie dążę do rozwoju całej gminy na
każdej płaszczyźnie i wiem, że aby
takowy mógł się dokonać, potrzebne są inwestycje w infrastrukturę
oświatową. Stąd moje działania
związane z powstaniem kompleksu
edukacyjnego Szkoły Podstawowej
nr 2 i Szkoły Muzycznej, regularne
remonty innych placówek, a także
zapowiedziana budowa przedszkola wraz ze żłobkiem. Obecnie trwa
również remont szkoły w Boleścinie, a już za chwilę rozpocznie się
remont szkoły w Masłowie oraz to

wielkie zadanie inwestycyjne związane z termomodernizacją i rozbudową szkoły w Kuźniczysku - dodał.
- Cieszymy się, że nasza sytuacja została dostrzeżona przez
Burmistrz Marka Długozimę,
a nasza cierpliwość wynagrodzona
w postacie projektu, który w mojej opinii spełnia wszystkie nasze
wymagania i potrzeby, będąc doskonałym impulsem do dalszego
rozwoju i samodoskonalenia tak
kadry nauczycielskiej, jak i naszych
podopiecznych – podsumowała
dyrektor Elżbieta Taraszczuk-Gaweł.
[SH]

Burmistrz Marek Długozima przedstawia dyrektor Elżbiecie Taraszczuk-Gaweł projekt rozbudowy szkoły wraz z rozbudową hali sportowej. Na zdjęciu razem z pracownikiem wydziału TI Zbigniewem Mrozińskim. W tle widać miejsce przeznaczone
pod mającą powstać halę gimnastyczną.

▶

W ramach projektu powstać ma nowe skrzydło budynku wraz z salą gimnastyczną,
a stara część poddana zostanie modernizacji. Dzięki temu uczniowie nie będą musieli przemieszczać się z jednego do drugiego obiektu szkolnego wzdłuż bardzo
ruchliwej drogi.

▶

Niedawno powstało nowe boisko przy szkole oraz nowoczesny plac zabaw zabaw, z których często korzystają uczniowie oraz najmłodsi mieszkańcy wioski.
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Szanowni Mieszkańcy!

Pragnę poinformować, że Gmina Trzebnica jest przygotowana do realizacji Programu 500 Plus. Już od środy 23 marca w wyznaczonych
pokojach na II piętrze Urzędu Miejskiego będzie można pobierać wnioski.
W Gminie Trzebnica obsługę wymienionego Programu realizował będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest już przystosowany do realizacji tego zadania.
Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziła w życie program „Rodzina 500 +". W jego ramach
rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.
Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez
nie 18 lat.
Wypełnione wnioski w Gminie Trzebnica będą przyjmowane od 1 kwietnia. Jeśli zostaną one złożone do końca czerwca, wówczas rodzice lub opiekunowie otrzymają świadczenie z wyrównaniem od 1 kwietnia.
Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu lub kolejnych miesiącach świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca, w którym wniosek został złożony. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.
Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres od 1 kwietnia do września 2017 roku. Kolejny okres zasiłkowy będzie trwać od 1 października 2017 do września 2018 roku. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane na konto wnioskodawcy.
Dla sprawnej realizacji tego Programu wyznaczyłem koordynatora programu - Katarzynę Kuczmę,
Marek Długozima
pracownika OPS, która będzie służyć pomocą i udzieli wszelkich niezbędnych Państwu informacji –
osobiście lub pod numerem telefonu 71/ 312 05 27 wew. 49.
Ośrodek Pomocy Społecznej czynny jest w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
Burmistrz Gminy Trzebnica
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Przychodnia pięknieje
- Przychodnia swoim zewnętrznym wyglądem przypomina już tę, którą mogliśmy
zobaczyć na licznych projektach
i wizualizacjach. Trwają prace
wykończeniowe wewnątrz budynku. Obecnie wylewane są
posadzki betonowe pod wykładzinę, której proces montażowy

Na placu budowy Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - ZDRÓJ praca wre. Burmistrz Marek
Długozima podczas cotygodniowych narad roboczych konsultuje i na bieżąco nadzoruje kolejne
etapy remontu.

Samorząd

◀

rozpocznie się już w czwartek.
Trwa również montaż stelaży
podwieszanych sufitów oraz malowanie, a także kafelkowanie poszczególnych pomieszczeń oraz
klatki schodowej – podkreśla
burmistrz.
W rozbudowanej i zmodernizowanej przychodni znajdą się

▶

Nowe oblicze dawnej przychodni.

▶

Burmistrz konsultuje kolejne etapy prac.

▶

Nowa klatka schodowa.

▶

Posadzka wylana pod przyszłe wykładziny.
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specjalistyczne gabinety wraz
z nowoczesnym wyposażeniem,
pomieszczeniami rehabilitacyjnymi, przestrzenią dostosowaną
dla potrzeb osób niepełnosprawnych, jak i kącik bezstresowego
oczekiwania wydzielony dla dzieci oraz apteka.
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O rewitalizacji w Trzebnicy
Na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy 14 marca w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy odbyło się spotkanie warsztatowe Zespołu ds. Rewitalizacji, w którym udział wzięli przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, pracownicy oświaty, reprezentanci poszczególnych
wydziałów Urzędu Miejskiego, a także osoby prywatne zainteresowane
programem. Jego celem było omówienie problemów związanych z wytyczoną strefą rewitalizacji.

Samorząd

▶

◀

Przypomnijmy, że Gminie
Trzebnica udało się pozyskać dofinansowanie na zadanie pn. „Przygotowanie Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Trzebnica na

lata 2015-2025” w wysokości blisko 100 tys. zł. Celem wspominanego programu jest ożywienie gospodarcze i społeczne, jak również
wzrost potencjału turystycznego
i kulturalnego Gminy Trzebnica.
Działania te obejmują nadanie
obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społecznogospodarczych poprzez rewaloryzację i odnowę.
Pierwsze spotkanie odbyło się

nowić m.in. kamienice w Rynku,
Park Solidarności, ścieżki w Lesie
Bukowym oraz ulice: Stawową,
Jana Pawła II i Daszyńskiego - powiedział burmistrz Marek Długozima. - Cieszę się, że w opracowaniu i omówieniu problemów
związanych z wytyczoną strefą rewitalizacji wzięły udział zarówno
instytucje, organizacje pozarządowe, jak i osoby prywatne, którym
poprawa jakości i komfortu życia
wszystkich mieszkańców Gminy
Trzebnica, leży na sercu - dodał.
Spotkanie warsztatowe poprowadził prezes firmy EffiCon
Ireneusz Ratuszniak – wieloletni
pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, gdzie pełnił funkcję dyrektora Departamentu Regionalnego
Programu Operacyjnego.
		
EM

Spotkanie warsztatowe Zespołu ds. Rewitalizacji poprowadził
prezes firmy EffiCon Ireneusz Ratuszniak. Na warsztatach zaakceptowano obszar wymagający rewitalizacji i definiowano problemy związane z tym obszarem.

▶
▶

w październiku ubiegłego roku
i zgromadziło przedstawicieli licznych instytucji, takich jak Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Gminne Centrum Kultury,
Straż Miejska, Policja, Urząd Skarbowy, Pomoc Społeczna.
Na wspomnianych warsztatach
zaakceptowano obszar wymagający rewitalizacji i definiowano problemy związane z tym obszarem.
- Gmina Trzebnica stale się rozwija. Zależy nam na tym, by stale
podnosić jej atrakcyjność i zwiększać bezpieczeństwo mieszkańców. Nie byłoby to możliwe bez
pozyskania środków zewnętrznych. Dlatego cieszę się, że dzięki
Lokalnemu Programowi Rewitalizacji, który realizujemy już
od kilku lat, udało się nam od-

Na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, pracownicy oświaty, reprezentanci poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego, a także osoby prywatne zainteresowane programem.

Burmistrz Marek Długozima podziękował za przybycie, a duże
zainteresowanie projektem świadczy o tym, że wielu leży na sercu poprawa jakości i komfortu życia mieszkańców.
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godziny otwarcia: pn. - pt. 10.00

ZMIANA

LOKALIZACJI
z ulicy

Daszyńskiego 35
na ulicę

Św. Jadwigi 1D

Trzebnica ul. Św. Jadwigi 1D (budynek Triady)

- 17.30

sob. 10.00

- 13.00

SALON
OPTYCZNYOKULISTA
tel.

601 754 974
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Szkoła w Masłowie będzie remontowana
Burmistrz Marek Długozima wizytował szkołę podstawową w Masłowie, gdzie wspólnie z dyrektor Jadwigą
Drobik rozmawiał o inwestycjach, które zwiększą komfort edukacji dzieci tam uczęszczających. Zgodnie z ustaleniami, wyremontowane zostanie ogrodzenie oraz pierwsze piętro drugiego z budynków szkoły, a chodniki łączące
budynki zostaną wyłożone nową kostką. Co więcej – do
placówki zostaną zakupione nowe stanowiska komputerowe, które usprawnią naukę.
- Konsekwentnie wspieram placówki oświatowe znajdujące się w
naszej gminie, dążąc do jak najlepszych warunków edukacyjnych
dzieci – teraz przyszedł czas na
szkołę w Masłowie. Remont pierwszego piętra jednego z budynków
szkoły obejmować będzie toalety, bibliotekę i salę zajęć. Powstanie nowe ogrodzenie, teren przed
szkołą ulegnie przearanżowaniu
– wycięte będą niektóre z drzew,
powstaną nowe ścieżki piesze pomiędzy budynkami – powiedział
burmistrz Marek Długozima.
- Prace przeprowadzane w szkole
w Masłowie są konsekwencją starań i troski pani dyrektor Jadwigi
Drobik oraz spotkań z rodzicami,
podczas których rozmawialiśmy
o przyszłości placówki oraz jej remoncie.

▶

- Cieszymy się z obietnicy remontu, który rozpocznie proces
modernizacji w naszej placówce.
Dziękuję panu burmistrzowi za
podjętą decyzję o dalszym funkcjonowaniu naszej szkoły i za zaangażowanie w sprawy polepszenia
komfortu nauczania – podsumowała dyrektor Jadwiga Drobik.
Remont Szkoły Podstawowej w
Masłowie, to kolejna inwestycja w
szkoły znajdujące się w sołectwach.
Wcześniej remontowi poddane zostały szkoły w Boleścinie - gdzie remontowane są łazienki oraz Zespół
Szkół w Ujeźdźcu Wielkim, a już
niebawem rozpocznie się remont i
przebudowa Szkoły Podstawowej w
Kuźniczysku. Powstanie tam również nowoczesna hala gimnastyczna.

▶

▶

Remont obejmie także sale zajęć.

R

SPRZEDAŻ
INSTAL

tel. sklep 713 121 900
tel. kom. 695 199 127
e-mail:
instalplus.edytagajda@gmail.com

K

L

Prace będą miały na celu poprawę warunków
edukacji dzieci.

Zmienione zostanie ogrodzenie.

A

M

A

SKLEP INSTALACYJNO-SANITARNY
TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA

PLUS

• rury, kształtki PCV, PE, PP,
betonowe
• studnie kanalizacyjne, włazy
żeliwne i betonowe
• armatura sanitarna
• grzejniki, kotły grzewcze
• oczyszczalnie, separatory,
zbiorniki
• systemy odwodnień
• urządzenia do instalacji
wodociągowej
• pompy ciepła

E

▶

Wejście do szkoły w Masłowie.

MONTAŻ
SYSTEM

PLUS
DORADZTWO

PROMOCJA
SÓL TABLETKOWA
DO ZMIĘKCZACZY 25kg

25zł

TRZEBNICA ul. Obornicka 47
godziny otwarcia: pn.-pt. 7-17 sob. 7-13

• instalacje
• roboty ziemne
• sieci: wodociągowa,
kanalizacyjna,
deszczowa, drenaż,
szamba, przyłącze
wod.-kanalizacyjne,
separatory tłuszczu
i ropopochodnych
• instalacje wewnątrz
obiektów: wod.-kan.,
centralne ogrzewanie,
gaz, pompy ciepła itp.

tel. kom. 601 78 52 44
e-mail:
system-plus.miroslaw.gajda@wp.pl
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Księginice z nowymi drogami
Dobra informacja dla mieszkańców Księginic:
oprócz zapowiadanej budowy chodnika łączącego tę miejscowość z Trzebnicą oraz nowej świetlicy wiejskiej, już niebawem rozpoczną się tam
prace związane z budową oraz remontami dróg.
Jak mówi burmistrz Marek Długozima – W chwili obecnej przygotowywana jest dokumentacja oraz
składane są wnioski o dofinansowanie z programu
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Samorząd

◀

Wśród wspomnianych dróg
znajdą się między innymi ulice:
Sadowa, Świerkowa, Kukułcza,
Trzebnicka, Lipowa, Stawowa, Złota, Działkowa, Cicha oraz Czereśniowa. Warto tu też wspomnieć,
że budowę nowych dróg w miejscowości Księginice rozpoczął kompleksowy remont ul. Łabędziej,
której mieszkańcy już mogą się
cieszyć z komfortowych warunków
przemieszczania się oraz z poprawy bezpieczeństwa – na całej długości zamontowano progi zwalniające. – Wspomniane inwestycje nie

▶

byłyby możliwe bez dobrej współpracy z panią sołtys Marią Barbarą Ciepluch, która konsekwentnie
zabiegała o realizację tych zadań
- mówi burmistrz Marek Długozima.
A jak na wiadomość o planowanych inwestycjach zareagowali
mieszkańcy? – Cieszę się, nasza
miejscowość bardzo się rozrosła,
dlatego tak potrzebne są te inwestycje w nowe ulice, dzięki którym kolejni mieszkańcy będą się mogli u
nas osiedlać – mówi pan Andrzej,
a inna z mieszkanek dodaje: – To
naprawdę dobra wiadomość. Na
jednej z tych ulic mieszka moja
koleżanka i wiem, jak trudno się
tam dostać. Niewątpliwym plusem

▶

Burmistrz Marek Długozima wspólnie z sołtys Marią Barbarą Ciepluch na ul. Łabędziej, która była
pierwszą z planowanych inwestycji drogowych we wsi Ksieginice.

jest również chodnik łączący naszą
miejscowość z Trzebnicą. Teraz będzie nie tylko blisko do miasta, ale
i trasa będzie bezpieczna – zakończyła.
W tym miejscu warto przypomnieć, że projektowane są również

▶

Obecny stan ul. Kukułczej oraz…

R

E

K

TEC H N I K A
GRZEWCZA
I SANITARNA

systemy kanalizacyjne i wodociągowe

L

drogi w Domanowicach, Brzeziu,
Głuchowie Górnym, Ujeźdźcu
Wielkim oraz łączące miejscowości
– Szczytkowice z Brzykowem, Cerekwicę z Masłowem oraz Boleścin
z Głuchowem Górnym. W ostatnich latach do użytku oddane zo-

stały także nowe drogi w Ujeźdźcu
Małym, Głuchowie Górnym, Cerekwicy czy wspominana ul. Łabędzia w Księginicach.
[SH]

...ul. Sadowej.

A

M

A

Zmiękczacz
do wody

FIrmy AQUASOFT

cena:

1420 zł

PRZY ZAKUPIE ZMIĘKCZACZA
WOREK SOLI 25 KG ZA 1 ZŁ
PHU WEKTOR
Roosevelta 3 TRZEBNICA
71 387 21 75
783 960 534
wektor@op.pl
www.wektortrzebnica.pl
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Winna Góra – Park Kultury Trzebnica
W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie burmistrza Marka Długozimy z Bartoszem Żmudą z CREOPROJECT, podczas którego przedstawiona została
burmistrzowi wstępna koncepcja zagospodarowania
terenu Winnej „Kociej” Góry.
W spotkaniu uczestniczyli również prezes Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej Jacek Kowalski oraz
wiceprezes Dariusz Koprowski.
Ich obecność wynikała z faktu,
iż jednym z elementów mającego
powstać Parku będzie kampus dla
dzieci i młodzieży, będący idealnym uzupełnieniem bogatej oferty edukacyjno-kulturalnej, która
już niebawem wpisze się na stałe
w obraz miasta.
Oprócz wspomnianych gości
udział w spotkaniu wzięli: naczelnik wydziału promocji Jakub
Szurkawski, naczelnik wydziału
architektury i urbanistyki Joanna
Bębenek, Katarzyna Styperek z
wydziału architektury i urbanistyki oraz Paweł Ziembiński naczelnik wydziału pozyskiwania

▶

funduszy.
Zgodnie z wcześniejszymi założeniami w obrębie Winnej Góry ma
zostać stworzony Park Kultury
Trzebnica, na którego terenie, według wstępnych ustaleń, znajdzie
się między innymi ścieżka dydaktyczna Homo Erectusa, stanowisko edukacyjne oraz tematyczny
plac zabaw. Wśród licznych pomysłów najciekawszymi wydają
się być również: możliwość powstania ścianki wspinaczkowej,
tyrolka czy zjeżdżalnia grawitacyjna. Warty uwagi jest również
pomysł zakładający, że na teren
przyszłego parku dostaniemy się
za pomocą reaktywowanej kolejki wąskotorowej. Na jego terenie,
jak wcześniej wspominaliśmy, ma
się również znaleźć kampus, w
którego ramach powstać mogły-

Na Winnej Górze powstanie obserwatorium astronimiczne.

▶

W szczegółowej prezentacji omówiona została koncepcja zagospodarowania Winnej „Kociej” Góry.

by także: punkt widokowy, restauracja z rozległą panoramą na
Trzebnicę, obserwatorium astronomiczne czy przestrzeń wystawowa.
- W bardzo dobrą stronę zmierzają sprawy związane z rozwojem
terenu Winnej Góry. Dzisiejsze
spotkanie wraz z zaprezentowa-

▶

nymi grafikami koncepcyjnymi
utwierdziły mnie w przekonaniu,
że Park Kultury Trzebnica stanie się jednym z najjaśniejszych
punktów na mapie turystycznej
całego regionu. Również pomysł
powstania w tym miejscu kampusu edukacyjnego wydaje się być
idealnym rozwiązaniem służą-

cym nie tylko dzieciom goszczącym w naszym mieście i korzystającym z naszej bogatej oferty
sportowej, ale także wszystkim
mieszkańcom gminy Trzebnica i
Dolnego Śląska – powiedział burmistrz Marek Długozima.
[SH]

Prezentację prowadził Bartosz Żmuda z CREOPROJECT.

BURMISTRZ GMINY TRZEBNICA
ogłasza

K O N K U R S NA
STANOWISKO DYREKTORA
Gminnej Szkoły Muzycznej I stopnia im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy
ul. 3 Maja 6, 55-100 Trzebnica
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych
szkół i rodzajach publicznych placówek.
Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone
w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szko ły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 832).
Oferty należy składać: - w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy”
- w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres: Urząd Miejski w Trzebnicy pl. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pokój nr 40 (sekretariat).
Bliższych informacji udziela: Dyrektor ZAPO Agnieszka Moździerz tel.71 3120 259.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną
powiadomieni pisemnie.

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

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

Najszczersze wyrazy współczucia
i z serca płynące słowa otuchy
dla

Andrzeja Łoposzki
dyrektora Banku PKO i radnego
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z powodu śmierci

Mamy

składa
Marek Długozima
burmistrz Gminy Trzebnica
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Gminne Centrum Kultury - Modernizacja Roku

PRZED

PO
Po raz kolejny działania burmistrza Marka Długozimy na rzecz lokalnej społeczności przyniosły wspaniały rezultat. Mieszkańcy w ubiegłym roku zyskali gruntownie przebudowane, w pełni zmodernizowane oraz nowoczesne
Gminne Centrum Kultury, dzięki któremu mają teraz dostęp do kultury w
zupełnie nowym wydaniu. Te działania zostały docenione nie tylko w lokalnym środowisku, ale również przez kapitułę konkursu Modernizacja Roku.

▶

Nowoczesne wnętrza ARTKawiarni.

Była to już XX edycja tego
prestiżowego
ogólnopolskiego
konkursu, odbywającego się pod
patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
Instytutu Badawczego Dróg i
Mostów.
- Cieszę się, że nasze działania
zostały docenione i zauważone.
W tym roku do konkursu zgłosiliśmy GCK, a w przyszłym będzie
to zapewne Gminne Centrum
Medyczne TRZEBNICA-ZDRÓJ
- powiedział burmistrz Marek
Długozima. - Warto przypomnieć, że w 2009 roku wygraliśmy w konkursie Modernizacja
Roku za rewitalizację i remont
płyty Rynku w Trzebnicy, później w konkursie tym doceniono
zmiany, jakie zaszły w Parku Solidarności, w ubiegłym roku otrzymaliśmy dyplom za modernizację
obiektów obecnej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Muzycznej w Trzebnicy, a w tym roku za
Modernizację Gminnego Centrum Kultury i Sportu - dodaje.

▶

Odnowiona sala kinowa.

nosprawnych i starszych, w tym
windę, a także specjalne miejsca
na widowni.
Celem konkursu Modernizacja Roku jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji tych przedsięwzięć budowlanych ukończonych
w roku 2015, które wyróżniają
się szczególnymi walorami. Ideą
konkursu jest propagowanie i
wspieranie działań dla ratowania
budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji,
przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych
bez realizacji nowych inwestycji.

Gminne Centrum Kultury to
obiekt, na którego modernizację
czekało wiele pokoleń trzebniczan. Wewnątrz budynku znajduje się sala widowiskowo-kinowa, która spełnia zarówno rolę
rozrywkową (wyświetlane są
filmy 2D i 3D), jak i konferencyjną. Nowoczesne pomieszczenia,
w których odbywają się zajęcia
licznych sekcji, ARTKawiarnia miejsce spotkań młodzieży, gdzie
odbywają się również kameralne
koncerty, multifunkcyjna sala
konferencyjno-bankietowa Retro,
czy sale prób dla trzebnickich zespołów oraz Trzebnickiej Orkiestry Dętej – to tylko niektóre atuty zmodernizowanego budynku.
Dodatkowo budynek zawiera szereg udogodnień dla osób niepeł-

▶
▶

Burmistrz Marek Długozima ze statuetką za Modernizację Roku
2009.

Konkurs promuje więc: funkcjonalność modernizowanych i
przebudowywanych budynków,
nowoczesność technologii i rozwiązań projektowych, stosowanie owych technik, efektywnych
i bezpiecznych urządzeń, wysoką
jakość wykonawstwa robót budowlanych i konserwatorskich,
stosowanie wysokiej jakości materiałów, wysokie efekty ekologiczne, a w przypadku obiektów
zabytkowych dbałość o architekturę i ochronę dziedzictwa kulturowego, zachowanie pierwotnych
walorów budowli i ochronę dóbr
kultury współczesnej.
[EM]

Przyznany Dyplom potwierdza jakość wykonanej w Trzebnicy inwestycji – zarówno pod względem budowlanym, jak i ze względu
na aspekt zachowania ich zabytkowych i historycznych walorów.
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Dobre badania to podstawa leczenia
Laboratorium w Szpitalu św. Jadwigi w Trzebnicy jest
profesjonalne-zasprawądoskonaleprzygotowanejkadry, jak też sprzętu, jakim dysponuje. Czynne jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Tak więc pacjent może
być obsłużony w każdej chwili. Co najważniejsze badaniawykonywanesąodrazu,nieczekająkilkugodzinna
transport–wzwiązkuztymsąbardzodokładneiszczegółowe.
Laboratorium jest integralną częścią Szpitala św. Jadwigi Śląskiej
i robi wrażenie. Nie jest to maleńkie pomieszczenie z leżanką
osłoniętą kotarą, gdzie naprędce
pobiera się krew. To profesjonalne pomieszczenia – każde służy
do czegoś innego. W jednym pobierany jest materiał, w drugim
poddawany badaniom, w innym
wydawane są wyniki. Cała załoga
obecnie liczy 15 osób: 8 diagnostów laboratoryjnych, a czterech z
nich mają specjalizacje, dwie osoby są w trakcie.
Kierownikiem jest Lilla Rejek,
magister analityki klinicznej,
specjalista diagnostyki laboratoryjnej, transfuzjologii oraz
zdrowia publicznego. Osoba niezwykła. W zaledwie kilkanaście
minut potrafi oczarować spokojem, rzeczowością, pasją do tego
co robi. Jak sama mówi – jest wymagająca, ale potrafi też docenić
pracowników. Właśnie dlatego
wchodząc do laboratorium, nie
wyczuwa się stresu, zdenerwowania czy niepotrzebnego spięcia.
O badaniach i tym, co można z
nich wyczytać, mogłaby opowiadać godzinami. Tak ciekawie, że
nawet laik chłonąłby każdą ciekawostkę.
- Współczesna diagnostyka laboratoryjna jest niezwykle ważnym
działem medycyny. Niezbędnym
dla całego procesu leczenia (począwszy od diagnozy a skończywszy na monitorowaniu przebiegu choroby i efektów leczenia).
Zajmuje też strategiczne miejsce
w szeroko pojętej profilaktyce
zdrowotnej. Ma więc ogromne
znaczenie dla każdego człowieka
zarówno w aspekcie indywidualnego, społecznego, a nawet glo-

▶

balnego podejścia, np. pozwala na
śledzenie dróg rozprzestrzeniania
się chorób zakaźnych – wyjaśnia
Lilla Rejek.
Materiał nie może czekać

Dziś jak grzyby po deszczu pojawiają się różnego rodzaju punkty
poboru materiału do badań. Następnie materiały te są one gromadzone i czekają kilka godzin
na transport do profesjonalnego
laboratorium. Może się zdarzyć,
że pobrana od pacjenta krew trafi tam po 4-5 godzinach. Co to
oznacza dla wyniku?
Każdy pacjent powinien wiedzieć, że w diagnostyce laboratoryjnej ważny jest czas. Materiał
nie może czekać kilku godzin na
badanie, bo w tym czasie zachodzą w nim zmiany. A wynik może
być niemiarodajny.
- Na przykład krew pobrana, by
zbadać elektrolity (sód, potas,
magnez) absolutnie nie może czekać na analizę, ponieważ podczas
nawet niedługiego przechowywania krwi pełnej, potas uwalnia się
z krwinek do surowicy i zawyża
znacznie wynik wprowadzając
lekarzy i pacjentów w błąd, i tym
samym może spowodować niebezpieczne dla zdrowia a nawet
życia działania. Podobnie zachowują się inne parametry np. próby wątrobowe, markery chorób
mięśni – wyjaśnia L. Rejek. - Odwrotny efekt obserwujemy także
przy oznaczeniu glukozy we krwi,
które powinno być wykonane jak
najszybciej po pobraniu, ponieważ w trakcie przechowywania
poziom glukozy gwałtownie
spada, co może spowodować niewykrycie cukrzycy czy zespołu
metabolicznego. W konsekwencji

zaś związane z tym opóźnione lub
zaniechane leczenie może spowodować negatywny dla zdrowia
a nawet życia stan - udar, zawał,
zaburzenia endokrynne, niepłodność... - wylicza.
Nawet przy zwykłym badaniu
moczu czas przechowywania jest
ważny. Im dłuższy, tym mniejsze
prawdopodobieństwo prawidłowej analizy .
- Podczas oczekiwania na badanie czy podczas transportu następują wielokierunkowe zmiany
np. namnażają się bakterie (w
sprzyjających warunkach bakterie podwajają swą liczbę co 20
minut), sugerując zakażenie dróg
moczowych, ale również wpływają na pH moczu. Podczas przechowywania moczu rozpadają się
elementy morfotyczne, co z kolei
powoduje zaniżenie wykrywanych w mikroskopie zarówno
leukocytów, jak i erytrocytów,
których obecność wskazuje na
chorobę dróg moczowych i nerek
– wymienia kierownik trzebnickiego laboratorium.
Podkreśla, że szczególnie istotne
znaczenie ma czas w badaniach
niektórych hormonów. Po pobraniu badania muszą być natychmiast odwirowane, a surowica
czy osocze natychmiast zabezpieczone
- Podane tu przykłady są tylko
wierzchołkiem góry lodowej zafałszowań wyników z powodu
wydłużania czasu jaki upływa
od pobrania do analizy, a należy
jeszcze pamiętać o innych szkodliwych czynnikach jak: temperatura , nasłonecznienie i inne –
informuje kierownik.
Dobrze zinterpretować

Drugim ważnym aspektem, na
który zwraca uwagę Lilla Rejek
jest niewłaściwa interpretacja
badań. Niestety, sporą w tym rolę
odgrywa wszechobecny internet.
Pacjenci sami próbują dokonać
oceny wyników, co może się okazać tragiczne w skutkach. Od nieadekwatnego lęku, a nawet strachu począwszy i skończywszy na
nieprawidłowej diagnozie i często
ogromnych niepotrzebnych kosztach. - Dlaczego tak się dzieje ?

Lilla Rejek - kierownik laboratorium, magister analityki klinicznej, specjalista diagnostyki laboratoryjnej, transfuzjologii oraz zdrowia publicznego.

▶

Ułatwiają nam to zamieszczone
na wyniku normy . Ale zapominamy, że to dopiero pierwszy krok
w interpretacji wyniku badań, na
którym nie można zakończyć
analizy problemu – wyjaśnia.
Bo co nam mówią „normy”
albo czego nam nie mówią? - Po
pierwsze normy odpowiadają
wartościom prawidłowym dla ok.
95 procent populacji (lub mniej).
Czyli każdy z nas może znaleźć
się w przedziale tych pozostałych
5proc., a wówczas nasz patologiczny wynik nie będzie świadczył o chorobie (choć potencjalnie
na nią wskazuje). Może być też w
drugą stronę - wynik będzie w
normie, pomimo obecnej choroby (przykładem są markery nowotworowe) – wylicza.
Podkreśla, że każdy człowiek w
odpowiednim okresie swojego życia ma swoją indywidualną normę zależną od wieku, płci, masy
ciała, genów, diety i stylu życia.
Ta norma często różni się od populacyjnej - tej zamieszczonej na
wyniku. Nie warto więc samemu
analizować wyników. – Tylko
specjaliści z doświadczeniem, a
takich w trzebnickim laboratorium nie brakuje, potrafią czytać
„między wierszami” – wyjaśnia
L. Rejek. – Zauważamy to, czego
nie widzą inni. Dzięki temu lekarze mogą jak najszybciej ukierunkować leczenie danego pacjenta
– mówi.
Dodaje, że bardzo duże znaczenie na wynik badania ma dieta
oraz przyjmowane leki, co najczęściej widać przy trudnościach
z ustawieniem odpowiedniego
poziomu INR w leczeniu chorób
zakrzepowo-zatorowych.
- Szczególnym problemem są
także mody na określone badania, które często niewiele mają
wspólnego z rzeczywistą potrzebą. Tendencjom takim ulegają
nawet lekarze i diagności, ale najczęściej pracownicy zawodów paramedycznych, np. dietetycy bez
odpowiedniego wykształcenia. Ci
ostatni często nie mają odpowiedniej, krytycznej wiedzy niezbędnej do oceny danego parametru.
Łatwiej więc ulegają presji firm
zarabiających na tych usługach
lub produktach. Znamiennym

przykładem jest sugerowanie
celiakii i diety bezglutenowej u
zdrowych osób bez jakichkolwiek
wskazań do takiej diagnostyki
czy diety lub sugerowanie grzybic
wewnętrznych u zdrowych osób –
przestrzega pani kierownik.
W Trzebnicy całodobowo

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej pracuje w trybie całodobowym (bez przerwy) wykonując
badania laboratoryjne. W trzebnickim laboratorium, jednym z
nielicznych w Polsce, materiał
mikrobiologiczny posiewany jest
24 godziny na dobę, co pozwala
na skrócenie czasu otrzymania
wyniku nawet o dobę. W przypadku leczenia infekcji ma to
ogromne znaczenie.
Badania wykonywane są na podstawie skierowań wystawianych
przez współpracujących ze szpitalem lekarzy większości okolicznych przychodni i ośrodków
zdrowia. W przypadku braku
skierowania badania można wykonać odpłatnie.
Znakomita większość wyników
dostępna jest już w dniu pobrania
krwi. Istnieje także możliwość
wykonania badania „na cito” i
otrzymania wyniku w ciągu godziny, za niewielką dopłatą - 5 zł.
Wykwalifikowany personel zinterpretuje skomplikowane wyniki badań.
Jak zaznacza Lilla Rejek, trzebnickie laboratorium wykonuje
nie tylko podstawowe badania,
ale także wykrywające groźne
wirusy oraz badania wykrywające rzadkie wady genetyczne, a
nawet badania mówiące o predyspozycjach do wykonywania określonego sportu. Jednakże wszystkie wyniki koniecznie muszą być
zinterpretowane przez doświadczonych specjalistów, bo to oni
potrafią znaleźć zawiłe zależności
badań i choroby, nie dopisując do
tego żadnej ideologii – podkreśla
kierownik Lilla Rejek.
Warto więc czasami zastanowić
się – gdzie i kiedy się badać oraz
kogo zapytać o celowość niektórych analiz. I najważniejsze – co
zrobić z gotowym wynikiem?
Agnieszka Pruszkowska-Jarosz

Trzebnickie laboratorium działa 24 godziny na dobę przez cały tydzień.
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O nowoczesnym sposobie odbywania kary
W dniach 25-26 lutego 2016 r. w siedzibie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kara ograniczenia wolności w
perspektywienowychzałożeńpolitykikryminalnejwPolsce”.OrganizatoramitegowydarzeniabyłyUniwersytetWrocławskiWydział
Prawa, Administracji i Ekonomii – Katedra Prawa Karnego Wykonawczego, Sąd Okręgowy we Wrocławiu oraz Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS, którego wiceprezesem
jest Grzegorz Miśta, mieszkaniec gminy Trzebnica Jest on jednocześnie zastępcą kuratora okręgowego we Wrocławiu. Zaproszeni
prelegenciprzedstawiliproblematykękaryograniczeniawolnościz
czterechperspektyw:prawno-naukowej,sędziowskiej,kuratorskiej
i organizacji pozarządowych.
▶
Do udziału w konferencji zaproszeni zostali sędziowie, kuratorzy sądowi, przedstawiciele
samorządu terytorialnego. Wśród
zaproszonych przez Prezesa Sądu
Okręgowego we Wrocławiu panią Ewę Barnaszewską gości znalazł się również burmistrz Gminy
Trzebnica Marek Długozima. W
tym miejscu warto przypomnieć,
że to Gmina Trzebnica jako jedna
z pierwszych zainteresowała się
problemem nowoczesnego odbywania kary pozbawienia wolności,
sama będąc współorganizatorem
konferencji poświęconej tej tematyce. Odbyła się ona z inicjatywy
Grzegorza Miśty w maju 2014 roku
w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy.
Kolejnym elementem świadczącym o nowoczesnym spojrzeniu na
problem więziennictwa w Polsce

była umowa współpracy podpisana przez burmistrza Marka Długozimę i dyrektora okręgowego
Służby Więziennej we Wrocławiu
płk. Ryszarda Godylę. Na jej mocy
więźniowie odbywający karę w zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu
nieodpłatnie wykonywali prace
zlecone im przez Gminę Trzebnica.
W ten sposób oczyszczony został
teren pod mający powstać park dla
psów czy tereny za stadionem miejskim Fair Play Arena.
- Te działania pokazują, że jako
jedni z pierwszych wychodzimy
naprzeciw nowoczesnemu podejściu do tematu odbywania kary
pozbawienia wolności. Już podczas
zorganizowanej przez nas w 2014
roku konferencji, daliśmy jasno do
zrozumienia, że chcemy umożliwić prace skazanym, wspomagając

Konferencja zorganizowana w Urzędzie Miejskim w maju 2014 roku.

tym samych ich
resocjalizację – powiedział burmistrz Marek Długozima. –
Uważam, że każdy zasługuje na
szansę odpracowania swoich złych
uczynków. Taka forma readaptacji
więźniów jest również burzeniem
negatywnego stereotypu, który powoduje, że wszyscy więźniowie postrzegani są jako groźni przestępcy,
którzy nie mają już żadnych szans
powrotu do społeczeństwa. Często
jednak zapomina się o tych, którzy
osadzeni zostali w zakładzie karnym, ponieważ na przykład splot
skomplikowanych życiowych wydarzeń pokrzyżował ich normalne
funkcjonowanie. My chcemy dać
szansę powrotu do społeczeństwa
każdemu, kto w ocenie ekspertów
ze służby więziennej rokuje takie
nadzieje. Stąd nasze stałe zainte-

resowanie problemem i udział w
konferencji poświęconej tej tematyce – zakończył burmistrz.
Jak podkreśla Grzegorz Miśta,
wiceprezes Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych FRONTIS udział
liderów samorządowych w naszej
konferencji jest z całą pewnością
przejawem ich odpowiedzialnego
podejścia do kwestii tworzenia odpowiednich warunków wykonywania kar ograniczenia wolności.
Zadanie to ustawodawca powierzył
kuratorskiej służbie sądowej i samorządowi terytorialnemu. Należy
podkreślić, że w gminie Trzebnica,
jako jednej z pierwszych, stworzono bardzo dobre warunki do wykonywania przez sprawców stosunkowo mniej dolegliwych przestępstw i
wykroczeń, prac na cele społeczne.
Dzięki temu mają oni możliwość
swoistej spłaty długu wobec środo-

wiska, w którym dokonali szkody.
Nie tracą przy tym relacji z rodziną, mogą być aktywni zawodowo
a jednocześnie społeczeństwo nie
ponosi tak dużych kosztów, jak w
przypadku, gdyby odbywali kary
pozbawienia wolności (nawet 3100
zł miesięcznie). W wielu krajach
Europy kara ograniczenia wolności
jest bardzo dobrze odbierana przez
społeczności lokalne.
Warto dodać, że taka forma odpracowania przez skazanych swojej
kary znacznie pomaga w resocjalizacji, a taki model funkcjonowania
więźniów w społeczeństwie od wielu lat z powodzeniem sprawdza się
w krajach europejskich. W naszym
kraju w dalszym ciągu jeszcze niewiele gmin decyduje się na tego
typu współpracę.
[SH]

▶

Wśród zaproszonych samorządowców znalazł się burmistrz Marek Długozima. Gmina Trzebnica jako jedna z pierwszych zainteresowała się problemem nowoczesnego odbywania kary pozbawienia wolności.

▶

Od lewej: dziekan Wydziału Prawa UW - profesor Włodzimierz Gromski, rektor UW
- prof. Marek Bojarski, prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu - Ewa Barnaszewska
oraz profesor Tomasz Kalisz z Wydziału Prawa UW.

▶

Podczas konferencji w Trzebnicy. Od lewej ppłk. Krystyna Zuwała, zastępca dyrektora Okręgowego OSIW, burmistrz Marek Długozima, Marcin Soliński, wiceprezes
Sądu Okręgowego, Przemysław Popławski, starszy kurator sądowy oraz Grzegorz
Miśta, zastępca kuratora okręgowego we Wrocławiu.

▶

Prelegenci przedstawili problematykę kary ograniczenia wolności z czterech perspektyw: prawno-naukowej, sędziowskiej, kuratorskiej i organizacji pozarządowych. Wykład prowadzi profesor Jacek Giezek z UW.

14

O akwenach i współpracy
Burmistrz i prezes podjęli także
temat dotyczący odnowienia i
podpisania umów dzierżawnych
na akweny, które od lat użytkują wędkarze. Ustalono, że Staw
Gondolowy będzie intensywnie
zarybiany i będzie służył do przeprowadzenia szkółek wędkarskich dla najmłodszych adeptów
sztuki wędkarskiej oraz przeprowadzenia zawodów dla dzieci i
dorosłych. Materiał zarybieniowy
ze stawu będzie z kolei wykorzy-

2 marca burmistrz Marek Długozima spotkał się z Karolem
Wszołkiem,prezesemKołaWędkarskiegonr23wTrzebnicy
orazMarkiemPaleczkiem-członkiemzarządu.Rozmawiano
o wzajemnej współpracy dotyczącej utrzymania w odpowiednimporządkuzbiornikówwodnychorazorganizacjiflagowychzawodówwędkarskichpromującychTrzebnicę,czyli
Dzień Dziecka oraz Święto Sadów.

Samorząd

◀

stywany do zarybień pozostałych
akwenów.
- Wzajemna współpraca z burmistrzem przynosi nam wiele korzyści. Widać to w realizacji ochrony
wód, jak i działalności sportowej.
Podczas spotkania podziękowaliśmy burmistrzowi Markowi
Długozimie za wieloletnią pomoc
i wsparcie finansowe sportu wędkarskiego w Trzebnicy – powiedział prezes Karol Wszołek.
Przypomniał także, że 19 marca

to Dzień Wędkarza. W tym dniu
członkowie koła świętują i jednocześnie porządkują i przygotowują akweny do sezonu.
Zbiórka chętnych będzie miała
miejsce o godz. 13 między stawami Leśnymi przy Hotelu Trzebnica. Prezes zaprasza sympatyków wędkarstwa do uczestnictwa
w akcji sprzątania.
[der]

PZW Koło nr 23 Trzebnica - preliminarz zawodów wędkarskich na 2016 rok
Lp.

Zawody

Data

Miejsce

Metoda

Uwagi

10.04.2016
17.04.2016
24.04.2016
15.05.2016
18/19.06.2016
16/17.07.2016
20/21.08.2016
25.09.2016

Stawy Leśne
Barycz (Sławoszowice)
Stawy Leśne
Biedaszków Mały
Stawy Leśne
Stawy Leśne
Stawy Leśne
Stawy Leśne

Spławikowa
Spławikowa
Spławikowa
Spławikowa
Spławikowa/Gruntowa
Spławikowa/Gruntowa
Gruntowa
Spławikowa

Zamknięte
Zamknięte
Zamknięte
Otwarte
Otwarte
Otwarte
Otwarte
Otwarte

01.05.2016
11.09.2016
06.11.2016

Odra
Odra
Bajkał

Spinning
Spinning
Spinning

Zamknięte
Zamknięte
Zamknięte

21.02.2016
do ustalenia
05.06.2016
24.07.2016

Stawy Leśne

Dowolna
Spławikowa
Spławikowa
Spławikowa

Zamknięte
Otwarte
Otwarte
Zamknięte

SPŁAWIK
1
2
3
4
5
6
7
8

Puchar Prezesa
Mistrzostwa Koła - I tura
Mistrzostwa Koła - II tura
Puchar Kapitanatu Sportowego i SSR Trzebnica
Puchar nocy - indywidualnie
Puchar nocy - pary
Puchar lata
Złota Rybka + Emeryci i Renciści
SPINNING

8 Puchar wiosny
9 Puchar lata
10 Puchar jesieni
ZAWODY DODATKOWE
11
12
13
14

Pod lodowe lub spinning (boczny trok)
Zawody Szkółek Wędkarskich
Dzień Dziecka o Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica
Kurier Gmin

Stawy Leśne
Zajączków

LIGA ZAPRZYJAŹNIONYCH KÓŁ

▶

Spotkanie burmistrza Marka Długozimy z prezesem koła Karolem Wszołkiem i Markiem Paleczkiem.

15
16
17
18

O puchar Kół Zacisze i Milicz
08.05.2016
Błekitna Laguna
Spławikowa
O puchar Koła Fishing24 i Oborniki Śląskie
26.06.2016
Szczodre
Spławikowa
O puchar Kół Trzebnica i Prusice
28.08.2016
Stawy Leśne
Spławikowa
O puchar Kół Milicz
18.09.2016
Stawy (Sławoszowice)
Spławikowa
Terminarz i miejsca zawodów mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od założeń Kapitanatu Sportowego
Wytłuszczone zawody zaliczane są w 2016 roku do GP Koła nr 23 - spławik

Otwarte
Otwarte
Otwarte
Otwarte

Reklama trzebnickich obiektów w regionie
GminaTrzebnicarozpoczęłazewnętrznąkampaniereklamową. Pierwszy baner zapraszający do Gminnego
ParkuWodnegoTrzebnica-Zdrój,kinaiSzkołyMuzycznej
zawisł w Miliczu przy jednej z głównych ulic miasta.

Samorząd

◀

Kolejne reklamy mają pojawić się
w regionie. Nie zabraknie także
banerów reklamujących Trzebnicę także we Wrocławiu. Gmina
Trzebnica ma się bowiem czym
chwalić. Oprócz Gminnego Parku Wodnego Trzebnica-Zdrój,
który odwiedza coraz więcej gości, poszczycić się może także
nowo wyremontowanym kinem
Polonia, gdzie wyświetlane są
najnowsze filmy. I ten obiekt znajdzie się na banerach, które zawisną w innych miejscowościach.

To strzał w dziesiątkę, bo w niewielu miastach takie kino funkcjonuje. Gmina Trzebnica może
poszczycić się bogatą infrastrukturą sportową i jest to jeden z powodów, dla których może wyjść z
tak bogatą ofertą na zewnątrz.
- Wkrótce atrakcji przybędzie.
Kręgielnia, sala fitness, siłownia,
sala do squasha to wszystko już
niebawem powstanie i zasili, i tak
już bogatą, ofertę naszej gminy.
Chciałbym, by każdy kto odwiedzi nasze miasto wyjechał stąd
pełen wrażeń – zarówno duchowych, jak i sportowych – mówi
burmistrz Marek Długozima.
R

E

▶
K

Baner, który zawisł w Miliczu. Wkrótce podobne pojawią się w wielu miejscach na Dolnym Śląsku.
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Wędkarze podsumowali sezon
W niedzielę 28 lutego 2016 r. w Urzędzie Miejskim w
Trzebnicy odbyło się sprawozdawcze walne zgromadzenie członków trzebnickiego koła nr 23 Polskiego
Związku Wędkarskiego.

Społeczeństwo

◀

Na początku prezes Karol
Wszołek przywitał przybyłych
kolegów i koleżanki. Następnie
zgromadzeni na sali członkowie
koła dokonali wyboru przewodniczącego, który poprowadził
zebranie. W trakcie obrad prezes

wraz z członkami zarządu wręczył odznaczenia Wzorowy Młody Wędkarz, które otrzymali: Latus Mateusz, Jędrzejczyk Bartosz,
Michałkiewicz Paweł i Piotr.
Zostały także wręczone puchary i dyplomy najlepszym zawodnikom, którzy zajęli pierwsze
trzy miejsca w kategorii „senior”
i „junior/kobieta” w lidze koła

ubiegłego sezonu w wędkarstwie
spławikowym, a także najlepszym
zawodnikom w połowach wędką
spinningową. W spławiku w kategorii senior zwyciężył Robert
Boczar, drugi był Paweł Nalepa,
a trzecie miejsce przypadło Dariuszowi Borowemu, natomiast
w drugiej z kategorii zwycięzcą
okazał się Bartłomiej Jędrzejczyk,
druga była Małgorzata Syguda a
na najniższym stopniu podium
stanęła Katarzyna Kinstler.
W wędkarstwie spinningowym najlepszym zawodnikiem
został Paweł Nalepa, drugi był
Robert Boczar a trzecie miejsce

▶

▶

Wyróżnieni Młodzi Wędkarze - Paweł i Piotr Michałkiewiczowie oraz Mateusz Latus.
Na zdjęciu z prezesem Koła Karolem Wszołkiem, Szczepanem Gurbodą oraz Stefanem
Łożyńskim, prowadzącym szkółkę wędkarską.
R

E

K

L

zajął Rafał Terlecki.
Specjalną statuetkę wędkarze przygotowali dla burmistrza
Marka Długozimy w dowód
uznania i wdzięczności za wieloletnią pomoc i wsparcie finansowe sportu wędkarskiego.
Po wręczaniu wyróżnień zarząd koła przystąpił do czytania
sprawozdań za rok 2015. Następnie po krótkiej przerwie wszyscy
obecni przystąpili do dyskusji na
bardzo ważne tematy, m.in. zarybiania stawów i połowu ryb na
stawie Zdrojowym. W zebraniu
uczestniczyło 38 wędkarzy z koła.
[szg]

Puchary i dyplomy za ubiegłoroczne sukcesy otrzymali m.in. - Dariusz Borowy, Paweł Nalepa i Mariusz Zmarzły.
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U nas kupisz
worki do odkurzaczy
wszystkich producentów z Europy

godziny otwarcia
pon-pt 9.30-17.30
sobota 10-14
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Reaktywacja Dyskusyjnego Klubu Filmowego drugie spotkanie
7 marca miało miejsce kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego działającego z inicjatywy burmistrza Marka Długozimy przy kinie Polonia 3D. Tym
razem członkom klubu i postronnym widzom, do których również skierowane są projekcje, towarzyszył
oscarowy film „Amy”.
Polonia 3D. Każde spotkanie to
ciekawy seans, a po nim dyskusja miłośników kina. Tym razem
widzowie obejrzeli zdobywcę
Oscara dla najlepszego filmu dokumentalnego – „Amy” o tragicznych losach Amy Wineho-

◀

Kultura

Dyskusyjny Klub Filmowy spotyka się w co drugi poniedziałek o godzinie 18.30 w sali kina

▶

use. Seans poprzedziła projekcja
refleksyjnej prezentacji filmowo
-muzycznej dotyczącej przyjaźni,
samotności, przewrotności kolei
losu oraz krótkie wprowadzenie
burmistrza Marka Długozimy:
– Obejrzeliśmy przed chwilą filmową prezentację, która, wierzę,
nastroiła nas do dobrego odbioru
dzisiejszego filmu. Niesamowita
muzyka, która jej towarzyszyła,
to dzieło wielkiego Ennio Morricone, zdobywcy Oscara 2016 za
muzykę do „Nienawistnej Ósemki” Tarantino. Tak ważne budowanie emocji w kinematografii za

pomocą muzyki to przez ostatnie
sześćdziesiąt lat często jego zasługa. Kompozycje Morricone
pamiętamy chociażby z „Cinema Paradiso” czy „Misji”. A już
za chwilę będziemy mieli okazję
zapoznać się z filmem, który nie
był jeszcze laureatem tej prestiżowej statuetki, kiedy wybieraliśmy go do naszego repertuaru.
Opowiada historię życia wielkiej
wokalistki, jej trudnych relacji,
które, sami państwo ocenią - na
ile pośrednio czy bezpośrednio,
doprowadziły do jej upadku, jej
zagubienia i szukania oparcia

▶

Podczas drugiego spotkania trzebniczanie obejrzeli film "Amy".

w wytwarzanych złudzeniach.
Z przyjemnością pragnę państwa
zaprosić już dziś na „Makbeta”,
którego zobaczymy na ekranie
już 21 marca, nieśmiertelna szekspirowska historia opowiedziana
na nowo, z pewnością warta dyskusji – zakończył burmistrz.
Po przejmującym dokumencie członkowie DKF spotkali
się w sali im. Feliksa Mułki, by
podzielić się wrażeniami i spostrzeżeniami. Kolejne spotkania
w co drugi poniedziałek, najbliższe z projekcją filmu „Makbet”
już 21 marca! Zapraszamy.

Słowo wstępne do filmu wygłosił burmistrz Marek Długozima.

Odnowią oznakowanie poziome w Trzebnicy
W dniu 9 marca burmistrz Marek Długozima podpisał
umowę z Moniką Grabowiecką, właścicielką firmy grabowiecka.pl - Bezpieczeństwo, Innowacja. Przedmiotem
umowy jest inwestycja polegająca na wykonaniu oznakowania poziomego na obszarze Trzebnicy.
Przedmiotem
zamówienia
jest wykonanie cienkowarstwowego oznakowania poziomego
na terenie całego miasta, w tym
– przejścia dla pieszych, linie zatrzymania, strzałki, oznakowanie
parkingów, dróg pożarowych,
ścieżek rowerowych, linie segregacyjne i krawędziowe, znaki
uzupełniające takie jak trójkąty
czy symbole .
Koszt wykonania tego zadnia
to nieco ponad 38 tysięcy złotych.
Wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie z zasadami i przepisaR

E

K

mi ruchu drogowego. Firma dysponuje nowoczesnym sprzętem
do realizacji oznakowania poziomego tj. malowarką samojezdną
hydrodynamiczną oraz malowarką stacjonarną do wykonywania
elementów drobnych. Zakończenie prac przewidziane jest na 29
kwietnia. - Zależy mi na tym, aby
firmy lokalne wykonywały pracę
na rzecz naszej gminy. Stąd moja
decyzja o powierzeniu tego zadania firmie trzebnickiej - mówi
burmistrz Marek Długozima.
[der]
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▶

Na zdjęciu Monika Urbaniak-Grabowiecka – właściciel oraz mąż Jacek Grabowiecki. Wykonawca
oświadcza, że sprawnie i solidnie wykona swoją pracę. Firma posiada nowoczesny sprzęt do realizacji
oznakowania poziomego. Wszystkie prace będą wykonane zgodnie z zasadami i przepisami ruchu
drogowego.
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nowo otwarta

Kancelaria Radcy Prawnego
Stefana Dzido
zaprasza

ul. Obrońców Pokoju 8
Trzebnica tel. 512 185 364

godziny otwarcia:
pn. - pt. 8:00 -17:00
sob.
9:00 - 13:00

www.autocraft.net.pl

ul. Leśna 5 Trzebnica
tel. 71 312 14 38
www.trzebnicazdroj.eu
biuro@trzebnicazdroj.eu
Godziny otwarcia:
basen wewnętrzny
pn–pt od 7.00 do 22.00
sb–nd od 8.00 do 22.00
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Międzynarodowy Dzień Kobiet
Dzień Kobiet, coroczne święto przypadające 8 marca, jest wyrazem szacunku dla
kobiet. Mieszkanki Gminy Trzebnica, dzięki zaproszeniu Burmistrza Marka Długozimy, świętowały 10 marca w nowym Gminnym Centrum Kultury w Trzebnicy.
Tegoroczną galę uświetnili występami znani artyści: Jerzy Słota – członek zespołu
VOX, wszechstronnie wykształcony muzyk, multiinstrumentalista, kompozytor
i wokalista oraz Mateusz Krautwurst – piosenkarz i producent muzyczny, któremu
towarzyszył Big Band pod dyrekcją Adriana Grodzickiego. Specjalny pokaz miała
też trzebnicka grupa street workout.
Uroczystość rozpoczął występ
utalentowanych młodych mężczyzn z grupy Street Workout
Trzebnica. Panowie wykazali się
ogromną siłą, wytrzymałością
i zręcznością demonstrując swoje
umiejętności na drążkach. Reakcja publiczności jednoznacznie
wskazała, że pokaz bardzo się po-

dobał. Po występie młodzi panowie ruszyli w głąb sali ze słodkim
poczęstunkiem dla każdej z przybyłych pań.
- Bardzo się cieszę, że na moje
zaproszenie tak licznie przybyli
państwo na dzisiejszą uroczystość. Ten koncert dedykowany
jest paniom, którym życzę wie-

le radości, sukcesów, szacunku
i spełnienia marzeń. Jednocześnie z okazji przypadającego 11
marca Dnia Sołtysa, dedykuję ten
koncert również im – powiedział
burmistrz Marek Długozima
i zaprosił wszystkich do wysłuchania koncertu.
Wystąpiły gwiazdy estrady

polskiej: Jerzy Słota – wokalista zespołu VOX oraz Mateusz
Krautwurst – finalista The Voice of Poland – w towarzystwie
Big Bandu pod kierunkiem Adriana Grodzickiego. Artyści zaprezentowali publiczności największe przeboje, wprawiając
widzów w nadzwyczajny nastrój.
W repertuarze pierwszego wokalisty usłyszeliśmy m.in.: „Bananowy Song”, „O, Magdaleno”
czy „Szczęśliwej drogi już czas”.
Mateusz Krautwurst przypomniał znane standardy jazzowe:
„New York, New York” czy „Fly
me to the Moon” Franka Sinatry.
Repertuar został zaprezentowany w lekki, wyjątkowy i ciekawy
sposób. Na widowni zapanował

klimatyczny nastrój, a muzycy
zostali nagrodzeni gromkimi
brawami.
Po koncercie burmistrz Marek Długozima wraz z naczelnikiem wydziału promocji Jakubem Szurkawskim, sekretarzem
Danielem Buczakiem oraz przewodniczącym Rady Miejskiej
Mateuszem Staniszem wręczyli
wszystkim paniom symboliczne
róże. – Czuję się naprawdę wyjątkowo dzisiejszego wieczoru
– mówi pani Małgorzata, jedna
z uczestniczek. – Zastanawiałyśmy się z przyjaciółką jak uczcić
ten dzień i udało się doskonale.
Dziękujemy panu burmistrzowi
za zaproszenie – dodaje.

▶

Burmistrz powitał wszystkie panie, złożył im życzenia i zaprosił do wysłuchania
koncertu.

▶

Najważniejsza - damska - część publiczności była zachwycona.

▶

Efektowny występ trzebnickich sportowców.

▶

Grupa Street Workout Trzebnica.

▶

Występ artystyczny Jerzego Słoty z zespołu VOX.

▶

Mateusz Krautwurst, któremu towarzyszył Big Band pod dyrekcją Adriana Grodzickiego.
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▶

Trzebnicka grupa Street Workout'u.

▶

Mieszkanki Trzebnicy na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy świętowały
swój dzień 10 marca w sali GCKiS.

▶

Dziewczynki losujące nagrody.

▶

Wśród uczestniczek rozlosowano nagrody ufundowane przez Artura Trawińskiego
z firmy FM Group, które wręczył burmistrz.

▶

Na zakończenie Panie otrzymały kwiaty. Wręczali je naczelnik działu promocji Jakub Szurkawski, sekretarz gminy Daniel Buczak, burmistrz Marek Długozima, przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Stanisz.

20

Dzień Sołtysa
11 marca w Polsce obchodzone jest święto sołtysa,
z tej okazji burmistrz Marek Długozima zaprosił
wszystkich sołtysów gminy Trzebnica do sali Retro
Gminnego Centrum Kultury i Sportu, by wspólnie
uczcić ich dzień.
Z inicjatywy i na zaproszenie burmistrza 10 marca w sali
widowiskowo-kinowej
GCKiS
odbył się koncert z okazji Dnia
Kobiet, po nim burmistrz zaprosił wszystkich przedstawicieli sołectw na spotkanie w eleganckiej

▶

sali Retro.
– Gratuluję wszystkim sołtysom udanych przedsięwzięć poprzedniego roku oraz pierwszego
kwartału roku bieżącego. Rozwój
terenów wiejskich jest bardzo
ważnym elementem obranej prze-

ze mnie strategii rozwoju całej
gminy, dlatego inwestycje na tych
obszarach będą kontynuowane.
Wspólnie oświetlamy drogi, budujemy i remontujemy świetlice,
naprawiamy i kładziemy drogi
i ciągi piesze. Cieszy mnie każda
dobra współpraca z państwem,
dlatego sobie i państwu życzę
by nadal układała się tak dobrze
i lepiej. Z okazji waszego święta
życzę także dobrej współpracy
z mieszkańcami – wszystkim zebranym burmistrz złożył najlepsze życzenia i gratulacje.

Pamiątkowe zdjęcie ze spotkania sołtysów z burmistrzem Markiem Długozimą.

Burmistrz przypomniał również, że poza inwestycjami prowadzonymi w poszczególnych
wsiach, wiele powstaje się w samej
Trzebnicy i zachęcał, by wszyscy
korzystali z nich jako z dóbr całej gminy, świetnym przykładem
było samo miejsce spotkania.
W rozmowach przypominano
m.in. o mającym wkrótce ruszyć
remoncie szkoły w Masłowie,
o oświetlonych niedawno drogach w Świątnikach i Kobylicach,
ukończonym remoncie świetlic
w Cerekwicy i Głuchowie Gór-

nym i wielu innych obecnych, zakończonych i zaplanowanych na
ten rok przedsięwzięciach.
Z racji święta spotkanie dla
przedstawicieli 41 sołectw miało
następnie charakter towarzyski
i integracyjny. W spotkaniu wzięli udział także Adrian Grodzicki - dyrygent J-L Big Band, Jerzy
Słota z zespołu Vox, sekretarz
gminy Daniel Buczak, dyrektor
GCKiS Agnieszka Pawlaczek oraz
naczelnik działu promocji Jakub
Szurkawski.
[dob]
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Pierwsza gala Heroes Fight Time
Heroes Fight Time – to
pierwsza gala sztuk walki zorganizowana przez
Gminę Trzebnica. Współorganizatorem wydarzenia był trzebnicki UKS
Gladius Trzebnica. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Burmistrz
Gminy Trzebnica – Marek
Długozima. Gala odbyła
się 5 marca w trzebnickiej
hali sportowej przy ul. Kościelnej. Trzy rywalizacje
w ramach tzw. przedwalk
i sześć karty głównej oraz
walka o pas zawodowego
Mistrza Polski Muay-Thai
IPCC kategorii 65 kg wzbudziły ogromne zainteresowanie wydarzeniem.
Dobrochna Moździerz

Pierwsza gala sztuk walki to kolejna impreza zorganizowana przez
gmin Trzebnica, która odniosła
ogromny sukces. Osoby, którym
nie udało się kupić biletu wstępu,
mogły oglądać relacje z walk na
żywo na dużym telebimie ustawionym przed halą sportową.
W pierwszych trzech pojedynkach zmierzyli się przedstawiciele
trzebnickiego klubu – UKS Gladius Trzebnica - z zawodnikami
KO GYM Ślęza Wrocław: Mateusz
Pyrka vs Paweł Kędzik, Sebastian
Borowiecki vs Eryk Kultucki oraz
Denis Śliwiński vs Krystian Chramęga. Tylko pojedynek Sebastiana
Borowieckiego zakończył się zwycięstwem dla trzebnickiego klubu,
emocji jednak nie brakowało.
Przed zawodami karty głównej
oficjalnie galę otworzył burmistrz
Marek Długozima:
- Witam państwa bardzo serdecznie! Bardzo się cieszę z tak dużego
zainteresowania naszą dzisiejszą
galą. To pokazuje, że obrana przez
nas strategia promocyjna realizowana pod hasłem Trzebnica –
Gmina Wspierająca Sport znajduje
realne odzwierciedlenie w działa-

▶

▶

Pamiątkowe zdjęcie zawodników z burmistrzem Markiem Długozimą.

niach i spotyka się z dobrym odbiorem wśród mieszkańców, budując jednocześnie pozytywny
wizerunek naszej gminy. Gratuluję
zapału i zaangażowania członkom
klubu UKS Gladius Trzebnica pod
kierunkiem Krzysztofa Kottasa
i Grzegorza Grzybowskiego. Gdy
tylko przyszli do mnie z propozycją wspólnej organizacji gali, bez
wahania się zgodziłem wiedząc,
jak wielu mieszkańców interesuje
się tą dziedziną sportu - powiedział burmistrz. Obserwuję poczynania klubu i cieszę się, że udaje
im się zachęcić do treningów i aktywności fizycznej oraz pracy nad
samym sobą coraz większą liczbę
mieszkańców w różnym wieku.
Wszystkim zawodnikom dzisiejszego wydarzenia życzę pomyślnych walk i tym samym Pierwszą
Galę trzebnickich herosów uważam za otwartą!
W gali wzięli udział zaproszeni
goście, m.in. starosta trzebnicki
Waldemar Wysocki, wicestarosta
Jerzy Trela oraz sekretarz gminy
Daniel Buczak. Zmagania zawodników oglądał również trzebnicki
wokalista – Tomek Kowalski.
Mieliśmy okazję obejrzeć starcia w formułach: K-1, boks i Muay-Thai. Jako pierwszego z karty

głównej w ringu zobaczyliśmy
jednego z organizatorów i trenera
UKS Gladius Trzebnica Krzysztofa
Kottasa, który w trzech pierwszych
walkach był obecny w narożniku i podpowiadał podopiecznym.
Mimo bardzo dobrej dyspozycji
to przeciwnik z Corio-Team Łódź
Maciej Dylik triumfował.
Łukasz Zygmunt z KO GYM
Ślęza Wrocław przeważał od
pierwszej rundy, by w trzeciej
znokautować Roberta Gacka w jedynym tego wieczoru pojedynku
bokserskim.
W trzeciej walce karty głównej
zobaczyliśmy wicemistrza Polski
kickboxingu full contact kategorii
60 kg Dominika Żelasko, który
tym razem walczył z Filipem Wojtasikiem. Niestety już w pierwszej
rundzie rozcięte czoło uniemożliwiło Dominkowi kontynuowanie
walki, która zakończyła się zwycięstwem reprezentanta Corio-Team
Łódź.
Bardzo dobrze zaprezentował
się trzebniczanin Bartosz Rejek.
Świetną pracą w trzech rundach
całkowicie zdominował Jakuba
Śmigielskiego, pewnie wygrywając
na punkty jednogłośną decyzją sędziów.
Grzegorz Grzybowski z UKS

Największe emocje u licznie zgromadzonej publiczności wzbudziła walka wieczoru: Bartosz Batra vs
Sebastian Janiak.

Gladius Trzebnica, którego jeszcze na kilka minut przed własną
walką obserwowaliśmy w roli trenera w narożnikach zawodników
czy zabieganego między ringiem
a szatnią w roli koordynatora,
w czwartym starciu pojawił się
w ringu. W kilka chwil udało mu
się skupić i mądrze rozegrać walkę z Dawidem Wojtasikiem, by na
koniec sędzia to jego rękę uniósł
w górę. Po triumfie podziękował
sponsorom i głównemu organizatorowi wydarzenia - Burmistrzowi
Gminy Trzebnica za zorganizowanie gali Heroes Fight Time a tym
samym za spełnienie marzeń wielu
trenujących sporty walki z gminy
Trzebnica. Za własne zwycięstwo
szczególne słowa podziękowania
kierował także w stronę trenera
Krzysztofa Kottasa i swoich podopiecznych z UKS Gladius Trzebnica. Finalnie został nie tylko
zwycięzcą walki, ale i szczęśliwym
narzeczonym, kiedy po oświadczynach na ringu jego wybranka
Karolina powiedziała „tak!”.
Atmosferę pełną emocji kontynuowali Michał Ronkiewicz
i Vasyl Halych (Corio-Team Łódź).
Zawodnika z Wrocławia (klub Fight-Gym) szersza publiczność zna
ze zwycięskiego udziału w 9. gali
federacji FEN. I tym razem Ronkiewicz pokazał swoje świetne
umiejętności, między innymi
szczególnie widowiskowe „latające
kolana” i w walce na bardzo wysokim poziomie zdominował przeciwnika.
Heroes Fight Time to również
wiele znaczących twarzy polskiego
sportu, którzy oglądali zmagania
na widowni. W przerwach między
walkami w ringu pojawili się Igor
Kołacin oraz Marcin Parcheta.
Ostatni w rozmowie z Andrzejem
Gliniakiem powiedział: - Bardzo
dobrze, że w Trzebnicy tyle walk
odbywa się w formule K-1, tak też
wygląda to za granicą, podczas gdy
w całej Polsce popularniejsze są
gale MMA. K-1 jest mi oczywiście
bliższe, z przyjemnością patrzyłem
na pierwsze kroki młodzieży w tej
formule.		
Walkę wieczoru
o tytuł zawodowego Mistrza Polski Muay Thai IPCC (International
Professional Combat Council) stoczyli Bartosz Batra z Sebastianem
Janiakiem. Tej walce towarzyszyło
szczególnie dużo emocji, ponieważ

Bartosza Batrę wielu trzebniczan
zna z treningów we Wrocławiu,
ponadto w narożniku obecny był
jego trener Mariusz Cieśliński,
który jako pierwszy Polak zdobył
tytuł zawodowego mistrza świata w boksie tajskim (2005 rok),
a wśród publiczności obecna była
cała rodzina zawodnika, który po
bardzo widowiskowym zaprezentowaniu wielu technik zwyciężył
ambitnego łodzianina.
– W Trzebnicy walczyłem właściwie jak u siebie, obecna była cała
moja rodzina, wielu przyjaciół,
więc czułem się pewniej niż kiedy na przykład walczę za granicą.
Daliśmy dobrą walkę, myślę że publiczność jest zadowolona. Świetnie zorganizowane widowisko,
chyba wszystkim się podobało.
Dziękuję dwóm osobom za tę galę
- Krzysztofowi Kottasowi, a przede
wszystkim burmistrzowi Markowi Długozimie. Oby więcej miast
miało burmistrzów, którzy wspierają sport tak jak on. Naprawdę to
doceniamy – powiedział zawodowy Mistrz Polski Bartosz Batra.
Do założenia zwycięzcy pasa
zawodowego Mistrza Polski Muay
-Tay IPCC kategorii 65 kg, spiker
prowadzący galę – Andrzej Gliniak (oficjalny spiker WKS Śląska
Wrocław znany również z prowadzenia gali FEN transmitowanych
przez stację Polsat) – zaprosił fundatora tego pasa i gospodarza gminy – burmistrza Marka Długozimę.
Dla wielu zawodników, przede
wszystkim reprezentantów Trzebnicy, były to pierwsze starcia
w ringu, pierwsze prawdziwe walki. Wielki stres, presja publiczności, a także obecność najbliższych
i znajomych miały swoje odbicie
w wynikach. Bez względu na te
czynniki wygrali z pierwszą tremą, co zaprocentuje w przyszłości.
Trzebnicka publiczności świetnie
wspierała zawodników z zarówno z Trzebnicy, jak i przybyłych
do naszego miasta gości. Dzień
wcześniej w trzebnickim klubie
„Zmierzch” odbyło się oficjalne
ważenie zawodników.
- Ogromny sukces gali, na którą bilety rozeszły się w ciągu dwóch dni
z pewnością będzie kontynuowany
– zapewnił na zakończenie burmistrz Marek Długozima
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▶

nic

▶

Dzień przed galą odbyło się oficjalne ważenie zawodników w klubie Zmierzch w Trzebnicy.

▶

Denis Śliwiński vs Krystian Chramęga.

▶

Trener UKS Gladius Trzebnica i jeden ze współorganizatorów gali Heroes Fight
Time Krzysztof Kottas w walce z Maciejem Dylikiem.

▶

Dominik Żelasko przez rozcięcie skóry głowy w pierwszej rundzie nie mógł kontynuować pojedynku z Filipem Wojtasikiem.

▶

Wygraną walkę Bartosza Rejka skomentował nawet w wywiadzie z Andrzejem Gliniakiem Marcin Parcheta.

▶

Poza Marcinem Parchetą na widowni zasiadał również Igor Kołacin, utytułowany
zawodnik, który niebawem kończy karierę.

▶

Podczas gali Tomasz "Kowal" Kowalski, który trenował kilka sztuk walki między innymi Taekwon-do, zaprezentował swój najnowszy kawałek
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▶

Jeden ze współorganizatorów - Grzegorz Grzybowski z UKS Gladius Trzebnica - po
zwycięskiej walce.

▶

Grzegorz Grzybowski został nie tylko zwycięzcą walki, ale i szczęśliwym narzeczonym, kiedy po oświadczynach na ringu jego wybranka Karolina powiedziała „tak!”.

▶

Publiczność dopisała. W kilka dni sprzedano kilkaset biletów.

▶

Pas zawodowego Mistrza Polski ufundowany przez burmistrza Marka Długozimę
trafił do rąk zwycięzcy. Pas jest przechodni i co roku będzie zdobywany przez zawodników po raz kolejny.

▶

W walce wieczoru o pas zawodowego Mistrza Polski Muay-Thai IPCC kategorii 65 kg
Bartosz Batra pokonał Sebastiana Janiaka.

▶

Organizatorzy ze zwycięzca walki głównej Bartoszem Batrą.

▶

Wśród publiczności zasiedli włodarze - nie tylko burmistrz Marek Długozima, ale także starosta Waldemar Wysocki i wicestarosta Jerzy Trela.

▶

Gala zakończyła się ogromnym sukcesem, z czego zadowolenia
nie krył trener UKS Gladius Trzebnica Krzysztof Kottas, który podziękował burmistrzowi za organizację sportowego wydarzenia.
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Bezpieczeństwo przedszkolaków
Burmistrz Marek Długozima dzięki współpracy partnerskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonowania
pozyskał blisko 200 kamizelek odblaskowych, które
przekazał najmłodszym mieszkańcom uczęszczającym do trzebnickich przedszkoli.

Samorząd

◀

7 marca zarówno dzieci
z Przedszkola nr 1 im. Krasnala Hałabały w Trzebnicy, jak

i Przedszkola nr 2 im. Polskiej
Niezapominajki otrzymały kamizelki odblaskowe, które wręczył im burmistrz Marek Długozima. W podziękowaniu za
prezenty przedszkolaki przygoto-

wały wiersze i piosenki mówiące
o tym, jak należy zachowywać się
na przejściu dla pieszych czy jadąc na rowerze. Przekazały również na ręce burmistrza laurkę
i oficjalne podziękowanie.
- Gmina Trzebnica stale poprawia bezpieczeństwo mieszkańców. Montujemy progi zwalniające i wysepki ograniczające
parkowanie i tym samym zwiększające widoczność na przejściach dla pieszych, remontujemy
chodniki. Pamiętamy również
o bezpieczeństwie najmłodszych,
dlatego podjąłem decyzję o prze-

▶

Najmłodsi mieszkańcy otrzymali od burmistrza odblaskowe kamizelki.

▶

▶

Dzieci od najmłodszych lat uczą sie zachowywać bezpieczeństwo na drodze.

▶

Burmistrz Marek Długozima dzięki współpracy partnerskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego
Obszaru Funkcjonowania pozyskał blisko 200 kamizelek odblaskowych.

▶

kazaniu kamizelek odblaskowych
przedszkolakom – powiedział
burmistrz Marek Długozima.
- Co roku w wypadkach drogowych ginie ok. 160 dzieci, a 5700
najmłodszych Polaków jest ofiarami wypadków kończących
się kalectwem. Przyczyną wielu
z nich było to, że dzieci nie były
widoczne na drodze. Wierzę, że
kamizelki odblaskowe pozwolą
uniknąć wielu wypadków i sprawią, że dzieci będą widoczne na
drodze, a co się z tym wiąże, bezpieczniejsze.
W niezwykłą akcję, której ce-

lem jest poprawa bezpieczeństwa
najmłodszych na drogach włączyła się trzebnicka Straż Miejska.
Starszy inspektor Anna Cisak
oraz młodszy strażnik Marlena
Cielińska-Dziadosz przeprowadziły szkolenie dla przedszkolaków na temat bezpieczeństwa na
drodze. Przypomniały dzieciom
numer telefonu alarmowego i jak
należy zachować się podczas przechodzenia przez jezdnię. Podczas
rozmowy z dziećmi podkreśliły
również, jak ważna jest widoczność podczas spacerów czy jazdy
na rowerze.
[EM]

Kamizelki otrzymały dzieci z gminnego Przedszkola Publicznego nr 2 im. Polskiej Niezapominajki.

▶

Bezpieczeństwo najmłodszych jest najważniejsze.

Kamizelki otrzymały również dzieci z gminnego Przedszkola Publicznego nr 1 im. Krasnala Hałabały.
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Pół wieku trzebnickiej spółdzielni
16 marca Spółdzielnia Mieszkaniowa w Trzebnicy skończyła 50 lat. Przez pół wieku powstały 52
bloki z 1670 mieszkaniami, 189 lokali użytkowych
i garaży. - Obecnie już nie budujemy, dziś tę funkcję spełniają deweloperzy, ale spółdzielnia ma się
świetnie – mówi prezes Marian Błaś.

się na eksploatowaną powierzchnię
- ponad 89 tys. mkw, w tym lokali
na prawach spółdzielczych - ponad
47 tys. mkw, odrębnej własności
- 35 tys. mkw, lokali użytkowych
wyodrębnionych - 2300 mkw i lokali użytkowych w najmie - 4800
mkw – wylicza prezes.
Dziś nie budujemy

50 lat temu, 16 marca 1966
roku Sąd Rejonowy w Oleśnicy
dokonał rejestracji statutu spółdzielni w Trzebnicy. Tego dnia
oficjalnie rozpoczęła ona swoją
działalność. Kilka miesięcy wcześniej miało miejsce założycielskie
Walne Zgromadzenie Członków,
które nadało jej nazwę „Tempo”.
Pierwszym prezesem SM został
Roman Świtalski, a przewodniczącym zarządu Józef Turkiewicz.
Z kart historii

Pierwsze dwa budynki powstały przy ul. Bochenka (dawniej ul.
Wolności) z 90. mieszkaniami.
W następnych latach w Trzebnicy oraz w Obornikach Śląskich.
Pierwsze dziesięciolecie działalności Spółdzielni zaowocowało 392.
mieszkaniami w 11 budynkach.
W kolejnych latach bywało różnie. Najtrudniej było w pod koniec
lat 70., kiedy to narastał kryzys
mieszkaniowy. Mimo to spółdzielnia wybudowała 5 bloków z 244.
mieszkaniami. - Obecnie na terenie Trzebnicy eksploatujemy 9 gazowych kotłowni spółdzielczych,
w Obornikach Śl. – 3 kotłownie
gazowe, jedną kotłownię olejową
w Prusicach i 4 olejowe w Skokowej, bowiem w tych miejscowościach brak jest gazu sieciowego –
wyjaśnia prezes Marian Błaś.
Spółdzielnia w 1983 r. zmienia swoją nazwę na Spółdzielnię
Mieszkaniową Lokatorsko–Własnościową w Trzebnicy. Zmianie
uległ statut i regulaminy. Jednak
brak wykonawców i środków finan-

sowych, ograniczenia ilości materiałów budowlanych i ciągły wzrost
cen zmuszają spółdzielnię do szukania partycypantów w kosztach
budowy mieszkań. W ten sposób i w oparciu o porozumienia
i umowy trójstronne, w których
uczestniczy Wojewódzki Związek
Spółdzielni Mieszkaniowych, powstają 4 budynki w miejscowości
Skokowa, gdzie partycypantem
była firma Bacutil oraz 4 budynki
(76 mieszkań) w Prusicach, gdzie
partycypant to Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska.
W okresie 1991-1995 Spółdzielnia
realizuje i przekazuje w użytkowanie największą w swojej historii
liczbę mieszkań, tj. 346 oraz 9 lokali użytkowych i 38 garaży.
- Obecnie spółdzielnia eksploatuje 62 budynki w miejscowościach: Trzebnica, Oborniki Śl.,
Prusice i Skokowa, w których znajduje się 1670 mieszkań, 189 lokali
użytkowych i garaży, co przekłada

▶

- Obecnie SM nie inwestuje
w nowe budynki. Po pierwsze dlatego, że nie ma własnego terenu
do zagospodarowania, po drugie
w Trzebnicy jest wielu deweloperów,
którzy tę lukę mieszkaniową wypełniają – mówi prezes M. Błaś. - Dziś
eksploatujemy tylko te budynki,
które mamy. Staramy się dbać o nie
i w miarę możliwości unowocześniać – informuje.
Spółdzielnia
dociepla
bloki, odświeża je systematycznie.
W mieszkaniach zamontowała radiowe podzielniki kosztów centralnego ogrzewania oraz wodomierze
z odczytem radiowym. Dzięki temu
można na bieżąco kontrolować
zarówno ogrzewanie, jak również
wodę. W spółdzielni pracuje 15 osób.
To zdecydowanie mniej niż kiedyś,
gdy trzeba było obsłużyć kotłownie.
Wówczas zatrudniano aż pięćdziesięciu palaczy. Dzisiejsza technologia powoduje, że wiele maszyn
i urządzeń jest samoobsługowych.

Odnowione budynki Spółdzielni Mieszkaniowej, do których prowadzą chodniki wykonane przez Gminę Trzebnica.

Dobre relacje

Obecny prezes Marian Błaś
i zarząd w składzie: Piotr Okuniewicz - zastępca prezesa ds. technicznych i Andrzej Łoposzko członek zarządu dobrze prowadzą
spółdzielnię. Relacje z mieszkańcami są dobre. - Najbardziej dumni jesteśmy z tego, że nasza spółdzielnia ma doskonały wynik, jeśli
chodzi o płacenie czynszu przez
mieszkańców. W lokalach mieszkaniowych - zadłużenie wynosi 2,24
procenta, co jest wynikiem bardzo
dobrym. W innych spółdzielniach
wynik jest zazwyczaj dwucyfrowy.
W lokalach użytkowych mamy
4,62 procenta zadłużenia – mówi
prezes. - Współpraca z Gminą
Trzebnica też przebiega dobrze.
Dzięki burmistrzowi w ostatnim
czasie powstał m.in. parking przy
ul. Bochenka, chodnik, czy ogrodzenie.
Dodaje także, że współpraca
z Gminą Trzebnica też przebiega
wzorcowo. Burmistrz zawsze jest
gotów na rozmowy. Zawsze jest
otwarty i pomocny, bo wsłuchuje się w problemy mieszkańców.
Dzięki niemu w ostatnim czasie
powstał m.in. parking przy ul. Bochenka, chodnik, czy ogrodzenie.

▶

▶

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Marian Błaś.

Kolejni prezesi spółdzielni

1. Roman Świtalski, lata 19651966
2. Juliusz Lubecki, lata 1966-1979
3. Tadeusz Grodziński, lata 1979 –
1982
4. Irena Kahalik, lata 1982-2006
5. Marian Błaś, od 2006 roku.
Od 1966 roku wybrano 17 rad
nadzorczych. Każdą z nich na
3-letnią kadencję.

Pierwsze budowane bloki przy ul. Bochenka.
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Nowo otwarte firmy w gminie Trzebnica - cykl artykułów o przedsiębiorcach

Czas na zdrowie
Nowa komercyjna placówka rehabilitacyjna REH4U,
która właśnie powstała w Trzebnicy, jest miejscem,
gdzie współpracują ze sobą fizjoterapeuci i lekarze
specjaliści. Możemy tu odzyskać zdrowie, zwiększyć swoją sprawność fizyczną lub pozwolić sobie na
chwilę relaksu.
- Pomysł powstania REH4U
zrodził się z pragnienia, by pacjentów, którzy szukają u nas
pomocy, objąć jak najbardziej
indywidualną opieką i dobór terapii uzależnić od konkretnych
potrzeb – mówi Monika Krawczyk, fizjoterapeutka. Dodaje, że
w tej placówce pacjentom proponowane jest leczenie kompleksowe: - A to oznacza ścisłą współpracę między fizjoterapeutami
i lekarzami specjalistami, którzy
w REH4U mają swoje gabinety.
Wierzę, że dzięki takiemu podejściu powrót do zdrowia jest szybszy i bardziej skuteczny.
W tej chwili przychodnia REH4U współpracuje z lekarzami,
którzy mają specjalizacje z zakresu ortopedii, neurologii, endokrynologii, reumatologii, radiologii i diabetologii.
Nowością jest gabinet neuroterapii, w którym pacjenci, dzięki zastosowaniu nowoczesnej
metody terapeutycznej EEG Biofeedback, mogą zwiększyć efektywność funkcjonowania pracy
mózgu.
Jak podkreślają pracownicy

placówki REH4U każdy pacjent,
który się tu zgłasza to inna historia zdrowia. Składają się na nią
zarówno przebyte choroby, jak
i dotychczas stosowane metody
leczenia. – Wierzymy, że indywidualne podejście to ważna cecha
w procesie leczenia rehabilitacyjnego – mówią. Sama nazwa REH4U jest skrótem i grą słów z języka angielskiego „reh for you”
– „rehabilitacja dla ciebie”.
A do kogo skierowana jest oferta REH4U? Z usług placówki skorzystają zarówno osoby aktywne
fizycznie, które uprawiają różne
dyscypliny sportowe, jak i te, które zmagają się z poważnymi chorobami. Ci pierwsi mogą tu liczyć
m.in. na specjalistyczną pomoc
i zajęcia, które przygotowują do
intensywnego okresu treningowego oraz pomogą powrócić do
formy po wysiłku fizycznym.
- Ale naszą ofertę kierujemy
także do pacjentów, którzy zmagają się z poważnymi dolegliwościami jak choćby udar mózgu,
urazy kolan, barków, uciążliwe
bóle kręgosłupa, czy urazy powstałe w wyniku wypadków drogowych. – mówi Urszula Mar-
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570 90 92 92; 71 307 46 46
rejestracja@reh4u.com
www.reh4u.com

Trzebnica ul. Wrocławska 8 d
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Podkreśla, że fizjoterapia to
dziedzina medycyny, która bardzo dynamicznie się rozwija:
- Dzięki nowym metodom terapeutycznym już dziś możemy
poznać funkcjonowanie naszego
organizmu w kontekście powstałych dysfunkcji i urazów. Co ważne, w naszej placówce w procesie
leczenia wspomaga nas wysokiej
jakości specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny.
Pacjenci w placówce REH4U
odpłatnie mogą skorzystać z takich zabiegów jak terapia manualna, masaż suchy, kinesytaping,
ćwiczenia grupowe: zdrowy kręgosłup/pilates. W ofercie są też
liczne zabiegi fizykalne m.in.:
krioterapia, prądy, lampa sollux.
Nowością jest kriokomora. To
urządzeniem medyczne do wykonywania zabiegów krioterapii
całego ciała przy zastosowaniu
bardzo niskiej temperatury (od
–110 do -160 st. C) przez krótki
czas (od 2 do 3 minut). Krioterapia nie niszczy tkanek, wywołuje natomiast szereg pożądanych
efektów klinicznych, biochemicznych i hormonalnych. Ponadto
w przychodni REH4U można
także skorzystać z nowoczesnej,
wysoce efektywnej terapii falą
uderzeniową (SWT - Shock Wave
Therapy). Pełną ofertę zabiegów
oraz cennik znajdą państwo na
stronie placówki.
[der]
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REJESTRACJA:
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cjoniak, która w REH4U pracuje
także na stanowisku fizjoterapeuty.
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Godziny otwarcia:
basen wewnętrzny
pn–pt od 7.00 do 22.00
sb–nd od 8.00 do 22.00

Monika Krawczyk i Urszula Marcjoniak.

▶

Siedziba REH4U przy ul. Wrocławskiej.

▶ W ofercie są też liczne zabiegi fizykalne m.in.: krioterapia,
prądy, lampa sollux.
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♦ KRIOKOMORA

♦ terapia indywidualna (metody PNF, terapia

♦ REHABILITACJA
INDYWIDUALNA
♦ ODNOWA
BIOLOGICZNA
♦ FALA
UDERZENIOWA

♦ ćwiczenia grupowe" zdrowy kręgosłup/ pilates
♦ biofeedback
♦ kinesiotaping
♦ lekarze specjaliści : ortopeda, reumatolog,
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HDI OC z Turbodoładowaniem!

ul. Leśna 5 Trzebnica
tel. 71 312 14 38
www.trzebnicazdroj.eu
biuro@trzebnicazdroj.eu

▶

Nawet najlepsi kierowcy powinni
dmuchać na zimne – stłuczka lub większa kolizja może zdarzyć się każdemu.
Jeśli masz OC HDI – SZYBKO otrzymasz
szeroką pomoc od profesjonalistów.
Trudno sobie wyobrazić dzień bez auta.
Bez problemu znajdziemy tysiące sytuacji w życiu prywatnym i służbowym,
gdy samochód staje się niemal bezcenny.
Tym bardziej warto zapewnić sobie i całej
rodzinie spokój psychiczny i bezpieczeństwo finansowe, gdy dojdzie do kolizji lub
wypadku. Dzięki dobrej polisie, mamy za
sobą sztab specjalistów, którzy szybko
i profesjonalnie zajmą się naszym problemem.
Pomocne HDI OC Turbo
Polisa HDI OC Turbo to liczne korzyści,

obojętne czy jej właściciel jest sprawcą,
czy poszkodowanym w zdarzeniu. Dobra
polisa OC powinna bowiem zapewnić
kierowcy ochronę ubezpieczeniową również w postaci ubezpieczenia Assistance. Co to znaczy? Nawet, gdy będziesz
sprawcą zdarzenia drogowego specjaliści
HDI poradzą Ci, co robić krok po kroku,
a także zorganizują holowanie Twego
auta, gdy zajdzie taka potrzeba.
Dzwoń do zaufanego ubezpieczyciela
Jeżeli jesteś poszkodowanym i masz polisę OC HDI możesz skorzystać z systemu
Bezpośredniej Likwidacji Szkód (BLS).
Dzięki niemu możesz zgłosić szkodę
swojemu ubezpieczycielowi, jeśli ubezpieczyciel sprawcy kolizji też przystąpił
do systemu BLS (co ma miejsce w znaczą-

manualna, Mc Kenzi, NDT Bobath, terapia
cranio-sacralna)

neurolog, choroby tarczycy, radiolog, chirurg
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cej większości przypadków).Nie musisz
więc szukać zakładu ubezpieczającego
sprawcę, tylko wszystkimi formalnościami i wypłatą odszkodowania zajmie się
Twój ubezpieczyciel! To bardzo wygodne
rozwiązanie.
Wzmocnij swoją polisę
Kierowcy oczekujący szerszej ochrony,
znajdą w ofercie HDI wiele ciekawych
i przydatnych dodatków i opcji, które
ułatwiają życie. Właściciele starszych aut
mogą kupić HDI mini GAP. To ubezpieczenie gwarantujące wypłatę do 3 tys. zł
w przypadku kradzieży samochodu. HDI
Opony zapewni pomoc, gdy przebijesz
oponę, a HDI Szyby szybką i darmową naprawę lub wymianę uszkodzonej szyby.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zapytaj Agenta oferującego
ubezpieczenia HDI:

Zadzwoń: tel. 661 680 374
lub przyjdź
do agencji ubezpieczeniowej:

Izabela Pajdzik
ul. Witosa 18/2 w Trzebnicy
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Dzień kobiet w Boleścinie
9 marca w Szkole Podstawowej
w Boleścinie odbyła się uroczysta
akademia poświęcona wszystkim
kobietom - małym i dużym. Część
artystyczną, którą opracowała
z chłopcami z klas IV-VI Seweryna
Janicka (podkłady muzyczne-pani Katarzyna Książek) obejrzała
brać uczniowska naszej placówki,
dyrektor Bogumiła Szermer, pracownicy oraz zaproszona przez
Samorząd przedstawicielka Rady
Rodziców Małgorzata Szostak.
Ta część programu- na wesoło - pod hasłem BABY, ACH TE
BABY... pokazała, jak zdolni do
bycia kobietami są mali mężczyźni. Piosenki i wiersze w ich wykonaniu wzbudziły u wszystkich
oglądających lawinę śmiechu i ra-

dości.
Część drugą programu przygotowała opiekunka Samorządu
Uczniowskiego Małgorzata Walaszek. Brali w niej udział przede
wszystkim chłopcy klas młodszych. Życzenia dla pań były jednocześnie formą podziękowania
za ich pracę. Każdy uczeń mówiący wierszyk dla swojej wychowawczyni oraz dla pań pracujących
w szkole, wręczał im piękną prymulkę i składał życzenia.
Uroczystość zakończono słodkim poczęstunkiem, który ufundowała Rada Rodziców.
Opiekunka Samorządu Uczniowskiego
Małgorzata Walaszek

Dzień kobiet w Starym Młynie
Mieszkanki Szczytkowic wzięły udział w wycieczce z cyklu ,,Cudze chwalicie swojego nie znacie",
tym razem panie odwiedziły Stary Młyn w Kuźniczysku. Uczestniczki wzięły udział w Wyprawie
Odkrywców. Wyprawa przeniosła
je na przełom XVIII/XIX wieku
i zapoznała z procesem powstawania mąki i specyfiką zawodu młynarza. Specyficzny klimat, który
nadają temu miejscu zabytkowe
drewniane urządzenia, pozwolił z łatwością wczuć się w czasy,
gdy w młynie jeszcze było biało

od sypiącej mąki. Po zwiedzaniu
rozpoczęła się Babska Biesiada,
podczas której panie wzięły udział
w warsztatach, grach i zabawach.
Dziękujemy państwu Ewelinie
i Mariuszowi Gryniukom za
wspaniałą gościnę, panu Sławomirowi Kubiakowi za zapewnienie
transportu dla pań oraz wszystkim uczestniczkom za wspaniałą
atmosferę.
Wyjazd został sfinansowany
z funduszu za udział w Dożynkach Gminnych.
[pias]

Dzień Kobiet Skoroszów
Punktualnie o godzinie 19.00
Świetlicę wiejską w Skoroszowie
wypełniło ponad 60 mieszkanek naszej wsi, które przybyły na
wspólne świętowanie pierwszego w Skoroszowie Dnia Kobiet.
Po oficjalnym otwarciu spotkania przez organizatorów, zostały
wzniesione toasty za wszystkie
anie i odśpiewane zostało gromkie „Sto lat”. Każda z pań przyniosła ze sobą smakołyki, od
których uginały się stoły. W bukietach na stołach nie zabrakło
też
tradycyjnych goździków.
Atrakcją wieczoru było karaoke,
które, jak się okazało, jest świetnym sposobem na dobrą zabawę,
ale wcale nie tak łatwo jest śpiewać. Mimo tego kilka pań spróbowało swoich sił, publiczność

pomogła i wyszły z tego prawdziwe hity. Warto tutaj wspomnieć,
że wspaniałą niespodzianką dla
pań było wykonanie przez kolegę Krzysztofa ponadczasowego
utworu „Przeżyj to sam”, który
wzruszył do łez. Inną atrakcją był
taneczny pokaz wykonany przez
uczestniczki aerobiku do utworu
„My Słowianie”. W świątecznej
atmosferze wszystkim wspaniale
płynął czas.
Bardzo serdecznie dziękujemy
wszystkim, którzy przyczynili
się do tego, że ten dzień był takim wyjątkowym wydarzeniem.
Dziękujemy sponsorom napojów, pączków i wina. Dziękujemy wszystkim Paniom i Panom,
którzy pomagali w organizacji.
Podziękowania dla Krzysztofa za

Dzień Kobiet Koniowo
Dnia 5 marca w świetlicy wiejskiej w Koniowie uroczyście świętowano Dzień Kobiet. Wydarzenie
odbyło się z inicjatywy mieszkanek Koniowa, które chciały spotkać się w miłej atmosferze przy
smacznych potrawach i własnoręcznych wypiekach. Frekwencja
była zaskakująco wysoka i mamy
nadzieję, że co roku będzie jeszcze
wyższa. Wspólnie świętowało 38
pań, w tym najstarsza mieszkanka miejscowości - 94-letnia pani
Helena Zaremba oraz najmłodsza,

bo jeszcze nienarodzona - Marcelina. Spotkanie przebiegło w przyjemnej atmosferze, a panie miały
okazję porozmawiać, pożartować,
wymienić się przepisami i spędzić
razem czas Za szczególny udział
oraz zaangażowanie chcemy podziękować Paniom: Irenie, Ewie,
Halinie, Agnieszce, Iwonie, Paulinie, Wiesławie i Izabeli, które
przygotowały pyszny poczęstunek
ze środków funduszu sołeckiego.
Poniżej zdjęcie uczestniczek i nestorki wsi.

oprawę muzyczną i techniczną.
Bardzo dziękujemy za okazywane
wsparcie i obecność naszych Pań.
I już dziś zapraszamy wszystkich

na wspólne wieczory integracyjne, które mamy nadzieje rozpocząć od kwietnia.
Karolina Stachowska

Agnieszka Biłous-Jagusz
Małgorzata Piskorek
Barbara Klepajczuk
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Pół wieku na dobre i na złe
Irena i Eligiusz Zaczyńscy z Trzebnicy są małżeństwem od pół wieku. Z tej okazji jubilaci zostali odznaczeni okolicznościowymi Medalami za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie przez Burmistrza Marka Długozimę, który wnioskował o ich przyznanie do prezydenta RP. Uroczystość miała miejsce 4 marca.
W Sali Ślubów trzebnickiego
Ratusza słowa małżeńskiej przysięgi, w obecności najbliższej rodziny,
wypowiedzieli ponownie państwo
Zaczyńscy. Następnie burmistrz
Marek Długozima wręczył jubilatom odznaczenia państwowe „Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”,
a także legitymacje i dyplomy okolicznościowe. – Wręczanie medali
na okoliczność 50 lat wspólnego życia to wielka przyjemność dla mnie,
są bowiem państwo wspaniałym
przykładem i wzorem do naśladowania w tych trudnych dzisiejszych
czasach. Gratuluję długiego stażu
i życzę kolejnych pięknych jubileuszy – powiedział burmistrz.
Ślub w klasztornej kaplicy

Państwo Irena i Eligiusz Zaczyńscy pobrali się 27 października 1965
roku w Imbramowiach. Jest to miejsce niezwykłe. Właśnie w tej miejscowości wznosi się klasztor Sióstr
Kanoniczek Regularnych Zakonu
Premonstratensów, powszechnie
zwanych w Polsce norbertankami –
od imienia założyciela: św. Norberta. Ślub państwa Zaczyńskich odbył
się w tamtejszej kaplicy. Dlaczego
aż tam? Bo to po pierwsze miejsce
niezwykłe, a po drugie w klasztorze
przebywały - siostra pana Eligiusza oraz jego kuzynka. W związku z tym, że siostra bardzo chciała
towarzyszyć młodym podczas ich
sakramentu, a nie mogła opuścić
murów, klasztor bowiem jest klauzulowy, młodzi pojechali do niej.
Na początek kawa

Państwo Irena i Eligiusz poznali się w Trzebnicy. Ona pracowała
w restauracji Mikrus (dziś pizzeria
przy ul. Świętej Jadwigi), on przychodził tam na kawę. - I tak to się
zaczęło – opowiada jubilat. Sam
pochodził ze Skoroszowa, gdzie jego
ojciec prowadził młyn robiący najlepszą mąkę w okolicy, ona z Kielecczyzny. Jej rodzice po wojnie przeprowadzili się właśnie do Trzebnicy.
Oboje tutaj uczęszczali do szkoły,
oboje tutaj pracowali. Połączyła ich
kawa i restauracja. Kilka lat później
rozpoczęli budowę własnego domu,
w którym mieszkają do dziś razem
ze swoją córką Małgorzatą i jej rodziną. - Przez pół wieku wspólnego
małżeństwa było różnie. Czasami
łatwiej, innym razem trudniej, ale
zawsze zgodnie. Recepta na to? Przez całe życie sporo mijaliśmy się.
Oboje pracowaliśmy, ja rozwijałem
swoją pasje, więc często wyjeżdżałem. Nie było czasu się kłócić –
śmieje się pan Eligiusz.
Dziećmi – Remigiuszem, Klaudiuszem i Małgorzatą zajmowała
się głównie pani Irena. Ona tez prowadziła cały dom. Łączyła więc bez
problemu obowiązki pracownika,
gospodyni domowej oraz matki.
Obecnie państwo Zaczyńscy doczekali się pięciorga wnuków.
Motocykl i Fiat

Pasją pana Eligiusza od zawsze
są motocykle i samochody. Pierwszy motocykl dostał od ojca – był to
WFM XK1330. Był przez niego tak
mocno eksploatowany, że wkrótce
musiał kupić kolejny – tym razem

▶

Pan Eligiusz uczestniczył w ponad setce różnego rodzaju konkurencji motocyklowych i samochodowych.

▶

Dziś zdobyte puchary zdobią centralne miejsce domu. Na zdjęciu
tylko mała część tego, co zdobył.

▶

Irena i Eligiusz Zaczyńscy z córką Małgorzatą, jej mężem Krzysztofem, wnukami Olą, Piotrusiem
i Marcinem oraz burmistrzem Markiem Długozimą.

Junaka z przyczepką. Odkąd tylko
pan Eligiusz pokochał motocykle,
zaczął startować w różnego rodzaju
zawodach, głównie w Turystycznych
Motorowych Mistrzostwach Polski.
Wielokrotnie o jego sukcesach rozpisywały się ogólnopolskie gazety.
Bardzo często zajmował miejsca
na podium. - Innych nie brałem –
dodaje żartobliwie pan Eligiusz.
- Jak walczyć, to o najlepsze lokaty
– dodaje. Świadczą o tym puchary, medale czy trofea, jakie zdobył,
a które dziś zdobią pokój. Uczestniczył w ponad setce zawodów. Najbardziej spektakularnym sukcesem
było zdobycie I miejsca w Motocyklowym Pucharze Polski. Było to
w 1970 roku. Zwycięstwo było tym
bardziej znaczące, że okupione bardzo długim przygotowaniem. Aby
móc uczestniczyć w zawodach przez
cały rok należało zgromadzić odpowiednią liczbę punków.
Dziś pan Eligiusz motocykl zamienił na Fiata 124 p. Auto ma już
ponad 40 lat, sam pan Eligiusz ponad 80, a mimo to potrafi zaskoczyć

▶

Burmistrz wręczył Jubilatom Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz bukiet kwiatów.

niejednego uczestnika zawodów.
W ubiegłym roku zdobył II miejsce w Oleśnickiej Automobilówce.
Jako pilot towarzyszył mu wnuk
– Marcin, który od najmłodszych
lat wspiera dziadka w jego pasji. Choć czasami zdrowie szwankuje,

z pasji nie mam zamiaru zrezygnować – zapewnia pan Eligiusz. Co
na to pani Irena? - Jestem do tego
przyzwyczajona. W naszym wieku
trzeba cieszyć się wszystkim – podkreśla z uśmiechem.
Agnieszka Pruszkowska-Jarosz

▶

Wielokrotnie swoimi popisami na motocyklu uświetniał trzebnickie uroczystości.

▶

Do dziś przechowuje wiele artykułów o swoich wyczynach, a także pamiątki.
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Sukces drużyny SP 2
Marzymy, myślimy, tworzymy…
Takie motto przyświeca szkolnej
grupie Odysei Umysłu ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy. Drużyna w składzie: Wiktoria
Dumka, Paulina Jarosz, Angelika
Kraska, Zuzanna Kumor, Jakub
Marcjoniak, Anastazja Nowak, Maciej Śmichowicz, trenowana przez
Paulinę
Pierchorowicz-Rączkę,
z sukcesem wzięła udział w Eliminacjach Regionalnych, które odbyły
się 27 lutego w X LO we Wrocławiu.
Zdobywając 2. miejsce w swojej
grupie tematycznej, drużyna awansowała do Ogólnopolskiego Finału

Odysei Umysłu, który odbędzie się
w Gdyni w dniach 2-3 kwietnia.
„Odyseja Umysłu uczy młodych ludzi stawiać czoła zmianom,
zaszczepia w nich radość z nauki
i wiarę we własne zdolności osiągania tego, co inni mogliby uznać za
niemożliwe.” – tak o Odysei Umysłu
mówi jej twórca, dr Sam Micklus.
Zajęcia Odysei Umysłu cieszą się
w naszej szkole dużą popularnością.
Uczniowie z wielkim zaangażowaniem uczęszczają na zajęcia, chętnie
przygotowują się i aktywnie pracują. Zdarza się, że nasi Odyseusze nie
chcą zakończyć prób bądź proszą

o więcej czasu na wspólną pracę.
W tym roku szkolnym drużyna
podjęła się rozwiązania problemu
długoterminowego nr 3 - „Bajka
masowego rażenia”. Brawurowo zaprezentowali swoje przedstawienie
na Eliminacjach Regionalnych, które odbyły się 27 lutego w X LO we
Wrocławiu. Z sukcesem rozwiązali
też zadanie spontaniczne, wykazując się refleksem, kreatywnością
i umiejętnością pracy w grupie.
Wszystkie etapy konkursu przeszli
z bardzo dobrym wynikiem i tym
samym będą reprezentowali naszą szkołę, gminę i województwo
na Ogólnopolskim Finale Odysei
Umysłu w Gdyni.
W sobotę uczniowie udowodnili, że łączenie w praktyce wiedzy
i wyobraźni, nauki i sztuki, talentów
manualnych i kreatywności stało

się ich pasją. Wspólnie, jako drużyna, tworzą całość. Odyseusze mają
odwagę i siłę poszukiwać coraz to
nowych pomysłów. Pomysłów nieszablonowych, ciekawych i niepowtarzalnych. Marzą, myślą, two-

rzą…
Życzymy Odyseuszom ze Szkoły
Podstawowej nr 2 sukcesu na Ogólnopolskim Finale w Gdyni.
Ewa Bednarz

Drużyna Odysei
u burmistrza
Drużyna Odysei Umysłu ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy 7 marca odwiedziła Urząd Miejski. Celem wizyty była
prośba do Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy
o dofinansowanie podróży do Gdyni, gdzie odbędzie się Ogólnopolski Finał Odysei Umysłu. W spotkaniu uczestniczyli także rodzice dzieci biorących udział w konkursie: Dorota Kumor,
Małgorzata Śmichowicz oraz Anna Jarosz-Dębicka.
Drużyna szkolna wzięła udział
w Eliminacjach Regionalnych, które odbyły się 27 lutego w X LO we
Wrocławiu. Zdobywając 2. miejsce
w swojej grupie tematycznej zespół
awansował do Ogólnopolskiego Finału Konkursu „Odyseja Umysłu”.

Jest to międzynarodowy program
nauczania kreatywnego myślenia,
twórczego rozwiązywania problemów i współpracy zespołowej.
- Jestem bardzo dumny z młodzieży, która ciężką pracą dąży do
rozwijania swoich talentów. Po raz
R

E

▶

Burmistrz Marek Długozima z uczestnikami Odysei Umysłu z SP 2 i ich rodzicami.

kolejny przychylam się do wniosku i sfinansuję wyjazd do Gdyni
uczniów Szkoły Podstawowej nr 2,
popieram bowiem inicjatywę młodych ludzi działających wspólnie
w jednym kierunku – powiedział
burmistrz. – Życzę wam, aby te
K

L

A

doświadczenia, które zdobywacie
ukształtowały wasze kompetencje
intelektualne i społeczne, tak pożądane zarówno w nauce szkolnej, jak
i w przyszłej pracy zawodowej – dodał.
- Bardzo dziękujemy panu burM

A

mistrzowi za zapewnienie transportu i poczęstunku podczas podróży
– zgodnie odpowiadają uczestnicy
konkursu. – Będziemy się starać
żeby jak najlepiej reprezentować naszą Gminę na Ogólnopolskim Finale Konkursu.
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Szanowni Państwo, Drodzy Seniorzy!
Z wielką radością pragnę zaprosić wszystkich seniorów z terenu Gminy Trzebnica do nowego kina Polonia 3D, na bezpłatną
projekcję filmu „Cierń Boga”. Stało się już naszą tradycją, że przynajmniej raz w roku organizuję tego typu filmowe spotkanie, dedykując je wszystkim seniorom z terenu gminy. Zazwyczaj dzieje się to w dniach poprzedzających ważne wydarzenia.
Podobnie będzie i tym razem – film obejrzymy w czasie Wielkiego Postu, przed najważniejszymi w naszej chrześcijańskiej
wierze Świętami Zmartwychwstania Pańskiego. Właśnie wtedy potrzebujemy chwili zatrzymania, refleksji i przewartościowania życiowych priorytetów. Jestem przekonany, że film Oscara Parra de Carizzosa, ukazujący życie Jezusa oczami
apostołów, będzie doskonałym wprowadzeniem w przeżywanie Wielkiego Tygodnia. Z uwagi na ogromne zainteresowanie
pokazem zdecydowałem, że odbędą się dwa seanse na, które zapraszam 22 marca 2016 (wtorek).

pierwszy - o godz. 17.00 - seniorów zamieszkujących sołectwa gminy Trzebnica,
drugi o godz. 19.30 - seniorów mieszkających w Trzebnicy.
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Mistrzostwa Polski Polish Open Taekwon-do
W dniu 30 stycznia w Brzegu Dolnym odbyły się
Mistrzostwa Polski Polish Open TaeKwonDo, Klub
Trzebnicka Szkoła TaeKwon-do wziął w nich udział,
a jego zawodnicy przywieźli sporo medali.

◀

Sport
Małgorzata Derecka

Pierwszy występ grupy trenującej pod okiem Pawła Tomczaka
miał miejsce na zawodach Polish
Open w 2015 r. i stanowił dla nich
test pracy. Zawody pokazały, że
zawodnicy dojrzewają do odnoszenia sukcesów sportowych i są
ich coraz bardziej głodni. Na zawodach „Avasatare Winter Cup”
oraz Polish Open 2016 zdobyli
pokaźną ilość medali w różnych
konkurencjach: techniki specjalne, układy formalne i walki. Damian Saternus, jeden z braci trenujących w trzebnickim Klubie,
zdobył 3 miejsce w technikach
specjalnych w kategorii juniorów,
oraz 1 miejsce w walkach chłopców w kategorii od 62 kg. Damian
interesuje się tą sztuką walki już
od 6 roku życia. Trenował w klubie w Irlandii, gdzie osiągnął wiele sukcesów. Świetne przygotowanie jakie dostał Damian
w najmłodszych latach owocuje
do dziś. Obecnie trenuje pod
opieką Pawła Tomczaka. Drugie
miejsce w technikach specjalnych dzieci w kategorii chłopców
powyżej 135 cm wzrostu zdobył
kolejny zawodnik klubu Wiktor
Przysiężny.
Trzebnickich adeptów trenuje
Paweł Tomczak. – W wieku 9 lat
trafiłem na trening taekwon-do
do małego klubu w Lublinie, do
którego zaprosił mnie mój starszy
brat. Po jakimś czasie odnalazłem
się w Lubelskiej Szkole Taekwondo, gdzie trenowałem u Sławo-

mira Gruszczyńskiego. Obecnie
posiadam stopień I dan, uprawnienia sędziowskie oraz uprawnienia instruktora krajowego
Taekwon-do ITF. Swój ostatni
egzamin miałem zaszczyt odbyć u Senior Grand Master prof.
Hwang Ho Yongn – wiceprezydenta Taekwon-do ITF – informuje Paweł Tomczak .
Klub Trzebnicka Szkoła taekwon-do powstał w 2014 r.,
z inicjatywy Pawła Tomczaka
przy wydatnej pomocy trenera
Krzysztofa Machały – V dan, który jest instruktorem międzynarodowym, egzaminatorem oraz
sędzią.
W tej chwili jest to sprawnie
funkcjonująca jednostka, z dwiema filiami, z czego jedna (główna)
działa na terenie Trzebnicy. Grupa trenuje w sali SP 2, która dziś
jest za mała dla potrzeb rozwoju
trenujących i dlatego zawodnicy
przenoszą się do większej sali.
– Od kwietnia treningi będę prowadził wraz z Krzysztofem Machałą w 3 grupach podzielonych

▶

Od lewej, pierwszy rząd: Grzegorz Pakuła, Jakub Gajos, Nikodem Mądry, Marcel Popławski, Matthew
Saternus, Wiktor Przysiężny, Jakub Baranowski, Aleksander Przysiężny. Drugi rząd: Antoni Nowak,
Juliusz Sopel, Paweł Tomczak, Damian Saternus.

ze względu na wiek i umiejętności. Treningi odbywać się będą
w poniedziałki i czwartki od
godz. 18.30. W tej chwili są adresowane do dzieci sześcioletnich
i starszych, młodzieży w wieku
gimnazjalnym i licealnym. Docelowo chcemy, by każdy mieszkaniec Trzebnicy i okolic, znalazł
w naszym klubie miejsce do przyjemnego spędzenia czasu i pracy
nad samym sobą – zaznacza Pa-

Od lewej: Damian Saternus, Krzysztof Machała
(z tyłu), Paweł Tomczak, Matthew Saternus.
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▶

weł Tomczak.
Początkowo zajęcia były dedykowane dzieciom. Później zaczęli
pojawiać się starsi i treningi podzielono na grupy według stopnia zaawansowania posiadanego
w tej dyscyplinie.
– Dla mnie jest wielką radości obserwować jak dzieci, które
jeszcze niedawno nie miały z tym
sportem nic wspólnego, zaczynają wykonywać skomplikowa-

Damian Saternus - miejsce 1, walki
chłopców, w kategorii 62kg +.

A
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▶

ne techniki. Uzyskały już dużą
sprawność i dynamikę ruchów.
To ogromny powód do dumy,
ćwiczyć z tak ambitnymi i dzielnymi dziećmi – podkreśla instruktor. – Zalet trenowania jest
wiele, przede wszystkim jest to
trening naszej psychiki, naszego
ducha. Jest to życie w myśl pięciu
zasad taekwon-do: uprzejmość,
uczciwość, wytrwałość, samokontrola i odwaga – dodaje.

Od lewej: Kuba Baranowski, Wiktor
Przysiężny Matthew Saternus - miejsce
3, układy młodzików 7-5 cup (cup stopień, inaczej w przedziale od pół niebieskiego do zielonego do niebieskiego pasa).

A

POGOTOWIE KANALIZACYJNE

sc

Szczytkowice 17
w pobliżu Trzebnicy

telefon

664 024 722
606 413 592
662 232 081

ŚRODKI
OCHRONY
ROŚLIN

WYWÓZ SZAMB i usługi asenizacyjne
– czyszczenie oraz udrażnianie kanalizacji
sanitarnych i deszczowych
– video inspekcja kanalizacji, rur, kanałów
wen. oraz kominowych
– czyszczenie kanalizacji wewnętrznych
– usuwamy awarie na sieciach zew. i
instalacjach wod.- kan.

NAWOZY
KONKURENCYJNE

CENY

godziny otwarcia
pon - pt.
sob.

8 - 16
8 - 14
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Rodzinne Zawody Pływackie
W sobotę 5 marca Gmina Trzebnica już po raz trzeci
zorganizowała Rodzinne Zawody Pływackie o Nagrodę Burmistrza Marka Długozimy. W rywalizacji,
której areną był Gminny Park Wodny ZDRÓJ, udział
wzięło 14 rodzin, które zostały podzielone na kategorie względem płci i wieku.

Sport

◀

Zawodnicy zmagali się na różnych dystansach, a konkurencją
koronną była sztafeta rodzinna.
Po zakończeniu rywalizacji zwy-

cięzcy otrzymali z rąk Burmistrza Gminy Trzebnica Marka
Długozimy pamiątkowe dyplomy, puchary oraz nagrody.
- Bardzo się cieszę, że mój pomysł na organizację tych zawodów przyjął się, wpisując na stałe
w strategię polityki prorodzinnej
Gminy Trzebnica. Cieszy rów-

nież fakt, jak wiele rodzin stanęło
dziś na starcie, by podjąć się rywalizacji. Gminny Park Wodny
Trzebnica-ZDRÓJ stał się po raz
kolejny miejscem dobrej zabawy
integrującej i mobilizującej całe
rodziny – powiedział burmistrz.
Aquapark wkrótce poszerzy swoją ofertę o kręgielnię oraz salę fitness wyposażoną w profesjonalny
i nowoczesny sprzęt do treningów. Mieszkańcy zyskają nowe
miejsce do spotkań z rodziną
bądź przyjaciółmi – podsumował
burmistrz.
Najlepszą wśród dziewczynek w kategorii Orki okazała się
Oliwia Zielińska, która uzyskała

czas 00:17,94, w kategorii Koniki
Morskie zwyciężyła Sabina Czapor (00:14,72), natomiast wśród
kobiet zwyciężczynią została
Karolina Kempiszak. Najlepszy
czas 00:13,12 stylem dowolnym
na 25 m osiągnął Marek Ziółkowski, wśród chłopców natomiast
w kategorii Foki przewagę nad
resztą zawodników osiągnął Michał Durlik (00:15,09), a w kategorii Okonie Michał Łakomski
(00:14,16). W sztafecie rodzinnej, największym i najbardziej
widowiskowym biegu, z czasem
1:05,31 zwyciężyła rodzina państwa Ziółkowskich.
[mw]

Wyniki
Kat. ORKI - dziewczynki
m. imię i nazwisko

wynik

1.

00:17,94

Zielińska Oliwia

2. Kochańska Aleksandra

00:25,65

3. Durlik Aleksandra

00:27,58

Kat. KONIKI MORSKIE - dziewczynki
1.

Czapor Sabina

0:14,72

2. Łakomska Nikola

00:16,79

3. Ciura Aleksandra

00:19,35

Kat. DELFINY - kobiety
1.

Kempiszak Karolina

00:19,25

2. Cichońska Aleksandra

00:21,75

3. Ciura Marzena

00:25,65

Kat. FOKI – chłopcy
Durlik Michał

00:15,09

2. Gorczyca Igor

1.

00:16,82

3. Ziółkowski Maciej

00:17,56

Kat. OKONIE – chłopcy
1.

Łakomski Michał

00:14,16

2. Kempiszak Tomasz

00:14,63

3. Kempiszak Daniel

00:17,57

Kat. REKINY – mężczyźni
1.

Ziółkowski Marek

00:13,12

2. Czapor Zbigniew

00:15,94

3. Lenart Wojciech

00:16,47

Najlepsza Rodzina 4 x 25 m sztafeta
1.

▶

Uczestnicy Rodzinnych Zawodów o Nagrodę Burmistrza Gminy Trzebnica na pamiątkowym zdjęciu z burmistrzem Markiem Długozimą.

▶

Gminny Park Wodny po raz kolejny stał się miejscem rodzinnych zawodów.

▶

Zwycięska rodzina państwa Ziółkowskich.

▶

▶

Zwycięzcy zawodów.

Ziółkowscy

01:05,31

2. Czapor

01:08,46

3. Kempiszak

01:11,08

Przemarsz zawodników wokół basenu.

▶

Burmistrz gratuluje trzebniczaninowi Igorowi Gorczycy.

▶

Zwyciężczynie zawodów.
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pienią-

odkryty dze dla
wagon kidnapera

50

50

zł

zł

50

zł

ŚWIAT CHEMII

naczynie do3
piwa
ziele
na
wianki
kurz,
proszek

TRZEBNICA
UL. ŚW. JADWIGI 6C

WROCŁAW

PSARY, PARK HANDLOWY BIELANY

TRZEBNICA

UL. PRUSICKA 12

Osoby, które nadeślą rozwiązaną krzyżówkę lub dostarczą osobiście do redakcji wezmą udział w losowaniu:
• 50 zł ufundowane przez GCKiS (do odbioru: ul. Prusicka 12)
• karta podarunkowa o wartości 50 zł + zabawka (Realizacja karty Baby
MaXX w salonie w Psarach i w Parku Handlowym Bielany.)
• pakiet produktów kosmetyczno-chemicznych o wartości 50 zł (do odbioru
w sklepie przy ul. Św. Jadwigi 6C po okazaniu gazety z dowodem tożsamości)

Rozwiązanie z numeru 5 (91)
Nagrody za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje: Krystyna Lewczak
hasło: Wielkość urojona

KUPON KRZYŻÓWKOWY
dwutygodnika NR 6 (92)
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Półfinały meczów matematycznych sp 3
Drugi mecz rundy półfinałowej, rozegrany 10 marca 2016
w naszej szkole z Dwujęzyczną
Szkołą Podstawową "Atut" z Wro-

cławia, okazał się szczęśliwy dla
naszej drużyny. Wygraliśmy.
Przed nami ostatni mecz, tym razem ze Szkołą Podstawową nr 53

z Wrocławia. Kolejne wyzwanie.
Trzymajcie kciuki.
Oprac. Opiekunowie
drużyny A.O, D.B

I n f o r m at o r

Gminnego Centrum Kultury i Sportu

KULTURA

MARZEC

KONTAKT I GODZINY PRACY: GCKiS ul. Prusicka 12 / tel. 71 312 09 47
poniedziałek – piątek / 7:30-20:00, soboty / 10:00-18:00

ARTKawiarnia – Miejsce dla Ciebie!
pon. – czw. 12:00 – 20:00, pt. - niedz. 12:00 – 22:00
WYDARZENIA KULTURALNE
18 – 20 marca / Owocowy Zawrót Głowy / C.H. Marino
20 marca / Parada Palm / Kiermasz Wielkanocny / Deptak – Rynek /
godz. 10:00 / więcej na plakatach oraz trzebnica.pl i gckis.trzebnica.pl

21 marca / Powitanie Wiosny / Deptak / godz. 10:00

KINO POLONIA 3D

KONTAKT I GODZINY PRACY GCKiS ul. Prusicka 12 / tel. 71 312 09 47, 71 312 12 43

poniedziałek – niedziela / od 14:00 - zamykamy 15 minut po rozpoczęciu
ostatniego seansu

Kino Juniora / sobota godz. 12:00 wstęp wolny

Szóstoklasista finalistą zDolnego Ślązaczka
Wśród finalistów zDolnego
Ślązaczka z języka niemieckiego
znalazł się Kay Czułek z klasy VIa
ze Szkoły SP 2 w Trzebnicy.
Organizatorem I Konkursu
Języka Angielskiego oraz I Konkursu Języka Niemieckiego była
Wyższa Szkoła Filologiczna we
Wrocławiu. W etapie szkolnym
udział wzięło ponad 2 tysiące
uczniów z całego Dolnego Śląska.
Do finału dotarło 15 najlepszych
uczniów. Wśród nich także Kay
Czułek ze Szkoły Podstawowej
nar 2 w Trzebnicy. Do konkursu
przygotowywała go nauczycielka
języka niemieckiego Edyta Łapińska.
[jot]

CENNIK - bilet normalny 18 zł / ulgowy 14 zł / Rodzina 3 + 50% zniżki
/ więcej na stronie gckis.trzebnica.pl

REPERTUAR – bieżący tydzień na plakacie

/ kolejny na stronie gckis.trzebnica.pl

Dyskusyjny Klub Filmowy / co drugi poniedziałek / 18:30 / najbliższe
spotkanie 21 marca / „Makbet” / więcej informacji na stronie gckis.trzebnica.pl
Fanpage Kina Polonia 3D: facebook.com/kinopolonia3dtrzebnica

INFORMACJE KINOWE
22 marca nie odbędą się seanse komercyjne.
17:00 / Seans dla Seniorów Sołectw Gminy Trzebnica - „Cierń Boga”
19:30 / Seans dla Seniorów – mieszkańców miasta - „Cierń Boga”

WYSTAWY
8 – 20 marca / Malowane Lale – wystawa z okazji Dnia Kobiet / prace sekcji
plastycznych GCKiS / Galeria Parter – okiem dziecka zMalowane
20 marca – 14 kwietnia / Palmy Wielkanocne / palmy wykonane przez
sołectwa Gminy Trzebnica / przestrzeń Urzędu Miejskiego i GCKiS
1 – 14 kwietnia / Kolorowo na ludowo / podopieczni sekcji plastycznych
GCKiS / Galeria Parter, okiem dziecka zMalowane

zDolny Ślązaczek SP 3
Co roku pod patronatem Kuratorium Oświaty organizowany jest zDolny Ślązaczek. Jest
to interdyscyplinarny konkurs,
w którym startuje wiele tysięcy
osób, a jego laureatami zostaje
około 20 uczniów. Tytuł laureata
zwalnia z pisania testu szóstoklasisty i otwiera drzwi do każdego z gimnazjów, zwłaszcza tych
prestiżowych. Ogromnym sukcesem Szkoły Podstawowej nr 3
jest sukces Mateusza Boreckiego,
który został laureatem tego wyjątkowego i znaczącego konkursu
w dziedzinie matematyki, a także
finalistą z języka polskiego.
Kolejny uczeń - Gert Bouwman – był finalistą z matematyki i języka angielskiego. To
również ogromny sukces, ponieważ finalista jest jednym z około
45 uczniów, najlepszych z Dolnego Śląska w danej dziedzinie.
Sukcesy uczniów to efekt indywidualnego podejścia kadry
do uzdolnionych młodych osób,
namacalny dowód na to że Szkoła Podstawowa nr 3 jest szkołą
wspierającą talenty swoich podopiecznych, a także efekt bardzo
dobrej współpracy między rodzicami a nauczycielami.
Anna Otfinowska

8 kwietnia – 30 czerwca / Pasje człowieka / wystawa malarstwa, rzeźby,
ceramiki i biżuterii Piotra Pacześniowskiego / Galeria Poddasze

SPORT

KONTAKT I GODZINY PRACY: Hala Sportowa ul. Kościelna 9 / tel. 71 312 11 71
poniedziałek – piątek / 7:30 – 15:30

GODZINY OTWARCIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH:
Stadion Miejski FAIR PLAY ARENA / bieżnia dla biegaczy na stadionie
poniedziałek – piątek / 8.00-20.00, sobota / 13:00-19:00, niedziela / nieczynny
Kompleks Boisk Orlik Trzebnica - Z uwagi na planowany remont boisko
piłkarskie jest nieczynne.

INFORMACJE SPORTOWE:
20 marca / Mistrzostwa Gminy Trzebnica w Tenisie Stołowym / godz. 9:30

/ Hala Sportowa

20 marca / Leśne Przedbiegi / 10:45 / Las Bukowy, Stawy Trzebnickie

BIBLIOTEKA

KONTAKT I GODZINY PRACY: Ratusz / parter / 669 767 871
poniedziałek/10:00 – 17:00, wtorek/9:00 – 16:00, środa prace wewnętrzne, czwartek/11:00 – 18:00, piątek/9:00 – 16:00, każda pierwsza sobota miesiąca / 10:00-14:00,
każda środa / Książka na telefon

WYDARZENIA BIBLIOTECZNE:
czwartki / 16:30 / W 80 pomysłów dookoła biblioteki / sala zajęć w Ratuszu
każda ostatni czwartek miesiąca / 16:30 / Klub Miłośników Origami
/ sala zajęć w Ratuszu

wtorki / Bajarka / grupa I w godz. 10:00-11:00, grupa II w godz. 11:15-12:15 /
zajęcia połączone z sekcją Skaczących Nutek / Sala Dynamiki

wtorki / 14:00-16:00 / Bajarka / sala zajęć w Ratuszu
Krzyżówki dla mądrej główki / co miesiąc nowa krzyżówka / zabawa
dla dzieci w wieku 7-10 lat / Dział dla dzieci / Ratusz
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Trzebnickie zawody w spinningu
Mistrzostwa o Puchar
Burmistrza
Gminy
Trzebnica Marka Długozimy w jeździe na rowerze stacjonarnym odbyły
się 13 marca w gminnej
hali sportowej. Organizatorem zawodów była
Gmina Trzebnica wraz
z gminnym Kolarskim
Klubem Sportowym prowadzonym przez Romana Węglarskiego.
Konkurencja polegała na
przejechaniu 1,5-kilometrowej,
zróżnicowanej trasy w jak najkrótszym czasie. Profesjonalnego roweru użyczyła firma Harfa
Harryson z Wrocławia. Najpierw
startowały dzieci i młodzież, któ-

rzy poradzili sobie świetnie, zarówno z niełatwą trasą, jak i ze
sprzętem, który był dla nich nowością. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych
zostali: Chłopcy Szkoły Podstawowe - Karol Świdziński z cza-

sem 3,13 min. Dziewczęta Szkoły
Podstawowe - Natalia Rau z czasem 3,06 min. Chłopcy Gimnazja - Dominik Janeczko z czasem
2,32 min.
W zawodach uczestniczyli tak-

że zawodnicy Kolarskiego Klubu
Sportowego Trzebnica. Najlepszą
kobietą była Barbara Węglarska
(czas 3,00 min), utytułowana
w maratonach trzebniczanka, jedyna kobieta, która zdecydowała
się na próbę swoich sił. Wśród

seniorów młodszych zwyciężył Jacek Lasota (czas 2,12 min),
a wśród seniorów starszych Jan
Siekowski (czas 2,51 min).
[dob]
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Urząd Skarbowy
w Trzebnicy
NARODOWA LOTERIA
PARAGONOWA - REJESTRACJE
PARAGONÓW ZA MARZEC 2016r.

Urząd Skarbowy
w Trzebnicy
USŁUGA WSTĘPNIE
WYPEŁNIONEGO
ZEZNANIA PODATKOWEGO

W połowie marca 2016 r. Ministerstwo Finansów ponownie
udostępni usługę wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR-Pre-Filled-Tax- Return):

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Trzebnicy przypomina o głównych zasadach Narodowej Loterii Paragonowej:
• zgłoszenia do loterii przyjmowane są od 1.10.2015 r. do 30.09.2016 r.,

• PIT-37 za rok 2015, które sporządzane będzie na podstawie informacji od płatników: PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz informacji od organów rentowych: PIT-40A/11A oraz
• PIT-38 za rok 2015 dotyczące rozliczenia przychodów z kapitałów pieniężnych.
Usługa ta polega na udostępnieniu podatnikom propozycji rozliczenia rocznego.

• w loterii można zgłosić dowolną ilość paragonów fiskalnych,
• paragon musi być zgłoszony do loterii w miesiącu zakupu,
• faktury, rachunki i paragony niefiskalne nie biorą udziału w loterii,
losowania można obejrzeć w TVP Regionalna lub w zakładce "Losowania",
aby wziąć udział w losowaniu nagrody specjalnej – Opla Insigni, należy w czasie określonym w regulaminie dokonać zakupu za minimum 10 zł w premiowanej branży,
premiowana branża zmienia się co kwartał (w I kwartale 2016 r. jest to prywatna praktyka lekarska i dentystyczna),
organizator kontaktuje się ze zwycięzcami drogą telefoniczną lub za pomocą e-maila,
loteria skierowana jest do osób, które ukończyły 18 lat,
hasłem do konta jest pierwszy numer zgłoszenia otrzymany po zarejestrowaniu pierwszego paragonu,
szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie na stronie internetowej:
www.loteriaparagonowa.gov.pl
Przypominamy, że paragony z miesiąca MARCA należy zarejestrować najpóźniej do 31 marca 2016 roku.
Losowanie nagrody specjalnej, drugiej premiowanej branży za I kwartał 2016r. – Opla Insignii odbędzie
się 18 kwietnia 2016 r. Wezmą w nim udział paragony branżowe zarejestrowane w styczniu, lutym i marcu 2016 roku.
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W tym roku będzie to PIT-37 i PIT-38 za rok 2015. PFR to dodatkowa pomoc przy składaniu zeznania podatkowego, tak by było
jeszcze prostsze, gdyż podatnik nie musi wypełniać sam zeznania
podatkowego – robi to za niego administracja podatkowa.
Jednak usługa ta nie polega na tym, że to administracja podatkowa
składa za nas zeznanie - jest to bardziej propozycja rozliczenia rocznego, z której podatnik może skorzystać lub nie.
Nadal dostępne pozostaje składanie zeznań podatkowych na dotychczasowych zasadach – drogą elektroniczną do systemu e-Deklaracje lub papierowo.
Wstępnie wypełnione zeznanie ma jednak ograniczać do minimum
nasz obowiązek związany z rozliczeniem rocznym. Pozwala nie tylko uniknąć błędów związanych z przepisywaniem danych z informacji od płatników. To także wygoda, prostota i szybkość.
Skorzystaj i złóż swoje zeznanie podatkowe za rok 2015 szybko i poprawnie!
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CENTRUM MEDYCYNY SPECJALISTYCZNEJ NEUROCLINIC
Oferujemy Państwu konsultacje lekarzy specjalistów:

Rozwijamy ofertę usług medycznych:

Przyjmujemy przy

ul. Św. Jadwigi 25a w Trzebnicy
Kontakt i rejestracja:

tel. 513 128 911
rejestracja@neuroclinic.com.pl

www.neuroclinic.com.pl
znajdź nas na Facebooku Neuroclinic

Jedyna w Trzebnicy pracownia EEG - diagnostyka bólów głowy, padaczki, zaburzeń
świadomości, także badania wideo.
Od marca konsultacje neurochirurgiczne
dr nauk med. neurochirurg Grzegorz Miękisiak

Konsultacje oraz kwalifikacja do zabiegów
operacyjnych

• konsultacje neurologiczne
- specjalista neurolog lek med. Monika Susz - Kołodyńska
• konsultacje internistyczne z badaniem EKG, USG jamy
brzusznej i tarczycy, konsultacje dietetyczne
- lek. chorób wewnętrznych Agnieszka Kuś
• zabiegi rehabilitacyjne, terapię manualną, masaże
lecznicze, ocenę rozwoju psycho – ruchowego dziecka, masaż
gorącymi kamieniami
- rehabilitant Tomasz Beliczyński
grafik przyjęć dostępny na stronie www.neuroclinic.com.pl
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DORADZTWO SPRZEDAŻ MONTAŻ
godziny otwarcia
pon-pt: 10 - 17
sobota: 9 - 13

ul. Wrocławska 3
tel. 605 986 600

608 250 663

info@tomfloor.pl
www.tomfloor.pl

SPRZEDAŻ
RATALNA

na cały asortyment
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Dzień kobiet Biedaszków Mały
Kobiety uwielbiają czuć się wyjątkowo i pięknie. Tak właśnie czuły
się panie z Biedaszkowa Małego 5
marca. O godzinie 17 spotkaliśmy
się na świetlicy wiejskiej, by wspólnie spędzić ten dzień. Świetlica była
pięknie przyszykowana, by każda
z pań mogła czuć się wyróżniona.
Stoły były pełne ciasta i innych
smakołyków, nie zabrakło także
gorącej kawy i herbaty. Kiedy sołtys wsi Kamil Czajkowski złożył
szczere życzenia, każda z Pań dostała pięknego kwiatka. Największą atrakcją okazał się jednak akordeonista ze słynnego zespołu Don
Vasyl - Tadeusz Kuśnierz, który do

samego końca umilał nam wieczór
cygańskimi przebojami i przyciągnął nawet fanki z sąsiedniej wioski. Zadowolone panie rozmawiając, śmiejąc się i tańcząc do samego
wieczora czuły się znakomicie.
Przygotowania do Parady Palm
20 marca w Trzebnicy odbędzie
się przemarsz z palmami do Bazyliki na mszę św. Przygotowania
do parady palm wielkanocnych
w Biedaszkowie Małym trwają już
od dłuższego czasu. W poniedziałek odbyły się zajęcia prowadzone
przez Dorotę Krawiec, w których
uczestniczą wszystkie dzieci. Na
zajęciach odwiedził ich sołtys Ka-

mil Czajkowski oraz mieszkańcy
chętni do pomocy. Wszyscy czekają na moment, w którym będzie
można się pochwalić wspólną pracą. W sobotę znów się spotykamy
by tworzyć pyszności na nasz kramik. Mamy nadzieję, że przyciągnie on każdego i wszyscy spróbują
naszych smakołyków. Ogromną
radość sprawia nam nasza społeczność, że jest tak zintegrowana i wykazuje się chęcią do pracy. Dziękujemy wszystkim za poświęcenie
czasu. Mamy nadzieję, że wykażecie się tego dnia dużą frekwencją
i będziemy wspólnie cieszyć sie tym
dniem. Klaudia Gołębowska

Uroczyste pasowanie
na czytelnika
PIERWSZAKI NA SPOTKANIU
Z KRASNOLUDKAMI
Pasowanie na czytelnika to
oficjalne przyjęcie najmłodszych
uczniów do grona czytelników.
Impreza odbyła się 8 marca
w bibliotece Szkoły Podstawowej
w Boleścinie.
Specjalnie na tę okazję uczniowie klasy czwartej wcielili się
w role krasnoludków oraz królewny. Przekazywali najmłodszym wiedzę o książce i bibliotece. Zachęcali do zaprzyjaźnienia
się z bohaterami literackimi. Następnie pierwszoklasiści zapoznali się z regulaminem biblioteki,
sposobem wypożyczania książek
oraz prośbami książek.
Dzieci skupione i poważne
w obecności wychowawczyni,
Dominiki Surmy, uroczyście
przyrzekały, że będą szanować
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książki, korzystać z ich mądrości
i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Ostatnim punktem
programu było uroczyste pasowanie na czytelnika, którego dokonała nauczycielka biblioteki, Pani
Anna Leszczyńska - Janik. Jednocześnie pogratulowała wszystkim
uczniom i życzyła wspaniałych
przygód w świecie książek oraz
wręczyła dyplomy i zakładki do
książek. Nie zabrakło również
słodkiej niespodzianki.
Uroczystość odbyła się w miłej
i przyjaznej atmosferze. Po takim
wspólnym spotkaniu z krasnalami i królewną biblioteka będzie kojarzyła się najmłodszym
z miejscem przyjaznym i radosnym, gdzie uczniowie są zawsze
mile widziani.
Anna Leszczyńska-Janik
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Z przysmakami do
Ziemi Kłodzkiej
12 marca sołectwo Głuchów Górny zaprezentowało
Gminę Trzebnica na wielkanocny stół podczas XIX
Spotkania Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej.
Domanowice pochwaliły się wielkanocną palmą,
a zespół ze Skoroszowa wystąpił na scenie.
Wypieki wielkanocne, różnego
rodzaju potrawy, pachnące wędliny prosto z wędzarni, przepiękne stroiki, zdobione jajka – to
wszystko można było znaleźć na
głuchowskim stoisku podczas
XIX Spotkania Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej. Stół
przygotowany został przez mieszkanki Głuchowa na czele z sołtys
Eweliną Chorzępą.

To nie jedyne sołectwo, które reprezentowało Gminę Trzebnica.
Na tym spotkaniu Domanowice
wystąpiły z najbardziej kolorową
palmą wielkanocną otrzymując
wyróżnienie. Natomiast zespół
Mozaika ze Skarszyna wystąpił
na scenie prezentując swoje przyśpiewki.
[ew]

Wycieczka do Trzebnicy
Boleścin
4 marca uczniowie klas 0-III SP
w Boleścinie udali się na wycieczkę do Trzebnicy. Najpierw dzieci
zwiedziły trzebnicką bazylikę.
Zapaliły świece przy grobie św.
Jadwigi, a potem przeszły zobaczyć Ołtarz Polowy. Następnym
punktem wycieczki była wizyta
w Gminnym Centrum Kultury
i Sportu. Dzieci obejrzały musical
pt. „O małej syrence w niejednej

piosence”. Uczniowie poznali historię syrenki Vivien, która uratowała życie księciu Edwardowi
podczas sztormu, a także wielu
innych bohaterów: ojca syrenki,
króla Nefryta, zabawnego kraba
Szachwarę, wiedźmę Zewlagę,
królową Hortensję i kucharza
Fryca. Dzieci pełne wzruszenia
i uśmiechów na twarzy wróciły
do szkoły, a w autobusie nuciły
piosenki usłyszane w muzycznej
bajce.
Wychowawcy klas 0-III
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GABINETY
LEKARSKIE
PULMONOLOG

Agata Kot
Viltis Medica

specjalistyczny
gabinet chorób płuc
ul. Wrocławska 8D
TRZEBNICA
rejestracja:
tel. 505

686 165

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 603 925 286
tel. 607636024 / 713870938

ORTODONTA
Leczenie wad zgryzu
lek.stom.
specjalista II z ortodoncji

Lidia Korczyk
Trzebnica

ul. Obrońców Pokoju 31 A
przyjmuje we wtorki
od 14.00 do 19.00

tel. 604 095 455

LOGOPEDA
KLINICZNY
• NEUROLOGOPEDA KLINICZNY
Z WCZESNĄ INTERWENCJĄ
• PEDAGOG SPECJALNY
- SURDOPEDAGOG
• PEDAGOG
• MASAŻ SHANTALA
• TERAPIA WG S. MASSGUTOWEJ
tel.

504 234 127

GABINET
PEDIATRYCZNOALERGOLOGICZNY

Anna Puchała

po wcześniejszym umówieniu.

tel. 602

lek. dent. Judyta

TRZEBNICA ul. Prusicka 1
• stomatologia zachowawcza
• stomatologia dziecięca
• protetyka
• zabiegi z zakresu
medycyny estetycznej
godziny przyjęć:
pon. i pt. 14.00 - 20.00
wt. i śr. 9.00 - 15.00
Rejestracja w godz. przyjęć
tel.

607 817 491

880 583

Dr nauk med.

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

TRZEBNICA

ul. Prusicka 24
Rejestracja

Przychodnia Dermatologiczna

• Pomoc psychologiczna w dziedzinie seksuologii - Szkolenia na

temat seksualności osób ze sprzężoną
niepełnosprawnością dla placówek i
rodziców

tel. 883 964 804

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-kosmetyczne (specjalistyczna pielęgnacja twarzy
i stóp, usuwanie odcisków) Anna Binek
tel. 726 162 805

po godz. 20-tej
tel.

71 312 16 80

dr n. med.

Kaczmarzyk

www.kaczmarzyk.eu

ortodonta
IMPLANTY

ul. Obornicka 41e

71 387 27 78
605 175 050

tel.

Godziny przyjęć:

pon. i czw.
wt. i śr.

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

pon. - pt. w godz. 8:00 - 19:30
tel. 71 312 15 10, 601 721 805

OKULISTA

OKULISTA

w ZAKŁADZIE OPTYCZNYM

specjalista chorób oczu

Nowa Lokalizacja

• komputerowe badanie wzroku
• mierzenie ciśnienia aplanatem
• badanie dna oka
• dobór soczewek kontaktowych

optyk czynny:
dr przyjmuje:

pon. - pt. 10-18
soboty 10 - 14

rejestracja tel. 601 754 974

i PRACOWNIA OPTYCZNA
lek. med.

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

DERMATOLOG
lek. med. Beata Górnicka

specjalista I° i II°
dermatologii i wenerologii

• konsultacje i zabiegi dermatologiczne usuwanie brodawek i włókniaków również
w obrębie powiek
• zabiegi złuszczania kwasami organicznymi
(owocowymi) - trądzik, przebarwienia, blizny
• zabiegi estetyczne lekarskie - wypełnianie:
zmarszczek, ust; mezoterapia igłowa

poniedziałek 15:00-19:00

Trzebnica ul. Prusicka 24
Centrum Medyczne ZDRÓJ

tel. 696 115 821

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

PSYCHOLOG

ASC SŁUCHMED
•
•
•
•
•

9:00 - 15.30
14:00 - 19:00

STOMATOLOG

Trzebnica ul. Św. Jadwigi 21 b

Trzebnica ul. Św. Jadwigi 1D

Trzebnica ul. Kościuszki 10
w Zakładzie Rehabilitacyjnym
wizyty domowe tel. 601 760 888

PEDIATRA
NEONATOLOG
lek. med.

Stanisława Marcjoniak

specjalista chorób dzieci i neonatologii

Trzebnica

ul. W. Jagiełły 9

rejestracja

pełen zakres usług
stomatologicznych

lek. dr Anna Białek-Szymańska

Tomasz Harań

specjalista radiolog
Trzebnica (koło stadionu)

Rodzinna
Zofia Anna Bartłomiej

Gabinet Internistyczno
Kardiologiczny
Lekarz Krzysztof Włodarczyk
specjalista chorób
wewnętrznych i kardiologii
przyjmuje:
w poniedziałki od 15.15 do 16.15
w czwartki od 16.00 do 17.00

Gabinet USG

Stomatologia

LARYNGOLOG
praktyka laryngologiczna

Rejestracja telefoniczna

pon. - śr. - pt. 16 - 19

Pracownia Techniki Dentystycznej

tel. 602

godz. przyjęć: Środa 15.00 - 16.30

Godziny przyjęć gabinetu:

Adrian Lenkcis

TRZEBNICA
ul. Obornicka 41 G
Pracownia czynna
pon. - pt. 8.30 - 16.30

ul. Św. Jadwigi 27 A-B

Trzebnica ul. Mickiewicza 1
tel. 71 312 05 60

TECHNIK DENTYSTYCZNY

Arodent
Ekspresowa naprawa
protez zębowych

Jolanta Wojciechowska
TRZEBNICA

konsultacje w sprawie
leczenia niepłodności

Łukaniec

PSYCHOLOG

z Zespołem Aspergera

zakres: USG, cytologia,

STOMATOLOG

tel. 607 09 99 00

w życiu osobistym, rodzinnym
i zawodowym związane z odczuwanym lękiem, smutkiem, złością,
poczuciem straty, itd.)
• terapia psychologiczna dla osób

ginekolog położnik

159 230

mgr AGNIESZKA FRANIECZEK

mgr Joanna Płuska
• PSYCHOTERAPIA (problemy

gabinet ginekologiczny

specjalista pediatrii i alergologii
TRZEBNICA
ul. Św. Jadwigi 27 A-B
w ProVicie
od godz. 16-tej

lek.

GINEKOLOG
Janina Aleksandra Miturska

INTERNISTA
KARDIOLOG

INTERNISTA
DIABETOLOG

P OZ Y T Y W- Ka

Centrum Rozwoju i Wsparcia
Psychologicznego
•
•
•
•
•
•

psycholodzy dzieci i młodzieży
psycholodzy osób dorosłych
neurologopedzi
psychoterapia dzieci i młodzieży
psychoterapia osób dorosłych
grupy rozwojowo terapeutyczne dla dzieci i młodzieży
Trzebnica ul. Rynek 13/6

Przyjmuje codziennie po uprzedniej
rejestracji telefonicznej.

71 312 11 62
502 670 316

tel.

Stomatolog
dr n. med

Marta Ziętek

• stomatologia zachowawcza

z endodoncją

• stomatologia estetyczna
• stomatologia dziecięca

Trzebnica

ul. Św. Jadwigi 19A

rejestracja telefoniczna

601 677 571
LOGOPEDA
Katarzyna Matyasik

specjalista neurologopedii
i wczesnej logopedii klinicznej
• Terapia zaburzeń mowy
dzieci i dorosłych
• Wczesna interwencja logopedyczna
• Korekcja wad wymowy
• Rehabilitacja głosu
• Terapia dysleksji METODĄ WARNKEGO
• Ocena ryzyka dysleksji od 6 r.ż.

tel. 605 606 882
www.logopeda-trzebnica.pl
email: logopeda-trzebnica@wp.pl

PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPEUTA
Mgr Magdalena Gworys

• Psychoterapia dorosłych i młodzieży:

kryzysy życiowe, nerwice, depresja, trudności w relacjach, przeżywanie trudnych
emocji: lęku, złości, dolegliwości zdrowotne,
które nie znajdują potwierdzenia w diagnozie medycznej, itp.
•Diagnoza psychologiczna: gotowość
szkolna, trudności w uczeniu się, intelekt,
rozwój psychomotoryczny, osobowość,
temperament.

tel. 733 166 795

rejestracja tel. 503 901 757
www.pozytyw-ka.pl

www.magdalenagworys.pl
Centrum Zdrowia EMVIT,
ul. Głowackiego 7 Trzebnica

TERAPEUTA MANUALNY

FIZJOTERAPEUTA

mgr Paweł Stelmaszczyk

Jakub Durczak

fizjoterapia
osteopatia

terapia manualna / osteopatia
• Bóle pleców i stawów
• Bóle i zawroty głowy
• Korekcja wad postawy
• Rehabilitacja neurologiczna

więcej informacji na stronie

www.stepmed.pl
Centrum Medyczne

ProVita

ul. Św. Jadwigi 27A-B Trzebnica
rejestracja tel. 503 195 870

tel. 502 483 949
www.jakubdurczak.pl

Emvit

Głowackiego 7
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miejsce
na Państwa
ogłoszenie
lekarskie
tel. 66 50 86 997

APTEKI
dyżur nocny
przez cały 2016 rok
pełni apteka:

Panaceum
ul. Daszyńskiego 65
Trzebnica
HIRUDOTERAPIA
Gabinet terapii Naturalnych

terapia

pijawką lekarską
różnych schorzeń
Czy pijawki mogą Ci pomóc?
Zadzwoń Zapytaj!
rejestracja: wtorek i czwartek
w godz. od 12 do 14 tel. 71 312 93 78
w nagłych przypadkach 603 821 243

parmed www.parmed.pl
Tarnowiec 96 55-106 Zawonia

Masaż Leczniczy
Gabinet

masażu leczniczego
i terapii manualnej
Agnieszka Muszczak-Sowa
• bóle kręgosłupa
• napięcia karku (bóle głowy)
• drętwienie rąk
• promieniujące bóle kończyn dolnych
• masaż stóp
• masaże relaksacyjne

ul. Witosa 20
tel. 600 353 595

Weterynarz
lek. wet. Ewa Okręglicka

Trzebnica

ul. B. Głowackiego 16

(naprzeciwko PZU)

Godziny przyjęć:

kierunek i godzina odjazdu

pon. / śr. / pt.
wt. / czw.
sob.

TRZEBNICA – BOLEŚCIN – SIEDLEC PKP – TRZEBNICA

tel.

10 - 18
8 - 17
9 - 14

601 061 222

Lekarz weterynarii
gabinet weterynaryjny

iatros

dr n. wet. Stanisław Dzimira

lek. wet. Ewa Michalska

Trzebnica ul. 1 Maja 3
tel. 71

312 09 85
601 76 29 57

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

przystanki
Przystanek nr. 23
– ul. W. Witosa,
miejsce pl. Piłsudskiego

6:15 7:28 11:00 14:40 16:05 17:23
TRZEBNICA – KONIOWO

15:35

KONIOWO – TRZEBNICA

8:20 11:35

Przystanek nr. 12
– ul. Ks. Bochenka,
miejsce Al. Jana Pawła II

Przystanek nr. 12
– ul. Ks. Bochenka,
miejsce Al. Jana Pawła II
Przystanek nr. 12
– ul. Ks. Bochenka,
miejsce Al. Jana Pawła II

TRZEBNICA – MARCINOWO 16:35
TRZEBNICA – MASŁÓW – KAŁOWICE – TRZEBNICA

12:05 16:15

TRZEBNICA – UJEŹDZIEC MAŁY

13:15 14:15A 15:15A

Przystanek nr. 12
– ul. Ks. Bochenka,
miejsce Al. Jana Pawła II

Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.
A - w ferie zimowe i letnie kursuje tylko do Ujeźdzca Wielkiego.

ważny od 04.01.2016
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ogłoszenia
drobne
Ogłoszenia drobne są bezpłatne .
Ich treść przyjmujemy i wycofujemy:
osobiście w sekretariacie GCKiS ul. Prusicka 12 lub telefonicznie tel. 785 922 332
oraz przez e-mail:
reklama.panorama.trzebnicka@wp.pl
Ogłoszenia publikowane są: przez ok. 6 emisji
lub do momentu wycofania ich przez nadawcę.

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Kawalerka(13) w centrum Trzebnicy przy deptaku o pow. 36,5 mkw, II
piętro, własnościowe, słoneczne, po remoncie. Pokój, przedpokój, kuchnia, łazienka, w przedpokoju szafa wnękowa
przesuwna, meble kuchenne. Budynek
po remoncie (styczeń 2015 roku), piwnica, wydzielone miejsce na strychu.
Możliwość zakupu do mieszkania garażu. Tel. 790 558 208.

Kawalerka(21) przestronna, 37
mkw w samym wrocławskim Rynku, z
widokiem na pomnik Fredry. 350 000
zł, tel. 536 496 163.
Kawalerka(21) przestronna, 37
mkw w samym wrocławskim Rynku, z
widokiem na pomnik Fredry!!! 350 000
zł, tel. 536 496 163.
mieszkanie (6) 3-pokojowe w Trzebnicy, parter, garderoba, spiżarka, osobno wc, komórka lokatorska, ogródek,
92mkw. Cena 235 000 zł, tel. 609 577 122.
Mieszkanie (6) 3-pokojowe w Trzebnicy przy ul. Milickiej - Piwnicznej. Parter,
garderoba, spiżarka, osobno wc, komórka lokatorska 8mkw, ogródek, 75,6mkw.
Cena 240 000, tel. 665 001 704.
Mieszkanie (6) słoneczne, dwupoziomowe na trzecim piętrze w
Trzebnicy. W spokojnym, kameralnym,
zielonym miejscu przy ul. Piwnicznej.
Pow. 65mkw, balkon, dwie łazienki,
piwnica. Możliwość zamiany z dopłatą
na mniejsze do wysokości pierwszego
piętra, tel. 602 155 678.
Mieszkanie (6) 2-pokojowe 40,2
mkw z garażem w okolicy Trzebnicy.
Cena do uzgodnienia, tel. 603 529 660
mieszkanie (6) w Skarszynie 65mkw,
3 pokojowe z balkonem, usytuowane
na I piętrze. Lokal jest po kapitalnym
remoncie. Do mieszkania przynależy:
piwnica, działka 5 arów, pomieszczenie gospodarcze, które można przekształcić na garaż. Cena: 179000 zł, tel.
721 691 509 lub 661 567 563.
MIESZKANIE (6) w Trzebnicy 47mkw.
z KW, ul. Daszynskiego , wspólnota,
niski czynsz, 1p., dodatkowo niezależny strych i piwnica, tel. 502 860 184.
Mieszkanie (6) w centrum Trzebnicy
na wysokim parterze o pow. 59 mkw., 2
pokoje, osobnej kuchni, łazienki i piwnica. Cena 179 000 zł, tel. 601 055 541.
mieszkanie (5) 59 mkw w centrum
Trzebnicy. Urokliwe poddaszowe
mieszkanie w centrum 1min. do deptaka, nowe budownictwo. Wykończone na wysoki standard,sypialnia, salon
z kuchnią, duża łazienka, garderoba,
parking podziemny, winda. Wyposażenie, zmywarka, klimatyzacja, meble
kuchenne, prysznic, wanna. Wystarczy łóżko i można mieszkać. Cena 240
tyś. tel. 604 692 346.
mieszkanie(5) w Trzebnicy 58 mkw,
nowe budownictwo, tel. 514 788 726.
Mieszkanie(5) w Trzebnicy, dwupoziomowe, 63mkw + 33 mkw, cena do uzgodnienia, kuchnia w zabudowie, garderoba,
tel. 664 219 182.
Mieszkanie (4) w Trzebnicy, 63 m,
blisko Rynku, II p, 3 pokoje, duży balZNALEZIONO KLUCZE (5) na
deptaku z chipem. Wiadomość w
piekarni ”julka„ przy ul. Daszyńskiego.

kon, sprzedam lub zamienię na mniejsze z dopłatą, (proszę dzwonić po
godz. 16.00), tel. 784 055 706.
mieszkanie(4) w centrum Trzebnicy,
I p, 100 mkw, nowe okna z roletami,
do remontu, cena 225 tys . zł do negocjacji, tel. 888 333 766.
Mieszkanie(4) lub zamienię w Miliczu w Rynku, 38 mkw, 2 pokoje, po
remoncie, CO, do mieszkania przynależy komórka, piwnica, strych, z możliwością parkowania, tel. 782 984 426.
Mieszkanie(3) w Rzędziszowicach,
2 pokoje, oddzielnej kuchni, łazienki i
WC, z dużego pokoju wyjście na balkon (9 mkw) i taras przynależny do
mieszkania. Ogrzewanie z osiedlowej
kotłowni. Do mieszkania przynależy
ogródek (5 arów), garaż i 2 duże piwnice, cena 160 tys. zł, tel. 782 643 758.
mieszkanie (3) 53 mkw w Trzebnicy,
lokal użytkowy 53 mkw w Trzebnicy,
magiel elektryczny domowy. Cena do
uzgodnienia, tel. 607 431 604.
mieszkanie (2) własnościowe (29,7
mkw) na 3 piętrze w bliskiej okolicy
Rynku. Dwa pokoje, kuchnia, łazienka
z WC, piwnica, tel. 723 463 481.
Mieszkanie (2) 41 mkw, dobry rozkład, IV p, 2 pokoje, Trzebnica, ul.
Kościelna (centrum miasta), cena
159000zł, tel. 664 975 456.
Mieszkanie(2) dwupoziomowe, ładnie wykończone w centrum Trzebnicy, 3
pokoje, pow. 62,30 mkw. W pełni umeblowane z wyposażeniem kuchni i łazienki
materiałami wysokiej jakości. Mieszkanie
z domofonem na monitorowanym osiedlu. Na pierwszym poziomie znajduje się
oddzielna widna kuchnia, salon z jadalnią
z wyjściem na balkon, łazienką z wanną i
prysznicem. Korytarz ze schodami prowadzącymi na drugi poziom, gdzie znajduje
się sypialnia z niewielką garderobą i schowkiem, oraz pokój dla dziecka. Mieszkanie
jest zadbane i gotowe do zamieszkania.
Cena: 280 000 zł. Możliwość negocjacji
ceny, tel. +494 022 758 241.
Mieszkanie(1) własnościowe, 55 mkw,
w Dalborowicach (pow. Oleśnicki), parter,
2 pokoje, kuchnia, łazienka, balkon, piwnica, z garażem i działką rekreacyjną (5 arów).
85 000 zł, tel. 532 531 433, 500 023 342.
Mieszkanie(1) sprzedam lub wynajmę III p. centrum Trzebnicy, 71mkw,
duży balkon, piwnica, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, internet stac., miejsce
parkingowe, pełna własność. Cena
276,900 zł, tel. 727 343 744.
Dom (6) + budynki gospodarcze na
działce 1,08 ha w okolicach Trzebnicy
lub zamienię na dom W Trzebnicy, tel.
665 549 669.
Dom (6) w okolicach Trzebnicy na mieszkanie w Trzebnicy, tel. 665 549 669.
dom(5) w Taczowie Wielkim z zabudowie
szeregowej 150 mkw z działką 2x1/ 7 Ara,
5 pokoi, kuchnia umeblowana, poddasze
do zagospodarowania, pomieszczenie
gospodarcze, łazienka, kotłownia + garaż,
cena 240 000 tys. do negocjacji, tel. 609
990 595.
Dom(4) w Miliczu na Karłowie w cichej
i zielonej okolicy, o pow. mieszkalnej
94 mkw, na działce 1068 mkw, na posesji mieszczą się 2 garaże oraz piękna
altana letnia, tel. 665 519 055.
Dom(3) na wsi do remontu, budownictwo powojenne + budynek gospodarczy, na działce 12 arów, tel. 663 951 072.
Pół domu(3) wraz z przylegającą
działką , gdzie znajduje się garaż, pomieszczenia gospodarcze, w Trzebnicy,
w atrakcyjnej okolicy, tel. 607 636 024.
dom (2) jednorodzinny parterowy o
pow. 132 mkw. plus użytkowe poddasze (niewykończone). Działka 13
arów. W strefie krajobrazowej 2 km od
Trzebnicy, tel. 609 110 868.
Dom(1) z budynkami gospodarstwa na 2
h ziemi w Korzeńsku, gmina Żmigród, tel.
570 371 115.
Domy(1) Dwa domy we wsi Ujeździec
Wielki na działce 18 arów – w rozliczeniu może być mieszkanie 2 pokojowe w
Trzebnicy do I piętra, tel. 71 312 89 15.
DZIAŁKa(6) budowlana z pozwoleniem we wsi Droszów, 7 arów, ogrodzona, media, przy drodze asfaltowej,
tel. 502 860 184.

Działka(6) budowlana o pow. 0,93
ha przy drodze krajowej relacji Trzebnica-Milicz obok stacji CPN, wszystkie
media, plan zagospodarowania zabudowa mieszkaniowo-przemysłowa,
tel. 609 936 972.
Działkę(6) budowlaną 39 arów,
ogrodzona, Wołów, tel. 781 154 238.
Działki (6) budowlane w Księginicach, tel. 509 406 292.
Działka(6) budowlana 9 arów Komorowo koło Trzebnicy. Szerokość
20m, Długość 45m, uzbrojona, posiada warunki zabudowy. Położona jest
25 km od Wrocławia, 6 km od Trzebnicy przy drodze asfaltowej, wjazd z obniżonym chodnikiem. W sąsiedztwie
budowane jest osiedle domków jednorodzinnych, atrakcyjne położenie.
cena 51000 zł do negocjacji, tel. 501
722 594.

Działka(6) siedliskowa w Biedaszkowie Wielkim w gminie Trzebnica,
z dostępem do wody i prądu, tel.
607 507 899.
Działka(6) budowlana 12 arów
z mediami w Trzebnicy, ul. Polna, tel.
790 558 208.

- Zdrój, 970 m2, zdrojowa część miasta.
2 300 000 zł, tel. 536 496 163.
Lokal (3) 95 mkw w rejonie głównego ciągu handlowego, przy ul. Solnej
w Trzebnicy, wejście bezpośrednio z
ulicy, możliwość zaadaptowania lokalu na dowolną działalność; obecnie
funkcjonuje sklep AGD, odrębna własność z księgą wieczystą, zaplecze socjalne; do sklepu przylega dodatkowy
grunt o powierzchni 65 mkw z możliwością rozbudowy lokalu lub wykorzystaniem na parking lub ogródek
tel. 501 503 211.

Lokal(5) handlowo-usługowy 91,2 mkw,
Rynek 9, Trzebnica, obecnie funkcjonuje
księgarnia, własność z księgą wieczystą,
tel. 71 312 03 46, 609 990 595.
Lokal(4) w centrum w Trzebnicy,
handlowo-usługowy, o pow. 35 mkw,
z możliwością rozbudowy oraz parkingiem prywatnym, klimatyzowany,
media, w zabudowie szeregowej na
działce własnościowej 65 mkw, tel.
798 267 177.
Lokal(4) usługowy o pow. 47 mkw,
w Trzebnicy, ul. Polna tel. 601 770 545.
Pensjonat(21) prosperujący biznes pensjonat z gastronomią w Kudowie
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kupię
Mieszkanie(3) w Trzebnicy lub
Obornikach Śląskich, minimum 3 pokojowe, (może być część domu), w
rozsądnej cenie, do I piętra albo z windą, tel. 502 201 576.
DOM(3) mały, z działką, lub mieszkanie,
3 pokojowe z balkonem lub ogródkiem do 150 tys, lub działkę budowlaną 500-1000 metrów do 30 tys., tel 781
751 174 lub mister1982@o2.pl.
Mieszkanie(3) w Trzebnicy, 2-3 pokojowe z balkonem, na parterze, w
spokojnej okolicy, tel. 604 259 577.
grunt(20) orny w okolicy Brochocina
lub Kuraszkowa, tel. 502483 031.
ZAMIENIĘ

Grunt(5) orny 4,5 ha, Koniowo, gm.
Trzebnica , tel. 504 853 191.
DziałkA(5) budowlana w centrum Zawoni, o pow. 2200 mkw, tel. 883 388 601.
Działka(4) pilnie sprzedam, okazja, budowlana, 20 arów, Masłowiec, uzbrojona,
bardzo ładna, tel. 601 711 301.
Działka(4) budowlana na sprzedaż
w Wiszni Małej o pow. 10 arów, cena
120 tys. do negocjacji, tel. 883 269 163.
Działka(4) budowlana o pow. 10,64
ara w miejscowości Rogoż-8 km od
granic Wrocławia. Działka znajduje się
przy utwardzonej, oświetlonej drodze; woda, gaz, prąd metr od działki.
Cena 130 zł/mkw, tel. 500 809 461.
Działka(3) budowlana o pow. 10
arów w Wiszni Małej, cena 120 zł/
mkw, do negocjacji, tel. 883 269 163.
Działka(3) budowlana w Trzebnicy,
1840 mkw, tel. 505 334 186.
Działka(3) budowlana Trzebnica/
Nowy Dwór o pow. 10 arów z przepiękną panoramą i MPZP, tel. 535 566 566.
Działki (3) budowlane o pow. 10-12
arowe w Szczytkowicach w nowo powstającym osiedlu, media w drodze,
cena do uzgodnienia, tel. 665 233 766.
Działka(2) budowlana w Szczytkowicach, 0,1050 ha, cena 49 tys. zł, tel.
693 031 947.
Gospodarstwo(1) rolne około 8 ha
ziemi w Korzeńsku gmina Żmigród, tel.
795 693 142.
Grunt rolny(1) przy drodze w Długołęce, tel. 607 818 815, 725 147 283.
Działki(1) budowlane, Pstrzejowice, tel.
725 147 283.
Działka (21) budowlana, Kobylice, ul.
Złota, 0,28 ha, MPZP, media w drodze,
cena 60 zł/m, tel. 695 243 494.
działki (4) PILNIE SPRZEDAM, 4 działki budowlane o pow. 10 arów w Kałowicach, gmina Zawonia lub zamienię
na mieszkanie w Trzebnicy lub we
Wrocławiu, tel. 798 263 003.

dam pracę

Mieszkanie (2) własnościowe 39
mkw, w centrum Trzebnicy na większe
z dopłatą, tel. 781 810 110.
mieszkanie (2) własnościowe w centrum Trzebnicy 50 mkw na I pietrze,
2 pokoje, duża kuchnia, łazienka - na
mniejsze, też 2 pokojowe z dopłatą.
Mieszkanie jest bardzo ciepłe, niski
czynsz, tel. 669 265 933.
kawalerka(21) własnościowa w centrum Bytomia na kawalerkę w Trzebnicy,
powierzchnia 27 mkw, pokój, kuchnia,
łazienka, przedpokój, na VII piętrze z
windą. Centralne ogrzewanie (spółdzielnia mieszkaniowa), rozliczenie CO
indywidualne liczone z podzielnika ciepła. W pokoju i kuchni okna z PCV, drzwi
wejściowe nowe, tel. 669 005 110.
Poszukuję do wynajęcia
Mieszkanie (2) 2-pokojowe lub kawalerkę, umeblowane, do 1000 zł +
opłaty. Od zaraz, tel. 781 280 054.
POKÓJ(18) wykształcony, bez nałogów, pilnie poszukuje taniego pokoju,
tel. 792 953 709.
mieszkanie (18) kawalerkę lub 2-pokojowe. Umeblowane. Trzebnica. Od
zaraz, tel. 732 749 304.
Mam do wynajęcia
lokal(1) Wynajmę lokal gastronomiczny /obecnie PUB/ w Trzebnicy ul. ks.
Bochenka 11D od marca tego roku. Tel.
669 664 798.
Wydzierżawię Grunt(6) 7 ha w Kuźniczysku, tel. 664 770 549.
Lokal (6) użytkowy opow. 25 mkw, w
Trzebnicy przy ul. Solnej, tel. 601 060 945.
lokal (6) w centrum Trzebnicy 48
mkw, na biuro lub gabinet, tel. 604
199 873.
Mieszkanie(3) w Prusicach, 48 mkw, 2
pokoje, III p., częściowo umeblowane, za
niską cenę + media, tel. 668 377 319.
lokal(1) 36 mkw, na działalność biurowo-usługową, w Trzebnicy przy ul. H.
Pobożnego, cena 1200 zł, tel. 514 399 495.
lokal(21) usługowy w Obornikach Śląskich o pow. 60 mkw z zapleczem socjalnym, tel. 605 105 345.
lokal(20) handlowo-usługowy w centrum Trzebnicy, Rynek 18,30 mkw, 2 witryny, WC, CO, parking, tel. 604 210 198.
mieszanie (19) w Trzebnicy, 2 pokoje,
40 mkw, 900 zł + media, opłaty i kaucja,
tel. 722 385 938.
lokal(18) wynajmę lub sprzedam, w
Trzebnicy przy ul. Milickiej, wykończony, klimatyzowany, o pow. 56,4 mkw,
tel. 512 637 451.

ślusarz-spawacz (6) oraz wykwalifikowanego frezera, Trzebnica,
tel. 691 894 011.
OPIEKUNKA(5) Nawiążę współpracę
z panią, która zajmie się dzieckiem w
godzinach 16-20 w Trzebnicy, tel. 501
408 683.
Sprzątanie domu(5) co druga
sobota, 5 km od Trzebnicy (kierunek
Skarszyn). Konieczny własny dojazd,
mail: biuro.bleu@gmail.com tel. 781
393 092.
Sprzątanie domu(5) co druga
sobota, 5 km od Trzebnicy (kierunek
Skarszyn). Konieczny transport własny.
mail: biuro.bleu@gmail.com Od marca,
tel. 781 393 092.
KELNER(5) Poszukuję osoby do pracy w
gastronomii na stanowiska: kelner, pomoc
kuchenna, kierowca, tel. 515 122 477, 509
160 233.
POMOC DO CUKIERNI (4) I CIASTKARZ. Zatrudnię osobę do pracy w
cukierni w Trzebnicy, tel. 691 283 007.
KIEROWCA(4) Zatrudnię kierowcę
do rozwożenia pieczywa. Piekarnia
Trzebnica, tel. 691 283 007.
Pracownicy na budowy(4) Przyjmę pracowników do prac przy dociepleniach budynków, tel. 539 928 352.
krawcowa / szwaczka(4) pph
Best Mode, Świątniki 57 - zatrudni
krawcowe, szwaczki, tel. 713 870 546.
Sprzątanie(3) dodatkowa praca dla
kobiety (sprzątanie), tel. 695 973 811.
Kasjer/sprzedawca(3) zatrudnię
do sklepu ogólno-spożywczego w
Trzęsowicach 5a, praca w godz. 9 – 17,
cv ze zdjęciem proszę o przesłanie:
tkreli@wp.pl, tel. 606 906 960.
Kierownik produkcji(3) wykształcenie wyższe techniczne. Zakres
obowiązków: zarządzanie i organizacja
pracy i produkcji, rozliczanie czasu pracy,
realizacja planów produkcyjnych. CV na
maila kadry@plast-met.pl.
Kucharz (3) Zatrudnię samodzielnego kucharza w Bistro44 w Trzebnicy,
tel. 600 387 512.
Kierowca(2) Pizzeria Palermo w
Trzebnicy przy ul. Św Jadwigi zatrudni
kierowce do rozwozu pizzy, pomoc
kuchenna oraz kelnerkę. Informacje w
lokalu lub tel. 509 617 118.

SZUKAM PRACY
Koszenie trawy(6) wertykulacja,
sadzenie roślin, wytyczanie ścieżek,
tel. 725 710 111.
Kierownik budowy(5) nadzory,
Trzebnica i okolice, tel. 601 964 370.
pomoc w sklepie (4) wykładanie
towaru, pilnie potrzebuję pracy w
Trzebnicy, tel. 669 146 703.

KOREPETYCJE

MATEMATYKA(6) szkoła podst. i
gimnazjum. dojazdy, tel. 792 953 709.

MOTO / BUDOWLANE / AGD
Sprzedam
Toyota(6) Avensis kombi model
2007 2,2 D-CAT 177KM,czarny metalik
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salon Polska, bogate wyposażenie, xenon, skórzane siedzenia, klimatronic,
pełna elektryka, tel. 609 936 972.

GOLF(6) II, 1991 r., poj. 1,3 benzyna +
instalacja gazowa. Stan dobry, na chodzie. TANIO!!! tel. 505 551 358.
Audi (6) a4, poj. 1900 tdi, kombi, 101
koni mech., rok produkcji 2002, kolor
butelkowa zieleń, klimatronic, ABS,
komplet kół letnich na alufelgach,
cena: 13 900 zł, tel. 667 437 130.
Ford(5) escort, rok 1996, centralny
zamek, wspomaganie, hak, ważne
opłaty, cena 1000 zł do negocjacji, tel.
535 686 279.
FORD(5) GALAXY, rok produkcji 2002,
wspomaganie kierownicy, podgrzewana przednia szyba, podgrzewane
fotele, ESP, 7 foteli w tym 2 oryginalne dla dzieci, 4 nowe opony zimowe,
nowy akumulator, klimatyzacja dwustrefowa. Cena 11 tyś. do negocjacji,
tel. 600 905 862.
Toyota(4) Corolla, 2005r; 1,6 benzyna
+ instalacja LPG, drzwi 2/3, przebieg
90 tys., zadbane, pierwszy właściciel,
kolor srebrny, od pierwszego właściciela, książka serwisowa i 2 kpl. kluczyków – POLECAM, tel. 794 599 430.
Renault(3) Clio, 1,9 TDI, rok 2000,
ABS, kolor niebieski, wspomaganie, lusterka elektryczne, garażowany, stan
bardzo dobry- zadbany, cena 7,5 tys.
zł, tel. 601 377 879.
Golf(3) „4” gti, rok prod. 2001, tel. 601
442 789.
Skuter(2) po remoncie, rowery dziecinne i młodzieżowe, tel. 603 465 219.
Toyota(2) Carina „E”, rok pr. 1996, poj.
1,6, aktualny przegląd, ubezpieczenie,
tel. 504 984 312.
ROVER (1) 416.S., rok produkcji 1997, zarejestrowany, opłacany, na chodzie, tel. 535
573 521.
kask (6) cena 80 zł, tel. 693 790 106.

Siewnik (5) poznaniak, rozsiewacz
nawozów typu LEJ, brony ciężkie, tel.
603 465 219.
Zestaw naprawczy do kół(5)
2 sztuki, pasuje do kilku marek, tel. 601 622 703.
Opony(5) z felgami roz. 195 x 65, 15 Pirelli, bardzo mało używane, cena 500 zł., tel.
601 622 703.
Akumulator (5) formy WARTA, moc
75 stan bardzo dobry, cena 90 zł., tel. 601
622 703.
Hak(5) holowniczy, oryginalny, niemiecki
, odpinany na kluczyk, do samochodów
VW Sharan, ford Galaxy i seat Almera, tel.
505 838 073.
Felgi(3) aluminiowe, kpl., tel. 601 442 783.
bagażnik (2) do Audi combi na rylingi z uchwytami, cena 160 zł, tel. 505
838 073.
bagażnik (2) do golfa 4 combi lub
Bora, cena 160 zł, tel. 505 838 073.
opony(4) 4 sztuki, zimowe CONTINENTAL do Audi 3, outside radial
195/65RR, 15 91H Tubeless w bardzo
dobrym stanie, cena 200 zł do negocjacji, tel. 604 923 726.
Betoniarka(6) sprawna i w dobrym
stanie, cena 400 zł, tel. 694 813 750.
Kultywator (5) z wałkiem, tel. 603
465 219.
Kosiarka(5) spalinowa z napędem i
bez napędu, tel. 603 465 219.
Maszyna do cięcia płytek (5)
firmy Enhel na prowadnicy łożyskowanej, stan bardzo dobry, tel. 505 838 073.

Tunele (3) metalowe, 4 stuki, używane, w b. dobrym stanie, dł. 31 m, wys.
3,5 m, szer. 7,5 m, Szczytkowice 191, tel.
71 312 30 67, 664 024 722.
Maty(3) kokosowe firmy „AGROCONSULT”, dł. 1 m, szer. 20 cm, wys. 10 cm,
4 otwory na sadzonkę, używane 1 rok,
w b. dobrym stanie, tel. 71 312 30 67,
664 024 722.
Styropian (3) cięty pod matę kokosową, dł. 1 m, szer. 20 m, jeden rok
używany, Szczytkowice 191, tel. 71 312
30 67, 664 024 722.
Bambusy(3) podpierające roślinę,
wys. 60 cm, Szczytkowice 191, tel. 71
312 30 67, 664 024 722.
Nawodnienie (3) węże dł. 30 m, z
kapilarami firmy NETIA, Szczytkowice
191, tel. 71 312 30 67, 664 024 722.
Piece (3) nadmuchowe do tuneli,
Szczytkowice 191, tel. 71 312 30 67, 664
024 722.
Beczka(3) metalowa do wody o poj.
3 tys. L, Szczytkowice 191, tel. 71 312
30 67, 664 024 722.
Doniczki (3) do rozsady, średnica: 9
cm, 10 cm, 12 cm, Szczytkowice 191,
tel. 71 312 30 67, 664 024 722.
Drzewo(3) pocięte z tunelu, Szczytkowice 191, tel. 71 312 30 67, 664 024 722.
Półautomat(3) spawalniczy MAG
Pol Dep400, z butlą i reduktorem, tel.
663 693 782.
wiertarkę(3) stołową , WS15, tel.
663 693 782.
Zamgławiacz(3) termiczny PULSFOG,
Szczytkowice 191, tel. 71 312 30 67,
664 024 722.
lodówkę(6) Indesit. Wymiary (wys.x
szer.x gł.): 150 x 60 x 65,5 cm, Kolor: biały, Pojemność użytkowa chłodziarki
(litr): 182 litry; Pojemność użytkowa
zamrażarki (litr): 48 litrów; Stan bardzo
dobry. Cena 550 zł do negocjacji, tel.
533 976 772.
Kuchenkę(6) gazowo-elektryczną
Amica. Piekarnik gazowy, grill elektryczny, bardzo ekonomiczna w użytkowaniu. Stan bardzo dobry. Cena 400
zł do negocjacji, tel. 533 976 772.
kuchnia gazowa(2) 4-palnikowa
z piekarnikiem, tel. 508 514 791.
silnik (2) elektryczny do pralki 2865 /
300 obr/min, tel. 508 514 791.
części do pralki (2) tel.508 514 791.
wypiekacz (2) do chleba firmy MOULINEX OW6118 na gwarancji - cena
300zł, tel. 534 666 552.

ROWERY / WÓZKI

tel. 691 141 985.

Odbiór Trzebnica lub Wrocław, tel. 691
141 985.

URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICY
71 312 06 11 71 312 06 42
71 312 01 45
Nawigacja(5) prestigio, na gwarancji z
dożywotnią aktualizacją map, cena 200 zł,
tel. 505 838 073.
Zegarek(5) nowy, męski AZTORIN, model A 031,G 106 / nietrafiony prezent / cena
800 zł, tel. 512 803 121.
Wieża(5) stereo na płyty CD, Thomson,
cena 80 zł., tel. 601 622 703.
Wieża (5) FIRST na kasety i CD, cena 50 zł.,
tel. 601 622 703.
Monitor(4) komputerowy marki
Samsung 19 cali. Cena 50 zł, tel. 797
253 276.
telewizor(2) LG 21 cali + dekoder,
cena za wszystko 300 zł, tel. 535 145 266.
aparat(2) cyfrowy SONY DSC-H55,
14.1 Mpix, zoom optyczny x10, nagrywanie filmów. Cena 200 zł, tel. 534 666 552.

Łózko(6) dziecięce jednoosobowe IKEA z materacem piankowym.
kolor: buk. Wymiary łóżka: dł. 165 cm,
szer. 77 cm. Stan: bardzo dobry - Cena
120 zł.(do negocjacji) tel. 502 433 986.

Burmistrz przyjmuje w sprawach
skarg i wniosków

w każdą środę w godz. od 16 - 16:15

Łóżko(5) podwójne, stylowe, z dwiema szafkami, kolor: mahoń, tel. 505
838 073.
Stół(5) ikea sosnowy. Stół jest oszlifowany, przygotowany pod malowanie. Dł: 118 cm, szer: 74 cm, wys.: 74
cm. Cena: 150 zł. Tel.: 603627607.

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

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO
WYDZIAŁ TECHNICZNO - INWESTYCYJNY

71 388 81 81 71 312 06 11, wew. 281
meble młodzieżowe (5) solidnie
wykonane robione na zamówienie:
2 duże szafy, komoda z szufladami,
duże narożne biurko, stolik pod telewizor, regał stojący, półka wisząca,
cena do uzgodnienia, tel. 692 609 409.

Kanapa(5) komplet w dobrym stanie – rozkładana z pojemnikiem na
pościel, 2 fotele, 2 pufy. Cena: 300 zł
(nie obejmuje transportu). Do odbioru
w Trzebnicy, tel. 669 772 882.

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 86, 71 312 06 11, wew. 286
WYDZIAŁ PROMOCJI

71 388 81 13, 71 312 06 11, wew. 402
Sofę(6) pilnie, z rozpinanymi poduchami, firmy MTI FURNINOVA, mega
wygodna ,stan dobry, sprężyny.
Dł.210, Głęboka 97. Do oglądnięcia w
Trzebnicy. Cena 600 zł, tel. 603 037 421.

Urząd Stanu Cywilnego

71 3888137, 71 388 8116, 71 3888199
Straż Miejska w Trzebnicy

Meble(5) młodzieżowe z biurkiem , w
Trzebnicy, kolor zielony-bez , cena do
uzgodnienia, tel. 572 451 536.

71 388 81 14

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

71 387 15 92

Ośrodek Pomocy Społecznej

71 312 05 27

Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu

785 922 332

Szafka(6) - barek z miejscem na telewizor.: wys. 195 cm x szer. 100 cm x
gł. 40 cm. oraz szafka wąską oszkloną
z półkami: wys. 210 cm x szer. 50 cm
x gł. 40 cm. Odbiór w Trzebnicy bądź
możliwość dowozu za opłatą. Szafki
każda 100 zł. Używane ale zadbane,
tel. 691 141 985.

Biblioteka Miejska

669 767 871

Hala Sportowa

71 312 11 71

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

STÓŁ(5) piękny rzeźbiony, w bardzo
dobrym stanie, Szerokość 120 cm wysokość 65 cm, cena 500 zł, do lekkiej
negocjacji. Do odbioru w Księginicach, tel. 518 387 855.

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

Rower(6) dla dziecka, w dobrym stanie.
Koła 16 cali. Cena 50 zł, tel. 795 256 489.
rower(2) damka na kołach 26, kolor
czerwony, w bardzo dobrym stanie,
cena 300 zł, produkcji niemieckiej, tel.
505 838 073.

Trzebnickie Centrum Medyczne zdrój

71 387 28 38

Zakład Gospodarki Komunalnej Ergo

71 310 99 56, 71 310 99 92

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

wieszak-półkę(6) cena 260 zł. Wymiary 120cm x 25cm x 18cm, drewno,
tel. 694 057 540.

Wersalka(5) welurową, kolor malinowy rozkładana szer. 1,5 m, dł. 2 m, bardzo
dobry stan, kosztowała tysiąc zł., teraz do
sprzedania – cena 300 zł., tel. 661 096 339.

stolik (6) pod TV, cena 50 zł, tel. 693
790 106.
Wózek(4) X-Lander Africa gondola +
spacerówka oraz fotelik do karmienia
chicco, wózek oraz fotelik są w bardzo
dobrym stanie tel. 603 554 173.

RTV / MEBLE / RÓŻNE
Sprzedam
telefon(5) używany, stacjonarny,
sprawny, firmy Panasonic ze słuchawka
bezprzewodową, działający. Cena 45 zł,

w sprawach lokalowych

w każdą środę
w godz. od 15:30 - 16

Sprzedam

Wózek (5) dziecięcy, 3 w 1, stan bardzo dobry , cena 350 zł, do negocjacji,
tel. 535 091 637.

ważne telefony

Żyrandol (6) używany ale bez usterek i zarysowań, potrójny, klosze w odcieniu brązu. Cena 49 zł, do negocjacji.

Meble(5) młodzieżowe (czrno-szare)
z biurkiem, dł. 1,9 m, stan bardzo dobry,
cena 450 zł., tel. 781 946 120.
Stolik(5) pod rtv , kolor czarny, dł. ok. 1,2
m, stan dobry, cena 100 zł., tel. 601 622 703.
Biurko(5) małe 60 x 50 cm z półką pod
klawiaturę, kolor mahoń, cena 50 zł., tel.
781 946 120.

71 310 12 16

Meble(5) młodzieżowe z biurkiem, kolor
zielony –beż, cena do uzgodnienia, Trzebnica, tel. 572 451 536.
SofA(4) 2-osobowa, stan bardzo dobry oraz meble kuchenne, cena do
uzgodnienia, tel 791 181 454.
Żyrandol(4) cena 50 zł, tel. 693 790 106.

Regał(4) Black Red White system XXI,
kolor Olcha, wysoki regał (wysokość/
szerokość/głębokość): - (189,5/40/33,5)
150 zł, tel. 693 790 106.
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regał(4) Black Red White system XXI,
kolor Olcha, iski regał (111,5/40/33,5)
150 zł, tel. 693 790 106.

Huśtawka(6) dla dziecka kolor niebiesko-zielony. Idealny do usypiania
i bawienia. Atutem jest półeczka na
której można spożywać posiłki. Jest
regulowana w oparciu. Stan bdb. cena-70zł, tel. 785 956 184.

pchacz(4) dziecięcy, używany, cena
30zł, tel. 664785691.

Szafa(4) narożna Black Red White
system XXI, kolor Olcha, szafa narożna, (wysokość/szerokość/głębokość):
(189,5/33,5-68/33,5-68), 350 zł, tel. 693
790 106.

na kole. cena 500 do negocjacji, tel.
785 956 184.

plecak(5) turystyczny o pojemności 50 l,
dwie sztuki po 45 zł, przy zakupie 2 szt. razem 80 zł. Odbiór osobisty we Wrocławiu
bądź w Trzebnicy. Plecaki nowe, nieużywane, w dwóch kolorach, tel. 691 141 985.

UBRANIA
SPRZEDAM
Poduszka(6) do karmienia - kolor
biały w kolorowe kropki-kółeczka. Wymienna poszewka + pokrowiec cena
30 zł, tel. 785 956 184.

przeciwodleżynowy,
Materac(3)
cena do uzgodnienia, tel. 502 244 871.
komodę(3) firmy Bodzio, w stanie dobrym, cena 150 zł,tel. 664 785 691.

TorebkA(5) z filcu. Zrobiona w pracowni rękodzieła. Projekt indywidualny. Szer: ok. 40 cm, wys. ok 30 cm. Zapinana na zamek. Mieści format teczki.
Kieszonki w środku. Do ręki lub przez
ramię. Cena: 50 zł. Tel.: 603627607

kombinezon (6) na motor czarny,
skórzany, damski - na drobną kobietkę. Jak widać na zdjęciach górę można połączyć ze spodniami za pomocą
zamka, w spodniach i kurtce kieszenie,
odblaski, nie ma metek ( we wszystkich ciuchach obcinam) gdyż miałam
w nim jeździć ale po sezonie ( raz noszony ) okazało się, że się w niego nie
mieszczę :/ . Odbiór w Trzebnicy bądź
we Wrocławiu, tel. 691 141 985.

buty(5) nowe, kolor chabrowy, na obcasie, rozmiar 41. Buty zamówiłam przez
internet i okazały się za duże. Odbiór osobisty we Wrocławiu bądź w Trzebnicy, tel.
691 141 985.
kupię

Mata(6) do zabawy - Canpol babies kolor zielony z brązowymi dodatkami.
Cena 50zł stan bdb, tel. 785 956 184.
Garnitur(6) do komunii, cena 100 zł,
tel. 693 790 106.

szafkę (3) pod tv, stan bardzo dobry,
cena 100zł, tel. 664 785 691.

szafę(3) ubraniową 1 drzwiową, stan
bardzo dobry 200 zł, tel. 664 785 691.

Buty(6) nowe,kolor chabrowy, na
obcasie, rozmiar 41. Buty zamówiłam
przez internet i okazały się za duże.
Odbiór osobisty we Wrocławiu bądź w
Trzebnicy. Cena 30 zł, tel. 691 141 985.
Leżaczek (6) bujaczek Disney (Kubuś
Puchatek i Przyjaciele) dla dzieci. Stan:
bardzo dobry. Cena 50 zł, tel. 502 433 986.

Suknia ślubna(6) roz. 38 kolor
biały. Spódnica + gorset + bolerko +
szal. Gorset pięknie zdobiony koralikami, cekinami i haftki. Suknia jest

Butlę(6) do gazu propan-butan 11
kg, tel. 733 229 335.
Meble (6) i inne przedmioty z przed
1945 r. , również do renowacji, tel. 694
057 540.
Działki (6) budowlane w okolicach
Trzebnicy (do 5km) w cenie do 20 - 30
zł za mkw, Rozpatrzę również inne lokalizacje tel. 889 249 822.
rzutnik(3) Ania lub Jacek wraz z bajkami, tel. 604 259 577.
szlifierki (2) stołowe, wózek do palet, walcarkę, giętarkę i spawarkę, tel.
692 466 363.
Tokarki(1) silniki elektryczne, motoreduktory, wiertarki stołowe, imadła i kowadła, tel. 692 466 363.
marchew(1) pastewną 200 kg, tel. 721
900 693.

DO WYNAJĘCIA

zestaw ława(3) szklana + 2 fotele
stan dobry cena 400 zł, tel. 664 785 691.

Kołyska(6) dziecięca drewniana
z materacem. Stan: bardzo dobryWym. wys.68 cm szer. 61,5 cm/94 cm.
Cena 130 zł, tel. 502 433 986.

SPRZEDAM

AKCESORIA DLA DZIECI
SPRZEDAM
Firanka(6) Spider man, z możliwością dopasowania i wszycia taśmy,
cena 50 zł, tel. 693 790 106.

- BIUROWE
- USŁUGOWE
- SKLEPOWE

różne powierzchnie
korzystne ceny
Trzebnica, ul. 1 Maja 3

HOBBY / ROŚLINY
gęsi i kaczki (5) francuskie oraz pawie dorosłe, tel. 609 210 199.
króliki (5) samice i samce do dalszego chowu, tel. 721 900 693.
obornik koński (5) czysty, workowany, tel. 721 900 693.
siano(4) słoma w kostkach, pszenica
jara, pszenżyto mieszanka, ziemniaki
sadzeniaki vineta i tuczniki, tel. 713 123
502, 669 414 410.
Świnki (2) wietnamki, cena 50 zł /
sztukę, tel. 783 235 840.

MAGAZYNY
LOKALE

tel. 600

086 517

Szkoła językowa
w Trzebnicy zaprasza do zapisów dzieci,
młodzież, dorosłych i firmy.
www.willdo.pl kontakt@willdo.pl
tel. 888 636 936

Maciej Nowak

Trzebnica ul. H.Brodatego 18/1
tel. 604 15 15 13

883 38 03 96

Firma

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

fotelik (6) na rower cena 40 zł, tel.
693 790 106.

atrakcyjne cenY!

kompleksowe usługi informatyczne
dla firm i użytkowników domowych

dojazd do klienta
krótki czas reakcji
fachowa pomoc

+48 693 851 119

doradztwo informatyczne
serwis komputerów
odzyskiwanie danych
profilaktyka antywirusowa
pomoc zdalna

www.itkonekt.pl
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GABINET
KOSMETYCZNO FRYZJERSKI
kosmetyczka
tel. 731-060-242

- makijaż - stylizacja paznokci
- manicure i pedicure
- przedłużanie rzęs - depilacja
- endermologia - depilacja laserowa
- fotoodmładzanie
- zamykanie naczynek
- kosmetyka twarzy
- makijaż permanentny
zabiegi do każdego rodzaju cery
wykonywane na firmie kosmetycznej THALGO

PREZENTY!!!

na URODZINY, 18-stki
WIECZORY PANIEŃSKIE I KAWALERSKIE!
ŚMIESZNE UPOMINKI,
PREZENTY OKOLICZNOŚCIOWE
A także: maski, kostiumy, akcesoria i wiele
innych!!! Zapraszamy!!!

Sklep „E-papierosy” Ul. Witosa 16
(Stary Zegarmistrz obok Urzędu Miasta)

- mezoterapia igłowa
• twarz - wygładzenie zmarszczek
- odżywienie i regeneracja skóry
- poprawa owalu twarzy
- poprawa kolorytu o głębokie
nawilżenie
• ciało - redukcja tkanki tłuszczowej
- redukcja cellulitu
- zniwelowanie rozstępów
- modelowanie sylwetki
- złuszczanie chemiczne - na
bazie kwasu glikolowego, mlekowego, salicylowego lub trójchlorooctowego (TCA)

.

fryzjer tel. 667-001-421

masaż tel. 723-079-909

Oferujemy

Vouchery
podarunkowe

SCHODY remontowo100 % budowlane
DREWNIANE
Gładzie, malowanie,
Wykonujemy prace

koparko ładowarka
Mecalac
S przeda ż i
Montaż Szamb

tel.

605 331 903

Paweł Madaliński
Skarszyn 48 Trzebnica

data wydania 17. 03.2016

Trzebnica ul. Jędrzejowska 25
pon. - pt. 8:00 - 17:00
sob. 8:00 - 14:00

oskargsm.pl

CB RADIA NAWIGACJE

- masz problem z telefonem ??

profesjonalny serwis

skontaktuj się z nami, naprawimy go !!

dla

z łazienkami i dostępem do aneksu
kuchennego

parkietów
i podłóg
drewnianych
572 180 470

USTAWIENIE GEOMETRII JUZ OD 60ZŁ

BADAJACE GEOMETRIĘ POJAZDÓW W SYSTEMIE 3D!!!...
Szczytkowice 91 tel. 785 233 408

8-17
SOBOTA 8-14

GODZINY PRACY: pon, PT

dywanów wykładzin

tel.

571-340-516

Wydawca:
Gminne Centrum Kultury i Sportu
ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica
Adres redakcji:
GCKiS ul. Prusicka 12
tel.: 71 312 09 47

8-17

JEDYNE URZĄDZENIE w powiecie trzebnickim

i czyszczenie

pranietrzebnica.com.pl

607 817 909

GEOMETRIA 3D NOWOŚĆ 2016

P ranie
odkurzanie szczotkowe,
neutralizacja przykrych zapachów, usuwanie gumy do
żucia, plasteliny, wosku itp.

tel.

zapraszamy

oferuje

Bezpłatnie: odplamianie,

z aneksem kuchennym
i dużym parkingiem!

SOBOTA 8-14

539 928 352

tapicerki meblowej
i samochodowej

dla pracowników

GODZINY PRACY: pon, Pt

Szybko tanio solidnie

Firma

tel.

Pokoje
do wynajęcia

Szczytkowice 91 tel. 785 233 408

elewacje od A do Z, nietypowe zabudowy z płyt G-K,
prace wyburzeniowe.
tel.

599 515

SPRAWDZENIE GEOMETRII TYLKO 30ZŁ

195-65-15
155 zł
165 zł

DĘBICA
OPONY UŻYWANE PONAD 3 tys. sztuk
KLEBER
OPONY NOWE w internetowych cenach
SERWIS KÓŁ CIĘŻAROWYCH do 56”
MECHANIKA POJAZDOWA
NAPRAWY BIEŻĄCE
PROSTOWANIE FELG
SERWIS KLIMATYZACJI
GEOMETRIA 3D – NOWOŚĆ 2016
SPAWANIE ALU & INOX

DWUTYGODNIK SAMORZĄDOWY
GMINY TRZEBNICA

Nakład 10 000 egzemplarzy
NR 6 (92) / 2016

607 809 535
71 312 82 88

tel.

montaż i
renowacja

tel. 604

26 Trzebnica

USŁUGI

ANDiKAR

KOMÓRKOWE

PRACOWNIKÓW

- 3 masaże częściowe ciała 120zł
- 5 masaży częściowych ciała 180 zł
- 5 masaży całego ciała 300zł

602 728 266

naprawy bieżące
wulkanizacja

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

do WYNAJĘCIA

KARNETY NA ZIMĘ

tel.

796 060 595

NOWO OTWARTY
WARSZTAT

- możliwy darmowy transport

POKOJE CYKLINOWANIE

Masaże na zimę:
- masaż miodem
- masaż gorącą czekoladą
- masaż gorącymi kamieniami
- masaż leczniczy
- masaż pałeczkami bambusowymi
- masaż bańką chińską

cena od 4,5 tys. zł.

od 550 zł/t

tel.

Największy wybór akcesoriów, pokrowców gsm w Trzebnicy
PROMOCJA!!! Pokrowce już od 10 zł Zapraszmy!!!

- strzyżenie damskie i męskie
- farbowanie - baleyage
- zabiegi regeneracyjne
- keratynowe prostowanie włosów
- trwała - styling - upięcia ślubne

DĄB JESION
BUK SOSNA

producent ekologicznego brykietu
z trocin drzew liściastych

SKUP/ SPRZEDAŻ

.

MECHANIKA
samochodowa

pal brykietem

TELEFONY

Polecane zabiegi na jesień

ul. Kościelna

Masz KOMINEK
piec kaflowy
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