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Spotkanie z laureatką 8 Wspaniałych

Zrelaksuj się w parku przy muzyce!

 -  Natalia nie mogła być obecna 
podczas uroczystej gali, która od-
była się 27 kwietnia w Sali Wido-
wiskow-Kinowej Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu, stąd moje 
zaproszenie i spotkanie. Osobiści 
pogratulowałem jej tego wyróżnie-
nia oraz działalności na rzecz dru-
giego człowieka, życzyłem także 
niegasnącego zapału oraz samych 
sukcesów na obranej przez siebie 
drodze – powiedział burmistrz.
 Samorządowy Konkurs 8 Wspa-

niałych Gminy Trzebnica od po-
czątku trwania jest impulsem dla 
młodych ludzi, by przeciwstawiać 
się przemocy, egoizmowi i uzależ-
nieniom w swoim środowisku; daje 
również możliwość do tego, aby 
zwrócić uwagę na młodzież, która 
nie pozostaje obojętna i bierna, lecz 
dzięki swoim postawom i zachowa-
niom zasługuje na to, aby być wzo-
rem dla rówieśników.

[EM]

24 maja w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy Bur-
mistrz Marek Długozima spotkał się z Natalią Ku-
bicą, gimnazjalistką z Zespołu Szkół w Ujeźdźcu 
Wielkim - laureatką Samorządowego Konkursu 8 
Wspaniałych Gminy Trzebnica.

 

- Cieszę się, że pacjenci dostaną 
dodatkowy punkt apteczny na 
terenie Trzebnicy, a tym samym 
zwiększy się wybór i konkuren-
cja na rynku trzebnickich aptek. 
Uzyskane z najmu pieniądze zasi-

lą budżet gminy, dzięki czemu bę-
dziemy mogli je przeznaczyć na 
zakup nowego sprzętu medyczne-
go. Decyzję, którą podjąłem uwa-
żam za słuszną. W ten sposób po-
strzegam i realizuję gospodarskie 
podejście do zarządzania gminą z 

myślą o dobru jej mieszkańców – 
podsumował burmistrz Marek 
Długozima. 
 Firma Lege Artis posiada już 

jedną aptekę w okolicy przychod-
ni zdrowia przy ul. Tadeusza 
Kościuszki, ale z godnie z zapew-
nieniami właściciela Grzegorza 

Daniłowicza, zyska ona specjali-
zację i stanie się sklepem medycz-
no-rehabilitacyjnym.  

Gminne Centrum Medycznym Trzebnica-Zdrój

Umowa na najem apteki
W środę 22 czerwca, w Urzędzie Miejskim w 
Trzebnicy Burmistrz Marek Długozima podpisał 
umowę najmu lokalu użytkowego, przeznaczone-
go na aptekę z Grzegorzem Daniłowiczem z firmy 
Lege Artis , która  wygrała przetarg. Apteka bedzie 
się mieścić w budynku Gminnego Centrum Me-
dycznego Trzebnica-Zdrój. Przychód do budżetu 
Gminy z tytułu zwartej umowy wyniesie rocznie 
prawie 200 tys. zł netto. 

 Park przy szkole muzycznej stał 
się idealnym miejscem do utwo-
rzenia w naszym mieście strefy 
relaksu i wyciszenia przy muzyce. 
Jestem przekonany, że szum wody 
z fontanny w połączeniu z uspo-
kajającą muzyką płynąca z gło-
śników otaczających to miejsce, 
znajdzie swoich odbiorców i stanie 
się kolejną atrakcją tego ulubione-

go miejsca spacerowego – mówi 
burmistrz Marek Długozima i 
dodaje: – Pomysł utworzenia ta-
kiej strefy doskonale wpisuje się 
także w nasze starania o przywró-
cenie miastu statusu uzdrowiska, 
bowiem w wielu miejscowościach 
uzdrowiskowych można spotkać 
już tego typu rozwiązania. 
 W roku szkolnym słychać tu 

dźwięki dobiegające ze szkoły 
muzycznej, w której swoje talenty 
rozwijają młodzi uczniowie. Dzię-
ki strefie relaksu przy muzyce, 

również w wakacje nie zabraknie 
w tym miejscu kojących dźwięków 
muzyki. Już dziś zapraszamy do 
licznego korzystania z parku przy 

Gminnej Szkole Muzycznej, na re-
laks i odpoczynek od miejskiego 
zgiełku. 

JS

Mamy bardzo dobrą wiadomość dla naszych 
mieszkańców i gości odwiedzających ulubione 
miejsce spacerowe w Trzebnicy – okolice stawów 
i Lasu Bukowego. W sezonie letnim, w weeken-
dy przy fontannie zlokalizowanej w parku przed 
Gminną Szkołą Muzyczna im. Prof. Edmunda Kaj-
dasza, z głośników będziemy mogli usłyszeć relak-
sacyjną i uspokajającą muzykę. 



9

 Jak co roku gala podsumowuje 
osiągnięcia uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych w mi-
jającym roku szkolnym. Chodzi 
tu m.in. o osiągnięcia w konkur-
sach – od etapów szkolnych po 
gminne, powiatowe, regionalne 
czy ogólnopolskie. Podczas gali 
nagrodzono uczniów wyróżnia-
jących się wysoką średnią, wzoro-
wym zachowaniem oraz licznymi 
osiągnięciami w konkursach czy 
zawodach sportowych. Tytuł wpi-
sania w Poczet Szkolnych Orłów 
Gminy Trzebnica dla uczniów 
oraz Listy Gratulacyjne dla ro-
dziców wręczał Burmistrz Gminy 
Trzebnica Marek Długozima. Na 
zakończenie uroczystości podzię-
kowania otrzymali nauczyciele 
oraz dyrektorzy szkół.
 – Cieszę się ogromnie, że w 
tym roku udało nam się dołą-
czyć trzy nowe kategorie wśród 
których znalazł się Złoty Szkol-
ny Orzeł Gminy Trzebnica - po-
wiedział  burmistrz Marek Dłu-
gozima i zwrócił się do uczniów: 
- Droga młodzieży! Otrzymując 
tytuł Szkolnych Orłów miejcie 
świadomość, że traficie do elity 
z obszaru edukacji. To nie tylko 
wielkie wyróżnienie, ale i zobo-
wiązanie. Serdecznie gratuluję 
wszystkim Orłom, ich rodzi-
nom i bliskim, a także gronu 
pedagogicznemu i dyrektorom, 
jednocześnie życząc wszystkim 
kolejnych wielkich sukcesów - 
zakończył przemówienie gospo-
darz uroczystości.
 Oprawę muzyczną gali zapew-
nił wrocławski Kwartet Smyczko-
wy CONTINUO.

TrZy nowości
W tym roku podczas Szkolnych 
Orłów Gminy Trzebnica pojawią 
się trzy nowości. Po raz pierw-
szy zostali nagrodzeni uczniowie 
i nauczyciele z Gminnej Szkoły 
Muzycznej im. prof. Edmunda 
Kajdasza w Trzebnicy. Drugą  no-
wością jest nagrodzenie druży-
ny, ale nie sportowej- tym razem 
matematycznej. W tej kategorii 
nagrodzona została Drużyna 
zdolnych matematyków ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 z Trzebnicy.  W 
tym roku po raz pierwszy w hi-
storii meczów drużyna ze SP nr 
3 zakwalifikowała się do finałów 
i  po bardzo emocjonujących roz-
grywkach osiągnęła III miejsce w 
Województwie. Trzecia nowość, 
to pojawienie się wspomnianej 
już  kategorii „Złoty Szkolny 
Orzeł Gminy Trzebnica”. Tytuł 
ten może otrzymać tylko uczeń, 
któremu po raz trzeci przyzna-
no tytuł Szkolnego Orła Gminy 
Trzebnica w  kategorii „Laureaci 
konkursów” (od klasy I szkoły 
podstawowej do klasy III gimna-
zjum).

Złote Szkolne Orzeł Gminy 
Trzebnica zdobyli: Tomasz Ma-
jewski i Kamila Boczar ze Szkoły 
Podstawowej w Kuźniczysku.

W kategorii szkoły podstawowe 
klasy I-III Szkolne Orły otrzy-
mali: Grzegorz Pakuła ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 oraz Gabriel 
Miś i Igor Dmytrowski ze Szkoły 
Podstawowej nr 3.

W kategorii szkoły podstawo-

we klasy IV-VI nagrody zdobyli: 
Kay Czułek i Kacper Woźniak  ze 
Szkoły Podstawowej nr 2, Paweł 
Solecki, Mateusz Borecki i Gert 
Bauwman ze Szkoły Podstawo-
wej nr 3, Franciszek Misterka ze 
Szkoły Podstawowej w Masłowie 
oraz Kamila Boczar i Tomasz Ma-
jewski ze Szkoły Podstawowej w 
Kuźniczysku.

W kategorii Drużyna Mate-
matyczna nagroda trafiła do 
uczniów  ze Szkoły Podstawo-
wej nr 3  w składzie: Dagmara 
Kupis, Oliwier Długosz, Gert 
Bouwman, Antoni Krzak, Mate-
usz Borecki, Szymon Hupa, Nor-
bert Katura, Paweł Solecki, Jakub 
Barełkowski–Goraś, Bartłomiej 
Oświęcimski i Jakub Pancerz. 
Udało im się zająć drużynowo  III 
miejsce w Dolnośląskich Meczach 
Matematycznych organizowa-
nych  przez  Wydział Matematyki 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 
2001 roku nieprzerwanie bierze 
w nich udział trzebnicka Trójka. 
Opiekunami drużyny są: Dariusz 
Bocian i   Anna Otfinowska.

W kategorii gimnazjum wyróż-
nienia otrzymali: Maria Gaweł, 
Karolina Nogacka i Daria Bielic-
ka z Gimnazjum nr 1 oraz Urszu-
la Zaremba i Aleksandra Popra-
wa z Zespołu Szkół w Ujeźdźcu 
Wielkim.

W kategorii Gminna Szkoła 
Muzyczna nagrodzono: Helenę 
Szkwerko, Marcela Frąckowiaka, 
Jana Sadownika, Martę Biernat i 
Ignacego Dybałę.

W kategoria Najlepsi Sportowcy 
nagrodę przyznano: Kacprowi 
Jaworskiemu ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 i Kamili Boczar ze Szkoły 
Podstawowej w Kuźniczysku.

najlepSi w kaTegorii 
najlepSZa DrUżyna 
SporTowa:

Szkoła Podstawowa nr 3: druży-
na, której kapitanem jest Antoni 
Krzak brała udział w Wojewódz-
kich Mistrzostwach w Biegach 
Przełajowych. W jej skład wcho-
dzą: Jakub Gadaszewski, Jakub 
Pancerz, Gert Bouwman, Szymon 
Hupa, Dominik Kuczek, Mikołaj 
Kostecki, Mateusz Dudek, Seba-
stian Grzybowski, Igor Gorczyca, 
Szymon Domagalski.

Szkoła Podstawowa nr 2: dru-
żyna, która w Mistrzostwach 
Powiatu Trzebnickiego Szkół 
Podstawowych w Trójboju Lek-
koatletycznym klas III zajęła II 
miejsce. W jej skład wchodzą: 
Adam Pierzchała - kapitan dru-
żyny oraz Melchior Woźniak, 
Wojciech Podgórny, Wojciech 
Grzelak, Dawid Waloch, Igor 
Spychała, Karolina Kuczma, Julia 
Kruszona, Jagoda Lorek, Marty-
na Lecyk, Julia Kleszcz i Martyna 
Hamkało.

Gimnazjum nr 1: drużyna w 
składzie Patrycja Zaraza (kapitan 
drużyny), Marlena Filip, Sylwia 
Ostasiuk, Maria Kluga, Nata-
lia Sulikowska, Iza Grzesiak,Ola 
Hućko, Klaudia Bartosik i Ange-
lika Szklarz. Dziewczyny brały 
udział w Piłka siatkowa - I m. w 
powiecie, Piłka siatkowa - IV m. 
w Strefie Wrocławskiej Gimna-

zjady, Piłka siatkowa plażowa- I 
m. w powiecie, Piłka siatkowa 
plażowa- V m. w Strefie Wro-
cławskiej, Piłka nożna- III m. w 
powiecie, Piłka koszykowa- III m. 
w powiecie, Coca Cola Cup-III m. 
w eliminacjach wojewódzkich.

Gimnazjum nr 1: drużyna brała 
udział w Coca-Cola Cup i zajęła I 
miejsce w powiecie, a także III m. 
w Strefie Wrocławskiej. W zawo-
dach piłki siatkowej – II m. w po-
wiecie, zdobyła III m. w powiecie 
w piłce nożnej i piłce ręcznej. W 
skład drużyny wchodzili: Jakub 
Czternastek – kapitan drużyny 
i kolejno Piotr Mielnik, Kacper 
Kucharski, Patryk Świdziński, 
Jakub Jasiński, Maciej Woźniak, 
Marcel Baura, Hubert Bartela, 
Dominik Świdziński.

W kategorii Absolwent Roku 
najwyższe wyróżnienie otrzy-
mali: Kay Czułek z SP 2, Mateusz 
Borecki z SP 3, Tomasz Legierski 
z SP Boleścin, Jakub Zieliński z SP 
Ujeździec Wielki, Artur Okoński 
z SP Masłów, Kamila Boczar z SP 
Kuźniczysko, Karolina Nogacka z 
Gimnazjum nr 1
oraz Sandra Czternastek z Gim-
nazjum w Ujeźdźcu.

W kategorii Nauczyciele wyróż-
nienia trafiły do: Haliny Bolisęgi, 
Renaty Góreckiej, Edyty Łapiń-
skiej, Jolanty Szymczyk i Darii 
Sikory ze Szkoły Podstawowej nr 
2,  Emila Nitkiewicza i Doroty 
Surówki ze Szkoły Podstawowej 
w Kuźniczysku,  Macieja Bartosz-
ka i Barbary Górnicz z Gimna-
zjum w Ujeźdźcu Wielkim, Pawła 
Wolskiego, Magdaleny Zaleskiej, 
Renaty Bieleckiej, Anny Otfinow-
skiej, Dariusza Bociana, Lilianny 
Wypióra, Małgorzatę Bogaczyń-
ską, Justynę Curyło i Annę Cibę 
ze Szkoły Podstawowej nr 3, Ka-
tarzynę Szymkowiak, Agatę Ko-
paczyńską, Beatę Białecką, Lidię 
Rojewską i Piotra Rojewskiego 
z Gimnazjum nr 1, Annę Szpil, 
Bożenę Rodzeń- Jarosz, Mateusza 
Boducha, Macieja Kwinta i Pawła 
Czochara z Gminnej Szkoły Mu-
zycznej.

Aleksandra Mac

gala Szkolne orły Gminy Trzebnica

Po raz kolejny docenione zostały całoroczne trudy 
i osiągnięcia uczniów z gminnych placówek oświa-
towych. 21 czerwca w sali kinowo-widowiskowej 
Gminnego Centrum Kultury poznaliśmy tegorocz-
nych Szkolnych Orłów Gminy Trzebnica. W tym 
roku pojawiły się nowości w przyznawaniu wy-
różnień, jedną z nich była nagroda specjalna bur-
mistrza Marka Długozimy, wręczona w kategorii 
„Złoty Szkolny Orzeł Gminy Trzebnica”.

▶ Burmistrz Marek Długozima oraz zdobywcy Złotego Szkolnego Orła Gminy Trzebnica: Kamila Boczar 
i Tomasz Majewski wraz z rodzicami.

▶ Sala widowiskowo-kinowa Gminnego Centrum Kultury wypełniona była laureatami Szkolnych Orłów 
i ich rodzicami, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi.
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▶ Pamiątkowe zdjęcie dyrektorów szkół Gminy Trzebnica, burmistrza Marka Dlugozimy i  dyrektor Zespołu Administracyjne-
go Placówek Oświatowych Agnieszki Moździerz.

▶ Pamiątkowe zdjęcie Szkolnych Orłów Gminy Trzebnica roku szkolnego 2015/2016.

▶ Kay Czułek, ze Szkoły Podstawowej nr 2 z 
dumą pokazuje prezent- power bank - jaki 
otrzymywali wszyscy nagrodzeni uczniowie.

▶ Nauczyciele i opiekunowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 otrzymali z rąk burmistrza 
Marka Długozimy listy gratulacyjne.

▶ Nagrodzona została również kadra pedagogiczna z Gimnazjum nr 1.

▶ Po raz pierwszy nagrodzeni zostali nauczyciele z Gminnej Szkoły Muzycznej im. prof 
Edmunda Kajdasza w Trzebnicy, których uczniowie odnoszą liczne sukcesy biorąc 
udział w konkursach muzycznych.

▶ Nagrodzeni w kategorii Szkoły Podstawowe klasy I-III.
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▶ Oprawę muzyczna podczas uroczystości zapewnił Wrocławski Kwartet Smyczkowy 
CONTINUO.

▶ Nagrodzeni uczniowie z Gimnazjum nr w kategorii Najlepsza Drużyna Sportowa.

▶ Siostra Ignacego Dybały- ucznia z Gminnej Szkoły Muzycznej również postanowiła 
uścisnąć dłoń burmistrza. Czyżby rósł nowy trzebnicki orzeł?

▶ Najwyższe średnie i największe sukcesy roku szkolnego oraz wzorowe zachowanie 
to cechy najlepszych absolwentów. Nagrodzeni w kategorii Absolwent Roku.

▶ Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3, którzy brali udział w Wojewódzkich Mi-
strzostwach w Biegach Przełajowych. 

▶ Nagrodzeni w kategorii Najlepszy Sportowiec. Na zdjęciu Kacper Jaworski, Kamila 
Boczar i w imieniu Jakuba Pancerza- nagrodę odebrał Paweł Wolski.

▶ Burmistrz Marek Długozima gratuluje Marcie Biernat uczennicy Gminnej Szkoły Mu-
zycznej.

▶ Na zdjęciu od lewej Barbara Górnicz z ZS w Ujeźdźcu Wielkim, Dorota Surówka i Emil 
Nitkiewicz ze SP z Kuźniczyska- nagrodzeni w Kategorii Nauczyciele.
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▶ Dwie drużyny - matematyczna i sportowa z SP 3 nie mogły wziąć udziału w Gali Szkolnych Orłów. Burmistrz Marek Długozima zaprosił je do Urzędu Miejskiego, gdzie oficjal-
nie poinformował ich o wpisaniu w poczet Orłów Gminy Trzebnica. Spotkanie miało miejsce 23 czerwca. 

▶ Nagrodzeni w kategorii Klasy IV-VI.

▶ Dariusz Bocian i Anna Otfinowska- opiekunowie Drużyny Matematycznej, która 
zdobyła drużynowo III miejsce w Dolnośląskich Meczach Matematycznych.

▶ Nauczyciele i opiekunowie laureatów Szkolnych Orłów ze Szkoły Podstawowej nr 2.

▶ Najlepsi w Kategorii Gimnazjaliści. ▶ Kategoria Najlepsza Drużyna Sportowa- uczennice z Gimnazjum nr 1.

▶ Decyzją burmistrza Marka Długozimy w Poczet Szkolnych Orłów Gminy Trzebnica po 
raz pierwszy wpisano uczniów z Gminnej Szkoły Muzycznej.
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Zdobyłaś najwyższe trofeum w 
tej sztuce walki – pas Zawodowej 
Mistrzyni Polski. Co on dla Cie-
bie znaczy? Co znaczy dla Twojej 
dalszej kariery?
To jest najwyższe trofeum, jakie 
mogę zdobyć w Polsce, większe niż 
mistrzostwo Polski. Mam nadzie-
ję, a w zasadzie wiem – że otworzy 
mi drogę do  kolejnych sukcesów. 
Teraz czas na Stany Zjednoczo-
ne. Jestem w trakcie ostatecznych 
uzgodnień co do kontaktu z ame-
rykańską organizacją. Wkrótce 
ponownie rozpocznę treningi w 
Tajlandii, żeby się przygotować do 
walki w Stanach. Tam dam z siebie 
wszystko i stanę się po prostu „ma-
sakratorem.”. Po ostatnim pobycie 
w tym kraju zostałam zauważo-
na przez promotora i założyciela 
TopTeamów  w Tajlandii. Prowa-
dzi jeden z najlepszych klubów na  
świecie, w którym do swoich walk 
szykuje mnóstwo zawodników,  
tak prestiżowych organizacji jak 
Bellator, UFC, INVICTA  i wiele 
innych. Po tygodniu treningów 
pan Bloyd  powiedział, że jestem 
Bestią  i  chce mnie mieć u siebie w 
klubie, dlatego dostałam propozy-
cję kontraktu na pół roku. Nieste-
ty nie mogłam wtedy skorzystać z 
tej szansy. Nie było mnie po pro-
stu stać na taki wyjazd. To ok. 30 
tys. złotych. Teraz zbieram każdy 
grosik, by spełnić swoje sportowe 
marzenia. 

Chyba nie na darmo dostałaś 
przydomek „Shogun”...
Coś w tym jest. Kiedyś, gdy wal-
czyłam na ringu i chciałam zwy-
ciężyć z zawodniczką z Ukrainy  
połamałam kości nadgarstka już 
w pierwszej rundzie. Na dodatek 
sędziwie mieli dylemat i zadecy-
dowali o dogrywce. Walczyłam 
jak szalona, i to z połamanymi 
rękami. Wygrałam. Właśnie wte-
dy ktoś powiedział, że jestem jak 
Shogun. Tak już zostało.  

Mówiłaś o wyjeździe do Tajlan-
dii. Jednak chyba nie teraz? Je-
steś przecież kontuzjowana. Czy 
to też efekt walki o zwycięstwo?
Wbrew pozorom, sztuki wal-
ki, które uprawiam nie są aż tak 
kontuzjogenne, jak się wszystkim 
wydaje. Od jakiegoś czasu miałam 
problem z kolanem, a na walce 
zerwałam więzadła krzyżowe i  
pękła mi łękotka. Podczas ostat-
niej walki noga mocno ucierpiała 
i potrzebna była interwencja chi-
rurga. Tak naprawdę problem ze 
stawami, to nie efekt uprawiania 
sztuk walki, ale pływania, które 
trenowałam wcześniej i to przez 
15 lat.  Co do mojej kontuzji – to 
wkrótce zaczynam rehabilitację i 
mam nadzieję, że bardzo szybko 
wrócę do formy.  
Skąd Ty się wzięłaś w tym spo-
rcie?

Trochę przez przypadek. Gdy nie 
mogłam pojechać na obóz pły-
wacki i do mistrzostw przygoto-
wywałam się w Brzesku, poszłam 
tam na siłownię i trening. Tam 
zobaczyłam plakat  sportów walki  
i chciałam spróbować. Znalazłam 
więc klub  i rozpoczęłam inny 
rozdział w swoim życiu. Gdy po 
trzecim treningu zdobyłam wi-
cemistrzostwo Polski juniorów 
wiedziałam, że to sport dla mnie. 
Wygrywałam turnieje, zawody, 
mistrzostwa. Trudno powiedzieć, 
ile walk wygrałam, na pewno 
kilkadziesiąt. Przegrałam tylko 5 
amatorskich.  W zawodowej karie-
rze jeszcze nie przegrałam żadnej 
walki i w klatkach w sumie spędzi-
łam 188 sekund. To bardzo dobry 
wynik, jak na osobę, która trenuje 
zaledwie od 5 lat. Takie sukcesy 
zawsze dodają skrzydeł. 
Trudno sobie jednak wyobrazić 
delikatną pływaczkę w walce na 
ringu.
Nie tylko pływałam. Grałam także 
w koszykówkę, piłkę nożną,  ręcz-
ną, ćwiczyłam taniec towarzyszki, 
a nawet grałam w szachy. Mam 
wiele twarzy (śmiech). Jestem po 
prostu wytrwała i twarda. Myślę, 
że życie mnie tak ukształtowało i 
mój waleczny charakter.

A co dokładnie?
Moje dzieciństwo to ośrodki, 
domy dziecka, rodzina zastępcza, 

z której wciąż uciekałam. Byłam 
zbuntowanym dzieckiem. W mię-
dzyczasie musiałam walczyć o 
kromkę chleba, o swoje potrzeby. 
Żeby móc pójść na trening musia-
łam być posłuszna i wykonywać 
wszystkie polecenia opiekunów. 
Czasami się buntowałam. Mia-
łam też różne towarzystwo. Były 
także różnego rodzaju incyden-
ty. To właśnie ukształtowało mój 
waleczny charakter. Nie zmieni-
łabym ani chwili ze swojego życia, 
bo dziś może nie byłabym w tym 
miejscu, w którym jestem. Obec-
nie mam już lepszy kontakt z ro-
dziną zastępczą. Wiem także, że są 
ze mnie dumni. Cieszę się z tego. 

Pochodzisz z Bochni. Tam przez 
jakiś czas mieszkałaś. Jak trafiłaś 
do Trzebnicy?
Przyjechałam w te strony dla swo-
jego chłopaka. Zamieszkałam z 
nim w Obornikach, jednak po 
rozstaniu, przeprowadziłam się 
do Trzebnicy. Nigdy jeszcze nie 
spotkałam na swojej drodze tak 
dobrych ludzi jak tutaj. Burmistrz 
Marek Długozima od razu za-
uważył moje starania zawodowe. 
Zaprosił na spotkanie i pomógł. 
Otrzymałam od niego stypen-
dium sportowe i wiem, że mogę 
zawsze na niego liczyć. To pierw-
szy gospodarz, który zobaczył we 
mnie potencjał i chce pomóc. To 
dla mnie bardzo ważne. Zresztą 
nie pierwszy raz stawia na mło-
dych, zdolnych. To jest naprawdę 
budujące. Dlatego też z dumą no-
szę herb Trzebnicy na piersiach i z 
dumą mówię, że jestem z tej gmi-
ny. Poza tym wiele osób mnie tutaj 
wspiera, gratuluje, trzyma kciuki. 
Jestem pod wrażeniem. To na-
prawdę miłe. 
Czy trenowanie MMA wymaga 
wyrzeczeń?

Owszem, ale jakoś daję sobie radę. 
Pracuję na siłowni w Trzebnicy, ale 
jeśli potrzebuję czasu na przygoto-
wanie się do walki, to go dostaję. 
W międzyczasie studiuję w War-
szawie. Więc w tej kwestii nie ma 
problemu. Gorzej z pieniędzmi. 
Sama muszę na wszystko zapra-
cować – na opłacenie treningów, 
masaży, rehabilitantów, wyjazdy 
itp. W sumie to ok. 7-8 tysięcy 
miesięcznie. Póki co, mam dwóch 
sponsorów, którzy dostarczają 
mi odżywki oraz sprzęt spor-
towy. Mimo to i tak jest ciężko. 
Jak wspomniałam, dziewczynie 
walczącej w MMA trudniej zdo-
być sponsora. Mam nadzieję, że 
wywalczenie tytułu zawodowego 
mistrza Polski w MMA pomoże 
mi w rozmowach z ewentualnymi 
sponsorami.  
Wspomniałaś, że pracujesz i stu-
diujesz. Czym jeszcze zaskoczy 
nas Basia Nalepka?
Jestem wolontariuszką w Fun-
dacji Dom - Dbamy o Młodych. 
Fundacja ta wspiera dzieci i mło-
dzież, które znajdują się w pieczy 
zastępczej – szczególnie jeśli są w 
trudnej sytuacji materialnej, gdy 
potrzebują wsparcia i pomocy. 
Czasami taka pomoc jak prze-
kazanie T-shirtów czy rowerków 
powoduje, że widać uśmiech na 
twarzy tych dzieci. Kiedyś byłam 
wolontariuszką w hospicjum. To 
było dla mnie bardzo ciężkie prze-
życie. Niełatwo jest bowiem naj-
pierw zaprzyjaźnić się z kimś, zżyć 
i pewnego dnia stracić na zawsze. 
Psychicznie jest to bardzo trudne. 
Teraz staram się pomagać w in-
nym sposób. 

Rozmawiała 
Agnieszka Pruszkowska-Jarosz

▶ Burmistrz Marek Długozima wręcza Barbarze Nalepce stypendium sportowe. 

Rozmowa z BarBarą Nalepką, zawodową mistRzynią Polski w FoRmule uFR

Mistrzyni MMa

Trenerzy: 

Stójkę trenuje w trzebnickim klubie Gladius Trzebnica u trenera 
Krzysztofa Kottasa.

Współpracuje z klubem Fighter Nowa Sól z trenerem  Adamem 
Rydzakiem.

Zapasy trenuje z olimpijczykiem Radosławem Horbikiem w 
WKS Śląsk Milicz.

MMA w klubie Rio Grapling Wrocław. 

Barbara „Shogun” Nalepka 11 czerwca podczas Mistrzostw Polski PFKB (Polskiej Federacji 
Kick Boxingu) w Suszu o tytuł organizacji UFR ( Universal Fighting Rules) - pierwsza run-
da boks druga kickboxing full contakt,  trzecia k1.  -  wywalczyła pas mistrzyni Polski w 
UFR. Burmistrz Marek Długozima w dniu 17 czerwca wręczył trzebnickiej zawodniczce 
dyplom z podziękowaniami oraz ufundował stypendium sportowe. Choć Basia Nalepka 
ma dopiero 23 lata, jej życie mogłoby posłużyć jako doskonały materiał na książkę. Mówi, 
że właśnie trudności ukształtowały jej charakter i doprowadziły do miejsca, w którym się 
obecnie znajduje.  Filigranowa dziewczyna o przydomku „Shogun” jest niezwykła. Z jednej 
strony bezkompromisowa, twarda, z drugiej zaś – niezwykle empatyczna, wzruszająca i 
ciepła. Nam opowiada o swoim życiu, doświadczeniach i planach na przyszłość. 

▶ Barbara Nalepka zawsze z dumą reprezentuje naszą gminę.
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AleksAndrA  MAc 

Już tradycyjnie MotoPiknik roz-
począł się od Mszy Św. w kościele 
parafilanym w Czeszowie, gdzie   
pomodlono się o bezpieczeństwo 

na drodze i szczęśliwy sezon 
wszystkich podróżujących. Po 
mszy można było podejść i zoba-
czyć wyjątkową, przygotowaną 
specjalnie na tę okazję - ikonę św. 
Jerzego. Patron walki duchowej, 
tym razem prezentował się nie na 

rumaku, lecz na motocyklu. Na-
stępnie uczestnicy zlotu modlili 
się przy kaplicy św. Krzysztofa. Po 
przywitaniu gości przez księdza 
proboszcza ziemia pod kościo-
łem zadrżała od ryku silników 
maszyn. Przed planowaną paradą 
motocykli nastąpiło poświęce-
nie pojazdów, a potem wszyscy 
razem ruszyli na wspólną prze-
jażdżkę po okolicznych wioskach. 
Podczas objazdu mieszkańcy z 
wielką radością witali i pozdra-
wiali uczestników parady.  Po 
zakończonej jeździe motocykliści 
udali się  na boisko by tam zapar-
kować swoje jednoślady. Na placu 
czekało na  nich mnóstwo atrak-
cji, które zapewnili organizatorzy 
spotkania. Tradycją stała się już 
przepyszna grochówka przygo-
towywana przez mieszkańców 
Czeszowa. Były również karków-
ka oraz znakomite wypieki tu-
tejszych gospodyń, a na wielkim 

ognisku własnoręcznie można 
było upiec kiełbaskę. Ponadto 
można było nabyć pamiątkową 
koszulkę wraz z „blachą czesz-
owskiego MotoPikniku 2016”. W 
czasie wspólnego biesiadowania 
przy stole nie zabrakło energicz-
nej muzyki. W tym roku rockowe 
brzmienia zaserwował nam wro-
cławski zespół Scarecrow. Pod-
czas koncertu miały miejsce róż-
ne konkursy z nagrodami. Odbył 
się konkurs w jeździe na czas 
taczką, przeciąganie liny, kon-
kurs na najgłośniejszy wydech 
motocyklowy oraz wolna jazda 
między pachołkami. Z pośród 
wielu atrakcji „Park Maszyn” 
cieszył się największym zaintere-
sowaniem wśród mieszkańców i 
przybyłych gości. Wszyscy z za-
chwytem podziwiali i robili sobie 
pamiątkowe zdjęcia, nie tylko z 
motocyklami, ale i ich właścicie-
lami. Wiele radości miały dzieci, 

które ogromnie podekscytowa-
ne siadały na motory, a niektóre 
z nich zostały zabrane na krótką 
przejażdżkę. Dla najmłodszych 
przygotowano również kącik ma-
lucha. W trakcie pikniku organi-
zatorzy podziękowali wszystkim, 
którzy włączyli się w przygotowa-
nia tego wspaniałego wydarze-
nia. Szczególne podziękowania 
otrzymała wójt Gminy Zawonia 
Agnieszka Wersta oraz burmistrz 
Gminy Trzebnica Marek Dłu-
gozima – za objęcie patronatem 
imprezy i wsparcie finansowe. 
Ponadto podziękowano Radzie 
Sołeckiej, OSP Czeszów,a także 
GCKiB z Zawoni oraz sponsorom 
i partnerom. Za tak liczne przy-
bycie podziękowano wszystkim 
motocyklistom oraz tym, którzy 
przyjechali by wspólnie bawić się 
w dniu ich święta.

Motocyklowe powitanie lata w czeszowie
Już po raz ósmy do Czeszowa przybyli motocykliści z 
różnych rejonów Polski, aby wspólnie rozpocząć letni 
sezon motocyklowy. Spotkanie odbyło się w niedzielę 
19 czerwca, a jego organizatorami było czeszowskie 
Stowarzyszenie Motocyklowe Blood Brothers. Ta cy-
kliczna impreza każdego roku gromadzi wielu miło-
śników jednośladów, co potwierdza liczba motocykli, 
które zjechały w na MotoPiknik. W tym roku ilość 
maszyn przeszła najśmielsze oczekiwania i sprowa-
dziła do Czeszowa ponad 500 maszyn! Po raz kolejny 
Gmina Trzebnica wsparła organizacyjnie i finansowo 
to wydarzenie.

autocraft@onet.pl

tel. 713 870 266
       501 438 918
       512 087 592
       502 705 365

MILICKA 31
GODZINY OTWARCIA:

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

części samochodowe

Trzebnica

autocraft.net.plnowo otwarta

Kancelaria  radcy  Prawnego
Stefana dzido 

zaprasza

ul. obrońców Pokoju 8
trzebnica   tel. 512 185 364

R e k l a m a

Podziękowania 

Korzystając z okazji chciałabym podziękować wszystkim osobom, które mi pomagają i wspie-
rają. Chciałabym im powiedzieć, że zamierzam zrobić wszystko, by przy ich pomocy rozwinąć 

swój talent i bez nich nie mogłabym przygotować się do walki. 
Są to – burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, firmy- Wayma, Poloniabud, Reh4you, 

Lux Meble  w Trzebnicy, Pitbull West Coast, Fachowy Dom, Iron Lady Fight Wear, sklepy- 
mmasklep24.pl, Salon Urody Monaliza w Trzebnicy, bodypoint.pl, Fundacja Iron Angeles, 

siłownia Hektor w Obornikach Śląskich.
Dziękuję wszystkim, którzy pomagają mi w mojej karierze. Dziękuje również wszystkim moim 

kibicom, przyjaciołom a w szczególności Magdzie Ostolskiej  za to ze jest ze mną na każdej 
walce. Jest moim największym wsparciem,  a na galach jest moim wszystkim – masażystką,  

mentorem, psychologiem, czasami zamienia się również w sekundanta.  Dziękuję jej za wspar-
cie i zrozumienie. Dziękuję po prostu wszystkim, którzy są ze mną w trudnych chwilach. 

BARBARA NALEPKA

R e k l a m a
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Co jest w Masłowie takiego, cze-
go nie ma gdzie indziej?

Mamy kościół ewangelicki, obec-
nie rzymsko-katolicki pw. Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy z 1592 
roku. Wpisany jest do rejestru za-
bytków. Mamy także szkołę, co 
jest ważne dla mieszkańców, oraz 
piękne krajobrazy wokół wioski. 
Generalnie jest u nas spokojnie i 
czysto. 

Czy łatwo jest być kobietą soł-
tysem?

Sądzę, że kobieta na stanowisku 
sołtysa to dość popularne zja-
wisko. Sołtys to funkcja bardzo 
odpowiedzialna i wymagająca 
poświęcenia czasu oraz umiejęt-

ności pracy z ludźmi. Uważam, 
że płeć nie gra roli, najważniej-
szy jest zapał do pracy i wiara w 
wykonanie postawionych sobie 
celów. Ja mam dużo chęci i chcia-
łabym swoje zadania wykonywać 
jak najlepiej. 

Z czego jesteście Państwo dum-
ni jako mieszkańcy Masłowa, co 
zostało wykonane?

W Masłowie, odkąd jestem soł-
tysem, dzieje się naprawdę dużo. 
Organizowane są różnego ro-
dzaju spotkania oraz imprezy. 
Staramy się integrować. Bierze-
my też udział w gminnych uro-
czystościach. Ponadto z pomocą 
gminy  przeprowadzamy wiele 
inwestycji – zarówno mniejszych, 

jak i większych. Warto wymienić 
takie jak powstanie placu zabaw. 
Zwiększyło się również bezpie-
czeństwo mieszkańców przez za-
montowanie progów zwalniają-
cych. Pomalowane zostało także 
wnętrze kościoła. Dumą napawa 
mnie fakt, iż udało się urzeczy-
wistnić doprowadzenie prądu 
oraz zamontowanie oświetlenia 
na terenach ogólnoużytkowych ( 
lampy przy drogach). Było to dla 
mnie ogromne wyzwanie, ponie-
waż moim poprzednikom to się 
nie udało. 

Jakie mają Państwo plany na 
najbliższy rok i najbliższe lata?

Moje plany są bardzo ambitne, 
aczkolwiek realne do zrealizowa-

nia. Chciałbym, aby obie części 
Masłowa były połączone chodni-
kiem i by wyremontować drogi, 
które są w kiepskim stanie. Poza 
tym chcemy dokończyć odświe-
żanie wnętrza kościoła. Jak każda 
wioska  marzymy również o no-
wej, pięknej świetlicy wiejskiej. 
Mam nadzieję, że w porozu-
mieniu i przy współpracy z bur-
mistrzem Markiem Długozimą 
wszystko jest możliwe do zreali-
zowania. 

Czy obecnie jest Masłów w reali-
zacji jakiegoś zadania?

Na zlecenie gminy obecnie pro-
wadzone są prace związane z 
doprowadzeniem prądu w te 
miejsca, które były dotychczas 
nieoświetlone. Wkrótce także zo-
stanie utwardzona droga w Ma-
łym Masłowie. 
Cz y mieszkańc y angażują 
się w ż ycie so łec t wa, cz y 

integrują się?

Jest grono osób czynnie uczest-
niczących i angażujących się w 
życie wioski. Jednak marzeniem 
każdego sołtysa jest chyba to, aby 
wszyscy tak samo się integrowa-
li i aby chętnych do współpracy 
było coraz więcej. Wtedy żyłoby 
się nam jeszcze lepiej i spokojniej. 

Jak ocenia Pani współpracę z 
gminą?

Jestem zadowolona z mojej 
współpracy z gminą,  urzędnika-
mi i burmistrzem. Jestem  zawsze 
mile przyjęta, a burmistrz jest 
otwarty na każdą propozycję. Ro-
zumiem, że czasami trzeba czasu, 
by zrealizować jakiś plan, ale my 
jesteśmy cierpliwi. Jeśli ktoś, cze-
goś bardzo chce, to wcześniej czy 
później mu się uda. 

Rozmawiała 
Małgorzata Derecka 

 Zbliżają się wakacje - czas za-
służonego odpoczynku. Każdy z 
nas chciałby zapamiętać je jako 
czas beztroski, dobrej zabawy i 
samych przyjemności. Tylko skąd 
wziąć na to pieniądze? Odpo-
wiedź jest prosta: z Getin Banku, 
który oferuje darmową pożyczkę. 
Setki mieszkańców Trzebnicy 
skorzystało już z darmowej po-
życzki w Getin Banku, jeśli nie 
skorzystałeś jeszcze z tej oferty 

nadal masz szansę!
 Wielu z Was z pewnością myśli, 
że darmowa pożyczka to ściema. A 
tymczasem oferta jest prawdziwa! 
Oferta Getin Banku na pewno za-
dziwi wiele osób, ponieważ takiej 
promocji w przypadku bankowych 
kredytów jeszcze nie było. Mowa tu 
o darmowej pożyczce gotówkowej w 
Getin Banku na okres 12 miesięcy! 
 Co ciekawe, wspomnianą ,,ab-
solutnie darmową pożyczką” zaj-

mowała się nawet Komisja Etyki 
Reklamy, która monitoruje treści 
docierające do nas m.in.: z prasy, 
radia i telewizji. Werdykt komi-
sji był jednoznaczny – oferta jest 
prawdziwa! Trudno więc doszuki-
wać się w tej ofercie ukrytych opłat. 
Otrzymanie wspomnianej pożycz-
ki jest niezwykle proste.
 Oferta darmowej pożyczki 
gotówkowej Getin Banku skiero-
wana jest wyłącznie do nowych 
klientów banku. W ramach tej 
oferty możemy pożyczyć od 500 
zł do 2000 zł z okresem spłaty 12 
miesięcy. Oprocentowanie po-
życzki jak i prowizja wynoszą 0%. 
Po roku Klient zwraca do Banku 
dokładnie tyle, ile pożyczył.
 Dlaczego w ofercie drugiego co 
do wielkości Polskiego Banku jest 
w ogóle taka oferta? Otóż Bank 
chce przyciągnąć do siebie jeszcze 
więcej Klientów. Oferta jest dostęp-
na dla wszystkich osób, które na 
dzień złożenia wniosku o pożyczkę 

nie posiadają w Getin Banku żad-
nego produktu, mają ukończone 18 
lat i są zameldowane w Polsce.
 Uzyskanie ,,Darmowej Pożycz-
ki” jest niezwykle proste wystarczy 
wybrać się do jednego z ponad 500 
oddziałów Getin Banku zabierając 
ze sobą wyłącznie dowód osobisty. 
Wszystkie formalności związane z 
udzieleniem "Pożyczki" zostaną za-
łatwione podczas jednej wizyty. W 
Trzebnicy placówka Getin Banku 

znajduje się przy ul. Daszyńskie-
go 67 tuż przed wejściem do Ryn-
ku, czynna jest od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 9:00 do 
17:00. W przypadku dodatkowych 
pytań serdecznie zapraszam do 
kontaktu:

Doradca kredytowy
Tomasz Ruchała

tel. 663116117

Jak zdobyć pieniądze na wa-
kacje? Setki osób skorzystały 
już z ,,Darmowej Pożyczki” 
w Getin Banku!

t e k s t  s P o n s o R o w a n y

Wioska oczami sołtysa 
Rozmowa z JolaNtą kot - sołtys masłowa

▶ Sołtys Masłowa Jolanta Kot, burmistrz Marek Długozima ustalają szczegóły dotyczące remonty wnę-
trza kościoła. 

▶ Podczas spotkania z okazji Dnia Dziecka. 



- Gmina Trzebnica w tym roku po 
raz pierwszy współorganizowała 
Puchar Polski w DogTrekkingu – 
byliśmy doskonale przygotowani 
do tego wyzwania, ponieważ już 
rok wcześniej współorganizowa-
liśmy lokalne zawody w tej dys-
cyplinie. Co więcej, dostaliśmy 
pochwałę za organizację, zróżni-
cowanie i koloryt tras. – Nie dzi-
wi więc, że na dzisiejszą imprezę 
przybyło tak wielu miłośników 
psów. Trzebnica jest zawsze go-
towa na nowe wyzwania spor-
towe, nie tylko związane z piłką 
nożną, kolarstwem czy siatków-
ką. Nie po raz pierwszy gościmy 
zawodników spoza Trzebnicy. 
Potrafimy doskonale przygoto-
wać się do organizacji tak dużych 
zawodów sportowych, czego do-
wodem był chociażby niedawny 
Puchar Świata w Biegu na Orien-
tację czy decyzja o powierzeniu 
nam współorganizacji przyszło-
rocznego Word Games  – mówi 
burmistrz Marek Długozima. 
– Mam też kolejną bardzo dobrą 
wiadomość dla miłośników czwo-
ronogów i ich pupili, bowiem już 
dziś zapraszam na otwarcie par-
ku dla psów oraz gminne zawody 
w dogtrekkingu. Wszystko to już 
jesienią - zapewnia.

Na czym dokładnie polegają za-
wody z udziałem psa? Na pro-
stych zasadach. Uczestnik wy-
biera trasę – krótszą, średnią lub 
długą. W Trzebnicy były do wy-
boru trasy o długości 15 i 25 ki-
lometrów. - Każdy zawodnik na 
starcie otrzymuje mapę, kompas 
oraz informacje o liczbie punktów 
kontrolnych. Zwycięża ten, kto 
odwiedzi jak najwięcej punktów 
kontrolnych oraz dotrze na metę 
w jak najkrótszym czasie – mówi 
Paweł Bonk, główny organiza-
tor Pucharu Polski w Trzebnicy. 
W zawodach może wziąć udział 
każdy pies, pod warunkiem, że 

ukończył rok, jest zdrowy i ma 
aktualne szczepienia.

W zawodach udział biorą ci, któ-
rym nie wystarcza sam spacer 
z psem. Zarówno właściciel, jak 
i czworonóg chcą czegoś więcej 
– zmiany otoczenia, nowych wy-
zwań i odrobiny rywalizacji. Jak 
mówi organizator Pucharu Polski 
w Dogrekkingu Paweł Bonk – ta-
kie zmagania to najprzyjemniej-
szy rodzaj sportu.

- Takie mistrzostwa dla ama-
torów dogtrekkingu odbywają 
się w Polsce już od siedmiu lat. 
Moda przyszła z Czech. Z roku 
na rok rozkwita bardziej.  Teraz 
organizujemy już po pięć, sześć 
imprez w ciągu roku – przyzna-
je. - Zazwyczaj są to tereny poza 
dużymi aglomeracjami, tereny 
zróżnicowane, atrakcyjne. Takie 
właśnie są wokół Trzebnicy. Są 
stawy, lasy, wzgórza. Wszystko 
co trzeba. Poza tym bardzo do-
brze układa nam się współpraca  
z Burmistrzem Gminy Trzebnica. 
Wszystko jest doskonale przygo-
towane – podkreśla organizator.
 
Głównym sponsorem Pucharu 
Polski był Merrell. To on przygo-
tował dla zawodników specjalną 
pomarańczową strefę, w której 
można było odpocząć lub też 
wziąć udział w  różnego rodzaju 
konkurencjach. Buty tej marki, 
były jedną z atrakcyjniejszych na-
gród.

Nagrody  najlepszym zawodni-
kom wręczał burmistrz Marek 
Długozima. Zawodnicy startowa-
li w trzech kategoriach – kobiety, 
mężczyźni i rodziny.
W kategorii kobiety na dystansie 
25 km pierwsze miejsce zdobyła 
Marzka Janerka - Moroń z psem 
o imieniu Bryś (czas 2:26:14), dru-
gie miejsce należy do Ewy Bobik 

z psem Rogerem, trzecie zdobyła 
Kamila Lachera z psem Ajra.
W kategorii mężczyźni na dy-
stansie 25 km – zwyciężył Jaro-
sław Baryła z psem Dorą (czas 
2:22:28), drugie miejsce Arka-
diusz Muzyk z psem Bolusiem, 
trzecie Przemysław Kozerański 
z psem Sheri.
W kategorii rodzinnej na dy-
stansie 25 km pierwsze miejsce 
wywalczyli Agnieszka i Piotr 
Cholewczukowie z psem Quattro, 
drugie miejsce Anna Adamska 
i Jakub Bagiński z psem Bianką, 
trzecie – Edyta i Maciej Głowccy 
z psem Thiago Wilcze Gniazdo.
Natomiast na dystansie 15 km – 
pierwsze miejsce zdobyli Kata-
rzyna i Szymon Mercik z psem 
Nadirem (czas 1:43:01), drugie 
Barbara i Mirosław Zimnowoda 
z psem Majlo, trzecie – Dawid Ta-
laga z psem Gero.

kilka słów 
o trzebnickich zawodach

Ewa Trawińska z córką Domini-
ką i psem Cherie
To był mój pomysł, by wziąć 
udział w zawodach dogtrekkin-
gu. Wcześniej brałam udział z sy-

nem, dziś z córką. Od lat jestem 
związana z psami, jestem bowiem 
dogoterapeutką i właśnie w ten 
sposób poszerzam swoją pasję. 
Dziś razem z naszym psem Che-
rie wybrałyśmy krótszą trasę. Czy 
była trudna? Dwa punkty kontro-
le sprawiły nam nieco trudności, 
pozostała cześć trasy była w po-
rządku. I sady i lasy, i stawy. Na-
wet czerwone porzeczki po dro-
dze. Wszystko było piękne.

Magdalena Łazarska z psami – 
Kraksą na wózku inwalidzkim 
i Żubrem
Jak widać każdy pies może wziąć 
w takich zawodach. Kraksa ma 
uszkodzony kręgosłup, ale jest 
bardzo żywiołowy i potrzebuje 
ruchu. Przygotowana trasa była 
technicznie była bardzo przyjem-
na. Malownicze okolice robiły 
wrażenie. Dla moich psów takie 
zawody są doskonałą formą od-
poczynku i rehabilitacji. Zresztą 
każdy chyba pies ma żyłkę ry-
walizacji i już na starcie czuje, że 
będzie współzawodniczył. Poza 
tym ten sport jest naturalny, bez 
przeciążeń. Trzebnica zaś jest ide-
alnym miejscem do takich zawo-
dów.

Jarosław Kamiński z psem Alis
Moja suczka jest adoptowana 
z fundacji Centaurus. Była w bar-
dzo złym stanie, pobita przez po-
przedniego właściciela i właści-
wie przeznaczona do uśpienia. 
Ja postanowiłem ją uratować. Jak 
widać dziś pies jest w pełni sił. 
Zawody takie jak dziś to doko-
nała okazja, by pokazać, że warto 
ratować zwierzęta, że warto dać 
im drugie życie. Dzisiejsza trasa 
była super. Piękne widoki, cisza, 
spokój. Miasteczko też jest bar-
dzo malownicze. Bardzo nam się 
tu podoba.

Agnieszka i Piotr Cholewczuko-
wie z psem Quattro
Zwycięzcy w kategorii rodzinnej
Przygotowana trasa bardzo nam 
się podobała. Wydawało nam się, 
że teren będzie dość równy, ale 
bardzo zaskoczyła nas rzeźba te-
renu – góra, dół, góra, dół. Było 
bardzo ciekawie. Poza tym trasa 
też nie była łatwa, raczej wymaga-
jąca. Trzeba było trochę pogłów-
kować. Nam się udało. Mieliśmy 
kilka momentów zastanowienia, 
ale to oczywiście dodaje smaczku 
zawodom.
Agnieszka Pruszkowska-Jarosz 

Puchar Polski w Dogtrekkingu Trzebnica 2016

Zawody z czworonożnym pupilem
Blisko 200 zawodników razem z czworonogami 
z całego kraju wzięło udział w zawodach Pucharu 
Polski w Dogtrekkingu, które odbyły się w Trzeb-
nicy.  Dopisała pogoda, a malownicze trasy o dłu-
gości 15 i 25 km prowadzące między stawami, 
przez Las Bukowy i trzebnickie wzgórza zachwy-
ciły uczestników.

▶ Do Trzebnicy przyjechało blisko 200 zawodników ze swoim czworonożnymi przy-
jaciółmi

 ▶Burmistrz Marek Długozima dał sygnał do startu.
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▶ Trasa była bardzo zróżnicowana...
▶ ...przebiegała również obok Gminnego Parku Wodnego TRZEBNI-

CA-ZDRÓJ
▶ Burmistrz Marek Długozima
 i główny organizator Paweł Bonk.

▶ Od lewej: Małgorzata Miśta, Magdalena i Paweł Orzechowscy ze Stowarzy-
szenia Trzebnicki Klub Psa oraz burmistrz Marek Długozima 

▶ W lesie bukowym uczestnicy 
znaleźli trochę cienia.

▶ Czas na regenerację sił.

▶ Czasami jednak rywalizacja bywała wyczerpująca. 

▶Pamiątkowe zdjęcie nagrodzonych w amfiteatrze między stawami.

▶ Jak twierdzili uczestnicy, dogtrekkig to najprzyjemniejszy sport. 
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▶ Zawodom towarzyszyła wspaniała pogoda. Na mecie zwycięzcy biegu rodzinnego. 
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▶ Uroczystego otwarcia Pucharu Polski w Dogtrekkingu dokonał burmistrz Marek 
Długozima.

▶ Zwycięzcy kategorii Fitmin Family Cup: I miejsce: Agnieszka i Piotr Cholewczuk 
z psem Quattro, II miejsce Adamska Anna i Bagiński Jakub z Bianką, III miejsce Edy-
ta i Maciej Głowaccy z Thiago Wilcze Gniazdo.

▶ Wszyscy zgodnie zapewniali, że wrócą do Trzebnicy na kolejne zawody dog-
trekkingu.

Naturhouse Trzebnica - Zdrowe i nowoczesne 
odchudzanie pod okiem specjalisty.
Problem otyłości staje się jednym z głównych pro-
blemów cywilizacyjnych. Jemy w pośpiechu, co nam 
wpadnie w rękę, nie zważamy na ilość kalorii i zesta-
wienie naszych posiłków. i nagle przychodzi czas, gdy 
spoglądamy w lustro, stajemy na wagę i... kłopot.
 Gdy problem się pojawi, staramy się ograniczyć 
wielkość posiłków, stosujemy kolejne diety cud. ale 
cudów nie ma, co zatem? 

Najlepiej powierzyć swoje zdrowie specjaliście

Pomoc w skutecznym zdrowym odchudzaniu znaj-
dziemy w poradniach dietetycznych i różnego rodzaju 
prywatnych gabinetach. szukając jednak komplekso-
wej pomocy, warto skierować kroki do specjalistycz-
nego centrum dietetycznego. takim centrum jest nie-
wątpliwie będąca liderem w zagadnieniach zdrowego 
żywienia i dietetyki,  międzynarodowa sieć gabinetów 
naturhouse, oferującą autorską dietę odchudzają-
cą oraz regularne wsparcie specjalistów i firmowych 
suplementów. nie wszyscy wiedzą, że salon tej sieci 
rozpoczyna swoja działalność w naszym regionie. na 
bezpłatne konsultacje dietetyczne zaprasza punkt 
w trzebnicy przy ul. milickiej 5a.

zachęcamy do skorzystania z darmowej konsultacji 
dietetycznej wraz z badaniami antropometrycznymi 
oraz pomiarem tkanki tłuszczowej i wody metabolicz-
nej. wystarczy umówić się telefonicznie lub zostawić 
swoje dane kontaktowe wchodząc na stronę: www.
zaproszenie.naturhouse-polska.com.

Centrum Dietetyczne Naturhouse w Trzebnicy

ul. milicka 5a   tel. 663 158 115  
Godziny otwarcia: 

Pon., Śr.: 11:00 - 19:00   wt., Czw. : 8:00 - 16:00
Piątek : 9:30 – 16:00  sobota: 9:00- 14:00  

Absolwenci  Gimnazjum Powiatowego 
Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy  

rok szkolny  2013 /2016
Pragną  złożyć najszczersze i gorące po-

dziękowania za cały trud włożony 
w wychowanie i edukację, za dobrą radę, 
wsparcie i opiekę,  wszystkim nauczycie-
lom,  Kochanym Wychowawcom, całemu 

Gronu Pedagogicznemu, Dyrekcji, pracow-
nikom tej szkoły oraz wszystkim, którzy 

pojawili się na ich drodze i służyli pomocą

Dziękujemy klasa III b

P O DZI Ę K O W A N I E



SALON 
OPTYCZNY-
OKULISTA

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

godziny otwarcia:   pn. - pt. 10.00 - 17.30     sob. 10.00 - 13.00www.optiq.pl

ZMIANA
LOKALIZACJI 
z ulicy 
Daszyńskiego 35 
na ulicę 
Św. Jadwigi 1D 

     tel. 601 754 974

 „Bezpieczna Ja”, to cykl szkoleń 
z zakresu bezpieczeństwa kobiet. 
W związku z tym, że już niebawem 
rozpoczną się wakacje, Burmistrz 
Marek Długozima zaproponował 
Dominice Cwynar przeprowadze-
nie szkoleń zwiększających bezpie-
czeństwo nastolatek. Na wykładach 
poruszone zostały zagadnienia 
związane z zagrożeniami, jakie 
mogą je spotkać. - Chcę, aby miesz-
kanki Gminy czuły się bezpiecznie, 
dlatego już wcześniej przystąpiłem 

do kampanii, wsparłem tę inicjaty-
wę i zaproponowałem przeprowa-
dzenie dodatkowych szkoleń wśród 
nastolatek z terenu naszej gminy – 
powiedział burmistrz.
W szkoleniu wzięła udział spe-
cjalna grupa odbiorców, czyli 
uczennice szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych z terenu na-
szej Gminy. Chętnych było sporo, 
dlatego wykłady przeprowadzono 
w dwóch turach. Na spotkaniu po-
ruszono głównie tematy dotyczące 

napadów na młode dziewczęta.
 - Wiedza to wasza siła  - po-
wiedziała prowadząca Dominika 
Cwynar, która bardzo dokładnie 
starała się przekazać aktualną wie-
dzę na temat niebezpieczeństw, 
które czyhają na młode kobiety. 
Ponadto zaprezentowała uczest-
niczkom metody i techniki, jakimi 
miałyby się posłużyć w sytuacjach 
zagrażających ich zdrowiu i życiu. 
Mówiła, również, o rozpoznawa-
niu i unikaniu zagrożeń, czujności 
i zdrowym rozsądku. Trenerka za-
chęcała nastolatki, aby podzieliły 
się zdobytą widzą ze swoimi przy-
jaciółkami, matkami, siostrami, 
ponieważ im więcej świadomych 
kobiet, tym większa nadzieja na 
poprawę ich bezpieczeństwa.
 Szkolenie było naprawdę cie-
kawe, co dało się zauważyć wśród 
uczennic, które z zainteresowaniem 
słuchały wykładu i czynnie w nim 
uczestniczyły. Wkrótce znów bę-
dzie okazja, skorzystać z takiego 

szkolenia. Już dziś zapraszamy 
wszystkie mieszkanki naszego 
miasta do wzięcia udziału w ko-
lejnej edycji „Bezpieczna Ja”, która 

odbędzie się niebawem. Szczegóły 
wkrótce na plakatach i stronie in-
ternetowej Gminy Trzebnica.
 [am]

Dbamy o bezpieczeństwo nastolatek
8 i 20 czerwca w sali kinowo-widowiskowej Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu odbyły się szkolenia pn. „Bezpieczna 
Ja, Teen”. Zarówno pierwsze, jak i drugie były skierowane 
do nastolatek ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych w Trzebnicy. Organizatorem wydarzenia była Gmina 
Trzebnica we współpracy z Firmą Szkoleniowo - Rozwojo-
wą Flowish. Prowadziła je wykwalifikowana trenerka roz-
woju osobistego - Dominika Cwynar.

▶ Szkolenie było naprawdę ciekawe, co dało się zauważyć wśród nastolatek, które 
czynnie brały w nim udział.

▶ O bezpieczeństwo nastolatek zadbał burmistrz Marek Długozi-
ma, który zaproponował szkolenie dla uczennic szkół z terenu 
naszej gminy.

t e k s t  s P o n s o R o w a n y

▶ - Wiedza to wasza siła - powiedziała prowadząca szkolenie Dominika Cwynar.

PODZIĘKOWANIE    
Dla  Dyrekcji Szkoły, Grona Pedagogicznego oraz Pracowników Administracji 

GIMNAZJUM NR 1 w Trzebnicy
Za najpiękniejsze 3 lata spędzone w cudownej atmosferze w gronie wspaniałych ludzi!

Chcielibyśmy podziękować za miłość jaką Nam okazaliście.  Przekazaliście Nam wiedzę i rozbudziliście 
ciekawość świata. Naprowadziliście Nas na pozytywną drogę, dzięki Wam wyrośliśmy na uczciwych 

i wartościowych ludzi, którzy dążą do upragnionego celu. Wspólnie spędzony czas z Wami był dla nas 
samą przyjemnością! Serdecznie dziękujemy Wam za to, że nauczyliście Nas tego, że sukces jest efek-
tem ciężkiej pracy, cierpliwości, pokory i wiary, że wszystko jest w życiu możliwe! Zapamiętajcie Nas 

uśmiechniętymi, radosnymi i grzecznymi!

DZIĘKUJEMY WAM ZA WSZYSTKO! 
Życzą Absolwenci Szkoły 2013/2016    NIEZAPOMNIANA KLASA 3e! 
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 Prezentacja zawodników odby-
ła się na Placu Pielgrzymkowym 
w Trzebnicy skąd miał miejsce tak-
że ich start honorowy. Nasza gmina 
włączyła się bowiem w organizację 
tego ważnego wydarzenia ( kat. 
UCI).  Podobnie jak KKS Trzebni-
ca oraz Starostwo Powiatowe. Nie-
dzielny wyścig był ostatnią próbą 
dla wielu kolarzy przed Mistrzo-
stwami Polski w Świdnicy.
 Cały peleton poprowadził do 
startu ostrego przy ul. Czereśnio-
wej burmistrz Marek Długozima, 
starosta Waldemar Wysocki, Hen-
ryk Charucki, dyrektor wyścigu 
oraz poseł Piotr Babiarz.
 - Od wielu lat Gmina Trzebnica 
stawia na sport. Cieszę się, że start 
jest w Trzebnicy, meta w Skotni-
kach. Takie wydarzenia to także 
doskonała promocja dla naszego 
miasta. Staramy się wspierać za-
wodników oraz włączać się w or-
ganizację takich wydarzeń. Sami 
organizujemy Kryterium Uliczne. 
Mamy tutaj doskonałe warun-
ki – mam tu na myśli zarówno 
ukształtowanie terenu, jak też bazę 
sportową. Trzebnica jest dosko-
nałym miejscem do uprawiania 
niemalże każdej dyscypliny spor-
towej, w tym oczywiście kolarstwa. 

Zresztą mamy tutaj bardzo wielu 
czynnych amatorów kolarstwa. 
Natomiast w najbliższej przyszłości 
chcielibyśmy połączyć dużą ścież-
ką rowerową Wrocław, Trzebni-
cę i Milicz. To byłaby dodatkowa 
atrakcja dla miłośników jedno-
śladów  z całego Dolnego Śląska – 
mówi burmistrz Marek Długozi-
ma.
 Tym razem trasa wyścigu – pę-
tla - wiodła m.in. przez Trzebni-
cę, Cerekwicę, Zawonię, Skotni-
ki, Czachowo. Metę ustawiono 
w Skotnikach, na słynnym pod-
jeździe „Prababka”. W niedzielę 
odbyły się trzy rożne wyścigi – za-
wodowców, którzy pokonali trasę 
184 km (8 okrążeń na 23-kilome-
trowej pętli) oraz amatorów – oni 
pokonywali dwie trasy do wyboru 
– 66 km i 44 km. Razem z nimi, na 
dłuższej trasie, startowali strażacy. 
W tym dniu rozegrano bowiem 
Mistrzostwa Polski Strażaków.  
W tym roku po raz pierwszy za-
wodnicy walczyli o prymat Najlep-
szego Polskiego Strażaka – Mistrza 
Polski. Tytuł ten zdobył Piotr Kry-
sman z KM PSP Poznań z czasem 
01:11:36,74. Wicemistrzami zostali 
– Adrian Trych z KM PSP Szcze-
cin (01:11:38,35) oraz Maciej Iwko  

(01:11;46,17).
 W wyścigu zawodowców Ko-
ronka Kocich Gór, w którym 
wzięło udział 12 grup kolarskich, 
bezkonkurencyjni okazali się Po-
lacy. Pierwszy metę przekroczył 
Mateusz Komar (Domin Sport). 
Tuż za nim na podium uplaso-
wali się – Łukasz Owsian (CCC 
Sprandi Polkowice) oraz Paweł 
Charucki (Verva ActiveJet). Tra-
sa była niezwykle malownicza, 
choć bardzo trudna i wymaga-
jąca. Na blisko 100 zawodników, 

wyścig ukończyło 57.
 W kategorii amatorów – na tra-
sie 66 km najszybszym okazał się 
Błażej Wojciechowski z Ostrow-
skiej Kawalerii Kolarskiej. Metę 
przekroczył z czasem 01:44;29,55. 
Drugie miejsce zajął Mikołaj Jur-
kowlaniec, trzecie Łukasz Michal-
ski.  Najlepszym  zawodnikiem 
z Trzebnicy okazał się Jacek Laso-
ta z KKS Trzebnica, który zajął 9. 
miejsce  z czasem 01:48:46, 98.
 Głównym organizatorem wy-
ścigu był Dolnośląski Związek 
Kolarski, którego prezesem jest 

Rafał Jurkowlaniec. Komando-
rem wyścigu był Robert Borczyk, 
sekretarz Powiatu Trzebnickiego. 
W komitecie organizacyjnym zna-
leźli się także – sekretarz Gminy 
Trzebnica Daniel Buczak. Odpo-
wiedzialnymi za wyścig amatorów 
byli – Janusz Pancerz z GCKiS, Ro-
man Weglarski i Henryk Huzarski 
z KKS Trzebnica przy współpracy 
z burmistrzem i Gminą Trzebnica. 
Dyrektorem organizacyjnym całe-
go wyścigu Korona Kocich Gór był 
Przemysław Bednarek.

[jot]

Kolarze zawodowi, amatorzy oraz strażacy – 
wszyscy oni walczyli o laur zwycięstwa podczas 
Międzynarodowego Wyścigu  Korona Kocich Gór 
2016, który odbył się 19 czerwca. W sumie we 
wszystkich kategoriach udział wzięło blisko 300 
zawodników.

kolarska niedziela w Trzebnicy

▶ Trzebniccy zawodnicy z KKS Trzebnica i Szerszenie. Odpowiedzialnym za wyścigi 
amatorów byli - Roman Węglarski oraz Janusz Pancerz i Henryk Huzarski. 

▶ Skupieni kolarze tuż przed startem..
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▶ W  niedzielę odbył się także Puchar Polski Strażaków.  Startowali i najniżsi rangą 
i sami generałowie. 

▶ Organizatorzy - burmistrz Marek Długozima, Robert Borczyk, poseł Piotra Babiarz, starosta Walde-
mar Wysocki i Henryk Charucki. W tel najlepsza drużyna kolarska z Dolnego Śląska - grupa CCC. 

▶ Na Placu Pielgrzymkowym miała miejsce prezentacja zawodników, którzy wzięli 
udział w wyścigu.
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▶ Cały peleton poprowadził do startu ostrego burmistrz  Marek Długozima, starosta Waldemar Wysocki,dyrektor wyścigu Henryk Charucki oraz poseł Piotr Babiarz.

▶ Tr a s a  by ł a  s e l e k t y w n a .  D o m e t y d oj e c h a ł o 57 z aw o d n i ków z  p r aw i e s t u 
s t a r t u j ą c yc h . 

▶ Jeden z najtrudniejszych odcinków trasy tuż przed metą na górze "Prababka" 
w Skotnikach.

▶ Jeszcze tylko kilka metrów i sukces!

▶Zwycięskie podium. Trzy najlepsze miejsca zdobyli polscy zawodnicy. 

▶ Amatorzy wystartowali! Znak do wyścigu dał burmistrz Marek Długozima i Rafał 
Jurkowlaniec. 



 Przypomnijmy, w skład  prac 
weszła wymiana podłoża, zwięk-
szenie liczby miejsc siedzących, 
zamontowanie nowej sceny oraz 

modernizacja zadaszenia i wspo-
mnianego oświetlenia. Zadba-
no niemalże o każdy szczegół 
– w tym odświeżenie grill i wy-

łożenie gresem oraz kamieniami 
terenu wokół drzewa rosnącego 
na wyspie.
 - Mam nadzieję, że zmiany 
pozytywnie wpłyną na funkcjo-
nowanie wyspy i będzie można 
organizować jeszcze więcej ani-
macji dla dzieci,  spotkań integra-
cyjnych oraz imprez okoliczno-
ściowych- powiedział burmistrz 
Marek Długozima. - W najbliż-
szym czasie planuję zamontowa-
nie ekranów dźwiękoszczelnych, 

które wytłumią hałas niesiony 
przez wodę w kierunku miasta.
 Już niebawem mieszkańcy 
będą mogli osobiście przekonać 
się jak wygląda ten istotny punkt  
na mapie atrakcji w Gminie 
Trzebnica, jakim jest Trzebnicka 
Wyspa. 3 lipca odbędzie się Fluo 
Party- powitanie lata na wyspie 
połączone z artystycznym po-
kazem ogni.  Fluo Party jest im-
prezą na której uczestnicy dostają 
świecące gadżety typu pałeczki 

świecące, bransoletki. Jest też 
możliwość za zgodą uczestnika 
malowanie ciała lub twarzy far-
bą fluorescencyjną. Po zachodzie 
słońca w światłach laserów farba 
zaczyna świecić co tworzy specy-
ficzny klimat imprezy i tańca.
 Szczegółowe informacje 
w sprawie  wynajęcia trzebnickiej 
wyspy  można uzyska w Gmin-
nym Centrum Kultury, lub pod 
numerem telefonu: 71 312 09 47.

wyspa oświetlona
Trzebnicka Wyspa, to miejsce, które zawsze kojarzyć 
się będzie z dobrą zabawą, miłą atmosferą i wspaniale 
spędzonym czasem- zwłaszcza teraz, gdy zakończył 
się jej remont. Niedawno odbyła się wieczorna próba 
oświetlenia.

▶ Wyspa nocą. Piękna i oświetlona. Na zdj. burmistrz Marek Długozima, Stęplowski Leszek, właściciel zakładu elektrycznego, który instalował oświetlenie oraz Małgorzata 
Moskwa, kierownik obiektów sportowych. 
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▶ Odremontowana wyspa w pełnej, dziennej krasie. 



R e k l a m a

PAtrycjA  król

 Pielgrzymka rozpoczęła się 
o godz. 9 od wspólnego śpiewania 

pieśni ku czci świętej. Następnym 
punktem była konferencja prof. 
Kazimierza Lubowickiego OMI, 
której tematem było "Życie św. Ja-

dwigi jako inspiracji dla małżeństw 
i rodzin dzisiaj". Po godz. 10 nastą-
piła prezentacja wszystkich grup. 
Najliczniejszą stanowili pielgrzymi 
z Rzeczycy (diecezja zielonogórsko-
gorzowska) – przyjechało stamtąd 
aż 100 osób. Łącznie do Trzebnicy 
przybyło 20 grup z parafii pw. św. 
Jadwigi Śląskiej z różnych stron 
Polski.
 Po konferencji i przedstawieniu 
grup rozpoczęła się uroczysta msza 
św. pod przewodnictwem metro-
polity wrocławskiego ks. abp. Józe-
fa Kupnego, koncelebrowana przez 

księży z pielgrzymujących parafii. 
Piękną homilię o niełatwym życiu 
księżnej Jadwigi wygłosił biskup 
pomocniczy diecezji opolskiej ks. 
Paweł Stobrawa. W nabożeństwie 
czestniczyły władze samorządo-
we gminy i powiatu trzebnickie-
go: burmistrz Marek Długozima, 
przewodniczący Rady Miejskiej  
Mateusz Stanisz oraz starosta Wal-
dermar Wysocki, a także włodarze 
Dębicy (diecezja tarnowska) w oso-
bie burmistrza Mariusza Szewczy-
ka, wiceburmistrza Wojciecha 
Iwasieczko oraz przewodniczącego 
Rady Miasta Szczepana Mroczka. 
Warto podkreślić, że Dębicy, po-
dobnie jak Trzebnicy, patronuje św. 
Jadwiga. Miłym akcentem na za-
kończenie mszy św. było wręczenie 
ks. Dziekanowi Jerzemu Olszówce 
przez władze Dębicy figurki św. Ja-

dwigi oraz aktu ustanowienia świę-
tej patronką miasta Dębica. Po-
święcony został także obraz przez 
arcybiskupa Józefa Kupnego z wi-
zerunkiem świętej, przywieziony 
przez władze Dębicy. Na zakończe-
nie odprawione zostało nabożeń-
stwo ku czci św. Jadwigi, a wszyscy 
pielgrzymi zostali pobłogosławie-
ni jej relikwiami. Po zakończeniu 
uroczystości parafie z Samogoszczy 
(diecezja siedlecka) oraz Rogoźnika 
(diecezja Sosnowiecka) otrzymały 
relikwie św. Jadwigi. Po Mszy św. 
pielgrzymi udali się na poczęstu-
nek, a następnie zwiedzali bazylikę 
z przewodnikiem.
 Ks. Dziekan Jerzy Olszówka 
SDS podziękował za tak liczne 
przybycie oraz wyraził nadzieję na 
kontynuację pielgrzymki parafii 
pw. św. Jadwigi w przyszłości.

▶ We mszy św. wzięli udział przedstawiciele władz samo -
rządow ych z Trzebnicy i Dębicy, k tórej również patronuje 
św. Jadwiga      Fot. Maciej Szc zepanek

▶ Arcybiskup Józef Kupny poświęcił 
obraz przywieziony przez władze Dę-
bicy.     Fot. Maciej Szczepanek

U grobu świętej jadwigi
W sobotę 18 czerwca w Trzebnicy doszło do bez-
precedensowego wydarzenia. Tego dnia odbyła 
się Ogólnopolska Pielgrzymka z Parafii św. Ja-
dwigi Śląskiej. Szacuje się, że tego dnia trzebnickie 
sanktuarium odwiedziło blisko 700 osób z całej 
Polski. Pomysłodawcą pielgrzymki jest ks. Bogdan 
Giemza SDS.

▶ Uroczysta msza święta. Od lewej:  Ks. Dziekan Jerzy Ol-
szówka SDS, biskup diecezji opolskiej ks. Paweł Stobrawa, 
ks. abp. Józef Kupny, Prowincjał Salwatorianów Piotr Fijas.      
Fot. Maciej Szczepanek
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♦ terapia indywidualna (metody PNF, terapia 
manualna, Mc Kenzi, NDT Bobath,  terapia 
cranio-sacralna)

♦ ćwiczenia grupowe" zdrowy kręgosłup/ pilates

♦  biofeedback

♦  kinesiotaping

♦  lekarze specjaliści : ortopeda, reumatolog, 
neurolog, choroby tarczycy, radiolog, chirurg 

♦ KRIOKOMORA

♦ REHABILITACJA
     INDYWIDUALNA
♦  ODNOWA 
     BIOLOGICZNA
♦  FALA 
     UDERZENIOWA

REJESTRACJA:

570 90 92 92; 71 308 46 46
rejestracja@reh4u.com
www.reh4u.com

Trzebnica ul. Wrocławska 8 d

R e k l a m a

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla części terenu we wsi Świątniki

na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (t.j. dz. u. 2016 poz. 778) oraz art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (j.t. dz. u. z 2016 r. poz. 353) zawiadamiam o podjęciu przez Radę miejską 
w trzebnicy następującej uchwały: nr XVi/186/16 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla części terenu we wsi Świątniki.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu. 
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, 
Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, w terminie do dnia 14 lipca 
2016 r.

wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy. 

  Marek Długozima
Burmistrz Gminy trzebnica

OGŁOSZENIE BURMISTRZA 
GMINY TRZEBNICA
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Producent wyrobów z gipsu

PROMOCJA  WZÓR  A1 37 zł  za 1m²

PŁYTKI IMITUJĄCE STARĄ CEGŁĘ 
Z GOTOWĄ FUGĄ
Jednym z naszych oferowanych produktów są płytki IMITUJĄCE STARĄ 
CEGŁĘ Z GOTOWĄ FUGĄ.  Płytki wykonane są z wysokiej klasy gipsu 
ceramicznego-śnieżnobiałego. Gips posiada atest PZH oraz klasę A w 
testach przeciwpożarowych. Przedstawione na zdjęciach cegły doskonale 
prezentują się jako wystrój restauracji, wnęk, kominków, ścian pokojo-
wych jak również kuchni i łazienek. 

Jesteśmy producentem więc cenowo możemy konkurować z najlepszymi!  
GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY!!!  Dostawa 24h na terenie całego kraju!

kontakt / SPRZEDAŻ:  694  470 950, 794 767 070    siedziba: Jaźwiny 19
                      e-mail:   biuro@eratechnologii.pl     FACEBOOK: Era Technologii

PROMOCJA    WZÓR E1    38 zł  za 1m²

R e k l a m a

▶Jubilaci - państwo Helena i Jan Sławińscy. 

 W Sali Ślubów trzebnickiego Ra-
tusza słowa małżeńskiej przysięgi, 
w towarzystwie najbliższej rodziny, 
wypowiedzieli ponownie państwo 
Helena i Jan Sławińscy. Burmistrz 
Marek Długozima wręczył jubila-
tom odznaczenia państwowe „Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, 
a także legitymacje i dyplomy oko-
licznościowe. – Jest mi ogromnie 
miło wręczać Państwu odznaczenia 
i dyplomy z okazji 50. lat wspólnego 
życia. Są państwo wspaniałym przy-

kładem i wzorem do naśladowania 
dla przedstawicieli młodego poko-
lenia, którzy dopiero rozpoczynają 
wspólną drogę. Gratuluję długiego 
stażu i życzę kolejnych pięknych ju-
bileuszy – powiedział burmistrz.
 Państwo Helena i Jan Sławiń-
scy poznali się w lipcu 1964 roku 
w miejscowości nieopodal Lu-
bina. Po niespełna roku pobrali 
się w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Chobieni. Tam też rozpoczę-
li pracę w Zakładzie Rolnym, lecz 

nadal poszukiwali swojego miejsca 
na ziemi, gdzie mogliby osiedlić się 
i wychowywać dzieci. Dlatego też 
kilkakrotnie przeprowadzali się.
 W 1968 roku na świat przyszedł 
syn państwa Sławińskich - Dariusz, 
a po roku urodziła im się córka Re-
nata. Tuż po narodzinach dzieci, 
jubilaci przeprowadzili się do Rze-
potowic gdzie mieszkają do dnia 
dzisiejszego. Pani Helena rozpoczę-
ła pracę w Zakładzie Rolnym i jed-
nocześnie wychowywała dzieci; pan 
Jan natomiast przepracował wiele 
lat w Zakładzie Komunalnym.
 Obecnie oboje jubilaci przeby-
wają na emeryturze. Doczekali się 
trojga wnucząt i jednej wnuczki. 
Z niecierpliwością czekają na pra-
wnuczęta. Jako receptę na długie 
pożycie małżeńskie zgodnie wy-
mieniają wzajemne zrozumienie 
i dużo miłości. 

[MW]

Złote gody Państwa Heleny i Jana Sławińskich
29 kwietnia Państwo Helena i Jan Sławińscy z Rze-
potowic obchodzili złote gody. Z tej okazji jubilaci 
zostali odznaczeni okolicznościowymi Medalami za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie przez Burmistrza 
Gminy Trzebnica Marka Długozimę, który wnio-
skował o ich przyznanie do prezydenta RP.

▶Burmistrz Marek Długozima wręczył jubilatom medale, dyplomy oraz bukiet kwia-
tów.

▶ Jubilaci razem z rodziną i burmistrzem. 
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 Tegoroczny turniej piłkarski 
był skierowany do dzieci w wieku 
10  i 11 lat. Istotą turnieju jest to, 
że sklepy Intermache Bricomar-
che wysyłają na turniej repre-
zentacje swoich miast. W sumie 
w rozgrywkach wzięło udział 150 
dzieci z całego kraju. Brały w nich 
udział m.in. reprezentacje z An-
drychowa, Konina, Krotoszyna, 
Śremu, Chorzowa i Świętochło-
wic. Natomiast Intermarche Bri-

comarche z Trzebnicy zaprosi-
ły lokalne zespoły z Trzebnicy, 
Prusic, Milicza, Zawoni, Żmi-
grodu, aby współuczestniczyły 
w turnieju.  Sportowa rywalizacja 
rozpoczęła się w sobotę. Wszyst-
kie przybyłe zespoły podzielono 
na dwie grupy po sześć drużyn 
w każdej, które następnie roze-
grały mecze między sobą. Każdy 
mecz trwał 20 minut (dwie po-
łowy po 10 min).  W trakcie tur-

nieju młodzi piłkarze otrzymali 
regeneracyjny posiłek, który do-
dał im siły do kolejnych zmagań 
piłkarskich. Po pierwszym dniu 
rozgrywek zawodnicy udali się 
do Gminnego Parku Wodnego 
Trzebnica-ZDRÓJ w celu dalszej 
integracji i relaksu. Jednak to nie 
był koniec atrakcji jakie organi-
zatorzy przygotowali dla uczest-
ników. Wieczorem sportowcy 
wspólnie obejrzeli mecz Euro 
2016.
 Faza finałowa turnieju została 
rozegrana w niedzielę. Półfina-
łowy mecz między PKS Józefką 
Chorzów a Polonią Trzebnica do-
starczył naprawdę wiele emocji, 
głównie za sprawą rzutów kar-
nych. W drugim półfinale drużna 
UKS Śrem pokonała Wartę Ru-
min. W finale spotkały się druży-
ny UKS Śrem i Polonia Trzebnica. 
Niekwestionowanym zwycięzcą 
turnieju został UKS Śrem, która 

pokonała trzebnicki zespół 6 do 
1. Nagrodą dla drużyny, która 
zajęła I miejsce był bon o warto-
ści 1000 zł na zakupy w hurtowni 
sportowej. Za II miejsce druży-
na otrzymała 500, a za III - 300 
zł. Burmistrz Gminy Trzebnica 
Marek Długozima również ufun-
dował nagrody dla dwóch trzeb-
nickich drużyn. Były to oficjalne 
piłki Mistrzostw Europy EURO 
2016. Ponadto każdy z zawodni-
ków otrzymał od organizatorów 
pakiet startowy.
 Miłą niespodzianką dla 
uczestników była wizyta druży-
ny ekstraklasy Cracovii Kraków, 
która w Trzebnicy przebywa na 
zgrupowaniu przedsezonowym 
i ćwiczy na trzebnickim stadionie 
miejskim. Młodzi piłkarze mogli 
zrobić sobie wspólne zdjęcia z za-
wodnikami oraz zdobyć ich auto-
grafy. Jak zwykle podczas turnie-
ju panowała świetna atmosfera, 

gdzie wszyscy dopingowali siebie 
wzajemnie. Uczestnikom spotka-
nia należą się wyrazy uznania za 
sportową rywalizację w duchu 
fair play. Ostatnią atrakcją po 
zakończonych rozgrywkach było 
wspólne grillowanie zawodni-
ków, trenerów i kibiców. Warto 
wspomnieć, że goście, którzy 
przybyli do nas z różnych regio-
nów Polski byli zachwyceni uro-
kami naszego miasta.
 - W Trzebnicy jestem pierw-
szy raz. Bardzo się cieszę, że mo-
głem przyjechać i wziąć udział 
w turnieju. Grając na tak fajnym 
boisku czułem się jak prawdziwy 
sportowiec. Ogólnie bardzo mi 
się  podobało i chciałbym jeszcze 
kiedyś tutaj wrócić - powiedział 
jeden z zawodników drużyny 
UKS Śrem.
 [mac]

piłkarski Turniej Muszkieterów
Fantastyczne bramki i niesamowite emocje w pięk-
nym otoczeniu Trzebnickiego Stadionu FAIR PLAY 
ARENA - tak w wielkim skrócie można podsu-
mować Ogólnopolski Piłkarski Turniej o Puchar 
Muszkieterów Trzebnica 2016, który odbył się 
w dniach 18 i 19 czerwca. Zawody zorganizowały 
trzebnickie sklepy Intermarche Bricomarche we 
współpracy z Gminą Trzebnica.

▶ Pamiątkowe zdjęcie. Uczestnicy turnieju, trenerzy, organizatorzy i kibice.

▶ Od lewej: Beniamin Ferte, Krzysztof Ulatowski, burmistrz Marek Długozima, 
Tomasz , Krzysztof, Mar yla Stangenberg i Kamil Kwaśniak.

▶ D r u ż y n a Po l o n i a Tr z e b n i c a d o s ko n a l e z a g r a ł a  p o d c z a s t u r n i e j u z d o by w a -
j ą c  I I  m i e j s c e .
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▶ Wszystkim piłkarzom należą się wyrazy uznania za sportową rywalizację w duchu 
fair play.

▶ W oczekiwaniu na rozstrzygnięcie meczu wiele emocji dostarczy-
ły rzuty karne. 

▶ Gmina Trzebnica jak o Gmina wspierająca sport zawsze chętnie włącza się w organi-
zację imprez sportowych dla dzieci.

▶ Na podium stanęły drużyny UKS Śrem i Polonia Trzebnica.
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PAtrycjA król

 Memoriał rozpoczął się w no-
wej hali przy Powiatowym Ze-
spole Szkół nr 1, gdzie od rana 
wszystkie drużyny toczyły zacie-
kłą rywalizację. Do walki stanęło 
8 drużyn podzielonych na dwie 
grupy. Poziom był bardzo wysoki, 
a sportowy duch walki nie ustę-
pował ani na chwilę. Po wielogo-
dzinnych zmaganiach przyszedł 
czas na podsumowania i wręcze-
nie nagród, które tradycyjnie już 
odbyło się na trzebnickiej Wy-
spie. W grupie sportowej I miej-
sce dostał Wrocław Kamienno-
górska, II przypadło DTR Volley 
Trzebnica, III - Perfand Zawonia, 
a IV miejsce zajęła drużyna z Ra-
wicza. W grupie drugiej I miejsce 
przypadło grupie Old Boy Trzeb-
nica, II dostały Laski, III - Policja 
Trzebnica, a IV drużyna Szwa-
grów.
Najlepsi zawodnicy i zawodniczki 
nagrodzeni zostali upominka-
mi, a byli to: Konrad Jastrzębski 
z Wrocław Kamiennogórska, 
Filip Markiewicz z DTR Volley 
Trzebnica, Katarzyna Malesa 
z Lasek i Daria Szydłowska z Poli-
cji Trzebnica.
 Organizatorami memoria-
łu byli Jarosław Maj i Grzegorz 
Zimniak. Podczas podsumowa-

nia podziękowali sponsorom tego 
wydarzenia: firmie Triada Dom 
Trzebnica, Arturowi Śliwiako-
wi i Maciejowi Wachowiakowi, 
Andrzejowi Bombale, Pawłowi 
Borodzeniowi. Szczególne po-
dziękowania należą się burmi-
strzowi Gminy Trzebnica Mar-
kowi Długozimie, który co roku 
wspiera organizatorów memo-
riału fundując również puchary. 
Szczególne podziękowania za 
pomoc i zaangażowanie otrzy-
mał także Mateusz Maj.
 - Ta impreza nie odbyłaby się, 
gdyby nie pomoc wielu ludzi do-
brej woli. Gorące podziękowania 
należą się także sędzinom turnie-
ju: Sławomirze Gniadek, Joannie 
Pilip, Izabeli Janickiej, Anecie 
Maj – powiedział Jarosław Maj, 

organizator. - Zainteresowanie 
memoriałem rośnie z roku na 
rok, podobnie jak poziom sporto-
wy wydarzenia. Ogromną radość 
nam, organizatorom, sprawia 
wielkie zaangażowanie młodzie-
ży, nie tylko w to wydarzenie, ale 
i cotygodniowe spotkania, i tre-
ningi. Cieszymy się, że nie mar-
notrawią swojego czasu przed 
komputerami czy w barach, ale 
aktywnie rozwijają tężyznę fi-
zyczną i szlifują swój charakter – 
dodał.
 Organizatorzy zapraszają 
wszystkich miłośników piłki siat-
kowej na treningi, które odbywają 
się w każdy piątek o 19 w hali przy 
liceum ogólnokształcącym. Za 
rok zaś odbędzie się jubileuszowy, 
X memoriał im. Piotra Maja.

▶ nic ▶ nic

▶ Nagrodzeni otrzymali puchary ufundowane przez burmistrza 
Marka Długozimę.

▶ Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników i organizatorów.

iX memoriał im. piotra Maja za nami
W sumie 8 drużyn 
i blisko 90 osób wzięło 
udział w IX memoriale 
im. Piotra Maja w mi-
nioną sobotę 18 czerw-
ca w Trzebnicy.

ŚNIADANIA, OBIADY, KOLACJE 
chrzciny, komunie, stypy, itp.
Nowy Dwór 60 Trzebnica 
przy obwodnicy  

tel. 71 387 02 01
www.zajazdpodlwem.pl

IMPREZY 
OKOLICZNOŚCIOWE
w kameralnej atmosferze 

od 1995 roku

R e k l a m a

▶ Na zdjęciu drużyna z trzebnickiej policji.▶ Walka w obu drużynach była bardzo dynamiczna.
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godziny otwarcia
pon-pt   9.30-17.30   
sobota 10-14

KWIATY     IGLAKI     DRZEWKA SZCZEPIONE 

BARDZO  DUŻY  WYBÓR

telefon   
664  024  722
606  413  592
662  232  081

godziny otwarcia

pon - pt.  8 - 16  
sob.          8 - 14

Szczytkowice 17
w  pobliżu Trzebnicy 

BILUsc

OKNA  DRZWI  ROLETY  PODŁOGI

DORADZTWO  SPRZEDAŻ   MONTAŻ

ul. Wrocławska 3 
tel. 605 986 600

608 250 663
info@tomfloor.pl 

www.tomfloor.pl SPRZEDAŻ  RATALNA
na cały  asortyment

godziny otwarcia
pon-pt:   10 - 17
sobota:     9 - 13

R e k l a m a

Skorzystaj z najświeższej okazji!

Kup u nas 
wybraną lodówKę 

Whirlpool Supreme Dual NoFrost 
i odbierz kuchenkę MikroFalową 

w wybranym przez Ciebie kolorze!
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Targi Sport expo 2016 za nami!

Sukces iM Fanki Tim!

MonikA  WilgA

 Odwiedzający Targi Sport 
Expo mogli zapoznać się z bogatą 
ofertą dla biegaczy i sportowców. 

Gmina Trzebnica, jako cenione 
Centrum Pobytowe dla zawod-
ników, z doskonałymi warunka-
mi do uprawiania różnorodnych 
sportów, stworzyła idealną ofertę 

dla wielu sportowców. Mowa tu 
przede wszystkim o Miejskim Sta-
dionie „Fair Play Arena”, Gmin-
nym Parku Wodnym TRZEBNI-
CA – ZDRÓJ i terenach biegowych 
w Lesie Bukowym. 
 Półmaraton w stolicy Dolnego 
Śląska to obecnie jedyna spośród 
tak dużych imprez organizowana 
nocą. W tym roku udział w niej 
wzięło aż 10 tysięcy biegaczy. Każ-
dy z nich w przededniu odebrał 
pakiety startowe, odwiedzając 
tym samym stoisko Gminy Trzeb-

nica. Wielu zawodników doskona-
le znało gminną ofertę, bowiem od 
dawna uczestniczy w Biegu Sylwe-
strowym organizowanym od po-
nad trzydziestu lat. 
 - Ogromnie się cieszę, że Gmi-
na Trzebnica uczestniczyła w Tar-
gach Sport Expo 2016. Jest to dla 
nas wspaniała okazja do promocji 
szerokiej oferty sportowej i tury-
stycznej, a także potwierdzenie 
sportowego charakteru naszej 
Gminy – powiedział burmistrz 
Marek Długozima. Warto przy-

pomnieć, że z bazy sportowej 
w Trzebnicy podczas zgrupowań 
i meczy sparingowych korzystały 
takie drużyny jak: PSV Eindho-
ven, obecny Mistrz Polski Legia 
Warszawa, Śląsk Wrocław, Re-
prezentacja Polski w piłce nożnej 
kobiet oraz zespoły przyjeżdżające 
na mecze ligowe rozgrywane ze 
Śląskiem we Wrocławiu, a obecnie 
na stadionie trenuje zespół Cra-
covii – dodał burmistrz.

W miniony weekend, 17 czerwca Gmina Trzebnica 
wzięła udział w Targach Sport Expo Wrocław 2016, 
które odbyły się na terenie Akademii Wychowa-
nia Fizycznego we Wzrocławiu w Hali Sportów 
Walki. Targi były jedną z imprez towarzyszących 
4.  „PKO Nocnemu Wrocław Półmaratonowi”.

 Muzyczna Bitwa Radia Wro-
cław to konkurs, którego celem 
jest promocja dolnośląskich ze-
społów muzycznych. Składa się 
z 4 etapów: eliminacji regional-
nych z przesłuchaniami na żywo, 

prezentacji na antenie Radia 
Wrocław, konkursu z głosowa-
niem smsowym oraz finału – na 
podstawie ilości oddanych gło-
sów. Od kilku miesięcy trwała 
wielka, antenowa i smsowa bi-

twa na głosy. Dzięki wielkiemu 
wsparciu – również trzebniczan 
– zespół dostał się do finału ra-
zem z grupami Korpis Karmel, 
Paulina Lenda & Kruki oraz Me-
scalero. W ostatecznej muzycznej 

rozgrywce IM Fanki Tim zajęli  
III miejsce. Koncerty zespołów 
odbyły się przy wypełnionej po 
brzegi Sali Koncertowej Radia 

Wrocław. Zespołowi serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!

18 czerwca odbył się finał Muzycznej Bitwy Radia Wrocław w którym III miejsce zajął 
zespół IM Fanki Tim, znany trzebnickiej publiczności z częstych występów na lokalnej 
scenie. Zespół już od wielu lat działa przy gminnym centrum kultury i Sportu i przy 
wsparciu gminy Trzebnica, często uświetniając różnego rodzaju imprezy. To duży sukces 
trzebnickiego zespołu, bowiem w tej edycji radiowego konkursu udział wzieło około 50 
zespołów z całego Dolnego Śląska.

▶ Trening Cracovii na gminnym stadionie Arena Fair Play w Trzebnicy.

▶ Na trzebnickim stoisku. Obsługiwała go Joanna Rafalska. ▶ Małgorzata Moskwa prezentowała ofertę obiektów sportowych w Trzebnicy. 
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PODZIEKOWANIE,
W związku z zakończeniem edukacji przedszkolnej nasze-
go syna Olafa pragniemy złożyć najserdeczniejsze podzię-
kowania wychowawczyniom Przedszkola nr 2 im. Polskiej 

Niezapominajki w Trzebnicy:
pani Małgorzacie Piekarskiej

oraz
pani Katarzynie Stępień.

Dziękujemy za całokształt pracy z naszym synem. Na 
szczególne uznanie zasługuje zaangażowanie Pan w każ-
dej dziedzinie: opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej.

Dziękujemy za wszystkie lata –
z wyrazami szacunku Rodzice Olafa.

OgłOszenie
Zarząd Związku Emerytów, Rencistów i In-
walidów w Trzebnicy informuje, że organizuje 
w okresie wakacji następujące wycieczki:
 - 16 lipca (sobota) – rejs statkiem po Odrze 
oraz spacer i zwiedzania Ogrodu Japońskiego 
we Wrocławiu. Wyjazd godz. 10.30, koszt 35 zł,
 - 24 lipca (niedziela) – pokaz fontanny mul-
timedialnej we Wrocławiu. Wyjazd o godz. 21, 
koszt 10 zł,
 - 10 sierpnia (środa) – wyjazd na wyciecz-
kę jednodniową do Twierdzy w Srebrnej Górze, 
do Ząbkowic ze słynną Krzywą Wieżą, labora-
torium dr Frankeensteina. Wyjazd godz. 8.00, 
koszt 60 zł,

 - 14 września (środa) – Skalne Miasto Anr-
spach w Czechach z płynięciem łódką po jezio-
rze górskim. Wyjazd godz. 8, koszt 80 zł (w tym 
opłata za wejście do Skalnego Miasta, rejs po 
jeziorze i autokar).

 Zapisy oraz wpłaty przyjmowane będą od 30 
czerwca 2016 roku w biurze Związku w ratuszu, 
w każdy czwartek w godz. 9-12. Wszystkich 
miłośników zwiedzania serdecznie zapraszam. 
Liczba miejsc jest ograniczona.

Przewodnicząca Zarządu
Helena Jaworska

 Do rywalizacji pod wodą 
stanęły drużyny z całej Polski: 
Bałtyckie Foki z Gdańska, Fish 
n’ Chips – połączone siły Po-
znania i Olsztyna, gospodarz 
HYDRA Trzebnica, PIRANIA 
z Wrocławia, WALENIE oraz 
FRELE - drużyna żeńska, obie 
z Siemianowic Śląskich, SZUWA-
RY z Ostrzeszowa, AQUARIUS 
z Bełchatowa, Team UWH z Ber-
lina oraz drużyna JUNIORÓW.
 Przez cały dzień o punkty 
w fazie grupowej rozegranych 
zostało ponad 45 meczy.  W me-
czu otwarcia kije skrzyżowały 
drużyny: PIRANIA z Wrocławia 
z WALENIAMI z Siemianowic 
Śląskich. Mecz zakończył się wy-
nikiem 0:0.
 Gminna Trzebnicka HYDRA 
– gospodarz Turnieju, dzięki 
wywalczonym w fazie grupo-
wej punktom mogła ostatecznie 

zagrać o trzecie miejsce w Tur-
nieju z zaprzyjaźnioną drużyną 
PIRANII z Wrocławia. Starcie to 
zakończyło się zwycięstwem HY-
DRY 4:0.
 Finał należał do Bałtyckich 
Fok z Gdańska, które pokona-
ły drużynę WALENI z Siemia-
nowic Śląskich 3:0 i stanęły na 
pierwszym miejscu na podium. 
Dodatkowo zawodnik Bałtyckich 
Fok, Bartosz Kempa został Kró-
lem Strzelców. Królową strzelców 
ogłoszono Alicję Serafinowicz, 
a za najbardziej wartościowego 
gracza uznano Kubę Dominika.
 Cały Turniej na bieżąco moż-
na było śledzić na Facebookowym 
profilu Aqua Battle – UWH To-

urnament, gdzie również można 
znaleźć wszystkie wyniki oraz 
fotorelację.
 Podczas wieczornego After 
Party na Wyspie Zwycięzców 
nagrodzono pamiątkowymi me-
dalami, pucharami i dyplomami. 
Dodatkowo nagrody ufundowali 
sponsorzy: Hydro Underwater 
Hockey z Nowej Zelandii oraz 
NAJADE Fins.
 Kolejna edycja Turnieju już za 
rok. Zapraszamy!
Przypominamy, że wszyscy chęt-
ni, chcący spróbować swoich sił 
w podwodnym pływaniu, mogą 
to zrobić w każdy poniedziałek 
o godzinie 20:00 w Gminnym 
Parku Wodnym TRZEBNICA – 

ZDRÓJ w Trzebnicy.
 Warto również wspomnieć, że 
przy Klubie Sportowym Hoke-
ja Podwodnego Hydra, od 2014 
roku, przy wsparciu Burmistrza, 
działa również Sekcja Pływacka, 
a w jej szeregach trenuje około 
30 dzieci, głównie ze szkół pod-
stawowych w wieku 6–12 lat. 
Treningi odbywają się w Gmin-
nym Parku Wodnym TRZEBNI-
CA – ZDRÓJ w Trzebnicy pod 
okiem trener pływania Dominiki 
Duszak. Na Trzebnickim base-
nie organizowane są także liczne 
zajęcia dodatkowe, m.in. nauka 
pływania dla niemowląt Aqu-
ababy, urodziny Kinder Party, 
Półkolonie letnie i zimowe, Aqua 

Aerobik, Szkoła Rodzenia, reha-
bilitacja w wodzie i wiele innych.
Więcej informacji pod numerem 
telefonu: 71 312 14 38 od ponie-
działku do piątku w godz. 8.00-
16.00
 Trzebnicki basen oferuje rów-
nież liczne zajęcia dodatkowe tj. 
nauka i doskonalenie pływania 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
imprezy urodzinowe dla dzieci 
Kinder Party, podczas ferii zimo-
wych oraz wakacji letnich półko-
lonie, zajęcia Aqua Aerobik.
Więcej informacji pod numerem 
telefonu: 71 312 14 38 od ponie-
działku do piątku w godz. 8.00-
16.00

[MW]

aQUa BaTTle  Trzebnica 2016
W sobotę 11 czerw-
ca w Gminnym Parku 
Wodnym TRZEBNICA 
– ZDRÓJ odbył się V 
jubileuszowy  Turniej 
AQUA BATTLE – Trzeb-
nica 2016. Tradycyjnie 
patronat honorowy nad 
Turniejem objął Bur-
mistrz Gminy Trzebnica 
Marek Długozima.

▶ Zawodnicy z zacięciem walczyli o krążek.▶ Trzebnicka drużyna hokeja podwodnego - Hydra. 
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TRZEBNICA  ul. Obornicka 47 
godziny otwarcia:    pn.-pt. 7-17    sob. 7-13

TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA
SKLEP INSTALACYJNO-SANITARNY 

• 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

PLUS
INSTAL 

tel. sklep  713 121 900   
tel. kom.  695 199 127

e-mail: 
system-plus.miroslaw.gajda@wp.pl

PROMOCJA 
SÓL TABLETKOWA

DO ZMIĘKCZACZY 25kg  

25zł

SPRZEDAŻ

• 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.

PLUS
SYSTEM 

MONTAŻ 

tel. kom. 601 78 52 44
e-mail: 
instalplus.edytagajda@gmail.com

DORADZTWO

R e k l a m a
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Impreza sfinansowana przez Gminę Trzebnica 

kUltUra
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:
26 czerwca / 15:00 / Parada Orkiestr Dętych / Rynek / więcej wkrótce

2 lipca / 15:00/ IV Pieszy Rajd Dawnym Szlakiem Kolejki Wąskotorowej / 
spotkanie przy Lokomotywie wąskotorowej  na ul. Wrocławskiej
17 lipca / kwartet smyczkowy QUATUOR EUROPA/ scena między stawami

20 – 25 lipca / Światowe Dni Młodzieży / więcej informacji wkrótce

WAKACJE 2016 / W ogrodach sztuki / Program wakacyjny na plakatach

kINo poloNIa 3D
KONTAKT I GODZINY PRACY, GCKiS ul. Prusicka 12 /  tel. 71 312 12 43, 
71 312 09 47 

kasy kina / piątek – wtorek / od 14:00 - zamykamy 15 minut po rozpoczęciu 
ostatniego seansu

KINO JUNIORA / SOBOTA / 12:00   WSTęP WOLNY
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
Fanpage Kina Polonia 3D: facebook.com/kinopolonia3dtrzebnica

UWAGA ZMIANY OD 1 LIPCA:
Kasy Kina / piątek – poniedziałek / od 14:00 – zamykamy 15 minut po roz-
poczęciu ostatniego seansu DKF / przerwa wakacyjna
Tanie poniedziałki / w każdy poniedziałek wakacyjny bilety na seanse po 
10 zł  (ulgowy) i 12 zł (normalny)
WAKACJE 2016 /  Warsztaty filmowe dla dzieci i młodzieży / szczegóły na 
stronie gckis.trzebnica.pl i plakacie str. 33. 

WYStaWY
29 kwietnia – 31 sierpnia / Jazz na płótnie / wystawa malarstwa Krzysztofa 
Hejmeja / Galeria w Sali Mułki i Galeria Parter
15 czerwca – 30 sierpnia / Mały artysta / malarstwo / prace dzieci z Pracow-
ni Malarstwa / Galeria Parter
15 czerwca – 30 sierpnia / Winyl 2 / fotografia artystyczna / Kasia Koćma 
wraz z sekcją fotograficzną / Galeria Klatka

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 / 8.00-21.00, sobota / 13:00-19:00
niedziela / nieczynny poza godzinami meczy ligowych

Kompleks Boisk Orlik ul. Oleśnicka
poniedziałek - piatek  / 14:00-21:30,  sobota – niedziela / 13:00-20:00       

Kort na terenie Kompleksu Boisk Orlik 
oraz Kort Tenisowy przy Stadionie Miejskim Fair Play Arena
Czynne w godz: pon. – pt. 9:00-20:00, sobota- niedziela 13:00-20:00
(rezerwacja u Animatora na Orliku lub w Hali Sportowej pod nr tel: 71/3121171). 

WAKACJE 2016 /  Sportowy program wakacyjny na plakatach

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:
30 czerwca / 16.30 /  Klub Miłośników Origami

6 lipca /11.00-13.00 / Czytanie na dywanie

7 lipca / 11-13.00 / Piękno i sztuka co to takiego?

czwartki / 16:30 / W 80 pomysłów dookoła biblioteki / Ratusz, sala zajęć

środy / 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 / Dział dla Dzieci

Krzyżówki dla mądrej główki / co miesiąc nowa krzyżówka / zabawa 
dla dzieci w wieku 7-10 lat / Dział dla dzieci
WAKACJE 2016 w bibliotece /  Program wakacyjny na plakatach

Infor mat or 
GmInneGo Centrum Kultury I Sportu

CZERWIEC - LIPIEC

 11 czerwca  szkolna biblioteka 
włączyła się w ogólnopolskie ob-
chody Nocy Bibliotek. Po godzinie 
18 pojawili się pierwsi odwiedzają-
cy -  najaktywniejsi czytelnicy bi-
blioteki szkolnej, którym na lektu-
rowym szlaku towarzyszyła pani 
Marlena Surówka.
 Spotkanie rozpoczęło się od 
konkursu wiedzy o życiu i twór-
czości Henryka Sienkiewicza, 
wpisując się tym samym w ob-
chody sienkiewiczowskiego roku. 
Następnie uczniowie mieli okazję 
obejrzeć w serwisie organizatora 
ogólnopolskich obchodów (ni-
nateka.pl) film Jana Lenicy pt. 
„Nowy Janko Muzykant”. Jego 
akcja to współczesna refleksja nad 
tekstem noblisty, przypominająca 
Mrożkowe Wesele w Atomicach.
 Po animacji odbył się wieczor-
ny bieg na spostrzegawczość i choć 
organizatorki postawiły uczniom 
niełatwe zadanie, wszyscy praco-
wicie poszukiwali właściwych roz-
wiązań. Następnie miała miejsce 
nie lada atrakcja – tylko raz wbrew 
bibliotecznemu savoire-vivre'owi 
można było w bibliotece jeść... 
kolację. Potem chwila wieczornej 
toalety, odnalezienie właściwego 

śpiworka i wieczorne czytanie do 
poduszki. W rolę lektorki wcieli-
ła się nasza polonistka, a zamiast 
spokojnej bajeczki uczniowie usły-
szeli mrożące w żyłach krew przy-
gody Koszmariusza i Horroraty 
autorstwa Kariny Jerzykowskiej. 
To może dlatego do późna w nocy 
słychać było szuranie i szmeranie. 
Dość powiedzieć, że co ponie-
którzy obudzili się pozaszywani 
w śpiworach lub przyszyci do koł-
dry, a winnych nie udało się usta-
lić – każdy dowodził, że spał snem 

kamiennym.
 Następnego dnia po śniada-
niu odbył cię cykl zajęć wokół 
biblioterapii. Temat przewodni 
stanowiła odpowiedzialność za 
słowa, a wszyscy uczestnicy za-
stanawiali się, jak to jest z tym by-
ciem Szklanym Człowiekiem i ile 
takiego człowieka jest w nas. Ten 
etap zakończył się stworzeniem 
w bibliotecznej galerii wystawy 
plastycznych prac uczestników 
Nocy Bibliotek. 

  Dorota Kuśmirek-Wrzos

Noc w bibliotece szkolnej SP Kuźniczysko



35

W naszym cyklu „Okienko 
z wierszem” tym razem utwór 
p. Barbary Kamińskiej, uczest-
niczki trzebnickich warsz-
tatów literackich.  Poniższy 
wiersz inspirowany jest topo-
grafią naszego miasta. Pomy-
słów do swoich tekstów pani 
Barbara poszukuje chętnie 
w ćwiczeniach realizowanych 
na warsztatach. 
BArBArA  kAMiŃskA

Trzebnickie ulice
Stawowa – tu był staw.
Już zasypany…
Jest park i dzieci rozbawione

Przemysłowa – nic tu już nie dymi
nie dudni…

Czereśniowa – czy jeszcze
tu dojrzewają czereśnie?

Spokojna – uśpionym na wieki
nie przeszkadza już szum ulicy

Szkolna – jest szkoła!
Niezmiennie gwarnie i wesoło!

Rubryka redagowana przez Stefana 
Jurkowskiego i Annę Marię Musz. 
Osoby zainteresowane publikacją 
wierszy zapraszamy na Warsztaty 
literackie do Gminnego Centrum 
Kultury w każdą środę o godz. 
17:00.

okienko 
z wierszem

PAtrycjA  król

 W czwartek 16 czerwca o godz. 
18 w artKawiarni odbył się kon-
cert uczniów sekcji wokalnej dzia-
łającej przy Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu. Uczestnicy za-
prezentowali swoje umiejętności 

przed rodzicami, którym dedy-
kowany był ten koncert. Młodzi 
artyści poradzili sobie z wyzwa-
niem śpiewająco. W repertuarze 
znalazły się zarówno polskie, jak 
i zagraniczne utwory. Usłyszeli-
śmy m.in. "A ja wolę moją mamę" 
czy "Daj mi rękę, tato". Dzięki 

profesjonalnemu nagłośnieniu 
mali i nieco starsi artyści czuli się 
na scenie jak prawdziwe gwiazdy. 
Niesamowity efekt dały piękne 
światła, które stanowiły rewela-
cyjną oprawę tego wzruszającego 
koncertu. Na zakończenie uczest-
nicy sekcji podziękowali swojej 

prowadzącej - Anecie Góral za 
cały rok nauki śpiewu i zaanga-
żowanie włożone w przygotowa-
nie występu. Obecni na koncercie 
rodzice nie kryli swojego wzru-
szenia pięknymi wykonaniami 
swoich pociech.
Warsztaty wokalne to jedna 
z wielu sekcji działających przy 
GCKiS, która cieszy się dużą po-
pularnością wśród dzieci i mło-
dzieży. Działalność sekcji będzie 
kontynuowana po przerwie wa-
kacyjnej.

koncert dla Mamy i Taty

 Uroczyste pożegnanie dzie-
ci, które od września rozpoczną 
naukę w szkole podstawowej, 
odbyło się we wtorek 14 czerwca 
w Przedszkolu Publicznym nr 2. 
 Wszystkich zgromadzonych 
przywitał Adam Woźniak z gru-
py IV (przygotowany przez Bar-
barę Rudnicką).  Następnie swoje 
koleżanki i kolegów pożegnały 
dzieci 5-letnie, które przygotowa-
ły dla nich niespodziankę - wspa-
niałe wiersze oraz piosenkę pt. „ 
Do widzenia chłopcy, dziewczyn-
ki żegnajcie”. Dla każdego absol-
wenta wręczyli również słodki 
upominek. 
 Nie zabrakło miłych i wzru-
szających słów, które w imieniu 
wszystkich grup „0” wyrecyto-
wały Zosia Drohomirecka i Ju-
lia Tronina. Dzieci z grupy XII 
(przygotowane przez Sylwię 
Pietrzykowską) podziękowały 
wszystkim, którzy przez minio-
ne lata dbali o ich rozwój, dobre 

samopoczucie, bezpieczeństwo, 
czystość, a także „pełne brzusz-
ki”. Nie zabrakło także piose-
nek budzących wspomnienia 
związane z codziennym życiem 
w przedszkolu „Czarodziejskie 
znam wyrazy” czy „Mój kolego 
z przedszkola”. Starszaki popisa-
ły się również pięknymi tańcami 
- dzieci z grupy IV (przygotowa-
ne przez nauczycielki Monikę 
Dymińską i Annę Krzyżosta-
niak)  skocznie zatańczyły rado-

sną „Warszawską poleczkę”, a ich 
koledzy z grupy IX (przygotowa-
ne przez nauczycielki Katarzynę 
Stępień i Małgorzatę Piekarską) 
żywiołowo zaprezentowały „Wio-
senny rock n roll”. 
 Na koniec Ala Nazary z grupy 
IX w imieniu wszystkich dzieci 
podziękowała  dyrektor Agniesz-
ce Paleczek- Oświecimskiej oraz 
zapewniła, że „gromada starsza-
ków do startu w szkole gotowa”. 
Następnie dyrektor skierowa-

ła kilka słów do odchodzących 
przedszkolaków składając wyra-
zy uznania dla ich umiejętności 
i dojrzałości oraz życzyła wspa-
niałych i niezapomnianych wa-
kacji. Głos zabrała również Pani 
Ewelina Fąfara z Rady Rodziców, 
która w sposób szczególny po-
dziękowała Dyrekcji, nauczycie-
lom oraz wszystkim pracowni-
kom przedszkola za trud włożony 
w opiekę i wychowanie ich dzieci. 

[bar]

Pożegnanie 
zerówek

Wyjaśnienie

W poprzednim numerze Pa-
noramy Trzebnickiej opi-
sywaliśmy zawody ślizgów 
w Skoroszowie oraz zawody 
modelarskie w ramach Dni Ro-
dziny. Poinformowaliśmy tak-
że, że organizatorem był Ste-
fan Widurski. Tymczasem oba 
wydarzenia pod patronatem 
Gminy Trzebnica  miały jesz-
cze jednego współorganizatora 
– był nim Marek Wilczyński. 
Przepraszamy.

Redakcja

 Tegoroczny Dzień Dziecka 
w Koniowie odbył się troszeczkę 
wcześniej, bo 28 maja. Na boisku 
sportowym przygotowano piknik 
dla dzieci, na który przybyły razem 
z rodzicami i dziadkami. Na na-
szych najmłodszych czekało kilka 
atrakcji - dmuchana zjeżdżalnia, 
trampolina, domek z torem prze-
szkód oraz eurobungee. Rozsta-
wiono także stoły z przeróżnymi 
przysmakami i napojami. Przepro-
wadzono również kilka konkuren-
cji sportowych. 
 Pierwszą z nich było strzelanie 
do celu, następny w kolejności był 
wyścig rowerowy w dwóch katego-
riach wiekowych, później bieg na 
100 metrów - również z podziałem 
wiekowym, oraz strzał do bramki. 
Zwycięzcom rozdano aż 21 medali 

oraz różnorodne upominki. 
 Kolejną atrakcją dla dzieci był 
pokaz wozu strażackiego oraz za-
prezentowanie narzędzi służących 
do pracy Panom Strażakom. Dzieci 
z zaciekawieniem oglądały sprzęt 
i cieszyły się z możliwości samo-
dzielnego sprawdzenia jak działa. 
Jednak największą frajdę sprawiło 
im „lanie wody” przez strażaków. 
Pod koniec pikniku rozpalono 
ognisko, przy którym można było 
usmażyć kiełbaski, a wieczorem się 
ogrzać. Na koniec spotkania każde 
dziecko otrzymało paczkę ze słod-
kościami. 
 Dzień Dziecka w Koniowie 
udał się tak wspaniale między in-
nymi dzięki naszym sponsorom, 
którym dziękujemy z całego serca. 
W szczególności Wojciechowi Kli-

sowskiemu firma „KLIWO”, firmie 
Tarczyński S.A., Arturowi Białec-
kiemu, Leśniczym z Koniowa, oraz 
za udział i świetną zabawę Straża-
kom z Trzebnicy.

 Osobiście, jako sołtys Koniowa, 
pragnę bardzo gorąco podzięko-
wać naszym wspaniałym dziecia-
kom, które mocno się zaangażowa-
ły w organizację imprezy, a swoim 

entuzjazmem dodatkowo motywu-
ją do działania - zarówno mnie jak 
i swoich rodziców.

Izabela Bybel-Spalińska

Dzień Dziecka w Koniowie 
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 W sobotę 28 maja w miejsco-
wości Masłowiec odbyło się spo-
tkanie mieszkańców z okazji Dnia 
Dziecka i Dni Rodziny. Pomysło-
dawcą spotkania była sołtys Irena 
Hamkało, która  chciała zebrać 
mieszkańców wsi do wspólnego 
świętowania i zabawy. Wszystkie 
dzieci  bawiły się na placu zabaw, 
gdzie rozdano im kolorowe balo-
ny.  Była też muzyka i tańce, nie 
zabrakło również smakołyków, 
wyśmienitych ciast i napojów. 

Pozostali mieszkańcy, którzy 
przyłączyli się do biesiadowania 
przy jednym stole mogli zajadać 
się pysznymi potrawami z grilla. 
Podczas spotkania zrodził się cie-
kawy pomysł wspólnej wycieczki 
do Lichenia, która odbędzie się 
jeszcze w tym roku, 25 czerwca. 
Sołtys wraz  Radą Sołecką wsi 
Masłowiec dziękuje wszystkim za 
przybycie i mile spędzony czas.

[mac]

Spotkanie integracyjne w Masłowcu

 Z okazji Dnia Dziecka dzieci 
z  młodszych klas SP w Małsowie 
wyjechały do Wieliczki, Krakowa 
i Zakopanego, zaś starsze klasy – 
nad morze. 
 Uczniowie klas I-IV w Wie-
liczce wędrowały szlakami zja-
wiskowo pięknych solnych pod-
ziemiach Kopalni Soli. Następnie 
odwiedziły Tężnię Solankową. 
W Zakopanem udały się wraz 
z panem przewodnikiem do Do-
liny Małej Łąki i podziwiały ską-
pane w słońcu Tatry. Po południu 
wjechały na Gubałówkę i kupiły 
pamiątki na Krupówkach. Na ko-
niec obejrzały Wielką Krokiew. 
Trzeciego dnia odwiedziły Kra-
ków. Idąc Drogą Królewską, zo-
baczyły Plac Matejki, Barbakan 
i Bramę Floriańską, Rynek Głów-
ny, Bazylikę Mariacką z Ołtarzem 
Wita Stwosza, Wieżę Ratuszową, 
Wzgórze Wawelskie z Dzwonem 
Zygmunta i Kryptami, Dziedzi-
niec Zamku Królewskiego, Jamę 
Smoka i oczywiście Smoka Wa-

welskiego. 
 Dzieci z klasy V i VI wyjechały 
nad morze. Zwiedziły Między-
zdroje, rozpoczynając od punktu 
widokowego Kawcza. Następnie 
udały się do Rezerwatu Żubrów. 
W Międzyzdrojach zobaczyły 
Promenadę Gwiazd, Molo-bę-
dące przystanią morską. Na ko-
niec odwiedziły Labirynt Luster. 
W Niechorzu zwiedziły Latarnię 
Morską, Gabinet Figur Wosko-
wych. Były na seansie w kinie 7D, 
a na koniec udały się do najwięk-
szego Aqua Parku na Wybrzeżu 
Zachodniopomorskim .W Pogo-
rzelicy zażywały kąpieli słonecz-
nych, a wieczorami spacerowały 
brzegiem morza. 
 W imieniu wychowanków, 
rodziców i opiekunów składa-
my panu burmistrzowi Markowi 
Długozimie podziękowanie za 
dofinansowanie do przejazdu na 
wspaniałe wycieczki i poznanie 
naszej pięknej polskiej ziemi. 

[asz]

W góry i nad morze  SP Masłów
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 Barwnie i radośnie świętowa-
liśmy tegoroczny Dzień Dziecka 
uczniowie SP nr 2. W ten szczegól-
ny dzień w roku wszyscy dorośli 
starali się, aby dzieci były uśmiech-
nięte i zadowolone. Podobnie jak 
w ubiegłych latach, wspólnie z  
Radą Rodziców przygotowaliśmy 
szereg atrakcji dla naszych milu-
sińskich.
 Na uczniów klas 0-III czekała 
doskonała zabawa na terenie szko-
ły. Dzieci przywitali animatorzy 
wprowadzając na boisko kolorowy 
pochód przebierańców. W powie-
trzu załopotały tęczowe chusty 
animacyjne, zapraszając dzieci do 
wspólnej zabawy. W rozstawio-
nych namiotach czekały kąciki za-
baw i konkurencje sprawnościowe 
- wszystko na wesoło i z humorem, 
bo tym razem nie chodziło o rywa-
lizację, lecz o dobrą zabawę.
 Imprezę uatrakcyjnił pokaz 
baniek mydlanych. Dzieci z za-
chwytem i głośnym aplauzem po-

dziwiały unoszące się w powietrzu 
ogromne tęczowe balony, starając 
się je pochwycić. Niestety, pękały, 
jak… bańki mydlane.
 Na tych, którym wystarczy-
ło energii czekała zjeżdżalnia 
i nadmuchany zamek. 
 Oczywiście, dla utrudzonych 
intensywną zabawą dzieci nie 
mogło zabraknąć posiłku. Jak za-
wsze mogliśmy liczyć na kochane 
Mamy, które zadbały, by brzuszki 
były pełne. Nad bezpieczeństwem 
naszych podopiecznych i porząd-
kiem czuwały wychowawczynie 
i pracownicy szkoły.
 Starsi uczniowie wybrali się na 
wycieczkę autokarową w okolice 
Krośnic, do Bajkowej Doliny Bary-
czy, gdzie czekały na nich rozmaite 
niespodzianki. W pijalni soków 
dzieci spróbowały świeżego soku 
z malin. W Muzeum Minerałów 
odkrywały tajemnice minera-
łów i skamieniałości oraz poznały 
sztukę szlifowania kamieni. Nie-

wątpliwą atrakcją były spotkania  
z bajkowymi postaciami, które 
oprowadziły grupy po ciekawych 
miejscach, opowiadając miejscowe 
legendy. Grozę wzbudziła ukryta 
w moczarach zła wiedźma, pory-
wająca wychowawców- na szczę-

ście wszystko zakończyło się do-
brze i na wesoło.
 Jak twierdzą dzieci, największą 
atrakcją wyprawy była Tosia - lo-
komotywa starej kolejki wąskoto-
rowej, która zabrała utrudzonych 
piechurów na przejażdżkę wokół 

Krośnic, dowożąc ich ostatecznie 
na miejsce pikniku. Tam czekał 
posiłek i zasłużony odpoczynek.
 Miło było  patrzeć na wesołe 
buziaki dzieci. Oby promienny 
uśmiech malował się na ich dzie-
cięcych twarzach jak najczęściej.

Kolorowy dzień dziecka  w „Dwójce”

 Tradycyjnie w czerwcu w  Szko-
le Podstawowej w Masłowie odbył 
się festyn szkolny. W przygotowa-
nia, jak zwykle, zaangażowała się 
cała społeczność szkolna oraz ro-
dzice.
 Uczniowie pod kierunkiem na-
uczycieli przygotowali tematyczny 
program artystyczny pt. „Witajcie 
w naszej bajce…”, dzięki któremu 
mieliśmy okazję przenieść się w za-
czarowany świat baśni. Uczniowie 
przepięknie wykonali piosenki 
z popularnych bajek. Usłyszeliśmy, 
m.in.: „Hallelujah”, „Kolorowy 

wiatr”, „Krąg życia”, „Ulepimy dziś 
bałwana”, „Mam tę moc” i wiele in-
nych wspaniałych utworów.
 Oprócz występu dla dzieci zor-
ganizowane zostały liczne atrakcje, 
m.in.: kawiarenka, loteria fantowa 
oraz przysmaki z grilla. Jak co roku 
przewidziano również atrakcyjne 
nagrody. Niezwykłą popularno-
ścią cieszyła się strzelnica, na któ-
rej można było wywalczyć trofeum 
w postaci tabletu.  
 Dziękujemy wszystkim za zaan-
gażowanie i świetną zabawę.

Witajcie w naszej bajce...



38 

▶ Tradycyjny polonez. ▶ Dyrekcja i zaproszeni goście, wśród nich burmistrz Marek Długozima. 

 W historię tradycji Zespołu 
Szkół w Ujeźdźcu Wielkim zapi-
sał się uroczysty Bal Absolwentów, 
którym to uczniowie klas III gim-
nazjum w symboliczny sposób że-
gnają się ze społecznością szkolną.  
Tegoroczne wspaniałe spotkanie 
odbyło się w dniu 16 czerwca 2016. 
Motywem przewodnim dekoracji 
była „Gala Wręczenia Oskarów”. 
Absolwenci w pięknych togach, 
krocząc po czerwonym dywanie 
rozpoczęli pierwsze kroki polo-
neza. Wśród rodziców i zaproszo-
nych gości mieliśmy przyjemność 
przywitać pana Burmistrza Mar-
ka Długozimę oraz panią dyrek-
tor ZAPO Agnieszkę Moździerz. 
Uczniowie w piękny sposób złoży-

li podziękowania wychowawcom 
i nauczycielom za trud i poświęce-
nie włożone w naukę i wychowa-
nie. Ogromną niespodzianką dla 
wychowawców były otrzymane 
„oscarowe Statuetki” - symbole 
wdzięczności i sympatii. Nie obyło 
się bez łez i wzruszeń. Pan Dyrek-
tor M. Szkaradziński podsumo-
wując te 3 lata spędzone razem, nie 
zapominając o żadnym z uczniów, 
w zabawny sposób podkreślił 
charakterystyczne cechy każdego 
absolwenta. Po części oficjalnej 
nadszedł czas wspanialej zabawy 
w upalnych rytmach. Absolwenci 
zgodnie twierdzą, iż jest to jeden 
z ich najszczęśliwszych momen-
tów, które spędzili w tej szkole.

Bal Gimnazjalny w Ujeźdźcu Wielkim

▶ Pamiątkowe zdjęcie Balu Absolwentów. 

Bal Gimnazjalny
w Jedynce

 Tradycyjnie już absolwenci 
Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy wzię-
li udział w Balu Gimnazjalisty. Było 
pięknie, odświętnie i elegancko. 
Nie zabrakło także rodziców oraz 
zaproszonych gości – burmistrza 
Marka Długozimy oraz Agnieszki 
Moździerz, dyrektor ZAPO. 

 Dyrektor szkoły Elżbieta No-
wak w imieniu swoim oraz Gro-
na Pedagogicznego podziękowała 
wszystkim absolwentom za 3-letni 
trud nauki. Życzyła sukcesów oraz 
spełnienia swoich marzeń – tych 
osobistych oraz edukacyjnych. 
Z kolei burmistrz pogratulował 

dyrektor wspaniałej szkoły i rów-
nie wspaniałych uczniów, którzy 
osiągają wiele sukcesów. Dodał, że 
szkoła pod dyrekcją Elżbiety No-
wak bardzo prężnie się rozwija, że 
uczniowie otoczeni są dobrą opieką 
i dzięki temu mają wybitne osią-
gnięcia.                                       [jot] 
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 Tegoroczna impreza odbyła się 
na boisku w Skarszynie, a zorga-
nizowały ją panie z Rady Rodzi-
ców działającej przy Szkole Pod-
stawowej w Boleścinie.
 W ciepłe, sobotnie popołu-
dnie, 4 czerwca miał miejsce 
festyn rodzinny z okazji Dnia 
Dziecka, Mamy i Taty, na który 
przybyły całe rodziny z Boleści-
na, Głuchowa Górnego, Piersna, 
Skarszyna i okolicznych wiosek. 
Mieszkańcy oraz zaproszeni go-
ście zajmowali przygotowane 
miejsca ustawione przed sceną, 
gdzie odbyła się oficjalna część 
imprezy oraz występy artystycz-
ne. Punktualnie o godzinie 15.00 
dyrektor szkoły, Bogumiła Szer-
mer powitała przybyłych go-
ści, wśród nich dyrektor ZAPO 
Agnieszkę Moździerz, a następnie 
zaprosiła wszystkich do wspólnej 
zabawy.  

 Część artystyczną przygoto-
wali i przedstawili, pod opieką 
swoich wychowawców uczniowie 
poszczególnych klas. Program 
był bardzo bogaty, bowiem po-
dejmował tematykę rodzinną. 
Wiersze, śpiewy, tańce i krótkie 
scenki dostarczyły widowni wielu 
pozytywnych emocji, a uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Boleści-
nie kolejny raz udowodnili, że są 
wspaniałymi aktorami. 
 Tego dnia odbyły się konkur-
sy z nagrodami, loterie fantowe, 
gry i zabawy z rodzicami, zajęcia 
zumby oraz spotkania z przedsta-
wicielami policji i straży pożar-
nej. Dużym zainteresowaniem 
wśród dzieci i dorosłych cieszył 
się kącik malowania twarzy oraz 
wykonywania szalonych fryzur. 
Ważne miejsce zajmowały stoiska 
gastronomiczne, tj. kawiarenka 
ze smacznymi ciastami, grillo-

wane potrawy, frytki, zapiekanki, 
napoje i ciasta. 
 W organizację rodzinnego 
spotkania włączyli się  dyrektor 
B. Szermer, nauczyciele, ucznio-
wie i rodzice. Pogoda dopisała 
dlatego uczestnicy bawili się do 
rana w rytm muzyki didżeja.
 Na szczególne podziękowania 

zasługują sołtys wsi Skarszyn, 
Rada Sołecka, zawodnicy ULKS 
Sparta Skarszyn, mieszkańcy, 
rodzice. Dziękujemy również 
sponsorom: burmistrzowi Gminy 
Trzebnica Markowi Długozimie,  
panu Witkowskiemu Danielowi 
- Drukarnia Printo S.C. ze Skar-
szyna oraz  Piekarni Arobis s.c. ze 

Skarszyna.Ponadto organizatorzy 
dziękują wszystkim, którzy w ja-
kikolwiek sposób przyczynili się 
do organizacji i wsparcia impre-
zy. Tegoroczny festyn był bardzo 
udany. Dochód zostanie przezna-
czony na działalność Szkoły Pod-
stawowej w Boleścinie.  

[lesz]

Festyn Rodzinny   w Boleścinie 

Festyn rodzinny
11 czerwca 2016 r. w Gminnym 
Przedszkolu Publicznym nr 1  im. 
Hałabały odbył się już kolejny Fe-
styn Rodzinny. Dyrektor Beata 
Szadkowska powitała wszystkie 
dzieci, rodziców oraz bliskich, któ-
rzy zaszczycili nas swoją obecno-
ścią i postanowili spędzić z nami 
ten czas.
 Po części oficjalnej nastąpiła 
część artystyczna pt: „Mój tato, 
moja mama – najlepsi na świecie”, 
którą poprowadziła  Magdalena 
Wyżynkiewicz. Wszystkie przed-
szkolaki zaprezentowały swoje 
umiejętności wokalne i artystycz-
ne – byli fantastyczni! Śpiew i ta-
niec to ich żywioł!J Mama, tata, 

brat czy siostra a nawet babcia 
i dziadek to najlepsza i najuko-
chańsza publiczność, na którą za-
wsze można liczyć nigdy nie szczę-
dzą oklasków!
 Specjalnie na tą okazję przy-
gotowano liczne atrakcje m.in. 
gry i zabawy taneczno – rucho-
we, nauka tańców latino samby 
oraz cza-czy a szczególnym po-
wodzeniem cieszyły się rekwizy-
ty, które uatrakcyjniały zabawę. 
Nad wszystkim czuwała Alina 
Zwoźniak. Wszystkie atrakcje, ja-
kie były dostępne podczas festy-
nu wsparły również finansowo 
budżet przedszkola. Ogromnym 
zainteresowaniem okazała się lo-
teria fantowa - każdy los wygry-
wał. Dzięki ofiarności sponsorów 
mogliśmy wylosować kilka na-

gród głównych, a szczęśliwi zwy-
cięzcy cieszyli się nimi w domu. 
Powodzeniem cieszyły się stoiska 
ze smakołykami: ciasto (pieczo-
ne przez rodziców), lody, napoje, 
popcorn, kiełbaski z grilla, kawa, 
herbata oraz zimne napoje. 
 Festyn Przedszkolny to najlep-
sza okazja, aby aktywnie spędzić 
czas wolny, dzieci mogły się poba-
wić się i nawiązać nowe przyjaź-
nie. To świetna integracja rodzi-
ców z przedszkolem. To spędzone 
wspólnie chwile, które wzmacnia-
ją nasze więzi rodzinne.
 Serdecznie dziękujemy: Radzie 
Rodziców, Rodzicom oraz wszyst-
kim pracownikom przedszkola, 
którzy pomogli  w zorganizowa-
niu Festynu Rodzinnego.

M. Marycz
R e k l a m a



40 



41

R e k l a m a

tel. 71 387 43 33
kredyty@bstrzebnica.pl

www.bstrzebnica.pl

KREDYT
dla KAŻDEGO 

ZAPRASZAMY

■ oprocentowanie  zmienne od 4,90%*  w skali roku

■ okres kredytowania do 60 miesięcy

■ maksymalna kwota kredytowania 75 000,00 zł

■ kredyt na dowolny cel

■ bez potrzeby posiadania rachunku

■ decyzja do 48 godzin

■ możliwość wcześniejszej spłaty

*RRSO wynosi 11,05% przy 
następujących założeniach: 
całkowita kwota kredytu 
30 000,00 zł., okres spłaty 
36 miesięcy, raty kapitałowo-
odsetkowe malejące płatne 
10 dnia miesiąca , I rata wynosi 
986,57 zł, ostatnia rata 838,21 zł.,
oprocentowanie 6,90% 
w skali roku, prowizja 5,00%. 
Całkowita kwota do spłaty 
34 677, 74 zł. Stan na 01.06.2016r.

od 4,90% w skali roku

 Dnia 10 czerwca uczniowie 
kl. Ib, IIb, i IIIb z SP w Ujeźdźcu 
Wielkim wyjechali na jednodnio-
wą wycieczkę do zaczarowanego 
i bardzo ciekawego miejsca – Jura 
Parku w Krasiejowie. Czekała 
tam na nich wspaniała zabawa. 
 Pierwszą z zaplanowanych 
atrakcji było przejście 1500 m 
ścieżką edukacyjną. Pani prze-
wodnik przekazała ucz. Bardzo 
wiele ciekawych wiadomości 
o dinozaurach, m. in. o tym jak je 
odnaleziono w Krasiejowie oraz 
historię ich odkrywania i wy-

dobywania. Wzdłuż trasy roz-
mieszczone zostały rekonstrukcje 
dinozaurów oraz liczne fotoreali-
styczne plansze przedstawiające 
środowiska roślinne. W oceana-
rium odkrywali tajemnice oce-
anu, a w tunelu czasu oglądali jak 
powstał wszechświat. Następnym 
etapem wycieczki był Pawilon 
Muzealny Palentologiczny. 
 Kolejnym punktem tak bo-
gatego programu były warszta-
ty plastyczne, na których ucz. 
z ogromnym zaangażowaniem 
malowali gipsowe figurki dino-

zaurów i amonitów.
 Oczywiście nie obyło się bez 
zakupu pamiątek na straganach. 
Bardzo szybko minął czas i zgłod-
niali udaliśmy się na obiad, a po 
obiedzie na lody. Potem czekała 
dzieci wspaniała zabawa w Parku 
Rozrywki.
 Wszystkie dzieci wróciły do 
domów uśmiechnięte, zadowolo-
ne i oczywiście zaopatrzone w pa-
miątki z wycieczki. Wrażeniom 
i opowiadaniom nie było końca.

[bet] 

Wycieczka do Krasiejowa

 Szkoła Podstawowa nr 2 
w Trzebnicy realizuje ogólno-
polski program „Mały Mistrz”. 
W ramach  tego programu do 
szkoły zapraszani są mistrzowie 
z różnorodnych dziedzin sportu. 
W związku z tym 3 czerwca 2016 
roku uczniowie klas I gościli me-
dalistów mistrzostw  Polski, Eu-
ropy i  świata w karate Magdalenę 
Nowakowską i Kamila Rosińskie-
go, reprezentantów Wrocławskie-
go Klubu Sportów Azjatyckich 
„Budokan”. Nasi goście przepro-
wadzili niezwykle atrakcyjną lek-
cję wychowania fizycznego. Były 
to zajęcia z gimnastyki ogólno-
rozwojowej z elementami karate. 

Proponowane przez mistrzów 
ćwiczenia od razu zachwyciły 
pierwszoklasistów, którzy z zaan-
gażowaniem wykonywali wszyst-
kie polecenia. Uczniowie mieli 
również okazję podziwiać pokaz 
walki oraz mogli sprawdzić się 
w bezpośrednim starciu  ze spor-
towcami. Te momenty wzbudzały 
najwięcej emocji. Mali sportowcy  
wzbogacili też swoją wiedzę na 
temat  zasad i filozofii karate oraz  
mogli podziwiać medale i pucha-
ry zdobyte przez naszych gości 
w zawodach krajowych,   europej-
skich oraz światowych. 

Jadwiga Michalak

Spotkanie z Mistrzem



PEDIATRA
NEONATOLOG

lek. med. 

Stanisława Marcjoniak
specjalista chorób dzieci i neonatologii

trzebnica 

ul. W. Jagiełły 9
Przyjmuje codziennie po uprzedniej 
rejestracji telefonicznej.

tel. 71 312 11 62
 502 670 316

STOMATOLOG

lek. dent. Judyta Łukaniec
tRzeBniCa ul. 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

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

FIZJOTERAPEUTA

Jakub Durczak
terapia manualna / osteopatia

•	 Bóle pleców i stawów
•	 Bóle i zawroty głowy
•	 korekcja wad postawy
•	 Rehabilitacja neurologiczna

tel.  502 483 949
www.jakubdurczak.pl

eMvit   Głowackiego 7

PULMONOLOG

Agata Kot
Viltis medica

specjalistyczny 
gabinet chorób płuc

ul. Wrocławska 8D
TRZEBNICA

rejestracja: 

tel. 505 686 165

          OKULISTA
 i Pracownia oPTYcZna

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

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

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

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

GABINET USG

dr n. med. Tomasz Harań
specjalista radiolog

tRzeBniCa (koło stadionu)

 ul. Obornicka 41e
REJESTRACJA 

tel.  71 387 27 78
 605 175 050

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

GINEKOLOG

GaBinet GinekoloGiCzny
Janina Aleksandra Miturska

ginekolog położnik

zakRes: usG, cytologia, 
konsultacje w sprawie 
leczenia niepłodności

trzebnica ul. Mickiewicza 1
tel. 71 312 05 60

godziny Przyjęć gABinetu:
pon. - śr.  - pt.   16 - 19

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

PSYCHOLOG
P oZ Y T Y w - k a 

centrum rozwoju i Wsparcia 
Psychologicznego

•	 psycholodzy	dzieci	i	młodzieży
•	 psycholodzy	osób	dorosłych
•	 neurologopedzi
•	psychoterapia dzieci i młodzieży
•	 psychoterapia	osób	dorosłych
•	 grupy	rozwojowo	terapeutycz-

ne dla dzieci i młodzieży

trzebnica ul. Rynek 13/6
rejestracja tel. 503 901 757

www.pozytyw-ka.pl

TERAPEUTA  MANUALNY

mgr Paweł Stelmaszczyk
FizJoteRaPia 
osteoPatia

więcej informacji na stronie
www.stepmed.pl
CentRum medyCzne 

PROVITA
ul. Św. Jadwigi 27A-B trzebnica

rejestracja  tel. 503 195 870 

       LARYNGOLOG

praktyka laryngologiczna

Dr nauk med. 

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

tRzeBniCa
ul.  Prusicka 24

Rejestracja
tel. 607 09 99 00

GABINET 
PEDIATRYCZNO-

ALERGOLOGICZNY

Anna Puchała
specjalista pediatrii i alergologii

trzeBnicA
ul. Św. jadwigi 27 A-B 

w Provicie
od godz. 16-tej 

po wcześniejszym umówieniu.

tel. 602 159 230

 ASC SŁUCHMED

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

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

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

           OKULISTA
      w   ZakŁaDZie   oPTYcZnYM  

lek. dr Anna Białek-Szymańska
specjalista chorób oczu

trzebnica ul. Św. Jadwigi 1D
NOWA LOKALIZACJA

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

optyk czynny: pon. - pt. 10-18
dr przyjmuje: soboty 10 - 14

ReJestRaCJa tel. 601 754 974

       STOMATOLOG

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

tRzeBniCa  

ul. św. Jadwigi 19 a 
czynne od poniedziałku do piątku

ReJestRaCJa teleFoniCzna

603 233 932
505 377 781

STOMATOLOGIA
 roDZinna

 zofia Anna Bartłomiej 
Kaczmarzyk
www.kaczmarzyk.eu

ORTODONTA
IMPLANTY

pełen zakres usług 
stomatologicznych

tRzeBniCa ul. Św. Jadwigi 21 b
pon. - pt. w godz. 8:00 - 19:30

tel. 71 312 15 10, 601 721 805

DIAGNOZA

MOnACHijSKA	
FunkCJonalna

diaGnostyka 
RozwoJowa

0 - 6 r. ż.

504 234 127
607 398 582

REHABILITACJA
NIEMOWLąT i DZIECI

mgr Marta Massalska
fizjoterapeuta dziecięcy

- terapia neurorozwojowa metodą 
ndt -Bobath

- nauka pielęgnacji małego dziecka
- dobór i montaż termoplastycz-

nych wkładek ortopedycznych
- terapia wad postawy
- nauka chustonoszenia
- masaż shantala
ul. daszyńskiego 67/11 trzebnica

tel. 607 398 582

Przychodnia Dermatologiczna 
DERMED 

z zabiegami leczniczo-kosmetycznymi

lek. med. Irena Dudek-Zaborowska 
specjalista dermatolog-wenerolog
trzebnica ul. Wiosenna 26

(boczna ul. Polnej)
zakres działalności gabinetu:
• wizyty lekarskie na nFz tel. 71 387 06 03 

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

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

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

INTERNISTA
DIABETOLOG

lek. Jolanta Wojciechowska

trzeBnicA

ul. Św. Jadwigi 27 A-B

godz. przyjęć: Środa 15.00 - 16.30

Rejestracja telefoniczna 
po godz. 20-tej

tel. 71 312 16 80

TECHNIK DENTYSTYCZNY

Adrian Lenkcis
Pracownia techniki dentystycznej

Arodent
ekspresowa naprawa 

protez zębowych

TRZEBNICA
ul. Obornicka 41 G
Pracownia czynna 

pon. - pt.  8.30 - 16.30

tel. 602 880 583

PSYCHOLOG

mgr Joanna Płuska
•	PSYCHOTERAPIA (problemy 

w życiu osobistym, rodzinnym  
i zawodowym związane z odczu-
wanym lękiem, smutkiem, złością, 
poczuciem straty, itd.)

• terapia  psychologiczna dla osób 
 z  zESPOłEm  ASPERgERA
•	 Pomoc psychologiczna w dziedzi-

nie SEkSuOlOgII - szkolenia na 
temat seksualności osób ze sprzężoną 
niepełnosprawnością dla placówek i 
rodziców

tel. 883 964 804

       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

LOGOPEDA
 KLINICZNY

•	 neuRoloGoPeda kliniCzny
  z wCzesną inteRwenCJą

•	 PedaGoG sPeCJalny
  - suRdoPedaGoG

•	 PedaGoG

•	 MASAŻ	SHAnTALA

•	 teRaPia wG s. massGutoweJ

tel.  504 234 127
 mgr aGnieszka FRanieCzek

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

GABINETY  LEKARSKIE

NEUROLOG

lek. med. 
Monika Susz-Kołodyńska

trzeBnicA  

ul. Św. Jadwigi 25A

śr. i czw. w godz.  16 - 19

REJESTRACJA telefoniczna

513 128 911

42 
INTERNISTA
KARDIOLOG

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

Trzebnica ul. Kościuszki 10
w zakładzie rehabilitacyjnym

wizyty domowe tel. 601 760 888

PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPEUTA

mgr Magdalena Gworys
•	Psychoterapia dorosłych i młodzieży: 
kryzysy życiowe, nerwice, depresja, trud-
ności w relacjach, przeżywanie trudnych 
emocji: lęku, złości, dolegliwości zdrowotne, 
które nie znajdują potwierdzenia w diagno-
zie medycznej, itp.
•	Diagnoza	psychologiczna: gotowość 
szkolna, trudności w uczeniu się, intelekt, 
rozwój psychomotoryczny, osobowość, 
temperament. tel. 733 166 795

www.magdalenagworys.pl   
Centrum zdrowia emVit, 

ul. Głowackiego 7   tRzeBniCa



           WETERYNARZ

lek. wet. Ewa Okręglicka
tRzeBniCa

ul. B. Głowackiego 16
(naprzeciwko PZU)

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

    tel.  601 061 222

 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

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

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

kierunek  i  godzina  odjazdu przystanki

TRZEBNICA – BOLEŚCIN – SIEDLEC PKP – TRZEBNICA
6:15    7:28    10:42    14:40    16:05    17:13  

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

TRZEBNICA – KONIOWO     15:35     Przystanek nr. 12 
– ul. Ks. Bochenka, 
miejsce: Al. Jana Pawła II

  KONIOWO – TRZEBNICA     8:20    11:35

TRZEBNICA – MARCINOWO   16:35
przystanek to nr 18 (UM) 
– ul Daszyńskiego, 
miejsce: Urząd Miejski.

TRZEBNICA – MASŁÓW – KAŁOWICE – TRZEBNICA
12:05     16:10  

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

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 r. - 31.12.2017 r.

APTEKI
dyżuR noCny

przez cały 2016 rok 
pełni apteka: 

Panaceum
 ul. daszyńskiego 65
Trzebnica 
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REHABILITACJA 
DZIECI I NIEMOWLąT

mgr Dominika Ociepka
certyfikowany Fizjoterapeuta

terapia metodą vojty i ndt 
Bobath, PnF, Fits, terapia 

Manualna i inne.
gabinet: Zawonia, ul. radosna 6
wizyty domowe: trzebnica i okolice.

www.dominikaociepka.pl

tel. 509 160 905



kaWalerka(9) w centrum Trzebnicy, 
25 mkw, IV p. w pełni umeblowana, 
cena 700 zł + opłaty tel. 605 259 980.
MIeSZkaNIe(12) 2-pokojowe (49,10 
mkw) z balkonem i piwnicą, II  piętro, 
ul. Piwniczna. Możliwość dokupienia 
garażu (19 mkw). Cena do uzgodnie-
nia, tel. 698 745 828.
MIeSZkaNIe(11) w Trzebnicy przy ul. 
Słonecznej. Trzy pokoje z balkonem 
47 m2, na parterze. Do użytku piwnica 
i miejsce na parkingu. Cena do uzgod-
nienia, tel. 726 234 315.
MIeSZkaNIe(11) Ligota gm. Trzebni-
ca o pow. ok 35 mkw, 1 piętro, księga 
wieczysta. W skład wchodzi pokój, ja-
dalnia/pokój z kuchnia, łazienka, kory-
tarz. Mieszkanie po remoncie. Cena 66 
tys., tel. 662 227 587.
MIeSZkaNIe(11) w Trzebnicy, Rynek, 
48 mkw, 2 pokoje, III piętro, balkon, tel. 
781 181 454.
MIeSZkaNIe(11) W Trzebnicy przy ul. 
Słonecznej, 57,3 mkw, 3 pokoje, I pię-
tro, kuchnia osobna, tel. 795 480 501.
MIeSZkaNIe(11) Trzebnica nowe - 
stan deweloperski, powierzchnia 79 
mkw. Salon z aneksem kuchennym, 
dwa pokoje, łazienka, garderoba, 
przedpokój, balkon. III piętro (win-
da). Lokalizacja - ul. Korczaka (okolica 
Trzebnica Zdrój). Okna w kierunku po-
łudniowym i płd.-zachodnim. Bardzo 
słoneczne i ustawne. W cenie GRATIS 
gotowy projekt architekta wnętrz. 
Możliwość rozłożenia płatności na 
raty. Cena 4.700 zł/mkw. do negocja-
cji, tel. 664 781 782.
MIeSZkaNIe(10) kwaterunkowe 68 
mkw z ogrzewaniem elektrycznym (II 
taryfa) we Wrocławiu pl. Św Macieja na 
1 piętrze na mieszkanie w Trzebnicy do 
40 mkw do 2 piętra, tel.  514 595 876.
MIeSZkaNIe(10) w Trzebnicy blisko 
Rynku, 63, mkw, 3 pokoje, duży bal-
kon, tel. po 16:00 784 055 706.
MIeSZkaNIe(9) własnościowe 53 
mkw, w Trzebnicy, tel. 607 431 604.
MIeSZkaNIe(9) Okazja! ładne, tanie 
w utrzymaniu, w centrum Trzebnicy, o 
pow. 40,80 mkw, składa się z 2 pokoi z 
aneksem kuchennym, łazienki i przed-
pokoju. Cena 130 000 zł. do negocja-
cji. Więcej informacji na stronie www.
okolica.pl , tel. 668 215 025.
MIeSZkaNIe(8) dwupokojowe, wła-
snościowe, w budynku willowym. 
Lokalizacja: Oborniki Śląskie, ul. Trzeb-
nicka. Charakterystyka: I piętro, po-
wierzchnia: 58,00 mkw, stan bardzo 
dobry, instalacje wymienione, okna: 
nowe/wymienione, plastikowe, wła-
sne ogrzewanie gazowe. Do miesz-
kania dodatkowo przynależy piwnica 
oraz wydzielone podwórze. Całość 
jest ogrodzona. Cena 185 000,00, tel. 
600 232 468 lub 782 821 701.
MIeSZkaNIe(7) własnościowe w Je-
dlinie Zdroju koło Wałbrzycha o pow. 

40m2, II piętro, wraz z łazienką. Ogrze-
wanie elektryczne, możliwość budowy 
kominka, umeblowane, tel. 694 216 036.
MIeSZkaNIe(7) 59 mkw, w centrum 
Trzebnicy, urokliwe poddaszowe, 1 
min. do deptaka, nowe budownictwo. 
Wykończone na wysoki standard, sy-
pialnia, salon z kuchnią, duża łazienka, 
garderoba, parking podziemny, winda. 
Wyposażenie, zmywarka, klimatyzacja, 
meble kuchenne, prysznic, wanna, szafa 
w zabudowie. Wystarczy łóżko i można 
mieszkać. Cena 245 tys., tel. 604 692 346.
MIeSZkaNIe(6) 3-pokojowe w Trzeb-
nicy, parter, garderoba, spiżarka,  osob-
no wc, komórka lokatorska, ogródek, 
92mkw. Cena 230 000 zł, tel. 609 577 122.
MIeSZkaNIe(6) 3-pokojowe w Trzeb-
nicy przy ul. Milickiej - Piwnicznej. Parter, 
garderoba, spiżarka, osobno wc, komór-
ka lokatorska  8mkw, ogródek, 75,6mkw. 
Cena 230 000, tel. 665 001 704.
MIeSZkaNIe(6) słoneczne, dwu-
poziomowe 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.

DoM(11) nowy, 3 km od Trzebnicy, parter 
110 mkw, góra do adaptacji, bardzo do-
bre materiały, ciepły, działka 2020 mkw, 
cicha, spokojna okolica, do wykoń-
czenia. Cena 320 tys., tel. 794 538 784.
DoM(11) jednorodzinny parterowy o 
pow. 132 m kw. plus użytkowe pod-
dasze (niewykończone). Działka 13 
arów. W strefie krajobrazowej 2 km od 
Trzebnicy, tel. 609 110 868.
DoM(8) jednorodzinny w centrum 
Trzebnicy, tel. 723 117 268.
DoM(7) w Trzebnicy na działce 600 
mkw + garaż z zapleczem gosp. + 
meble,  tel. 694 216 036.
DoM(7) wolnostojący w Trzebnicy lub 
zamienię na mieszkanie we Wrocła-
wiu, tel. 733 605 155.
DoM(8) + budynki gospodarcze na 
działce 1,08 ha w okolicach Trzebnicy 
lub zamienię na dom W Trzebnicy, tel. 
665 549 669.
DoM(8) w okolicach Trzebnicy na miesz-
kanie w Trzebnicy, tel. 665 549 669.

DZIałka(12) klimatyczna w Szczytko-
wicach, 10 arów NR 73/21, cena  46 tyś. 
zł., tel. 693 031 974.
DZIałka(11) 31 arów, Brzezie, cena 20 
tys. zł, tel. 668 302 127.
DZIałka(11) w Sulisławicach o łącznej 
powierzchni 13 arów z możliwością 
przekształcenia na budowlaną. Cena 
do uzgodnienia, tel. 722 167 592.
DZIałka(11) budowlana 15 arów 
uzbrojona Wisznia Małą ul. Szkolna, 
sprzedam lub zamienię na mieszkanie 
do II –go piętra, cena do negocjacji, 
tel. 785 410 362.
DZIałka(11) grunt budowlany o pow. 
5000 mkw. w samej Trzebnicy, koło  
stadionu sportowego (ul. Zielona) 
sprzedam bez pośredników, tel. 507 
843 124.
DZIałka(10) budowlana w Żmigro-
dzie, 8 arów, ul. Prusa,  tel. 693 446 053.
DZIałka(9) budowlana 26,6 ara w 
Trzebnicy ul. Ogrodowa. Panorama na 
całą Trzebnicę, tel. 603763 286.
pole(8) użytkowane, 3 ha, w Szczytko-
wicach, tel. 601 701 865.
DZIałka(8) 1.555 mkw, nad prywat-
nym jeziorem, ZŁOTORYJA – 90 km 
od Wrocławia, Grunt w kompleksie 25 
działek z własnym jeziorem. Teren do-
stępny wyłącznie dla właścicieli. Na-
bywca otrzymuje w cenie 1/25 jeziora, 
plaż, drogi i parkingu (łącznie 35.000 
m2). Prąd na działce, można budować. 
Podział terenu zapewnia każdemu 
właścicielowi dostęp do jeziora, korzy-
stanie z miejsc do plażowania, wędko-
wania i kąpieli oraz miejsc na ogniska. 
Jezioro oferuje doskonałe warunki dla 
płetwonurków. Woda I klasy czystości 
(mnóstwo ryb i raków). Cena: 38.526 
zł,  Info: www.oczkozlotoryja.pl , tel. 
602 629 808.

DZIałka(8) nr 397/9 o powierzchni 
0,35 ha zlokalizowaną we wsi Kuźni-
czysko, przy drodze asfaltowej blisko 
lasu. Woda i prąd w granicy działki, tel. 
603 803 802.
DZIałka(8) budowlaną  40,7 arów w 
Trzebnicy, cena / mkw 270 zł, tel. 669 
265 933.
DZIałka(8) budowlana w Księgini-
cach przy ul. Słonecznej (boczna od 
ul. Sportowej), tel.  603944 369.
DZIałkI(8) budowlane , sztuk 6 o po-
wierzchni od 10-18 a. w RADZIĄDZU, 
30 zł /mkw, tel. 696 625 552.

DZIałka(7) budowlana, Osiedle Po-
lna w Trzebnicy, działka nr 110, zapro-
jektowana przy rondzie, pow. 18 arów. 
Położona na wzniesieniu, teren płaski, 
piękny widok na okolicę, dobra lokali-
zacja w stosunku do centrum miasta, 
cena 120 zł /mkw, tel. 608 572 381.
DZIałka(7) BUDOWLANA, 28 arów, 
atrakcyjna, pięknie położona w Ligo-
cie, uzbrojona, ujęta w planie zago-
spodarowania przestrzennego, tel. 
661 139 043.
DZIałka(7) budowlaną, malowniczo 
położoną na obrzeżach miasta Trzeb-
nica, pow. 23 ary, tel. 785 686 232.
DZIałkI BUDoWlaNe(7) 10a i 
15,57a w Szczytkowicach. Zjazd z dro-
gi asfaltowej, media, blisko drogi, ład-
na, spokojna okolica, tel. 699 991 561 
lub 71 312 34 31.
DZIałka(7) budowlana w Szczytkowi-
cach, 10 arów, cena 60 tys. zł, tel. 603 976 601.
DZIałka(6) budowlana 9 arów Komo-
rowo koło Trzebnicy. Szerokość 20m, 
Długość 45m, uzbrojona, posiada wa-
runki 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.

lokal(12) handlowo-usługowy w re-
jonie ul. Daszyńskiego w Trzebnicy, 
ścisłe centrum w pobliżu głównego 
ciągu handlowego i nowego deptaka, 
lokal o pow. 96  m. kw. z zapleczem 
biurowym i socjalnym, parter, wejście 
bezpośrednio z ulicy, odrębna wła-
sność z księgą wieczysta, przy lokalu 
działka o pow. 65 m. kw z możliwością 
powiększenia lokalu lub wykorzysta-
nia na parking, 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.

Garaż(11) w rejonie ul. Wąskiej lub 
Lipowej w Trzebnicy, tel. 601 838 394.
MIeSZkaNIe(10) w Trzebnicy w roz-
sądnej cenie, tel. 693 223 802.

WSpÓłlokator(10) poszuku-
ję współlokatora do mieszkania 53 
mkw, w dobrej lokalizacji w Trzebnicy, 
mieszkanie czyste i zadbane, cena 
625 zł + opłaty, tel. 665 147 450.

Garaż(8) Sanepid Trzebnica wynajmie 
garaż na terenie Trzebnicy, e-mail psse.
trzebnica@post.pl , tel. 71 312 09 16.

lokal(12) w centrum Trzebnicy han-
dlowo-usługowy o pow. 35 mkw z 
możliwością rozbudowy oraz z par-
kingiem prywatnym, klimatyzacją. 

Wszystkie media w zabudowie sze-
regowej na działce własnościowej 65 
mkw, tel. 798 267 177.
MIeSZkaNIe(12) 48 mkw, Trzebnica, 
ul. Obornicka. Dwa pokoje, kuch-
nia, łazienka, duży balkon + piwnica. 
Mieszkanie wolne od lipca 2016. Opła-
ta 1000 zł +kaucja w wysokości 1 mie-
siąca +czynsz +media. Wyrażam zgo-
dę na możliwość posiadania zwierząt, 
tel. 695 742 829.
MIeSZkaNIe(12) 74 mkw  w Trzebnicy 
komfortowe, w nowym  budownic-
twie (3 pokoje + łazienka + kuchnia + 
balkon +taras-możliwość grillowania) 
1 piętro od lipca, tel. 502 616 533.
MIeSZkaNIe(12) dwupokojowe 43 
mkw przy ul. Bochenka. 1000 zł + 
opłaty, tel. 730 080 567.
MIeSZkaNIe(11) dwupokojowe 50 
mkw w najbardziej atrakcyjnym miej-
scu w Trzebnicy, ul. Korczaka, zupełnie 
nowe w pełni wyposażone + garaż, 
cena 1500 zł + opłaty, tel. 783 040 826.
MIeSZkaNIe(11) klimatyzowane 53 
mkw w Trzebnicy przy deptaku, w no-
wym budownictwie. Salon z aneksem 
kuchennym, pokój, łazienka, gardero-
ba. Jest też piwnica i garaż podziem-
ny. Budynek posiada windę, tel. 669 
778 997.
kIoSk(10) wraz z agencją pocztową 
przy ul. Obornickiej w Trzebnicy, tel. 
661 030 573.
DZIałka(9) w Kobylicach, do wy-
dzierżawienia tel. 601 622 703.

kIeroWCa(12) zatrudnię kierowcę kat. 
B na pół lub cały etat, tel. 604 207 412.
praCa prZY ZBIoraCH(12) czere-
śni i porzeczek, tel. 604 236 690.
praCa prZY ZBIoraCH(12) najmę 
do zbioru wiśni, dzwonić wieczorem,  
tel. 661 851 943. 
NapraWIaCZ(11) poszukuję osoby do 
naprawy wersalki, u mnie w domu, tel. 
502 677 578.
opIekUN FINaNSoWY(11) pracownik 
na cały etat, na stanowisko do oddzia-
łu Stefczyk Finanse w Żmigrodzie. Do-
świadczenie nie jest wymagane, wy-
ślij CV na adres estera.firek@tzskokska.
pl, tel. 605 740 104.
MoNter(11) zatrudnię osoby niepeł-
nosprawne na stanowisko montera 
(Plast-Met), tel. 71 388 92 38.
praCoWNIk/ŚlUSarZ(11) Firma ślu-
sarska zatrudni pracownika, Trzebnica, 
tel. 691 894 011.
ZBIÓr CZereŚNI(11) najmę do zbio-
ru czereśni w Księginicach od czerw-
ca, tel. 783 117 692.
opIekUNka(11) do starszej osoby z 
możliwością zamieszkania w Trzebni-
cy, tel. 71 387 10 77, 691 734 146.
poMoCNIk BUDoWlaNY(10) firma 
budowlana poszukuje chętnego do 
pracy pana na stanowisko pomocnik 
budowlany, tel. 500 266 161.
SprZątaNIe(10) zatrudnię osobę do 
sprzątania w piekarnio-cukierni w 
Trzebnicy, tel. 603 262 837.
MeCHaNIk SaMoCHoDoWY(10) 

poszukuję pracownika  na stanowisko 
mechanika w Strzeszowie w firmie Au-
toperfect, umowa o pracę, pełny etat, 
tel. 693 851 104.
poMoC Do CUkIerNI(9) Zatrudnię 
osobę do pomocy w cukierni w Trzebni-
cy, tel. 691 283 007.
kIeroWCa(9) Zatrudnię kierowcę 
do rozwożenia pieczywa. Piekarnia 
Trzebnica, tel. 691 283 007.
CUkIerNIk(9) Zatrudnię cukiernika. 
Cukiernia Trzebnica, tel. 691 283 007.
opIekUNka(8) dla dziecka 2-3 – let-
niego. Dorywczo lub na stałe, Trzebni-
ca. tel. 661 811 530.
kraWCoWa / SZWaCZka(9) pph 
Best Mode, Świątniki 57 - zatrudni 
krawcowe, szwaczki, tel. 713 870 546.

MaloWaNIe WNętrZ(12) tel. 603 
864 654.
kIeroWCa(12) kat. B., tel. 662 531 557.
poMoC W rolNICtWIe(11) szukam 
pracy związanej z rolnictwem, tel. 667 
631 225.
opIekUNka(11) medyczna , zaopieku-

ję się starszym panem, tel. 667 631 225.
praCa W oGroDZIe(11)  koszenie 
trawy, wertykulacja, sadzenie roślin, 
wytyczanie ścieżek, tel.  781 183 980, 
725 710 111.
opIekUNka(11) zaopiekuje się dziec-
kiem do 5 lat, tel. 781 653 481.
opIekUNka(10) Zaopiekuję się dziec-
kiem w Trzebnicy, tel. 692 060 160
koSZeNIe traWY(9) kosiarką spali-
nową od 0,40 zł/mkw do 0.50 zł/mkw, 
tel. 607 580 258.

 korepetYCJe 

MateMatYka(8) szkoła średnia , 
matura, tel. 603 548 603.
HISZpańSkI(7) Zapraszam na zajęcia! 
Uczę na wszystkich poziomach i w 
każdym celu. Terminy, długość i cena 
zajęć do ustalenia, tel. 694 286 127.

ForD(12) Focus 1,8 TD rok produkcji 
2000, 5-drzwiowy, ubezpieczony, ko-
lor srebrny. Samochód w pełni spraw-
ny. Cena 2500 zł tel. 603 127 204.
NISSaN(11) ALMERA rok 2002, poj. 
1800, przebieg 189000, ABS, centralny 
zamek, elektryczne szyby, poduszki 
powietrzne, wspomaganie kierowni-
cy, klimatyzacja, cena 5500 zł, tel. 605 
368 993, 790 302 400.

FIat(11) 126p, rok prod. 2000, przebieg 
47 tys.,pierwszy właściciel, ubezpie-
czony, kolor czerwony, tel. 605 327 016.
SkUter(11) elektryczny, tel. 662 992 226.
toYota(10) Corolla 2004 lift 1,4 D4D 
90KM,auto z polskiego salonu, bogate 
wyposażenie, oryginalny stan kilome-
trów, tel. 609 936 972.
opel(9) astra, 1999 r., 5- drzwiowy, ko-
lor biały, stan dobry, książka pojazdu, 
cena 2800 zł, tel. 605 475 438.
reNaUlt(8) Clio 1,2 benzyna + gaz 
2008 rok - grudzień, ubezpieczony i 
przegląd do grudnia 2016 roku, tel. 
601 701 865.
reNaUlt(8) Espace, benzyna + gaz, 
2,2 L 1994 rok, ubezpieczony, prze-
gląd, jeżdżący, sprawny technicznie i 
prawie drugi samochód w częściach, 
tel. 601 701 865.
opoNY(12) 235/40/18 stan dobry. 
Dunlop (2 sztuki), GoodYear (2 sztuki). 
Cena za komplet 2 sztuki 350 zł, tel. 

kUpIę

poSZUkUJę  Do  WYNaJęCIa

MaM  Do  WYNaJęCIa

 DaM  praCę 

 SZUkaM  praCY 

 Moto / BUDoWlaNe / aGD

Spr Ze DaM

oGłoSZeNIa
DroBNe

kaWalerka(13) w centrum Trzeb-
nicy przy deptaku o pow. 36,5 mkw, II 
piętro, własnościowe, słoneczne, po re-
moncie. Pokój, przedpokój, kuchnia, ła-
zienka, w przedpokoju szafa wnękowa 
przesuwna, meble kuchenne. Budynek 
po remoncie (styczeń 2015 roku), piw-
nica, wydzielone miejsce na strychu. 
Możliwość zakupu do mieszkania gara-
żu. Tel. 790 558 208.

 NIerUCHoMoŚCI 

SprZeDaM

ogłoszenia drobne są BeZpłatNe. 
ich treść przyjmujemy  i wycofujemy:   

osobiście w sekretariacie GCkis ul. Pru-
sicka 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. 
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501 480 000. 

BłotNIk(11) do audi A4 przedni lewy, 
nowy - 60 zł, sprężyny z amortyzatora-
mi do bmw 318, cena 100 zł, skrzynię 
biegów do Opla Vectry B - 100 zł, tel. 
603 864 654.

oprYSkIWaCZ(12) polowy, 400 l, tel.  
667 180 770.
CIąGNIk(12) URSUS C-355, zarejestro-
wany, tel. 667 180 770.
porZeCZkI(12) czarna i czerwona z 
własnej plantacji, świetnie nadaje się 
na przetwory oraz do bieżącej kon-
sumpcji. Zbiór na przełomie czerwca 
i lipca. Cena w zależności od ilości za-
mówienia. Sprzedaż w ilościach hur-
towych i detalicznych. Okolice Trzeb-
nicy, tel. 693 037 294.

WÓZ koNNY(11) przystosowany do cią-
gnika, Ujeździć Wielki, tel. 668 302 127.
krÓlIkI(11) hodowlane mieszane 
około 100 szt., różnego wieku, samce i 
samiczki. Cena do negocjacji, do obej-
rzenia w Zajączkowie między Wrocła-
wiem a Obornikami Śląskimi, tel. 71 
310 71 60.

krÓlIkI(11) - samice z młodymi, około 
8-9 tygodniowe, 3 gniazda. Cena do 
uzgodnienia, tel. 725 895 726.
oBorNIk(11) koński workowany, z do-
wozem, tel. 721 900 693.
pSZeNICa(11) 4 tony, po workowana 
po 50 kg, dzwonić po godzinie 17, Bie-
daszków Wielki, tel. 664 017 936.
SIeCZkarNIa(11) LATA 60, przero-
biona na napęd elektryczny, silnik 
380V + 50 mb kabla, 2 noże tnące, 2 
koła zamachowe, 2 paski klinowe, 2 
położenia tnącego materiału. Posiada 
wsteczny bieg (cofanie materiału w 
korycie). Może służyć do cięcia roślin 
na paszę (ostatnio cięto wierzbę ener-
getyczną na korki) Sprawna technicz-
nie. Cena: 1650 zł (do uzgodnienia). 
Odbiór: transport własny - ciężar ok. 
500 kg, Lubnów, tel. 748 199 155. 

krÓlIkI(10) odsadzone 7-8-tygodnio-
we do dalszego chowu. tel. 721 900 693.
żarNo(11) z 1900 roku, kompletne, 
cena 1200 zł, tel. 883 433 793.

kUźNIa(11) kompletna + 100 sztuk na-
rzędzi kowalskich, urządzenia ręczne i 
mechaniczne, cena 10 000 zł, tel. 883 
433 493.

koStka BrUkoWa(12) z demonta-
żu 30 m tel. 603 864 654.
ZleWoZMYWak(12) dwukomorowy 
z ociekaczem, stal nierdzewna, 40 zł, 
tel. 781 154 238.
MINI rUSZtoWaNIe(12) CORDA, 
stan jak nowe . Cena 450 zł, tel. 501 
480 000.

karCHer(11) myjka, 90 bar ciśnienie, 
cena 350 zł, tel. 505 838 073.
oDpłYW lINIoWY(11) firmy DEANTE 
70 cm, pod płytkę, z rusztem, nowy, 
cena 409 zł, tel. 607 795 954.
oŚCIeżNICe(11) drewniane, stałe, ko-
lor biały, nowe, prawe 60 zł, komplet, 
tel. 660 440 377.
SteroWNIk(11) do pieca CO i dmucha-
wę 150 zł za komplet, tel. 660 440 377.
SłUpkI BetoNoWe(11) sztuk 65, 
wym. 2,20 x 2,12, cena 10 zł / szt, tel. 
883 433 493.

SaUNa(11) przenośna parowa Total, 
używana ok 20 razy, cena do uzgod-
nienia, tel. 696 095 538.

platForMa WIBraCYJNa(11) Man-
go Vibro Max to urządzenie pozwalające 
zredukować wagę i pozbyć się cellulitu. 
Drgania, w które platforma wprawia 
ciało, pozwalają wyrzeźbić sylwetkę i 
zmniejszyć tkankę tłuszczową. Urządze-
nie wprawia mięśnie w drgania o okre-
ślonej sile działania. Wibracje pomagają 
wzmocnić stawy i ścięgna, poprawiają 
krążenie krwi i usprawniają przemianę 
materii. Trzebnica, cena do uzgodnie-
nia, tel. 696 095 538.

loDÓWka(11) z osobną zamrażarką, 
firmy BEKO, cena 300 zł, bardzo mało 
użytkowana, tel. 505 838 073.

FotelIk(12) samochodowy dla dziec-
ka, 0 - 15 kg, rozkładany do spania, 100 
zł, tel. 697 607 049.
roWerek(12) dziecięcy bez pedałów, 
70 zł, tel. 697 607 049.
FotelIk(11) samochodowy dla dziec-
ka cybex aton basic, od 0 do 13 kg, 
stan bardzo dobry ( + 2 adaptery do 
wpięcia do wózka gratis), cena 250 zł 
do negocjacji, tel. 730 309 301.

roWer(11) dziecięcy koła 16 stan do-
bry, cena 50 zł, tel. 795 256 489.

roWer GÓrSkI(11) stan bardzo do-

bry, 350 zł., tel. 603 864 654.
DeSka WINDSUrFINGoWa(10) MI-
STRAL idealna do nauki, tanio, tel. 505 
551 358.

WÓZek(12) 3 w 1, cena 300 zł, tel. 535 
091 637.

WÓZek DZIeCIęCY(11) 2 w 1 dla chłop-
ca lub dziewczynki. Kolor szaro zielony. 
Wózek ma pompowane koła i amorty-
zatory. Jest bardzo skrętny i lekki w pro-
wadzeniu. W przednich kołach można 
zrobić blokadę na jazdę bez skręcania + 
hamulec z tyłu. Pod wózkiem duży kosz 
na zakupy. Do wózka dołączam parasol, 
folia przeciw deszczowa, moskitiera, 
poduszko z kołderką + komplet pościeli 
dodatkowo pojemnik na butelkę. Stan 
db cena 200 zł,  tel. 785 956 184.

WÓZek(11) dziecięcy 2 w 1 spacerów-
ka, gondola Tako Captiva MOHICAN 
edycja Len gratis moskitiera, parasol-
ka, folia przeciwdeszczowa cena 550 
zł, tel. 661 167 610.

WÓZek(10) inwalidzki, elektryczny, 
lekki (łatwy do transportu) ok 50 kg 
może również służyć osobom star-
szym – osłabionym cena 1300 zł., tel. 
662 992 226.
CHoDZIk(10) rehabilitacyjny trójkoło-
wy, amerykańskiej firmy Invacare wy-
posażony w ergonomiczne uchwyty 
oraz hamulce z blokadą kół tylnych. 
Standardowo wyposażony w torbę 
na zakupy. Dzięki możliwości składa-
nia jest łatwy w przechowywaniu i 
transporcie. Waga użytkownika 135 
kg. Cena 190 zł, tel. 605 113 822.

kreDeNS / WItrYNę(12) kuchen-
ną w stylu prowansalskim. Szerokość 
130 cm. Cena 600 zł. Odbiór własny – 
Trzebnica, tel.  65 481 079.

tapCZaN(12) młodzieżowy, 30 zł, tel. 
781 154 238.
HokerY(12) (krzesła) do kuchni-baru, ko-
lor czerwony stan dobry (cena dotyczy 4 
sztuk). Cena 180 zł, tel.  501 480 000.

łÓżeCZko(12) piętrowe z materacami 
+ szuflady! Stan bardzo dobry. Trzebni-
ca. Cena 290 zł, tel. 663 515 634.

BIUrko I SZaFkę(11) cena do uzgod-
nienia, tel. 725 147 283.

oBraZ(11) olejny z 1978 roku, cena 
2000 zł, tel. 883 433 493.

GraFIka(11) z 1865 roku, cena 5000 zł, 
tel. 883 433 493.

MateraC(10) przeciwodleżynowy z 
pompką elektryczną, 230 x 100 cm, 
tel. 721 900 693.
CHoDZIk(10) inwalidzki na 4 kółkach, 
nowy, nieużywany, tel. 721 900 693.
Fotel(10) drewniany bujany. Cena 250 
zł. Odbiór osobisty- Trzebnica, tel. 665 
481 079.

łÓżko(10) metalowe, mało używane 
przez dziecko, z profesjonalnym stela-
żem. Odbiór własny: Kryniczno, cena: 
280 zł.,  tel. 606 610 955.

laMpka(12) nocna z mosiężną pod-
stawą. W pełni sprawna, cena 50 zł. tel. 
732 244 683.

laMpka(12) nocna z mosiężną pod-
stawą, W pełni sprawna, cena 50 zł. tel. 
732 244 683.

laMpIoN elektrYCZNY(12) z mi-
gającym czerwonym światełkiem 
przypominającym płomień, stan bar-
dzo dobry, cena 30 zł. tel. 732 244 683.

kołDra(12) i 2 poduszki nowe - mery-
nosy, wełniane, rozm. 160x200,  200 zł, 
tel. 697 607 049.

 roWerY /  WÓZkI 

Spr Ze DaM

rtV / MeBle / rÓżNe

Spr Ze DaM

ważne  telefony
URZĄD MIeJSKI w tRZeBnICy 

71 312 06 11    71 312 06 42
71 312 01 45

BURMIStRZ przyjmuje w sprawach 
skarg i wniosków 
  w każdą środę   w godz. od 16 - 16:15
w sprawach lokalowych 

  w każdy pierwszy wtorek 
  miesiąca w godz. od 13 - 16

pRZewoDnICZĄCy   RaDy   MIeJSKIeJ 
  dyżur w każdą środę 
   w godz. 13 - 16

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

wyDZIaŁy  URZĘDU  MIeJSKIeGo

WYDZIAŁ TECHNICZNO - INWESTYCYJNY
71 388 81 81  71 312 06 11, wew. 281

WYDZIAŁ   GEODEZJI I   GOSPODARKI   
NIERUCHOMOŚCIAMI
71 388 81 54    71 312 06 11, wew. 254

WYDZIAŁ   ARCHITEKTURY 
I   URBANISTYKI
71 388 81 51   71 312 06 11, wew. 251

WYDZIAŁ  ORGANIZACYJNY 
I SPRAW   OBYWATELSKICH
 71 388 81 42   wew 242

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

urząd  stanu  cywilnego
71 3888137,  71 388 8116,  71 3888199

straż  Miejska  w  trzebnicy 
                                               71 388 81 14
zakład   gospodarki  Mieszkaniowej
                                               71 387 15 92
ośrodek  Pomocy  społecznej
                                               71 312 05 27
trzebnickie   centrum   kultury  i  sportu
                                               785 922 332

Biblioteka  Miejska             669 767 871 

hala  sportowa                      71 312 11 71

zakład  ubezpieczeń społecznych
              71 388 75 00, 71 388 75 80 

sąd rejonowy                71 312 12 13

Powiatowy urząd Pracy
          71 312 11 54 ,  71 387 11 38

szpital św. jadwigi Śląskiej
             71 312 09 20    71 312 09 13

trzebnickie  centrum Medyczne   zdrój

                                             71 387 28 38
zakład  gospodarki komunalnej   ergo

              71 310 99 56,  71 310 99 92
Pogotowie  Wodno-kanalizacyjne
                                                 71 310 12 16
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akWarIUM(11) z rybami, w pełni wy-
posażone, poj. 55 litrów, tel. 605 327 016.
kaNarkI(11) samica i samiec- śpiewa-
jący, razem z klatką, tel. 605 327 016.
HaNtle(10) Zestaw hantli krótkich, opis 
na zdjęciu, cena 90 zł, tel. 664 819 942.

NaMIot(10) typu Iglo 2-3 osobowy, 
wymiary 270x180x125/100 cm, stan 
dobry, cena 70 zł, tel. 664 819 942.

pleCak(10) turystyczny, wymiary: wys. 
60 cm, szer. 35 cm, gł. 20 cm, stan bar-
dzo dobry, cena 70 zł , tel. 664 819 942.

pleCak(10) turystyczny wymiary: wys. 
72 cm, szer. 35 cm, gł. 20 cm, stan do-
bry, cena 100 zł, tel. 664 819 942.

 

Mata eDUkaCYJNa(12) Canpol 
Babies - Zoo Land, używana przez 
2 mies, brak uszkodzeń, zabrudzeń. 
W komplecie oryginalny pokrowiec, 
oryginalne zawieszki oraz pozytyw-
ki, przytulasy, zawieszki rozciągające 
się 15 sztuk (nie ma ich na zdjęciach), 
niektóre nieużywane - stan bdb. Cena 
100zł, tel. 602 880 583.

poDUSZka Do karMIeNIa(11) ko-

akCeSorIa  Dla  DZIeCI 

SprZeDaM

aTrakcYjne cenY!

Szkoła językowa
 w trzebnicy zaprasza do zapisów dzieci, 

młodzież, dorosłych i firmy. 

www.willdo.pl     kontakt@willdo.pl 

tel.  888 636 936

lor biały w kolorowe kropki-kółeczka. 
Wymienna poszewka + pokrowiec 
cena 30zł, tel. 785 956 184.

BUJak(12) leżak, Chicco. Stan bdb. 
Cena 60 zł, tel. 602 880 583.

karUZela(12) Fisher Price Rain Forest, 
w rewelacyjnym stanie, wszystko dzia-
ła - lampka, dźwięki, melodie - pełen 
komplet. Cena 80zł, tel. 602 880 583.

ZaBaWkI(11) bardzo tanio, kuchenka z 
akcesoriami (garnki, artykuły spożyw-
cze), wózek spacerowy, piaskownica z 
przykrywką (żółw), drewniane mebel-
ki: stolik i dwa krzesełka z IKEI, tel. 71 
312 43 88.
łÓżeCZko(10) dziecięce, 3 poziomo-
we, kolor mahoń, z materacem lnia-
nym, cena 100 zł do negocjacji, tel. 
695 635 699.
FotelIk/NoSIDełko(10) dla dziecka 
do samochodu, cena 100 zł do nego-
cjacji, tel. 695 635 699.

UBraNIa

SprZeDaM

UBraNka(12) dla dziewczynki, 3-6 
miesięcy,: kombinezon, kurtka, polar, 
body krótki, dł. rękaw, bluzki, bluzy, śpio-
szki, spodnie, sukienki, czapki, 5 par bu-
tów - 60 sztuk (nie ma wszystkiego na 
zdj.) Cena 100 zł, tel. 602 880 583.

SUkIeNka(11) Piękna zamszowa mini 
sukienka. Rozmiar S/M. Cena 50 zł, tel. 
691 242 630.

MeGa paka(11) ubranek dla chłopca 
roz.68/74/80/82/84. Cały komplet li-
czy 42 sztuk+gratisy czapki-Cool Club 
(10 szt), 8szt-bluz rozpinanych na każ-
dą porę roku w tym jedna nowa wkła-
dana przez głowę (materiał polar) a 
jeszcze inna firmy Adidas, H&M, Name 
it, 6szt- sweterki z wełny w tym jeden 
stan bdb-firmy Next, 9 szt-spodnie 
chłopięce(polar, bawełna, dżins, plusz) 
firmy-Cool Club,Lego 10szt - bluzeczki 
z krótkim rękawem (firma Mexx, Cool 
Club, H&M, CHEROKEE, 9szt-bluzki z 
długim rękawem (firma 5.10.15, Fixoni), 
Większość rzeczy jest w bdb,a kilka 
sztuk posiada ślady lekkiego sprania. 
Polecam bo dziecko może w tym 
chodzić od 7miesięcy-18 miesięcy. tel. 
785 956 184.

SUkIeNka(11) Koronkowa, rozkloszo-
wana sukienka. Rozmiar 38. Cena 75 zł 
do negocjacji, tel. 691 242 630.

SUkNIa ŚlUBNa(11) roz. 38 kolor bia-
ły. Spódnica + gorset + bolerko + szal 
+ welon i inne dodatki. Gorset pięknie 
zdobiony koralikami, cekinami i haftki. 
Suknia jest na kole. cena 500zł. tel. 785 
956 184.

SUkIeNka(11) Koronkowa, zapina-
na na szyi. W cenie sukienki wysyłka. 
Cena: 50 zł, tel. 691 242 630.

ligotA PięknA 

ulibus@onet.pl  

tel. 507 169 132
         692 803 186

PRZEWOZY
OSOBOWE

wuko KrzySztof BuCzeK

CZYSZCZENIE 
KANALIZACJI
wywóz nieczystości 

płynnych
obsługujemy gminy:

trzebnica, Wrocław, Wisznia Mała, 
Czernica, oborniki Śląskie, zawo-
nia, Kąty Wrocławskie, Długołęka

tel. 601 537 024

CYKLINOWANIE
MONTAŻ i

RENOWACJA

pArKIEtóW 
i pOdłóg

drEWNIANYCh
tel. 572 180 470

INSTALACJE 
SANITARNE
instal-Pol   wacław kumur

ul. Parkowa 46 Wysoki Kościół
55-114 wisznia mała

tel. 693 049 746
wykonujemy: instalacje wod-
no-kanalizacyjne, centralne 
ogrzewanie, wewnętrzne in-

stalacje sanitarne (biały mon-
taż), ogrzewanie podłogowe, 
wymianę pionów i poziomów 

wodno-kanalizacyjnych

BUtY(11) nowe, kolor chabrowy, na 
obcasie, rozmiar 41. Buty zamówiłam 
przez Internet i okazały się za duże. 
Odbiór osobisty w Trzebnicy. Cena 30 
zł., tel. 691 141 985.

koMBINeZoN Na Motor(11) czar-
ny skórzany damski - na drobną kobiet-
kę. Jak widać na zdjęciach górę można 
połączyć ze spodniami za pomocą 
zamka, w spodniach i kurtce kieszenie, 
odblaski. Kombinezon był raz założony, 
brak śladów użytkowania. Odbiór w 
Trzebnicy, tel. 691 141 985.

kUrtka(10) skórzana czarna Royan 
rozm. S, dł. 83 cm, szer. pod pachami 
59 cm, dł. rękawa 62 cm, mało używa-
na, cena 150 zł, tel. 664 819 942.

StarY MotoCYkl(8) kupię - WSK, 
KOMAR, SHL, itp., tel. 662 021 437.
BUtlę(6) kupię - do gazu propan-bu-
tan 11 kg, tel. 733 229 335.
MeBle(6) kupię - i inne przedmioty z 
przed 1945 r., również do renowacji, 
tel. 694 057 540.
ZIeMIa(9) przyjmę - dużą ilość, Ta-
czów Wielki, tel. 605 259 980.

Z  oStatNIe J  CHWIlI

MateraC(12) przeciwodleżynowy z 
pompką elektryczną, używany, tel. 
721 900 693.
CHoDZIk(12) inwalidzki, używany, tel. 
721 900 693.
krÓlIkI(12) do dalszego chowu, tel. 
721 900 693.
MIeSZkaNIe(12) 57,3 mkw, w Trzebni-
cy, przy ul. Słonecznej, ,3 pokoje, I pię-
tro, cena do negocjacji, tel. 795 480 501.

kUpIę / oDDaM / pr Z YJM ę

roletkI(12) nowe, paragon 230 zł / 
sprzedam za 100 zł: 70/75 cm - 4 sztu-
ki, 50/55 - 1 sztuka, 40/45 - 2 sztuki, tel. 
601 198 984.
łaWa(12) fikuśna podnoszona i rozkła-
dana - 145 zł, tel. 601 198 984.
GrZeJNIkI elektrYCZNe(12) 15 zł 
/ sztuka, tel. 601 198 984.
krZeSło oBrotoWe(12) 45 zł, tel. 
601 198 984.
kożUCH DaMSkI(12) tanio, tel. 601 
198 984.
DZIałkę(12) przy ul. Polnej, własno-
ściowa, teren pod zabudowę o po-
wierzchni 26 arów i 39 mkw, tel. 724 
121 082.
DrZWI(12) tarasowe 210 x 180 cm, z 
ościeżnicą, złoty dąb, nie używane, 
cena do uzgodnienia, tel. 513 918 288.
DZIałka(12) budowlana w Trzebnicy, 
1840 mkw, tel. 505 334 186.
GrUNt(12) rolny klasy IV o powierzchni 
ok. 3,95 ha w miejscowości Malczów, 
gmina Trzebnica. Grunt stanowi część 
większej działki o powierzchni 12,72 ha 
i jest porośnięty samosiewami. Cena 16 
000 za hektar, tel. 71 360 17 25.
MIeSZkaNIe(12)  w Trzebnicy, Rynek, 
48m2, 2 pokoje, z balkonem, 3 piętro, 
cena 200 tys. , tel. 791 181 454.
SoFę(12) dwuosobową, stan bardzo 
dobry, cena 400 zł., tel. 791 181 454.
WÓZek(12) dziecięcy 2 osobowy szere-
gowy firmy Jane, 370 zł. tel. 798 267 177.
MIeSZkaNIe(12) 2-pokojowe w Rzę-
dziszowicach, W dwupiętrowym bu-
dynku, na kameralnym osiedlu. Miesz-
kanie składa się z 2 pokoi oddzielnej 
widnej kuchni, łazienki i WC. Z dużego 
pokoju wyjście na balkon (9m2) i taras 
przynależny do mieszkania. Ogrzewa-
nie z osiedlowej kotłowni. Do miesz-
kania przynależy ogródek (5arów), 
garaż i 2 duże piwnice.Cena do nego-
cjacji 150tys. tel 782 643 758.
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oskargsm.pl
    TRZEBNICA         ul.  W. Witosa 18   

tel. 71 387 48 45   kom. 511 511 011

ProfeSjonalny SerwiS 
 - maSz Problem z telefonem ??  
skontaktuj się z nami, naprawimy go !!  

telefony 
KomÓrKowe
SKUP / SPRZEDAŻ 
cb radia nawigacje
NAjwiękSZy wybóR AkcESoRiów, PokRowców  gSm  w TRZEbNicy
PROMOCJA!!!    POKROWCE już od 10 zł   ZAPRASZMY!!!

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

Firma świadczy usługi:

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

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

   Pracujemy na maszynach i środkach firmy karCHer

Firma 
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tel. 605 331 903
paweł  Madaliński
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Firma                                   oferuje 

p r a N I e
i CZYSZCZeNIe
DYWANÓW   WYKŁADZIN

tAPicerki MeBloWej 
i sAMochodoWej

BeZpłatNIe: odplamianie, 
odkurzanie szczotkowe, 
neutralizacja przykrych za-
pachów, usuwanie gumy do 
żucia, plasteliny, wosku itp. 

tel. 571-340-516   
  pranietrzebnica.com.pl

195-65-15 205-55-16

dĘBiCa 155 zł 205 zł

kleBeR 165 zł 210 zł 
opoNY UżYWaNe  Ponad 3 tys. sztuk  

opoNY  NoWe   w  internetowych  cenach 

SerWIS kÓł	CiĘŻAROWYCH	do	56”	

proStoWaNIe  FelG

GeoMetrIa 3D – nowoŚĆ 2016  

GEOMETRIA   3D  NOWOŚĆ  2016 
JEDYNE URZĄDZENIE w powiecie trzebnickim
BADAJACE GEOMETRIĘ  POJAZDÓW W SYSTEMIE 3D!!!. . .

godziny PrAcy:  poN, pt  8-17   
SoBota 8-14

seRwis klimatyzaCJi 
sPawanie alu & inoX  

Szczytkowice 91  tel. 785 233 408

Szczytkowice 91  tel. 785 233 408

MECHANIKA 
SAMOCHODOWA
tel. 796 060 595
naprawy bieżące
wulkanizacja

pon. - pt. 8:00 - 17:00
sob. 8:00 - 14:00

A N D i K A R

NOWO  OTWARTY
WARSZTAT

trzebnica ul. jędrzejowska 25

Jesteśmy wyłącznym auto-
ryzowanym serwisem na 
powiat trzebnicki opon Gt 
Radial i Falken z darmo-
wym ubezpieczeniem aC

zapraszamy

godziny PrAcy:  poN, pt  8-17   
SoBota 8-14

MAsz KOMINEK / pIEC KAfLOWY

pAL brYKIEtEM
producent ekologicznego brykietu

 z trocin drzew liściastych

od 550 zł/t
możliwy darmowy transport

tel. 607 809 535
71 312 82 88
brykiecik.com

sPRawdzenie GeometRii  tylko 30zŁ       ustawienie GeometRii Juz od 60zŁ 

.

.

koloNIe 
letNIe 

nAd MorzeM
Jarosławiec 

25.06. 2016 - 7.07.2016
koszt 1380 zł

lAto detektyWóW 
stronie Śląskie 

31.07. 2016 - 7 .08.2016
koszt 859 zł

ALDITUR  Aldona Komur
ul. Brzezińska 33/12, wrocław
tel. 600 655 033
e-mail:  a.komur@wp.pl
www:   alditur.dobrastronka.pl

ProMocja
SERWIS  KLIMATYZACJI 
SaMochoDowej   
                         za jeDYne   149zł

oFertA oBejMuje

•	 sprawdzenie szczelności układu
•	 uzupełnienie czynnika i oleju
•	 sprawdzenie ciśnień
•	 odgrzybianie

Szczytkowice 91  tel. 785 233 408
godziny PrAcy:  

poN, pt  8-20
SoBota 8-14

na UroDZiny, 18-stki, wiecZory panieŃ-
Skie i kawalerSkie! śMieSZne UpoMin-
ki, preZenTy okolicZnościowe a także: 
maski, kostiumy, akcesoria i wiele innych.
W sprzedaży książki Julianny Michorczyk "Ze 
wzgórz Trzebnickich", "A jak urosnę..." i "Ka-
ruzela z piosenkami" w atrakcyjnych cenach! 

Sklep „e-papierosy” Ul. Witosa 16 
(stary zegarmistrz obok urzędu Miasta)

PREZENTY!!!



48 R e k l a m a

Efekty infuzji tlenowej  widoczne 
są już po pierwszym zabiegu:
๏ wygładzenie okolic oczu
๏ rozjaśnienie przebarwień
๏ zwiększenie metabolizmu komórkowego
๏ dotlenienie skóry
๏ poprawa owalu twarzy
๏ głębokie nawilżenie na poziomie komórkowym
๏ poprawa struktury, napięcia i elastyczności
๏ przyspieszenie procesów gojenia
๏ młody wygląd
๏  rozjaśniona i zdrowa skóra 

SIŁA INFUZJI 
I OXYBRAZJI 
TLENOWEJ
W ODMŁODZENIU 
WYGŁADZENIU 
I ODŚWIEŻENIU 
SKÓRY

NAWILŻENIE SIĘGAJĄCE WNĘTRZA SKÓRY

tel.  609  609  375
ul. Obrońców Pokoju 1a Trzebnica

SALON URODY I MEDYCYNY ESTETYCZNEJ MONALIZA 

DOROTA FISSENEWERT   
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