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Szanowni Państwo, 
Drodzy Rodzice

 W Gminie Trzebnica rozpo-
częliśmy proces wdrażania nowej 
reformy edukacji. W ostatnich 10 
latach podjąłem szereg decyzji, 
które pokazały jak ważny to dla 
mnie obszar, mowa tu m.in. o de-
cyzji dotyczącej budowy Szkoły 
Podstawowej nr 2 i Szkoły Mu-
zycznej, rozbudowy Przedszkola 
nr 2, budowy boisk wielofunkcyj-
nych, sal gimnastycznych, wielu 
placów zabaw, kompleksowych 
remontów budynków szkolnych. 
Potwierdza to, jak bliska jest mi 
maksyma: „Kto myśli 10 lat na-
przód – sadzi drzewa, a kto pa-
trzy 100 lat naprzód – uczy ludzi”.  
Przed nami kolejne inwestycje 
w obszarze oświaty m.in. budowa 
przedszkola i żłobka w Trzebnicy, 
nowej szkoły wraz z halą w Kuź-
niczysku, budowa hali sportowo
-widowiskowej, z której korzystać 
będą uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 2. 

Trzy szkoły podstawowe
– nowe wyzwania

 Z dniem 1 września 2017 roku 
dzieci rozpoczną naukę w nowym 
systemie szkolnym. Prawo oświa-
towe zobowiązało mnie jako 
Burmistrza Gminy Trzebnica do 
podjęcia decyzji w sprawie roz-
mieszczenia szkół podstawowych 
w nowych obwodach. W wyniku 
tych zmian obok istniejących już: 
Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły 
Podstawowej nr 3, zostanie przy-
wrócona Szkoła Podstawowa nr 
1. Wiem, że każda zmiana, na-
wet ta na lepsze, wywołuje w nas 
niepokój. Tym razem wszyscy 
jesteśmy uwrażliwieni w sposób 
szczególny, bowiem sprawa do-

tyczy naszych dzieci. Ich los jest 
w tej chwili w naszych rękach i to 
od naszych decyzji zależy, w jaki 
sposób uczniowie przejdą proces 
wdrażania reformy.

Budująca atmosfera 
życzliwego dialogu
 Zdecydowałem, że pierwszym 
etapem pracy nad zmianami, 
będą konsultacje. Do wspólnych 
rozmów zaprosiłem rodziców 
i dyrektorów szkół podstawo-
wych w Trzebnicy. Przez dwa dni 
debatowaliśmy nad ważnymi dla 
nas kwestiami. Chcę podkreślić, 
że rozmowy były niezwykle bu-
dujące, przebiegły w atmosferze 
serdecznego i otwartego dialo-
gu. Jestem ogromnie wdzięczny 
Państwu za poświęcony czas, 
wszelkie uwagi i sugestie. Wie-
rzę, że w tej chwili tylko postawa 
życzliwości, otwartości, ale i po-
czucia wspólnej odpowiedzial-
ności za dobro dzieci, ma szansę 
powodzenia. 

 W efekcie spotkania pod-
jąłem decyzję, że uwzględnię 
wszystkie Państwa prośby i pe-
tycje zarówno te indywidualne, 
jak i te zgłaszane przez całe od-
działy klasowe i kierowane do 
mnie głównie przez rodziców ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 3. 
Wsłuchałem się w Państwa opi-
nie, obawy, prośby i propozycje. 
Szanuję Państwa wybór i wierzę, 
że to rodzice są tymi, którzy we 
współpracy z kadrą nauczyciel-
ską są w stanie najlepiej ocenić, 
co będzie dobre dla ich dzieci 
pod względem rozwoju emocjo-
nalnego, intelektualnego, ale 
również rozwoju ich pasji i zain-
teresowań. 
 Uważam, że to po Państwa 
stronie powinien pozostać osta-

teczny wybór dotyczący ścieżki 
edukacyjnej swojego dziecka. 
Oczywiście wypracowany przez 
nas podział na obwody szkół 
podstawowych w Gminie Trzeb-
nica pozostaje i obowiązuje. Jed-
nak, jeśli dzieci są już uczniami 
szkół, a Państwo mają powody, 
dla których Państwa dziecko po-
winno pozostać w tej konkretnej 
placówce, już dziś zapewniam, że 
uwzględnimy wszystkie te proś-
by, dotyczące zarówno pojedyn-
czych uczniów, a w wyjątkowych 
przypadkach całych klas. Zatem 
jeśli uważają Państwo, że dziec-
ko powinno zostać w placówce, 
która nie należy do Waszego 
obwodu, proszę składać prośby 
i podania do dyrekcji szkoły, 
w której chcieliby Państwo, aby 
ich dziecko pozostało. Zapew-
niam, że zostaną one uwzględ-
nione.
 Szanuję Państwa wolę i w myśl 
zasady: „Nic o nas bez nas”, wie-
rzę, że jesteśmy w stanie wspólnie 
podjąć działania, które umożli-
wią nam dobre wprowadzenie tej 
reformy do naszych trzebnickich 
szkół. 

Szkoła Podstawowa nr 1 
– nowe możliwości

 Nowa sieć szkół podstawo-
wych w Gminie Trzebnica jest dla 
nas ogromną szansą na wprowa-
dzenie wielu udogodnień. Popra-
wie ulegną warunki w świetlicach 
szkolnych, z których głównie ko-
rzystają młodsze dzieci. Podział 
na obwody sprawi, że szkoła bę-
dzie teraz bliżej domu. Dzięki 
temu uczniowie będą mieli lepszy 
dostęp do bogatej oferty zajęć 
pozaszkolnych. Zapewniam, że 
nowo utworzona Szkoła Pod-
stawowa nr 1 będzie spełniała 
najwyższe standardy i wpisze się 

w wysoki poziom sieci istnieją-
cych już szkół w naszej gminie. 
Dołożę wszelkich starań, by 
była to placówka zapewniająca 
wysoki poziom nauczania, no-
woczesna, bezpieczna, przyja-
zna uczniom. Podjąłem decyzję 
o budowie nowego placu zabaw, 
boiska szkolnego, uruchomie-
niu dobrze wyposażonych, przy-
jaznych dziecku sal oddziałów 
przedszkolnych i sal edukacji 
wczesnoszkolnej, uruchomie-
niu nowoczesnej sali językowej, 
dodatkowej sali komputerowej. 
Wprowadzimy nowe zajęcia 
m.in. robotykę i język hiszpań-
ski. Powołamy klasy sportowe. 
Podejmiemy współpracę z uni-
wersytetami wrocławskimi, by 
uczniowie mieli możliwość bra-
nia udziału w projektach reali-
zowanych przez uczelnie wyższe. 
W planach mamy wprowadzenie 
klas anglojęzycznych, w których 
nauczanie wszystkich przedmio-
tów będzie prowadzone w języku 
angielskim.
Reforma 
– dobry kierunek zmian
 Wiemy, że na poziomie kra-
ju wprowadzenie reformy budzi 
wiele emocji. Chcę jednak Pań-
stwa uspokoić, że tutaj na pozio-
mie lokalnym, w naszej gminie, 
mamy możliwość wdrożenia jej 
w sposób, który uwzględni przede 
wszystkim dobro naszych dzieci. 
 Samą reformę uważam, nie 
tyle za rewolucję, co ewolucję 
oświaty i dobry kierunek zmian. 
Od początku byłem zwolenni-
kiem ośmioklasowych podsta-
wówek i kiedy wprowadzane były 
gimnazja, publicznie deklarowa-
łem, że to zły pomysł.
 Wierzę, że ta zmiana wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom więk-

szości Polaków, którzy chcą szko-
ły nowoczesnej, a jednocześnie 
silnie zakorzenionej w polskiej 
tradycji. Zmiany będą wdrażane 
stopniowo, w ciągu kolejnych lat. 
Polskie samorządy to najważniej-
szy partner współodpowiedzial-
ny za funkcjonowanie systemu 
edukacji i wiem, że możliwe jest 
sprawne i efektywne wprowadze-
nie nowej struktury szkolnictwa. 
Nie tylko nie będziemy podcinać 
naszym dzieciom skrzydeł, ale 
stworzymy im najlepsze warun-
ki dla rozwoju i nauki, zarówno 
w istniejących już szkołach pod-
stawowych: Szkole Podstawowej 
nr 2 i nr 3, ale również w Szkole 
Podstawowej nr 1. Zapewniam, 
że dotrzymam słowa i w procesie 
rekrutacji będziemy pochylać się 
nad każdą zgłoszoną przez Pań-
stwa sytuacją. Mam nadzieję, że 
klimat otwartego dialogu, życz-
liwości, który udało już nam się 
zbudować, stanie się dla innych 
samorządów wzorem do naślado-
wania.

Już dziś zapraszam wszystkich 
rodziców i nauczycieli szkół 
podstawowych na spotkanie 
podsumowujące, które odbę-
dzie się 2 marca o godz. 18.00 
w sali kinowej Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu. 

Na następnych stronach przed-
stawiam Państwu zasady re-
krutacji uczniów do szkół pod-
stawowych w Gminie Trzebnicy 
według nowych obwodów. 

Z poważaniem,

Nic o nas bez nas  Nowe zasady rekrutacji

Przedstawiam Państwu nowe zasady rekrutacji w roku szkolnym 2017/2018 według obo-
wiązujących obwodów. Dziękuję Państwu za poświęcony czas w trakcie konsultacji. Jestem 
zbudowany ich przebiegiem oraz atmosferą wzajemnego szacunku i otwartości, które pano-
wały podczas spotkania. Dziękuję za wszelkie uwagi i sugestie. Jednocześnie chcę Państwa 
zapewnić, że podjąłem decyzję, iż wszystkie prośby i petycje kierowane do mnie przez rodzi-
ców Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 3, zostały uwzględnione i rozpatrzone pozytywnie. 

Zapraszam do lektury 

Marek Długozima 

Burmistrz Gminy Trzebnica 

Anna Jełłaczyc: Panie Burmistrzu, 
ukłony oraz wyrazy głębokiego sza-
cunku i uznania. Świetnie napisany 
materiał, bardzo wymowna (niepo-
zostawiająca cienia wątpliwości) gra-
fika-prezentacja i przede wszystkim... 
doskonałe posunięcie. Zaskarbił Pan 

sobie serca rodziców i wdzięczność 
dzieci. Nie siłą, a pomysłem (roz-
winięcie oferty edukacyjnej SP 1) - 
myślę, że wielu osobom propozycje 
na rozszerzenie walorów „Jedynki” 
przypadną do gustu. Jestem napraw-
dę pod wielkim wrażeniem Pańskich 

umiejętności budowania dialogu 
ponad podziałami. Jest Pan wspa-
niałym analitykiem, strategiem, 
człowiekiem o wysoko rozwiniętych 
umiejętnościach społecznych. Brawo! 
Chapeau bas!

Sebastian Stelmach z Radia 
WaWa Trzebnica : Reforma 
oświaty w Trzebnicy. Prosto, 
czytelnie, klarownie. Można? 
Można.

Ilona Rudkiewicz: Bardzo wy-
mowna, czytelna prezentacja 
graficzna. Fantastycznie przy-
gotowana. Brawo!

INterNaucI o nowych zasadach rekrutacji
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 - Nowo utworzona Szkoła Pod-
stawowa nr 1 będzie spełniała 
najwyższe standardy i wpisze się 
w wysoki poziom sieci istniejących 
już szkół w naszej gminie. W tym 
celu w najbliższe wakacje planuje-
my przeprowadzić nie tylko remont 

łącznika i termomodernizację, ale 
także modernizację poszczegól-
nych sal, w tym chemicznej i fizycz-
nej. Sale w tzw. łączniku wyposażo-
ne zostaną w nowoczesny sprzęt do 
nauki języków, podobnie jak ma to 
miejsce w Szkole Podstawowej nr 

2. Sam łącznik będzie zamkniętą 
całością tak, by dzieci z klas od 0 
do 3 miały jak największy komfort 
nauki i nie musiały stresować się 
obecnością starszych uczniów. Czę-
ścią wspólną będzie pomieszczenie 
biblioteki i czytelnia, nad którymi 

czuwać będzie wykwalifikowany 
personel. W celu zwiększenia bez-
pieczeństwa transportu dzieci do 
szkoły przed budynkiem powsta-
nie parking dla rodziców przywo-
żących swoje pociechy na zajęcia 
oraz wydzielona zostanie specjalna 
zatoka autobusowa – podsumował 
plany związane z modernizacją 
placówki burmistrz Marek Dłu-
gozima i dodał: – Oprócz tego 
zbudowany zostanie nowocze-
sny, edukacyjny plac zabaw oraz 
boisko wielofunkcyjne na wzór 
tych, jakie znajdują się przy SP nr 
2 i SP nr 3. Przystosowanie szkoły 
do reformy to nie tylko remont, ale 
również modyfikacja programu 
nauczania. Planuję wprowadzenie 
nowych zajęć m.in. robotykę i ję-

zyk hiszpański. Powołane zostaną 
klasy sportowe. Nowa szkoła po-
dejmie współpracę z uniwersyte-
tami wrocławskimi, by uczniowie 
mieli możliwość brania udziału 
w projektach realizowanych przez 
uczelnie wyższe. W planach mamy 
również wprowadzenie klas anglo-
języcznych, w których nauczanie 
wszystkich przedmiotów będzie 
prowadzone w języku angielskim.
 Rozpoczęcie prac nastąpi na po-
czątku czerwca, a ich zakończenie 
planowane jest w sierpniu. Wte-
dy też odbędzie się oficjalny dzień 
otwarty, kiedy to rodzice z bliska 
będą mogli przekonać się o rozmia-
rze przeprowadzonych zmian. 

[sh]

Modernizacja budynku Gimnazjum nr 1
Burmistrz Marek Długozima spotkał się z dyrektor Gimnazjum nr 1 
Elżbietą Nowak w celu omówienia zmian oraz prac remontowych, 
które są konieczne do przekształcenia Gimnazjum w nową Szkołę 
Podstawową nr 1. Koszt przygotowania szkoły do reformy edukacji 
wyniesie około 2 mln złotych. Gruntowny remont przejdzie tzw. łącz-
nik, w którym pobierać naukę będą najmłodsi uczniowie. Całość bu-
dynku poddana zostanie termomodernizacji (tj. powstanie nowa ko-
tłownia oraz wymienione zostaną grzejniki). 

▶ Generalny remont przejdzie tzw. łącznik, który będzie stanowił zamkniętą całość 
tak, by dzieci z klas od 0 do 3 miały zapewniony największy komfort nauki i bezpie-
czeństwa. Do budynku będzie prowadzić osobne wejście.

▶ S a l a d o nau k i j ę z y ków w Sz ko l e Po d s t awowej nr 2 .  Po r e m o n c i e t ak i e s a l e 
p ows t aną w Sz ko l e Po d s t awowej nr 1.

▶ Znakiem rozpoznawczym szkoł y będą nowoczesne sale do nauki biologii, chemii 
i fizyki.

▶ Burmistrz Marek Długozima spotkał się z dyrektor Gimnazjum nr 1 Elżbietą Nowak 
w celu omówienia zmian oraz prac remontowych, które są konieczne do przekształ-
cenia Gimnazjum w nową Szkołę Podstawową nr 1.

▶ Sale zostaną zmodernizowane na wzór tych, k tóre znajdują się w Szkole Pod-
stawowej nr 2.

▶ Pomieszczenie, w którym obecnie mieści się biblioteka szkolna zostanie prze-
kształcone w salę do ćwiczeń ruchowych.
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PANORAMA - 2017-01-25

Środki
ROKO
Profesjonalne 
preparaty do 
mycia różnego 
typu powierzchni, o 
doskanałej jakości i 
wysokiej wydajności!
Środki czystości do mycia 
podłóg, sanitariatów, mebli i szyb 
oraz środki do dezynfekcji.

W naszym sklepie, oprócz profesjonalnych 
środków BHP, sprzedajemy również dużo
innych ciekawych artykułów!
Dziś polecamy:

Sklep BHP

Tylko
w lutym
SUPER 
CENY!

Rękawice skórzane 
PONY
Wykonane z 
wysokiej jakości 
skóry koziej. 
Idealne do prac 
montażowych oraz 
mechanicznych

Bluza ADL-406
Wysokiej jakości 
bluza z kulistą 
główką rękawa, 
czesana strona 
wewnętrzna.
Podwójne 
przeszycia i solidne 
lamówki. Szeroka gama 
kolorów.

Trzebnica, ul. Milicka 5
Od pon. do pt: 8:00 – 16:30

W soboty: 9:00 – 13:00

Rękawice ochronne  Czapki, kaski i hełmy  Buty  Okulary, maski  Alkomaty
Kurtki, bluzy  Kombinezony, fartuchy  Ochrona słuchu  Środki czystości  Znaki
Największy wybór artykułów BHP w powiecie +48 71 387 05 09, sklep@elmar-bhp.pl

Pracuj
bezpiecznie!

R E K L A M A

▶ Przed budynkiem szkoły powstanie nowy parking oraz zatoka autobusowa.▶ Remont obejmie także toalety.

▶ Dodatkowo w planach jest budowa nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego... ▶ oraz placu zabaw.
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 Na chwilę obecną zamontowa-
no cztery tory bowlingowe wraz 
z rynnami spływowymi do kul, po-

dajnikami i panelami sterowania. 
Kręgielnia została już wyposażona 
w automatyczne maszyny do ukła-

dania kul. Uruchomienie torów bę-
dzie obywać się za pomocą systemu 
sterowania PC, który jednocześnie 
posiada takie funkcje jak: rezerwa-
cja torów, prowadzenie rozliczeń fi-
nansowych i czasu gry. Dodatkowo 
nad torami zawieszono monitory 
LCD, które będą wyświetlały m.in. 
wyniki rozgrywek w kręgle. 
 Oprócz urządzania pomiesz-
czeń kręgielni trwa malowanie de-
koracyjne ścian. Na pomarańczo-
wo-granatowych powierzchniach 
ściennych wkrótce pojawią się mo-
tywy graficzne związane z Trzebni-
cą. To jedna z niespodzianek, jaką 
burmistrz przygotował dla odwie-

dzających. W pomieszczeniach, 
gdzie będą mieścić się siłownia, sala 
fitness i sala cross-fit, prace związa-
ne z remontem i przygotowaniem 
do wyposażenia wnętrz, powoli 
dobiegają końca.
 Jak mówi burmistrz Marek 
Długozima cała inwestycja jest 
wyjściem naprzeciw oczekiwa-
niom mieszkańców i spełnianiu 
ich potrzeb. – Kręgielnia oraz cen-
trum sportowe, czyli basen, siłow-
nia, sala fitness i cross-fit stworzą 
kompleksową ofertę, szczególnie 
dla osób, które preferują aktywnie 
spędzać czas z rodziną i znajo-
mymi, a także dla tych dbających 

o sprawność fizyczną. Ponadto na 
terenie kręgielni znajdą się również 
minigry m.in. stoły do gry w bilard 
i cymbergaja, piłkarzyki i darty, co 
dodatkowo podniesie atrakcyjność 
tego nowego miejsca spotkań – 
podkreśla burmistrz. – Najwięk-
szą zaletą jest fakt, że to wszystko 
będzie można znaleźć w jednym 
miejscu. Profesjonalnie wyposa-
żone wnętrza i bogata oferta spor-
towo-rekreacyjna trzebnickiego 
obiektu niewątpliwie przyciągnie 
wielu mieszkańców również spoza 
gminy. Otwarcie już w czerwcu! – 
dodaje.

 [mc]

▶ Do tej pory zamontowano cztery tory kręgielni wraz z rynnami spływowymi do kul 
i podajnikami, a także panele sterowania i monitory LCD.

▶ Postęp prac i montaż podzespołów kręgielni nadzorowali: burmistrz Marek 
Długozima, dyrek tor techniczny basenu Jerzy Marczak oraz Stanisław Koszał-
ko i Paweł Jędrzejewski z w ydziału techniczno -inwestycyjnego.

▶ Zainstalowano również automatyczne urządzenia do układania kul. ▶ Wkrótce za sprawą artysty-malarza Jacka Milewskiego ściany kręgielni zyskają 
nowe, ciekawe oblicze. 

Kręgielnia / postęp prac
Niebawem mieszkańcy Trzebnicy zyskają nowe 
miejsce aktywnego spędzania czasu wolne-
go i rozrywki. W Gminnym Parku Wodnym 
TRZEBNICA-ZDRÓJ trwają prace związane 
z wyposażeniem nowej kręgielni oraz wykań-
czaniem przestrzeni siłowni, sali fitness i cross-
fit. – Jedno miejsce, wiele możliwości – mówi 
burmistrz Marek Długozima, który 16 lutego 
wizytował plac budowy.

Proszę podaruj  swój 1% podatku 
na moje leczenie i rehabilitację

 Fundacja Dzieciom  „Zdążć z Pomocą”
 KRS 0000037904

 CEL SZCZEGÓŁOWY:  5922 BAJEWSKA KAJA

Szanowni Darczyńcy, prosimy 
o wyrażenie zgody w formularzu PIT na 
przekazanie swoich danych organizacji 
pożytku publicznego.
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www.jucha-beton.pl

71 325 15 17Infolinia 

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ
NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

ZADZWOŃ! DORADZIMY!
TOOBET SYSTEM

SYSTEM PRODUKCYJNY
FIRMY JUCHA BETON

WROCŁAW

[e] wroclaw@jucha-beton.pl

STANOWICE
k/Oławy
[e] stanowice@jucha-beton.pl

TRZEBNICA

[e] trzebnica@jucha-beton.pl

STRZELCE
k/Oleśnicy
[e] strzelce@jucha-beton.pl

GŁOSKA
k/Brzegu Dolnego
[e] gloska@jucha-beton.pl

KĘPNO
woj. wielkopolskie
[e] kepno@jucha-beton.pl

ZAPRASZAMY DO JEDNEJ Z NASZYCH SZEŚCIU LOKALIZACJI NOWY ODDZIAŁ

SYSTEM
 STUDNI

SZCZELNYCH
I PREFABRYKATÓW

BE
TO

N
TO

W
AR

OW
Y

SYSTEMI PREFABRYKATÓW
I PREFABRYKATÓW
I PREFABRYKATÓW
I PREFABRYKATÓW
I PREFABRYKATÓW
I PREFABRYKATÓW
I PREFABRYKATÓW
I PREFABRYKATÓW
I PREFABRYKATÓW
I PREFABRYKATÓW
I PREFABRYKATÓW
I PREFABRYKATÓW
I PREFABRYKATÓW
I PREFABRYKATÓW
I PREFABRYKATÓW
I PREFABRYKATÓW

TRZEBNICA
Miejsce produkcji

PREFABRYKATÓW
i TOOBET SYSTEM

DOLNY ŚLĄSK

Miejsce produkcjiMiejsce produkcjiMiejsce produkcjiMiejsce produkcjiMiejsce produkcji
PREFABRYKATÓWPREFABRYKATÓWPREFABRYKATÓWPREFABRYKATÓWPREFABRYKATÓW

Miejsce produkcji
PREFABRYKATÓW

Miejsce produkcjiMiejsce produkcji
PREFABRYKATÓW

Miejsce produkcjiMiejsce produkcji
PREFABRYKATÓW

Miejsce produkcjiMiejsce produkcji
PREFABRYKATÓW

Miejsce produkcjiMiejsce produkcji
PREFABRYKATÓW

Miejsce produkcji

i TOOBET SYSTEM TOOBET SYSTEM TOOBET SYSTEM TOOBET SYSTEM TOOBET SYSTEM TOOBET SYSTEM TOOBET SYSTEM TOOBET SYSTEM

DOLNY ŚLĄSKDOLNY ŚLĄSKDOLNY ŚLĄSKDOLNY ŚLĄSKDOLNY ŚLĄSK

KĘPNO

k. Oleśnicy

k. Oławy

WIEKOPOLSKA

k. Brzegu Dolnego

R E K L A M A

Wkrótce rozpoczęcie 
NOWEJ inwestycji 

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

tel.  607 930 032  

  603 634 387  

KLIWO
ul. Milicka 30 e

TrzebnicaKOMFORTOWE 
MIESZKANIA

Żmigród
ostatnie 
mieszkania

Trzebnica 
ul. Korczaka

ul. Obrońców 
      Pokoju

• wysoki standard 
• możliwość łączenia mieszkań
• dostępne garaże, windy i komórki
• przytulne i atrakcyjne mieszkania

Zarezeruj 
swoje 
mieszkanie 
już dziś.

Trzebnica 

R E K L A M A
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▶ W 2014 roku burmistrz Marek Długozima wręczył pani Genowefie Szybie 
Dyplom Uznania i Wdzięczności. Na zdjęciu z córką Teresą. 

▶ Genowefa Szyba w młodości. 
Była łączniczką i sanitariusz-
ką w Armii Krajowej.

„Śpiew pozwala przeżywać wiarę jako żywiołową radość i miłość, 
jako ufne oczekiwanie na zbawczą interwencję Bożą”.

 Św. Jan Paweł II

Rodzinie i bliskim zmarłej

Genowefy Szyby
wyrazy szczerego współczucia

oraz wsparcie w tych najtrudniejszych chwilach

składa Burmistrz Gminy Trzebnica
 Marek Długozima

R E K L A M A

 W rozmowach podkreśla-
ła, że marzyła o tym od dawna. 
Wspominała, jak wiele lat wcze-
śniej, kiedy mieszkała jeszcze 
w Leszczynach na ziemi kielec-
kiej, chciała przyjechać do Wro-
cławia na uroczystość św. Czesła-
wa i do Trzebnicy, która jest tuż 
obok, a jej patronką jest św. Ja-
dwiga. Jednak wojna sprawiła, że 
ta podróż okazała się niemożliwa. 
Potem los, a właściwie represje 
i groźby, którym poddawana była 
rodzina pani Genowefy, zadecy-
dowały, że osiedliła się w Pier-

snie. Stąd już było niedaleko do 
kościoła w Głuchowie Górnym, 
gdzie po raz pierwszy spotkała ks. 
Wawrzyńca Bochenka. To dzię-
ki jego namowom przystąpiła do 
trzebnickiego chóru parafialne-
go, w którym śpiewała aż do 2000 
roku.
 Kiedy odwiedziłem panią 
Genowefę w styczniu 2014 roku 
z nieukrywanym wzruszeniem 
przyjęła ode mnie Dyplom Uzna-
nia i Wdzięczności, a także kwia-
ty i prezent. W trakcie spotkania 
panowała niezwykle serdeczna 

atmosfera. Na stole leżało kilka-
naście albumów fotograficznych. 
Każda z tych fotografii to była dla 
pani Genowefy osobna historia, 
w której pojawiali się prawdziwi 
bohaterowie wojenni. Jej wspo-
mnienia z czasów grozy, kiedy 
była łączniczką i sanitariuszką 
Armii Krajowej, były bardzo 
żywe. Pamiętam też jak bardzo 
była wdzięczna, że odwiedził ją 
gospodarz miasta – Burmistrz 
Gminy Trzebnica. W spotkaniu 
brała udział jej wspaniała cór-
ka, pani Teresa. Pani Genowefa 
opowiadała o ich wspólnych spa-
cerach po mieście, o zachwycie 
nad Trzebnicą, która pięknieje 
w oczach. 
 Byłem pod ogromnym wraże-
niem jej pamięci i wrażliwości. 
Pani Genowefa opowiadała swoją 
bogatą przeszłość na różne sposo-
by - część spisywała w formie pa-
miętnika, część zamykała w for-
mie poezji. Podkreślała, że to tak 

ważne, by opowiadać o czasach 
minionych: „Napisałam, by te 
wydarzenia z II wojny światowej 
nie poszły w niepamięć”. 
Pani Genowefo, nie pójdą. 
Jeszcze raz, my trzebniczanie, 
dziękujemy:
 Za godne reprezentowanie po-
kolenia Armii Krajowej,
 Za ofiarną walkę na poste-
runku łączniczki i sanitariuszki 
w szeregach partyzanckiego od-
działu „Ponurego”, 
 Za udział w patriotycznej edu-
kacji uczniów trzebnickich szkół,
 Za budujące dla nas wszyst-
kich świadectwo heroizmu! 
 „Muzyka jest jedną z dróg, któ-
rymi dusza powraca do nieba.”

 Jestem przekonany, że śpiewa 
Pani teraz w chórze niebiańskim 
najpiękniejszą z pieśni, pieśń 
o wieczności.

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

Genowefa Szyba z domu Zubek, pseudonim 
akowski „Baśka”, córka Władysława, urodzo-
na w 1924 roku w Ciekotach w powiecie kie-
leckim. Do Armii Krajowej wstąpiła w czerw-
cu 1943 roku. Była łączniczką i sanitariuszką. 
W Trzebnicy pani Genowefa Szyba mieszkała 
od 1952 roku. 

Pożegnanie Genowefy Szyby
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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

R E K L A M A

■ Kredyt   AGRO NAWOZOWY
oprocentowanie zmienne od 5,95% 
w skali roku okres kredytowania 
do 12 miesięcy

■ Kredyt   AGRO OBROTOWY 
oprocentowanie zmienne od 6,60% 
w skali roku okres kredytowania 
do 36 miesięcy

Wybierając Kredyt  
Agro Obrotowy lub 
Agro Nawozowy 
zyskujecie:

• łatwy sposób na utrzymanie 
płynności finansowej,

• możliwość uzyskania dodatkowego 
źródła finansowania bieżącej 
działalności rolniczej,

• terminy spłaty uzależnione od cyklu 
obrotowego działalności, a okres 
kredytowania wynosi nawet 3 lata,

• możliwość indywidualnego ustalania 
zabezpieczenie spłaty kredytu

KREDYTY 

AGRO
tel. 71 387 43 33kredyty@bstrzebnica.pl      www.bstrzebnica.pl 

Przygotowania do wiosny czas zacząć

749,- 

    tel. 71 727 97 75
stihlpilmar@vp.plTrzebnica   ul. Wrocławska 3

Marcin Stąporek
Autoryzowany dealer STIHL i VIKING

SKLEP SERWIS CZĘŚCI
godziny otwarcia:
pn-pt. 8:00 - 16:30
sob.     8:00 - 12:30

Piły, Kosy, Kosiarki
Nożyce do żywopłotu
Opryskiwacze
Wertykulatory, Glebogryzarki
Traktorki, Wiertnice glebowe,
Części zamienne itp.

WYPRZEDAŻ 
KOSIAREK 
RABAT -8%

R E K L A M A

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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Gminne Publiczne   Przedszkole nr 2   
im. Polskiej Niezapominajki

ul. Wojska Polskiego 6
55-100 Trzebnica
te. 71 312 09 22

www.p-le2trzebnica.edupage.org
pp2.sekretariat@szkola.trzebnica.pl

Gminne Publiczne   Przedszkole nr 1   
im. Krasnala Hałabały

ul. 1 Maja 6
55-100 Trzebnica
tel. 71 312 03 55

www.p1krasnal.szkolnastrona.pl
p1krasnal@gmail.com

Wszystkie dzieci 3-, 4- i 5-letnie znajdą miejsce w naszych przedszkolach - zapewnia burmistrz Marek Długozima.

RekRutacja do Gminnych pRzedszkoli

 Rozpoczęła się rekrutacja na 
rok szkolny 2017/2018 do przed-
szkoli w Gminie Trzebnica: Przed-
szkola nr 1 im. Krasnala Hałabały 
oraz Przedszkola nr 2 im. Polskiej 
Niezapominajki. W terminie od 1 
do 31 marca 2017 roku będą wy-
dawane i przyjmowane wnioski 
o przyjęcie dziecka do przedszko-

la w wieku 3-5 lat. Dzieci, które 
obecnie przebywają w placówkach 
nie podlegają ponownej rekrutacji. 
Materiały na temat przyjęć dostęp-
ne są na tablicach ogłoszeń oraz 
stronach internetowych przed-
szkoli w zakładce REKRUTACJA. 
Znajdą tam Państwo regulamin 
rekrutacji wraz z harmonogramem 

i spisem dokumentów, jakie należy 
dołączyć do wniosku. 
 – Chciałbym przekazać rodzi-
com bardzo dobrą wiadomość. 
Otóż podjąłem decyzję, że w tym 
roku wszystkie dzieci 3-letnie zo-
staną przyjęte do przedszkoli nr 1 
i nr 2. Ponadto  w placówkach znaj-
dzie się miejsce dla cztero- i pięcio-

latków. W zależności od potrzeb 
wnioski mogą składać także rodzi-
ce dzieci w wieku 2,5 lat – zapewnia 
burmistrz Marek Długozima. – 
Oferta obu przedszkoli jest bardzo 
bogata. Zarówno Przedszkole nr 1, 
jak i Przedszkole nr 2 konsekwent-
nie oraz skutecznie realizuje Pod-
stawowy Program Wychowania 

Przedszkolnego, który poszerzony 
jest o wiele zajęć pogłębiających 
i wspomagających jeszcze lepszy 
rozwój dziecka. Mając na względzie 
dobro najmłodszych mieszkańców 
Trzebnicy niebawem, w pobliżu 
Szkoły Podstawowej nr 2, rozpocz-
nie się budowa nowego przedszkola 
wraz ze żłobkiem – dodaje.
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TRANSPORT GRATIS
tel. kom. 602 523 956 

tel.  71 388 91 91 

SPRZEDAŻ

EKOGROSZEK  MIAŁ  WĘGIEL

R E K L A M A

ŚRODKI  
OCHRONY  

ROŚLIN
KONKURENCYJNE 

 CENY 

telefon   
664  024  722
606  413  592
662  232  081

godziny otwarcia

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

Szczytkowice 17
w  pobliżu Trzebnicy 

POGOTOWIE   KANALIZACYJNE

NAWOZY
– czyszczenie oraz udrażnianie kanalizacji 

sanitarnych i deszczowych
– video inspekcja kanalizacji, rur, kanałów 

wen. oraz kominowych
– czyszczenie kanalizacji wewnętrznych
– usuwamy awarie na sieciach zewnętrznych
   i instalacjach wod.- kan.

BILUsc

WYWÓZ  SZAMB  i usługi asenizacyjne



54 NR 4  {111}   24.02.2017

R E K L A M A

R E K L A M A

nowa lokalizacja - zakład optyczny 
przeniesiony z ul. Daszynskiego 35

Trzebnica 
godziny otwarcia:

pn.-pt. 10.00 - 17.30
sob. 10.00 - 13.00

www.optiq.pl

tel. 601 754 974

OPTYk
OKULISTA

ul. Św. Jadwigi 1D 

R E K L A M A
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Infor mat or 
GmInneGo Centrum Kultury I Sportu

LU T y- M A R Z E C
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. - wt. 12:00 – 20:00, śr. nieczynne, czw. 12:00 – 20:00, pt. – niedz 12:00 – 22:00

Organizujemy urodziny dla dzieci w Art Kawiarni!
Szczegóły: 724-574-580
WYDARZENIA KULTURALNE:
24 – 26 lutego / Międzynarodowe Targi Turystyczne / Hala Stulecia we Wrocławiu
1 marca / Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych 
2 marca / Gala wręczenia Stypendiów im. Jana Pawła II i Stypendiów Burmi-

strza /Sala Widowiskowa
7 marca / Dzień Kobiet / Sala Widowiskowa / więcej na stronach i plakatach
8 marca / Karaoke do białego rana / Art Kawiarnia

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
CENNIK - bilet normalny 18 zł / ulgowy 14 zł / Rodzina 3+ 50% zniżki / 

więcej na stronie
REPERTUAR – bieżący tydzień na plakacie / kolejny na stronie gckis.trzebnica.pl
każda sobota / 12:00 / Kino Juniora / wstęp wolny
tanie wtorki / bilety norm. 14 zł, ulg. 9 zł
Fanpage Kina Polonia 3D: facebook.com/kinopolonia3dtrzebnica
8 marca / Dzień Kobiet w Kinie Polonia / darmowy seans dla kobiet „Planeta 

singli” (mężczyźni – 10 zł bilet)
13 marca / 18:00 / DKF / „Teraz i zawsze” / spotkanie z reżyserem Arturem 

Pilarczykiem 
23 marca / kabaret HRABI / 70 zł bilet

WYSTAWY
od 10 lutego / Kot w mieście / podopieczni Pracowni Malarstwa / Sala 

Kameralna 
4 lutego – 4 kwietnia / Noc w Trzebnicy / malarstwo Katarzyny Belskiej / 

Galeria Pater 
15 lutego – 15 marca / Małe miasteczko / malarstwo Mieczysława Łokietko, 

Super Ferie z Kotem-podsumowanie / Galeria Parter 
do 30 marca / Kocie ścieżki / prace dzieci wykonane podczas ferii zimowych 

/ Galeria Parter
15 lutego – 15 maja / Jan Skarżyński / ASP Kraków / „Implozja” / Galeria 

Poddasze 
15 lutego – 15 maja / Krzysztof Hejmej /  „IKONA” , „Wydany”/wystawa ma-

larstwa / Galeria Poddasze 
15 lutego – 15 maja / Katarzyna Belska / „Ściana” / performance / Galeria Poddasze

SPORT
W ramach programu Trzebnicka Rodzina 3+ serdecznie zapraszamy do nieodpłatnego 
korzystania (2 godz. tygodniowo) z Hali Sportowej przy ul. Kościelnej 9. Chętnych pro-
simy o rezerwację z tygodniowym wyprzedzeniem. Dostępne terminy i godziny, a także 
rezerwacja pod numerem tel. 71/ 312 11 71.
KONTAKT I GODZINY PRACY:
Hala Sportowa ul. Kościelna 9 / tel. 71 312 11 71, poniedziałek – piątek / 7:30 – 15:30

WYDARZENIA SPORTOWE
25 lutego / 16:00 – 17:00 / Mistrzostwa Gminy Trzebnica w Tenisie Stołowym 

/ hala sportowa
26 lutego / 9:00-13:00-13:30-18:00 / Turniej Polonia Cup -grupa Orlik/ hala sportowa
15 marca/ 10:00-12:30/ Liga piłki nożnej przedszkolaków / hala sportowa
19 marca /10:45/Leśne Przedbiegi / Las Bukowy

GODZINY OTWARCIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH:

Stadion Miejski FAIR PLAy ARENA i bieżnia dla biegaczy na Stadionie 
pon. – pt. / 8.00-20.00, so. / 12:00-18:00, niedz. / nieczynny poza godzinami 
meczy sparingowych

Kompleks Boisk Orlik ul. Oleśnicka 
pon.- pt. / 12:00-20:00, so. – niedz. / 12:00-18:00
Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych nie funkcjonuje już Lo-
dowisko Miejskie. Miłośników zimowego szaleństwa zapraszamy w grudniu i 
dziękujemy za udany sezon.

BIBLIOTEKA
KONTAKT I GODZINY PRACY: Ratusz / parter / 669 767 871, pon. / 10:00 – 
17:00, wt. / 9:00 – 16:00, śr. prace wewnętrzne, czw. / 11:00 – 18:00, pt. / 9:00 – 16:00
każdy czwartek / 16:30 / W 80 pomyslow dookoła biblioteki / Rynek-Ratusz

TRZEBNICA  ul. ŚW. JADWIGI 6C
 GODZINY OTWARCIA

PN. - PT.  9 - 17 
SOB. 9 -13

ŚRODKI CZYSTOŚCI, PAPIERY, RĘCZNIKI
CHEMIA I SŁODYCZE Z NIEMIEC

NAJTANIEJ W MIEŚCIE!
NADAWANIE  PRZESYŁEK KURIERSKICH  

DOŁADOWANIE KART  

ŚWIAT CHEMII

CIF EASY GLAS   DO MYCIA SZYB I SZKŁA  750ml
LINTEO ŚCIERKA Z MIKROFIBRY SATIN  do okien i luster 

519 

199 

autocraft@onet.pl

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

GODZINY OTWARCIA:

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

części samochodowe
www.autocraft.net.pl

MILICKA 31Trzebnica

R E K L A M A
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Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie końcowe.KUPON KRZYŻÓWKOWY

dwutygodnika NR 3 (110)

Osoby, które nadeślą rozwiązaną krzyżówkę lub dostarczą osobiście do Redak-
cji Panoramy Trzebnickiej, wezmą udział w losowaniu:
• 50 zł ufundowane przez GCKiS (do odbioru: ul. Prusicka 12),
• karta podarunkowa o wartości 50 zł + zabawka (realizacja karty Baby 

MaXX w salonie w Psarach i w Parku Handlowym Bielany).

Rozwiązanie  z numeru 2 (109)
NAgRody za rozwiązanie  krzyżówki otrzymuje:  Jolanta Pelka
Hasło:  Rzęsa w rzece rzadka rzecz

WROCŁAW 
PSARY, PARK HANDLOWY BIELANY

713 888 477

50 zł

baby-maxx.pl

TRZEBNICA    UL. PRUSICKA 12

50zł
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R E K L A M A

godziny otwarcia
pon-pt   9.30-17.30   
sobota 10-14

 Przeceny na wiosnę 

żELAZKO 
 2000W    

tylko 39zł
Telewizory, Pralki, 

Lodówki, 
Zmywarki ,
 Kuchenki,

i drobny sprzęt AGD.

Proste raty na dowód
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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

           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
•	 TERAPIA sENsoMoToRyCZNA
•	 wspomaganie uczniów z trudnościami  

w uczeniu, ocena ryzyka dysleksji od 6 r.ż.

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

          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

PSyCHOLOG

Niepubliczna Poradnia 
Psychologiczno
-Pedagogiczna
nasz Świat

ul. Daszyńskiego 33/1
TRZEBNICA

tel.  730 415 710
www.naszswiat.org

nppp „nasz Świat”
diagnoza dysleksji opinie do 
wniosków o edukację domo-

wą wczesne wspomaganie 
rozwoju dziecka diagnoza 

i terapia

LOGOPEDA
PSyCHOLOG

PEDAGOG
tel. 730 415 710

GINEKOLOG

j. rakowska-Stefanidis
ginekolog-położnik

Trzebnica, ul. Kosmonautów 8

przyjmuje: 

poniedziałek   13:00 - 18:00

środa                   15:00 - 19:00

w innych dniach 
po telefonicznym uzgodnieniu

tel. 71 312 19 71 
        604 474 755

LARyNGOLOG

p R A K T y K A 
lARyngologicznA

Dr nauk med. Piotr Pastuszek
•	 choroby	uszu,	nosa,	gardła	i krtani
•	 badania	videoendoskopowe
•	 zabiegi	operacyjne

TRZEBNICA
ul.  KOŚCIUSZKI 10 

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.   8:00 – 16:30
czw. – pt.  8:00 – 15:30

           OKULISTA
      w   ZAKŁADZIE   OPTYCZNYM  

dr n. med.  Anna Białek-Szymańska
specjalista chorób oczu

Trzebnica ul. Św. Jadwigi 1D

NOWA LOKALIZACJA
• korekcja wad wzroku
• pomiar ciśnienia ocznego
• badanie dna oka

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

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

NAPRAWA  PROTEZ 
ZęBOWYCH

TRZEBNICA  ul. Obornicka 41 G
Pracownia czynna 

pon. - pt.  9:00 - 16:30

tel. 602 880 583
www.arodent.net.pl

       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

NEUROLOG

lek. med. 
Monika Susz-Kołodyńska

trzebnica  

ul. Św. Jadwigi 25A

śr. i czw. w godz.  16 - 19

REJESTRACJA telefoniczna

513 128 911

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

ONKOLOG

dr n. med. Mariusz Krawczyk
Specjalista Chirurg - Onkolog
• usg piersi, tarczycy, węzłów chłon-

nych, ślinianek, jąder.
•	 Biopsje	cienko	i gruboigłowe piersi 

i tarczycy.
•	 Dermatoskopia-badanie	 znamion	

barwnikowych skóry

Konsultacje Onkologiczne
Trzebnickie Centrum Medyczne Zdrój

czwartki godz. 11-15
REjEsTRACjA 

tel. 606 456 454

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

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 

PULMONOLOG

lek. med  Agata Kot
NOWOŚć 

BADANIE BEZDECHU 
SENNEGO

Viltis Medica
Specjalistyczny Gabinet 

Chorób Płuc
ul. Wrocławska 8D  Trzebnica

rejestracja telefoniczna: 

tel. 505 686 165

PSyCHOLOG

mgr Joanna Płuska
•	PSYCHOTERAPIA (problemy w ży-

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

• terapia  psychologiczna dla osób 
 z  zESPOłEm  ASPERgERA
•	 Pomoc psychologiczna w dziedzinie 

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

tel. 883 964 804

MOBILNy 
FIZJOTERAPEUTA

mgr Aleksandra Fabiś
•	gimnastyka	dla	kobiet	w ciąży
•	gimnastyka dla mam z niemowlakiem
•	masaż dzieci i niemowląt w oparciu 
 o metodę shantala
•	ćwiczenia profilaktyczne mięśni dna 
miednicy (profilaktyka nietrzymania moczu)
•	BuggyGym-	fitness	dla	mam	
 z niemowlakiem
•	gimnastka	dla	seniorów
•	drenaż	limfatyczny	

  możliwość dojazdu do pacjenta

tel. 603 382 805
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MIESZKANIE(4) III piętro, pow. 69,5 mkw, 
własnościowe w centrum Trzebnicy przy ul. 
Głowackiego, słoneczne, 3 pokoje, osobno 
łazienka, wc, duża kuchnia, blisko UM, przed-
szkole, szkoły, przychodnia, przystanek auto-
busowy, tel. 511 908 050, 669 138 277.
MIESZKANIE(2) 48 mkw w Trzebnicy, I pię-
tro, z balkonem. Cena do uzgodnienia, tel. 
071 312 02 23. 
MIESZKANIE(21) w Trzebnicy, nowe - stan 
deweloperski, powierzchnia 79 mkw. Salon 
z aneksem kuchennym, dwa pokoje, łazien-
ka, garderoba, przedpokój, balkon. III piętro 
(winda). Lokalizacja - ul. Korczaka (okolica 
Trzebnica Zdrój). Okna w kierunku południo-
wym i płd.-zachodnim. Bardzo słoneczne 
i ustawne. W cenie GRATIS gotowy projekt 
architekta wnętrz. Atrakcyjna cena, tel. 664 
781 782.
MIESZKANIE(20) własnościowe po kapital-
nym remoncie w samym centrum Trzebnicy 
na 1 piętrze w przedwojennej kamienicy 
o pow. 50 mkw, 2 pokoje, kuchnia, łazienka 
+wc, garderoba oraz duża piwnica i strych, 
cena 130 000 zł, tel. 607 638 670.
MIESZKANIE(19) 53 mkw. Tel. 607 431 604 
MIESZKANIE(19) sprzedam lub zamienię na 
mniejsze z dopłatą (kawalerka lub 2 pokoje 
na parterze ), mieszkanie na parterze- 4 poko-
je + toaleta, łazienka, kuchnia- razem 70 mkw. 
Zlokalizowane w centrum miasta w pobliżu 
przychodnia, ZUS, Urząd Miasta, przedszkole, 
szkoła, siłownia, przystanek pks, sklepy i dep-
tak, dzwonić po 16:00, tel. 663 113 723.
MIESZKANIE(19) w Trzebnicy przy ul. Ko-
ścielnej, 40 mkw, dwa pokoje, kuchnia, ła-
zienka, balkon, mieszkanie blisko Rynku, w są-
siedztwie marketów, niewysokie opłaty, cena 
150 tyś. zł. tel. 725 468 177 lub 727 548 808.

MIESZKANIE(19) W Trzebnicy przy ul. 
Słonecznej, 57,3 mkw, 3 pokoje, I piętro, 
kuchnia osobna, tel. 795 480 501.

MIESZKANIE(16) na osiedlu Zdrój w Trzeb-
nicy, 92 mkw, ul. Korczaka - pierwsze osiedle. 
Drugie piętro, winda, 3 pokoje, 2 balkony, kli-
matyzacja, komfortowe, miejsce postojowe, 
wykończone w wysokim standardzie, w roz-
liczeniu możliwa kawalerka, tel. 608 697 330.

DOM(14) 120 mkw w budowie szerego-
wej z garażem, ogródek 5 arowy, Księ-
ginice, cena 350 tyś zł, tel. 508 178 045.

DOM(21) wolnostojący w Szczytkowicach. 
200 mkw, piwnica, strych 60 mkw, dwa ga-
raże. Rok zabudowy 1995. Nowy dach, okna 
PCV. Dom przy drodze polnej, działka na któ-
rej stoi dom: 22 ary, tel. 607 669 280.
PÓŁ BLIŹNIAKA(20) w Szewcach, stan: 
nowy na wykończeniu, powierzchnia 82 
mkw +działka ~1200 mkw dzielona między 
dwóch właścicieli. 5 pokoi, 2 łazienki. Cena: 
230 tys. zł do negocjacji, tel. 507 461 310.
DOM(20) jednorodzinny w Wiszni Małej, 
o pow. 220 mkw, na działce 18 arów, cena do 
uzgodnienia, tel. 692 725 881.
DOM(19) duży, ośmioletni w Sułowie koło Mi-
licza. 110 mkw, działka 10,5 ara. Ogrzewanie 
centralne i częściowo podłogowe. Duży ga-
raż na pilota. Cena: 330 tyś zł - cena do nego-
cjacji, tel. 667 551 575, 782 485 484.
DOM(19) w RADZIĄDZU gm. Żmigród , wol-
nostojący ok. 200 m kw. na działce 0.186 ha, 
cena 320 tys. tel. 696 625 552.

DOM(17) sprzedam lub wynajmę, o po-
wierzchni 200 mkw + budynek gospodarczy 
na działce 20 arów w Trzebnicy, tel. 513 918 288.
DOM(17) jednorodzinny w Prusicach lub za-
mienię na mieszkanie we Wrocławiu, tel. 798 
263 003.
DOM(1) jednorodzinny parterowy o pow. 132 
m kw. plus użytkowe poddasze (niewykoń-
czone). Działka 13 arów. W strefie krajobrazo-
wej 2 km od Trzebnicy, tel. 609 110 868.

DZIAŁKA(3) o powierzchni 1350 mkw, 
budowlana na obrzeżach Trzebnicy, 
w pełni uzbrojona (woda, prąd, kanaliza-
cja), atrakcyjnie położona, tel. 506 837 298.

DZIAŁKA(4) budowlana w Szczytkowicach 
o pow. 1570 mkw, media w drodze, wjazd z 
drogi głównej, ładna okolica, tel. 699 991 561.
POLE(4) orne o pow. 4,20ha z (działka inwe-
stycyjna) graniczące z drogą nr. 5 (Wrocław - 
Poznań) Wszemirów, tel. 605 045 514.
DZIAŁKI(4) Trzebnica przy ul. Marcinkow-
skiej, przy ul, Wiśniowej, przy ul. Piaskowskie-
go, uzbrojone tel. 602 761 832.
POLE(4)o pow. 2,4 h, obręb Kuźniczysko, przy 
trasie Trzebnica- Milicz, tel. 724 564 862.
ZIEMIę(4) 3 h – łąka, tel. 605 271 216.
DZIAŁKA(4) budowlana ,Tanio sprzedam (15 
arów  uzbrojona w Wiszni Małej ul. Szkolna 15) 
lub zamienię działkę na mieszkanie w Trzebi-
cy do II-go piętra cena do uzgodnienia. tel. 
785 410 362.
DZIAŁKI(4) budowlane w Księginicach, tel. 
509 406 292.
DZIAŁKA(4) budowlana z tel. 785 686 232.
DZIAŁKI(3) 4 sztuki, budowlane w Kałowi-
cach, gmina Zawonia lub zamienię na miesz-
kanie w Trzebnicy lub we Wrocławiu, tel. 798 
263 003.
ZIEMIA(3) 2 h łąki, cena do uzgodnienia, tel. 
603 864 654.
DZIAŁKI BUDOWLANE(3) dwie sztuki o 
łącznej powierzchni 36 arów. Bardzo atrak-
cyjnie położone w Rościsławicach od strony 
wjazdu z Urazu, tel. 607 069 611.
DZIAŁKA(3) budowlana w RASZOWIE, ma-
lowniczo położona, wydane warunki zabu-
dowy, pow. 18 arów, atrakcyjna cena, tel. 501 
343 350.
DZIAŁKA(3) pod zabudowę ul. Polna, Trzeb-
nica, numer działki 93, powierzchnia 26 arów, 
39 mkw, tel. 71 387 48 90.
DZIAŁKA(3) budowlana w RASZOWIE, ma-
lowniczo położona, wydane warunki zabu-
dowy, pow. 18 arów, atrakcyjna cena, tel. 501 
343 350. 
DZIAŁKI BUDOWLANE(2) w Trzebnicy 
4x10 arów, okolice lasu bukowego oaza ciszy 
i spokoju w pobliżu basen, stawy, przedszko-
le, szkoła muzyczna, szkoła podstawowa. 
Cena 130zł/mkw, tel. 607 231 435
DZIAŁKA(2) rolna o pow. 0,97 ha, Strzelce 
w kierunku Sadkowa, gmina Dobroszyce, tel. 
505 719 540.
DZIAŁKI(2) 2 działki z pozwoleniem na 
zabudowę, Komorowo, 7 km od Trzebnicy, 
mają kształt prostokąta: 1280mkw, 1285mkw, 
przyłącza do sieci wodociągowej oraz ener-
getycznej. Dojazd do działki drogą gminną, 
około 50 m. Na sąsiedniej działce jest dom, 
tel. 782 666 336.
DZIAŁKA(1) budowlana w Trzebnicy na no-
wym osiedlu za stadionem, 1840 mkw, ładnie 
położona, tel. 505 334 186.
DZIAŁKA(1) budowlana, Księginice ul. Czere-
śniowa; 2000 mkw (85 zł/mkw), tel. 788 969 459.

DZIAŁKA(1) budowlana, wydane warunki 

zabudowy 15,80 ara. Mienice, gm. Wisznia 
Mała, tel. 728 482 555.
DZIAŁKA(4) rolna 1,4 h z możliwością zabu-
dowy we wsi Lędzina gmina Krośnice, blisko 
zabudowań i szosy, tel. 600 926 275, 660 182 210.
DZIAŁKA(21) w Masłowcu 20 arów, tel. 601 
711 301.
DZIAŁKA(20)  budowlana w Dolinie Baryczy 
o pow.0,5ha pięknie położona przy samym 
lesie wszystkie media, tel . 609 936 972.
DZIAŁKA(20) budowlana o pow. 0,94 ha 
przy drodze krajowej relacji Milicz-Trzebnica 
obok stacji CPN w Masłowcu, media w dział-
ce, tel. 609 936 972.
DZIAŁKI(3) w Brzeziu, budowlane z wydanymi 
warunkami zabudowy, tel. 693 995 044.
GRUNT(20) Sprzedam lub wydzierżawię 3 ha  
gruntu, w tym 1 ha wiśni i 0,5 ha czereśni, ca-
łość ogrodzona, tel. 605 271 216.
DZIAŁKA(19) 6 sztuk, budowlanych  z drogą, 
całość  0.94 ha w RADZIĄDZU -175 tys. tel.  696 
625 552.

DZIAŁKI(19) budowlane w Masłowcu, uzbro-
jone z decyzjami na budowę, tel. 516 873 000.
DZIAŁKA(17) budowlana w centrum wsi Ko-
morowo koło Trzebnicy. Powierzchnia działki 
1108 mkw, przy głównej drodze, po lewej 
stronie od Trzebnicy. Działka uzbrojona, do 
sprzedaży z projektem budowlanym domu 
jednorodzinnego z garażem (piętrowy) wraz 
z aktualnym pozwoleniem na budowę. Nr 
działki 115-A, tel. 602 862 551.

LOKAL(4) handlowo-usługowy w centrum  
Trzebnicy, w zabudowie szeregowej, o pow. 
35 mkw, z możliwością rozbudowy oraz par-
kingiem prywatnym, klimatyzacją, wszystkie 
media, na działce własnościowej o pow. 65 
mkw, tel. 798 267 177.
LOKAL(4) handlowo-usługowy w rejonie ul. 
Daszyńskiego w Trzebnicy, ścisłe centrum 
w pobliżu głównego ciągu handlowego i no-
wego deptaka, lokal o pow. 96  m. kw. z za-
pleczem biurowym i socjalnym, parter, wej-
ście bezpośrednio z ulicy, odrębna własność 
z księgą wieczysta, przy lokalu działka o pow. 
65 m. kw z możliwością powiększenia lokalu 
lub wykorzystania na parking, tel. 501 503 211

GARAż(3) przy ul. Wałowej, przyłącze prądu 
trójfazowe (siła), wzmocniony podjazd, tel. 
501 383 638
HALA(3) Sprzedam lub wynajmę halę, warsz-
tat, biuro w Trzebnicy przy ul. Reymonta. Po-
wierzchnia ok 180 metrów, parking, wszyst-
kie media. Teren ogrodzony. Wynajem 2170 
zł, budynek 320 tys.  zł, tel. 606 644 111.
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE(3)

I segment pomieszczeń gospodarczych, z 
możliwością przerobienia na garaż, przy ulicy 
Żołnierzy Września w Trzebnicy wraz z grun-
tem. Szerokość 4,6 metra. Cena 10 000 zł, tel. 
606 644 111.

LOKAL(2) użytkowy w Trzebnicy 37 mkw  
obok parking łatwy dojazd na ul Ks. Bochen-
ka do remontu cena do uzgodnienia, tel. 601 
764 525.

           WETERyNARZ

lek. wet. Ewa Okręglicka
TRZEBNICA

ul. B. Głowackiego 16
(naprzeciwko PZU)

godziny przyjęć:
pon. / śr. / pt. 10 - 18
wt. / czw. 8 - 14
sobota 9 - 12

    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

PRZyCHODNIA

APTEKI
dyŻuR NoCNy
przez cały 2017 rok pełni 

apteka:  Panaceum

 ul. Daszyńskiego 65
trzebnica 

OGŁOSZENIA
DROBNE

 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. 

DERMATOLOG
Irena Dudek-Zaborowska
specj. dermatolog-wenerolog

ZABIEGI LECZNICZO- KOSMETyCZNE
mgr Anna Binek tel. 726 162 805

kosmetolog, podolog

Trzebnica   ul. Wiosenna 26
wizyty lekarskie na NfZ, rej. tel. 71 387 06 03
prywatne konsultacje dermatologiczne

tel. 669 070 396
• dermatoskopia - 20 x ocena zmian 
 barwnikowych
• światłolecznictwo - system TL-01 uVB 

- 320 nm (AZs, łuszczyca)
• elektrokoagulacja i krioterapia zmian włók-

niaków, brodawek wirusowych, innych
• zamykanie naczynek krwionośnych 

(termoliza)
• peelingi medyczne twarzy
• pedicure leczniczy
• pielęgnacja stopy cukrzycowej
• usuwanie odcisków, modzeli
• leczenie wrastających paznokci i profilaktyka

SpecjaLiStyczno-
rehabiLitacyjna 

DLa Dzieci
Trzebnica  ul. Św. jadwigi 3a

Rejestracja tel.
pon - pt  8:00 - 18:00
tel. 606 454 887

PORADNIA NEUROLOGICZNA 
DLA DZIECI

lek. med. Marzena Ambicka -Ciba

REHABILITACJA DZIECI
fizjoterapeuci 

z certyfikatem metody Vojty 
NdT - Bobath, PNf

KONSULTACJE  LEKARSKIE

pediatra, neonatolog
ortopeda, nefrolog

endykrynolog

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, botox

POniEDziAŁEk 15:00-19:00
Trzebnica, ośrodek Medyczny „Zdrój”

ul. KOŚCIUSZKI 10
Centrum Medyczne ZdRój

tel. 696 115 821

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

miejsce 
na Państwa
ogłoszenie
lekarskie
telefon:

665 086 997

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

kierunek  i  godzina  odjazdu przystanki

TRZEBNICA – BOLEŚCIN – SIEDLEC PKP – TRZEBNICA
 6:10   7:20   10:10  15:08  16:20  17:20    

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   
12:32 kursuje wtorek i piątek oprócz dni ustawowo wolnych od pracy
16:35 kursuje od pon. do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy

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

TRZEBNICA – MASŁÓW – KAŁOWICE – TRZEBNICA  12:05  16:15 Przystanek nr. 12 – ul. Ks. Bochenka, 
miejsce: Al. Jana Pawła II

TRZEBNICA – UJEŹDZIEC MAŁY            14:15  15:15 A       Przystanek nr. 12 – ul. Ks. Bochenka, 
miejsce: Al. Jana Pawła II

Kursuje w dni nauki szkolnej od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy
A - w ferie zimowe i wakacje letnie kursuje tylko do Ujeźdzca Wielkiego         ważny od 02.11.2016 r. - 31.12.2017 r.
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SKLEP MEDyCZNy
MEDICA

w Gminnym Centrum 
Medycznym TRZEBNICA-ZDRÓJ

ul. Kościuszki 10
Oferuje produkty z zakresu: 

rehabilitacji, ortopedii, 
środków pomocniczych 

i profilaktyki

pon. - czw. 08:30 - 18:00                                                              
pt. 08:30 - 16:00

tel.  511 056 459, 794 587 104
umowa z Narodowym funduszem Zdrowia
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KUPIę

MIESZKANIE(1) o metrażu około 40-50 
metrów w Trzebnicy, w rozsądnej cenie, 
tel. 734 833 488. 

DZIAŁKA(3) budowlana (lub cześć działki) 
w Trzebnicy 4-6 arów, tel. 693 031 974.

POSZUKUję  DO  WYNAjęCIA

MIESZKANIE(4) w Trzebnicy, 2 lub 3 pokoje, 
rodzina niepaląca bez zwierząt, na okres 12 
miesięcy, od 1 kwietnia, tel. 605 432 606.
KAWALERKA(21) szukam kawalerki bądź 
części domu do wynajęcia w niewielkiej ce-
nie, tel 579 154 967. 
KAWALERKA(17) w Trzebnicy, tel. 669 146 703.

MAM  DO  WYNAjęCIA

MIESZKANIE(3) w centrum Trzebnicy, 42,5 
mkw , 2 pokoje w tym jeden z aneksem 
kuchennym, łazienka, wc osobno. III piętro, 
umeblowane, po kapitalnym remoncie, cena 
do uzgodnienia + kaucja, tel. 603 468 643.

MIESZKANIE(3) 48 mkw, Trzebnica, bliskie 
sąsiedztwo rynku. Dwa pokoje, kuchnia, 
łazienka, duży balkon + piwnica. Częścio-
wo umeblowane. Mieszkanie wolne od 
20.02.2017. Oplata: 1200 + czynsz +media. Ka-
ucja 1500 zł. Wyrażam zgodę na możliwość 
posiadania zwierząt, tel. 695 742 829.
LOKAL(2) usługowy. W chwili obecnej lokal 
użytkuje fryzjerka i kosmetyczka. Od lutego 
2017 r. połowa lokalu czyli 30 mkw, którą 
obecnie zajmuje kosmetyczka będzie od-
dana do najmu. Lokal znajduje się przy ulicy 
Milickiej 9 (obok sklepu Meble Bodzio). Lokal 
można zagospodarować na różne branże. 
Dogodne warunki - ogrzewanie i woda 
w cenie. Wszystkich zainteresowanych pro-
szę o kontakt, tel. 781 350 746.
MIESZKANIE(3) w Trzebnicy, dwupokojo-
we 42 mkw, w domku jednorodzinnym, cena 
800 zł + media, tel. 71 74 03 473.
MIESZKANIE(2) w Wiszni Małej, pow. 45 
mkw, opłaty 700 zł + media + 800 zł kaucja, 
tel. 514 399 495.
LOKAL(1) usługowy w centrum Obornik Ślą-
skich o pow. 67 mkw, nowe budownictwo, 
nieruchomość generuje stały miesięczny 

dochód 172 tyś + VAT, cena do negocjacji, tel. 
666 966 566.
LOKAL(1) handlowy 36 mkw, przy ul. H Po-
bożnego w Trzebnicy, cena 1200 zł, tel. 514 
399 495.
DZIAŁKA(1) 0,5 ha, w Szczytkowicach 5 km 
od Trzebnicy, z tunelem zblokowanym. Tunel 
metalowy o pow. 630 mkw, działka ogrodzo-
na, jest prąd i woda. Tunel może być przezna-
czony na prawie na prawie każdą działalność, 
cena do uzgodnienia, tel. 664 024 722, 608 
082 456
MIESZKANIE(1) nowe w Obornikach Ślą-
skich, w pełni wyposażone, dwa pokoje 
w tym jeden z aneksem kuchennym. Cena 
1000 zł + kaucja 2000 zł za dwa m-ce, dzwo-
nić po godz. 18.00, tel. 601 622 703.
MIESZKANIE(1) dwupokojowe, w Trzebni-
cy, blisko Rynku, cena 900 zł + media + ka-
ucja, tel. 722 385 938.
LOKAL(20) Część lokalu w salonie fryzjerskim 
w Prusicach na gabinet kosmetyczny, itp. tel. 
693 121 762.
MIESZKANIE(17) 2-pokojowe na wsi, 8 km 
od Trzebnicy, w domu wolnostojącym, I pię-
tro, 60 mkw. Umeblowane, stan dobry, cena  

1000 zł + opłaty. CO we własnym zakresie, 
tel. 697 607 049.
KAWALERKA(16) umeblowana do zamiesz-
kania od zaraz w centrum Trzebnicy, w cenie 
750 zł, tel. 510 955 887.
LOKAL(16) przy ul. Bochenka (obecnie PUB) 
z możliwością zmiany w użytkowaniu, tel. 
669 664 798.

ZAMIENIę

DOM(4) w zabudowie bliźniaczej Jelenia Góra 
- Cieplice z widokiem na Śnieżkę okolica zie-
lona na domek w okolicy Trzebnica. Piwnica 
z garażem na dwa auta plus 3 pomieszczenia 
gospodarcze. Pater kuchnia, salon, korytarz, 
sypialnia, łazienka po remoncie. I piętro 3 
sypialnie, łazienka korytarz ,poddasze do wy-
kończenia .Okna plastikowe, Ogrzewanie ga-
zowe, przy domu od strony widoki na Śnieżkę 
jest działka rekreacyjna oraz wykupiona dział-
ka warzywna, do z lat 90. asiaa2@go2.pl , tel. 
757 552 845.
MIESZKANIE(1) 2-pokojowe,  46 mkw, po 
remoncie, na większe, 3-pokojowe, w Trzeb-
nicy, tel. 605 271 216.

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
 71 388 81 42   wew 242 lub 243

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

wyDziaŁ  eGzeKucji  i  winDyKacji
71 388 81 79, 71 388 81 06 
wew. 279 i 406

WyDZIAŁ SPRAW OByWATELSKICH
Urząd Stanu Cywilnego
                71 388 81 16    i   71 388 81 37
Ewidencja Ludności 71 388 81 99
Dowody Osobiste 71 388 81 87
Działalność Gospodarcza 71 388 81 86

Straż  Miejska  w  trzebnicy 

                                               71 388 81 14

zakład   Gospodarki  Mieszkaniowej

                                               71 387 15 92

ośrodek  pomocy  Społecznej

                                               71 312 05 27

Gminne   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

Gminne   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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 DAM  PRACę 
OPIEKUNKA / OPIEKUN(4) osób star-
szych w Anglii! Praca na stałe lub na zastęp-
stwo – od zaraz! Atrakcyjne zarobki, spraw-
dzone i dobrane oferty, szkolenia podnoszące 
kwalifikacje! Oddział Wrocław, ul. Tęczowa 11, 
Promedica24, tel. 666 096 762 
OPIEKUN/KA OSÓB STARSZYCH(4) pra-
cuj w Niemczech. Atrakcyjne zarobki, spraw-
dzone kontrakty, szybkie wyjazdy. Oddział 
Wrocław, ul. Tęczowa 11, Promedica24,  tel. 
666 096 762.

KELNERKA/KUCHARZ(4) Restauracja 
Palermo w Trzebnicy przy ul. Jana Pawła 
II 1 zatrudni osobę na stanowisko kelnerki 
oraz kucharza. Mile widziane doświadcze-
nie. Oferujemy umowę o pracę, elastyczny 
grafik. Informacje pod, tel. 668 374 650.

KELNERKA/KIEROWCA(4) Pizzeria Pa-
lermo w Trzebnicy przy ul. Św. Jadwigi 15 
zatrudni osobę na stanowisko kierowcy 
oraz kelnerkę. Praca na wakacje, weeken-
dy lub na stałe. Oferujemy umowę o pra-
cę, elastyczny grafik. Informacje pod, tel. 
509 617 118.

DEKARZ(1) Firma budowlana zatrudni de-
karza z doświadczeniem w zgrzewaniu papy 
termozgrzewalnej, tel.  500 266 161.
KIEROWCA(21) szukam kierowcy kat. C+ E, 
wyjazdy z Trzebnicy codziennie w domu, tel. 
693 800 815.
MONTER(21) przyjmę do pracy pomocnika 
montera drzwi i paneli. Wymagane doświad-
czenie, tel. 609 968 898.
PRACA W BELGII(21) Polka mieszkają-
ca w Belgii zatrudni dziewczynę do pracy 
w domu i restauracji, tel. 667 811 211.
BUDOWLANIEC(21) zatrudnię osobę do 
prac ziemnych i budowlanych, przygotowa-
nie wykopów pod fundamenty, nawierzchnie 
z kostki, prace murarskie, itp., tel.  603 953 707.
SPRZEDAWCA(20) zatrudnię osobę do pra-
cy kawiarnio-cukierni w Trzebnicy na pełny 
etat na stanowisko sprzedawcy. Praca dwu-
zmianowa, e-mail kawiarnia.markiza@gmail.
com, tel. 603 262 837.
SPRZEDAż(19) Potrzebuję współpracowni-
ków do sprzedaży kosmetyków, tel. 601 705 863
POMOC W CUKIERNI(18) zatrudnię osobę 
do pomocy w cukierni w Trzebnicy, tel. 691 283 007.
OPERATOR KOPARKI / KIEROWCA(18) 
Zatrudnię operatora koparki i ładowarki kat. II,  
Mechanika maszyn budowlanych, Kierowcę 
kat. C oraz C+E , Wymagane doświadczenie, 
praca na terenie Prusic, tel. 690 089 917.
PAKOWACZ(17) zatrudnię osobę do pako-
wania pieczywa. Piekarnia Trzebnica,  tel. 691 
283 007.
MURARZ(18) zatrudnię murarzy, zbrojarzy, 
tynkarzy gipsowych oraz osoby do przy-
uczenia. Praca na stałe w Trzebnicy, tel. 607 
085 292.

SPRZEDAWCA/ DORADCA KLIENTA(3) 
sprzedaż płytek w oparciu o ofertę inter-
netową i stacjonarną, organizacja zamó-
wień, zleceń itp. znajomość języka nie-
mieckiego w stopniu komunikatywnym  
i prawo jazdy kategorii B, tel. 602 263 687.

SPRZEDAWCA(15) Pracownik do kawiarni 
zatrudnię osobę do pracy kawiarnio-cukierni 
w Trzebnicy na weekendy, E-mail kawiarnia.
markiza@gmail.com , tel. 603 262 837.

 SZUKAM  PRACY

KIEROWNIK BUDOWY(4) nadzór budowy 
w charakterze kierownika budowy, inspektora 
nadzoru inwestorskiego, tel. 609 577 122.
OPIEKUNKA DO DZIECKA(3) zaopiekuję 
się dzieckiem. Posiadam doświadczenie jako 
opiekunka do dziecka, jestem też mamą 6-lat-
ka. Jestem osobą odpowiedzialną, otwartą, 
pogodną, kreatywną, bez nałogów, interesuję 
się psychologią dziecięcą, tel.  534 002 300.
BUDOWLANIEC(2) szukam pracy w Trzeb-
nicy na budowie nawet jako pomocnik, tel. 
792 537 126.
SZUKAM PRACY(21) z wykształcenia 
ogrodnik, po kursie masażu, podejmę się ja-
kiejkolwiek pracy, m. in: roznoszenie ulotek, 
pomoc domowa, tel. 730 777 907.
PRACA DODATKOWA(19) złupię węgiel, 
porąbię drzewo , tel. 797 194 793.
SPRZąTANIE(2) domów, mycie okien, tel. 
510 773 825.

 KOREPETYCjE 

MATEMATYKA(3) szkoła średnia, matura, 
tel. 603 548 603. 
jęZYK ANGIELSKI(20) dla szkoły podsta-
wowej i gimnazjum- korepetycje, zajęcia 
rozwijające, przygotowanie do egzaminu 
gimnazjalnego. Lekcje indywidualne lub 
w grupach. Posiadam certyfikat B2 (wyższy 
średnio-zaawansowany). Nauczanie weeken-
dowe, w tygodniu terminy do ustalenia, (po 
godz. 15), tel. 699 252 007. 
jęZYK NIEMIECKI(17) nauczycielka pomo-
że w nauce języka niemieckiego, tanio już od 
20 zł, tel. 783 164 357.

. MOTO / BUDOWLANE / AGD

SPR ZE DAM

ROvER 414(4)  poj. 1,4, rok 1998, kolor zielo-
ny, stan dobry, bardzo wygodne auto, cena 
3200 zł, tel. 726 050 178.
FORD(4) escort 1,8 Turbo Diesel, elektryka, 
ubezpieczony, zarejestrowany, rok prod. 1998, 
cena do uzgodnienia, tel. 603 465 219.
SKUTER(4) Tgb, stan dobry, zarejestrowany, 
ubezpieczony, tel. 603 465 219.
RENAULT SCENIC(3) rok 1999, poj. 1,6/B, 
pierwszy właściciel, stan dobry, zarejestro-
wany, opłacony, cena 4500 zł, tel. 693 790 106.
SAMOCHÓD CIężAROWY(2) do 3,5t,  
plandeka  dł paki 6,05 m,  IVECO DAYLI z 2007 
r auto zakupione w salonie w Polsce, po prze-
glądzie, na chodzie, ubezpieczone ,cena do 
uzgodnienia, tel. 601 764 525.
vOLvO(2) GLE 426, biały, 1992 r. 190 tys. km, 
1500 zł., tel. 721 900 693.
AUDI(1) 80, rok 1991, poj. 1600 cm3, stan bar-
dzo dobry, kolor biały, cena 2300 zł, Trzebnica, 
tel. 71/ 312 06 76. 
FIAT(21) panda rok produkcji 2005, 1,1 benzy-
na, przebieg 130 tys. bordowy, II właściciel, 
auto kupione w salonie, wspomaganie kie-
rownicy, elektryczne szyby, poduszka po-
wietrzna, centralny zamek, radio z cd, wymie-
niony rozrząd ,olej i filtry, nowy akumulator, 
cena 8 500 zł, tel. 605 327 016.
vW(20) caddy biały, rok produkcji  2011 prze-
bieg 153 tyś. km. 1,6 tdi  vat1, ciężarowy, boga-
te wyposażenie, super stan, tel.  609 936 972.
vOLKSWAGEN(20) golf 4 benzyna, rok 
2002, niebieski, 1,8 turbo, 5 drzwiowy. pełne 
wyposażenie, cena 12500 zł do negocjacji, tel. 
724 339 319.

KOŁA(4) z felgami 175/75 „13”, 4 sztuki, używa-
ne, tel. 883 211 353.
OPONY(1) zimowe Dębica 225/45/17 4 szt.,  
tel. 609 936 972.
OPONY(1)  zimowe Barum nowe 195/50/15, 
tel.  609 936 972.
OPONY(21) Barum Polaris, zimowe, nowe 
195/50/15, 4 szt., cena 600 zł, tel. 609 936 972.
KOŁA(19) do roweru 28, SIMANO DUO, stoż-
kowe, w czarnym kolorze, kpl. przód i tył, zę-
batka 9 trybów, tel. 505 838 073.
PRZEKŁADNIA(19) kompletna z sufortem, 
SIMANO, 3 zębatki, tel. 505 838 073.
KIEROWNICA(19) z mostkiem aluminio-
wym, mostek regulowany SIMANO, tel. 505 
838 073. 
CZęŚCI(4) do fiata punto 1, tel. 603 465 219.
FELGI(20) 4 sztuki, „15” z dwiema oponami 
zimowymi na 5 śrub, tel. 601 622 703.
ZESTAW NAPRAWCZY(20) do opon, pasu-
je do kilku marek, tel. 601 622 703.
OPONY(20) zimowe, 2 szt., 165/70/R14, vee ru-
bber, mało używane, Odbiór własny: Trzebni-
ca lub Kryniczno, cena: 100 zł, tel. 606 610 955.

KRÓLIKI(4) hodowlane mieszane około 50 
szt. Pilnie sprzedam, zdrowe, różnego wieku, 
samce i samiczki. Cena 30-40 zł za szt. do ne-
gocjacji. Do obejrzenia w Zajączkowie między 
Wrocławiem a Obornikami Śląskimi, tel. 71 310 
71 60, 691 141 985.

DRZEWO(4) opałowe, tel. 603 465 219.
KOPACZKA(4) konna do ziemniaków lub 
warzyw, Ujeździec Wielki, tel. 668 302 127.
ROZSIEWACZ(4) nawozu VICON, produkcja 
holenderska, rurowy, tel. 603 465 219.
WÓZEK(4) szeregowy, podwójny firmy JANE, 
cena 250 zł, tel. 798 267 177.
CZęŚCI(4) do prasy do słomy K442, tel. 603 
465 219.
PRZYCZEPA(3) ciągnikowa SANOK D-43 
wywrotka bez dokumentów tel. 669 451 807.
CIąGNIK(2) John Deer 1030 S, rok produkcji 
1975. Ciągnik zarejestrowany, w pełni spraw-
ny, tel. 695 815 023.
WÓZ KONNY(1) przerobiony do ciągnika, 
cena 300 zł. tel. 504 439 022.
ZIEMNIAKI(1) jadalne Vineta i siano w kost-
kach, tel. 735 103 102 lub 669 414 410.

MASZYNY ROLNICZE(4) brony ciężkie, 
kultywator z wałkiem, opryskiwacz, tel. 603 
465 219.
OBORNIK(2) koński w workach, z dowozem, 
tel. 721 900 693.
KRÓLIKI(21) Kalifornijskie Czarne i Nowoze-
landzkie Białe, króliki są po ocenie sędziow-
skiej, są zaszczepione oraz posiadają rodo-
wody. Cena od 100 do 120 zł za sztukę, tel. 
663 872 269.
PALECIAK(19)  używany, tel. 601 764 525.

SKRZYNIOPALETY(16) na jabłka, jedno-
roczne, tel. 609 811 275, 669 728 250.
KOSIARKA(1) spalinowa i elektryczna, tel. 
603 465 219.

SPAWARKA(3) Migomat, stan dobry, tel. 
603 864 654.
ROLETKI(3) nowe, brąz. Paragon - 230 zł, od-
dam za 130 zł, tel. 601 198 984.
GWINTOWNICA DO RUR(3) Trzebnica, 
cena 300 zł, tel. 603 283 075.

GILOTYNA DO BLACHY(3) Trzebnica, 
cena 850 zł, tel. 603 283 075.

DRABINA(3) drewniana -15 szczebli, wzmac-
niana dołem, cena 150 zł, Trzebnica, tel. 603 
283 075.

AGREGAT(3) prądotwórczy, atrakcyjna cena, 
tel. 601 198 984.
SILNIK(2) elektryczny 370 V, 2800 obroty, 3 
-fazowy, kołnierzowy cena do uzgodnienia, 
tel. 607 050 846.
SILNIK(2) elektryczny, 180 W - 2800 obroty, 
3-fazowy, kołnierzowy, cena do uzgodnienia, 
tel. 607 050 846.
DESKI(1) budowlane, tel. 609 910 845.
SILNIKI(1) elektryczne od 0,25 do 10 kW,  
pompy sofel 4 kW 2 szt. cena do uzgodnienia, 
tel. 504 439 022.
PIŁA(1) elektryczna, nowa, do drewna, łańcu-
chowa, tel. 798 263 003.
PIEC(21) gazowy CO Vaillant 28kW, 2-funkcyj-
ny, wiszący, pompę CO typ PCO-25, tel. 605 
365 312.
UMYWALKA(21) 60 x 60 , tel. 605 365 312.
STEROWNIK(21) dmuchawa do pieca 150 zł, 
tel. 660 440 377.
BETONIARKA(21) 100 L, cena 300 zł, tel. 513 
918 288.
KABINA(2) czyli brodzik i kabina, warunek 
sprzedaży własny demontaż, wymiary 
90x90 cm. aluminiowo-szklana z profili, 
kosztowała ok 1500 zł, moja cena 300 zł / do 
negocjacji, Oborniki Śląskie, tel. 732 244 683.

ŁADOWACZ(18) cyklop, stan dobry, bardzo 
sprawny, serdecznie polecam, tel. 535 091 637.
OŚWIETLENIE(18) kuchenne, sztuk 5, 
z dwoma transformatorami, tel. 691 498 650. 
MŁOT UDAROWY(18) Bosh, stan bardzo 
dobry, 400 zł, tel. 505 838 073.
KARCHER(18) 720, stan sprawny, 550 zł, tel. 
505 838 073.
PODEST GRZEjNY(18) Stanowiskowy Elek-
tryczny Podest Grzejny, wymiary 62 x 46 x 3 cm 
/ Moc 300 Wat, cena 676,50 zł, tel. 505 415 704.

MŁOT (16) udarowy marki BOSS, średniej 
wielkości , cena 400 zł, tel. 505 838 073.

KRAjALNICA(4) MAGA 612 profesjonalna 
do wędlin i sera (przemysłowa do sklepu), 750 
zł, tel. 605 045 514.
KRAjALNICA(4) MAGA 310 do wędlin i sera 
550 zł, tel. 605 045 514.
WILK(4) do mielenia mięsa 550zł, Sprzęt 
sprawny używany w sklepie mięsnym, tel. 605 
045 514.
MAGIEL(3) elektryczny, atrakcyjna cena, tel. 
697 596 235.
CHŁODZIARKA(2) wysoka z przeszklonymi 
drzwiami/2 szt. / - 200 zł, tel. 601 764 525.
LODÓWKO-ZAMRAżARKę(1) Amica, 
400 zł, tel. 727 502 656.
MASZYNA DO SZYCIA(21) Łucznik w szaf-
ce, zapasowe stopki, szpulki 150 zł (elektrycz-
na), tel. 660 440 377.
EKSPRES(21) do kawy na kapsułki, nowy, 
produkcji szwedzkiej, dodatkowo paczka 
kapsułek 220 zł, tel. 660 440 377.
PODGRZEWACZ(21) do butelek marki Lovi. 
Nowy 85 zł, używany 50 zł. Gwarancja. Tel. 501 
480 000.

LODÓWKA(21) WHIRLPOOL ARC 6678 Inox. 
Cena 750 zł (do uzgodnienia), tel. 501 480 000.

ZAMRAżARKę(21) szuflady GORENJE Mo-
del F6181AW stan jak nowa, gwarancja. Cena 
1100 zł, tel. 501 480 000.

BLENDER(21) Nowy BOSCH MaxoMixx. Cena 
230 zł, tel. 501 480 000.

ZMYWARKA(20) pod zabudowę, SIMENS, 
bardzo dobrym stanie, sprawna, cena 250 zł, 
tel. 514 399 495.

WITRYNA(19) chłodnicza dwudrzwiowa 
używana cena 200, tel. 601 764 525.

ROBOT(19) kuchenny KASIA model 116/B 
z blenderem, cena 250 zł stan, bardzo dobry, 
tel. 605 113 822.

SAUNA(4) przenośna parowa Total, używana 
ok 20 razy, 80 zł - cena do negocjacji, tel. 696 
095 538.

KUCHENKA(18) elektryczna na 4 palniki, 
cena do uzgodnienia, tel. 71 310 73 73.
KUCHENKA(15) elektryczna, dwupłytowa, 
cena 60 zł tel. 502 677 578.

ROWER(4) dziecięcy od 5 do 10 lat, cena 80 
zł, tel. 532 531 433.
ROWER(4) ADWENTURE z metalowymi błot-
nikami, bagażnik, cena 140 zł, tel. 532 531 433.
STACjONARNY ROWER(3) treningowy, 
idealny do rehabilitacji oraz utrzymania kon-
dycji. Odbiór w Trzebnicy. Tel. 574 183 289.

CHODZIK INWALIDZKI(2) stan bardzo 
dobry, tel. 721 900 693.
SPACERÓWKA(2) typu parasolka. Firma 
Baby Point/Coneco traffic. Wózek jest bardzo 
lekki(7.5kg), kolor szaro-niebiesko-czerwony, 
zwrotny (obrotowe kółka) + blokady na kół-
kach. Jest bardzo funkcjonalny i łatwo daje się 
prowadzić, koszyk na zakupy, pasy zabezpie-
czające wymiary po złożeniu 39 x 26 x 30, tel. 
785 956 184.

ROWER(2) elektryczny 24 V - 250 W silnik, 
damka biały koła 26, cena do uzgodnienia, 
tel. 607 050 846.
WÓZEK INWALIDZKI(1) tanio sprzedam, 
tel. 669 821 423. 
CHODZIK(21) (balkonik) 4-kołowy, składany, 
tel. 605 365 312.
NOSIDEŁKO(3) dla lalek, cena 15 zł. tel. 693 
790 106.

TELEFON(4) myPhone POCKET, czarny, 
nowy, nie używany. Wszystko w foliach, kar-
tonik. Może być dobrym prezentem szczegól-
nie dla osób szukających niedrogiego proste-
go, telefonu. Cena 189 zł,  tel. 691 141 985.

DRUKARKA(3) urządzenie wielofunkcyj-
ne (drukarka laser, ksero, skaner), Samsung 
xpress m2875fd, mało używane w domu, Od-
biór własny: Trzebnica lub Kryniczno, cena: 
490 zł,  tel. 606 610 955.

TELEWIZOR(1) LG, 20 cali + dekoder, cena 
300 zł, tel. 535 145 266.
KEYBORD(21) firmy casio, cena - 75 zł, tel. 660 
440 377.
ODTWARZACZ(21) Blu-ray firmy LG prak-
tycznie nieużywany + 30 filmów oryginal-
nych 220 zł, tel. 660 440 377.
APARAT(20) fotograficzny. Kodak - 65 zł, tel. 
601 198 984.

 ROWERY /  WÓZKI 

SPR ZE DAM

RTv / MEBLE / RÓżNE
SPR ZE DAM

FIRMA  VIDIAN
ZATRUDNI

SZWACZKI
KRAWCOWE

na bardzo dobrych
warunkach

ZAPEWNIAMY
TRANSPORT

Świątniki
ul. Trzebnicka  15

 tel.  71 387 05 46
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ODTWARZACZ PŁYT CD(18) Sony, stan 
sprawny, 100 zł, tel. 505 838 073.

SZAFA(4) trzydrzwiowa, drewniana z lat 60-
tych, cena 200 zł, Ujeździec Wielki , tel. 668 
302 127.
WERSALKA(4) kolor ciemny brąz, 2 fotele, w 
dobrym stanie, Trzebnica, tel. 668 302 127.
SZAFA(3) narożna Black Red White system 
XXI, kolor olcha, wysokość / szerokość / głę-
bokość ) :szafa narożna (189,5/33,5-68/33,5-
68) 250 zł, tel. 693 790 106.

MEBLE KUCHENNE(3) używane w bardzo 
dobrym stanie z wyposażeniem: kuchnia 
gazowo elektryczna – Indesit, zlewozmywak 
metalowy dwukomorowy z ociekaczem 
- Franke + bateria - Hansgrohe, lodówko-za-
mrażarka (vintage) - Gorenje. Odbiór własny 
– Trzebnica, tel. 48 574 183 289.

żYRANDOL(3) cena 50 zł, tel. 693 790 106.

WERSALKI I FOTELE(3) dwie wersalki i fo-
tele (używane), piec CO KAMINO 1/1 tel. 607 
431 604, 726 009 831.
MEBLE(3) Bawaria sypialnia, witryna, szafka 
pod telewizor, komoda i komplet wypoczyn-
kowy skórzany z ławą. Stan mebli bardzo do-
bry, tel. 608 697 330.
KANAPA(3) IKEA rozkładana, cena 300 zł, 
Trzebnica, tel. 603 283 075.

ŁÓżKO(3) dziecięce, drewniane, materac - 
stan bdb. Wymiary: dł. 166, szer. 86, wys. 56. 
Cena 250 zł, tel. 602 880 583.

ŁÓżKO SOSNOWE(3) młodzieżowe z szu-
fladami+ materac 180 x 80. Cena 180 zł, tel. 
698 946 880.

PÓŁKA SOSNOWA(3) cena 120 zł, tel. 698 
946 880.

WERSALKA(2) 2-osobowa mało używana, 
cena 200 zł, tel. 605 327 016.
MEBLOŚCIANKA(2) czeska z połyskiem, 
wym. dł. 4,00 m, wys. 2,40 m w dobrym sta-
nie. Cena 350 zł, tel. 605 327 016.

BIBLIOTECZKA(2) na książki, częściowo 
przeszklona, cena 80 zł, tel. 605 327 016.

MEBLE(2) „Bawaria”: Łóżko, szafki nocne, ko-
moda, witryna, szafka RTV, krzesła 6 sztuk, 
stół, tel. 608 697 330.
MEBLE(2) zestaw wypoczynkowy + ława, 
skóra retro, sofa GLORY – skóra retro, fotel 
Fryderyk, i inne, stan mebli bardzo dobry, tel. 
608 697 330.
MEBLE(1) antyki , tel. 798 263 003.
MEBLE OGRODOWE(1) komplet wypo-
czynkowy, tel. 798 263 003.
SOFKA(20) młodzieżowa z funkcją spania i po-
jemnikiem na pościel. Bardzo dobry stan, uży-
wana 11 miesięcy. Cena 670 zł., tel. 505 239 816.

PÓŁKA NAROżNA(20) wymiary wys. 25cm, 
gł. 23cm,cena 95zł, tel. 694 057 540.

SZAFA(20) trzydrzwiowa typu Komandor, 
duża, funkcjonalna, ładna, bardzo dobra ja-
kość, cena 2 tys., tel.  697 607 049.
ŁAWA(20) kwadratowa, biała, masywna, bar-
dzo dobra jakość, cena 300 zł, tel. 697 607 049.
STÓŁ(3) rozkładany BRW, wm. 1,00x0,80 po 
rozłożeniu 1,5x0,80 lub 2,0x0,80 ,cena 200 zł, 
tel. 693 790 106.

SOFA / WERSALKA(20) 2 osobowa, 3 letnia, 
rozkładana, z pojemnikiem na pościel. Stan 
bardzo dobry. Wymiary po rozłożeniu 200 x 
118 cm. Cena 220 zł. Odbiór wyłącznie oso-
bisty z własnym transportem tel. 730 717 272.

KOMPLET KUCHENNY(1) stolik + 2 tabore-
ty, nowy w kartonie, cena 200 zł, tel. 514 399 495.

KOMPLET WYPOCZYNKOWY(19) skó-
rzany 3+2+1, sofa z funkcją spania, stan bar-
dzo dobry, cena: 2500 zł (do negocjacji, nowa 
cena: 7000 zł. tel. 722 109 157.

ROLKI(3) roz. 30-34, cena 45 zł. tel. 693 790 106.

SNOWBOARD(3) +wiązania firmy Burton, 
cena 350 zł, tel. 660 350 719.

KASK(3) narciarski dla dziecka rozmiar M(52-
55 CM)+gogle firmy Briko, cena 60 zł, tel 698 
946 880.

KASK(3) narciarski Rossignol rozmiar M/L + 
gogle, cena 120 zł, tel. 698 946 880.

SZCZENIAKI SHIH TZU(4) cena 600 zł 
plus gratisy, dzwonić po godz. 16.00, tel. 883 
850 340.

BUDY DLA PSÓW(2) nowe, ocieplane. Śred-
nia cena 200 zł, Duża 300 zł, tel. 661 627 423.

ATLAS(1) do ćwiczeń, profesjonalny, cena 
750 zł, tel. 535 145 266.
ŁYżWY(1) figurowe rozm. 37-40 w bardzo 
dobrym stanie. Cena 50 zł, dzwonić po godz. 
15-tej, tel. 505 022 012.
 

MIŚ(3) maskotka misia, wys. ok 50 cm, cena 15 
zł. tel. 693 790 106.

LALKI(3) Barbi, 15-8 zł szt., tel. 693 790 106.

AKCESORIA  DLA  DZIECI 

SPRZEDAM

Operator Maszyn Produkcyjnych 

Operator Maszyn         Lider Zmiany     
Brygadzista        Kierownik Zmianowy 

Wyślij swoje CV- rekrutacja@tarczynski.pl, 
 przyjdź do nas – Ujeździec Mały 80,  55-100 Trzebnica  

zadzwoń tel. 71 866 85 20 ,  
603 590 856 

 
 

 
 

Sam zdecydujesz jak szybko awansujesz !

Pensja to Twój czysty zysk: 
• Bezpłatny dojazd do pracy;
• Darmowa stołówka;
• Bezpłatna prywatna opieka medyczna;
• Możliwość skorzystania z karty Multisport;
• Stabilne zatrudnienie – umowa o pracę  bez pośredników.

Jeśli :
• Jesteś ambitny i chcesz się rozwijać;
• Uważasz, że „chcieć to móc”;
• Jesteś spostrzegawczy i wielozadaniowy -skontaktuj się z Nami!
• Doświadczenie w pracy w obszarze produkcji będzie dodatkowym atutem
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BUTY (19) narciarskie firmy Rossignal, wkładka 
315 mm cena 200 zł, tel 693 280 780.

LALKA(3) szmaciana, cena 10 zł. tel. 693 790 106.

ŁÓżECZKO(3) dziecięce, tel. 607 431 604, 
726 009 831.
RAMPA(3) do zabawy, cena 15 zł, tel. 693 790 106.

TRANSPORTER(3) do zabawy dla zwierza-
czków, cena 15 zł., tel. 693 790 106.

UBRANIA

SPRZEDAM

SANDAŁKI(4) dziewczęce, dla księżniczki 
rozm. 31-32, cena 20 zł., tel. 693 790 106.

KALOSZE(3) dziecięce , oficerki, roz. 31, cena 
25 zł. tel. 693 790 106.

ATRAKCYjNE CENY!

DRES(3) nowy, Puma, rozm. 158-164, cena 
100 zł, tel. 693 790 106.

BUTY(3) NOWE, rozm. 38 cena 40 zł, tel. 693 
790 106.

KOżUCH(3) damski do kolan, odpinany kap-
tur, tanio, tel. 601 198 984.
KURTKA(3) ramoneska, zamszową, kolor 
pudrowy róż, H&M, nowa z metką, rozmiar 
S/M, cena 50 zł. tel. 605 464 457.

GARNITUR KOMUNIjNY(3) spodnie, ka-
mizelka, marynarka, rozm. 128-134, cena 100 
zł, tel. 693 790 106.

KOSZULE/ SPODNIE(3) do komunii, cena 
15 zł/szt. tel. 693 790 106.

RestauRacja 
Kościuszki 18a
Trzebnica
tel. 724 888 886
ceskabeseda .pl

Z  OSTATNIEj  CHWILI

SPRZEDAM

FOTELE(19)  skórzane: jeden dwuosobowy 
i dwa jednoosobowe. Cena do uzgodnienia, tel 
793 032 093. 

SUKNIA ŚLUBNA(3) sprzedam lub za-
mienię na coś innego / piękna, nietypowa 
w stylu staropolskim, książęcym plus welon 
koronkowy i peleryna, rozmiar 38, Trzebnica, 
Cena do negocjacji, tel. 696 095 538.

KOMBINEZON(4) czarny skórzany damski 
- na drobną kobietkę, bądź nastolatkę - kom-
binezon na motor XS. Jak widać na zdjęciach 
górę można połączyć ze spodniami za po-
mocą zamka, w spodniach i kurtce kieszenie, 
odblaski. Kombinezon był raz założony, brak 
jakichkolwiek śladów użytkowania. Cena 
1100 zł. Odbiór i do obejrzenia w Trzebnicy. 
tel. 691 141 985.

KUPIę / ODDAM / PRZYjMę

KupięMASZYNę(1) tokarki, silniki elektrycz-
ne, tel. 692 466 363.
PrzyjmęLODÓWKę(1) potrzebująca osoba. 
Tel. 601 198 984.

KupięPRZYCZEPKę(3) lekką, typu "SAM", 
do remontu, zarejestrowaną z dokumentami 
(konieczne) w rozsądnej cenie., tel. 507 843 124.
PoszukujęOSOBY(3) na wspólne dojazdy 
do pracy moim samochodem z Trzebnicy do 
Obornik Śląskich oraz z powrotem. Pracuje 
od 7 do 15. Dzwonić po 15, tel. 732 770 392.

Z AGUBIONO

KUNDEL(4) Zaginął piesek, na obroży ma 
serduszko z numerem telefonu weterynarza. 
Proszę o kontakt pod numer tel. 602 102 991.

CZYTNIK KSIążEK(4) Uwaga!! Za-
ginął: KINDLE PAPERWHITE firmy AMA-
ZON, nr seryjny UPS: 848719056594; DSN: 
G090G10554650Q1S. Uczciwego znalazcę 
czeka nagroda pieniężna, tel. 783 094 443.

LiGota pięKna 

ulibus@onet.pl  

tel. 507 169 132
         692 803 186

PRZEWOZy
OSOBOWE

lakiery hybrydowe marki Chiodo Pro i Chiodo soft / żele budujące /  
płyny / urządzenia (lampy, frezarki, parafiniarki) / pilniki i polerki / 

ozdoby / kosmetyki do pielęgnacji dłoni i stóp APIs, BIELENdA, fARMoNA

Trzebnica Rynek 19 
od godz. 9.00 do godz. 17.00       tel.  666 477 203

sklep z artykułami do stylizacji i pielęgnacji paznokci

Golden rose 
l akiery do pa znokci i  pomadki
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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 

SCHODY
100 % 

DREWNIANE
DĄB  jESION
 BUK  SOSNA

cena od 4,5 tys. zł.

tel. 602 728 266
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GEOMETRIA   3D  NOWOŚĆ  2017 
JEDYNE URZĄDZENIE w powiecie trzebnickim
BADAJACE GEOMETRIĘ  POJAZDÓW W SYSTEMIE 3D!!! . . .

Szczytkowice 91  
tel. 785 233 408

GoDziny pracy:  
PON-PT  8-17   

SOBOTA  8-14

Szczytkowice 91 

 tel. 785 233 408
GoDziny pracy:  PON-PT  8-17   

SOBOTA 8-14
zapraszamy

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

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 40zł       

.

.

,

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

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-pap."   ul. Witosa 16 
(Stary zegarmistrz obok urzędu Miasta)

PREZENTY!!!

Firma   TOMIK   oferuje 

PrOFeSJOnALne
czySzczenIe

- DYWANÓW 
- WYKŁADZIN 
- TAPICERKI 
 SAMOCHODOWEJ 
- MEBLI TAPICEROWANYCH

Konkurencyjne ceny!

tel. 693 431 523 

SZAMBA
Zbiorniki na deszczówkę, biologiczne oczyszczalnie 

ścieków, przyłącza wodno - kanalizacyjne

telefon 605 331 903
Paweł Madaliński   /  skarszyn 48   /   Trzebnica

REJESTRACJA 
KART Sim 

• dokładne ceny zależą od rozmiaru 
• w ofercie  wiele innych opon
• opony są nowe pełnowartościowe 
• opony z gwarancją na 2 lata

OPONy DO BUSÓW  14, 15, 16 C OPONy  OSOBOWE
Michelin  600 zł  /  400 zł  !!! Michelin 14''   250 zł   /  160 zł  !!!

Fulda  500 zł  /  300 zł - 400 zł  !!! Kormoran 14''  160 zł   /  130 zł  !!!

Vredestein  500 zł  /  300 zł - 400 zł  !!! Vredestein 16''  350 zł   /  250 zł  !!!

Kormoran  300 zł  /  250 zł  !!! Fulda 13''  170 zł   /  100 zł  !!!

Wyprzedaż Opon letnich roczniki  2012 - 2014

SPRZEDAż WĘGLA
P.H.u. "jARos" węgIEL Z PoLsKIEj gRuPy góRNICZEj

KoSTKA / oRzech / eKogRoSzeK 
miAł / pelleT LuZEM LuB W WORKACh

TRZEBNICA     ul. Chrobrego 26
NOWA LOKALIZACjA - dawny ARAj

tel. 609 514 915 / 697 011 953

U s ł U g i  
WODNO
-KaNaLIZacYjNe
hYDrauLIcZNe

studnie wodomierzowe
systemy pomiarowe

tel. 885 886 997
e-mail. biuro@eco-flow.pl

trZebNIca
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R E K L A M A

ul. Głowackiego 9   Trzebnica
(jesteśmy  naprzeciw straży pożarnej)

godziny otwarcia: 
pon.–pt.  10:00 – 18:00   sob.  9:00 - 14:00

TORINO

SORANO

polub Nas :)  

KABE  STYL

www.kabestyl.pl
kabestyl@gmail.com

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
NAJNIŻSZE CENY 

OKNA     ROLETY    DRZWI 
PARAPETY    MOSKITIERY

DRUTEX / PORTOS / INTRAX / PORTA / 

POSKONE / ERKADO / INTENSO / DRE

TRZEBNICA   
ul. Wrocławska 3
tel. 570 903 105

Fines S.A. z siedzibą w Sopocie (81-842), ul. Józefa Wybickiego 13C, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ pod numerem 
KRS 0000416708, NIP 585-141-25-21, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 zł, opłaconym w pełni, działa poprzez swoich Autoryzowanych Partnerów jako pośrednik 
kredytowy banków: Alior Bank SA, Bank Pocztowy SA, Getin Noble Bank SA, Nest Bank S.A., Plus Bank SA, TF Bank AB, Ferratum Bank p.l.c, BZ WBK SA, Deutsche Bank Polska SA, ING 
Bank Śląski S.A, Raiffeisen Bank Polska SA oraz firm pożyczkowych: Aasa Polska SA, Axcess Financial Poland Sp. z o.o., InCredit Sp. z o.o., NetCredit Sp. z o.o., IPF Polska Sp. z o.o., Optima 
Sp z o.o., Provident Polska SA, TAKTO Finanse Sp. z o.o., SMS Kredyt Sp. z o.o., SuperGrosz Sp. z o.o. , Vivus Finance Sp. z o.o., Zaplo Sp. z o.o., Fundusz Mikro Sp. z o.o., Iwoca Poland Sp. z o.o. 
oraz Pragma Faktoring S.A. W zakresie umów ze współpracującymi bankami i firmami pożyczkowymi Fines S.A. jest umocowany do: przedstawiania oferty kredytowej/pożyczkowej; 
przetwarzania danych, informacji i dokumentów dotyczących osób ubiegających się o kredyt/pożyczkę oraz przekazywania im informacji i dokumentów kredytowych; (w niektórych 
przypadkach) podpisywania umów kredytu/pożyczki i/lub wypłaty kwoty kredytu/pożyczki na podstawie otrzymanych pełnomocnictw; wyjaśniania przyczyn braku spłaty kredytu/
pożyczki. Stan na dzień 02.02.2017 r.

OFERTA KREDYTOWA
• kredyty gotówkowe 
• kredyty dla przedsiębiorców 
• kredyty dla wolnych zawodów 
• kredyty samochodowe, leasingi 
• pożyczki pozabankowe

Fines Operator Bankowy TRZEBNICA, ul. Świętej Jadwigi 6D
tel. 607 231 435, e-mail: trzebnica@operatorbankowy.pl

www.fines.pl

KREDYTY GOTÓWKOWE:
Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem wielu banków, dzięki 
czemu w jednym miejscu możesz sprawdzić najkorzystniejszą 
ofertę kredytów gotówkowych dla siebie. 
W ofercie kredyty do 220 tys. bez zabezpieczeń nawet na 12 lat


