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Wielka orkiestra

W tegoroczną akcję WOŚP wpisało
się tragiczne wydarzenie związane
ze śmiercią Prezydenta Gdańska
Pawła Adamowicza. Jednak ten
dzień to także całe pokłady dobra, ludzkiej hojności, życzliwości
i współczucia. Łączna kwota 27.
Finału WOŚP w Trzebnicy to:

43 315,47 zł.
Str. 18-19

Zgodnie z tradycją w Sylwestra odbył się 34. Uliczny Bieg Sylwestrowy. Burmistrz Gminy
Trzebnica Marek Długozima w samo południe dał znak do rozpoczęcia biegu, życząc wszystkim startującym szybkiego dotarcia do mety i pomyślności w Nowym Roku 2019. Wydarzenie już tradycyjnie miało wymiar charytatywny. Podczas rywalizacji zebrane zostały
środki finansowe na rehabilitację i sfinansowanie zakupu specjalnego samochodu do przewożenia osób na wózkach inwalidzkich dla braci - Marcina i Przemka Kolczaków z Jaźwin.
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Odszedł Paweł Adamowicz,
Prezydent Miasta Gdańska. Łączymy się w głębokim bólu z rodziną,
bliskimi oraz mieszkańcami.
Jednocześnie informujemy, że na
dzień pogrzebu Pawła Adamowicza
Prezydent RP Andrzej Duda
ogłosił żałobę narodową.
Potrwa ona 26 godzin od piątkowego do sobotniego wieczora.
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Pożegnanie Jerzego Hołdanowicza
Pogrzeb śp. Jerzego Hołdanowicza, 7 stycznia 2019 roku
Poniżej prezentujemy przemówienie wygłoszone przez burmistrza Marka Długozimę podczas uroczystości pogrzebowych śp. Jerzego Hołdanowicza, burmistrza Gminy Trzebnica w latach 1998-2006.
Ceremonia miała miejsce 7 stycznia 2019 roku o godz. 13.00 na cmentarzu przy ul. Prusickiej.

"Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina
na wszystkie sprawy pod niebem"
Księga Koheleta
Szanowni Państwo,
Uczestnicy dzisiejszej uroczystości pogrzebowej,
Czcigodny Księże Dziekanie,
A szczególnie pogrążona w żałobie Rodzino Zmarłego,
Córko Jadwigo,
Synu Krzysztofie,
Bliscy śp. Jerzego Hołdanowicza,

Przypadł mi dziś w udziale smutny zaszczyt pożegnania. W imieniu własnym, a także w imieniu wszystkich mieszkańców Gminy
Trzebnica z głębokim żalem i równocześnie z wielkim szacunkiem
żegnam dziś mojego poprzednika śp. pana burmistrza Jerzego
Hołdanowicza. Niezbadane wyroki Opatrzności Bożej sprawiły, że
nadszedł dla Niego kres ziemskiej wędrówki. I choć rozłąka jest
naszym losem, to jednak ludzie nigdy nie odchodzą do końca. To
dzisiejsze - ostatnie pożegnanie - skłania nas wszystkich do chwili
zadumy i refleksji. Wspominamy sprawy i działania, które łączyły
nas ze śp. panem Jerzym Hołdanowiczem.
Przede wszystkim w sercach i w pamięci wielu z nas zapisał się
jako burmistrz, który swój urząd sprawował przez dwie kadencje
- od 1998 do 2006 roku. Był doktorem Politechniki Wrocławskiej.
Przed objęciem urzędu burmistrza, a także po jego zakończeniu,
prowadził także własną firmę jako lokalny przedsiębiorca. Osobiście miałem okazję poznać pana Jerzego i podjąć z nim współpracę
wiele lat temu, kiedy ja pełniłem funkcję dyrektora banku PKO BP
w Trzebnicy, a on służył miastu i jego mieszkańcom jako burmistrz.
Wcześniej mieliśmy jeszcze okazję współpracować razem w komisji do spraw inicjatyw gospodarczych. Już wtedy angażował się
w działalność społeczną i samorządową. Zawsze wykazywał się
dużą wiedzą i profesjonalizmem. Był na wskroś autentyczny w tym,
co robił i mówił. We wszelkich działaniach, które podejmował kierował się przede wszystkim dobrem wspólnym, ale również poczuciem obowiązku i odpowiedzialności za powierzone mu losy naszej
Małej Ojczyzny. Śp. Jerzy Hołdanowicz był burmistrzem Gminy
Trzebnica w okresie licznych zmian w Polsce, których ramy wyznaczają nowe podstawy prawne dla samorządu, wprowadzenie trójszczeblowego podziału administracyjnego czy też proces akcesji
Polski do Unii Europejskiej.
Osobiście, w sercu pozostanie mi wspomnienie naszych serdecznych relacji, które przez te wszystkie lata udało nam się podtrzymać. Pamiętaliśmy zawsze o swoich imieninach, składaliśmy sobie
serdeczne życzenia świąteczne. Ja często pisałem smsy z życzeniami, on dzwonił mówiąc, że tak mu łatwiej. W tych kontaktach było
zawsze dużo serdeczności i życzliwości.
Jestem przekonany, że my tutaj zebrani, w tym współpracownicy
Pana Burmistrza oraz pracownicy Urzędu Miejskiego i jednostek
samorządowych, radni miejscy, ludzie, z którymi współpracował
przez te wszystkie lata, swoją obecnością wyrażamy dziś szacunek,
a także wdzięczność za całe dobro uczynione przez niego na rzecz
mieszkańców naszej gminy.

Szanowny Panie Burmistrzu,
Niech ten gest będzie naszym pożegnaniem, a jednocześnie podziękowaniem za
Pana pracę i zaangażowanie w sprawy miasta i gminy, również za Pana obecność wśród nas, która - ufam głęboko - nie kończy się tym dzisiejszym rozstaniem, a jest zapowiedzią tego, co obiecał nam Dobry Ojciec w Niebie. Żegnamy Cię bowiem ze smutkiem, ale i z chrześcijańską nadzieją, że miłosierny Bóg,
u którego "dobre czyny człowieka idą za nim", przyjmie Cię do wiecznego królestwa obdarzając wiekuistą nagrodą.

Szanowny Panie Burmistrzu,
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C i e pł e M i ej s c e w Trzebnicy
8 stycznia o godz. 14.00 w Trzebnicy otwarto
Ciepłe Miejsce. To przestrzeń wymiany, która
służy integracji i wzajemnej pomocy. W Ciepłym Miejscu można zostawić rzeczy w dobrym stanie, ale można też zabrać stamtąd
to, czego akurat potrzebujemy. Inicjatywa powstała dzięki współpracy burmistrza Marka
Długozimy z panią Anną Morawiecką koordynatorką projektu, prezes Fundacji Ludzka
Sprawa, zastępcą dyrektora Wrocławskiego
Domu Literatury.
Ciepłe Miejsce to pomysł na
pożyteczną aktywność społeczną. Miejsce może być budynkiem, namiotem, wiatą lub tak,
jak w przypadku Trzebnicy – autobusem. Biały „Polbus” zaparkował przed Urzędem Miejskim
w Trzebnicy we wtorek o godz.
14.00. Można w nim zostawić
rzeczy typu odzież, koce, sprzęt
domowy. Organizatorzy akcji
uwrażliwiają, by były to rzeczy
w dobrym stanie. Do autobusu
można też wejść i zabrać to, czego
akurat potrzebujemy. Idea brzmi:
zabranie czegokolwiek nie zmusza do zostawienia, zostawienie
do zabrania. Zdaniem inicjatorki
pani Anny Morawieckiej Ciepłe
Miejsce ma integrować, cieszyć,
a także pomagać.

- Przekaz apelu jest prosty:
Nie wyrzucaj rzeczy, które są
w dobry stanie. Mogą się przydać
twojemu sąsiadowi. Nie kupuj.
Sprawdź, czy to, czego potrzebujesz, znajduje się w Ciepłym
Miejscu – mówi pani Anna Morawiecka i nie kryje wdzięczności za pomoc okazaną przy
organizacji: - Bardzo serdecznie
chciałam podziękować panu burmistrzowi Markowi Długozimie
za zaproszenie do współpracy
i pomysł stworzenia Ciepłego
Miejsca w Trzebnicy, za wyrażenie zgody na postawienie busa na
parkingu przed Urzędem Miejskim, ale także za zaangażowanie
oraz patronat nad tym miejscem.
Chciałam też podziękować prezesowi POLBUS-PKS Sp. z o.o.

▶ O f icj alne ot warc ie Cie p ł e go M iej sc a w Tr ze b nic y o d by ł o się 8 st yc z nia . Wz ię li w nim

u d z ia ł b u rm ist r z M are k D ł u goz im a , p re z e s Fu n d acj i Lu d z k a Sp rawa , z astę p c a d y re k to ra Wro c ł aws k ie go D o mu Lite rat u r y o ra z ko o r d y nato r p roj e k t u Anna M o raw ie c k a , p re ze s PO L- BUS - PK S K r z ys z to f B al awej de r, nac ze lnik W yd z ia ł u Oś w iat y K r yst y na H a ł ad aj ,
nac ze lnik W yd z ia ł u Poz ys k iwania Fu ndu s z y Pawe ł Zie m b i ńs k i oraz p racow nik Ur z ę du
M iej s k ie go Ewa B r z e gows k a .

Krzysztofowi Balawejderowi za
życzliwość i udostępnienie busów, w których funkcjonują Ciepłe Miejsca. Przypomnę, że od
miesiąca podobny autobus stoi
również w Pęgowie.
Burmistrz Marek Długozima
przyznaje, że pomysł jest innowacyjny i z pewnością będzie
cieszył się dużą popularnością

wśród mieszkańców miasta: - Jestem przekonany, że Ciepłe Miejsce to coś więcej niż tylko pomoc
potrzebującym. Mogą z niego
korzystać wszyscy, którzy chcą
podzielić się z innymi tym, co
sami posiadają, ale zachęcam, by
zajrzeli tu również ci, którym być
może akurat czegoś brakuje. Gratuluję pani Annie Morawieckiej

pomysłu i ogromnie się cieszę,
że przyszła z nim do mnie. Dziękuję również prezesowi POLBUS-PKS, panu Krzysztofowi
Balawejderowi za włączenie się
w akcję. Mam nadzieję, że idea
Ciepłych Miejsc znajdzie swoich
sympatyków w całym kraju.
[sh]

„Non omnis moriebaris” („Nie wszystek umarłeś”). Tu, na trzebnickiej ziemi, swoją pracą wycisnąłeś ślady, których nie zatrze upływający czas. Będziesz żył w naszej pamięci i w dziełach, które po sobie zostawiłeś.
Spoczywaj w pokoju!
W sposób szczególny słowa współczucia i głębokiego żalu kieruję dziś w stronę
dzieci. Córce Jadwidze i synowi Krzysztofowi, a także ich rodzinom i bliskim
składam wyrazy głębokiego współczucia i żalu. Niech obietnica życia wiecznego złożona nam przez miłosiernego Boga będzie w tym czasie prawdziwym
pocieszeniem dla Was, bo tak jak przejmująco mówił św. Jan Paweł II, „życie
zwycięży: ta nadzieja nie może nas zawieść. Tak, życie zwycięży, ponieważ po
stronie życia stoi prawda i dobro. Po stronie życia stoi Bóg, który miłuje życie
i obficie nim obdarza”. (Jan Paweł II, 2001).

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

Z wielkim smutkiem żegnam

▶ W c ie p ł y m miej scu k a ż d y m oż e zost awić r ze c z y t y p u o d z ie ż , ko ce ,

sp r z ę t dom ow y. M oż na te ż t u wej ś ć i z ab rać to c z e go ak u rat p ot r z e b u j e my.

Prezydenta Gdańska,
doświadczonego i cenionego samorządowca,
Człowieka całym sercem oddanego społeczności lokalnej
oraz idei budowy i rozwoju samorządności w Polsce.

"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Ks. Jan Twardowski

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiam o śmierci
śp. pana

Pawła Adamowicza

Panie Prezydencie,

Jerzego Hołdanowicza

Rodzina Samorządowa będzie zawsze o Panu pamiętać.

burmistrza Gminy Trzebnica w latach 1998-2006,

Rodzinie, Bliskim Zmarłego,

doktora Politechniki Wrocławskiej, lokalnego przedsiębiorcy.
Synowi Krzysztofowi oraz córce Jadwidze,
a także rodzinie, przyjaciołom i bliskim składam
wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia.

a także odczuwającym bolesną stratę
Mieszkańcom Gdańska
składam wyrazy szczerego współczucia

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

▶ Bu s , k tór y p e ł ni r o l ę c ie p ł e go miej sc a j e st z aparkowany na park ingu
p r ze d Ur zę de m M iejs k im w Tr ze b nic y i ot war t y 24 go d z iny na dob ę d l a
ws z yst k ic h c hc ąc yc h p om ó c i tej p om o c y p ot r ze b uj ąc yc h .

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica
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Kolegium

Gazociąg dla mieszkańców
Burmistrz Marek Długozima spotkał się
z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z Oddziału Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu, panią Katarzyną Hołowińską i Piotrem Lemiszko, w sprawie przyłączy
mieszkańców do gazociągu prowadzonego
z Trzebnicy do Ujeźdźca Małego. Jego budowa była możliwa dzięki staraniom lokalnego
przedsiębiorcy pana Jacka Tarczyńskiego.
- Otrzymane w trakcie spotkania informacje potwierdzają, iż mieszkańcy miejscowości
na trasie budowanego gazociągu(Księginice,
Szczytkowice,
Komorowo, Biedaszków Mały,
Ujeździec Wielki, Ujeździec
Mały) będą mieli możliwość
przyłączenia się do sieci gazowej. W celu przygotowania przez
PSG sp. z o.o., koncepcji zgazyfikowania miejscowości leżących
przy budowanym gazociągu,
w najbliższym czasie do mieszkańców zostaną rozesłane ankiety mające wskazać jakie będzie
ich zainteresowanie przyłączeniem się do wspomnianej sieci
gazowej – powiedział burmistrz
i dodał: - Powstanie tej sieci

było możliwe, dzięki lokalnemu
przedsiębiorcy panu Jackowi
Tarczyńskiemu, który rozwijając
swoją firmę myśli również o rozwoju Gminy Trzebnica. Firma
Tarczyński to jedno z najnowocześniejszych i najbardziej rozpoznawalnych przedsiębiorstw
w Polsce i za granicą, na co dzień
dająca zatrudnienie blisko 500
mieszkańcom gminy. Prezes Jacek Tarczyński od zawsze związany z Trzebnicą, chętnie włącza
się w wydarzenia tak kulturalne,
jak i sportowe, będąc m.in. głównym sponsorem Trzebnickiego
Biegu Sylwestrowego. Ten gazociąg to kolejny element, po podpisanym w kwietniu porozumieniu dotyczącym klastra energii,

R

E

Dyrektorów Pierwsze w Nowym Roku

W piątek 11 stycznia w ramach Kolegium Dyrektorów zaplanowano pierwsze w nowym
roku spotkanie. Kadra kierownicza gminnych
placówek oświatowych zjawiła się na organizowanym co miesiąc Kolegium, na zaproszenie naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu
Miejskiego Krystyny Haładaj.
Wszystkich dyrektorów przywitał gospodarz burmistrz Marek
Długozima, składając im życzenia pomyślności oraz owocnej

kontynuacji pracy na rzecz dzieci
i młodzieży w Gminie Trzebnica. Dyrektorzy gminnych szkół
podstawowych, placówek przed-

E

szkolnych, jak również gminnej
szkoły muzycznej mieli okazję
omówić w ramach spotkania bieżące sprawy powiązane z edukacją, jak również wstępnie zaplanować harmonogram wydarzeń
w ramach tegorocznej gminnej
działalności oświatowej. Z racji
tego, że Kolegium Dyrektorów
od lat stanowi okazję do wręczania nominacji oraz wszelkich nagród dla pracowników oświaty,
zgodnie z tradycją przekazano
pierwszy w 2019 roku akt nadania
awansu zawodowego na ręce pra-

cownika Szkoły Podstawowej im.
Marii Konopnickiej w Ujeźdźcu
Wielkim. W obecności dyrektorów, w tym dyrektora ww. Szkoły
w Ujeźdźcu Wielkim, burmistrz
Marek Długozima wręczył awans
zawodowy Beacie Wyszyńskiej–
Borys, nadając stopień nauczyciela mianowanego i gratulując
zdanych pomyślnie egzaminów.
Burmistrz życzył także samych
sukcesów na dalszej drodze zawodowej oraz satysfakcji z pracy
z dziećmi. Podkreślił przy tym,
jak ważna dla rozwoju całej gmi-

ny jest edukacja i profesjonalna,
nieustająca w samokształceniu
się kadra pedagogiczna. – Tylko doskonalenie umiejętności
zawodowych, w tym przypadku
pedagogicznych, sprawia że nauczyciele będą otwarci na innowacyjne, lepsze metody nauczania i szerzej otworzą uczniom
umysły na świat wiedzy. Wyższe
kwalifikacje to również większa
satysfakcja z pracy – dodał burmistrz.
[ksz]

▶ Fot . arc h . Po d p is anie p o roz u mie nia d ot yc z ące go k l ast ra e ne r g ii w s ie d z ib ie f irmy „Tar-

c z y ńs k i " S . A . N a z dj . m . in . b u rmist r z M ar e k D ł u goz im a , p r e ze s z ar z ądu Tarc z y ńs k i S . A .
Jace k Tarc z y ńs k i , p re ze s AG RO -J E T sp. z o.o. Wł o d z imie r z Tarc z y ńs k i , p r zewo d nic z ąc y
R ad y N ad zo rc zej Tarc z y ńs k i S . A . Ed mu nd Bie nk iewic z , se k r e t ar z G miny Danie l Bu c z ak .
Kwie c ie ń 2018 . To w ł aśnie p o d c z as te go s p ot k ania p ojawi ł s ię r ów nie ż p omys ł ws p o mniane g o g azo c iągu .

świadczący o dobrej współpracy,
która przynosi korzyści mieszkańcom i środowisku.
Przypomnijmy, że w trosce
o środowisko, już w 2017 roku
burmistrz podpisał porozumie-

K

L
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nie z PGNiG, na mocy którego
mieszkańcy zyskali preferencyjne warunki wymiany starych
palenisk na gazowe. Gmina dołączyła również do programu
wymiany pieców, w ramach któ-

M

A

rego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
pozyskane zostały środki w wysokości 3 401 000,00 zł.
[sh]

▶ Podczas kolegium, burmistrz Marek Długozi- ▶ W p i ąte k 11 st yc z nia o d by ł o się p ie r ws ze z co m ie s i ę c z nyc h s p ot k ań b u rm ist r z a z d y re k to ram i p l acó ma wręczył awans zawodowy Beacie Wyszyńskiej-Borys, nadając jej stopień nauczyciela
mianowanego.

R
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we k oś w iatow yc h G m iny Tr z e b nic a .
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Nowa droga dla sołectw

scowościami, ale jednocześnie
urozmaici ruch turystyczny czy
rowerowy. Nowe drogi powstały
także w Domanowicach, Głuchowie Górnym, Ujeźdźcu Małym,
Malczowie, Węgrzynowie, Taczowie Wielkim, Brochocinie. Kolejne inwestycje dotyczyć będą sieci
dróg w Księginicach oraz tych łączących Cerekwicę z Masłowem,
Jaźwiny z Koczurkami i Boleścin
z Głuchowem Górnym.
Swojego zadowolenia nie kryje sołtys Komorówka Lidia Warian: - Pan burmistrz dostrzegł
nasze potrzeby oraz to, że nasza
miejscowość cały czas się rozwija.
Już wcześniej, dzięki jego działaniom, mogliśmy cieszyć się z wyremontowanej drogi powiatowej
do Ujeźdźca Wielkiego wraz ze
ścieżką rowerową oraz naszej
drogi wewnątrz miejscowości,
a także z nowego oświetlenia
w tym miejscu. Teraz komunikacja u nas stanie się jeszcze łatwiejsza i wierzę, że nasza miejscowość
będzie bardziej atrakcyjna dla nowych mieszkańców.
Prace zakończą się we wrześniu bieżącego roku.
[sh]

W Urzędzie Miejskim odbyło się robocze spotkanie burmistrza Marka Długozimy z przedstawicielami wykonawcy budowanej przy ul. 3 Maja
hali widowiskowo-sportowej. Inwestycja wchodzi w ostatnią fazę realizacji, a co za tym idzie
podejmowane są decyzje dotyczące ostatecznego
wyglądu boiska, trybun, strefy wejściowej i malowania obiektu.

▶ Na zdjęciu burmistrz Marek Długozima oraz komisja przetargowa w składzie: naczelnik Wy-

działu Techniczno-Inwestycyjnego Zbigniew Zarzeczny wraz z pracownikami Moniką Białas,
Malwiną Piasecką-Laską, Jerzym Chomkowiczem i Pawłem Jędrzejewskim oraz oferenci.

- Podczas spotkania omawialiśmy sprawy związane z płytą
boiska, nawierzchnią sportową
jaka się na niej znajdzie oraz kolorach i rozmieszczeniu identyfikacji wizualnej. To ekscytujące, że inwestycja, która jeszcze
niedawno była tylko marzeniem
mieszkańców, już niebawem będzie służyć im w rozwoju swoich
pasji, a także pozwoli przeżywać
wydarzenia sportowe i kulturalne o randze ogólnopolskiej. Najważniejsze jednak, że dzieci ze
stale rozwijającej się Szkoły Podstawowej nr 2 będą miały kolejne,

po nowoczesnym i wielofunkcyjnym boisku, miejsce do szlifowania swoich sportowych talentów
– powiedział burmistrz Marek
Długozima.
Planowane ukończenie prac
przy budowie hali widowiskowo
-sportowej to wakacje bieżącego
roku. Jej powierzchnia użytkowa
wyniesie ponad 3,5 tys. m². Prace
budowlane prowadzi Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych PROMAT Sp. z o.o. Koszt
budowy to ponad 20 milionów
złotych.
[sh]

ko nawc y o ra z p racow nik am i u r z ę du . D ot yc z y ł o o no w ygl ądu i fu nkcj o nalnośc i p ł y t y
b o is k a nowej hali s p o r towo -w i dow is kowej .

▶ Wc ze ś niej o d by ł a się narad a te c hnic z na na te re nie b u dow y, g d z ie ju ż
▶ Już niebawem powstanie ponad kilometrowy odcinek drogi łączący Komorówko z Brzykowem.

▶ Swoj e go z adowo l e nia z p l anowanyc h p rac nie k r yj e so ł t ys Kom or ówk a

▶ Tak ob e c nie w yg l ąd a d r o g a , k tóra zost anie z m o de rni zowana .
E

▶ W Ur z ę d z ie M iej s k im o d by ł o s i ę s p ot k anie ro b o c z e b u rm ist r z a z p r ze d st aw ic ie l ami w y-

żródło: mogilno sport

nie bawe m p o ł ożona zost anie nawie r zc hnia s p o r towa .
R

R

7

Prace na ostatniej prostej

Już niebawem nowa, ponad kilometrowa droga połączy Komorówko z Brzykowem i Domanowicami. W Urzędzie Miejskim odbyło się
otwarcie ofert na wspomnianą inwestycję. Do
przetargu stanęło jedenastu oferentów, a najkorzystniejszą ofertę w wysokości 814 291,98
tys. zł brutto złożyła firma Usługi Ogólnobudowlane Anna Chleboś z Granowca.
W ramach prowadzonych prac
wykonana zostanie m.in. nawierzchnia z betonu asfaltowego,
utwardzone i uporządkowane pobocza oraz zamontowane oznakowanie pionowe.
- To kolejna droga w sołectwach
Gminy Trzebnica, która tym razem ułatwi życie mieszkańcom
Komorówka, Brzykowa i Domanowic, a także zwiększy ich bezpieczeństwo w razie konieczności
dotarcia służb. Jej powstanie to
również zasługa sołtysów: Tadeusza Ciepiela z Brzykowa, Lidii
Warian z Komorówka oraz radnego Rady Miejskiej i sołtysa Domanowic Zenobiusza Modliborskiego, którzy w imieniu społeczności
lokalnych podejmowali starania
w tej sprawie – powiedział burmistrz i dodał: - Cały czas rozwijamy sieć dróg lokalnych,
dodatkowo w roku ubiegłym
powstało ponad 25 kilometrów
rowerostrady, która w kolejnych
latach będzie rozbudowywana. Ta
droga oraz wybudowane połączenie Brzykowa ze Szczytkowicami,
a także ul. Łabędziej w Księginicach, posłuży skróceniu podróży
pomiędzy poszczególnymi miej-

18.01.2019

Lid ia Warian . Wc ze śniej w y konano t u r e m ont d r o g i wew nę t r z nej w ra z
z oś wie t l e nie m .
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▶ Pr z y k ł adowa p ł y t a b ois k a .
L

A

M
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Rewitalizacja urzędu
Rozpoczęła się rewitalizacja strefy wejściowej do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy. Prace
są konieczne ze względu na pogarszający się
stan murów, co w przyszłości mogło grozić
katastrofą, a tym samym stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa petentów odwiedzających budynek. Przy okazji prowadzonych
prac powstanie również przestrzeń wystawiennicza, która posłuży trzebnickim artystom. Prace wykona firma MIKOLUK – BUDOWNICTWO I ZABYTKI.

Trwają prace związane z rozbiórką murów oraz wywozem
ziemi. Przebudowane wejście
wyposażone zostanie w platformę dla osób niepełnosprawnych,
pojawią się również miejsca odpoczynku i relaksu. Przestrzeń
wystawiennicza składać się będzie z holu, w którym znajdzie
się punkt informacji turystycznej, obok niego duża i mała
sala z przestrzenią wystawową. Większa z sal, wyposażona
w sprzęt multimedialny, będzie
pełniła również funkcje konferencyjne.

- Urząd jest wizytówką gminy, musi być również przyjazny,
ale przede wszystkim bezpieczny
dla petentów. Stąd moja decyzja
o rewitalizacji budynku, którego
fasada wymagała koniecznych
remontów. Przy okazji tych prac
powstanie przestrzeń wystawiennicza, która uzupełni to,
co dzieje się w chwili obecnej na
Winnej „Kociej” Górze, gdzie
wybudowaliśmy małą ścieżkę
edukacyjną. Wszystkie eksponaty związane z odkryciem pierwszych w Europie śladów bytowania Homo Erectusa będą mogły

być należycie wyeksponowane.
Galeria ułatwi kontakt mieszkańców i turystów z historią, ale
będzie też doskonałym punktem
do zaprezentowania twórczości
lokalnych artystów. Cieszę się
również, że na ten cel udało mi
się pozyskać dofinansowanie ze
środków unijnych – powiedział
burmistrz Marek Długozima.
W kolejnym etapie prac przeprowadzony zostanie remont
elewacji budynku Urzędu Miejskiego.
[sh]

Przypominam o odbiorze umów
na dotację do wymiany pieców. Osoby, które nie zdecydują się na wykorzystanie dofinansowania w ramach
projektu, proszone są o złożenie
oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Umożliwi to przystąpienie do pro-

jektu osobom, które nie uczestniczyły
w pierwszym naborze wniosków.
Odbiór umów lub złożenie oświadczenia o rezygnacji możliwy jest do
dnia 31 stycznia 2019 r. w Urzędzie
Miejskim w Trzebnicy, w pokoju nr 78
(I piętro).

Warunkiem koniecznym, przy ubieganiu się o dofinansowanie w projekcie
wymiany pieców w Gminie Trzebnica,
jest, w przypadku kotłów na paliwa
stałe, spełnianie wymagań odnośnie
cząstek stałych zgodnych z wymaganiami ekoprojektu.

Przypominam również o konieczności rozliczenia projektu do dnia 19 marca 2019 r.
W celu uzyskania szczegółowych
informacji prosimy o kontakt
pod nr tel. 71-388-81-84.

Marek Długozima

Burmistrz Gminy Trzebnica

▶ Tr waj ą p race w y b u r ze niowe.

▶ N a z dj . b u rmist r z M are k D ł u goz im a w raz z se k re t ar ze m Danie l e m Bu c z ak ie m .

u li c a
W itosa

w ejś c i e
do
Urzędu

�

R

par k i n g pr z e d U r z ę d e m M i ejs k i m

▶ N owo c ze sna p r ze st r z e ń w yst aw ie nnic z a .

▶ Tak b ę d z ie w yg l ąd a ł b u d y ne k o d st r ony u l . Witos a ,

g d z ie z naj d z ie się r ów nie ż wej śc ie d l a r o d z in z wózk am i d z ie c ię c y mi i osób nie p e ł nos p raw nyc h .

▶ Wi z u ali z acj a Ur z ę du M iej s k ie go
p o p l anowanej p r ze b u dowie.
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34. Bieg Sylwestrowy Trzebnica 2018

▶ Tł u my b ie g ac z y na Tr ze b nic k im D e p t aku .

▶ Pu nk t u alnie o go d z . 12 s yg na ł do st ar t u d l a p onad t ysi ąc a b ie g ac z y d a ł b u rmist r z M are k D ł u goz im a .

Zgodnie z tradycją w Sylwestra odbył się 34. już Uliczny Bieg Sylwestrowy. Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima w samo południe
dał znak do rozpoczęcia biegu, życząc wszystkim startującym szybkiego dotarcia do mety i pomyślności w Nowym Roku - 2019.
Nad profesjonalnym przebiegiem sportowej części wydarzenia
czuwało – podobnie jak rok temu,
Stowarzyszenie Pro–Run Wrocław. Od kilku lat Bieg Sylwestrowy w Trzebnicy posiada jednak
jeszcze jeden ważny aspekt - charytatywny. - Dokładnie 7 lat temu
zdecydowałem, że oprócz wymiaru sportowego rywalizacja będzie
mieć jeszcze jeden, o wiele głębszy
wymiar. Pragnąłem, aby wejście
w Nowy Rok łączyło szampańską zabawę z pomaganiem oso-

bom w potrzebie, a przyjemne
– z pożytecznym. W tym roku
wspieramy dwóch wspaniałych
chłopaków: Marcina i Przemka
Kolczaków z Jaźwin. Chcemy pomóc im w leczeniu i sfinansować
zakup specjalnego samochodu
do przewożenia osób na wózkach
inwalidzkich. Zbiórkę na ten cel
rozpoczęliśmy już podczas Trzebnickiego Święta Sadów. Wówczas,
dzięki powołanemu przeze mnie
komitetowi społecznemu, zebraliśmy 7 tys. złotych. Teraz prze-

znaczyliśmy dla nich część opłaty
startowej i dzięki temu uzyskaliśmy dodatkowo kwotę w wysokości 11 420,00 zł. – powiedział gospodarz Gminy Trzebnica Marek
Długozima. Wzruszeni rodzice
Marcina i Przemka Kolczaków
odbierając czek gorąco podziękowali burmistrzowi za jego troskę
i zaangażowanie w zdobycie funduszy na rzecz ich niepełnosprawnych synów.
Uliczny Bieg Sylwestrowy
w Trzebnicy jest w pełni profe-

▶ W t y m r o k u b ie gli ś my d l a M arc ina i Pr ze m k a Ko l c z aków z Jaź win , k tó r z y p ot r ze b uj ą

sp e cj alist yc z ne go au t a do p r zewoz u osób nie p e ł nosp raw nyc h . Bu rmist r z na r ę ce r o d z i ny p r ze k az a ł c ze k w w yso kośc i 11 420,0 0 z ł. J u ż w c z asie Świę t a S ad ów u d a ł o się ze b rać
na te n ce l do d at kowe 7 t ys . z ł.

sjonalną imprezą sportową, a jego
klasę potwierdzają najbardziej
doświadczeni biegacze, także z innych państw Europy. – Świetna
atmosfera wspólnego sportowego
odliczania do nowego roku. Jaka
końcówka starego, taki cały nowy
rok. Mam nadzieję, że spotkam
w nim wielu ludzi pozytywnie
zakręconych w temacie biegania. A do samej Trzebnicy wrócę
chętnie, bo to piękne miasto z ciekawymi terenami do biegania –
mówi pan Jan.
Analogicznie do poprzedniego roku przed budynkiem Urzędu Miejskiego zorganizowane
zostało miasteczko biegowe. Dla
wszystkich
zarejestrowanych
uczestników przygotowano bogate pakiety startowe, w ramach
których zawodnicy otrzymali:
koszulkę, numer startowy i drobny poczęstunek przekazany m.in.
przez firmę Tarczyński S.A. Zaplanowana trasa, eksponująca walory rekreacyjne Gminy Trzebnica, miała ponad 10 km i już samo
ukończenie biegu było powodem
do satysfakcji oraz potwierdzeniem dobrej kondycji fizycznej.
Na najlepszych zawodników czekało natomiast miejsce na podium
i nagrody finansowe. W roku
2018 pierwsze miejsce w kategorii OPEN zajął Kamil Karbowiak
z czasem 00:32:23, na co dzień
trenujący w klubie Kotwica Brzeg.
Wśród kobiet najlepszy czas 00:
37:17 osiągnęła obywatelka Białorusi Katsiaryna Ptashuk. – To
moje drugie zwycięstwo tutaj, dlatego cieszę się ogromnie, że udało
mi się podtrzymać dobrą formę
sprzed roku – mówi zadowolona
zwyciężczyni. Wśród trzebniczan
bezapelacyjnie zwyciężył - analo-

gicznie do poprzednich lat, Marek
Szewczyk z czasem 00:34:34, zaś
wśród trzebniczanek bieg najszybciej ukończyła Anna Zajączkowska z czasem 00:39:41, zdobywając
4. miejsce w ogólnej klasyfikacji
kobiet. Dodatkowo wśród wszystkich uczestników rozlosowano
nagrodę Volvo V Motors - tj. użyczenie auta „Samochód na weekend”, którą wylosował Tomasz
Janda z Trzebnicy. Bieg Sylwestrowy w Trzebnicy wyróżnia wspaniała, niepowtarzalna atmosfera,
która jest wstępem do sylwestrowej zabawy. W związku z tym zawodnicy pozwalają sobie na żartobliwe przebrania, wzbudzające
prawdziwy aplauz kibiców, zaś od
kilku lat w ramach internetowego
głosowania przyznaje się dodatkową nagrodę właśnie za najciekawszy kostium. W tym roku nagrodę
rzeczową na ten cel ufundowało
Bricomarché
Trzebnica-Wrocław w formie odkurzacza firmy
Karcher WD2. Burmistrz Marek Długozima podkreślił także
hojność pozostałych sponsorów
i ich olbrzymi wkład w organizację wydarzenia, szczególnie podziękowania skierował w stronę
sponsora głównego PKO Banku
Polskiego, a także w stronę od
lat zaangażowanej w bieg firmy
Tarczyński S. A - sponsora strategicznego Biegu Sylwestrowego.
Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące przebiegu i wyników całego Biegu Sylwestrowego
Trzebnica 2018 zamieszczone są
na witrynie internetowej www.
biegsylwestrowy.pro-run.pl, zaś
fotorelacja dodatkowo na www.
trzebnica.pl oraz stronie Facebook „Bieg Sylwestrowy Trzebnica”.
[sh]

▶ M e t a i st ar t u l o kowane by ł y ko ł o miaste c z k a z awo dów z naj duj ące go się

▶ N a t rasie nie b rakowa ł o or yg inalnyc h st r oj ów i j e s z c z e o r yg inalniej -

▶ Tras a wio d ł a ob o k o d d ane go do u ż y t ku w r o k u u b ie g ł y m nowe go p r ze d -

▶ …G m inne go O b ie k t u Sp o r towo - Re k re ac yj ne go.

na p ark ingu p r ze d Ur zę de m M iejs k im .

s z ko l a i ż ł ob k a ora z …

▶ Jak co r o ku , w Sy lwe st ra miaste m z aw ł ad n ę li b ie g ac ze.

s z yc h b ie g ac z y.
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▶ Wśró d m ę żc z y z n z w yc i ę ż y ł Kam il Karb ow iak .
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▶ Kat siar y na P t as hu k w yg r y wa kob ie ce z m ag ania .
▶Sp e cj alny m o de l vo lvo – „ S am o c hó d na we e ke n d ”, b ę d ąc y nag r o d ą o d sp onsora V- MOTO R S - D e al e r ▶ We e ke n dową p r z ej a ż d ż kę w yg ra ł pan To Vo lvo Wr o c ł aw u l . B ruc k ne ra , w r ę c z y ł b u rmist r z w raz z w ice p re ze se m z ar z ądu VO LVO V- M otor s M ag d al e ną We inm ann - Urbańs k ą.

Bieg Dzieci i Młodzieży
Bieg Sylwestrowy poprzedził
Bieg Dzieci i Młodzieży zorganizowany 30 grudnia w ramach
popularyzacji biegania wśród
młodszych mieszkańców Gminy
Trzebnica. Na linii startu zjawiło
się ponad 200 amatorów biegania,
aby na sportowo zakończyć stary
rok. Analogicznie do poprzednich
lat przygotowano dwie trasy, obie

▶ Po d iu m m ę żc z y z n: p ie r ws z e miej sce z aj ą ł Kamil Karb owiak , d ru g ie Pa t r y k Cie c ie r s k i , t r ze c ie And r zej Wite k .

prowadzące przez Rynek ulicami
miasta do mety, w pobliżu Hali
Sportowej. Dla starszych roczników przygotowano dłuższą trasę „niebieską” na dystansie 1200
m, zaś dla roczników 2006-2008
trasę „czerwoną”, krótszą o 200
m. W biegu udział wzięły przede
wszystkim uczniowie z obszaru
Gminy Trzebnica, ale dopisały

34. Bieg Sylwestrowy Trzebnica 2018
zarówno dzieci z obszaru powiatu
trzebnickiego, jak i innych stron przyjeżdżając do Trzebnicy m.in.
z Barda, Bystrzycy Oławskiej, Gostynia Wlk., Ząbkowic Śl., Borku
Wielkopolskiego, a także pobliskiego Wrocławia. Dzieci, które
ukończyły bieg z najlepszym czasem, uhonorowano odpowiednio
upominkami rzeczowymi (miej-

ton. Zaś po biegu na wszystkich
dzielnych sportowców czekała
gorąca herbata i ciepły poczęstunek, uhonorowanie zwycięzców,
a także wręczenie dyplomów dla
uczestników imprezy. Wyniki
dostępne są na witrynie internetowej Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w zakładce Aktualności,
w Sekcji Sportowej.

s hu k , d ru g ie Al e k s and ra H ornik , t r ze c ie Al e k s and ra J ę d r zej ews k a .

▶ Ws z yst k ic h m ł o d yc h z awo d ników dop ingowa ł Su p e r Kot .

▶ Wś r ó d t r ze b nic z ane k p ie r ws ze miej sce z aj ę ł a Anna Z aj ąc z kows k a , d ru g ie Anna C ze r w, t r ze c ie Ewe lina Wie c zor e k .

▶ W hali p r z y u l . Kośc ie lnej p anowa ł a rados na at m os fe ra s p o r towe go
ś wię t a .

▶ N a p o d iu m nag r o d z ono r ów nie ż naj or yg inalniejs ze st roje.

sca 1-3 w kategoriach wiekowych)
oraz medalami. Jednak tego dnia
nie było ważne bicie rekordów, ile
pokonywanie własnych słabości
i dobra zabawa. Dzieci zagrzewały
do biegu wspaniałe lokalne maskotki – Super Kot, jak również
dwa Gryzale, reprezentujące firmę
Tarczyński S.A. oraz Concretman
reprezentujący firmę Jucha Be-

▶ Pie r ws ze miej sce w k ate gorii O PE N wś r ó d kob ie t z aj ę ł a K at s iar y na P t a -

▶ Z awo d y d z ie c i i m ł o d z ie ż y, jak co r o ku , c ie s z y ł y s i ę bar d z o du ż ą p o p u l arnoś c i ą.
▶ Wśró d t r ze b nic z an naj l e ps z y o k az a ł s i ę M ar e k Szewc z y k .

m as z Jan d a z Tr ze b nic y.

▶ D z ie c i , k tóre u ko ń c z y ł y b ie g z naj l e ps z y m w y nik ie m z ost a ł y uho no ro wane s p e cj alny m i nag ro d am i. Ws z ysc y uc z e st nic y ot r z y m ali pam i ąt ko we m e d al e.
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Bieg rodzinny
Natomiast dla najmłodszych
amatorów biegania w Sylwestra
zorganizowano dodatkowo Bieg
Rodzinny, na który bezpłatne
zapisy prowadzono w namiocie przed Urzędem Miejskim na
dwie godziny przed startem. Tym

34. Bieg Sylwestrowy Trzebnica 2018

razem na linii startowej ustawili się rodzice wraz z 79 pociechami w wieku przedszkolnym
oraz klas 1-3, dla których przed
biegiem przygotowano profesjonalną rozgrzewkę. Za pokonanie
trasy 100 metrów burmistrz Ma-

rek Długozima w towarzystwie
trzebnickiego Super Kota uhonorował wszystkie dzieci medalami
i upominkami w postaci pakietu
startowego. - Cieszę się, widząc
jak wielu rodziców przyprowadziło dziś tutaj swoje dzieci. W Biegu

Rodzinnym nie liczy się rywalizacja, tylko wspaniała, łącząca rodzinę zabawa i upowszechnianie
zdrowego trybu życia. Tak, aby
za kilkanaście lat te same dzieci
chciały wziąć udział w sztandarowej imprezie sportowej w Trzeb-

nicy, jaką jest właśnie trzebnicki
Bieg Sylwestrowy - powiedział
burmistrz Marek Długozima,
wręczając medale najmłodszym
uczestnikom biegu.

▶ B ie g r o d z inny to ju ż nie o d ł ąc z ny e l e m e nt s y lwe st r ow yc h z m ag ań w Tr ze b nic y.

▶ M e d al e w r ę c z y ł osob iśc ie b u rmist r z
M are k D ł u goz im a .

▶ Burmistrz Marek Długozima wraz z właścicielem Hotelu

Trzebnica Leszkiem Mroczkowskim oraz jego synami - Łukaszem i Le o ne m J u nio re m .

▶ Dzieci otrzymał y również specjalne upominki ufundowane przez V-MOTORS
- Dealer Volvo Wrocław i sponsora strategicznego biegu TARCZYŃSKI S.A.

▶ N a t war z ac h uc ze st ników m al owa ł o się z a dowo l e nie z p r ze b ie g nię te go d yst ansu .

▶ J u ż z a r o k ko l ej ne z m ag ania!
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zgodnie z tegorocznym hasłem „graliśmy dla dzieci małych i bez focha”
na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali
dziecięcych. W tegoroczną akcję WOŚP wpisało się tragiczne wydarzenie związane ze śmiercią Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.
Jednak ten dzień to także całe pokłady dobra,
ludzkiej hojności, życzliwości i współczucia,
które były udziałem również trzebniczan…
13 stycznia 46 wolontariuszy
nie tracąc ani minuty wyruszyło
z puszkami w dłoniach na ulice
Trzebnicy, by walczyć o zebranie
jak największej kwoty dla najmłodszych dzieci. Kwestujący byli
bardzo wytrwali i mimo niesprzyjających warunków pogodowych
kontynuowali zbiórkę do poźnych
godzin popołudniowych.
O godzinie 14:00 rozpoczął się
bogaty program artystyczny. Jako
pierwszy na scenie zaprezentował
się Chór Cantores Minores Gminnej Szkoły Muzycznej w Trzebnicy.
Kilka chwil później publiczność
została pochłonięta bluesowo-rockowym klimatem. Na scenie zagrali energetyczni muzycy zespołu
1/2 Blues Power. Tego dnia serca
widzów skradły również dzieci
z sekcji Tańca Nowoczesnego oraz
z zajęć Tańca Towarzyskiego prowadzonych przez Justynę Łukasiewicz. Młodzi tancerze z dumą
prezentowali przygotowane spe-

cjalnie na tę okazję układy choreograficzne. Całodzienny program
był przeplatany licytacjami przedmiotów i voucherów na rozmaite
usługi. W trackie niezwykle emocjonujących licytacji można było
stać się szczęśliwym posiadaczem
m.in.: biletów na basen oraz kręgielnię, vouchera na lekcję gry na
perkusji, sesję fotograficzną, zabieg pielęgnacyjny, vouchera na
wykonanie tatuażu lub makijażu
permanentnego. Za kwotę 400,00
zł została wylicytowana przejażdżka wojskowym motocyklem, tort
z logo 27. Finału WOŚP sprzedano za sumę 450,00 zł, a bilety na
spektakl „Żona do adopcji” wraz
z możliwością zrobienia sobie zdjęcia z aktorami powędrowały do
szczęśliwca za kwotę 200,00 zł.
Punktualnie o 16:00 na scenie
pojawił się zespół Ktoś Gdzieś Kiedyś Coś, po których występie za
kwotę 300,00 zł został zlicytowa-

ny zegar w kształcie płyty z logo
zespołu. O godzinie 17:00 swoją
cegiełkę w czynieniu dobra dołożył zespół IM FANKI TIM. Fani
zespołu nie chcieli wypuścić artystów bez bisowego występu. Muzycznym emocjom nie było jednak
końca, gdy jako kolejni zaprezentowali się uczestnicy Sekcji Wokalnej: Amelia Lubicz-Miszewska,
Lilianna Saternus, Sylwia Zjawin.
Sekcja rozpoczęła swoją działalność w GCKiS w listopadzie ubiegłego roku i jest prowadzona przez
dyrygenta Chóru Akademickiego
UAM Beatę Bielską. Po przeprowadzeniu serii udanych licytacji
oglądaliśmy na scenie fascynujący
pokaz siły. Trzebnicka grupa Street
Workout jak zawsze wzbudziła podziw wśród publiczności.
O godzinie 19:00 weszliśmy
ponownie w świat dźwięków.
Trzebnickiej publiczności bardzo
spodobał się występ wrocławskiego kwartetu saksofonowego
Sax&More. Chwilę przed 20:00
rozpoczęła się główna licytacja.
Walczyliśmy o jak najwyższą kwotę za szklane serce (o wymiarach
70x72 cm) z logo 27. Finału. Serce
zostało wykonane własnoręcznie
i przekazane przez pana Bartosza Adamczaka z Masłowa
k. Rawicza. Cena wywoławcza
wynosiła 1 500,00 zł. Po długiej
i emocjonującej licytacji szklane
rzeźba uzyskała kwotę 3 700,00 zł.
Ten niezwykły i hojny gest uczynił
właściciel firmy Show Design pan

▶ M ł o d z i t ance r ze z se kcji t ane c z nej ▶ Gwiaz d ą
G minne go Ce nt ru m Ku l t u r y.

Lu b rano.

N at alia

▶ Pan M are k C z arnik , k tór y z a k wotę 3 70 0 z ł st a ł się w ł aśc ic ie l e m sp e cj alne go s z k l ane go se rc a .

Na zdj. burmistrz Marek Długozima ze zw ycięzcą głównej
licy tacji Markiem Czarnikiem.

Marek Czarnik.
Z pewnością atrakcją Finału
WOŚP w Trzebnicy był występ
Natalii Lubrano. Artystka znana
z licznych eksperymentów wokalnych weszła w interakcję z publicznością zachęcając do wspólnego
śpiewania.
Poprzez licytacje prowadzone na scenie udało się zebrać
sumę 7 530,00 zł, która stała się
częścią łącznej kwoty 27. Finału
WOŚP w Trzebnicy w wysokości

43 315,47 zł.

Trzebnicki Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy pragnie podziękować wszystkim,
którzy swoją bezinteresowną po-

mocą wsparli organizację 27. Finału WOŚP. Są to:
Gmina Trzebnica, Gminne
Centrum Kultury i Sportu, Gminny Park Wodny, Show Design,
Salon Urody Mulier, TRAVART
Paweł Kucharski, Edyta KozickaGarncarnia pod Dobrymi Aniołami, Michał Bednarz, Ktoś Gdzieś
Kiedyś Coś, IM FANKI TIM, Stacja Art Impresariat Artystyczny,
Palermo, Markiza, Galeria Urody
- Edyta Garlińska, Sinster Studio
Tatuażu, Bazarek Pchli Targ, Sady
Celmerów, Ceramex, Brave Design, Chicken World, Marek Gołębiewski.
[kur]

▶ N a sce nie z ap re ze ntowa ł o s i ę w ie l e z e s p o ł ów, w t y m m . in . I M FAN K I TI M

▶ W yst ąp i ł y t ak ż e d z ie c i z se kcji t ane c z nej GCK iS .

▶ N ie d z ie lny f ina ł z ap e ł ni ł s al ę k inowo -w i d ow is kową G minne g o Ce nt ru m

▶ N ie z ab rak ł o lic y t acj i. N a sce nie z ap r e ze ntowa ł a się t ak ż e t r ze b nic k a

Ku l t u r y.

by ł a

▶ Podczas trzebnickiego finału udało się zebrać 43 315,47 zł.

▶ Pu b lic z noś ć r ozg r zewa ł r ów nie ż k war te t s ak so f o now y S a x& M o re.

R

oraz N at alia Lu b rano.

w ie c z o ru

g ru pa St re e t Worko u t .

E

K

▶ D o g r y w w ie lk iej o rk ie st r z e w ł ąc z y li s i ę rów nie ż uc z niow ie G m innej
Sz ko ł y M u z yc z nej . N a z dj . c hó r s z ko lny Canto re s M ino re s .

L

A

M

A
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Koncert kolęd
W czwartek 10 stycznia w sali kinowo-widowiskowej GCKiS zorganizowano Koncert Kolęd
w wykonaniu uczniów i nauczycieli Gminnej
Szkoły Muzycznej I stopnia im. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy. Zaproszeni goście – Burmistrz
Gminy Trzebnica Marek Długozima, dyrektorzy
gminnych placówek oświatowych, a także rodzice uczniów i sympatycy szkoły, mieli okazję
wysłuchać polskich kolęd oraz utworów świątecznych w ciekawych aranżacjach.
Koncert zaplanowano w ten
sposób, aby każda z sekcji muzycznych ucząca się w ww. szkole
miała szansę zaprezentować się
przed publicznością w wybra-

nym utworze. Tegoroczny popis
przy pełnej widowni rozpoczął
występ szkolnej Orkiestry Dętej
pod batutą Wojciecha Nycza, po

której wystąpiła szkolna Orkiestra Smyczkowa pod kierownictwem Beaty Krzenciessy. W dalszej części widzowie wysłuchali
kwartetu gitarowego, duetu wiolonczelowego, duetu klarnetowego oraz utworu „Wśród nocnej
ciszy” w aranżacji na flet i akordeon. Uczniowie zaprezentowali
się także w duecie waltorniowym
oraz zespole perkusyjnym, który dynamicznie wykonał utwór
„Santa Claus is coming to town”.
Widzowie wysłuchali dodatkowo
kolędę „Do szopy hej pasterze”,
oryginalnie zagraną przez kwintet saksofonowy.
W koncercie przewidziano
występy szkolnych zespołów

oraz solistów uczęszczających do
Gminnej Szkoły Muzycznej im. E.
Kajdasza. Popisy wokalne zaczęto
od kolęd w wykonaniu „Trzebnickich Kajdaszek”, prowadzonych przez Mirosława Owczarka,
zakończono je natomiast finałowym występem szkolnego chóru
„Cantores Minores”. Chór wykonał utwory „Od serca do serca”,
„Uciekali” oraz „Feliz Navidad”.
Natomiast z myślą o uczniach
kadra nauczycielska przygotowała dodatkowy występ, wspólnie
wykonując kolędę „Gdy się Chrystus rodzi”. Koncert Kolęd to już
tradycja, podtrzymująca zwyczaj
kolędowania i przekazywania sobie życzeń pomyślności w ramach

Nowego Roku. Cały koncert przebiegł w radosnej, wciąż jeszcze
świątecznej atmosferze i był wyjątkowy, gdyż przypadł na jubileusz pięciolecia istnienia Gminnej
Szkoły Muzycznej. Uczniowie
z obszaru Gminy Trzebnica już od
5 lat jako jedyni w powiecie trzebnickim mają szansę na bezpłatną,
profesjonalną edukację muzyczną. Z każdym rokiem przybywa
dzieci i młodzieży, chętnych by
nauczyć się grać na różnorodnych
instrumentach oraz profesjonalnie ćwiczyć wokal i coraz częściej reprezentują one Trzebnicę
na rozmaitych występach w całej
Polsce.
[ksz]

▶ D ue t wal torniow y w s k ł ad z ie: ▶ Trio Krz ysz tof Kac zmarek (perkusja), Gabriel Miś ▶ D ue t
J onat an Jas zc z y k ora z M ic ha ł
Sz ar owic z .

(puzon) i Krz ysz tof Miś (trąbka) dostało rzęsiste
brawa za w ykonanie amer ykańsk iej piosenk i
świątec znej „Santa Claus is coming to town”.

k l arne tow y: Pat r ycj a
Bu d z y ń i M aj a G r o d z ic k a w yko na ł ko l ę dę „ Pr z y b ie ż e li do
B e t l ej e m”.

▶ Brajan Radzio w ramach ▶ Zespół perkusyjny podczas koncertu wyko- ▶ Solow y w ystęp prz ypad ł tak że Hannie
▶ Te gor o c z ny Ko n ce r t Ko l ę d p op r owad z i ł a Joanna Ko ł o d z iejs k a – nauc z y-

▶ Sz ko lny c hó r „Canto re s M inor e s ” w y kona ł u t wor y „O d se rc a do se rc a”

▶ Kw inte t s ak so fo now y w s k ł ad z ie: M ag d al e na B al as zc z u k , Jan S adow nik ,

▶ „Tr ze b nic k ie Kaj d as z k i ” j ak z w y k l e nie z awio d ł y, w z ru s z aj ąco w y konu -

c ie l te orii mu z y k i w G m innej Sz ko l e M u z yc z nej w Tr ze b nic y.

M ic ha ł Kasp e r s k i , Sz y m on Sz t ad il ów oraz Wik toria Kawa , z ag ra ł „ D o
s zopy hej paste r ze ”

oraz „Uc ie k ali ” z p o ls k ie go mu sic alu „ M e t r o”, a t ak ż e d y namic z ny, l at yno am e r y k ańs k i u t wó r ś wiąte c z ny „ Fe li z N avid ad ”.

występu
„Trzebnickich
Kajdaszek” zaśpiewał solo
utwór „Mario, czy ty wiesz”.

nał tak że utwór „Triumfy Króla Niebieskiego”,
a przed publicznością wystąpili: Krzysztof
Kaczmarek, Mikołaj Krzak i Krystian Nooitgedagt.

Plucie, tradyc yjnie już śpiewającej
w ramach imprez Szko ł y Muz yc znej.
Wykonała „Nie było miejsca dla Cie bie”.

▶ I g nac y D y ba ł a (ako r de o n)
oraz H anna D y ba ł a (f l e t) z a g rali ra z e m „Wś ró d no c nej
c is z y ”.

▶ D ue t

w io l o nc z e l ow y:
Sy lw ia
N o oitge d ag t i N ad ia N o oitge d ag t
z ap re ze ntowa ł
p ię k ną
aran ż acj ę „ Lu l aj ż e Je z u niu ”.

j ąc „ Pr z y b ie ż e li do B e t l ej e m” oraz „G d y ś lic z na Panna”.

▶ Pu b lic z nośc i z ap r e ze ntowa ł a się r ów nie ż s z ko lna O rk ie st ra Smyc z kowa ,
k tóra z ag ra ł a „ Z nar o d ze nia Pana” ora z „ J e z u s M alu s ie ń k i ”.

▶ Konce r t z ainau gu r owa ł w ystę p s z ko lnej O rk ie ▶ Widow ni ę s ali k inowo -w i d ow is kowej G CK iS w y p e ł ni ł y p o b r ze g i ro d z iny uc z niów. W ko nce rc ie u d z ia ł w z ię li t ak że: b u rmist r z M ar e k D ł u goz im a , d yre k to r Sz ko ł y M u z yc z nej Te r e s a Łu c oraz z ap r os ze ni g ośc ie.
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st r y D ę tej .

▶ W ystę py z ako ń c z y ł mi ł y akce nt - wsp ó lny w ystę p k ad r y p e d ago g ic z nej
Sz ko ł y M u z yc z nej , k tóra wsp om ag ana p r ze z so l o M ir os ł awa O wc z ark a
z aś p iewa ł a „G d y się Chr yst u s r o d z i ”.

▶ Pi ę k ne to ny „ Jingl e B e lls ” z ag ra ł ▶ W ko nce rc ie u d z ia ł w z i ę ł a rów nie ż nauc z yc ie lk a ś p iew u
k war te t g it arow y: K in g a Św iat , S o nia
Iwanow, J u lia M inkows k a o ra z M iko ł aj Ku bas zews k i.

w G m innej Sz ko l e M u z yc z nej d r M o nik a G ru s z c z y ńs k a
w raz z nar z e c z o ny m Zd z is ł awe m o ra z có rk ą Ro k s aną.
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u syna i synowej w Cerekwicy.
W obecności najbliższej rodziny oraz radnego Rady Miejskiej
i sołtysa Cerekwicy p. Edwarda
Sikory, burmistrz Marek Długozima wraz z życzeniami przekazał pani Zofii kwiaty, list gratulacyjny oraz upominek, a także
listy gratulacyjne od Prezesa
Rady Ministrów – Mateusza Mo-

rawieckiego i Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka. Burmistrz podkreślił również, że
100. rocznica urodzin zasługuje
na szczególne uznanie, podobnie
jak życiowa mądrość i doświadczenie osób starszych, które powinniśmy pielęgnować i doceniać.
[mw]
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Jubileusz 100. rocznicy urodzin

Pani Zofii Urban-Truskowskiej

Pani Zofia Urban-Truskowska, stulatka z Cerekwicy, 31 grudnia przyjęła od Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy serdeczne gratulacje oraz życzenia zdrowia, pogody ducha na kolejne lata życia,
a także niegasnącej miłości i szacunku ze strony najbliższych.
Jubilatka urodziła się w Hamborn w Niemczech. Do niepodległej Polski wróciła wraz
z rodzicami w 1920 roku. Razem

R

E

K

L

A

M

z trzema braćmi i dwiema siostrami zamieszkała w miejscowości Boroszewo koło Starogardu
Gdańskiego. W 1942 roku wyszła

za mąż i urodziła syna i dwie córki. Pani Zofia doczekała się jedenaściorga wnuków, dwanaściorga prawnuków. Obecnie mieszka

A

▶ Na jubilatkę c zekał tor t oraz lic zne ż yc zenia, kolejnych d ługich lat ż ycia.
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▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a p r ze k az a ł na r ę ce Pani Zo f ii list y g rat u l a c yj ne o ra z p re z e nt w p ost ac i sp e cj alnej p o du s z k i.
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Trzebnica ul. Wrocławska 10E / Wrocław ul. Królewiecka 72

Pomysł na eko karmnik dla ptaków - DIY
Jeśli nie masz jeszcze swojego karmnika w ogrodzie, pokażemy Ci, jak w szybki sposób zrobić eko karmnik. Jego zaletą
jest to, że jest bezpieczny dla ptaków, nie niszczy środowiska
oraz nie wymaga czasu, potrzebnego do budowania bardziej
ambitnego ptasiego bufetu.

R

E

K

L

A

M

A

Do wykonania ekokarmnika
potrzebujesz:
• pomarańczy lub jabłek
• ptasiej karmy lub ziarna
(nieprzetworzonego)
• smalcu
• sznurka
• nożyczek
• patyków
Pomarańcze kroimy na pół, wydrążamy z nich miąższ. Staraj się
nie naruszyć skórki. W wydrążonej połówce pomarańczy mocujemy sznurki. Pamiętaj aby sznurek
był mocny, ja używałam sznurka
bawełnianego. W pomarańczową
skórkę wbijamy na wylot patyk.

Zostawiamy go z dwóch stron aby
ptak miał na czym przysiąść, podczas jedzenia. Ptasią karmę lub ziarno mieszamy ze smalcem. Powstanie lepka substancja. Dzięki temu
wiatr nie wywieje ziarna ani nie
wysypie go jedzący ptak. Pokarmową masę umieszczamy w wydrążonych pomarańczach. Zawieszamy
karmniki na drzewie. Staramy się
aby były, jak najbardziej stabilne.
Pamiętaj: ptaki dokarmiamy tylko
podczas mrozu i śniegu, kiedy ich
naturalne żerowanie jest niemożliwe. Ptaki dokarmiany regularnie.
Porcje nie powinny być duże aby
pokarm się nie psuł i nie zamarzał.
W podobny sposób możesz zrobić
karmnik z jabłka, ale należy zostawić więcej jabłka, bo skórka jest
zbyt cienka.
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Spotkanie z górnikami

Wigilijne spotkanie Śląska Wrocław
20 grudnia 2018 w hotelu "Jasek" odbyła się wigilia
koszykarskiego Śląska Wrocław. GKS Gaudię Trzebnica
-Zdrój reprezentowali Burmistrz Marek Długozima oraz
trener Wojciech Kabat. Sekcja koszykówki Wojskowego
Klubu Sportowego Śląsk Wrocław, serdecznie podziękowała panu burmistrzowi za wsparcie przy organizacji
międzynarodowego turnieju młodzików.

Gmina
Trzebnica
gościła
w czerwcu ubiegłego roku Drużynę Neuville En Ferrain z Francji, a turniej rozgrywany był na
halach w Trzebnicy i Wrocławiu.
Okazał się on bezcennym doświadczeniem dla trzebnickich
koszykarzy. Wigilia była również
świetną okazją do wymiany do-

świadczeń, a także wspólnych
planów na nowy 2019 rok. - Bardzo serdecznie dziękuję panu
burmistrzowi Markowi Długozimie, że zaszczycił nas swoją
obecnością. Dla mnie osobiście
była to również dobra okazja, by
porozmawiać o młodzieżowej
koszykówce z całym środowi-

SP Nr 1

skiem koszykarskim m.in. koordynatorem szkolenia Tomaszem
Jankowskim, prezesem pierwszej
drużyny Śląska Michałem Lizakiem, a także całym sztabem trenerów Wojskowego Klubu Sportowego - powiedział Wojciech
Kabat.
[ag]

4 grudnia 2018 roku uczniowie
z klas 0 uczestniczyli w spotkaniu

z górnikami. Panowie w odświętnych mundurach opowiedzieli im
o swojej pracy. Dzieci dowiedziały się, że z surowców naturalnych
ukrytych pod ziemią powstaje

Wigilia Szkolna
SP Ujeździec

▶ Bu rm ist r z M ar e k D ł u g oz im a ot r z y m a ł p o d z i ę kowania z a wsp ó ł o r g a -

ni z acj ę c ze r wcowe go t u rnieju towar z ys k ie go. N a z dj . M are k Lie b e n t hal - k ie r ow nik se kcj i , Janu s z Pil c h - d y re k tor Woj s kowe go K lu b u
Sp or towe g o, M ar e k D ł u g oz im a - Bu rm ist r z G miny Tr ze b nic a , Woj c ie c h Kabat - t r e ne r kos z y ków k i G K S G au d ia .

Piątkowy dzień 21 grudnia 2018
r uczniowie i nauczyciele ze szko-

▶ Wig ilij ne sp ot k anie kos z y k ar z y o d by ł o się w hote lu Jase k .

Zajęcia w Hydropolis
SP Nr 3
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, w czwartek 20 grudnia, uczniowie z klas IV, V i VI ze
Szkoły Podstawowej nr 3 wraz ze
swoimi wychowawcami: p. Joanną
Luty, p. Joanną Sobotą, p. Katarzy-

ną Sobotą, p. Agnieszką Drohomirecką i p. Pawłem Wolskim uczestniczyli w zajęciach odbywających
się w Hydropolis we Wrocławiu.
Hydropolis to miejsce, w którym
różnorodne technologie multimedialne, interaktywne instalacje,
wierne repliki i modele oraz bogate w informacje ekrany dotykowe

▶ Tr z e b nic k i t u rniej by ł o k azj ą d o z aw i ąz ania mię d z y naro d ow yc h p r z yjaź ni. O p ró c z G minnej G au d ii u d z ia ł w z ię ł y w nim ze sp o ł y Śl ąs k a Wr o c ł aw i fran cu s k ie go N e uvill e E n Fe rrain .

„Mayday 2”
SP Nr 3
10 stycznia uczniowie z klasy VIIb
ze Szkoły Podstawowej nr 3 mieli możliwość wyjazdu do teatru.
Tym razem odwiedziliśmy Teatr
Komedia we Wrocławiu i obejrzeliśmy przedstawienie „Mayday 2”.
Jest to ciąg dalszy przygód najbardziej znanego taksówkarza z Lon-

dynu, czyli Johna Smitha, który
od lat niemal bezkolizyjnie lawiruje między dwiema kochającymi
go żonami, sumiennie rozpisując
w małym notesie plan podwójnego
życia. Czym jednak jest jeden notes
wobec potęgi Internetu?... Gavin
i Vicky – jego syn i córka (nic o sobie nie wiedząc) - poznają się właśnie przez Internet i od razu czują,

paliwo, prąd a nawet zabawki.
Obejrzały również bajkę pt. „Być
jak Ignacy”, przybliżającą postać
Ignacego Łukasiewicza - polskiego
naukowca, wynalazcy lampy naftowej. Dzieci wręczyły górnikom
piękne laurki i złożyły barbórkowe
życzenia.

ły w Ujeźdźcu Wielkim spędzili
w bardzo świątecznym nastroju.
Tradycyjnie jak co roku cała społeczność szkolna zasiada do wspólnej wigilii. Po wstępnej modlitwie
nastąpił kulminacyjny moment,
w którym harcerze wraz z księdzem rozpalają przy każdym stoliku „światełko pokoju”, które jest
symbolem harmonii i miłości wobec bliźniego. Wszyscy – niemal
jak jedna rodzina składali sobie
życzenia, tradycyjnie łamiąc się
opłatkiem. W cudownych i radosnych nastrojach zasiedliśmy do
stołów słuchając jednocześnie
kolęd śpiewanych przez uczniów.
Wspólna Wigilia Szkolna jest dla
naszej szkoły czasem, w którym
nikną wszelkie waśnie i spory,
a uczniowie, nauczyciele oraz
pracownicy szkoły tworzą jedną
wspólnotę. / Adrianna Pieczykolan
służą jednemu celowi: ukazaniu
wody z różnych, fascynujących
perspektyw. Po dotarciu na miejsce, zostaliśmy podzieleni na dwie
grupy, każdą z nich opiekował się
pracownik Hydropolis i rozpoczęliśmy zwiedzanie tego fascynującego miejsca. Dowiedzieliśmy się
wielu ciekawych rzeczy dotyczących naszego codziennego funkcjonowania. Nikt z nas nie miał
pojęcia, że ponad 800 milionów
ludzi na świecie nie ma dostępu do
bezpiecznej wody pitnej! Wyjątkowo zaskakujący był fakt, że największe płatki śniegu pojawiły się
28 stycznia 1887 roku w Montanie
(USA). Miały one 38 cm długości
i ponad 20 cm grubości! Wróciliśmy bardzo zadowoleni. Na koniec
warto dodać, że jest to jedyny taki
obiekt w Polsce i jeden z nielicznych na świecie – wystawa znajduje się w zabytkowym, XIX-wiecznym podziemnym zbiorniku wody
czystej o powierzchni 4000 m². /
Agnieszka Drohomirecka
że wiele ich łączy – wspólne pasje,
plany i marzenia oraz… ojciec,
który jest taksówkarzem i nazywa
się John Smith. Bohater ponownie
zmuszony jest skorzystać z pomocy swojego przyjaciela Stanley`a,
który dwoi się i troi, aby nie dopuścić do … zagłady. Fantastyczne
dialogi, dużo śmiechu, rewelacyjni
aktorzy! Tę sztukę po prostu trzeba zobaczyć, jest ona idealną propozycją na odprężenie i spędzenie
miłego wieczoru. / Agnieszka Drohomirecka
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Wycieczka do Bombkarni
SP Nr 3
10 grudnia 2018r. 26. uczniów
z klas IV i V ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy, uczestniczyło w wycieczce do Bombkarni
w Krośnicach. Młodzież poznała
etapy produkcji bombek - od nadania kształtu kawałkowi szklanej
rurki do gotowego produktu. Pracownicy prezentowali dmuchanie,
srebrzenie bombek oraz ich dekorowanie. Dzieci dowiedziały się,
że Spółdzielnia „Szklany Świat”

powstała ona w 2009 r. Jest ona
wizytówką regionu, a jej wyroby
zamawiane są przez wiele krajów
z całego niemal świata i prezentowane na różnego rodzaju pokazach, festynach, jarmarkach.
Uczniowie wzięli także udział
w warsztatach zdobienia bombek
i mogli samodzielnie spróbować
trudnej sztuki dekorowania. Dzieci były pod wrażeniem wytwarzanych ozdób choinkowych w przeróżnych kształtach. Każdy uczeń
z wycieczki wrócił z bombką z wypisanym imieniem. / J. Sobota

W Teatrze na Ostrowie…
SP Nr 3
Wiedząc, jaką radość dają wizyty w teatrze, uczniowie klas: V b,
c, d, e ze Szkoły Podstawowej nr
3 wraz z wychowawcami wybrali
się 13 grudnia do Wrocławia, aby
obejrzeć spektakl „Klik i robisz,
co chcesz” wystawiany przez Teatr
na Ostrowie Tumskim. Tematyka
przedstawienia była niezwykle bliska piątoklasistom (choć nie tylko
im), ponieważ dotyczyła Internetu,
z którego korzystają bardzo często.
Spektakl „Klik i robisz, co chcesz”
poruszał mnóstwo społecznych
problemów takich jak: cyberprzemoc, uzależnienie od komputera
i telefonu czy zanikające kontakty
interpersonalne. Opowiadał o grupie młodzieży, dla których mo-

mentami świat wirtualny stawał
się ważniejszy od rzeczywistego.
Bohaterka - Anka, przybierając
w sieci inne imię, nękała swoich rówieśników. Janek, pisząc ośmieszające komentarze na temat kolegów,
szukał poklasku wśród znajomych.
Obejrzana historia skłoniła do
wielu przemyśleń… Miała uświadomić widzom, że dynamiczny
rozwój Internetu niesie ze sobą zarówno korzyści, jak i również wiele
zagrożeń. Przedstawienie postawiło pytania dotyczące wartości
przyjaźni, funkcjonowania w grupie rówieśniczej, w której przemoc
(w tym cyberprzemoc) i wykluczenie są zjawiskami powszechnymi.
Spektakl ciekawą formą sceniczną
opowiadał o poważnych sprawach
w sposób przystępny dla młodego
widza. / Agnieszka Drohomirecka
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z wizytą u seniorów

jasełka dla nauczycieli
Przedszkole Nr 2
Święta Bożego Narodzenia to czas
niezwykły – czas radości i oczekiwania, ale także wspomnień
i wzajemnych życzeń. Tradycją
w naszym przedszkolu jest wspólne
spotkanie z dawnymi pracownikami naszego przedszkola. Szanownych gości miło nam było powitać
we wtorek 18 grudnia. Podczas tak
wyjątkowego spotkania emerytowane nauczycielki z zachwytem
oglądały przedstawienie jasełkowe przygotowane przez dzieci

z grupy XIII (nauczycielki: Monika Cichosz, Ewa Łopąg). Nasze
przedszkolaki z zaangażowaniem
wcieliły się w rolę aniołów, pasterzy oraz króli. Nie zabrakło też Józefa i Maryi wędrujących do Betlejem. Wielkie wzruszenie wzbudził
taniec aniołów do piosenki „Hallelujah”. Goście chętnie uczestniczyli we wspólnym kolędowaniu oraz
nagrodzili gromkimi brawami
małych aktorów. Tuż po przedstawieniu głos zabrała pani Dyrektor
Katarzyna Stępień, która gorąco
podziękowała dzieciom za piękny
występ oraz złożyła życzenia świą-

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
Przedszkole Nr 2
W czwartek- 20 grudnia- w Gminnym Przedszkolu nr 2 im. Polskiej
Niezapominajki odbył się Kiermasz Świąteczny. Organizacja tego
przedsięwzięcia to wspólna inicjatywa rodziców, dzieci i wszystkich pracowników przedszkola.
Podczas kiermaszu każda z grup
przygotowała swoje stoisko, na
którym sprzedawane były najrozmaitsze ozdoby świąteczne -i nie
tylko- wykonane przez dzieci oraz
rodziców. Mogliśmy podziwiać
kolorowe bombki, strojne choinki
z piórek, poduszki, fartuszki, reni-

fery ze zdjęciami dzieci czy ozdoby z szyszek. Pomysłowość, talent
oraz chęci do stworzenia tych
przepięknych ozdób świątecznych
nie miały granic . Efektem pracy
dzieci, rodziców i nauczycielek
były prawdziwe małe dzieła sztuki. Dekoracje szybko znajdowały
nabywców, a dumne przedszkolaki
przekonały się, że to, w co włożyły
tyle serca, podoba się innym. Dużą
atrakcją tegorocznego kiermaszu
był niezwykły gość, który zaszczycił nas swoja obecnością – Święty
Mikołaj, który wraz ze swoim pomocnikiem-Aniołkiem przechadzał się po przedszkolu. Każdy też

Mikołaj z Muzyką
Szkoła Muzyczna
Gminna Szkoła Muzyczna została
zaproszona przez Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej we Wrocławiu do współpracy
w przygotowaniu audycji muzycznej z cyklu "Mikołaj z muzyką".
Koncerty odbyły się 4 grudnia

o godz. 10:00 oraz 11:30 w Sali Teatralnej Akademii Muzycznej we
Wrocławiu. Ich odbiorcami byli
uczniowie z wrocławskich szkół
publicznych. Prowadząca koncert
dr Maria Zawartko oraz kierownicy wydarzenia dr Małgorzata
Szymańska i dr Łukasz Jungowski pogratulowali Gminnej Szkole
Muzycznej wysokiego poziomu
artystycznego. Uczniowie cieszyli

JEST TAKI DZIEŃ...
SP Boleścin
21 grudnia to był wyjątkowy dzień
w naszej szkole. Wszyscy razem
spotkaliśmy się w sali gimnastycz-

nej, aby wysłuchać występu przygotowanego przez Panią Dominikę Surmę. Bożonarodzeniowa
akademia ukazała sens i głębokie
znaczenie szczególnego czasu,
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SP Nr 2

teczne przybyłym gościom. Bardzo
się cieszymy, że panie z radością
odwiedzają naszą placówkę. Jest
mógł skorzystać z tej niepowtarzalnej okazji i zrobić sobie zdjęcie
ze Świętym. Jak zawsze zainteresowaniem cieszyła się zabawa z fantami, w której każdy los wygrywał.
Miło nam było widzieć radość
naszych podopiecznych podczas
losowania nagród - niespodzianek.
Podczas kiermaszu rodzice i dzieci
mogli odwiedzić także kawiarenkę, która zachwycała pysznymi
ciastami upieczonymi przez utalentowane mamy. Dochód pozyskany z tegorocznego kiermaszu
każda z grup przeznaczy na własne potrzeby dzieci, które ustalone zostaną wspólnie z rodzicami.
Dziękujemy serdecznie Radzie Rodziców, Rodzicom, dzieciom oraz
wszystkim nauczycielom za zorganizowanie tej wspaniałej uroczysię, że praca którą włożyli w przygotowanie się do koncertu została
doceniona i nagrodzona gromkimi brawami przez publiczność,
która wypełniała całą salę. Złożono także podziękowania za wspólne przygotowanie koncertu dla
Pana Burmistrza Marka Długozimy, Dyrekcji Szkoły, koordynatora audycji oraz nauczycieli, którzy
przygotowywali uczniów. Gminna
Szkoła Muzyczna również dziękuje
za zaproszenie. Mamy nadzieję na
dalszą współpracę.

w którym przeżywamy narodziny
Jezusa. Razem śpiewaliśmy kolędy
i pastorałki. Następnie Pani Dyrektor, Bogumiła Szermer złożyła
wszystkim zgromadzonym życzenia świąteczne i noworoczne. Pełni
wzruszenia udaliśmy się na szkolną wigilię.

nam niezmiernie miło gościć Was
w progach naszego przedszkola!
Gorąco dziękujemy za przybicie

i jeszcze raz życzymy Wesołych
Świąt! (J.B.)

19 grudnia 2018 r. uczniowie klasy I d ze Szkoły Podstawowej nr
2 w Trzebnicy pod opieką wychowawczyni M. Strzykalskiej
oraz katechetki J. Bejm udali
się z przedświąteczną wizytą do
Gminnego Dziennego Domu Pobytu Osób Starszych "Senior – WIGOR" w Trzebnicy. Dzieci w strojach z różnych regionów Polski
wcieliły się w jasełkowe role, wyznając że „Polska zawsze wierna
była Chrystusowi, od żłóbka do
krzyża”. Seniorom występ dzieci bardzo się podobał i brawom
nie było końca. Seniorzy, którzy

bardzo czekali na wizytę dzieci,
również mieli dla nich niespodziankę: piękne wiersze o Bożym
Narodzeniu oraz pyszne pierniczki. Uczniowie wspólnie z seniorami zaśpiewali kilka tradycyjnych
kolęd. Wraz z opiekunkami złożyli
wszystkim życzenia świąteczne.
Obdarowali też pensjonariuszy
i wszystkich pracowników własnoręcznie wykonanymi kartkami
świątecznymi. Spotkanie kolędowe
było wielkim przeżyciem nie tylko
dla dzieci, ale także dla pensjonariuszy i pracowników. Wizyta
dzieci u seniorów z pewnością nie
była ostatnią. Obie strony planują
już następne spotkanie. / M. Strzykalska, J. Bejm

Kącik

wdzięczności
Nie ma nic cenniejszego
niż wdzięczność
Najlepszym lekarstwem,
którego nie sposób
przedawkować to...
życzliwość
dla drugiego człowieka.

Wycieczka do GO JUMP
SP Ujeździec
W Dniu 13 grudnia 2018 r. uczniowie klas czwartych, wybrali się do
Wrocławia. Celem wycieczki był
park Trampolin Go-Jump. Zabawę zaczęliśmy od rozgrzewki z trenerem, który nie tylko przygotował
nas do zabawy, ale również przypomniał nam zasady bezpiecznego
stości. Dziękujemy za przepiękne
wyroby rękodzielnicze, przepyszne ciasta , dekoracje i wspólnie spędzony czas. Za kreatywność, zaan-

MECZE
MATEMATYCZNE

gażowanie i chęci! Dziękujemy za
przekazanie przedmiotów na aukcję i loterię, a także za szczodrość.
/ Ewa Łopąg
grała walkowerem. Gratulujemy
i czekamy na rundę styczniową. /
Oprac. / Anna Otfinowska

SP Nr 2

korzystania z trampolin. Wszyscy
świetnie się bawiliśmy, skakaliśmy
do basenów z gąbkami, graliśmy
w piłkę. Niestety, czas szybko minął i musieliśmy udać się do szatni.
Z Parku Trampolin przejechaliśmy
do Wrocławskiego Marino na ciepły posiłek. Wszystkim bardzo się
podobało, uśmiech towarzyszył
nam przez cały dzień. / Katarzyna
Urban

Z WIZYTĄ W OPERZE
SP Nr 2
Tuż przed świętami, 20 grudnia
klasa 7a zwiedziła wrocławski Jarmark Bożonarodzeniowy. Uczniowie podziwiali bajkowe dekoracje, posmakowali tradycyjnych
laseczek cukrowych, a najbardziej

Drugi mecz rundy eliminacyjnej.
Z przyjemnością informujemy, że
drużyna juniorów wygrała drugi
mecz matematyczny. Uczniowie
zmierzyli się z drużyną ze szkoły
podstawowej nr 2 z Sycowa. Drużyna młodzików niestety nie miała
szansy rozegrać meczu, mecz wy-

Zapraszamy do dzielenia się nią
na łamach tej rubryki
Panoramy Trzebnickiej.
Podziękowania
i inne życzliwości
można słać na adres:
panorama.trzebnicka@gmail.com

TRADYCYJNA WIGILIA KLASY 7A

odważni kręcili się na karuzeli
w saniach Mikołaja. Po spacerze
po rynku, na dzieci czekała wielka
niespodzianka. Uczniowie odwiedzili operę i oglądali balet „Dziadek do orzechów”, który przeniósł
nas w magiczną krainę Świat Bożego Narodzenia. / Oprac. Anna
Otfinowska

SP Nr 2
Tradycyjnie przed Świętami Bożego Narodzenia, w ostatni dzień
nauki , w klasie 7a odbyło się spotkanie opłatkowe. W tym roku nie

zabrakło wspólnego kolędowania
i 12 potraw na stole. Dzieci złożyły sobie życzenia i podzieliły się
opłatkiem. Dziękuję dzieciom i rodzicom za trud włożony w przygotowanie uroczystości. Wychowawczyni Anna Otfinowska

okienko
z wierszem
BARBARA KAMIŃSKA
Patrzę na siebie
znakami zapytania,
chłód zmroził niegdyś gorące
ich uczucia.
Nadzieja przegrywa...
Może jednak odrodzi się
jak młode liście wiosną?

Wyjazd Mikołajkowy

Lecz czy zakwitnie?

SP Boleścin

Wiersze Barbary Kamińskiej, słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego
Wieku „Tęcza” w Trzebnicy, są
bardzo proste, oszczędne, rzec by:
sprozaizowane. A jednak w ich
warstwie refleksyjnej kryje się poezja liryczna oraz głębokie przesłania. Trzeba tylko umieć się ich
doczytać...

Uczniowie klas 0-3 Szkoły Podstawowej w Boleścinie uczestniczyli w Programie Mikołajkowym
- w fabryce wyobraźni w Miliczu.
Program edukacyjny nawiązywał
do historii Kreatywnego Obiektu
Multifunkcyjnego, miejsca w którym niegdyś znajdowała się jedna
z największych fabryk ozdób choinkowych. Uczniowie trafili do
zachwycającej Komnaty Bombki,
skrzącej się tysiącami szklanych
kul. Tam czekało na dzieci ważne

zadanie - odnalezienie magicznych bombek nawiązujących do
walorów obszaru Doliny Baryczy.
Następnie oglądaliśmy film "Epoka lodowcowa Mamucia gwiazdka", który wprowadził nas w nastrój zbliżających się świąt Bożego
Narodzenia. W programie było
również zdobienie pierników, interaktywna lekcja muzealna, pisanie
listów na poczcie Krainy Wyobraźni, niesamowite spotkanie z Mikołajem oraz zdobienie bombek.
Dzieci bardzo zadowolone wróciły
do domu. / Anna Kurnicka

NA OSTROWIE TUMSKIM
SP Boleścin
W piątkowy poranek, 14 grudnia,
zerówkowicze pod opieką wychowawczyni pani Dominiki Surmy
pojechali na wycieczkę do Wrocławia. Głównym
punktem naszej wyprawy był

udział w spektaklu Teatru na
Ostrowie pod tytułem „Pączkowe drzewo”. Następnie zwiedziliśmy zabytki i kupiliśmy pamiątki.
Podczas spaceru poszukiwaliśmy
licznie ukrytych krasnali. Dzieci
z zadowoleniem wróciły do szkoły
i już szykują się do następnej wyprawy.
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Rubryka redagowana przez Stefana
Jurkowskiego i Annę Marię Musz.
Osoby zainteresowane literaturą,
a także pisaniem i publikowaniem
własnych utworów zapraszamy na
Warsztaty literackie do Gminnego
Centrum Kultury w każdy wtorek
od 9.30
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Czerń

Opuszczane

GCKiS ul. Prusicka 12
tel. 71 312 09 47 pon. – pt. 7:30-20:00

M-to w Pakistanie

Erato

lub Klio
Opuszw oknie Erato
czane
lub Klio
w oknie

Czerń
Kształt
Kształt

Gwiazdy
i gwiazdeczki

Wystawa malarstwa dzieci i młodzieży

Trzebnicki Festiwal
Tradycji i Obrzędów

Wystawa kolekcji Wiesławy Taraszczuk ceramiki, dawnych przedmiotów użytkowych, dziadków do orzechów, rędkodzieła
artystycznego - hafty, wyszywanki, ozdoby świąteczne / Galeria Poddasze /

Wystawa malarstwa Warsztatów
Terapii Zajęciowej

Malowane na
jedwabiu

/galeria parter

artKAWIARNIA
od 28 stycznia
do 8 lutego
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Imię z

Imięhitu
z
Wilków
hitu
Wilków

Osoby, które dostarczą rozwiązaną
krzyżówkę do Redakcji
Panoramy Trzebnickiej
(ul. Prusicka 12, pok. 208),
wezmą udział w losowaniu,

50

Cieszyn

2

zł
Tworzy
ją aktor
Tworzy ją aktor

• 50 zł ufundowane przez GCKiS
(do odbioru: ul. Prusicka 12)

TRZEBNICA
UL. PRUSICKA 12

Na
Na
czele
czele
WOŚP
WOŚP

18:00

/9:30 i 10:30

Zajęcia muzyczne dla dzieci 0-3 lata z opiekunami / ArtKawiarnia Obowiązują zapisy
edukator.kultury@gmail.com

Miejsce dla Ciebie!

organizujemy urodziny dla dzieci
szczegóły: 669 886 997

każdy wtorek

KINO
Polonia 3D

GCKiS ul. Prusicka 12
tel. 71 312 12 43 (kino – biuro)
pon. – pt. 7:30 – 15:30

Kasy Kina

71 312 09 47 (kasy kina) wew. 221
pt. – wt. 14:00 – 20:00 (zamykamy 15 minut
po rozpoczęciu ostatniego seansu)

Bilety online

kinopolonia.bilety24.pl

od 28 stycznia do 8
lutego

Ferie w Kinie Polonia – Warsztaty filmowe
/28-29 stycznia / Konkurs plastyczny – plakat /5 lutego / - szczegóły na plakacie

imię i nazwisko

telefon
Rozwiązanie z numeru 21

(150)

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje:

Janina Cerkowniak
hasło:

CAST AWAY POZA ŚWIATEM

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L
2016 Nr 119, str. 1) informujemy, że: administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury i Sportu, ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica; możecie
się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych
pod adresem: iod@um.trzebnica.pl; moje dane będą przetwarzane na potrzeby przekazania rozwiązania krzyżówki
do Redakcji Panoramy Trzebnickiej i udziału w losowaniu
zwycięscy; nie podanie danych osobowych uniemożliwi
udział w losowaniu zwycięscy; dane będą przekazywane
tylko na podstawie przepisów prawa; dane będą przechowywane przez okres do wydania kolejnego numeru
Panoramy: dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; przysługuje Pani/
Panu prawo: wycofania zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; żądania
od administratora dostępu do moich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
przenoszenia danych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
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basenu
basenu

Ferie zimowe w GCKiS
/ szczegóły na plakacie
Gry bez prądu / Art Kawiarnia / Wszystkich
pasjonatów gier planszowych oraz zainteresowanych tematyką RPG serdecznie zapraszamy! / wiek 8+, zajęcia bezpłatne

Zarząd
gminy
gminy
żyd.
żyd.

Myśli
Myśli
poprawpoprawnie
nie

Z
portem
Z portem
lotniczym
Narita
lotniczym Narita

GCKiS ul. Prusicka 12
pon. – czw. 12:00 – 20:00 / pt. – niedz. 12:00 – 22:00

Pruski -

w -1525
Pruski
w 1525roku
roku

Zarząd

nadetty

Nad nią
Nad nią
Cieszyn

Sieć budowsklepów
lanych
budowlanych

Szkoli
nautów
astronautów

Jest nim kszyk
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Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie końcowe.
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PREMIERY W KINIE POLONIA
18 stycznia

Chłopiec z burzy

18 stycznia

Diablo. Wyścig o wszystko

1 lutego

Miszmasz czyli Kogel Mogel 3

REPERTUAR

bieżący tydzień na plakacie
kolejne na stronie gckis.trzebnica.pl

SPORT

Hala Sportowa
tel. 71 312 11 7

ul. Kościelna 9
pon. – pt. 7:30 – 15:30

GODZINY OTWARCIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH
Stadion Miejski
FAIR PLAY ARENA
i bieżnia na Stadionie

poniedziałek – piątek / 8.00-20.00
sobota / 11:00-18:00
niedziela / nieczynny poza godzinami meczów

Gminny Obiekt
SportowoRekreacyjny
ul. 3 maja 2

poniedziałek – piątek / 8.00-21.00
(ostatnie wejście 19:30)
sobota – niedziela / 13:00-20:00
(ostatnie wejście 18:30)
tel. 605-051-204

Kompleks Boisk
Orlik
ul. Oleśnicka

poniedziałek – piątek / 12:30-20:30
sobota – niedziela / 12:00-18:00
Kort tenisowy nieczynny do odwołania

WYDARZENIA SPORTOWE
20 stycznia

10:45

Leśne przedbiegi

BIBLIOTEKA

Rynek Ratusz, parter tel. 669 767 871
pon. 10:00 – 17:00 / wt. 9:00 – 16:00
śr. nieczynne – prace wewnętrzne
czw. 11:00 – 18:00 / pt. 9:00 – 16:00

24 stycznia

W 80 pomysłów dookoła biblioteki

29, 31 stycznia, 5 i 7
lutego

Ferie zimowe w bibliotece – szczegóły na
plakacie

źródło: w w w.kolejedolnoslaskie.pl
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G ABINE T Y LEK AR SK IE / / / / /
HIRUDOTERAPIA
INTERNISTA
Gabinet terapii Naturalnych
KARDIOLOG
Gabinet
Internistyczno –
terapia

Nr 1 / 151

Chirurgia i Medycyna
Estetyczna
Lek. med. Maciej Paruzel
Specjalista Chirurgii Ogólnej,
Hirudologii, Medycyny
Estetycznej i Kosmetologii
• Chirurgia Ogólna
• Chirurgia Ręki
• Medycyna Estetyczna
• Kosmetologia
Centrum Medyczne PARMED
Trzebnica ul. Spokojna 11
tel. 601 773 229
www.parmed.eu

PEDIATRA
Neonatolog

Anna Kowalik

pediatra, specjalista neonatolog

Trzebnica
ul. Wrocławska 8c/13

w REH4U

godziny przyjęć:

pon. i czw. 16.00-18.00
rejestracja w REH4U
tel. 71 308 46 46, 570 909 292

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

tel. 607 636 024

18.01.2019

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

PEDIATRA
NEONATOLOG
lek. med.

Stanisława Marcjoniak
specjalista chorób dzieci i neonatologii

Trzebnica

ul. W. Jagiełły 9

Przyjmuje codziennie po uprzedniej rejestracji telefonicznej.

www.kaczmarzyk.eu

ortodonta
IMPL ANT Y
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

TECHNIK
DENTYSTYCZNY

Leczenie wad zgryzu

Adrian Lenkcis

Lidia Korczyk
Trzebnica

ul. Obrońców Pokoju 31 A
przyjmuje we wtorki
od 14:00 do 19:00

tel. 604 095 455

TRZEBNICA
ul. Św. Jadwigi 27 A-B
w ProVicie
od godz. 16-tej

STOMATOLOG

gabinet
ortodontyczny
lek. stom.
specjalista ortodonta

specjalista pediatrii i alergologii

Stomatologia

Kaczmarzyk

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

Specjalistyczny Gabinet
Chorób Płuc
ul. Wrocławska 8D

Trzebnica

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ
II piętro, pokój 29
wizyty domowe tel. 601 760 888

po wcześniejszym umówieniu.

Rodzinna
Zofia Anna Bartłomiej

Viltis Medica

Trzebnica ul. Kościuszki 10

Anna Puchała

tel. 602

www.viltismedica.pl
Rejestracja telefoniczna:

tel. 505

686 165

LARYNGOLOG
praktyka
laryngologiczna
Dr nauk med. Piotr Pastuszek
• choroby uszu, nosa, gardła i krtani
• badania videoendoskopowe
• zabiegi operacyjne
Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

ul. KOŚCIUSZKI 10
Rejestracja
tel. 607 09 99 00

159 230

dr n. med.

lek. stom.

Adam Wesołowski
Trzebnica

specjalista stomatologii
zachowawczej z endodoncją

ul. J. Korczaka 1E

Trzebnica
ul. Św. Jadwigi 19 a

• stomatologia zachowawcza
z endodoncją

rejestracja telefoniczna

603 233 932
505 377 781

• stomatologia dziecięca

tel.

519 580 771

OKULISTA

OKULISTA

w ZAKŁADZIE OPTYCZNYM

i PRACOWNIA OPTYCZNA

dr n. med. Anna Białek-Szymańska

lek. med. Maria Banaś-Wojtowicz

specjalista chorób oczu

specjalista chorób oczu i optometrysta

• pomiar ciśnienia ocznego
• badanie dna oka

pon. – pt. 10 – 18
soboty 10 – 14
rejestracja

optyk czynny:
dr przyjmuje:

tel. 601

754 974

Trzebnica ul. H. Pobożnego 15/XII
wejście od ulicy Milickiej
Rejes tracja:

gabinet ginekologiczny

J. Rakowska-Stefanidis

Psycholog
Psychoterapeuta

lek. Agnieszka Dzioba-Musiał

Dzieci Młodzież Dorośli

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

Logopeda kliniczny
Neurologopeda
mgr. Magdalena Szykasiuk

Trzebnica
Reh4u sp z o.o.

ul. Wrocławska 8c/13
Konsultacje dzieci i dorosłych
Rejestracja Reh4u:

71 308 46 46
570 90 92 92

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

LOGOPEDA
KLINICZNY
• Neurologopeda kliniczny
z wczesną interwencją
• Pedagog specjalny – surdopedagog
• Pedagog
• Kinesioteping w neurologopedii
• Komunikacja alternatywna
i wspomagająca
• Masaż Shantala
• Terapia wg S. Massgutowej

504 234 127

tel.
mgr Agnieszka Franieczek-Madalińska
dojazd do pacjenta neurologicznego

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica – ZDRÓJ
ul. Kościuszki 10
Przyjmuje we wtorki
w godz. 15.00 – 19.00

rejestracja telefoniczna
tel. 665

38 38 58

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

wt. śr. czw. 8:00 – 16:00

pt. 8:00 – 15:00
tel.

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

Trzebnica

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

tel. 71

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kryzysy życiowe
Problemy wieku rozwojowego
Zaburzenia lękowe
Depresja
Objawy psychosomatyczne
Zaburzenia odżywiania
Trudności w relacjach
Stres
Przezwyciężanie skutków traumy

mgr Renata Wójcicka

tel. 600

353 595

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

Trzebnica
tel.

730 415 710

NPPP „Nasz Świat”
diagnoza dysleksji opinie
do wniosków o edukację
domową wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
diagnoza i terapia

logopeda
psycholog
pedagog
tel.

730 415 710

Trzebnica
ul. Kolejowa 1A/2

Specjalista Urolog FEBU
• Choroby nerek, moczowodów,
pęcherza, prostaty, jąder
• Zaburzenia potencji
• Niepłodność
• Nietrzymanie moczu u kobiet
i mężczyzn
• Przewlekłe infekcje układu
moczowego
• Kwalifikacje i przygotowanie
do zabiegów urologicznych.
• USG nerek, pęcherza, prostaty,
jąder i prącia
• TRUS przezodbytnicze USG
prostaty

TRZEBNICA

rejestracja tel. 504 167 632
lub na www.znanylekarz.pl

Irena Dudek-Zaborowska

beata73_33@o2.pl

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 włókniaków, brodawek wirusowych, innych
• zamykanie naczynek krwionośnych
(termoliza)
• peelingi medyczne twarzy
• pedicure leczniczy
• pielęgnacja stopy cukrzycowej
• usuwanie odcisków, modzeli
• leczenie wrastających paznokci i profilaktyka

dermatolog
-wenerolog
dr n. med. Sebastian Uczniak

REH4U TRZEBNICA
ul. Wrocławska 8c/13
tel. 662 04 00 28 / 71 308 46 46

DIAGNOSTYKA i LECZENIE
CHORÓB SKÓRY
i CHORÓB WENERYCZNYCH
Kriochirurgiczne Usuwanie
zmian:
•
•
•
•

włókniaki miękkie
brodawki wirusowe
rogowacenie słoneczne
mięczaki zakaźne u dzieci

tel. 504 234 127
Agnieszka
Franieczek-Madalińska

Trzebnica

312 09 85
601 76 29 57

Onkolog
dr n. med.

Mariusz Krawczyk

Specjalista Chirurg – Onkolog
• Usg piersi, tarczycy, węzłów chłonnych, ślinianek, jąder.
• Biopsje cienko i gruboigłowe piersi
i tarczycy.
• Dermatoskopia-badanie znamion
barwnikowych skóry

Konsultacje Onkologiczne
Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

czwartki godz. 11-15

rejestracja tel.

606 456 454

w Gminnym Centrum
Medycznym TRZEBNICA-ZDRÓJ

ul. Kościuszki 10

Oferuje produkty z zakresu:

rehabilitacji, ortopedii,
środków pomocniczych
i profilaktyki
pon. – czw. 08:30 –
17:00 pt. 08:30 – 16:00
tel. 511 056 459, 794 587 104
umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia

ul. Daszyńskiego 67/11

ul. Daszyńskiego 67/16

ul. Kościuszki 10
tel. 696 115 821

695 037 146

kobiety w ciąży
dzieci, (w pediatrii)
osoby dorosłe
sportowcy
plastrowanie logopedyczne

NOWOCZESNE CENTRUM
TERAPII I WSPOMAGANIA
ROZWOJU DZIECI

DERMATOLOG

tel.

•
•
•
•
•

LOGO-SPEKTRUM

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

Zaprasza na diagnozę i terapię
INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
gabinet Zawonia, ul. Milicka 1
gabinet Czeszów, ul. Zielona 6a

tel. 693 280 758

godziny przyjęć

środa 16:00 – 18:00 na przemian
z czwartkiem 9:00 – 12:00

poniedziałek 15:00-19:00

PSYCHOLOG

PSYCHOLOG

Trzebnica ul. Rynek 13/6
rejestracja tel. 503 901 757
www.pozytyw-ka.pl

bóle kręgosłupa
napięcia karku (bóle głowy)
drętwienie rąk
promieniujące bóle kończyn dolnych
masaż stóp
masaże relaksacyjne

ul. Witosa 20

694 723 900

www.naszswiat.org

Centrum Rozwoju i Wsparcia
Psychologicznego
• psycholodzy dzieci i młodzieży
• psycholodzy osób dorosłych
• neurologopedzi
• psychoterapia dzieci i młodzieży
• psychoterapia osób dorosłych
• grupy rozwojowo terapeutyczne dla dzieci i młodzieży
• EEG biofeedback

•
•
•
•
•
•

wizyty prywatne

tel. 608 485 186

P OZ Y T Y W- Ka

Agnieszka Muszczak-Sowa

CENTRUM TERAPII
Beata Szymańska

ul. Daszyńskiego 33/1

tel. 71

plastrowanie dynamiczne

wizyty psychiatryczne
wizyty domowe

Nasz Świat

www.stepmed.pl

lek. Waldemar BONCZAR

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna

bóle głowy, migreny,
zatoki, bóle kręgosłupa,
urazy sportowe

Gabinet

masażu leczniczego
i terapii manualnej

integracja
sensoryczna

tel.

Leczymy:

więcej informacji na stronie

Trzebnica ul. 1 Maja 3

SKLEP MEDYCZNY
MEDICA

PSYCHIATRA

ul. Polna 27A/1

ul. Św. Jadwigi 1/2

dr n. wet. Stanisław Dzimira

Kinesiology Taping

pon. – pt. 8:00 – 16:00

TRZEBNICA

fizjoterapia
osteopatia

gabinet weterynaryjny iatros

UROLOG

387 12 76

Tomasz Ciba

Trzebnica

Masaż Leczniczy

Gabinet czynny

lek.

Łagoda

Lekarz weterynarii

pon. / pt. 16:30 – 19:00
sob.
10:00 – 14:00

ASC SŁUCHMED
•
•
•
•
•

mgr Łukasz

mgr Paweł Stelmaszczyk

• Integracja Sensoryczna
• Terapia Logopedyczna
• Terapia dysleksji i dysgrafii
• Trening sensomotoryczny
• Trening umiejętności
społecznych
• Zajęcia dla dzieci
z Zespołem Aspergera
• Przygotowanie do szkoły-Pierwszak na medal
• Język angielski dla dzieci
z dysleksją
• Zajęcia z ortografii
• Zajęcia ogólnorozwojowe
dla niemowląt

Trzebnica
ul. Św. Jadwigi 33/4
www.logo-spektrum.pl
tel. 605

PRZYCHODNIA
SPECJALISTYCZNOREHABILITACYJNA
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
◆ wykonujemy badanie
usg u dzieci

606 882

specjalista radiolog
Trzebnica (koło stadionu)
ul. Obornicka

41e

rejestracja

71 387 27 78
605 175 050

tel.

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

Godziny przyjęć:

pon. i czw. 9:00 – 15.30
wt. i śr. 14:00 – 19:00

lek. wet. Ewa

Okręglicka – Langner
Trzebnica
ul. Kolejowa

pon. – pt.
sobota
tel.

1b

9 – 1900
900 – 1300
00

601 061 222
Diabetolog
dr n. med. Teresa

Stasińska
Trzebnica

Reh4u sp z o.o.
ul. Wrocławska 8c/13
Rejestracja Reh4u:

71 308 46 46
570 90 92 92
Dietoterapia
Klaudia Lampa
magister żywienia i suplementacji w sporcie, trener personalny
nadwaga i otyłość / cukrzyce
/ choroby tarczycy / trening
personalny
Trzebnica Reh4u sp z o.o.
ul. Wrocławska 8c/13
Rejestracja Reh4u:

71 308 46 46 / 570 90 92 92

NEUROLOG
lek. med.

Monika Susz-Kołodyńska
Tr z e b n i c a
ul. Św.

Jadwigi 33/7
domofon nr 7 / 2 piętro
wt. i śr. w godz. 16 – 19

513 128 911

Gabinet USG

Tomasz Harań

Przychodnia
Weterynaryjna
FENIKS

REJESTRACJA telefoniczna

logospektrum.trzebnica@gmail.com

dr n. med.
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www.aktiv-rehabilitacja.pl

71 740 50 12

pełen zakres badań okulistycznych

PSYCHIATRA
TRZEBNICA

pon. 8:00 – 17:00

AKUPUNKTURA

TERAPEUTA MANUALNY

Nr 1 / 151

rejestracja tel. 503 195 870

ul. Wincentego Witosa 2

Trzebnica

G ABINE T Y LEK AR SK IE / / / / /

w w w. s t e p m e d . p l
Trzebnica
ul. Kolejowa 1A/2
rejestracja tel. 507 033 543

• Dofinansowania NFZ,
PCPR, raty

www.okulistatrzebnica.pl

GINEKOLOG
ginekolog-położnik
Trzebnica, ul. Kosmonautów 8

• Dobór aparatów słuchowych
u dzieci i dorosłych
• Bezpłatne testowania
i wypożyczenia
• Konsultacje profesorskie

czynny: pon. – pt. w godz. 13-19

GINEKOLOG
Janina Aleksandra Miturska

• DYPLOMOWANY PROTETYK SŁUCHU Z 20 -LETNIM DOŚWIADCZENIEM

71 387 22 67 / 607 40 58 47

OCT – optyczna koherentna
tomografia
komputerowe pole widzenia

• konsultacja
• terapia manualna (FDM,
PNF, Bobath, haczykowanie, terapia czaszkowo
-krzyżowa)

• APARATY SŁUCHOWE

(Osiedle Zdrój – wejście
od ul. Armii Krajowej)

czynne od poniedziałku do piątku

Trzebnica ul. Św. Jadwigi 1D

• BEZPŁATNE
BADANIA SŁUCHU

STOMATOLOG

Justyna Składnik

• korekcja wad wzroku

specjalista
FIZJOTERAPII
Hanna Stelmaszczyk

lek. med. Agata Kot

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

GABINET
PEDIATRYCZNOALERGOLOGICZNY

FONEO
CENTRUM SŁUCHU

PULMONOLOG

Kardiologiczny

71 312 11 62
502 670 316

tel.

/////

/////

tel.

71 312 16 80

miejsce
na Państwa
ogłoszenie
lekarskie
telefon
665 086 997

Krioterapia zmian skórnych:
• rogowacenie słoneczne
• świąd skórny
• przebarwienia posłoneczne

Elektrochirurgiczne usuwanie
zmian skórnych:
•
•
•
•
•
•

odciski
kurzajki (brodawki)
włókniaki miękkie
rogowacenie łojotokowe
naczyniaki rubinowe
naczynia krwionośne
małego kalibru

APTEKI

dyżur nocny przez cały 2019 rok
pełni apteka: Panaceum
ul. Daszyńskiego 65, Trzebnica
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ogłoszenia
drobne
Ogłoszenia drobne są bezpłatne.
Ich treść przyjmujemy i wycofujemy:
osobiście w sekretariacie GCKiS
ul. Prusicka 12 lub telefonicznie
tel. 785 922 332 oraz przez e-mail:
reklama.panorama.trzebnicka@gmail.com

LINIA D

LINIA A

TRZEBNICA - KAŁOWICE – TRZEBNICA –
MARCINOWO – TRZEBNICA

Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
P.T

Dworce i przystanki

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Nowy Dwór (Pętla)
Szpital (Kierunek Miasto)
Biedronka (Kierunek Miasto)
Targ
Pks/Urząd Miejski
Rynek/Fontanna
Stadion
Intermarche
Dworzec Kolejowy
Wrocławska
Armii Krajowej
Aquapark N/Ż
Przedszkole Nr 1
Bar Gwiazdka
Rynek/Biblioteka
Polna
Szkoła Podst. Nr3
Piwniczna/Targ
Biedronka (Kierunek Szpital)
Szpital (Kierunek Nowy Dwór)
Nowy Dwór

Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 Kurs 4 Kurs 5 Kurs 6 Kurs 7 Kurs 8 Kurs 9 Kurs 10 Kurs 11 Kurs 12 Kurs 13
6:06
6:08
6:10
6:12
6:14
6:16
6:18
6:22
6:24
6:26
6:27
6:28
6:30
6:32
6:34
6:36
6:39
6:41
6:43
6:45

6:58
7:00
7:02
7:04
7:06
7:08
7:10
7:14
7:16
7:18
7:19
7:20
7:22
7:24
7:26
7:28
7:31
7:33
7:34
7:36

7:36
7:38
7:40
7:42
7:44
7:46
7:48
7:52
7:54
7:56
7:57
7:58
8:00
8:02
8:04
8:06
8:09
8:11
8:13
8:15

8:16
8:18
8:20
8:22
8:24
8:26
8:28
8:32
8:34
8:36
8:37
8:38
8:40
8:42
8:44
8:46
8:49
8:51
8:53
8:55

9:04
9:06
9:08
9:10
9:12
9:14
9:16
9:20
9:22
9:24
9:25
9:26
9:28
9:30
9:32
9:34
9:37
9:39
9:41
9:43

10:00
10:02
10:04
10:06
10:08
10:10
10:12
10:16
10:18
10:20
10:21
10:22
10:24
10:26
10:28
10:30
10:33
10:35
10:37
10:39

11:25
11:27
11:29
11:31
11:33
11:35
11:37
11:41
11:43
11:45
11:46
11:47
11:48
11:50
11:52
11:54
11:56
11:59
12:01
12:03
12:05

12:15
12:17
12:19
12:21
12:23
12:25
12:27
12:31
12:33
12:35
12:36
12:37
12:38
12:40
12:42
12:44
12:46
12:49
12:51
12:53
12:55

13:07
13:09
13:11
13:13
13:15
13:17
13:19
13:23
13:25
13:27
13:28
13:29
13:30
13:32
13:34
13:36
13:38
13:41
13:43
13:45
13:47

13:48
13:50
13:52
13:54
13:56
13:58
14:00
14:04
14:06
14:08
14:09
14:10
14:11
14:13
14:15
14:17
14:19
14:22
14:24
14:26
14:28

14:30
14:32
14:34
14:36
14:38
14:40
14:42
14:46
14:48
14:50
14:51
14:52
14:53
14:55
14:57
14:59
15:01
15:04
15:06
15:08
15:10

15:12
15:14
15:16
15:18
15:20
15:22
15:24
15:28
15:30
15:32
15:33
15:34
15:35
15:37
15:39
15:41
15:43
15:46
15:48
15:50
15:52

16:00
16:02
16:04
16:06
16:08
16:10
16:12
16:16
16:18
16:20
16:21
16:22
16:23
16:25
16:27
16:29
16:31
16:34
16:36
16:38
16:40

LINIA B

Kurs 1

Ogłoszenia publikowane są: przez ok. 2 emisje
lub do momentu wycofania ich przez nadawcę.
Zgłoszenia do kolejnego numeru
należy dostarczyć do 28 stycznia 2019 r.

P.T

Przystanki

1

Kurs 2

Trzebnica nr 12

12:05

16:15

NIERUCHOMOŚCI

2

Księginice 1

12:08

16:17

Sprzedam

3

Księginice 2

12:10

16:19

3

Ligota

12:13

16:20

4

Masłów 1

12:15

16:22

5

Masłów 2

12:17

16:24

6

Kałowice

12:19

16:26

7

Masłów 2

12:21

-

8

Masłów 1

12:23

-

9

Ligota

12:25

-

10

Księginice 2

12:27

-

11

Księginice 1

12:29

-

12

Trzebnica nr 18

12:32

16:37

13

Marcinowo

12:41 (WT+PT)

16:44

14

Trzebnica nr 12

12:47 (WT+PT)

16:50

Mieszkania(1) w Mirkowie, ul. Azaliowa,
"Osiedle Kwiatowe", pow.186 mkw, pow.
90,48 mkw, pow. 196,10 mkw, mieszkania
gotowe do przekazania kluczy oraz przeniesienia własności: Zabudowa wielorodzinna
oraz Zabudowa jednorodzinna, osiedle jest
podłączone do sieci gazowej, elektrycznej,
wodno - kanalizacyjne, posiada system
anten satelitarnych TV, wewnętrzną sieć internetową. Rezerwacja bezpłatna, na czas
ustalony indywidualnie z zainteresowanym.
Terminy płatności: 10% wartości ustalonej
ostatecznej ceny za przedmiot umowy do
14 dni od dnia podpisania przedwstępnej
umowy sprzedaży, pozostała kwota w transzach ustalonych podczas indywidualnych
rozmów z klientem, całość płatna przed
przeniesiem własności. Bardzo atrakcyjne
ceny za mkw, w cenie mieszkań boksy garażowe, dzwonić w godzinach 8-16, tel. 71 78
57 396, 501 479 483. https://akme.pl/oferta/
nieruchomosci/
mieszkanie (1) w centrum Trzebnicy, o
powierzchni 50 mkw, 2 pokoje, pokój z
aneksem kuchennym, łazienka, stan idealny, cena do negocjacji, tel. 785 464 303.

LINIA C
Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

P.T

Dworce i przystanki

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Szczytkowice I
Szczytkowice II
Księginice (3 domki)
Jaszyce
Księginice, ul. Sportowa
Księginice II
Targ
Urząd Miejski
Świątniki
ul. Czereśniowa
ul. Czereśniowa Rotunda
ul. Polna
Szpital
Urząd Miejski
Rynek
Stadion
ul. Chrobrego/Deleżak
Węgrzynów
Intermarche
ul. Bochenka/Kolejowa
ul. Wrocławska
ul. Armii Krajowej
Sp nr 2/Przedszkole nr1
Bar Gwiazdka
Rynek/Księgarnia
ul. Polna
Szkoła Podstawowa nr3
Tesco
Szpital
Urząd Miejski
ul. Piwniczna
Księginice I
Księginice, ul. Sportowa
Jaszyce
Księginice (3 domki)
Szczytkowice II
Szczytkowice I

Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3S Kurs 3H Kurs 4

Kurs 5

Kurs 6

Kurs 7

Kurs 8

09:15
09:17
09:19
07:08
07:10
07:12
06:05
06:15
06:20
06:22
06:27
06:32
06:36
06:39
06:41

06:43
06:45
06:47
06:49
06:51
06:53
06:55
06:57
06:59

07:04
07:06
07:08

07:16

08:07
08:09
08:11
08:14

08:07
08:09
08:11
08:15

09:22
09:25

07:20
07:22

08:18
08:20

08:19
08:21

09:29
09:31

07:27
07:30
07:33
07:35

07:37
07:39
07:41
07:43
07:45
07:47
07:49
07:51
07:53
07:56
08:00
08:03
08:05
08:07

08:24

08:25
09:35
08:28
08:30
08:32 / 8:48
08:40

08:44
08:46
08:48

09:38
09:40
09:42
09:45
09:47
09:51

15:28
15:30
15:32

10:25
10:27
10:29
10:32

14:27
14:30
14:40

Kurs Cmentarz - U.M.
m-ce III - X - pn, śr, pt.
m-ce XI - II - wt, pt
09:55 - Urząd Miejski
09:58 - Rynek

Kurs Cmentarz - U.M.
m-ce III - X - pn, śr, pt.
m-ce XI - II - wt, pt
13:35 - Urząd Miejski
13:38 - Rynek

10:00 - Cmentarz Obornicka

13:40 - Cmentarz Obornicka

10:05 - Bar Gwiazdka
08:51
08:53
08:55
08:58
09:00
09:04
09:07

Kurs 9

14:20
14:22
14:24

10:03 - Inter marche

08:27
08:29
08:31
08:33
08:35
08:39
08:42

TRZEBNICA – GŁUCHÓW GÓRNY PIERSNO - SIEDLEC TRZEBNICKI TRZEBNICA

13:43 - Inter marche

13:45 - Bar Gwiazdka

10:07 - ul. Bochenka - UPT

13:47 - ul. Bochenka - UPT

ul. Daszyńskiego - U.M. 10:10

ul. Daszyńskiego - U.M. 13:50

10:16
10:19
10:21
10:23

09:09
09:11
09:13

14:50

13:50
13:53

14:52
14:54
14:57
15:01 / 15:15
15:18
15:20
15:22
15:25

13:55
13:57
13:59

Rozkład ważny do 26.02
PRZYSTANKI

15:36

KURS KURS KURS KURS KURS KURS
1
2
3
4
5
6

POCZĄTEK
TRASY
1

Trzebnica nr 23

6:10

7:10

10:06

16:02

17:00

18:02

2

Raszów skrzyżowanie

6:13

7:13

-

15:29

16:56

17:59

3

Raszów wieś

-

-

10:10

-

-

-

4

Taczów

6:16

7:16

10:14

15:56

16:53

17:56

5

Głuchów Górny

6:20

7:20

10:18

15:52

16:49

17:52

6

Skarszyn

6:24

7:24

10:22

15:48

16:45

17:48

7

Boleścin

6:27

7:27

10:25

15:45

16:42

17:45

8

Piersno

6:30

7:30

10:28

15:42

16:39

17:42

9

Boleścin

6:33

7:33

10:31

15:39

16:36

17:39

10

Skarszyn

6:36

7:36

10:34

15:36

16:33

17:36

11

Godzieszowa

6:39

7:39

10:37

15:33

16:30

17:33

12

Siedlec PKP

6:42

7:42

10:40

15:30

16:27

17:30

13

Godzieszowa

6:45

7:45

10:43

15:27

16:24

17:27

14

Skarszyn

6:48

7:48

10:46

15:24

16:21

17:24

15

Głuchów Górny

6:52

8:52

10:50

15:20

16:17

17:20

16

Taczów

6:56

8:56

10:54

15:16

16:13

17:16

17

Raszów skrzyż.

-

-

10:57

15:13

-

17:13

18

Raszów wieś

7:00

8:01

-

-

16:09

-

19

Trzebnica nr 23

7:04

8:04

11:00

1510

1605

1710

POCZĄTEK
TRASY

Apel do darczyńców
INFORMACJE OGÓLNE
kierunek i godzina odjazdu

przystanki

LINIA D

6:10 7:10 10:06 15:10 16:05 17:10

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

08:20 11:35

Koniowo

TRZEBNICA – MASŁÓW – KAŁOWICE –
TRZEBNICA

12:05 16:15

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

TRZEBNICA – MARCINOWO

12:32 kursuje wtorek i czwartek 16:35 kursuje od poniedziałku przystanek nr 18 (UM)
– ul Daszyńskiego,
do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy
miejsce: Urząd Miejski.

TRZEBNICA – UJEŹDZIEC MAŁY
Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz dni
ustawowo wolnych od pracy |
A – w ferie zimowe i wakacje letnie kursuje tylko do
Ujeźdźca Wielkiego

14:15 15:15 A

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

Serdecznie dziękuję wszystkim
ofiarodawcom za przekazanie
1 % na moje leczenie
Moja choroba wymaga ciągłej rehabilitacji i przyjmowania drogich leków. Ośmielam się prosić o dalszą
pomoc w formie ofiarowania mi 1% podatku. To dla
mnie ogromna pomoc. Liczę na Państwa dalszą życzliwość i bardzo za te ofiary dziękuję.
Fundacja „Dobro powraca"
dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane
ul. Hłaski 34/12, 54-608 Wrocław, KRS 0000338878,
NIP 8942986057, REGON 021085595
Numer konta: 95 1140 1140 0000 2133 5400 1001
z dopiskiem – leczenie Irena Bałaga (siostra Zdzisława)
Już teraz za okazaną życzliwość
i pomoc serdecznie dziękuję.
Szczęść Boże!
Siostra Zdzisław Irena Bałaga

mieszkanie (21) 64 mkw, w centrum
Trzebnicy, przy ul. Św. Jadwigi, mieszkanie z balkonem , dużym tarasem i
miejscem garażowym ( nowe budownictwo), tel. 601 377 892.
mieszkanie (20) bez czynszowe 33
mkw, 3 km od Trzebnicy, cena 70 000 zł
tel.603 263 664.
mieszkanie (19) o pow.48 mkw, w okolicy Lasu Bukowego. Bez czynszowe w
stylu loftu, z niepowtarzalnym, ceglanym sufitem. Wyremontowane w 2012r.
Położone są nowe instalacje wodno-kanalizacyjna oraz elektryczna. Kuchenka
gazowa (butla), ogrzewanie elektryczne.
Z całości wydzielona została osobna
sypialnia oraz łazienka. Nad łazienką
znajduje się dodatkowy schowek. Do
mieszkania należy część strychu oraz
wspólnego podwórka, tel. 506 352 295.
mieszkanie (15) bezczynszowe, własnościowe w centrum Trzebnicy (ul. Daszyńskiego) 32mkw, pokoje przechodnie, kuchnia, łazienka, tel. 730 808 476
lub 792 370 437.
Mieszkanie (13) 101 mkw, na 1 piętrze,
z garażem, ogrodem w okolicy Kątów
Wrocławskich, tel. 723 270 982.
Mieszkanie (13) własnościowe 39,6
mkw, dwa pokoje, kuchnia, łazienka
i przedpokój, tel. 722 104 125, 722 104
087.
Mieszkanie (9) w Ramułtowicach, 100
mkw, na I piętrze + ogród + garaż + komórki, tel. 603 465 219.
Dom (20) do remontu, w centrum wsi
Kuźniczysko,140 mkw, razem z poddaszem,budynek gospodarczy 40 mkw,
działka zagospodarowana 9 arów, tel.
609 936 972.
dom (1) w Trzebnicy, powierzchnia
ok.260m, 7 pokoi z kuchnią i łazienka,
atrakcyjna lokalizacja, tel. 790 607 745.
Dom (16) z 2009 roku, 5km od Trzebnicy,
wolnostojący, jednorodzinny o pow.
użytkowej 170 mkw, na działce 3002
mkw.: a) parter-3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój i kotłownia; b) piętro
2 pokoje, kuchnia, łazienka, hol i taras;
budynek garażowy: a) parter - garaż na 2
samochody i kotłownia, b) piętro samodzielne mieszkanie – pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój; budynek gospodarczy: a) parter - kawalerka (36mkw), oraz
garaż i kotłownia; b) piętro - mieszkanie
(80mkw), 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój. Ogród - fontanna, kaskada, oczko wodne, strumyk, ogrodzenie,
miejsce na ognisko i grill, parking. Do
sprzedaży również sąsiadujące 2 działki
budowlane o powierzchni: 1759 mkw i
1801mkw, sieć wodociągowa w odległości 1 metra od granicy działki, prąd
– skrzynki ZK przynależne do działek.
Cena 80,00 zł./mkw, tel. 665 886 993.
Działka(13) o powierzchni 1350 mkw,
budowlana na granicy Trzebnica – Księginice, w pełni uzbrojona (woda, prąd,
kanalizacja), atrakcyjnie położona, tel. 506
837 298.
działka (1) budowlana 15,8 ara, w
Miennicach, gmina Wisznia Mała, tel.
728 482 555.
działka (21) rekreacyjna, w Ogródkach
działkowych GRUNWALD, przed Świątnikami, ogrodzona, zadbana, altana murowana, szklarnia z folii 30 mkw, wędzarnia
+ drzewo do wędzenia około 2 m, tel. 71
387 47 67.
DZIAŁKa (18) budowlana 11 arów
w cichej okolicy ul. Wrocławskiej. Posiada warunki zabudowy oraz wszelkie

niezbędne decyzje potrzebne do zakupu. Niedaleko szkoła, market Netto,
stacja benzynowa. Położona 10min. od
Wrocławia, na obrzeżach Trzebnicy. tel.
724 820 669.
działkę (17) w Pawłowie Trzebnickim o
powierzchni 0,35 ha wraz z zabudowaniami - budynkiem mieszkalnym oraz
z zabudowaniami gospodarczymi, tel.
609 432 538.
Działka (17) budowlana, 9 arów Komorowo, 5km od Trzebnicy, położona jest
25km od Wrocławia, 5km od Trzebnicy
przy drodze asfaltowej, wjazd na działkę
z obniżonym chodnikiem, wybudowana
nowa trasa szybkiego ruchu S5 Trzebnica - Wrocław, dojazd do Komorowa około 30min z Wrocławia, budowana jest
nowa infrastruktura, droga Trzebnica Sułów oraz ścieżka rowerowa, na całym
odcinku, do Doliny Baryczy, w sąsiedztwie budowane jest osiedle domków
jednorodzinnych, atrakcyjne położenie,
tel. 501 722 594.
działka (17) budowlana, Mienice, pow.
10 arów, tel. 506 954 021.
działki (16) 2 sztuki, budowlane przy
lesie na nowym osiedlu o powierzchni
1759mkw i 1801mkw, sieć wodociągowa
w odległości 1 metra od granicy działki,
prąd – skrzynki ZK przynależne do działek, cena: 80,00zł./mkw, tel. 665 886 993.
działka (16) przemysłowa we Wrocławiu 46a, ul. Białogardzka (róg Żernickiej
i Szczecińskiej), cena: 250zł/m, do negocjacji, tel. 665 886 993.
działka (15) budowlana w Szczytkowicach, tel. 691 802 547.
Działki (15) 10 arowe, uzbrojone w
Szczytkowicach, cena 65 zł / mkw, tel.
601 592 521.
DZIAŁKI (14) Budowlane w Księginicach,
tel. 509 406 292.
Działka (14) budowlana, 20arów, z
budynkiem mieszkalnym i gospodarczym w Budczycach k. Zawoni, tel.
604 107 284.
Działka (14) 4 sztuki, budowlane w Kałowicach, gmina Zawonia, każda po 10
arów, sprzedam lub zamienię na mieszkanie w Trzebnicy lub Wrocławiu, tel.
798 263 003.
Działka (14) rekreacyjna w Trzebnicy na
Kociej Górze, 3,5 ara, zagospodarowana
z altaną i schowkiem z narzędziami,
krzewy, drzewa owocowe, kwiaty, tel.
661 185 138.
Działka (14) budowlana, 11 arów, okolice Trzebnicy, 15 min od Wrocławia,
warunki zabudowy, 40 zł za mkw, tel.
695 489 071.
Działka (14) powierzchnia 1,4 h, objętą
MPZP - częściowo zabudowa jednorodzinna (działki możliwe do wydzielenia)
oraz usługi, inne możliwości gospodarowania. Miejsce niedaleko od obu
obwodnic S5, S8, ok. 200m zam. domy,
przy infrastrukturze, spokój. Cena 200
tys. zł - do uzgodnień szczegóły, tel.
724 324 967.
Działka (13) 0,30h w bardzo ładnym
miejscu, 1ha ziemi, tel.690 365 959.
Działka (11) budowlana w Trzebnicy
1840 mkw, może być pod bliźniak, tel.
505 334 186.
Działka (12) budowlana, Pierwoszów,
1300 mkw, cicha, spokojna okolica, położona na nowym osiedlu, blisko lasu,
dojazd do Wrocławia S-5, około 20 min,
tel. 782 532 519.
Działka (10) budowlana 15 arów,
Szczytkowice media, dojazd od strony
asfaltu, piękna okolica, tel. 699 991 561.
Działka (1) o pow 0,5 ha, Skoroszów,
może zostać podzielona na 3 osobne
działki i tak ma również wydane warunki zabudowy (można wybudować 3
wolnostojące domy z garażami), dojazd
droga gminną, z jednej strony graniczy
z rzeką, niedaleko las, tel. 603 283 075.
Działka (9) własnościowa, pod zabudowę, (możne być bliźniak) w Trzebnicy,
przy ul. Polnej nr działki 93, powierzchnia 26 arów, 39 mkw, tel. 570 598 676.
Działki (9) budowlane w Trzebnicy, od
ul. Piaskowskiego oraz ul. Marcinowskiej,
tel. 602 761 832.
Działki (11) budowlane o pow. 11 arów,
z wydaną decyzją na budowę w Gmina
Zawonia, Pstrzejowice, tel. 725 147 283,
667 909 102.
Działka (13) budowlana, Księginice, ul.
Czereśniowa, 2000 mkw (95 zł/mkw), tel.
788 969 459.
Działki (20) budowlane, w Księginicach, 16 i 17 arów, w atrakcyjnym miejscu, ul. Działkowa, od Czereśniowej
wjazd, częściowo uzbrojone, dojazd do
działek bardzo dobry 90 zł mkw, tel. 730
304 065.
działki (19) budowlane w Szczytkowicach, nowo powstające osiedle, tel. 665
233 766.
działki (19) budowlane w Szczytkowicach, 10 arowe, z możliwością usług,
woda, prąd, cena 65 zł / mkw, tel. 601
592 521.
Działka (18) budowlana, Raszów koło
Trzebnicy, 12 arów, tel. 609 227 160.
działka (18) budowlana z mediami 15
arów w Wiszni Małej, przy ul. Szkolnej.
Cena z 100 zł / mkw, do negocjacji, tel.
785 410 362.
działka (18) rolno-budowlana, 12 arów,
cena 57 zł / mkw, możliwość dokupienia
8 arów rolnej działki, cena 17 zł / mkw,
Taczów Mały, tel. 666 945 154.
działka (18) budowlana, pilnie sprzedam w miejscowości Księginice koło
Trzebnicy przy ul. Czereśniowej, 6 arów
za kwotę 55000 zł, działka nr 51/5 , tel.
724 392 504.
działki budowlane (10) Do zakupu

pozostała działka 14ar w miejscowości
Skarszyn, dla której obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Położone jest w dogodnej
lokalizacji znajdującej się w centrum
miejscowości. Znajduje się w sąsiedztwie drogi powiatowej, w której są poprowadzone media. Działka znajdują
się 3 km od węzła komunikacyjnego S8
Łozina, 15 minut od Wrocławskiego Lotniska. Cena 75 zł/mkw do ewentualnej
negocjacji, tel. 531 145 110.
ziemia (19) powiat trzebnicki, całość
1,90h, obecnie zasiana jest pszenica,
bardzo dobry dojazd, cena 75 tys, tel
533 488 448.
sad (13) 2 ha sadu wiśniowego w Droszowie, tel. 692 635 672.
Sad (13) wiśniowy, 1 ha, w Brzykowie, tel.
661 851 943.
Sad (14) czereśniowo-wiśniowy 1,27ha,
przy trasie Trzebnica-Oborniki Śl. Cena
15zł/ mkw, tel.502 318 266.
garaż (20) lub wydzierżawię przy ul.Wałowej w Trzebnicy, tel. 508 514 791.
Garaż (14) wspólnota mieszkaniowa, ul.
Piwniczna 7a-7b, cena do uzgodnienia,
tel.698 745 828.
Pawilon (13) Handlowy o pow. 80 mkw,
działka 6 arów, na wsi 3km od Zawoni,
tel. 600 012 789.
Pawilon (13) murowany 120mkw + garaż i wiata. Działka 6 arów. Nadaje się na
działalność gosp. lub do zamieszkania.
5 km od Trzebnicy w kierunku na Wrocław, tel. 604 231 515.
budynek (21) sprzedam lub wydzierżawię o pow. 90 m.kw, na działalność
gospodarczą lub do adaptacji na mieszkaniowy, w Krośnicach, powiat milicki, budynek znajduje się w na osiedlu
mieszkaniowym w sąsiedztwie obiektów sportowych, rekreacyjnych i kolejki
wąskotorowej, tel. 669 805 236.
Lokal (17) w Trzebnicy na mieszkanie
lub działalność, 49 mkw, 2 pokoje przechodnie, kuchnia, łazienka, przedpokój,
do lokalu przynależy piwnica i pomieszczenie na strychu, lokal do remontu,
cena 135 000 zł do negocjacji, tel. 660
706 423.
Lokal (10)
handlowo
usługowy,
o pow.62 mkw, w Trzebnicy ul. Kościelna
27a, Istnieje możliwość wynajmu lokalu,
tel. 509 236 864.
Lokal (20) lub wynajmę handlowo
-usługowy w centrum Trzebnicy w zabudowie szeregowej o pow. 35 mkw,
z możliwością rozbudowy oraz parkingiem prywatnym, klimatyzacja, wszystkie media, na działce własnościowej
z KW o pow. 65 mkw, 20 m od UM i parkingiem na 100 samochodów, tel. 798
267 177.

kupię
mieszkanie (19) w Trzebnicy, 3 lub 4
pokojowe, tel. 665 120 923
mieszkanie (19) w Trzebnicy: parter
lub 1 piętro, 1-2 pokoje, od 35 do 50
mkw, ogrzewanie centralne lub gazowe,
możliwie blisko centrum, własnościowe,rynek pierwotny lub wtórny, najlepiej bez konieczności remontu, dzwonić
po godz.14, tel. 663 113 723.
mieszkanie (18) 3 pokojowe w Trzebnicy lub dom ( może być do remontu w
bliskiej okolicy Trzebnicy lub w Trzebnicy) tel. 516 168 590.
Mieszkanie (10) w Trzebnicy, jeden
lub dwa pokoje, z ryku wtórnego, do
zamieszkania, do 150 tys. zł., tel. 530 226
466.
Dom (15) siedlisko, małe gospodarstwo
na wsi w bliskiej okolicy Trzebnicy, Milicza, Żmigrodu, Rawicza za cenę do
300 000 zł. Dom może być starszy do
malutkiego remontu lub nowy do wykończenia, najważniejszym kryterium
jest działka nie mniejsza jak 30 arów.
Proszę o konkretne propozycje na maila: dosmin@wp.pl lub
telefonicznie
723 919 061.
działka (12)
usługowo-budowlana
– w okolicach Trzebnicy – o następujących
parametrach: powierzchnia
minimum 6.000 mkw, nieruchomość
z miejscowym planem zagospodarowania, możliwość budowy obiektu usługowego, kontakt: paulinajodestol777@
wp.pl, tel. 665 712 200.
motocykl (19)Simson,WSK,SHL,Motorynka,Romet itp., tel. 600 340 996.

zamienię
mieszkanie (1) własnościowe, w Miliczu, 2-pokojowe, po remoncie, co gaz, II
piętro + część strychu oraz piwnica i komórka, podwórko zamknięte, na mieszkanie do remontu w Trzebnicy, bez dopłaty, tel. 782 984 426.
mieszkanie (21) na mniejszą kawalerkę. Mieszkanie w Trzebnicy: 2 piętro
– 2 pokoje, kuchnia + strych użytkowy,
ogrzewanie centralne. Kawalerka najlepiej na 1 pietrze lub na parterze również
w Trzebnicy, tylko z ogrzewaniem gazowym lub centralnym, tel. 71 387 24 64.
mieszkanie (13) z dopłatą, własnościowe, w Trzebnicy, 2 pokoje, IVp. 34mkw
w bloku, na mieszkanie 3 pokojowe, do
II p. w bloku, lub część domu w Trzebnicy, lub najbliższej okolicy (+5km), tel.
608 572 381.
kawalerka (13) w Trzebnicy po generalnym remoncie na większe, na 2-pokojowe mieszkanie. Zamiana z dopłatą,
oferty tylko w obrębie Trzebnicy. Tel.
605 736 772
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lokal(18) w nowym budownictwie 25
mkw przy ul. Św. Jadwigi obok Pracowni
fryzjerskiej, przystosowany pod usługi
kosmetyczne, tel. 605 918 889.

MONTER (1) poszukuję montera/pomocnika do montażu instalacji sanitarnych. Praca we Wrocławiu oraz na
wyjazdach. Wysokie stawki + premie+
diety.Zapewniam dojazd. Mile widziane
całe brygady, tel. 781 494 805.
murarz / ogólnobudowla niec/pomocnik (15) przyjmę do pracy na terenie Wrocławia, warunki do
uzgodnienia, tel. 570 578 256, 883 622
277.
Pracownik budowlany(15) poszukuję: murarzy, cieślo-zbrojarzy, osób
do robót wykończeniowych, pomocników, jak również osób chętnych do
przyuczenia. Pracujemy w rejonie Trzebnicy i Wrocławia, tel. 571 384 365.
Stolarz (13) Firma FreeKids w Zawonii
zatrudni Stolarza/Pomocnika stolarza.
Umowa o pracę, e-mail: biuro@freekids.
pl, tel. (71) 312 72 50.
Spawacz (13) Firma ANOTIS zatrudni
spawacza lub ślusarza – spawacza. Do
obowiązków pracownika należeć będzie wiercenie, cięcie i spawanie profili
stalowych przy produkcji ogrodzeń,
wymagamy umiejętności spawania
i doświadczenia w pracy na stanowisku spawacza lub ślusarza – spawacza.
Oferujemy wysokie wynagrodzenie oraz
stałe zatrudnienie na pełen etat, tel. 663
844 847.
Klawiszowiec (15) Zespół muzyczny
szuka klawiszowca, tel. 693 800 815.
Nauczycielka (14) przyjmę nauczycielkę i opiekunkę do przedszkola, tel.
664 734 664.
opiekunka (17) poszukuję opiekunki do osoby chorej/ Pan/w Trzebnicy,
mogę zapewnić osobne mieszkanie,
cena do ustalenia, tel. 601 764 525.
KOSMETYCZKA (13) zatrudnię technika
usług kosmetycznych, Trzebnica tel.533
061 062.
REFLEKSOLOG (13)
poszukuję
do
współpracy osobę od refleksoterapii,
Trzebnica tel. 533 061 062.
KIEROWCA (15) zatrudnię kierowcę do
rozwożenia pieczywa. Praca jednozmianowa. Umowa o pracę. Piekarnia Trzebnica, tel. 691 283 007.
Magazynier (13)
Firma
FreeKids
w Zawonii zatrudni Magazyniera. Umowa o pracę, e-mail: biuro@freekids.pl,
tel. 71 312 72 50.
Sprzedawca detaliczny(14) Plantacja Choinek 'Rezerwat Bobra' zaprasza
do współpracy sprzedawców detalicznych - cennik i zasady współpracy publikujemy w serwisie: http://ochoinki.pl
Pracownik produkcyjny(13) zatrudni PIEKARNIA JUL-KA, Doświadczenie nie jest wymagane, Oferujemy:-stabilną pracę, -atrakcyjne wynagrodzenie,
-umowę o pracę, -dodatkowy pakiet
ubezpieczeniowy w grupie Lux-Med,
soby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV na adres e-meil technologia@
piekarnia-julka.com.pl, tel. 071 387 86 57.
PIEKARZ (15) zatrudnię piekarza. Umowa o pracę. Piekarnia Trzebnica, tel.
691 283 007.
Cukiernik (11) lub osoba do przyuczenia. Zatrudnię osobę do produkcji bułek
drożdżowych. Praca w godzinach rannych. Umowa o pracę, tel.691 283 007.
kelnerka (19) Zajazd pod Lwem " zatrudni dziewczynę do pracy w restauracji jako kelnerka, tel. 607 817 909.
Barmanka (13) "Restauracja pod Lwem"
w Nowym Dworze zatrudni barmankę,
kontakt osobisty lub tel. 607 817 909.

Lokal (1) o powierzchni 36 mkw, w
Trzebnicy przy ul. Milickiej 5a, miejsce
parkingowe, brama zamykana na noc,
sterowana pilotem, przestrzeń możliwa
do zagospodarowania pod kątem własnego biznesu, tel. 604 907 105, 784 063
714.
lokal (21) użytkowy - na parterze - o
powierzchni 145 mkw, ciepły, suchy,
wymalowany, po remoncie, dwupoziomowy - na dole piwnica, ogrzewanie
gazowe, ul. Polna 41 (skrzyżowanie z ul.
Witosa), tel. 502 563 166.
lokal (16) w Trzebnicy, pow. 33 mkw,
tel.601 204 002.
Lokal (13) po salonie samochodowym
w Trzebnicy, powierzchnia 170 mkw, po
kapitalnym remoncie, tel. 607 102 009.
Lokal (11) o powierzchni 36 mkw,
w Trzebnicy przy ulicy Milickiej 5a, –
Miejsce parkingowe, brama zamykana
na noc, sterowana pilotem, przestrzeń
możliwa do zagospodarowania pod kątem własnego biznesu. tel. 604 907 105,
784 063 714.
hala (16) 180mkw w Trzebnicy, ul. Jędrzejowska 51, cena do uzgodnienia,
tel.603 847 900.
Powierzchnie biurowe (1) o wielkości 10 - 30 mkw, w centrum Trzebnicy,
ul. Solna 6, w biurowcu znajduje się 21
lokali. Teren biurowca jest ogrodzony i
posiada własny parking, tel. +48 663 844
847.
Mieszkanie (1) o pow. 35 mkw, w
Trzebnicy przy ul. Kościelnej, na parterze, w pełni wyposażone, sypialnia,
przestronna kuchnia, łazienka, przedpokój, tel. 663 844 847.
mieszkanie (16) nowe, w centrum
Trzebnicy 58.40 mkw, 2 pokoje, kuchnia,
p.p, garderoba, łazienka, w.c, balkon,
własne C.O, tel. 601 753 590.
Mieszkanie (13) pojedynka, od zaraz,
tel. 71 758 46 61, 883 697 129.
Mieszkanie (13) 3-pokojowe, w Trzebnicy, 3 piętro, umeblowane, słoneczne,
ciche, blisko basen, cena 1250 zł +media,
tel. 502 908 801, 601 995 344.
mieszkanie (12) w Trzebnicy, 37 mkw,
tel. 600 120 894.
Mieszkanie (9) 42 mkw, w centrum
Trzebnicy, 3 piętro, tel. 603 468 643.
Kawalerka (19) we Wrocławiu, Krzyki
tel. 577 707 620.
Kawalerka (17) umeblowaną kawalerkę w Sędzicach, tel. 695 185 997.
Kawalerka (14) w Trzebnicy dla małej
firmy lub osoby prywatnej. Faktura VAT
+umowa lub umowa najmu okazjonalnego, tel. 605 881 897.
Kawalerka (13) w Trzebnicy, od zaraz,
tel. 71 758 46 61, 883 697 129.
Kawalerka (10) w Trzebnicy od zaraz,
tel. 669 526 136.
pokoje (17) dwa pokoje z przeznaczeniem na gabinet lekarski, kosmetyczny,
biuro itp., obiekt monitorowany, klimatyzowany, z poczekalnią i parkingiem,
przy ulicy Św. Jadwigi 25a. Duży pokój- 27mkw, posiada własną łazienkę z
toaletą, umywalką i bidetem, pokój klimatyzowany, z szafką i umywalką, mały
pokój- 14mkw, klimatyzowany, z szafką i
umywalką, tel. 697 628 276 ; 695 927 307.
Pokój (13) wynajmę pokój z osobną
łazienką z dostępem do kuchni i pralni
w domu jednorodzinnym w Trzebnicy
+ miejsce parkingowe na utwardzonym podwórku cena 800,/os. wolny od
01.09.2018, tel. 601 764 525.
stanowisko (13) do stylizacji paznokci
podnajmę osobie prowadzącej własną
działalność gospodarczą. Jedna stała
opłata 600 zł netto (3 dni w tygodniu),
Chętnych zapraszam do kontaktu: Centrum Piękna i Rozwoju w Trzebnicy, tel.
533 061 062.
stanowisko (13) do przedłużania rzęs
(13) lub wykonywania masażu - podnajmę osobie będącej na własnej działalności gospodarczej. Jedna opłata stała
600 zł netto (3 dni w tygodniu). Centrum
Piękna i Rozwoju w Trzebnicy, tel. 533
061 062.
Dom (13) dla Firm, o pow. 280mkw + podwórko z utwardzonym parkingiem na
6-8 aut cena 5 000 zł + opłaty, tel. 506
953 406.
pół domu (9) 120mkw, Pierwoszów, 4
pokoje, kuchnia, łazienka, pomieszczenia gospodarcze, najchętniej dla firm,
tel. 728 943 488 lub 694 954 889.
Piętro (8) w domu jednorodzinnym
w centrum Trzebnicy, tanio, dla pracowników, tel. 507 204 802.

szukam do wynajęcia
pokój (1) poszukuję do wynajęcia, tel.
603 719 748.
pokój (20) szukam pokoju do wynajęcia
dla Pana, tel. 603 719 748.
mieszkanie (21) pilnie chcę wynająć
mieszkanie w Trzebnicy, tel. 693 757 638.
mieszkanie (14) w Trzebnicy (najlepiej
kawalerkę lub samodzielny pokój), tel.
786 909 043.
Mieszkanie lub dom (13) dla rodziny, 3-4 pokoje, tel. 602 756 346.
Mieszkanie (10) Para szuka do wynajęcia 2-3 pokojowego mieszkania w Trzebnicy, tel. 723 024 303.
Pomieszczenie (11) 200mkw w Trzebnicy o pow. 200 mkw, na działalność gospodarczą, tel. 71 312 16 31.2.

Kelnerka/kucharz(1) Restauracja
Palermo w Trzebnicy przy ul. Jana Pawła
II 1 zatrudni osobę na stanowisko kelnerki
oraz kucharza. Mile widziane doświadczenie. Oferujemy umowę o pracę, elastyczny grafik. Informacje pod, tel. 668
374 650.
Kelnerka/kierowca(1) Pizzeria Palermo w Trzebnicy przy ul. Św. Jadwigi 15
zatrudni osobę na stanowisko kierowcy
oraz kelnerkę. Praca na wakacje, weekendy
lub na stałe. Oferujemy umowę o pracę,
elastyczny grafik. Informacje pod, tel. 509
617 118.

SZUKAM PRACY
Praca na budowie (13) szukam pracy na budowie w Trzebnicy: murowanie,
szalowanie i inne prace również jako pomocnik, tel. 577 294 430.
Praca dorywcza (11) (emeryt) na
stanowisko operator koparek i ładowarek tel. 531 034 648.
Sprzątanie (15) posprzątam mieszkanie gruntownie, przed lub po wynajmie,
po remoncie, mycie okien, Trzebnica i
okolica, tel. 570 313 265.
Sprzątanie (12) ogrodów, placów budów, własny transport, tel. 71 758 46 61;
669 526 136.
Sprzątanie (1) podejmę dodatkową
pracę jak sprzątanie, gotowanie, tel.
577 041 236.
Sprzątanie (20) profesjonalne sprzątanie domów i mieszkań, prasowanie oraz
mycie okien tel. 510 773 825.
Opiekunka (15) poszukuję pracy opieki nad dziećmi w wieku 0- 8 lat, tel.
570 313 265.
Opiekunka (14) zaopiekuje się dzieckiem bądź osoba starszą, Trzebnica i
okolice, tel. 506 286 134.
Opiekunka (14) zaopiekuje się dzieckiem do lat 2, tel. 781 653 481.
Opieka na osobą straszą (14) zaopiekuję się osobą starszą – doraźnie, na
terenie Trzebnicy, tel. 601 711 301.
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Opiekunka dla starszych (10) zaopiekuję się osobami starszymi, tel. 605
441 363.
Skoszę trawę(1) o dużych powierzchniach, wywiozę pokost, tel.
726 626 423.

KOREPETYCJE
matematyka(01) Jestem studentem
Politechniki Wrocławskiej, udzielę korepetycji dla uczniów szkoły podstawowej,
gimnazjów a także szkól ponadgimnazjalnych przygotowujących się do matury, tel. 792 429 119.
Matematyka (14) szkoła średnia, matura, tel. 603 548 603.
j. rosyjski i ukraiński (20) tel. 570
313 265.
Język hiszpański (14) lekcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych, cena 50 zł za
60 min., tel. 605 633 256.
Język hiszpański (14) korepetycje/
zajęcia dla młodzieży i dorosłych z dojazdem do ucznia - 50 zł/godzinę, tel.
697 722 995.
J. angielski / j.niemiecki (13) Studentka anglistyki I germanistyki udzieli
korepetycji z języka angielskiego lub
niemieckiego, tel. 793 218 900.
Język niemiecki (13) nauczycielka
pomoże w nauce języka niemieckiego,
tanio już od 20 zł, tel. 783 164 357.
Nauka komputera (14) dla osób
starszych i nie tylko, tel. 663 799 153.

MOTORYZACJA
Sprzedam
Renault(1) Clio 2002 r., dwa komplety kół, dwa kluczyki, książka serwisowa,
cena 3999 zł, Trzebnica, tel. 502 860 657.
NISSAN (20 ) QASHQAI, rok prod 2010, I
rejestracja 11.05.2010, 1,5 diesel, 76 kW,
niski przebieg 94 tys. km, książka serwisowa, bogata wersja bez nawigacji,
brązowy, dwa komplety opon, zadbany,
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej,
cena 34 500 zł, do negocjacji, tel. 605
327 016.
Opel (20) Meriva D, przebieg: 7500 km,
rok produkcji 2017 r.- salonowe, 1 właściciel, tel. 604 852 600.
Volkswagen (20) polo 1998 rok.20
ekonomiczne autko- z silnikiem diesla
1.9 SDI,Auto na alufelgach, małe spalanie paliwa, 3 drzwiowe, ważne opłaty,
cena 2500 zł ,do negocjacji, tel. 570 313
265.
Volkswagen (20) Sharan - auto rodzinne, od osoby prywatnej, w ciągłej
eksploatacji, sprawne, bezwypadkowe,
rocznik 2005, silnik 1.9 TDI 131 KM, oryginalny przebieg 188 tyś. km (do potwierdzenia w salonie), 7 niezależnych miejsc,
1 fotel można ustawić jako fotelik dla
starszego dziecka, wyposażenie: 10 poduszek powietrznych, elektryczne szyby
i lusterka, centralny zamek, tempomat,
klimatyzacja, ABS, ESP, wspomaganie, 6
biegowy, komplet opon letnich na felgach aluminiowych 17’, komplet opon
zimowych na felgach stalowych 16’, hak,
cena: 17,5 tys. zł, tel. 661 411 309.
Vw Touran (1) 1,9 tdi, 2009 rok, czarny
metalik, 7 osób, skrzynia 6 biegów, tel
609 936 972.
Suzuki (19) Jimmy, rok 2000, cena do
uzgodnienia, tel. 577 707 620.
BMW(19) seria 5, rok produkcji 1999,
poj.2926 cm3, 135 KM, przebieg 239000
tys. km, bogata wersja, automatyczna
skrzynia biegów, tel. 513 944 984.
samochód (19) Auris , rok 2011, przebieg 38000 km, z salonu, garażowany,
pierwszy właściciel, cena 30 000 zł, tel.
71 312 06 13.
FORD (16) FOCUS (kombi)1.6 diesel.10.2007r, przebieg 186 tyś km, książka serwisowa, auto po wymianie filtrów
i oleju, nowa turbina na gwarancji, nawigacja ,komputer pokładowy, klimatyzacja, elektryka, cena 9.900 zł, do negocjacji, tel. 502 860 657.
Skoda (15) Octavia II 1.6 benzyna +gaz
,rocznik 2005rok. Nowo założony gaz,
klimatyzacja nabita, wszystko wymieniane na bieżąco. Cena 15 000 tyś zł, do
negocjacji, tel. 534 477 668.
Citroen C15 (13) minivan 5 osobowy,
1.8 Diesel, rok prod. 1999, kolor biały,
przebieg 213300 km. Samochód jest
sprawny do jazdy, tel. 603 240 351.
Volkswagen (9) Passat, Kombi, 1.9
TDI, 130 KM, rok produkcji 2000, cena
7900 zł, tel.600 439 682.
Ciągnik (15) samoróbka, diesel + pług +
brony+ wóz konny przerobiony do ciągnika,tel. 607 214 965.
Ciągnik (15) z narzędziami rolniczymi
typu „Jarmar”, tel. 883 394 355.
Motor (14) HONDA CB 500S, rok 202,
poj. 4,99; po kompletnym serwisie, cena
6900 zł, tel. 605 432 606.

bagażnik (18) dachowy, do golfa 4
Bora Combi, tel. 505 838 073.
koła (20) 4 sztuki do DU TICO, z felgami,
oryginalne kołpaki, alternator i rozrusznik, tel. 734 302 552.
koła z felgami (18) 175/70 „13” do
mazdy 323 S, tel. 883 211 353.
Felgi (14) aluminiowe, roz.15, do Skody,
tel. 721 952 000.
opony(20) nowe, zimowe, Barum, 195
50 15, tel. 609 936 972.
opony(16) zimowe, z felgami – stan do-
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bry, komplet, “13” na 175 , do volksvagena, tel. 798 484 366.
Pług (19) 4 skibowy, obrotowy, Krone
Askan 120/4, możliwość odkręcenia 4
skiby, tel 665 233 766.
Pług (15) dwuskibowy, konny, tel. 883
394 355.
Pług (13) 2 skibowy, Unia Grudziądz, tel.
603 465 219.
Maszyny(20) rolnicze, opryskiwacz 300
L, rozsiewacz do nawozu ,,KOS",śrutownik na kamienie z silnikiem na pasek klinowy, silnik elektryczny 7 KW na taczce
komplet do dmuchawy na pas transmisyjny, tel.730 304 065.
maszyny rolne (11) Traktorek – samoróbka – silnik S-213 polskiej produkcji; Rozdrabniacz do pasz i zboża BAK
silnik 5KW; Piła – silnik 7KW – stół metalowy wałki z przodu i z tyłu, kółeczka
transportu; Przepacka konna do siana
– widłowa; Rozdrabniacz do buraków
i ziemniaków elektryczny; Oprzyknik do
ziemniaków 3 rzędowy; Dołownik do
ziemniaków; Siewnik lejowy do nawozu;
tel. 660 895 303.
Kultywator (13) Unia Grudziądz, tel.
603 465 219.
Rozsiewacz (13) nawozu Typu LEJ, tel.
603 465 219.
Cyklop(13) Czeski, tel. 603 465 219.
Opryskiwacz (13) Polski o pojemności
500 litrów i szerokości LANZ 13 metrów,
tel. 603 465 219.
Opielacz (13) do obróbki miedzy rzędami ziemniaków i warzyw, tel. 668 302
127.
Elementy
do
przyczepy(15)
wszystko do przyczepy jednoosiowej,
tel. 883 394 355.
Wóz konny(11) przerobiony, z zaczepem do ciągnika, tel. 607 214 965.
Dmuchawa (11) polska dmuchawa do
zboża, cena 750 zł, tel. 696 685 460.
odśnieżarka (1) spalinowa, użyta kilka razy, Trzebnica, cena 1000 zł, tel. 603
283 075.
Kosiarka (10) spalinowa, (uszkodzona),
tel. 721 952 000.
Kosiarki (13) spalinowe i elektryczne
do trawy z napędem i bez napędu, tel.
603 465 219.

BUDOWLANE / RÓŻNE
Sprzedam
Boazeria (16) dębowa, około 20-30
mkw, Cena: 250 zł, tel. 601 157 829.
Kafle (16) Laufen, wym. 10 x10, są na
podklejce 3 x 3, kolory: białe matowe
(32mkw) i zielona mięta (3mkw), cena:
700 zł, tel. 601 157 829.
Płytki (16) 19 szt. płyt o wymiarach:
70cm x 30cm, są w odchyłce wymiarowej +/- 2 cm, cena: 550 zł, tel. 601 157
829.
Drzwi (13) dębowe, 100 cm, tel. 723 270
982.
panel (21) luksfer , wym. 200 cmx 40 cm,
cena 100 zł, tel. 502 749 540.
Flizelina (21) do okapu, 100 szt. po
1,50 zł. za sztukę, tel. 501 383 638, 601
838 394.
Dachówka (13) nowa, pustaki, tel. 690
365 959.
Materiały konstrukcyjne (10)
kątowniki, ceowniki, płaskowniki, tel.
798 263 003.
Płytki (6) ścienne ELIDA kolor kremowy, wym. 22,3 x 44,8, dwie paczki, nowe,
nieotwierane, 3 mkw, cena 25 zł/mkw,
tel. 781 946 120.
Żerdzie (6) Kuźniczysko, tel. 664 770
549.
portal kominka (18) marmurowy,
używany w stanie idealnym, wymiary
zewnętrzne wys.124 cm, szer.129 cm,
światło kominka wys. 79, szer. 60 cm, zapraszam do obejrzenia, Trzebnica, cena
950 zł, tel. 665 481 079.
Wanna (15) żeliwna, używana, tel. 883
394 355.
Sprzęt AGD (13) mikrofalówka, płyta
indukcyjna, opiekacz, myjka ciśnieniowa, sprzęt muzyczny, tel. 723 270 982.
Kuchnia (21) wolnostojąca, Whirlpool,
ACMT IX, cena 1450 zł, tel. 501 383 638,
601 838 394.
Płyty indukcyjne (21) Whirlpool:
ACM 838/NE - cena 900 zł; ACM 756/NE cena 920 zł ; ACM 815/BF – cena 1160 zł;
tel. 501 383 638, 601 838 394.
Okapy(21) Whirlpool: AKR 672/IX – cena
550 zł; AKR 982/IX – cena 850 zł, AKR
801/IX – cena 950 zł ; DHL 545/S - cena
650 zł, tel. 501 383 638, 601 838 394.
Podgrzewacz wody(14) tanio, używany, emaliowany podgrzewacz wody,
140 l z wężownicą, tel. 606 823 751.
Piekarnik (14) AKZM 750IX, cena 1180
zł, whirlpool, po likwidacji sklepu AGD,
tel. 501 383 638, 601 838 394.
ogrzewacz (20) przenośny, gazowy,
katalityczny, PG-02 firmy Duraterm, nie
używany, cena 100 zł, tel. 517 675 450.
AGD – zamrażarki (13) 3 szt, witryna
chłodnicza 1 szt, waga elektryczna 1 szt,
szuflada do kasy fiskalnej 1 szt, tel. 604
231 515.
Ch łodziarko -zamra ż arka (14)
LIBHERR, kuchenka gazowa wraz z butlą,
tel. 798 263 003.
Lodówka (11) Electrolux, wysokość 150
cm, osobno zamrażalnik, tel. 609 010
223.
Zamrażarki (9) 3szt-400L, Witryny
chłodnicze(szafy)-3szt, Lada chłodnicza
dł. 180cm-1szt oraz inne urządzenia po
likwidacji sklepu – tanio! tel. 604 231 515.
Umywalka (11) 60 cm, bardzo ta-

nio, Oborniki Śląskie, tel. 605 365 312.
Pralka (16) Polar, ptl 819, sprawna,
cena: 150 zł, tel. 691 413 805.
Pralka (13) LG WD-10490NP,ładowanie
od przodu, pojemność 5,0 kg, wymiary
(W x S x G) 842 x 600 x 440 mm, blokada
przeciw dzieciom, opóźnienie startu, redukcja czasu, bez zagnieceń i inne, prosta w obsłudze, pralka ma uszkodzone
łożysko (hałasuje przy wirowaniu), poza
tym działała bez problemu, cena 200 zł,
tel. 693 790 106.
Magiel (15) drewniany, tel. 883 394 355.
szatkownica (18) do kapusty, tel. 513
918 288.
Wentylator (21) biurkowy – cena 100
zł, tel. 501 383 638, 601 838 394.
Odkurzacz (14) wielofunkcyjny AMBASADOR, nowy, nieużywany, tel.
661 185 138.
Filtr (21) antybakteryjny do lodówki
Whirlpool, 5 szt. - 30 zł, za szt., tel. 501
383 638, 601 838 394.
Sterylizator (11) w bardzo dobrym
stanie, mało używany, tel. 514 399 495.
Naświetlacz (21) LED z czujnikiem ruchu 10 W – cena 50 PLN za szt., tel. 501
383 638, 601 838 394.
Kamera (14) zewnętrza do monitoringu, tel. 505 838 073.
TV(8) LG 42LD650, 42 cale, płaski, używany, lekko uszkodzony (miga przy włączeniu), Odbiór własny: Trzebnica lub
Kryniczno, cena: 320 zł, tel. 606 610 955.
Dekoder (21) do TV naziemnej, cena 80
zł, tel. 501 383 638, 601 838 394.
Keyboard (16) m-ki Yamaha, PSR E413,
stan bardzo dobry, z innymi funkcjami
nauki gry, cena do uzgodnienia, tel. 603
803 775.
Fisharmonia (7) lata 1990, sprawna,
cena 1200 zł, tel. 883 433 493.
telewizor (1) Panasonic, 42 Cale, stan
dobry, cena 500 zł, tel. 667 888 993.
telewizor (21) 40 cali, Tosziba, uszkodzony, tel. 721 952 000.
aparat(21) Canon EOS 450 D, obiektyw
18-55, używany, stan bardzo dobry, w
zestawie karta SD 2 GB oraz pokrowiec,
tel. 605 606 882.
kino domowe (19) zestaw kina domowego Philips, cena 250 zł, tel.603 283
075.
Telefon (6) komórkowy, nowy, nieużywany, MYPHONE, tel. 603 124 111.
Telefon (6) stacjonarny, sprawny, dwusłuchawkowy, bezprzewodowy, kolorowy wyświetlacz, SINUS 502, tel. 603 124
111.
Stepper (14) posiada licznik i linki. Stan
bardzo dobry. Cena do uzgodnienia, tel.
792 561 852.
kuźnia (18) palenisko polowe, tel. 513
918 288.
Kuźnia (12) z lat 1900, wraz : 60 narzędzi
ręcznych i mechanicznych, cena 10 tyś.
zł, tel. 883 433 493.
Szafa (15) metalowa, tel. 883 394 355.
Trajzega (6) działającą, pas transmisyjny, silnik 5,5 kW, cena do uzgodnienia,
tel. 697 607 049.
Trajzega (15) sprawna, do cięcia drzewa, blat metalowy; silnik 4,5 kw, cena
1200 zł, do negocjacji, tel. 608 082 456.
WYRWIDĄB (18) wyrywacz do drzew, tel.
513 918 288.
Pilarka (10) spalinowa, uszkodzona,
tel. 721 952 000.
Piec (16) dwufunkcyjny ze sterownikiem,
JUNKERS Euroline, cena 300 zł, tel. 661
098 296.
Piec (11) CO, wszystko palny, nadmuch,
sterownik, kosz zasypowy do miału, rok
produkcji 2013, cena do uzgodnienia,
tel. 501 266 437.
piec gazowy(11) CO "Voillant" z funkcją 28 KW, wiszący (sprawny), bardzo
tanio, Oborniki Śląskie, tel. 605 365 312.
Pompa (11) CO typ PCO-25, bardzo tanio,
Oborniki Śląskie, tel. 605 365 312.
Pompa (15) spalinowa typu „żaba”, tel.
883 394 355.
Wieża (13) aluminiowa, jezdna, wysokość robocza 6 m, długość 2,5m, szerokość 0,75m. Proszę dzwonić po godzinie
16.00, tel. 609 341 999.
Panel słoneczny(13) zestaw: akumulator, regulator ładowania. Zestaw
idealny do altanki, można z niego zasilać
radio, oświetlenie w altance, ładować
telefon komórkowy, itp... Mogę pomóc
w instalacji, tel. 693 925 835.
Waga (6) dziesiętna, boczny przesuw,
cena do uzgodnienia, tel. 697 607 049.
tarcze do cięcia (10) 900mm do
cięcia Silki i Porotermu, w dobrej cenie,
dzwonić po 16.00, tel., 609 341 999.
beczki (18) 2 sztuki, ocynkowane 600 L,
tel. 513 918 288.
Słoiki (10) 1,5 l. szklane, na ogórki lub
kapustę, cena 1,50 zł, tel. 607 431 604.
drewno (18) śliwkowe, opałowe I kominkowe, pocięte na klocki lub porąbane, możliwość transportu, Nowy Dwór,
tel. 690 949 293.
drewno (1) bukowe, suche, około 1 m3,
120 zł, Trzebnica, tel. 603 283 075.
drzewo (17) 8m drzewa, czereśniowe,
tel. 603 528 704.
Drewno (13) opałowe, żerdzie, stemple,
TANIO! Tel. 664 770 549.
odkłady pszczele (11) cena 200 zł,
tel.607 978 104.
Touris (20) komplet wraz z antenami i
przewodami dla gołębi pocztowych, w
dobrym stanie, tel.730 304 065..
gołębie (1) kariery, tel. 663 600 271.

Indyki (19) kury silki,czubatka holenderska oraz kaczki mulardy, tel 609 210 199.
kaczki (18) francuskie i mulardy z wolnego wybiegu, tel. 663 420 527.
Gęsi (13) kaczki, kury, ekologiczne, chowane na własnych paszach, z wybiegiem, tel. 665 549 669.
gęsi (16) domowe, z małego stada, tel.
601 304 371.
Króliki (13) kalifornijskie, na tuszki lun
do dalszego chowu, tel. 603 465 219.
ŚLIMAK (1) afrykański, ostatnie 3 sztuki,
jako domowe zwierzątko, (lissachatina
reticulata albino body),do obejrzenia
( polecam tym co twierdzą , ze są one
obślizgłe i niemiłe - tak nie jest ! ) i odebrania w Trzebnicy, cena 30 zł, tel. 691
141 985
Maliny(18) owoce na sok, 10/ kg, tel.
604 705 435.

ROWERY / WÓZKI
Sprzedam
rower (10) cena 300 zł, tel. 781 810 110.
Rower (12) dla dziecka, cena do uzgodnienia, tel. 790 558 208.
ROWER (12) dziecięcy, koła 20 cali, BRENNABOR dla dziewczynki, stan b. dobry,
cena 250zł, tel.508 284 373.
Rower (7) merida, koła 24 Cale, rok 2015,
kupiony i serwisowany: Arkady Wrocławskie, cena 650 zł, tel. 602 802 869.
rower (21) trzy biegowy, cena 150 zł, tel.
504 153 006.
Rower (19) męski, błotniki, bagażnik,
26cali, cena do negocjacji, tel. 604 259
577.,
rower (20) elektryczny, 2 letni, młodzieżowy, cena 1200 zł, tel. 723 538 228.
Rower (15) BMX, używany, cena 500 zł,
tel. 693 790 106.
Rower (13) meski i młodzieżowy, cena
100 zł, tel. 532 531 433.
Rower górski (13) męski i damski
oraz marki BULLS na kołach „26”, tel. 723
270 982.
Rowerek (13) Smoby 20 zł , tel. 506 358
723.
Rowery(13) uszkodzone, na części, tel.
721 952 000.
Wózek (14) TAKO LARET gondola i spacerówka w bardzo dobrym stanie. W zestawie gondola z przykryciem, siedzisko
spacerowe z osłoną na nóżki, folia przeciwdeszczowa, torba, śpiworek, parasolka. Kolor - len, cena do uzgodnienia, tel.
792 561 852.
Wózek (7) firmy X-LANDER koloru niebieskiego. Spacerówka plus gondola
w bardzo dobrym stanie ze wszystkimi
akcesoriami. W cenie wózka adaptery do
fotelika firmy Maxi Cosi. Cena do negocjacji., tel. 790 558 209.
Wózek (11) GRACO, spacerówka, bardzo
mało używany, z parasolką i całym wyposażeniem, kolor bordowy, tanio, tel.
514 399 495.
wózek (1) bliźniak, DANNY SPORT +
spacerówki, stan bardzo dobry, cena
1500 zł, tel. 502 318 266.
chodzik z balkonikiem (11) 4 kołowy, składany, bardzo tanio, Oborniki
Śląskie, tel. 605 365 312.
fotelik (20) samochodowy, cena 40 zł,
tel. 504 153 006.
Fotelik (19) dla dziecka, do auta ,15-36
kg, "Graco" , z kompletną regulacją, cena
do negocjacji, tel. 604 259 577.
śpiworek (20) do wózka, ocieplony, zadbany,po jednym dziecku. Do zobaczenia i odbioru w Trzebnicy. Cena 40 zł, tel.
781 810 110.

MEBLE
Sprzedam
Meble (13) salonowe: szafka rtv 100 zł,
komoda 3 sekcyjna 200 zł, szafa szklana
(regał) 150 zł, szafa na ubrania 80 200 zł,
ława 100 zł; z pokoju dziecięcego: szafa
narożna dziecięca 250 zł, komoda dziecięca 120 zł, łóżko drewniane 90x200
z materacem 110 zł, łóżeczko dziecięce
80 zł, tel. 506 358 723.
meble (20) holenderskie, tel. 798 263
003.
Meble (12) duży i nowoczesny zestaw
mebli do salonu, bardzo solidne IKEA,
stan BDB cena 680 PLN, ciemny orzech,
relingi kolor srebrny mat, ze szkłem, trzy
części: 1) Witryna wysoka wymiary: 178
cm wysokość, 52 cm szerokość, 40 cm
głębokość; 2) Witryna niższa wymiary:
120 cm wysokość, 98 cm szerokość, 40
cm głębokość; 3) Komoda RTV wymiary:
140 cm szerokość, 38 cm wysokość, 60
cm głębokość, tel. 729 270 272.
Łóżko (19) 2-osobowe, 200x140, z pojemnikiem na pościel, cena do negocjacji, tel. 604 259 577.
Łóżko (21) dwuosobowe, szer. 170 cm +
2 boki 52 cm, dł. 210 cm, cena 100 zł, tel.
504 153 006.
Materac (13) odleżynowy, tel. 721 952
000.
Sofa (12) nierozkładana. Stan idealny. Zapraszam do obejrzenia ponieważ zdjęcia nie oddają jej prawdziwego koloru.
Wymiary 190*85. tel. 603 127 204.
sofa (18) dwuosobowa, w stanie bardzo
dobrym, cena 300 zł, do negocjacji, tel.
727 318 046.
Sofa (11) dwuosobowa, w bardzo dobrym stanie, tel. 697 060 991.
Narożnik (14) popielaty, stan dobry,
cena do uzgodnienia, tel. 724 423 151.
narożnik (18) 4 elementy, bordowy, ze
spaniem, ze skóry cielęcej, po wyczyszczeniu, tel. 505 838 073.

Oparcie (12) za łóżko, Ecry, wym
200x70cm, cena 120, tel. 693 790 106.
regał (14) na książki, model indi, cena
60 zł, odbiór własny, Kryniczno, tel.
602 635 569.
Komoda (13) turkusowa, 5 szuflad, tel.
697 607 049.
komoda (12) duża, cena do negocjacji,
tel. 724 423 151
Szafka (13) typu Komandor, duża, funkcjonalna, bardzo dobra jakość, tel. 697
607 049.
Szafka (11) zestaw, Cersanit Gala, szafka
wisząca wraz z umywalką, 50cm, biały
połysk, kupiona w Obi. Wymiary: 46 x
50x 39,7 cm, stan nowy, nieużywany,
nieuszkodzony, dołączam fakturę zakupu, która stanowi gwarancje, tel. 698
622 561.
Biurko (12) sosnowe, białe, solidne, klasyka, cena 180 PLN , z litego drewna pomalowane na biało, jedna szafka z boku,
szuflada pod blatem na prowadnicach,
wymiary: 99 cm długość blatu biurka; 55
cm szerokość blatu biurka; 76 cm wysokość biurka, tel. 729 270 272.
Stół (19) do kuchni, 75x75 +2 krzesła,
cena do negocjacji, tel. 604 259 577.
stół (11) kuchenny, z litego drewna, brązowy, nowy, 50x70, cena 150 zł, tel. 607
588 277.
Stół (15) do warsztatu lub garażu, tel.
883 394 355
stolik (19) pod telewizor, cena 70 zł tel.
603 283 075.
stolik (16) pod TV, czarny, tel. 724 423
151.
Stolik (14) czarny, pod telewizor, cena
do uzgodnienia, tel. 724 423 151.
krzesła (18) 6 sztuk widoczne delikatne ślady użytkowania. Cena to 650 zł.
Polecam!!! Trzebnica, tel. 665 481 079.
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Obrazy(19) ręcznie malowane, lata 80te, cena do negocjacji, tel. 604 259 577.
Obraz (13) 4 sztuki, wyszywany z wizerunkiem Matki Bożej (24 x 30) i Jezusa (35
x 50), tel. 500 359 413.
poduszka (19) (70 x 60 cm) i koc (190 x
140 cm) wełniany, cena za komplet 35 zł,
posiadam 2 komplety, tel 534 666 552 .

DLA DZIECI
Sprzedam
motorki (21) jeździki, 2 szt , cena 20/
szt, tel. 601 764 525.
łyżwy(19) regulowane, rozmiar 32-35,
Trzebnica, cena 45 zł, tel. 603 283 075.
autko (17) jeździk dla dziecka do 3lat /
bez baterii/, cena 100 zł., bardzo mało
używany tel. 506 953 406.
Stajnia (14) własnoręcznie robiona,
cena 30zł i konie 10-15 zł sztuka, tel.
693 790 106.

UBRANIA
Sprzedam
buty(21) czarne, wizytowe, z zamszu, dla
chłopca, roz.38. Założone kilka razy, jak nowe,
tel. 793 971 001.
Buty(19) dla chłopca, roz. 28-31( w tym
do piłki nożnej-halowe,sztuczna nawierzchnia), cena do negocjacji, tel. 604
259 577.
kombinezon (21) do wózka, błękitny,
w bardzo dobrym stanie, przywieziony
z Węgier, 2 x był używany, cena 80 zł, tel.
601 764 525.
ubranka (20) dla psa. Ubranka to 1
sweterek, 1 ubranie jeansowe w środku
z polerkiem. Ubranka na psy typu buldog francuski, mops. Cena za sztukę 20
zł. Przy zakupie 2 szt. cena na pewno
ulegnie zmianie, Do odbioru i zobaczenia w Trzebnicy, tel. 691 141 985.
ubranka (19) dziecięce, 2-3 lata, tanio!
Tel. 697 607 049.
futerko (18) czarne, L-XL, stan bardzo
dobry, tel. 727 318 046.
spodnie (15) zimowe, rozmiar 104 cm,
tel. 603 873 294.

Kupię / ODDAM / przyjmę

FIRMA PANDA TRZEBNICA SP. Z O.O.
ma do wynajęcia 43 metrowe pomieszczenie biurowe
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
tel. 71 387 46 55 lub meil bok@panda.trzebnica.pl

WULKANIZACJA SERWIS OPON
� Komputerowe wyważanie opon
� Wymiana opon

Serwis klimatyzacji

BĘDKOWO 166
TRZEBNICA

TEREN SKŁADU WĘGLA

godz pracy: pon.-pt. 8:00-17:00 sob. 8:00-14:00
telefon:

602 523 956 / 713 870 407

FIRMA PANDA TRZEBNICA SP. Z O.O
Producent mebli i elementów wyposażenia wnętrz o wysokim
standardzie, zatrudni Osobę na stanowisko:
Wymagania:

Nowy skład opału

KIEROWCA

Księginice ul. Trzebnicka – teren SKRu

• prawo jazdy kat. B,
• doświadczenie jako kierowca pojazdów dostawczych do 3,5 tony.

Przyjmę Ziemia-humus (10) przyjmę dużą ilość ziemi – humusu do zagospodarowania ogrodu. Okolica Trzebnicy, o każdej porze dnia, tel. 607 669 280.
Kupię ciągnik (1) Massey Ferguson
255, tel. 603 673 044.

• wynagrodzenie z systemem premiowym na podstawie umowy o pracę
• stabilne zatrudnienie, możliwość długotrwałej współpracy
• przyjazną atmosferę

Oddam szafka (1) drewniana , wys.
2 m , szer 80 cm, drzwi szklane , kolor
drzewa, tel. 724 423 151.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji
na adres: bok@panda.trzebnica.pl

Oferujemy:

ANTONI I PRZYjACIELE

węgiel tylko z polskich kopalni

Węgiel • kostkA • orzech • ekogroszek • miał
Kruszywa • kamień ozdobny • kostka granitowa
tel. 690 294 901 / 570 810 000 / www.wbtech.com.pl

Sprzedaż Węgla

TRZEBNICY.

p.h.u. "jaros" Węgiel z Polskiej Grupy Górniczej

667 864 494

zapisy i informacje
www.antoniiprzyjaciele.pl

GiMNaZJaLNEGO i ÓSMOKLaSiSty
663 353 292

Kostka / Orzech / Ekogroszek
Miał / Pellet Luzem lub w workach
trzebnica ul. Chrobrego 26
nowa lokalizacja – dawny araj
tel. 609

514 915 / 697 011 953
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SPAWANIE-ŚLUSARSTWO
TOLL-SPAW
Krzysztof Kawecki

wnękowe
meble kuchenne
meble na wymiar

wysoka jakość
indywidualne podejście
pomiar i wycena gratis

tel: 785

339 006

Maciej Nowak

WYCENA

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

NIERUCHOMOŚCI

883 485 324

tel.
SPAWANIE
-aluminium
-stopów aluminiowych
Tr zebnic a
-stali, stali nierdzewnej
ul. Prusicka 39
-stali miekkich

Szafy

Nr 1 / 151

Agnieszka Prokopowicz
rzeczoznawca majątkowy
nr upr. 7034

tel. 721

704 748

agnieszka.prokopowicz@interia.pl

883 38 03 96

Firma

e-mail: firmablyskmn@wp.pl
Firma świadczy usługi:

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

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

Pracujemy na maszynach i środkach firmy karcher

100 %

DREWNIANE
DĄB JESION
BUK SOSNA

www.schodex.net

cena od 4,5 tys. zł.
tel.

602 728 266

Firma TOMIK oferuje

PROFESJONALNE

CZYSZCZENIE
- DYWANÓW
- WYKŁADZIN
- TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ
- MEBLI TAPICEROWANYCH

Konkurencyjne ceny!
tel. 693 431 523

ważne telefony

ANGIELSKI

URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICY

TRZEBNICA

Rejestracja

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 16:00 – 16:15
w sprawach lokalowych:
w każdy pierwszy wtorek
miesiąca w godz. od 13:00 – 16:00

50 zł za 60 minut
• nauka dzieci
• przygotowanie do
egzaminów
• nauka dorosłych

tel. 724

SCHODY

przewodniczący rady miejskiej
dyżur w każdą środę
w godz. 13:00 – 16:00
w sprawie skarg i wniosków
w każdą środę
w godz. od 15:30 – 16:00

663 557

Piotr Jankowski

budowa
domów
usługi ogólnobudowlane
kierownik BUDOWY
Ekspertyzy konstrukcji / Inwestorstwo zastępcze / Doradztwo inwestycyjne / Przeglądy budowlane /
Odbiory mieszkań / Współpraca
z projektantami i wykonawcami

tel. 571 384 365

e-mail:biuro.budowanie@gmail.com

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO

MASZ DŁUG?

ZGŁOŚ SIĘ
PO POMOC!
577 808 806
www.antywindykator.net

MECHANIKA
samochodowa

Trzebnica

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
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
71 387 15 92
Ośrodek Pomocy Społecznej
71 312 05 27
Gminny Zakład Gospodarki
KomunalnejTrzebnica Ergo
71 310 99 56, 71 310 99 92

ul. Jędrzejowska 25A
pon. – pt. 8:00 – 17:00
sob. 9:00 – 14:00

tel. 796 060 595

39

18.01.2019

kart sim
Wycena usługi bezpłatna

694-057-540

KOMÓRKOWE
SKUP / SPRZEDAŻ

także u klienta

Powiat Trzebnicki
i okolice

TELEFONY
profesjonalny serwis

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

– masz problem z telefonem ??

skontaktuj się z nami, naprawimy go !!

Największy wybór akcesoriów GSM w Trzebnicy
ZABEZPIECZ SWÓJ TELEFON Zapraszamy!!!

USŁUGI
REMONTOWE
Tomasz Pietrykowski
• płytki
• malowanie
• gładzenie
• tynkowanie
• zabudowy gk
• wykończenia wnętrz
• wykończenia poddaszy
• docieplenia dachów
tel. 725 340 467

atrakcyjne cenY!

USŁUGI
REMONTOWO
BUDOWLANE
– malowanie
– tapet0wanie
– zabudowy karton-gips
– układanie
glazury i paneli
tel.

605 432 606

Szczytkowice 91
tel. 785

233 408

GODZINY PRACY: pon-Pt 8-17

SOBOTA 8-14

SERWIS OPON

PROSTOWANIE I REGENERACJA FELG
SERWIS KLIMATYZACJI
W SPRZEDAŻY OPONY NOWE I UŻYWANE

Zapewniamy
profesjonalną
i szybką
obsługę
Z A P R A S Z A M Y !!!

Straż Miejska w Trzebnicy
71 388 81 14
Gminne Centrum Kultury i Sportu
785 922 332

Naprawa

Biblioteka Miejska 669 767 871

Laptopów
Komputerów PC,
Tabletów, GPS itp.

Naprawy sprzętowe
i programowe, wsparcie IT.

ZADZWOŃ, SPRAWDŹ CENY!

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
Trzebnica–zdrój 71 387 28 38
Pogotowie Wodno-Kan.
71 310 12 16

Bezpłatna diagnoza
tel: 504 016 924

Dojazd Gratis
mail: uslugilb@gmail.com

TAXI 1
TRZEBNICA
telefon

601 270 514

Gabinet
kosmetyczny

Galeria Urody
Edyta Garlińska
ul. W. Bochenka 11 d
Trzebnica
tel.

725 241 276

Hala Sportowa 71 312 11 71
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
71 388 75 00, 71 388 75 80
Sąd Rejonowy 71 312 12 13

SZ A M BA

Zbiorniki na deszc zówk ę
biologi c z ne o c z yszc z alnie ś c ieków
pr z y ł ąc z a wodno – kanali z ac yjne
tel.

6 0 5 3 31 90 3

Paweł Madaliński / Skarszyn 48 / Trzebnica

WUKO Krzysztof Buczek

CZYSZCZENIE
KANALIZACJI
wywóz nieczystości
płynnych
obsługujemy gminy:
Trzebnica, Wrocław, Wisznia Mała,
Czernica, Oborniki Śląskie, Zawonia, Kąty Wrocławskie, Długołęka

tel. 601 537 024
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