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Budżet na 2019 rok uchwalony

Nowe ronda
Burmistrz Marek Długozima podpisał umowę na
budowę rond przy skrzyżowaniu ulic: Milickiej,
Roosevelta i H. Brodatego, a także przy
ul. Milickiej, Prusickiej,
Ks. Bochenka i Witosa.

Str. 4

Jasełka Gminne

dochody budżetowe
wydatki budżetowe

115 020 012, 58 mln
111 798 223,06 mln

nadwyżka budżetowa

3 221 789,52 mln

Autorski i proinwestycyjny budżet Gminy Trzebnica na 2019 rok burmistrza Marka Długozimy został przyjęty głosami 13
radnych z klubu radnych Skuteczni Dla Rozwoju. Budżet zakłada dochody w kwocie 115 020 012, 58 mln, wydatki na poziomie 111 798 223,06 mln oraz nadwyżkę budżetową w wysokości 3 221 789,52 mln zł. Jego przyjęcie pozwoli na dalszy rozwój Gminy Trzebnica i usprawnienie jej funkcjonowania. Powstaną m.in. hala sportowa, dwa nowe ronda, wyremontowana
zostanie ul. Obornicka. W sołectwach wybudowane zostaną kolejne świetlice, drogi oraz oświetlenie.
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Uczniowie szkoły podstawowej w Masłowie
zaprezentowali w Gminnym Centrum Kultury
jasełka w formie spektaklu słowno-muzycznego
pt. "Do Betlejem nie jest
tak daleko".

Str. 18-19

Podsumowanie
2018 roku
Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem 2018 roku.

Str. 12-15
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najważniejsze zadania inwestycyjne w 2019 r.

Budżet na 2019 rok uchwalony

Lp

proinwestycyjny i z nadwyżką

21 stycznia odbyła się IV sesja VIII kadencji Rady
Miejskiej. Najważniejszym z punktów było podjęcie
uchwały w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na
2019 rok. Wcześniej autorski projekt budżetu burmistrza Marka Długozimy zyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Budżet zakłada dochody
w kwocie 115 020 012, 58 mln, wydatki na poziomie 111 798 223,06
mln oraz nadwyżkę budżetową
w wysokości 3 221 789,52 mln
zł. Budżet został przyjęty głosami 13 radnych z klubu radnych
Skuteczni Dla Rozwoju Marka
Długozimy, natomiast opozycyjni radni unikatowej w skali
kraju koalicji PO i PiS zagłosowali przeciw. Ośmioro radnych
negowało potrzeby inwestycyjne, uważając je za przesadzone
w kontekście miasta wielkości
Trzebnicy. Stwierdzili również,
że sama gmina jest zbyt zadłużona, by inwestować. Zamiast hali

widowiskowo-sportowej ich zdaniem potrzebniejsze byłyby np.
tablice ogłoszeniowe dostępne
dla wszystkich mieszkańców.
Na te i podobne zarzuty odpowiedział burmistrz – Na wstępie
chciałbym podziękować radnym
z mojego ugrupowania za okazane zaufanie. Jestem przekonany,
że jest to jeden z lepiej zbilansowanych budżetów posiadający
nadwyżkę w wysokości 3 221
789,52 mln zł. Dziwię się radnym opozycyjnym w osobach
Mirosława Marca, Renaty Bujak
-Ziółkowskiej, Małgorzaty Lecyk, Justyny Wróbel, Krzysztofa
Śmiertki, Artura Kani, Janusza

Szydłowskiego czy Zbigniewa
Kuźmy, którzy stale wszystko negują. Niepoważne są stwierdzenia, że Trzebnica jest zbyt małym
miastem na inwestycje pokroju
budowanej hali widowiskowo
-sportowej. Sprawowanie funkcji burmistrza wiąże się również
z umiejętnością przewidywania
przyszłości i kształtujących się
potrzeb rozwijającego się społeczeństwa. Tak właśnie powstały
takie inwestycje jak trzebnicki
basen. Kiedy był on budowany
słyszałem pytania, kto będzie
korzystał z Aquaparku w Trzebnicy? Dziś nie wyobrażamy sobie wszyscy, by go nie było. Nasi
mieszkańcy, ale też ci z ościennych miejscowości, również
z Wrocławia ochoczo odwiedzają
obiekt. Wprowadziliśmy także
obowiązkowe lekcje pływania dla
dzieci z naszych placówek oświatowych – powiedział burmistrz
i dodał: – Pytania o sens działania
słyszałem przy większości inwe-

stycji – pytano mnie o niego również przy budowie nowej Szkoły
Podstawowej nr 2 czy Szkoły Muzycznej. Dziś te inwestycje bronią
się same, a do pierwszej z nich
uczęszcza 700 dzieci. Podobnie
jest z nową halą. Tu też obecnym
radnym nic się nie podoba. Natomiast ciągły wzrost mieszkalnictwa sprawia, że już niebawem
obiekt z widownią do 1000 osób
będzie odpowiednim do rozmiaru naszego miasta. Co więcej, jest
on odpowiedni do potrzeb dzieci
ze Szkoły Podstawowej nr 2, które będą szlifować tu swoje talenty.
Od początku swojego urzędowania chcę, by wszyscy mieszkańcy mogli znaleźć u nas wszystko
to, co oferują miasta większe od
Trzebnicy. Stąd budowa wspomnianych powyżej inwestycji,
czy kolejnych w postaci Centrum
Kultury wraz z Kinem Polonia,
Centrum Medycznego Trzebnica-ZDRÓJ, żłobka wraz z przedszkolem, ścieżek rowerowych,

squasha, świetlic wiejskich, nowych dróg, chodników, oświetlenia w sołectwach i wielu innych.
Burmistrz odniósł się również do argumentów dotyczących zadłużenia, podkreślając
wyniki rankingu Ministerstwa
Finansów uwzględniającego zadłużenie gmin w przeliczeniu na
1 mieszkańca – Gmina Trzebnica zajmuje w nim dopiero 188
miejsce. Dla porównania Gmina
Prusice znajduje się na 26 miejscu
najbardziej zadłużonych, następnie na 120 miejscu w kraju jest
Żmigród, kolejna na 181 miejscu
jest Gmina Wisznia Mała.
Podczas sesji wybrana została również komisja rewizyjna.
W jej skład weszli: Maria Barbara
Ciepluch – Przewodniczący Komisji, Marek Andrzej Paszkot,
Zenobiusz Modliborski, Lech
Taraszczuk, Zbigniew Norbert
Kuźma i Małgorzata Lecyk.
[red]
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Łączna kwota

1

Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej

1 859 000,00

2

Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej

2 856 052,96

3

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim)

3 562 878,00

4

Przebudowa budynku Ratusza na potrzeby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy

1 340 000,00

5

Modernizacja miejskiego oświetlenia drogowego (montaż reduktorów napięcia)

6

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

7

Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia

8

Program zdrowotny w Gminie Trzebnica

171 390,00

9

Komunikacja gminna w Trzebnicy

579 530,00

10

Wydatki majątkowe

11

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Milickiej, F. Roosevelta i H. Brodatego na
skrzyżowanie typu rondo w m. Trzebnica

2 519 050,00

12

Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez przebudowę skrzyżowania ulic Prusickiej / Milickiej /
Ks. Dz. W. Bochenka / W. Witosa w Trzebnicy na skrzyżowanie typu rondo

1 755 450,00

13

Budowa dróg w Księginicach

2 960 235,00

14

Budowa drogi przy ul. Grota Roweckiego

700 000,00

15

Komorówko-Brzyków droga dojazdowa do gruntów rolnych

874 274,00

16

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy

950 000,00

17

Modernizacja i termomodernizacja budynku i piwnic Urzędu Miejskiego w Trzebnicy

500 000,00

18

Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica – Zdrój wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku

19

Budowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ul. Oleśnickiej i ul. Grunwaldzkiej w Trzebnicy – Etap I

20

Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem pod usługi publiczne z zakresu sportu na potrzeby strefy aktywności sportowo
-rekreacyjno-zabawowej, zgodnie z zadaniami własnymi Gminy na działkach nr 35/81, 35/82, 35/83 AM-38 w Trzebnicy

1 488 800,00

21

Ograniczanie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica)

1 879 000,00

22

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn, Gmina Trzebnica

910 232,81

23

Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór)

322 812,00

24

Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych

305 450,00

25

Budowa placu zabaw przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach: Głowackiego, Daszyńskiego i Rynku

130 000,00

26

Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy

600 000,00
51 221 435,54
83 803,00

50 386 712,54
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Skarszyn z nową świetlicą
Burmistrz Marek Długozima z rąk Wicemarszałka Pana Marcina
Gwoździa odebrał promesę na dofinansowanie realizacji świetlicy
wiejskiej w Skarszynie. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Gminie Trzebnica przyznano środki w wysokości 500 000 zł.
– Świetlica w Skarszynie będzie kolejnym nowoczesnym
obiektem tego typu po wybudowanych w Księginicach, Kuźniczysku i Ligocie Trzebnickiej.
Cieszę się, że regularnie udaje się
nam wyposażać w lokalne miejsca integracji kolejne sołectwa.
Wierzę, że mieszkańcy tej jednej
z największych miejscowości naszej gminy wykorzystają nowy
obiekt do jeszcze lepszego rozwo-

ju, a także wielu działań sprzyjających promocji Skarszyna
i Gminy Trzebnica na zewnątrz
– powiedział burmistrz Marek
Długozima.
Sołtys i radny Rady Miejskiej
Kamil Ankier również nie kryje swojego zadowolenia: – Nowa
świetlica to coś, na co czekamy
i wierzę, że będzie ona miejscem,
które przyciągnie mieszkańców.
Mam nadzieję, że powstanie

w niej wiele ciekawych pomysłów. Posłuży ona również integracji naszych mieszkańców,
w imieniu których dziękuję za tę
zbliżającą się inwestycję.
Kolejne świetlice planowane są
w Nowym Dworze, Świątnikach,
Koczurkach, Brzeziu, Masłowcu,
Będkowie, Ujeźdźcu Wielkim
oraz w Droszowie.
[sh]

▶ N owa ś wie t lic a p owst anie w ob r ę b ie b ois k a s p o r towe go w Sk ar s z y nie.

So ł t ys i rad ny R ad y M iej s k iej Kamil Ank ie r w raz z p r zewo d nic z ąc y m
g minnej rad y L Z S Jane m Janu s iewic ze m p o d z i ę kowali b u rm ist r z ow i z a
de c y zj ę o jej b u dowie.

▶ N owo c ze sna ś wie t lic a w Ligo c ie Tr ze b nic k iej , p o dob na p owst anie ju ż
wk r ótce w Sk ar s z y nie.

▶ Bu rm ist r z M are k D ł u goz im a z rąk Wice m ar s z a ł k a Pana
M arc ina Gwoź d z ia o de b ra ł p r om e sę na do f inansowanie
b u dow y ś w ie t lic y w iej s k iej w Sk ar s z y nie.
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Komorówko z nową drogą

sposób skorzystają z tej drogi.
– Ta droga oraz wybudowane
połączenie Brzykowa ze Szczytkowicami, a także ul. Łabędziej
w Księginicach, posłuży w skróceniu podróży pomiędzy poszczególnymi miejscowościami,
urozmaicając jednocześnie ruch
turystyczny czy rowerowy. Łączy
ona bowiem nowe odcinki rowerostrady prowadzącej z Trzebnicy do Brzykowa oraz tej do
Ujeźdźca Wielkiego. Jej powstanie to również zasługa radnego
Rady Miejskiej i sołtysa Domanowic Zenobiusza Modliborskiego oraz sołtysów Tadeusza Cepiela z Brzykowa i Lidii Warian
z Komorówka, którzy w imieniu
społeczności lokalnych podejmowali starania w tej sprawie.
Przypomnijmy, że w ostatnim
czasie 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.
[sh]

▶ Podpisanie umow y. Na zdj. so ł t ys i radny Rady Miejsk iej Zenobiusz Modliborsk i, przed-

stawiciel w ykonawc y Karol Chleboś, burmistrz Marek D ługozima, nac zelnik Wydziału
Technic zno - Inwest yc yjnego Zbigniew Zarzec zny oraz Pawe ł Jędrzejewsk i z w ydziału TI.

Komorówko

E

Duathlon w Trzebnicy

– Podczas naszego spotkania
zrodził się pomysł, by wiosną
w Trzebnicy zrobić crossowy
duathlon, czyli połączenie popularnego biegania z jazdą na rowerze. Impreza miałaby być jedną
z trzech rozgrywanych w ramach
jednego wydarzenia sportowego
w różnych miastach Dolnego Śląska. Tereny Wzgórz Trzebnickich
nadają się do tego doskonale,
a nasze doświadczenie w organizacji imprez sportowych wraz
z profesjonalizmem firmy Race
Challenge Sp. z o.o z Sokołowska,
reprezentowaną przez pana Mar-

cina z pewnością pozwolą stworzyć atrakcyjne i nowe wydarzenie na mapie sportowych imprez
Dolnego Śląska. Cross Duathlon
w Trzebnicy ma być dostosowany zarówno dla profesjonalnych
zawodników jak również dla
amatorów i pasjonatów biegania
oraz jazdy na rowerze. Patronat
medialny nad wydarzeniem obejmie Panorama Trzebnicka oraz
gazeta o zasięgu powiatowym –
Kurier Trzebnicki – powiedział
burmistrz Marek Długozima.
[sh]

▶ Bu rm ist r z M are k D ł u goz im a s p ot k a ł s i ę z M arc ine m R ac z y ńs k im – t r z e b nic z anine m ,
k tór y w p op r ze d niej k ade ncj i s am or z ądu p e ł ni ł fu nkcj ę b u rmist r z a M ie r os zowa . O b e cnie z aj muj e s i ę o n o r g ani z acj ą im p re z i w yd ar ze ń sp or tow yc h . N a z dj . z se k re t ar ze m
Danie l e m Buc z ak ie m o ra z nac z e lnik ie m W yd z ia ł u Pro m o cj i Jak u b e m Sz u rk aws k im .
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▶ Już niebawem powstanie ponad kilometrowy odcinek drogi łączący Komorówko z Brzykowem.

▶ 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 .

R
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Burmistrz Marek Długozima spotkał się
z Marcinem Raczyńskim – trzebniczaninem,
który w poprzedniej kadencji samorządu pełnił funkcję burmistrza Mieroszowa. Obecnie
pan Marcin zajmuje się profesjonalną organizacją imprez i wydarzeń sportowych.

Komorówko zyska bezpośrednie połączenie
z Domanowicami i Brzykowem – wszystko za
sprawą podpisanej przez burmistrza Marka
Długozimę umowie na budowę blisko kilometrowego odcinka drogi. Inwestycję wykona
firma Usługi Ogólnobudowlane Anna Chleboś
z Granowca, a koszt prac to 814 291,98 tys. zł.
W ramach prowadzonych robót wykonana zostanie m.in. nawierzchnia z betonu asfaltowego,
utwardzone i uporządkowane pobocza oraz zamontowane oznakowanie pionowe.
– To kolejna inwestycja, dzięki której nasza miejscowość jeszcze bardziej otworzy się na świat.
Dziękujemy burmistrzowi za pamięć o nas i za to, że regularnie
wprowadza tak potrzebne zmiany
na lepsze. Mamy już wyremontowaną świetlicę, nowy plac zabaw,
zmodernizowaną i oświetloną
drogę dojazdową, a teraz przyszedł czas na nową drogę łączącą
nas z sąsiadami z Brzykowa i Domanowic – mówiła sołtys Komorówka Lidia Warian.
Również radny Rady Miejskiej
i sołtys Domanowic Zenobiusz
Modliborski cieszy się z mającej powstać inwestycji: – Dobrze
rozwinięta sieć dróg to podstawa
w budowaniu nowoczesnej gminy.
Burmistrz dostrzegając tą zależność inwestuje w kolejne połączenia między sołectwami, a także
w ścieżki rowerowe. Cieszę się,
że jako radny i sołtys mogę być
częścią tych zmian. Mieszkańcy
Domanowic również w znaczący

8.02.2019
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Edukacja dla bezpieczeństwa
Osobowość Roku
2018

We wtorek 22 stycznia burmistrz Marek Długozima podpisał porozumienie
z Fundacją Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „Szturman”.
W Urzędzie Miejskim gościł wiceprezesa Zarządu Fundacji – Adama Burzywodę
oraz członka fundacji Jerzego Biełko. Inicjatorzy porozumienia omówili potrzebę objęcia młodzieży w Gminie Trzebnica profesjonalną edukacją obywatelską.
Fundacja „Szturman” powyższe kwestie dotyczące edukacji
proobronnej i patriotycznej ma
wpisane w swój statut, jak również
posiada doświadczenie w pracy
z młodzieżą. Fundacja funkcjonuje od 2009 roku z siedzibą w Lublińcu w województwie śląskim,
a jej trzon stanowią wojskowi z sił
specjalnych, którzy za nadrzędny
cel obrali szeroko pojęte wsparcie prawno-socjalne dla żołnierzy
i funkcjonariuszy uczestniczących
w niebezpiecznych misjach wojskowych poza granicami kraju
i w obrębie RP. Wsparcie oferowane jest także poszkodowanym
rodzinom wojskowych, którzy polegli za Ojczyznę.
Fundacja rozwija również poczucie świadomości obywatelskiej

oraz przynależności do Ojczyzny,
organizując w porozumieniu z Ministerstwem Obrony Narodowej
profesjonalne szkolenia dla młodzieży i studentów z udziałem żołnierzy jednostek specjalnych: JWK,
AGAT, GROM czy 6BPD. Właśnie
te działania zachęciły burmistrza
Marka Długozimę do zainicjowania współpracy z Fundacją „Szturman”. – To na szkolnej młodzieży
spocznie kiedyś obowiązek czynnej obrony granic i skutecznego
reagowania na zagrożenia. Dlatego
konieczne jest kształtowanie ich
patriotycznej postawy, zwłaszcza
nauka praktycznych umiejętności,
takich jak udzielanie pomocy medycznej, ratowanie ludzkiego życia
oraz poczucie koleżeńskiej współodpowiedzialności za realizację
R

E

zadań – powiedział burmistrz.
Porozumienie przewiduje
udział trzeciego partnera w projekcie – Szkoły Podstawowej nr 3
im. Marii Skłodowskiej Curie
w Trzebnicy. Fundacja poszerzy
działalność o prowadzenie lekcji
we współpracy z kadrą pedagogiczną ww. szkoły, a wszystko w ramach innowacyjnego przedmiotu
„Edukacja dla bezpieczeństwa”.
W szkole zorganizowana zostanie
również stała wystawa tematyczna poświęcona historii polskiego
oręża, oparta m.in. na biografiach
byłych żołnierzy Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu.
– Dzięki przychylności pana
burmistrza, zamierzamy rozpowszechniać misję i działanie
Fundacji „Szturman” za pomocą
K

L

A

▶ Sp ot k anie b u rmist r z a z wice p r e ze se m Z ar z ądu Fu nd a -

cj i Sz t u rm an Ad am e m Bu r z y wo d ą oraz j ej c z ł onk ie m Je r z y m B ie ł ko dot yc z y ł o z ainicj owania z aj ę ć z p r ze d miot u
„ Edu k acj a d l a b e z p ie c ze ńst wa”. Pil ot a ż owe z aj ę c ia ru s z ą w Sz ko l e Po d st awowej nr 3.

strony internetowej Gminy Trzebnica i mediów społecznościowych.
Chcemy promować zawodową
służbę wojskową, ze szczególnym
uwzględnieniem prestiżu działań
Oddziałów Specjalnych Wojska
Polskiego. W dobie likwidacji powszechnej służby wojskowej to na
gminach i placówkach oświatoM

A

wych spoczywa wspieranie wojska,
tak aby w przyszłości między innymi to właśnie młodzież z Gminy Trzebnica mogła zasilić szeregi
żołnierzy zawodowych: zarówno
chłopcy, jak i dziewczęta – powiedział Adama Burzywoda.
[ksz]

Miło mi Państwa poinformować, że jako jedyny burmistrz Powiatu Trzebnickiego, zostałem nominowany
do tytułu Osobowość Roku 2018 w plebiscycie Gazety
Wrocławskiej w kategorii Samorządność i społeczność
lokalna. Jak czytamy w uzasadnieniu, kapituła doceniła
mój wkład w życie lokalnej społeczności, a w szczególności nowe inwestycje, m.in. otwarcie Gminnego Żłobka
i Przedszkola oraz nowego Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego w Trzebnicy. Dziękuję szacownej kapitule za to
wyróżnienie, które jest kolejnym dowodem uznania dla
wykonywanej przeze mnie pracy.
Głosować można do 13 lutego pod linkiem https://gazetawroclawska.pl/…/osobowosc-roku-2018%2C10028…/…

Marek Długozima

Burmistrz Gminy Trzebnica
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA
Terminarz wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w Gminie Trzebnica
Lp

Sołectwo

1

Będkowo

2

Data wyborów

Godzina

Miejsce spotkania

04.04.2019 (czwartek)

17.30

w domu sołtysa – Będkowo 19

Biedaszków Mały

11.02.2019 (poniedziałek)

17.30

świetlica

3

Biedaszków Wielki

24.04.2019 (środa)

17.30

świetlica

4

Blizocin

13.02.2019 (środa)

17.30

w holu siedziby firmy „ROLBLIZ”

5

Boleścin

14.02.2019 (czwartek)

17.30

szkoła

6

Brochocin

18.02.2019 (poniedziałek)

17.30

świetlica

7

Brzezie

19.02.2019 (wtorek)

17.30

świetlica

8

Brzyków

20.02.2019 (środa)

17.30

świetlica

9

Cerekwica

21.02.2019 (czwartek)

17.30

świetlica

10

Domanowice

25.02.2019 (poniedziałek)

17.30

świetlica

11

Droszów

08.04.2019 (poniedziałek)

17.30

w domu sołtysa – Droszów 2A

12

Głuchów Górny

26.02.2019 (wtorek)

17.30

świetlica

13

Jaszyce

09.04.2019 (wtorek)

17.30

Pod wiatą grillową

14

Jaźwiny

27.02.2019 (środa)

17.30

świetlica

15

Kobylice

10.04.2019 (środa)

17.30

na posesji – Kobylice 16

16

Koczurki

28.02.2019 (czwartek)

17.30

Salka katechetyczna

17

Komorowo

03.04.2019 (środa)

17.30

świetlica

18

Komorówko

04.03.2019 (poniedziałek)

17.30

świetlica

19

Koniowo

05.03.2019 (wtorek)

17.30

świetlica

20

Księginice

06.03.2019 (środa)

17.30

świetlica

21

Kuźniczysko

07.03.2019 (czwartek)

17.30

świetlica

22

Ligota

11.03.2015 (poniedziałek)

17.30

świetlica

23

Malczów

11.04.2019 (czwartek)

17.30

w domu sołtysa – Malczów 8

24

Małuszyn

15.04.2019 (poniedziałek)

17.30

w pomieszczeniu kaplicy – Małuszyn 13

25

Marcinowo

12.03.2019 (wtorek)

17.30

świetlica

26

Masłowiec

16.04.2019 (wtorek)

17.30

budynek po byłym sklepie (świetlica)

27

Masłów

13.03.2019 (środa)

17.30

świetlica

28

Nowy Dwór

17.04.2019 (środa)

17.30

pod wiatą koło boiska sportowego

29

Piersno

14.03.2019 (czwartek)

17.30

Szkoła (Boleścin)

30

Raszów

18.03.2019 (poniedziałek)

17.30

świetlica

31

Rzepotowice

19.03.2019 (wtorek)

17.30

świetlica

32

Skarszyn

20.03.2019 (środa)

17.30

świetlica

33

Skoroszów

21.03.2019 (czwartek)

17.30

świetlica

34

Sulisławice

25.03.2019 (poniedziałek)

17.30

świetlica

35

Szczytkowice

26.03.2019 (wtorek)

17.30

świetlica

36

Świątniki

18.04.2019 (czwartek)

17.30

pod wiatą

37

Taczów Mały

27.03.2019 (środa)

17.30

świetlica

38

Taczów Wielki

28.03.2019 (czwartek)

17.30

świetlica

39

Ujeździec Mały

01.04.2019 (poniedziałek)

17.30

świetlica

40

Ujeździec Wielki

02.04.2019 (wtorek)

17.30

świetlica

41

Węgrzynów

23.04.2019 (wtorek)

17.30

pod wiatą
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SPOTKANIE ze Sponsorami 34. Ulicznego Biegu Sylwestrowego
Na poniedziałek 4 lutego zaplanowane zostało tegoroczne spotkanie ze sponsorami, którzy
wsparli finansowo organizację 34. Ulicznego Biegu Sylwestrowego. Burmistrz Marek Długozima
zgodnie z wieloletnią tradycją powitał zaproszonych przez siebie gości w Urzędzie Miejskim.
W spotkaniu wzięli udział także dyrektor Gminnego Centrum
Kultury i Sportu Barbara Smaś
oraz naczelnik Wydziału Promocji Jakub Szurkawski, którzy również byli zaangażowani w organizację biegu. Spotkanie stanowiło
okazję, aby złożyć podziękowania
wszystkim darczyńcom zaangażowanym w trzebnicki Bieg
Sylwestrowy. Nie zabrakło także
rodziny Państwa Kolczaków z synami Przemysławem i Marcinem,
dla których przeznaczona była
zbiórka charytatywna. Spotkanie zainaugurowała krótka prezentacja omówiona przez Jakuba
Szurkawskiego, podsumowująca
wydarzenie w liczbach. Następnie
głos zabrał gospodarz spotkania
Burmistrz Gminy Trzebnica, który podziękował sponsorom za ich
udział w 34. Biegu Sylwestrowym,
a także kontynuowanie współpracy. Podkreślił, jak bardzo sponsorzy przyciągają uczestników biegu
i podnoszą prestiż imprezy. Ponadto odciążają finansowo gminę
w przygotowaniach wydarzenia
na tak wielką skalę. Z kolei spon-

sorom Bieg Sylwestrowy pozwala
zaprezentować się lokalnie i pozytywnie utrwalać markę. Burmistrz sięgnął pamięcią do początków imprezy:
– Uliczny Bieg Sylwestrowy to
jedna ze sztandarowych imprez
trzebnickich, przyciągająca od lat
wielu biegaczy z całej Polski i nawet
spoza jej granic. Pierwszy bieg rozegrano na dystansie 20 km, a już
od drugiego roku wprowadzono
obowiązujący do dziś dystans 10
km. Przebieg trasy nieznacznie
zmodyfikowano, aby na blisko
5-kilometrowej pętli kibice mogli
dłużej dopingować sportowców.
Od zawsze główny bieg wzbogacany jest o organizację biegów dodatkowych na krótszych dystansach
– biegu rodzinnego oraz biegu dla
dzieci i młodzieży w rożnych kategoriach wiekowych – powiedział
burmistrz i podkreślił jeszcze jeden ważny aspekt imprezy.
– Dokładnie 7 lat temu zdecydowałem, że oprócz wymiaru
sportowego rywalizacja będzie
mieć jeszcze jeden, o wiele głębszy wymiar – charytatywny. Pra-

▶ Sp ot k anie ze sp onsorami 34 . B ie gu Sy lwe st r owe go , p o dob nie j ak w l at ac h p op r ze d -

nic h , o d by ł o się w Ur z ę d z ie M iej s k im . Po dc z as s p ot k ania p r z e d st aw io ne z ost a ł y s z c z e gó ł owe d ane dot yc z ące te go ro c z ne go b ie gu .

gnąłem, aby wejście w Nowy Rok
łączyło szampańską zabawę z pomaganiem osobom w potrzebie,
a przyjemne – z pożytecznym.
W przypadku Biegu Ulicznego 10
zł od każdorazowej opłaty startowej przekazywane jest na wybrany, szlachetny cel. Pierwszy raz
wsparliśmy Fundację Jaśka Meli
„Poza horyzonty” i małego Jasia
Szopę. Następnie co roku przekazywaliśmy datek finansowy wspierając zarówno fundację Alicji
Chybickiej „Na ratunek dzieciom
z chorobą nowotworową”, jak
i prywatnym osobom w potrzebie
– Ignasiowi Szlęzakowi, Szymo-

nowi Bisadze, Kai Bajewskiej oraz
Piotrowi Marczakowi. W sumie,
dzięki Państwa zaangażowaniu
w organizację biegu oraz dzięki
wszelkiemu wsparciu dla Gminy
Trzebnica, przez ostatnie siedem
lat przekazaliśmy na cele charytatywne 130 124,60 zł. Ostatni 34.
Uliczny Bieg Sylwestrowy poświęcono pomocy rodzinie Państwa
Kolczaków obecnym dziś na sali,
dlatego pozwolę sobie złożyć podziękowania za wsparcie finansowe i szczodrość nie tylko w imieniu własnym, ale też wszystkich
mieszkańców, a przede wszystkim
w imieniu obdarowanej rodziny,

dla której wasze zaangażowanie
i finansowe wsparcie oznacza
nową jakość życia i opieki nad
chorymi synami – powiedział
burmistrz.
Kulminacyjnym
punktem
spotkania było wręczenie każdemu z uczestników indywidualnego podziękowania wraz
z okolicznościowym medalem
i pakietu z koszulką startową,
włącznie z podziękowaniem dla
Sponsora Strategicznego firmy
TARCZYŃSKI S.A. oraz Sponsora Głównego – BANKU POLSKIEGO PKO.
[ksz]

▶ Ws p ó lne z dj ę c ie u c ze st ników s p ot k ania .

▶ W imie niu E l ż b ie t y i Jac k a Tarc z y ńs k ic h

z f irmy Tarc z y ńs k i S . A . – sp onsora st ra te g ic z ne go b ie gu , p o d z ię kowania o de b ra ł Pr zewo d nic z ąc y R ad y N ad zorc zej
Ed mu nd B ie nk iewic z .

▶ Burmistrz Marek Długozima wrę -

czył podziękowania m. in. Andrze jowi Łoposzce z PKO Banku Polskiego – sponsorowi głównemu.

▶ O d sie d miu l at c z ę ś ć op ł at y st ar towej p r ze k az y wana j e st na ce l

c har y t at y w ny. W t y m ro k u ws parli ś my M arc ina i Pr ze m k a Ko l c z a ków z Ja ź w in , k tó r z y p ot r z e b uj ą s p e cj alne go au t a do t rans p o r t u
osó b nie p e ł nos p raw nyc h .
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Podsumowanie 2018 roku
Szanowni Państwo, Drodzy
Mieszkańcy Gminy Trzebnica,
Rok 2018 był kolejnym rokiem
pełnym inwestycji oraz wielkich
wydarzeń kulturalnych i sportowych. Poniżej prezentuję Państwu przegląd najważniejszych
z nich. W pierwszej kolejności
wypada wspomnieć o otwarciu
wyczekiwanego, nowoczesnego
żłobka i przedszkola, do którego moją decyzją przyjęte zostały
wszystkie dzieci spełniające kry-

teria rekrutacyjne. Nie mniej radości panowało w Kuźniczysku,
gdzie uczniowie nowy rok szkolny rozpoczęli w zupełnie nowej
szkole. To spełnienie naszych
najskrytszych marzeń – podkreślali zgodnie wszyscy mieszkańcy.
W sołectwach wybudowane zostały również trzy kolejne świetlice, a zwolennicy sportowego
trybu życia zyskali miejsce, które
obok Gminnego Centrum Aktywności stanie się ich ulubionym
– Gminny Obiekt Sportowy. Squ-

ash, spinning, fitness i nowy tor
pumptrack już od otwarcia cieszą się dużą popularnością wśród
mieszkańców. Powstało także m.
in. blisko 25 km nowych ścieżek
rowerowych, a Winna „Kocia”
Góra przeszła pierwszy etap swojej rewitalizacji. Rok 2018, był
również rokiem setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości. Myślę, że godnie przeżyliśmy ten rok, w duchu pamięci
o tych którzy walczyli za naszą
wolność. Kumulacją gminnych

STYc zeń

lut y

mar zec

k wiecień

maj

stwa. W trwającym już 2019 roku
kontynuuję konsekwentnie to marzenie. Realizowane 80 inwestycji
znów zmieni Trzebnicę na lepsze.
Budowana jest hala widowiskowo-sportowa, powstaną m. in.
tak potrzebne ronda, pojawią się
świetlice w kolejnych sołectwach,
a ul. Obornicka przejdzie modernizację.

W kwietniu obchodzimy dwa
ważne i patriotyczne święta. Jedno
o wymiarze narodowym – Dęby
Pamięci i jedno związane z powstaniem naszej małej ojczyzny –
Dzień Pioniera Ziemi Trzebnickiej.
Oba ważne i upamiętniające tych,

lipiec

sierpień

wr zesień

pa ździernik

listopad

grudzień

którzy walczyli za naszą wolność
oraz tych, którzy odbudowywali
Trzebnicę z powojennych zgliszczy. W tym miesiącu burmistrz
podpisał również umowę na budowę boiska w Domanowicach. Była
to realizacja zwycięskiego projektu

z Budżetu Obywatelskiego Gminy Trzebnica 2017, na który swój
ważny głos oddało 1152 mieszkańców. W Urzędzie Miejskim odbyło
się także otwarcie ofert na budowę
wyczekiwanego przez młodzież
pumptracka. Poznaliśmy również
ośmiu wspaniałych Gminy Trzebnica. Zaszczytne miano uzyskali:
Martyna Józefiak, Natalia Koch-

mańska, Jan Kwasek, Dominika
Nita, Klaudia Piasecka, Maksymilian Piziewicz, Jakub Woźniak. Tytuł najwspanialszej zdobyła Kamila
Boczar ze Szkoły Podstawowej nr 1.
W sobotę 28 kwietnia w Gminnym
Centrum Kultury gościliśmy znakomitych artystów: Natalię Lubrano, Bibobit oraz Karasiewicz Power
Set. Wszystko w ramach 12. Jazzu

nad Odrą. W kwietniu, po roku
podróży dookoła świata powróciła
Rodzinka w podróży. Na lotnisku
powitał ich m.in. burmistrz Marek
Długozima, który od samego początku wspierał wyprawę Państwa
Ociepków.

Dziekanowi Jerzemu Olszówce
SDS, s. Olimpii Teresie Konopce
SMCB, Pani Elżbiecie Jagiełło,
Pani Danucie Kamińskiej, Pani
Jadwidze Jezioro-Swędzioł oraz
pośmiertnie śp. Panu Janowi
Edwardowi Moskwie. W maju
ruszył remont drogi prowadzącej
z Janiszowa do Ujeźdźca Wielkiego. Podobnie jak remont drogi
z Trzebnicy do Ujeźdźca Wielkie-

go był on możliwy dzięki dobrej
współpracy burmistrza Marka
Długozimy ze starostą Waldemarem Wysockim oraz Zarządem
Powiatu minionej kadencji – wicestarostą Jerzym Trelą, Danielem
Buczakiem, Sławomirem Błażewskim, a także radnym Mariuszem
Szkaradzińskim. Starania burmistrza przyniosły również efekt
w postaci remontu Drogi Krajo-

wej nr 15 prowadzącej z Trzebnicy
do Skoroszowa, który będzie kontynuowany w tym roku. 3 maja
przypadły 227. obchody uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej
– pierwszej nowoczesnej konstytucji na kontynencie europejskim
i drugiej na świecie po Stanach
Zjednoczonych Ameryki. Maj to
także wiele ciekawych wydarzeń
kulturalnych i sportowych. Od-

był się m.in. turniej tańca, finał
miały wokalne zmagania dzieci
w ramach konkursu „Biedronka”,
a GAUDIA Trzebnica-ZDRÓJ
rozgrywała kolejne turnieje zdobywając bezcenne doświadczenie.
Oficjalne otwarcie miało również
wspomniane wcześniej boisko
w Domanowicach, a Sparta Skarszyn świętowała 45-lecie swojego
istnienia.

do specjalnych szkoleń. Słoneczna
pogoda, miasteczko dmuchańców,
liczne atrakcje i marsz rodzinny
z największą liczbą uczestników
w historii. Taki był Dzień Dziecka
w Trzebnicy, który podsumowywał wielkie święto – V Trzebnickie
Dni Rodziny. Swoim honorowym
patronatem wydarzenie objęła

Małżonka Prezydenta RP Agata
Kornhauser-Duda. Dni rodziny
zainaugurował koncert z okazji
Dnia Matki pt. „Tylko w twoich
dłoniach, mamo…” w wykonaniu
uczniów Gminnej Szkoły Muzycznej im. Edmunda Kajdasza. Przez
cały tydzień czekały na mieszkańców liczne wydarzenia i warsztaty.
Projekt "Budowa boiska wielofunkcyjnego (boisko do piłki nożnej,

koszykówki i siatkówki) w Taczowie Wielkim" wygrał w piątej już,
jubileuszowej edycji Trzebnickiego
Budżetu Obywatelskiego. Uzyskał
on 1463 głosy. W przedszkolu nr 1
im. Krasnala Hałabały odbyło się
święto będące jednocześnie podsumowaniem działalności placówki. Już niebawem miała przenieść
się ona do nowego budynku, który
wraz ze żłobkiem powstawał przy

ul. 3 Maja za ponad 11 mln zł. Tego
samego miesiąca zakończyła się rekrutacja. Zgodnie z obietnicą burmistrza wszystkie dzieci z Gminy
Trzebnica spełniające kryteria,
zostały przyjęte do w/w placówek.
Łącznie 136 dzieci trafiło do żłobka i 193 do przedszkola. Kontynuowany był remont drogi z Trzebnicy do Ujeźdźca Wielkiego wraz
z budową ścieżki rowerowej.

k wiecie ń
obchodów „100-lecia odzyskania
niepodległości” było odsłonięcie
Pomnika Wolności. W ubiegłym
roku odbyły się również wybory
samorządowe. Po raz czwarty postanowiliście Państwo obdarzyć
mnie swoim zaufaniem i powierzyć mi funkcję Burmistrza Gminy Trzebnica. Osiągnięty przeze
mnie wynik wyborczy pokazuje,
że kierunek zmian i dynamiczny
rozwój jaki zachodzi w naszej małej Ojczyźnie, jest odzwierciedleniem marzeń większości z Pań-

c zerwiec
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Zapraszam do lektury!
Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

St yc ze ń
Styczeń upłynął pod znakiem inwestycji.
Burmistrz Marek Długozima podpisał umowy na budowę, ważnych dla lokalnej społeczności, świetlic w Ligocie Trzebnickiej i Kuźniczysku, a także ścieżek pieszo-rowerowych
do Sulisławic i Będkowa. Były one pierwszymi odcinkami ponad 25-kilometrowej rowerostrady, która powstać miała w Gminie
Trzebnica do końca 2018 roku. Ponadto kontynuowane były prace na budowie gminnego
żłobka wraz z przedszkolem, nowej Szkoły
Podstawowej w Kuźniczysku, a hala widowiskowo-sportowa zaczęła wyłaniać się z ziemi.

ma j
W niedzielę 13 maja w Bazylice,
odbyły się uroczystości z okazji
Jubileuszu 200-lecia erygowania
parafii pw. św. Bartłomieja Ap.
i św. Jadwigi Śl. Tego dnia burmistrz Gminy Trzebnica Marek
Długozima wręczył tytuł „Zasłużony dla Gminy Trzebnica” ks.

lut y
Luty rozpoczęliśmy koncertami noworocznymi w Gminnym Centrum Kultury i Sportu. „Trzech Tenorów i Ona”
to najsłynniejsze utwory operetkowe, które trafiły do serc
trzebniczan. Swój jubileusz miał trzebnicki Brzask, którego XX wydanie było okazją do świętowania. W piątek 16
lutego swoje otwarcie miała aleja zakochanych, odsłonięto
także rzeźbę, która znajduje się w pobliżu Mostka Miłości.
Burmistrz Marek Długozima przyznał również stypendia
15 najzdolniejszym uczniom z terenu Gminy Trzebnica. Jest
to też czas jednego z bardziej wymagających biegów – Crossu Trzebnickiego, gdzie do pokonania jest 10 km trudnego
terenu Stawów i Lasu Bukowego. Szczęście maturzystom
przyniosło odtańczenie tradycyjnego poloneza na Trzebnickim Rynku. W niedzielę, 18 lutego Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica wraz z małżonką panią Elżbietą Długozimą, a także księża salwatorianie oraz siostry
boromeuszki, zostali przyjęci przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę i Pierwszą Damę Agatę Kornhauser-Dudę w Rezydencji Prezydenta RP Zamek w Wiśle. Delegacja przekazała
na ręce Prezydenta RP dar szczególny – relikwie św. Jadwigi
Śląskiej pochodzące z Trzebnicy.

mar zec
Marzec to już tradycyjnie miesiąc
pamięci o żołnierzach wyklętych,
a główne uroczystości odbyły się
przy rondzie i pomniku ich imienia.
W swoim przemówieniu burmistrz
podkreślił, że Gmina Trzebnica
kultywuje pamięć o bohaterach,
którym zawdzięczamy wolną i suwerenną ojczyznę. Także w marcu
burmistrz odebrał z rąk wicemi-

nistra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej Stanisława Szweda oraz
Wojewody Pawła Hreniaka, dofinansowanie pozyskane z rządowego projektu „Maluch+”. Posłużyło ono na doposażenie nowego
Gminnego Żłobka i Przedszkola,
a także nowych świetlic powstających w tym czasie w Księginicach,
Kuźniczysku i Ligocie Trzebnickiej.
Trzebniczanie – Ewelina Gładysz
i Przemysław Radzyński napisali
książkę o wolontariuszce zamordowanej w ubiegłym roku w Boliwii
– Helenie Kmieć. 8 marca w sali

widowiskowo-kinowej burmistrz
Marek Długozima zorganizował
spotkanie, podczas którego autorzy
publikacji „Helena. Misja możliwa”,
opowiedzieli o kulisach jej powstania. Tradycyjnie na tydzień przed
świętami, w Niedzielę Palmową odbył się w Trzebnicy Kiermasz Wielkanocny. Pisanki, stroiki, kurczaczki, króliczki, wielkanocna babka,
makowiec, artystyczne rękodzieło
oraz parada palm to tylko niektóre
z atrakcji, które czekały na mieszkańców.

czerwiec
Dzięki staraniom burmistrza Marka Długozimy Gmina Trzebnica,
jako jedna z pierwszych w Polsce
wzięła udział w pilotażowym programie „Acer for Education” oraz
„Microsoft dla Edukacji”. Dzieci
ze szkół podstawowych otrzymały dostęp do najlepszego sprzętu
oraz oprogramowania, nauczyciele
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W lipcu otwarta została pierwsza
z trzech nowoczesnych świetlic
w sołectwach Gminy Trzebnica.
W Księginicach odbyło się oficjalne

sie rpie ń
300 maluchów rozpoczęło edukację w Gminnym Żłobku i Przedszkolu. 30 sierpnia przecięta została wstęga, a Gmina Trzebnica
zyskała kolejną wizytówkę na
miarę swojego rozwoju. Rodzice
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otwarcie, przecięto wstęgę a obiekt
zaczął służyć mieszkańcom. Prace
w Kuźniczysku i Ligocie Trzebnickiej w tym czasie dobiegały końca.
Kolejne świetlice zgodnie z zapewnieniem burmistrza powstaną
w Skarszynie, Nowym Dworze,

Świątnikach, Koczurkach, Brzeziu,
Masłowcu, Będkowie, Ujeźdźcu
Wielkim oraz w Droszowie. Piąte urodziny przeżywał Gminny
Park Wodny Trzebnica-ZDRÓJ,
który już w 2017 roku poszerzył
swoją ofertę o Strefę Aktywności

z siłownią, fitnessem, cross boxem
i kręgielnią. Nowe atrakcje cieszą się
dużą popularnością wśród mieszkańców. Lipiec był także miesiącem
finalizacji inwestycji związanych
z budową nowej szkoły w Kuźniczysku, a także Gminnego Żłobka

i Przedszkola. Łączny koszt tych inwestycji to blisko 20 mln zł. W szybkim tempie powstawały też kolejne
odcinki gminnej rowerostrady
wraz z parkingami i nowym dworcem autobusowym. Łączny koszt
tych prac to ponad 11 mln zł.

i dzieci zgodnie podkreślali, że jest
to obiekt spełniający ich marzenia. W Gminnym Centrum Kultury odbyło się spotkanie dotyczące programu wymiany pieców
w Gminie Trzebnica. 1 sierpnia
sala kinowo-widowiskowa zapełniła się osobami zainteresowanymi wymianą tradycyjnego źródła

ciepła na ekologiczne. Na ten cel
burmistrz Marek Długozima pozyskał środki w wysokości 3 401
000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
W sierpniu rozpoczęły się także
prace przy budowie ścieżki rowerowej do Księginic oraz placów

zabaw w Taczowie Małym i Brzykowie. Swój oficjalny odbiór miała
również bardzo ważna dla mieszkańców droga z Trzebnicy do
Ujeźdźca Wielkiego, na odcinku
prowadzącym do Szczytkowic. Na
budowie hali widowiskowo-sportowej zamontowano trybuny. 15
sierpnia przypadła 98. rocznica

upamiętniająca zwycięstwo Polski w Bitwie Warszawskiej z 1920
roku. Na pamiątkę tego wydarzenia ustanowiono święto Wojska Polskiego, które jak co roku
w Gminie Trzebnica obchodzone
jest z należytym szacunkiem oraz
pamięcią o wszystkich tych, którzy oddali życie za naszą wolność.

STYc zeń

lut y

mar zec

k wiecień

maj

pa ździe rnik
W słoneczną sobotę 13 października Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima uroczyście
otworzył nowy Gminny Obiekt
Sportowo-Rekreacyjny przy ul.
3 Maja w Trzebnicy. Koszt inwestycji to blisko 4 mln złotych.
W nowym obiekcie seniorzy,
rodzice, dzieci i młodzież mogą

trenować spinning, fitness,
jogę, jak również – co unikalne
w skali powiatu – squash. 4 października na sali widowiskowo
– kinowej Gminnego Centrum
Kultury trzydzieści cztery pary
z Gminy Trzebnica, uczciły
swój jubileusz Złotych Godów.
Z tej okazji jubilaci zostali od-

listopad

wr ze sie ń
Wrzesień jest nierozerwalnie
związany z dwiema najważniejszymi imprezami – Dożynkami
i Świętem Sadów. To imprezy,
podczas których wszyscy dziękują za plony. W 2018 roku to
Nowy Dwór gościł mieszkań-

ców gminy, którzy przybyli na
tradycyjne święto plonów, gdzie
gwiazdą wieczoru był Sławomir.
Natomiast dwudniowe święto
sadów to występy Trzebnickich
artystów. Na scenie zaprezentowali się m.in. Ewelina Lisow-

ska i Tomek Kowalski, a główną
gwiazdą był zespół Golec uOrkiestra. Jednym z najważniejszych elementów tegorocznego
świętowania była zbiórka na rzecz
Marcina i Przemka Kolczaków,
którzy od urodzenia chorują na
dystrofię mięśniową typu Beckera
i Duchena i potrzebują wsparcia
finansowego na zakup samochodu przystosowanego do przewozu

osób poruszających się na wózkach. Z inicjatywy burmistrza
Marka Długozimy został powołany komitet społeczny, dzięki któremu udało się zebrać 7 tys. zł. 5
września dzieci i cała społeczność
Kuźniczyska otrzymały obiekt
przewyższający marzenia i oczekiwania. Uroczystość otwarcia
nowej szkoły odbyła się pod honorowym patronatem Ministra

Edukacji Narodowej i była częścią
gminnych obchodów 100-lecia
odzyskania niepodległości przez
Polskę. Swoje 10-lecie przeżywało
Trzebnickie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Tęcza.
We wrześniu rozpoczęły się prace
przy budowie pumptracka, a miłośnicy czworonogów mogli wziąć
udział w IV Trzebnickich zawodach w Dogtrekkingu.

20 listopada w Urzędzie Miejskim
w Trzebnicy odbyła się pierwsza
sesja nowo wybranej Rady Miejskiej, podczas której Marek Długozima obejmując po raz czwarty
urząd Burmistrza Gminy Trzebnica złożył uroczyste ślubowanie,
a następnie podziękował wyborcom, współpracownikom i bliskim
za wspólne tworzenie przyszłości
Trzebnicy. 11 listopada świętowaliśmy w Trzebnicy 100. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości te były kulminacją Gminnych Obchodów
„100-lecia odzyskania niepodległości”, w ramach których w naszym mieście odbywały się liczne
wydarzenia o charakterze kulturalnym, religijnym, społecznym,
sportowym i integracyjnym. Tego

dnia odsłonięty został Pomnik
Wolności oddający hołd tym,
którzy walczyli i ginęli za Polskę.
W listopadzie zakończyły się prace
związane z pierwszym etapem rewitalizacji Winnej „Kociej” Góry,
których celem jest utworzenie
Trzebnickiego Parku Kulturowego. Koszt prac, w ramach których
powstała kilometrowa ścieżka edukacyjna to ponad 1 milion złotych.
26 listopada w Urzędzie Miejskim
w Trzebnicy odbyło się otwarcie
ofert na remont ul. Obornickiej,
która po oddaniu do użytku drogi
ekspresowej S-5, stała się główną
drogą dojazdową do węzła Trzebnica. Dodatkowo powstanie nowy
chodnik, bezpieczne przejście dla
pieszych i 70 miejsc parkingowych
wzdłuż cmentarza komunalnego.

g rudzie ń
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 po-

myślności w Nowym Roku 2019.
Podczas biegu, który znany jest
już ze swego charytatywnego
wymiaru kontynuowana była
zbiórka na Marcina i Przemka
Kolczaków. Przeznaczono na
ten cel część opłaty startowej, co
dało 11 420,00 zł.

c zerwiec

lipiec

znaczeni medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przez
burmistrza, który wnioskował
o ich przyznanie do prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja Dudy. 15 października
w Gminnym Centrum Kultury,
w ramach Gminnych obchodów
100-lecia odzyskania niepodległości, wystąpiła orkiestra Dziubek Band, dając 100-minutowy
Koncert Wolności. W Cerekwicy
odbyła się uroczystość, podczas

sierpień

wr zesień
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której burmistrz Marek Długozima przekazał sprzęt ratownictwa
medycznego o wartości ponad
150 tys. zł ośmiu jednostkom
Ochotniczej Straży Pożarnej
z Gminy Trzebnica. W październiku zakończyły się również
prace związane z budową boiska
wielofunkcyjnego w Marcinowie,
a do użytku oddana została wiata w Nowym Dworze. W dniach
od 13-16 października odbyły się
uroczystości ku czci św. Jadwigi

listopad

grudzień

Śląskiej przebiegające w duchu
dwóch ważnych rocznic: 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i 40. rocznicy
wyboru Jana Pawła II na Stolicę
Piotrową. Październik, to także miesiąc wyborów samorządowych. Decyzją mieszkańców
Burmistrzem Gminy Trzebnica pozostał Marek Długozima
z KWW Marka Długozimy –
Skuteczni dla Rozwoju, uzyskując 6485 głosów (65,69%).
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Rodzinne kolędowanie w Małuszynie
W niedzielę 13 stycznia w sołectwie Małuszyn
w ramach rodzinnego kolędowania zorganizowano spotkanie pn. „Gore gwiazda”. W kolędowaniu udział wzięli nie tylko mieszkańcy
sołectwa, ale także goście z okolicznych miejscowości. Na zaproszenie Sióstr Boromeuszek,
sołtysa Małuszyna Stanisława Krawca oraz
całej Rady Sołeckiej w niewielkiej małuszyńskiej kaplicy zjawił się m. in. burmistrz Marek
Długozima, sekretarz Gminy Trzebnica Daniel
Buczak oraz ks. Bogdan Giemza SDS.
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Licznie dopisały także rodziny
z małymi dziećmi, które najbardziej żywiołowo reagowały na
piękne tony muzyki i śpiewane
kolędy. Spotkanie, które odbyło
się w niedzielę, rozpoczęto odprawieniem wspólnej Mszy Św.
Po jej zakończeniu w kaplicy rozbrzmiały piękne dźwięki muzyki
wykonanej zarówno przez starszych, jak i młodszych lokalnych
muzyków. Na tle małuszyńskiej
szopki zebrane dzieci z miejscowej scholii zaśpiewały i zagrały

kolędy wraz z parafianami, a do
wtóru śpiewającym przygrywała
na gitarze siostra zakonna. Specjalnym punktem kolędowania
był występ Zespołu Brzykowianie. Wokalnym popisom akompaniowali instrumentaliści na
kontrabasie, skrzypcach i akordeonie. Kolędowanie pozostaje
wciąż żywą tradycją, wywodzącą
się jeszcze z czasów przedchrześcijańskich, gdy w okresie przesilenia zimowego sąsiedzi odwiedzali się nawzajem i życzyli sobie

pomyślności w Nowym Roku.
Także współcześnie w Małuszynie rodzinne kolędowanie wniosło radość w monotonny, zimowy
dzień i jeszcze mocniej zintegrowało mieszkańców. Dodatkowo dla uczestników spotkania
przygotowano ciepłe napoje oraz
przekąski, przy których spędzono ostatnie chwile na rozmowach
i żartach, nim ostatecznie zakończono wspólne, rodzinne kolędowanie.
[ksz]

A

▶ D z ie c i z M a ł u s z y na p r z ygotowa ł y sp e cj alny p r o g ram ar t yst yc z ny.

▶ Wś r ó d lic z nie ze b ranyc h gośc i , by ł ob e c ny r ów nie ż b u rmist r z M are k

▶ Ur o c z ystoś ć s woim w ystę p e m u ś wie t nili Br z y kow ianie.

▶ Kap lic a w M a ł u s z y nie w y p e ł ni ł a się p o b r ze g i.

▶ So ł t ys St anis ł aw K rawie c p o d z ię kowa ł ws z yst k im ze b rany m z a u d z ia ł w

▶ Jase ł k a p r ze b ie g a ł y w ro d z innej at m os fe r z e.

D ł u goz im a .

A

Jase ł k ac h .

18

Nr 2 / 152

Nr 2 / 152

8.02.2019

8.02.2019

19

Gminne JASEŁKA
W czwartek 24 stycznia w sali widowiskowo
-kinowej GCKiS Szkoła Podstawowa z Masłowa zaprezentowała jasełka w formie spektaklu słowno-muzycznego pt. "Do Betlejem nie
jest daleko". Nad całością wydarzenia czuwała
dyrektor szkoły Anita Szymczak-Falkowska.
Tegoroczne tradycyjne bożonarodzeniowe jasełka należy uznać
za wyjątkowo udane zarówno
pod względem artystycznym, jak
i frekwencyjnym. Spektakl połączono z celebrowaniem Dnia
Babci i Dziadka, także przypadających w styczniu. Wzięli w nim
udział uczniowie ze wszystkich
klas. Na widowni zasiadły wzruszone rodziny małych artystów
wraz z zaproszonymi gośćmi:
Burmistrzem Gminy Trzebnica

Markiem Długozimą, Naczelnik
Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Trzebnicy Krystyną Haładaj oraz dyrektorami gminnych
placówek oświatowych. Wspaniale wykorzystując możliwości,
jakie daje nowoczesne nagłośnienie i oświetlenie sceny GCKiS,
dzieci przedstawiły wzruszającą
interpretację biblijnych narodzin
Jezusa Chrystusa. Występ rozpoczęła tradycyjna scena sprzed
2 tys. lat, wraz z wędrówką Maryi

i Józefa, nawiedzeniem pasterzy
przez chór anielski i złożeniem
darów przez Trzech Króli. W dalszej części widz przeniesiony został w czasy współczesne i mocno zaakcentowano także ludzki
wymiar miłości Maryi do Syna
Bożego i bolesną stronę macierzyństwa. Widzowie przez ponad
1,5 godziny doświadczyli wielkich wzruszeń, oglądając historię
narodzin Zbawcy w kontekście
II wojny św. i cierpień, których
doświadczył naród polski, a także współczesnego osamotnienia
starszych osób, konfliktów międzypokoleniowych i aktów przemocy. Spektakl zakończył wspólny występ ze zdjęciem żłóbka
w Bazylice Narodzenia Pańskiego
w Betlejem w tle – jako wymownym symbolem konieczności
przywrócenia pokoju na świecie.

Po części artystycznej dyrektor
szkoły podziękowała wszystkim
uczniom i pedagogom zaangażowanym w przygotowanie tak
wspaniałych jasełek, szczególnie
Beacie Kawalec-Górce oraz Anicie Kochmańskiej. Złożyła także podziękowania burmistrzowi
Markowi Długozimie za wybranie
szkoły w Masłowie do wystawienia tradycyjnego noworocznego
spektaklu na profesjonalnej scenie
GCKiS oraz wszelkie dotychczasowe wsparcie. Gospodarz Gminy
Trzebnica powinszował dyrektor
placówki wspaniale przygotowanych jasełek, składając na jej ręce
bukiet kwiatów w ramach gratulacji. – Gratuluję tak pięknie
pomyślanego scenariusza jasełek
i tak utalentowanych uczniów,
którzy wcielili go w życie. Wszystkich na tej sali naszła pewnie dziś

głębsza refleksja nad tym, jak daleko współcześnie niektórzy odeszli od wartości chrześcijańskich
i ogólnie od dobra, które uosabia
właśnie Boże Narodzenie. Wspaniale, że nadaliście jasełkom taką
formułę, że podkreśliliście konieczność wspierania się nawzajem, walki z przemocą czy mową
nienawiści. Codzienne, zabiegane
życie pełne obowiązków nie pozostawia wiele czasu na taką głębszą
refleksję, dlatego wasz spektakl
ma wielką wartość – powiedział
burmistrz. Na zakończenie życzył
wszystkiego najlepszego obecnym na sali Babciom i Dziadkom
z okazji ich święta, a wyjątkowy
wieczór uwieczniono wspólnym
zdjęciem burmistrza z dyrekcją
i aktorami szkolnych jasełek.
[ksz]

▶ Alicj a Lisows k a w y- ▶ N at alii Ko c hm ań kona ł a ko l ę d ę " M a rio, c z y ju ż wie s z? "
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▶ Zu z anna Tass w y ko -

p r z ygotowa ł a
r e c y t acj ę w ie r s z a
„ List wig ilij ny o d
M at k i ”.
R

▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a p o g rat u l owa ł d y re k tor Anic ie Sz y m c z ak- Falkows k iej oraz p e d ago g Anic ie Ko c hm ańs k iej wspanial e p r z ygotowanyc h

▶ W sce nie z b ior owej K in d ze Um ańs k iej w r o li M ar y i towar z ys z y li: Fran -

Ko ł a wsp ó lnie p ow ie d z ie li
w ie r s z „ M am 16 l at ”.

na ł a ko l ę d ę „ Sk r z yp i wóz ”.

E

K

L

▶ N at alię B ąk w u t wo r z e " Pr z e k a ż c ie so b ie z nak p o koju" ws par ł
c hó r w s k ł ad z ie: Wik toria Zie li ńs k a , M aj a Pin dor, N iko l a Sz a ł aps k a , M aj a Stę p ie ń , I d a Tr y b e k , M ic ha ł Sz y m ańs k i , M ate u s z
Sz y m ańs k i , I z ab e l a Śliw k a , S an d ra Piosik , Alicj a Lisows k a , Zu z anna Tass i J u lia Wr ób e l .
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Przedwojenna Trzebnica i okolica
Browary przedwojennej Trzebnicy
W Trzebnicy ważono piwo
z pewnością od czasów średniowiecza. Jednak informacji na
temat produkcji tego trunku
w Trzebnicy jest jak na lekarstwo.
Tak duża jednostka gospodarcza
jak trzebnicki klasztor cysterek
ważył z pewnością piwo, lub robił
to na jego potrzeby jeden z podległych klasztorowi majątków
wiejskich. Pierwsze informacje na temat zorganizowanych
przedsiębiorstw trudniących się
ważeniem piwa w Trzebnicy, które udało mi się znaleźć pochodzą
dopiero z XIX wieku. Dotyczą
one „Browaru Miejskiego”, który
zlokalizowany był przy dzisiejszej
ul. Obrońców Pokoju (w miejscu
późniejszej mleczarni). Należał on wówczas do 55 obywateli miasta a jego produkty były

znane szeroko poza granicami
Trzebnicy. W 1852 roku owych
55 właścicieli browaru zdecydowało się sprzedać przedsiębiorstwo prywatnemu właścicielowi
za kwotę 8 400 talarów. Najprawdopodobniej w tych samych
zabudowaniach w latach 18651893 funkcjonował browar Ernsta Kohla. W 1893 roku browar
ten od Ernesta Kohla nabył Pan
Kühne. Dlatego w latach 18931910 browar ten funkcjonował
pod nazwą „Browar A. Kühne”.
Następnie w 1910 roku omawiany
browar zmienił nazwę na „Trebnitzer Genossenschaftsbrauerei
GmbH” (Trzebnicki Browar
Spółdzielczy Sp. z o.o.) i działał
przy ówczesnej ulicy Dworcowej
do 1920 roku, kiedy to w budynkach browaru rozpoczęła dzia-

▶ Zabudowania mleczarni, w których

wcześniej funkcjonowały trzebnickie
browary.

łalność trzebnicka mleczarnia.
Kolejnym trzebnickim browarem
był „Brauerei zum Kronprinz
Gottfried Müller” (browar Gottfrieda Müllera „Pod Następcą
Tronu”). Działał on w Trzebnicy
w latach 1865-1905. Prawdopodobne miejsce jego funkcjonowania to należące obecnie do Sióstr
Boromeuszek zabudowania przy
ul. Bochenka, w których na początku XX wieku Emanuel Kittlaus założył hotel wraz z restauracją o nazwie „Pod Następcą
Tronu”. Jednak zanim w miejscu
tym powstał hotel z restauracją,
to przez stosunkowo krótki czas
zabudowania te służyły browarowi o nazwie „Klosterbrauerei”
(Browar Klasztorny). Kolejny
z trzebnickich browarów założył
w 1905 roku Emil Rösner. Browar

ten znajdował się przy ul. Prusickiej w sąsiedztwie rzeźni miejskiej. W 1910 roku browar przejął
syn Emila – Fritz Rösner, który
produkował w swoim browarze
piwo do 1945 roku. Piwem od rodziny Rösnerów można było się
delektować również na miejscu,
pod stojącą do dnia dzisiejszego
drewnianą werandą. Oprócz zabudowań browaru Rösnerów do
dzisiaj po trzebnickich browarach zachowały się jeszcze liczne porcelanki (zatyczki butelek)
i nieliczne butelki po piwie. Po
wojnie przez siedemdziesiąt lat
mieszkańcy Trzebnicy – miasta
o tak bogatych tradycjach piwowarskich, pili piwo ważone poza
jej granicami. Dlatego chociaż
jestem miłośnikiem wina, to
bardzo ucieszyłem się z faktu

Daniel Buczak

sekretarz Gminy Trzebnica,
radny Rady Powiatu Trzebnickiego,
członek Zarządu Powiatu,
prywatnie pasjonat historii
przedwojennej Trzebnicy,
którą chce się z Państwem
podzielić na łamach tej rubryki.

powstania niedawno w Trzebnicy pierwszego powojennego rzemieślniczego browaru.

Więcej archiwalnych zdjęć
i artykułów znajdziecie Państwo
na profilu facebookowym:
Przedwojenna Trzebnica i okolica.

▶ Browar rodziny Rösnerów przy ul. ▶ „Browar Klasztorny” przy ul. Bochen- ▶ Browar A. Kühne, który funkcjonował
Prusickiej w Trzebnicy.

ka w Trzebnicy.

przy ul. Obrońców Pokoju w Trzebnicy.

Jubileusz Państwa Marii i Konrada Czarneckich
Państwo Czarneccy po raz pierwszy spotkali się w …. brzeskim lesie. Pani Maria,
która od urodzenia mieszka w Brzeziu,
wybrała się na grzybobranie, spotkała tam przystojnego żołnierza. Okazał
się nim pochodzący spod Poznania pan

Konrad, który przebywał na ćwiczeniach
wojskowych, właśnie w Brzeziu. To była
miłość od pierwszego wejrzenia. Już pół
roku później młodzi powiedzieli sakramentalne „Tak” i zamieszkali w Brzeziu,
by prowadzić wspólne gospodarstwo.

Jubilaci doczekali się dwóch córek, pięciorga wnucząt i trojga prawnucząt.
– W małżeństwie bywa różnie, jak to
w życiu bywa. Raz świeci słońce, a czasami jest burza – mówi pani Maria. – Aby
przetrwać te burze i doczekać długich

▶ M aria i Konrad C z arne cc y p o dc z as pa ź d z ie rnikowej g ali zost ali o d z na c ze ni p r ze z b u rmist r z a M ark a D ł u goz im ę m e d al ami z a d ł u go l e t nie p o ż yc ie m a ł ż e ńs k ie.

lat w związku, przydaje się siła kompromisu. Im szybciej zrozumiemy, że
zaborczość i pozostawanie przy swoim,
jest niekorzystne dla małżonków, tym
łatwiej i przyjemniej będzie się żyło – dodaje jubilatka.

▶ D o ko nali rów nie ż w p isu do s p e cjalnej p amiąt kowej k s iąż k i.
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SPECJALIZACJA

DNI PRZYJĘĆ

TELEFON

pon. wt. śr. czw.

71/312-03-20

pon. wt. śr.

71/312-03-75

czw.

71/312-03-75

Lek. med. Dorota Worotniak

specjalista

balneologii i medycyny fizykalnej

Lek. med. Elżbieta Gwiazda-Gryboś

specjalista

okulista

Lek. med. Ewa Kołodyńska

specjalista okulista

Lek. med. Andrzej Banach

specjalista położnictwa i ginekologii

wt. czw. pt.

71/312-03-75

Lek. med. Krzysztof Nowak

specjalista położnictwa i ginekologii

czw.

71/312-03-75

Lek. med. Jolanta Omiecina

rezydent w dziedzinie położnictwa

pon. pt.

71/312-03-75

Dr nauk med. Elżbieta Trypka

specjalista psychiatra

wt.

71/312-03-75

Dr hab. nauk med. Tomasz Pawłowski

specjalista psychiatra

śr.

71/312-03-75

Lek. med. Elżbieta Kociatkiewicz-Jarnicka

specjalista radiodiagnostyki

Marta Kasek

psycholog

Lek. med. Lidia Włodarczyk

i ginekologii

od pn. do pt.
pon.

71/312-03-75

specjalista chirurg

śr. czw.

71/312-03-75

Lek. med. Ewa Atamańczyk

specjalista chirurg

pon.

71/312-03-75

Lek. med. Dariusz Konopczak

specjalista chirurg

wt.

71/312-03-75

Lek. med. Justyna Bogdan-Szyber

specjalista chirurg

pt.

71/312-05-10

DNI PRZYJĘĆ

TELEFON

pon. czw.

71/312-03-75

pt.

71/312-03-75

śr.

71/312-03-75

pon.

71/312-03-75

poza kontraktem z NFZ
LEK ARZ

SPECJALIZACJA
medycyny pracy

Lek. med. Piotr Kostrzewa

specjalista

Dr nauk med. Katarzyna Żukowska-Kowalska

specjalista chorób tarczycy, endokrynolog

Dr nauk med. Jarosława Semianów – Wejchert

specjalista

Lek. med. Bartłomiej Szabla

specjalista ortopeda i traumatologii narządu ruchu

Lek. med. Piotr Menartowicz

specjalista

ortopeda

wt.

71/312-03-75

Lek. med. Agata Kaczmarczyk Radka

specjalista

kardiolog

śr.

71/312-05-10

Joanna Wieczerzak

Psycholog

– terapeuta Biofeedback

pt.

71/312-05-10

Dr nauk med. Mariusz Krawczyk

specjalista

chirurg onkolog

czw.

606-456-454

Dr nauk med. Patrik Forszt
Lek. med. Krzysztof Włodarczyk
Dr nauk med. Piotr Pastuszek

specjalista

urolog
chorób wewnętrznych, kardiolog
specjalista otolaryngolog

śr.
pon. czw.
pon. pt.

698-613-689
601-760-888
504-110-111

Lek. med. Beata Górnicka

specjalista

dermatologii i wenerologii

pon.

696-115-821

Lek. med. Agnieszka Dzioba-Musiał

specjalista

psychiatra

pt.

665-383-858

gastroenterolog

specjalista

Punkt poboru materiału do badań laboratoryjnych(laboratorium Szpital Trzebnica) codziennie 7.30 – 9.00
Marzena Wierzęć

trycholog

Dariusz Tabaka

Zakład Optyczny

Agata Cyran
Justyna Izydorczyk

czw.

609-385-040

od pon. do czw.

697-722-127

dietetyk

wt.

535-484-002

dietetyk

pt.
od pon. do pt.

605-650-804

Sklep MEDICA
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Poradnia
Rehabilitacyjna

w ramach kontraktu z NFZ
LEK ARZ

8.02.2019

A

Lek. med. Dorota Worotniak
specjalista balneologii i medycyny
fizykalnej
Poradnia udziela świadczeń medycznych
w ramach kontraktu NFZ
Poza kontraktem z NFZ – proponujemy
niżej wymienione aktywności :
Indywidualna rehabilitacja dla dzieci i niemowląt – program przygotowany
w trosce o zdrowie najmłodszych prowadzony przez wykwalifikowana rehabilitantkę
Terapia indywidualna – dla wszystkich,
którzy odczuwają dyskomfort w związku
z dolegliwościami chorobowymi.
Zdrowe plecy – ćwiczenia rozciągające i wzmacniające mięśnie kręgosłupa
(zajęcia grupowe).
Masaże lecznicze – relaksujące i rozluźniające a także zmniejszające lub niwelujące uczucie bólu.
Szkoła rodzenia „Wesołe Brzuszki”
–przygotuje do naturalnego porodu, właściwej opieki nad maleństwem oraz świadomego rodzicielstwa.
Fala uderzeniowa – służy przede wszystkim
do zwalczania przewlekłego bólu oraz dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego (łokieć
tenisisty, ostroga piętowa, hallux, zespół bolesnego barku, bóle nadgarstka).
Kinesytaping – to rodzaj terapii wykorzystujący elastyczny plaster, umożliwia aktywowanie mięśni uszkodzonych, zmniejszenie
bólu, likwiduje zastoje i obrzęki limfatyczne,
koryguje niewłaściwe pozycje stawów, powięzi i skóry oraz poprawia mikrokrążenie.
Zabiegi rehabilitacyjne za pomocą
szyny do ćwiczeń biernych kończyny dolnej – FISIOTEK 3000TS – to
aparat przeznaczony do wczesnej rehabilitacji stawów biodrowego, kolanowego i skokowego. Szyna ruchowa jest
zalecana do leczenia większości urazów, stanów pooperacyjnych i schorzeń
stawu np. po: skręceniach i kontuzjach
stawu, wszelkiego rodzaju artrotomiach
(np. wycięcie błony maziowej, wycięcie
łąkotki, wycięcie rzepki), zabiegach na
miękkich częściach w pobliżu stawów,
operacjach plastycznych na mięśniach,
wszelkich operacjach odtworzeniowych
z zespoleniem kości (z możliwością ćwiczeń), osteotomii korekcyjnej, wycięciu
guzów zlokalizowanych w okolicach stawu, odtworzeniach operacyjnych stawu
z implantacjami endoprotez, artrolizie
(uruchomieniu zesztywniałego stawu)
jak również zastarzałych zapaleniach
stawu.

M

A

Szanowni Kibice, Piłkarze, Trenerzy i Mieszkańcy Gminy Trzebnica!
W związku z rezygnacją Pana Kamila Kwaśniaka z funkcji Prezesa Zarządu TSSR Polonia Trzebnica, pragnę poinformować i uspokoić wszystkich zawodników Klubu TSSR POLONIA, dzieci w nim trenujące oraz rodziców, że zaistniała
zmiana na stanowisku Prezesa nie ma najmniejszego wpływu na dalszą działalność Klubu. Zaoferowałem Zarządowi
swoje wsparcie w działaniach na rzecz wyłonienia nowego Prezesa i już wkrótce ogłoszona zostanie jego osoba.
Pragnę przy tym kategorycznie zdementować nieprawdziwe, złośliwie rozpowszechniane informacje o zawieszeniu działalności TSRR Polonia. Klub działa bez zmian, a dzieci zapraszam na treningi zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.
Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica
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Trzebnica ul. Wrocławska 10E / Wrocław ul. Królewiecka 72

Deska z napisem HOME – DIY
Drewniane elementy i dekoracje to coś,
co nigdy się nie znudzi we wnętrzach.
Drewno można wykorzystać na tyle
różnych sposobów!
Jak nadać życie starej desce? Zobacz, jakie to
proste! W zaledwie kilku krokach możesz wykonać piękną wiszącą lub stojącą dekorację do
domu lub ogrodu z bardzo modnym napisem.

Co będzie Ci potrzebne?
• deska
• papier ścierny
• farba kredowa, u nas biała (lub akrylowa,)
• farba akrylowa, u nas czarna
• pędzel lub wałek oraz gąbka kuchenna
• szablon z napisem
• nożyk do tapet
• taśma malarska
• opcjonalnie: sztuczne rośliny lub kwiaty
� Na kartce A4 wydrukuj pojedynczo litery interesującego Cię napisu – u nas był to wyraz „HOME”. W Internecie znajdziesz sporo
stron oraz programów online z pięknymi,
ozdobnymi czcionkami.
� Nożykiem do tapet wytnij litery – pamiętaj,
aby podłożyć pod kartkę coś twardego – np.
deskę do krojenia.

� Papierem ściernym wygładź deskę, aby ją
zmatowić i pozbyć się nierówności oraz
wystających kawałków drewna i drzazg. To
szczególnie ważne, jeśli projekt wykonujesz
z dziećmi.
� Przygotowaną deskę malujemy farbą kredową. Deskę odstawiamy do wyschnięcia.
� Szablon przykładamy równo do suchej deski
i przyklejamy taśmą malarską – to sprawi, że
podczas malowania kartka nie będzie nam
się przesuwać.
� Gąbką (może być kuchenna) nanosimy farbę na szablon. Po zakończeniu delikatnie
ściągamy szablon, nierówności poprawiamy
cienkim pędzelkiem. Deskę odstawiamy do
wyschnięcia.
� Z dwóch gałązek splatamy coś na wzór wianka – nasze rośliny mają w środku drucik, który sprawia, że całość jest elastyczna. Wianek
wystarczy przykleić w miejsce litery „O” – posłuży do tego pistolet z klejem na gorąco.
� Jeśli nasza deska ma być wisząca wystarczy
z tyłu zamocować specjalny haczyk – taki jak
na przykład na antyramach. Drugą opcją jest
wywiercenie dwóch otworów na sznurek
lub bezpośrednie przymocowanie do ściany.
Taka deska pięknie się prezentuje zarówno
wisząca, jak i stojąca. Może zdobić wejście.
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Najpiękniejsza szopka

Puchar świata w Trzebnicy
W piątek 18 stycznia w Trzebnicy miało miejsce niecodzienne sportowe wydarzenie. Do Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy zawitał oryginalny Puchar Mistrzów Świata w Siatkówce Mężczyzn FIVB z 2018 roku
przywieziony przez przedstawicieli Dolnośląskiego
Związku Piłki Siatkowej. Puchar powędrował w ręce
polskich siatkarzy po pamiętnym finale z Brazylią.
W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas 4-8, którym
umożliwiono zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia.

Pokazano także prezentację multimedialną na temat osiągnięć
reprezentacji Polski w siatkówce w latach 1974, 2014 i właśnie
w roku 2018, kiedy to Polacy
sięgali po najwyższe laury w tej
dyscyplinie. Podczas zeszłorocznych mistrzostw, Polacy obronili
zaszczytny tytuł Mistrzów Świata sprzed czterech lat. Przy okazji należy wspomnieć, iż piękna

SP 1

dyscyplina sportu, jaką jest siatkówka, ma godną odnotowania
tradycję także w naszej gminie.
Trzebnica, Gaudia i siatkówka – te
trzy słowa przez wiele lat symbolizowały bowiem uprawianie ww.
dyscypliny na bardzo wysokim
poziomie, o czym świadczą zdobywane medale. MKS Gaudia, założony w 1976 roku, przez długie
lata utrzymywał się w ścisłej czo-

7 grudia odbyło się podsumowanie
XXVIII Regionalnego Konkursu

łówce zespołów na Dolnym Śląsku. Dzięki staraniom burmistrza
Marka Długozimy wdrażane są
działania, aby przywrócić świetność trzebnickiej drużynie siatkarskiej. Reaktywowany przez niego
Gminny Klub Sportowy Gaudia
Trzebnica – Zdrój i jego sekcja
siatkówki młodziczek realizuje
powoli i systematycznie ten cel.
[ksz]

Czy zawód lekarza jest trudny?
SP 2
Czym się leczy chore dzieci? Skąd

▶ W p re ze nt acj i p u c haru u d z ia ł w z i ę li p r z e d st awic ie l e G K S G au d ii Tr ze b nic a -Z D RÓJ.

wiadomo, że dzieci są zdrowe? Na
te i inne pytania odpowiadała dziś
Pani Stanisława Marcjoniak, lekarz
pediatra, którą zaprosili na lekar-

▶ Puc har z a w yg rane M ist r zost wa Świat a w p i ł ce siat kowej z awit a ł do
Sz ko ł y Po d st awowej nr 3, g d z ie p r ze d st awic ie li z wiąz ku siat kówk i
p r z y wit a ł b u rmist r z M ar e k D ł u goz im a i p racow nic y s z ko ł y.

Warsztaty dla nauczycieli i uczniów
Szkoła Muzyczna

▶ Lic z na ze b rana m ł o d z ie ż c h ę t nie z ad awa ł a py t ania dot yc z ące s woic h sp or tow yc h ido li.

Dnia 15.01.2019r. odbyły się warsztaty dla nauczycieli i uczniów

▶ Pr ze d st awic ie l e D o lnoś l ąs k ie go Związ ku Pi ł k i
Siat kowej op owiad ali o mist r zost wac h i p o l s k iej r e p r e ze nt acji.

27 Finał WOŚP – wyjątkowy
SP Kuźniczysko
27 Finał WOŚP był dla nas wyjątkowy, ponieważ to już 10 raz graliśmy
z TĄ NIEZWYKŁĄ ORKIESTRĄ.
Tegoroczny owoc zaangażowania
wielu osób z naszego środowiska –
nie tylko szkolnego oraz wspólnej
zabawy w dniu 13.01.2019 roku to

kwota: 23923,66 zł. Pomimo niesprzyjającej aury 30 wolontariuszy wraz z opiekunami wyruszyło
na ulice okolicznych miasteczek,
aby prowadzić kwestę – zbiórkę
do puszek. Po mszach świętych
w Skoroszowie i Kuźniczysku było
sprzedawane ciasto, które kupowały głównie osoby, które nie mogły

na Najpiękniejszą Szopkę i Stroik
Bożonarodzeniowy. Organizatorem konkursu było Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy i Miejski w Legnicy. Miło
nam poinformować, że aż trzy
uczennice zostały w nim nagrodzone. Kinga Turkiewicz zajęła II
miejsce w kategorii szopek bożonarodzeniowych oraz otrzymała
nagrodę publiczności ufundowaną
przez Poseł na Sejm RP Elżbietę
Stępień; natomiast wyróżnienia
otrzymały Izabela Kliś w kategorii
szopek oraz Antonina Kruszona
w kategorii stroików. Dziewczynki
nie mogły osobiście uczestniczyć
w gali rozdania nagród w Legnicy,
stąd po ich przesłaniu otrzymały je
w szkole z rąk pani Dyrektor i pań
Katechetek. Gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych udanych
udziałów w konkursach. / M. Wojewódka, M. Budziak-Mielnik
ski wywiad uczniowie dwóch klas:
1d i 2c. Pani Stanisława z zapałem,
zaangażowaniem i przyjaznym nastawieniem do naszej uczniowskiej
ciekawości opowiadała o pracy lekarza. O jego trudach, ale i satysfakcji jaką daje. Poznaliśmy kilka
narzędzi lekarskich, takich jak
stetoskop czy otoskop. Dowiedzieliśmy się, że praca lekarza wymaga
nieustannego dokształcania się,
cierpliwości, spokoju, ale nagrodą
jest zdrowy, szczęśliwy i wyleczony
pacjent. Było to dla nas pouczające i ciekawe spotkanie, większość
uczniów zadeklarowała wstępnie,
że w przyszłości zostanie lekarzem.
Czego im wszystkim serdecznie
życzymy! / Wychowawczynie klas:
Monika Lech i Małgorzata Strzykalska
klas skrzypiec GSM w Trzebnicy.
Warsztaty poprowadził na zaproszenie pani Dyrektor Teresy Łuc
wybitny pedagog i koncertujący
skrzypek profesor Bartosz Bryła z Akademii Muzycznej w Poznaniu. Pięcioro uczniów odbyło
otwartą lekcję z profesorem przy
publiczności składającej się z pozostałych uczniów klas skrzypiec,
nauczycieli i rodziców. Profesor
Bryła rozwiązywał wraz z uczniami problemy techniczne i interpretacyjne prezentowanych utworów.
Warsztaty odbyły się w bardzo
miłej i sympatycznej atmosferze,
a uczestnicy jednomyślnie stwierdzili, że chcieliby zaprosić profesora Bryłę ponownie do naszej
szkoły.
skorzystać z zaproszenia na imprezę organizowaną w szkole. Przed
godziną 16.00 drzwi szkoły były
już otwarte dla gości. Kawiarenka
kusiła pysznym ciastem, a loteria
fantowa niespodziankami – każdy
los wygrywał. W przygotowanej
odpowiednio sali twórczo działały dzieci tworząc cudeńka z masy
solnej, masy porcelanowej i plasteliny. W holu odbywały się występy
artystyczne uczniów naszej szkoły.
Gościliśmy też ucznia Szkoły Muzycznej w Obornikach Śląskich –
Szymona, który na gitarze zagrał
dla nas kilka kolęd. Z racji, że był
to nasz jubileuszowy Finał WOŚP
w momencie oficjalnego otwarcia
imprezy roziskrzyła się fontanna tortowa jednak nie na torcie
lecz obok chleba upieczonego
specjalnie na tę okazję, który podzieliliśmy i poczęstowani zostali
wszyscy zgromadzeni. Punktem
kulminacyjnym naszej skromnej
imprezy okazała się „Licytacja”.
Licytowane były nie tylko gadżety
związane z WOŚP. Ta część naszego programu wyzwoliła wiele
dobrej energii, były emocje i super
zabawa. Na zakończenie nie za-
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Zajęcia sensoryczne
SP 1
Eksperymenty, zajęcia sensoryczne
w sali i na dworze to w naszej grupie
codzienność. W taki sposób dzieci
mogą lepiej zrozumieć otaczający
nas świat przyrody. Dzięki pracy

w małych zespołach uczniowie nabywają umiejętności pracy w grupie
oraz planowania własnych działań.
Poprzez angażowanie wszystkich
zmysłów, każde dziecko lepiej przyswaja omawiany materiał. / Wychowawca: Magdalena Dłużeń

Turniej powiatowy
SP 3
14 stycznia chłopcy z klas VI wybrali się na finał powiatu trzebnickiego w piłce nożnej halowej.
W grupie graliśmy w SP Prusice
(1:3), SP Psary (4:0) i SP Czeszów
(3:0). W półfinale zagraliśmy z SP

Pęgów. Chłopcy prowadzili 1:0 jednak na dwie minuty przed końce
Pęgów wyrównał. W dogrywce
Pęgów poszedł za ciosem i wygrali 1:3. W meczu o trzecie miejsce
odegraliśmy się Prusicom i wygraliśmy 2:0. Wracamy z brązowymi
medalami!!!

Mistrzostwa w Tenisie Stołowym
SP 1
Dnia 17 stycznia nasi piątoklasiści wzięli udział w Mistrzostwach
Gminy w Tenisie Stołowym Klas
Szóstych. Rozgrywki odbyły się
w SP3 Trzebnica. Do rywalizacji

brakło tradycyjnego „światełka do
nieba” – przy dźwiękach piosenki
zespołu LOMBARD „Przeżyj to
sam” migotały i sypały się iskierki
zimnych ogni, które mogli zapalić
wszyscy, którzy bawili się wspólnie z nami. Pięknie dziękujemy
wszystkim zaangażowanym: wolontariuszom i ich opiekunom,
rodzicom za upieczone ciasto jego
rozprowadzanie, za zbieranie fantów i przygotowanie loterii fantowej, kawiarenki i warsztatów dla
dzieci, uczniom za występy artystyczne, nauczycielom oraz komisji
liczącej pieniądze, pracownikom
obsługi szkoły, a także wszystkim

przystąpiło 7 zespołów. Nasi reprezentanci w składzie: Tobiasz Ćwikła, Maciej Sadło i Jan Szweiger
dzielnie stawiali czoła starszym rywalom. Niestety większe doświadczenie przeciwników uplasowało
nas na 5 pozycji. / Piotr Rojewski

przybyłym gościom. W tym roku
otrzymaliśmy ogromne wsparcie
osób i instytucji nie związanych
ze szkołą i tak na szczególne podziękowanie zasługują: Burmistrz
Gminy Trzebnica – pan Marek
Długozima, Radny Rady Miejskie w Trzebnicy – pan Lech Taraszczuk, pan Zbigniew Pasiecznik
Piekarnia Familijna z Doliny Baryczy, Właściciele miejscowych sklepów: pani Halina Klimuk i Natalia
Wysota. Za tak wspaniały wynik
jeszcze raz wszystkim z serca dziękują organizatorzy oraz szef sztabu
Bożena Pieniądz
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Szlachetna Paczka
SP 2
Dziękujemy za wielkie serce!
W tym roku nasza szkoła po raz
pierwszy włączyła się w ogólnopolską akcję Szlachetna Paczka. Szkolne Koło Wolontariatu wraz z opiekunami zorganizowało zbiórkę
rzeczy, które dla wybranej rodziny
z naszego regionu były najbardziej potrzebne. Dzięki szlachetności i pomocy wielu osób, które
zaangażowały się w akcję udało
nam się zebrać wszystkie potrzebne artykuły. Zbieraliśmy między
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innymi takie rzeczy jak: kurtki,
obuwie zimowe, odzież, żywność,
środki czystości, artykuły szkolne.
Ich ilość przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania, dlatego postanowiliśmy przekazać nadmiar
żywności, środków czystości oraz
artykułów szkolnych innej rodzinie z dziećmi, która także uczestniczyła w projekcie. Dzięki hojności wszystkich osób wspierających
zbiórkę mogliśmy pomnożyć naszą pomoc. Wśród darczyńców
naszej akcji znalazł się także taki
rodzic, który zakupił dla rodziny

dwie tony opału, a inny podarował
rodzinie w potrzebie drewno. Za
tak wspaniały gest serdecznie dziękujemy. W zgromadzonych rzeczach nie zabrakło także zabawek
i drobnych upominków dla każdego z członków rodziny. Wszystkie
zebrane dary zostały starannie
spakowane przez wolontariuszy
ze Szkolnego Koła Wolontariatu,
a w dniu finału akcji, który odbył
się 8-9 grudnia dostarczone do rodziny. Wszystkim osobom za tak
wspaniały odzew na naszą prośbę
o wsparcie akcji Szlachetna Paczka
serdecznie dziękujemy za wielkie
serce! / Małgorzata Merczyńska,
Monika Ciosek

Pomaganie jest dziecinnie proste
SP BOLEŚCIN
13 stycznia w Szkole Podstawowej
w Boleścinie odbył się 27. Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pod hasłem: „Pomaganie jest
dziecinnie proste!”. Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Strona
Aniołów we współpracy ze Szkołą
Podstawową w Boleścinie. Szefem
sztabu był Wojciech Duży. Otwarcie 27. Finału nastąpiło o godzinie
16.00. W programie imprezy były
występy miniformacji „Marynarskie marzenia” oraz „Barbi”. Zaśpiewały także wyjątkowe wokalist-

ki Aliona Wojcechowska, Joanna
Raszowska, Laura Podyma, Michalina Szczepaniak, Zuzanna Wąs,
Oliwia Schmitt, Natalia Janas oraz
Kamila Obuchowska. Mieliśmy
przyjemność podziwiać wspaniały
koncert skrzypaczek: Kingi Kozakiewicz oraz Pauliny Kobylskej.
Odbyły się także występy uczniów
z naszej szkoły, były to zabawne
kabarety. Najwięcej pozytywnych
emocji wywołały wyjątkowe pokazy gościa specjalnego, którym
była SZKOŁA TAŃCA SETENTA
z Wrocławia. Wiele pozytywnych
emocji dostarczyła loteria fantowa

przygotowana przez panią Joannę Baran-Janicką. Przybyłe dzieci
miały zapewnione wiele atrakcji,
wśród których nie zabrakło malowania twarzy, co profesjonalnie
robiła uczennica Natalia Jachym.
Najmłodsi mogli skorzystać z uroków pokoju zabaw, natomiast starsi
z sali gier komputerowych. Odbył
się również turniej chińczyka, który
poprowadziła Pani Małgorzata Walaszek. Dużym zainteresowaniem
cieszyła się kawiarenka z pysznymi wypiekami, za które gorąco
dziękujemy rodzicom. Szef sztabu
przeprowadził licytację, która cieszyła się ogromnym powodzeniem.
Wielkie podziękowania należą się
dobroczyńcom i jednocześnie właścicielom zaprzyjaźnionych firm.

W NARODOWYM FORUM MUZYKI
SP 3
17 stycznia uczniowie klas 5a
i 7a uczestniczyli w koncercie
„Moniuszko – Kompozytor Narodowy” w Narodowym Forum
muzyki we Wrocławiu w ramach
świętowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ponadto rok 2019 jest także
szczególny – przypada jubileusz
dwustulecia urodzin bardzo ważnego polskiego kompozytora Stanisława Moniuszki. To duża przyjemność i przywilej móc uczcić
te okazje udziałem w specjalnym
muzycznym wydarzeniu, które
ma na celu przybliżenie młodym

słuchaczom dzieł polskiego kompozytora. Twórca marzył o wolnej
Polsce przez całe swoje życie. Spotkanie było okazją, aby dowiedzieć
się, jak w trudnym okresie zaborów Stanisław Moniuszko walczył
o niepodległość, pisząc muzykę
patriotyczną i do głębi polską.
Koncert wypełniły najwspanialsze fragmenty jego twórczości napisane na orkiestrę symfoniczną
(uwertura Bajka, Tańce góralskie
i słynny Mazur z opery Halka)
oraz przebojowe arie (Prząśniczka,
piosnka Zosi czy Ten zegar stary).
„Koncerty z cyklu Filharmonia dla
Młodych przygotowane są w oparciu o treści podstawy programo-

Piekło – Niebo
SP 1
To był wspaniały spektakl! 18
stycznia uczniowie klasy Va wraz
z wychowawczynią Beatą Milner –
Firkowską oraz panią Aleksandrą
Kurzyńską odwiedzili Teatr Lalek
we Wrocławiu. Uwagę uczniów
przykuł imponujący budynek oraz
lalki, które można było podziwiać
przed spektaklem. Wreszcie zadzwonił dzwonek, kurtyna uniosła
się i oczom dzieci ukazał się niezwykły świat elektronicznej muzyki: światła, trójwymiarowe obrazy,
głośna muzyka oraz szalona postać
DJ. Tak rozpoczął się spektakl:

„Piekło – Niebo” wyreżyserowany
przez Jakuba Kroftę, na podstawie sztuki napisanej przez Marię
Wojtyszko. Widzom ukazała się
DJ Jola Daje Radę, w której rolę
wcieliła się energiczna Agata Kucińska. To właśnie przygody DJ
Joli, która przemierza zaświaty, są
tematem przedstawienia. Historię
szalonej, niepokornej matki opowiada jej syn – siedmioletni Tadzio. Chłopiec nie pojawia się na
scenie, ponieważ schował się do
szafy po jej śmiertelnym wypadku. Jola to typowa matka, która ma
świetny kontakt ze swoim dzieckiem i za wszelką cenę pragnie je
chronić. Trafia do nieba, przemie-

Konkurs Polonistyczny
SP 3
Dolnośląski Konkurs Polonistyczny dla uczniów edukacji
wczesnoszkolnej
województwa
dolnośląskiego „Poprawnie piszę,
pięknie mówię”. Wydział Edukacji
i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
we współpracy z Dolnośląskim
Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu zorganizował

po raz pierwszy Dolnośląski Konkurs Polonistyczny dla uczniów
edukacji wczesnoszkolnej województwa dolnośląskiego. Po I etapie Wojewódzka Komisja Konkursowa wyłoniła 100 uczestników, po
25 z każdego rejonu, z najwyższą
punktacją. Ponieważ do II etapu
zakwalifikowało się 7 uczniów naszej Szkoły organizatorzy zaproponowali nam, by konkurs dla rejonu
wrocławskiego – obejmującego

SPOTKANIE Z „BALLADYNĄ”
SP BOLEŚCIN
Wizyta w teatrze wcale nie musi
być straconym czasem, a spektakl
powstały na podstawie szkolnej
lektury może być interesujący.
Przekonali się o tym uczniowie
klas szóstej, siódmej i ósmej ze
Szkoły Podstawowej w Boleścinie.
11 stycznia, pod opieką wychowawców pojechali do Centrum
Sztuki Impart we Wrocławiu na
spektakl „Balladyna”. Organiza-

torem tego przedsięwzięcia była
Krakowska Agencja Artystyczna
z Bielsko–Białej. Już pierwsza scena wyraźnie spodobała się publiczności. Niewątpliwymi atutami
tej sztuki były doskonała oprawa
muzyczna, oryginalna scenografia
i efekty specjalne, będące świetnym
dopełnieniem całości. Widzowie
przeżywali chwile grozy. Mogli
też śmiać się, obserwując zabawne
poczynania Chochlika i Skierki.
Warto też wspomnieć o bardzo
dobrych kreacjach aktorskich. Bez

wej jako uzupełnienie programu
szkolnej edukacji muzycznej. Adresowane są do uczniów I i II etapu
edukacyjnego oraz dzieci przedszkolnych. Spotkania odbywają się
w Sali koncertowej Narodowego
Forum Muzyki, podczas których
prezentują się różne zespoły karza kolejne kręgi piekła, a ostatecznie wpada na ziemię, wprost
na przedstawienie o kaczuszkach.
W trakcie podróży spotyka m.in.
diabła, archanioła i swojego ojca.
Na uwagę zasługuje sympatyczna
postać diabła Osmółki (w tej roli
wystąpił Marek Koziarczyk), który
lubi czytać i panicznie boi się swojej matki – diablicy Mani (Jolanta
Góralczyk). To on zostanie mężem cioci Renaty, która opiekuje
się Tadziem. Spotyka również św.
Piotra oraz Boga (Tomasz Maślakowski) oszukującego podczas gry
w scrabble, a także Belzebuba – potężnego, czerwonego, mężczyznę
przypominającego osiłka z siłowni
(Konrad Kujawski) i Lucyfera –
szefa wszystkich diabłów (w podwójnej roli aktora i twórcy muzypowiaty: strzeliński, oławski, oleśnicki, milicki, trzebnicki, wołowski, średzki, wrocławski i górowski
– odbył się w Trójce. Uczniowie
z ww. powiatów przyjechali do nas
17 stycznia 2019 r. o godz. 10.00.
W trakcie konkursu dzieci napisały dyktando, a następnie po 15
minutach przerwy, opowiadanie
na zadany temat. Wyniki II etapu zostaną ogłoszone 31 stycznia
2019 r. Trzymamy kciuki, by nasi
uczniowie zakwalifikowali się do
III, ostatniego etapu konkursu,
który odbędzie się we Wrocławiu.
/ Małgorzata Gadawska
wątpienia, zachwyciła swą grą aktorka, która wcieliła się w postać
głównej bohaterki dramatu – Balladyny. Duże wrażenie na widzach
wywarła również królowa jeziora
Gopła – Goplana. Sztuka skłania
do refleksji nad życiem i systemem
wartości, które odgrywają w życiu każdego człowieka niezwykle
ważną rolę. Na tym właśnie polega uniwersalizm „Balladyny”.
Mam nadzieję, że nasi uczniowie
z przyjemnością pojadą na kolejne
spektakle i zrozumieją, że czytanie
szkolnych lektur wcale nie musi
być nudnym i męczącym zajęciem.
/ Anna Leszczyńska-Janik

meralne lub NFM Filharmonia
Wrocławska, z udziałem dyrygentów, solistów, aktorów, lub tancerzy. Program muzyczny dobrany
jest specjalnie z myślą o najmłodszych. Dzieci poznają instrumenty
i ich brzmienia, formy muzyczne,
tańce, nazwiska wielkich kompo-

ki wystąpił Grzegorz Mazoń). Jola
robi wiele zamieszania, a wszystko
po to, aby móc zobaczyć swojego
syna. Cała opowieść jest wesoło – smutna, choć dzieci nie mają
wątpliwości, że oglądają komedię.
Losy bohaterów uświadamiają
nam, że w naszym życiu miłość jest

zytorów, ich biografie i twórczość,
a także muzykę różnych kultur.
Celem koncertów jest utrwalanie
elementarnych wiadomości o muzyce i przygotowanie młodych słuchaczy do aktywnego i świadomego odbioru muzyki”. / Oprac Anna
Otfinowska

najważniejsza i trzeba ją okazywać
swoim najbliższym. Nigdy nie wiadomo, co jutro przyniesie nam los,
a wszelkie zmiany i tak musimy
zaakceptować. „Piekło – Niebo” to
sztuka mądra i zabawna, w której
popis daje wielu wrocławskich aktorów. / Beata Milner-Firkowskaa

Na podziękowania zasługują również zaangażowani w prace podejmowane przez sztab Wojciecha
Dużego. Są to: Dyrektor Bogumiła
Szermer, która udostępniła budynek szkoły; Rada Rodziców Szkoły
Podstawowej w Boleścinie; p. Anna
Leszczyńska-Janik – ściśle współpracująca ze sztabem i jednocześnie
koordynująca działania na terenie
szkoły; Rodzice oraz absolwenci
szkoły: Emilia Jachym, Natalia Jachym, Jakub Włodarczyk, Angelika
Kokocińska-Chmielewska, Joanna
Jatczak-Haba oraz Urszula i Daniel
Witkowscy. O odpowiedni wystrój
pomieszczeń szkoły zadbały Panie:
Dominika Surma, Anna Kurnicka i Anna Leszczyńska-Janik. Nie
sposób wymienić wszystkich zaangażowanych, dlatego w imieniu
dzieci, dla których zostanie zakupiony za zebrane pieniądze sprzęt
medyczny ratujący życie serdecznie
dziękujemy wszystkim darczyńcom i wolontariuszom oraz wszystkim bezimiennym wspierającym
symbolicznym grosikiem Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Z przyjemnością informujemy, że
udało się uzbierać ponad 18 000 pln.
Organizatorzy serdecznie dziękują
młodzieży, która aktywnie włączyła
się do przygotowania imprezy oraz
kwestującym wolontariuszom.

Jasełka
SP 2
„Jasełka, jasełka, zielona jodełka, światełkami błyska, a przed
nią kołyska. W kołysce Pan Jezus
właśnie się narodził, będzie kochał
ludzi, wśród nich żył i chodził.”
24 stycznia z bożenarodzeniowym
przesłaniem dla swoich kolegów
i koleżanek z klas: 1b, 4a, rodziców,
babć i dziadków wystąpili uczniowie z klasy 3c prezentując przedstawienie jasełkowe. Przepiękna
scenografia nawiązująca do Betlejem wprowadziła zgromadzoną
publiczność w szczególny nastrój.
Mali aktorzy we wspaniałych strojach prezentowali się doskonale.

Pastuszkowie przynieśli swe dary
maleńkiemu Jezuskowi. Aniołowie, dzieci z Europy z serduszkami
w dłoni i królowie, którzy mimo
zaledwie kilku lat nie stracili nic ze
swojego majestatu, zostali serdecznie przyjęci przez Maryję (Zofię
Drohomirecką) i Józefa (Stanisława Wróbla). Całość przedstawienia przeplatana była kolędami i pastorałkami. Największy zachwyt
publiczności wzbudzili uczniowie
grający kolędy na instrumentach:
Maja Łukaniec na skrzypcach
i Mikołaj Krzak na ksylofonie. Aktorzy, muzycy z kl. 3c swym pięknym, niepowtarzalnym występem,
podbili serca publiczności. Podczas

Babcia i Dziadek to bardzo ważne
osoby w życiu każdego dziecka.
Dzieci z oddziałów przedszkolnych 0a i 0b również pamiętały
o swoich Babciach i Dziadkach
i wspólnie ze swoimi wychowawcami przygotowały dla Nich
uroczystość. Dnia 23 stycznia
licznie przybyli goście zasiedli
w auli na przygotowanych miejscach i z niecierpliwością czekali
na rozpoczęcie występu swoich

wnucząt – bożonarodzeniowych
Jasełek. Na twarzach dzieci widać
było ogromną radość i skupienie.
Dzieci pięknie zaprezentowały
program artystyczny. W czasie
przedstawienia zaproszeni goście wspólnie z dziećmi zaśpiewali kilka tradycyjnych kolęd,
a następnie dzieci wręczyły własnoręcznie wykonane prezenty
dla swoich ukochanych Babć
i Dziadków. Wszyscy zebrani
z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysił-

Kącik

wdzięczności
Nie ma nic cenniejszego
niż wdzięczność
Najlepszym lekarstwem,
którego nie sposób
przedawkować to...
życzliwość
dla drugiego człowieka.
Zapraszamy do dzielenia się nią
na łamach tej rubryki
Panoramy Trzebnickiej.
Podziękowania
i inne życzliwości
można słać na adres:
panorama.trzebnicka@gmail.com

okienko
z wierszem
BARBARA KAMIŃSKA
Patrzę na siebie
znakami zapytania,
chłód zmroził niegdyś gorące
ich uczucia.

słów kolędy „Chwała na wysokości, a pokój na ziemi” publiczność
wstała z miejsc i naśladując ruchy
aktorów włączyła się do śpiewania.
To było niesamowite. Na zakoń-

czenie tych niepowtarzalnych jasełek, które na długo zostaną oglądającym w pamięci, uczniowie z kl.3c
zostali nagrodzeni gromkimi brawami. / Jolanta Szymczyk

dzień babci i dziadka
SP 2

29

8.02.2019

Nadzieja przegrywa...
Może jednak odrodzi się
jak młode liście wiosną?
Lecz czy zakwitnie?

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...

ku w to, aby jak najlepiej wyrazić
swoją miłość i szacunek. Mamy
nadzieję, że ten dzień na długo

pozostanie w pamięci zarówno
dzieci jak i Dziadków. / L. Danilewicz, M. Zagórna

i wiele innych. Spędzanie wolnego czasu na sportowo rozwija
psychomotorykę dzieci, dlatego

klasa 5e poznaje wiele różnych
dziedzin sportowych, tak aby
zwiększyć możliwość odkrycia

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

Zajęcia z Akrobatyki
SP 2
24 stycznia klasa 5e ze Szkoły
Podstawowej nr.2 w Trzebnicy
wraz z wychowawczynią Pauliną Kwak udała się na zajęcia
z Akrobatyki Sportowej do Wrocławskiego Akro – SMYKA.
Duża, wyposażona w specjalistyczny sprzęt do akrobatyki
sportowej sala na wstępie zachwyciła uczniów. Klasa podzialona na dwie grupy ćwiczebne,
pod okiem wyspecjalizowanych
trenerek akrobatyki ćwiczyła
zarówno na ścieżkach jak i na
trampolinach. Podczas 1,5 godzinych zajęć dzieci ćwiczyły

na ścieżkach rozwijając i doskonaląc: równowagę, przewrót
w przód, przewrót w tył, a także
wzmacniały siłę mięśni brzucha
i kończyn dolnych. Uczyli się stania na rękach, przerzutu bokiem
i skoku przez kozła. W trakcie
ćwiczeń na trampolinach nie
brakowało uśmiechu. Uczniowie
nauczyli się wykonywać: kuczkę,
rozkroczkę, poziomkę, półobrót,
cały obrót a nawet salto. Dzięki
zajęciom w Akro-SMYKU dzieci poznały i mogły ćwiczyć na
takim sprzęcie jak: kółka gimnastyczne, równoważnia, szarfy
gimnastyczne, piłki gimnastyczne, naskocznie, minitrampoliny

własnych talentów i pasji. / Paulina Kwak
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KULTURA

ChoroBożek
Miejsce
ChoroDrąg
Blizna Bożek
Szata Miejsce
Drąg
z z ba jak Blizna
aktywny Szata
stałej
hakiem ba jak popo
ranieaktywny gejszy
gejszy stałej
hakiem
ranie
pasza
maju
pracy
pasza
wwmaju
pracy

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

11

Sekcja Rysunku / Sala im. Feliksa Mułki

Malowane na jedwabiu

Warsztaty Terapii Zajęciowej z Trzebnicy /
Sala Animacji

Gwiazdy i gwiazdeczki

Pracownia Malarstwa / Galeria Parter

WYDARZENIA KULTURALNE
wystawa Marka Gołębiewskiego / Między
realizmem a ekspresją / artKawiarnia

8 – 9 lutego
13 lutego

18:00

23 lutego

18:00

28 lutego

20:15

Uroczysty koncert z okazji Walentynek „Miłość niejedno ma imię” / Sala
Widowiskowa

Miejsce dla Ciebie!

organizujemy urodziny dla dzieci
szczegóły: 669 886 997

18:00

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

Gry bez prądu / Art Kawiarnia / Wszystkich pasjonatów gier planszowych oraz
zainteresowanych tematyką RPG serdecznie
zapraszamy! / wiek 8+, zajęcia bezpłatne

8 lutego 18:00

Karaoke w artKawiarni

każdy wtorek
9:30 i 10:30

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

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)

REPERTUAR

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

Bilety online

kinopolonia.bilety24.pl

każda sobota 12:00

Kino Juniora / wstęp wolny

tanie wtorki

bilety norm. 14 zł, ulg. 9 zł

14 lutego

Walentynki w Kinie Polonia / szczegóły
na gckis.trzebnica.pl

50 zł

• 50 zł ufundowane przez GCKiS
(do odbioru: ul. Prusicka 12)
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Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje:

Zofia Urban
hasło:

DZIEWCZYNA Z TATUAŻEM
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prozą

Skrzyd-

9

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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23
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16
16

JamboJamboree
reelub
lub
Honda
Honda
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Literacki
Literacki
zakalec

ptasie
pióro

Spektakl „Mayday 2” / Sala Widowiskowa
GCKiS ul. Prusicka 12
pon. – czw. 12:00 – 20:00 / pt. – niedz. 12:00 – 22:00

każdy poniedziałek

KUPON KRZYŻÓWKOWY dwutygodnika NR 2 (152)

Disco Retro Party / Karnawał przy
muzyce lat 70-80-90 / 280,00zł para /
Sala Retro

artKAWIARNIA

Kraj
Krajww
Andach
Andach

Zmora

WYSTAWY
Rysunek z elementami
grafiki komputerowej
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Nakryponumerowanych utworzą rozwiązanie
- myśl Jana Czarnego.
cie na
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Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie - myśl Jana Czarnego.
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PREMIERY W KINIE POLONIA
8 lutego

LEGO Przygoda 2

15 lutego

Planeta Singli 3

1 marca

Corgi – psiak królowej

1 marca

Kobiety Mafii 2

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
Sportowo-Rekreacyjny
ul. 3 maja 2

poniedziałek – piątek / 8.00-21.30
sobota – niedziela / 12:00-19:00
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

Kompleks Boisk OrlikLodowisko Miejskie

poniedziałek piątek 14:00-21:00 (ostatnie
wejście 19:30)
sobota-niedziela 13:00-20:00 (ostatnie
wejście 18:30)

WYDARZENIA SPORTOWE
10 lutego

9:30

Turniej Piłkarski OldBoy / Hala Sportowa

10 lutego

9:30

Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym/
Hala Sportowa

16 lutego

11:00

Cross Trzebnicki / Stawy Trzebnickie

17 lutego

10:00

Międzygminny Tenis Stołowy / Hala
Sportowa

BIBLIOTEKA
14 i 21 lutego
16:30-17:30

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:v00
W 80 pomysłów dookoła biblioteki

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
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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

8.02.2019

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

Leczenie wad zgryzu

Adrian Lenkcis

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

TECHNIK
DENTYSTYCZNY

Lidia Korczyk

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

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

TRZEBNICA
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

ul. Witosa 20

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

695 037 146

312 09 85
601 76 29 57

Rejestracja telefoniczna

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

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

608 283 870

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

tel. 504 234 127
Agnieszka
Franieczek-Madalińska

tel. 71

SKLEP MEDYCZNY
MEDICA
w Gminnym Centrum
Medycznym TRZEBNICA-ZDRÓJ

ul. Kościuszki 10

Oferuje produkty z zakresu:

rehabilitacji, ortopedii,
środków pomocniczych
i profilaktyki

pon. – czw. 08:30 – 17:00
pt. 08:30 – 16:00
tel. 511 056 459, III piętro p.301

Przychodnia
Weterynaryjna
FENIKS
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:

ul. Daszyńskiego 67/11

71 308 46 46
570 90 92 92

godziny przyjęć

LOGO-SPEKTRUM

PRZYCHODNIA

Dietoterapia

ul. Daszyńskiego 67/16

NOWOCZESNE CENTRUM
TERAPII I WSPOMAGANIA
ROZWOJU DZIECI

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

TRZEBNICA

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

Trzebnica ul. 1 Maja 3

www.stepmed.pl
TRZEBNICA
ul. Kolejowa 1A/2

•
•
•
•
•

Lekarz weterynarii

umowa
z Narodowym Funduszem Zdrowia

Irena Dudek-Zaborowska

beata73_33@o2.pl

PSYCHOLOG

ul. Daszyńskiego 33/1

• 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

ul. Kościuszki 10
tel. 696 115 821

tel.

694 723 900

Nasz Świat

Specjalista Urolog FEBU

DERMATOLOG

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

wizyty prywatne

Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna

Trzebnica
ul. Kolejowa 1A/2

poniedziałek 15:00-19:00

CENTRUM TERAPII
Beata Szymańska

tel.

www.stepmed.pl

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

wizyty psychiatryczne
wizyty domowe

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

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

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

•
•
•
•
•
•

integracja
sensoryczna

tel. 608 485 186

P OZ Y T Y W- Ka

Agnieszka Muszczak-Sowa

PSYCHIATRA

ul. Polna 27A/1

więcej informacji na stronie

plastrowanie dynamiczne

pon. – pt. 8:00 – 16:00

TRZEBNICA

dr n. wet. Stanisław Dzimira

lek. Waldemar BONCZAR

387 12 76

Tomasz Ciba

fizjoterapia
osteopatia

Gabinet

Gabinet czynny

lek.

gabinet weterynaryjny iatros

FIZJOTERAPIA
UROGINEKOLOGICZNA

Kinesiology Taping

ASC SŁUCHMED
•
•
•
•
•

Anna Godula

UROLOG

71 740 50 12

pełen zakres badań okulistycznych

PSYCHIATRA

ginekolog-położnik
Trzebnica, ul. Kosmonautów 8

pon. 8:00 – 17:00

mgr Paweł Stelmaszczyk

więcej informacji na stronie
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FIZJOTERAPEUTA

Masaż Leczniczy

masażu leczniczego
i terapii manualnej

Nr 2 / 152

TERAPEUTA MANUALNY

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

• 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.

gabinet
ortodontyczny
lek. stom.
specjalista ortodonta

/////

/////

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

Trzebnica

• 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

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

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
Trzebnica
ul. Św.

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

513 128 911

Gabinet USG

Tomasz Harań

magister żywienia i suplementacji w sporcie, trener personalny

REJESTRACJA telefoniczna

logospektrum.trzebnica@gmail.com

dr n. med.

Klaudia Lampa

tel.

71 312 16 80

AKUPUNKTURA
mgr Łukasz

Łagoda

Trzebnica
ul. Św. Jadwigi 1/2
Leczymy:

bóle głowy, migreny,
zatoki, bóle kręgosłupa,
urazy sportowe
tel. 693 280 758
www.aktiv-rehabilitacja.pl

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 19 lutego 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
3S

Kurs 1 Kurs 2

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

14:20
14:22
14:24

08:44
08:46
08:48

08:51
08:53
08:55
08:58
09:00
09:04
09:07

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

10:03 - Inter marche

13:43 - Inter marche

09:38
09:40 10:07 - ul. Bochenka - UPT
09:42
09:45 ul. Daszyńskiego - U.M. 10:10
09:47
09:51
10:16
10:19
10:21
10:23

09:09
09:11
09:13

Rozkład ważny do 26.02

15:28
15:30
15:32

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

10:05 - Bar Gwiazdka
08:27
08:29
08:31
08:33
08:35
08:39
08:42

TRZEBNICA – GŁUCHÓW GÓRNY PIERSNO - SIEDLEC TRZEBNICKI TRZEBNICA

Kurs 9

14:50

13:45 - Bar Gwiazdka
13:47 - ul. Bochenka - UPT

14:52
14:54

ul. Daszyńskiego - U.M. 13:50
13:50
13:53

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

PRZYSTANKI

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

15:36
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

13:55
13:57
13:59

POCZĄTEK
TRASY

Apel do darczyńców
INFORMACJE OGÓLNE
kierunek i godzina odjazdu

przystanki
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 piątek 16:35 kursuje od
poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od
pracy

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

14:15 15:15 A

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

LINIA D

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

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 (2) pow. 71 mkw, w centrum Trzebnicy lub zamienię na mniejsze z odpowiednia dopłatą, tel. 609 207
573.
mieszkanie (2) w Trzebnicy ul. Prusicka, dwu- pokojowe, 45 mkw, Spółdzielczo- własnościowe, 1 piętro, tel. 668 371
518.
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 (2) wolnostojący, w Ligocie Pięknej, o powierzchni 92 mkw, garaż wolnostojący, rok budowy 2017, media, kanalizacja, tel. 760 915 259.
dom (2) w zabudowie bliźniaczej w
Szczytkowicach, pow. 216 mkw i budynki gospodarcze o pow 150 mkw, pow
działki 900 mkw, dwa osobne wejścia,
dwie bramy wjazdowe, tel. 664 024 722,
713 123 067.
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.
działki (2) budowlane, Brzezie, wydane warunki zabudowy, wybudowana
sieć wodociągowa, tel. 693 995 044.
działka (1) budowlana 15,8 ara, w
Miennicach, gmina Wisznia Mała, tel.
728 482 555.
działka (2) własnościowa, budowlana,
posiada plan przestrzenny pod budowę,
86 arów, gaz prąd, tel. 783 668 462.
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 (2) powiat trzebnicki, całość
1,90h, obecnie zasiana jest pszenica,
bardzo dobry dojazd, cena 75 tyś, tel.
760 915 259 / 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.
las (2) 38 arów, Złotów, gmina Trzebnica,
tel. 783 668 462.
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 (1) w Trzebnicy za gotówkę, cena do 3 tyś/metr. Może być do
generalnego remontu, tel. 600 932 625,
662 134 583.
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 ma-
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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

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

Magazynier

Opis stanowiska:
• kompletacja towaru zgodnie z zamówieniem
• przyjęcia towarów wraz ze sprawdzeniem ich ilości i jakości
• utrzymanie porządku w miejscu pracy
• prace załadunkowe i rozładunkowe towarów
• obsługa wózka widłowego
• kontrola stanu magazynowego
• bieżąca współpraca z Działem Produkcji
Wymagania:
• uprawnienia na wózki widłowe
• prawo jazdy kat. B
• doświadczenie w pracy na magazynie min. 2 lata
• bardzo dobra organizacja pracy
• dokładność, uczciwość
• zaangażowanie, odpowiedzialność

KrAwcowa
• Samodzielne szycie ze sztucznej skóry
• operator CNC / manual

tokarz
Oferujemy:

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

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji
na adres: bok@panda.trzebnica.pl
ila: dosmin@wp.pl lub
telefonicznie
723 919 061.
ziemia (2) rolna do 2 h, w okolicach
Trzebnicy, tel. 508 505 916.
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.

Mam do wynajęcia
lokal (1) w Trzebnicy przy ul. Bochenka, o pow. 50 mkw, woda, gaz, CO, klimatyzacja, tel. 601 316 975.
lokal(2) w nowym budownictwie 25
mkw przy ul. Św. Jadwigi obok Pracowni
fryzjerskiej, przystosowany pod usługi
kosmetyczne, tel. 605 918 889.
lokal (2) 33 mkw, w Trzebnicy, tel. 601
204 002.
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 (2) TANIO, w Wiszni
Małej o pow. 42 mkw, pokój, kuchnia i
łazienka, przy domku jednorodzinnym,
oddzielny budynek, miejsce garażowania i część ogródka, wolne od lutego, tel.
514 399 495.
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) 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 (2) 39 mkw, I p., Trzebnica, ul. Obornicka, wynajem 750 zł +
opłata za czynsz, kaucja 1500 zł, tel. 607
816 936.
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 ła-
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zienką 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.
pomieszczenie (2) w gabinecie kosmetycznym pod usługi typu: wizaż-paznokcie, Trzebnica "Akademia Urody" ,
tel. 795 313 128.
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.

DAM PRACĘ
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.
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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.
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
pracownik budowlany(2) poszukuję pracy w charakterze remonty
mieszkań, domów, tel 760 915 259.
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.
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
Peugeot(1) 3008, rok 2009, przebieg
140 tys. km, granatowy, 1,6 diesel, cena
28 tyś. zł, tel. 602 316 975.
omega (2) combi, rok 1999, 2L, 136 Koni,
przegląd i ubezpieczenie do końca lipca
2019, wymieniona butla gazowa, opony
letnie i zimowe, wymiana oleju, filtrów,
rozrządu, cena 3500 zł do uzgodnienia,
tel. 884 982 777.
samochód (1) Pico, rocznik 1997, 108
tys. przebiegu, stan dobry, Szczytkowice, cena 1100 zł, tel. 501 848 828.
golf(1) 4, combi, 1,9 TDI, koniec roku
1999, czarny, bogate wyposażenie, klimatronic, elektryczne 4 szyby, tenpometr, alufelgi „17” , sportowy ładny wygląd, stan techniczny bardzo dobry, tel.
505 838 073.
golf(1) „3”, rok 1994, po wymianie rozrządu, akumulatora, nowa instalacja gazowa,, w pełni sprawny, ubezpieczenie,
zarejestrowany, cena 2650 zł, tel. 665
886 993.

Omega (1) Combi, rok 1999, benzyna,
pojemność 2L, przegłąd OC i ubezpieczenie do końca lipca 2019, wymieniony
rozrząd i olej, 2 lata akumulator, klimatyzacja, nowa butla gazowa, cena 4,5 tys.
zł, do uzgodnienia, tel. 884 982 777.
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.
Części do SEAT LEON (2) 1.6 16 V,
2004 rok, tel. 667 326 530.
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.
alufelgi (1) 17, oryginalne, vw passat
b8 7, ramienna gwiazda, tel. 609 936 972.
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 dobry, komplet, “13” na 175 , do volksvagena, tel. 798 484 366.
przyczepka (2) samochodowa, lekka,
zarejestrowana, ubezpieczona, przegląd bezterminowy, do odnowienia
(podłoga i elektryka), cena do negocjacji 650 zł, Księginice, tel. 608 041 645.
przyczepa (1) rolnicza D44; 3,5 tony,
drewniana, po remoncie, tel. 603 465
219.
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 (1) 300 L, 12 m lance, po
kapitalnym remoncie, 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.
urządzenie do odśnieżania (1)
nowe, niedrogo, tel. 514 399 495.
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
Luksfery(2) (PANEL) o wymiarze 200
na 40 cm, 150 zł, tel. 504 153 006.
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.
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.
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 tanio, 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.
blender (2) kuchenny, nowy, cena
100 zł, tel. 535 091 637.
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
bardzo 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.
agregat(1) szerokość robocza 3,6
m, stan bardzo dobry, tel. 603 465 219.
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.
gołębie (1) kariery, tel. 663 600 271.
BARAKOWÓZ (2) do gołębi, cena do
negocjacji, Księginice, tel. 730 304 065.
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 (2) górski Giant , cena 650 zł , tel.
577 757 184.
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(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.

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 (1) w kolorze jasno bordowym, rozkładany do spania, w bardzo
dobrym stanie, po wypraniu, cena 300 zł
, tel. 505 838 073.
Narożnik (14) popielaty, stan dobry,
cena do uzgodnienia, tel. 724 423 151.
Oparcie (12) za łóżko, Ecry, wym
200x70cm, cena 120, tel. 693 790 106.
Komoda (13) turkusowa, 5 szuflad, tel.
697 607 049.
komoda (12) duża, cena do negocjacji,
tel. 724 423 151
szafka szklana (2) RTV, nowoczesna, stan bardzo dobry, cena 300 zł, do
negocjacji, Trzebnica , tel. 663 858 130.
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.
biurko (2) pod komputer, laptop, 50 x
60 cm, kolor mahoń, cena 50 zł , tel. 781
946 120.
stół (2) drewniany, 100 x 60 cm, + 3 taborety, stan bardzo dobry, cena 150 zł,
tel. 781 946 120.
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.

Buty(19) dla chłopca, roz. 28-31( w tym do
piłki nożnej-halowe,sztuczna nawierzchnia), cena do negocjacji, tel. 604 259 577.
Kurtka (2) Dziecięca, zimowa 4F ,
rozm.158, cena 80 zł , Tel. 577757184.
marynarka (2) Dziecięca, rozm. 164 ,
cena 50zł , tel. 577 757 184.
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.

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

• SKŁADKI ZUS OD ŚREDNIEJ
KRAJOWEJ
• BEZPŁATNE KURSY
NIEMIECKIEGO
• ORGANIZACJA WYJAZDU
I POBYTU
• WSPARCIE 24/7
• PRYWATNA OPIEKA MEDYCZNA
W NIEMCZECH I W POLSCE

ZADZWOŃ: 507 062 253

Sprzedam

DLA DZIECI

TOLL-SPAW

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 (2) kuchenne wraz ze zlewozmywakiem, tel. 502 677 578.
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 (2) 2-osobowe, bez materacy, szer.170 cm, dł. 210 cm, cena 100 zł,
tel.504 153 006.
Łóżko (19) 2-osobowe, 200x140, z pojemnikiem na pościel, cena do negocjacji, tel.
604 259 577.
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.

Sprzedam

Krzysztof Kawecki

SPAWANIE-ŚLUSARSTWO
883 485 324

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

spinki (2) do koszuli mankietów, pozłacane, cena 50 zł, tel. 535 091 637.
Buty(2) Nike Air Force roz. 39 , tel. 577
757 184.
buty(21) czarne, wizytowe, z zamszu, dla
chłopca, roz.38. Założone kilka razy, jak
nowe, tel. 793 971 001.
E

ważne telefony
URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICY
71 312 06 11, 71 312 06 42, 71 312 01 45
Burmistrz przyjmuje
w sprawach skarg i wniosków:
w każdą środę
w godz. od 16:00 – 16:15
w sprawach lokalowych:
w każdy pierwszy wtorek
miesiąca w godz. od 13:00 – 16:00
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
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
Straż Miejska w Trzebnicy
71 388 81 14
Gminne Centrum Kultury i Sportu
785 922 332
Biblioteka Miejska 669 767 871
Hala Sportowa 71 312 11 71
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
71 388 75 00, 71 388 75 80
Sąd Rejonowy 71 312 12 13
Powiatowy Urząd Pracy
71 312 11 54 , 71 387 11 38
Szpital św. Jadwigi Śląskiej
71 312 09 20, 71 312 09 13
Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica–zdrój 71 387 28 38
Pogotowie Wodno-Kan.
71 310 12 16

WULKANIZACJA SERWIS OPON
� Komputerowe wyważanie opon
� Wymiana opon

Serwis klimatyzacji

Sprzedam

R

Kupię / ODDAM / przyjmę

PRACUJ JAKO OPIEKUN SENIORÓW
W NIEMCZECH

MEBLE

UBRANIA

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.

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO

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 .

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.
Stojak (2) pod wanienkę, 50 zł, tel.504
153 006.
stojak (2) pod wanienkę do kąpieli
dziecka, cena 30 zł, Tel. 535 091 637.
Łóżeczko Dziecięce (2) drewniane i
turystyczne ( rozkładane), tel.514 399 495.
kojec(2) dla dziecka (drewniany), cena
100 zł, tel.504 153 006.
leżaczek (2) bujaczek ,dziecięcy,cena
70 zł, tel. 535 091 637.
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BĘDKOWO 166
TRZEBNICA

TEREN SKŁADU WĘGLA

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

602 523 956 / 713 870 407
L

A

M

A
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Nowy skład opału

Maciej Nowak

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

883 38 03 96
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Firma

Księginice ul. Trzebnicka – teren SKRu

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

Biuro
Rachunkowe

węgiel tylko z polskich kopalni

Kruszywa • kamień ozdobny • kostka granitowa
tel. 690 294 901 / 570 810 000 / www.wbtech.com.pl

ANTONI I PRZYjACIELE

667 864 494

zapisy i informacje
www.antoniiprzyjaciele.pl

GiMNaZJaLNEGO i ÓSMOKLaSiSty

Sprzedaż Węgla

602 728 266

663 353 292

fiszkę
reklamową

12,20 zł netto
15,00 zł brutto

704 748

agnieszka.prokopowicz@interia.pl

MECHANIKA
samochodowa

MASZ DŁUG?

ZGŁOŚ SIĘ
PO POMOC!
577 808 806

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

tel. 796 060 595

www.antywindykator.net

Naprawa

budowa
domów

Laptopów

usługi ogólnobudowlane
kierownik BUDOWY

Komputerów PC,
Tabletów, GPS itp.

Ekspertyzy konstrukcji / Inwestorstwo zastępcze / Doradztwo inwestycyjne / Przeglądy budowlane /
Odbiory mieszkań / Współpraca
z projektantami i wykonawcami

Naprawy sprzętowe
i programowe, wsparcie IT.
Bezpłatna diagnoza
tel: 504 016 924

tel. 571 384 365

Dojazd Gratis

e-mail: biuro.budowanie@gmail.com

mail: uslugilb@gmail.com

PROFESJONALNE

CZYSZCZENIE
- DYWANÓW
- WYKŁADZIN
- TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ
- MEBLI TAPICEROWANYCH

oczyszczalnia
Ścieków

Gabinet

Gwar anc ja
na zbiornik
i montaż

605 331 903

Powiat Trzebnicki
i okolice

694-057-540

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

Nakład 10 000 egzemplarzy
NR 2 (152) / 2018
data wydania: 8.02. 2019
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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 !!!

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

Galeria Urody
725 241 276

betonowe

paweł madaliński
sk arsz yn 48 trzebnica

także u klienta

Wydawca:
Gminne Centrum Kultury i Sportu
ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica

tel.

szamba

Wycena usługi bezpłatna

DWUTYGODNIK SAMORZĄDOWY
GMINY TRZEBNICA

Edyta Garlińska
ul. W. Bochenka 11 d
Trzebnica

odwodnienia
i drena ż

w w w.o c z ys zc z a ln i e- s z a m b a .co m . pl

kosmetyczny

ZADZWOŃ, SPRAWDŹ CENY!

Zbiorniki
na deszczówkę
piwniczki betonowe

Konkurencyjne ceny!
tel. 693 431 523

BEZPŁ ATNA
w ycena
profesjonalne
dor adztwo

na Twoją

tel. 721

514 915 / 697 011 953

601 270 514

tel.

rzeczoznawca majątkowy
nr upr. 7034

nowa lokalizacja – dawny araj

telefon

cena od 4,5 tys. zł.

Agnieszka Prokopowicz

trzebnica ul. Chrobrego 26

TRZEBNICA

www.schodex.net

NIERUCHOMOŚCI

Kostka / Orzech / Ekogroszek
Miał / Pellet Luzem lub w workach

TAXI 1

DĄB JESION
BUK SOSNA

WYCENA

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

tel. 609

DREWNIANE

Firma TOMIK oferuje

Miejsce

TRZEBNICY.

gwarantujemy terminowość,
profesjonalizm i dyskrecję

713 870 274
502 749 540
602 571 613

100 %

Węgiel • kostkA • orzech • ekogroszek • miał

pełna obsługa firm,
pośrednictwo kredytowe

tel.

SCHODY
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GCKiS ul. Prusicka 12
tel. 71 312 09 47
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e-mail: panorama.trzebnicka@gmail.com
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tel. 66 50 86 997

Z-ca Redaktora Naczelnego: Aleksandra Mac
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Agora S.A.
Drukarnia Oddział Piła
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