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Sportowy weekend w TrzebnicY

Ulica Obornicka
w remoncie
Rozpoczęły się prace
związane z remontem
głównej drogi dojazdowej do trasy ekspresowej S-5. Koszt prac to
1 817 855,47 zł.

7. cross Trzebnicki

Str. 3

Światowy
Dzień Kota
Super Kot odwiedził
gminne przedszkola i żłobek, by wręczyć dzieciom
specjalne prezenty z okazji swojego święta.

Str. 14-15

więcej str. 24-25

AMP futbol

Rusza
rekrutacja
do Gminnego
żłobk a
i Przedszkoli

el Clásico

więcej str. 22-23

więcej str. 26

7. Cross Trzebnicki, zgrupowanie reprezentacji Amp Futbolu i El Clásico Trzebnickiej Koszykówki, to trzy wielkie imprezy sportowe, które w ubiegły weekend odbyły się w Gminie Trzebnica. Blisko 600 biegaczy pokonało 10-kilometrową trasę i łącznie prawie
dwieście metrów podbiegu trasy w Lesie Bukowym. Reprezentanci Polski rozpoczęli przygotowania do Mistrzostw Europy 2020,
a koszykarze dopingowani przez swoje rodziny zawalczyli o tytuł najlepszej drużyny w Trzebnicy.
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Zgodnie z zapewnieniem
burmistrza Marka
Długozimy wszystkie
dzieci z terenu Gminy
Trzebnica, które wezmą
udział w procesie rekrutacji, zostaną przyjęte.

Str. 7
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Trwa remont Ur zędu
Trwa remont strefy wejściowej Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, zakończyły się prace wyburzeniowe. Zniknęły już m.in. schody prowadzące do
głównego wejścia. Do budynku można teraz dostać się wchodząc wejściem od strony ul. Witosa.
Prace były konieczne ze względu na pogarszający
się stan murów, co w przyszłości mogło grozić katastrofą budowlaną, a tym samym stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa petentów.

– Budynek urzędu jest wizytówką całej Gminy Trzebnica,
cieszę się, że udało się rozpocząć
ten remont, a dodatkowo pozyskać na ten cel dofinansowanie
ze środków unijnych. Dodatkowo pozwoli nam to na powstanie przestrzeni wystawienniczej,
w której miejsce znajdą prace lokalnych artystów oraz eksponaty
związane z Winną Górą i doko-

Przebudowa ulicy obornickiej
nanymi w jej obrębie odkryciami
– powiedział burmistrz i dodał:
– Mam nadzieję, że nowa strefa
wejściowa, galeria, a w przyszłości także odnowiona elewacja
spodobają się petentom, którzy
przyjdą załatwić swoje sprawy
do urzędu. Staram się, by zarówno sam budynek jak i jego
funkcjonowanie było przyjazne
mieszkańcom. Stąd, już podczas

pierwszej swojej kadencji, zdecydowałem o budowie windy,
a w kolejnych latach dostosowywałem Urząd Miejski tak, by
spełniał oczekiwania odwiedzających.
Prace wykonuje firma MIKOLUK – BUDOWNICTWO I ZABYTKI.
[sh]

Główna droga dojazdowa do S-5 wkrótce
zyska nowe oblicze. Burmistrz Marek Długozima podpisał umowę na przebudowę ul.
Obornickiej. Inwestycję wykona firma Gembiak-Mikstacki z Krotoszyna, która realizować będzie również budowę ronda przy
ul. Milickiej, Prusickiej, Ks. Bochenka i Witosa. Koszt prac to blisko 2 mln zł.
Wykonane zostanie m.in.:
frezowanie nawierzchni, utworzenie miejsc postojowych, chodników, montaż obrzeży, oświetlenia oraz oznakowania poziomego
i pionowego.
Z zaplanowanej inwestycji zadowoleni są również mieszkańcy:
– To bardzo ważna droga, która
obecnie nie jest zbyt komfortowa,
a pełni przecież rolę dojazdówki
do S-5. Cieszę się, że już niebawem będzie ona miała podobny
standard co wspomniana ekspresówka – mówi pan Michał, a pani
Jadwiga dodaje: – Nowe chod-

▶ Bu rm ist r z M ar e k D ł u g oz im a w raz z k ie r ow nik ie m b u dow y Zb ig niewe m

▶ O b e c nie do Ur z ę du M iej s k ie go m oż na wej ś ć o d st r ony u l . Witos a .

▶ Tr waj ą p race z ie m ne p r z yg otow uj ące d o w y l ania now yc h fu nd am e ntów

▶ J u ż nie bawe m r oz p o c z nie się b u dowa nowej g al e rii w yst awie nnic zej .

M iko lu k ie m .

st re f y wej śc iowej .
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1 817 855,47

niki, oświetlenie i przejścia dla
pieszych to rzecz konieczna przy
tak nasilonym ruchu. Świetnie, że
burmistrz dostrzegł ten problem
i zareagował. Na pewno będzie tu
bezpieczniej. Jest to o tyle ważne,
że dużo ludzi odwiedza przyległy do ul. Obornickiej cmentarz,
a droga nie jest zbyt bezpieczna.
– Spełniając kolejną z moich
obietnic wyborczych, poddana
remontowi zostanie ul. Obornicka. Dodatkowo powstanie tam
także nowy chodnik, bezpieczne
przejście dla pieszych i 70 miejsc
parkingowych wzdłuż cmenta-

▶ G ł ów ny m w y ko nawc ą ro b ót b u dow l anyc h p r z y re m o nc ie u lic y O b o rnic k iej z ost a ł a f irm a G e m b iak- M ik st ac k i z K r otos z y na . Po d p is anie u m ow y. N a z dj . Wie s ł aw G e m b iak i Pa we ł M ik st ac k i – Firm a G e m b iak- M ik st ac k i , b u rmist r z M are k D ł u goz im a , nac ze lnik W y d z ia ł u Te c hnic z no - I nwe st yc yj ne go Zb ig niew Z ar ze c z ny w raz z p racow nik ie m Paw ł e m
J ę d r z ej ews k im .

rza komunalnego. Przypomnę,
że niedawno oddany został również do użytku parking pomiędzy ul. Obornicką a ul. Spokojną
– powiedział burmistrz i dodał:
– Od momentu rozpoczęcia prac
projektowych nowej drogi eks-

presowej S-5 czyniłem starania,
aby przebiegała ona w bliskim sąsiedztwie Trzebnicy, co wraz z powstaniem Węzła Trzebnica udało
się zrealizować. Teraz przyszedł
czas na zadbanie o odpowiedni standard drogi dojazdowej,

tj. wspomnianej ul. Obornickiej.
Jej remont oraz powstanie trzebnickich rond znacząco upłynnią
ruch w Trzebnicy.
[sh]

PLN

▶ Wi z u ali z acj a Ur z ę du

M iejs k ie go p o p l ano wanej p r ze b u dowie.

▶ Roz p o c ze ł y s ię p race r e m ontowe.

▶ G ł ów na d ro g a doj a z dowa do S -5 w k rótce z ys k a nowe o b lic z e.
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NOWA hala rozmowy o boisku

W podziękowaniu za wsparcie
Młoda, utalentowana trzebnicka artystka
Marta Lenart odwiedziła burmistrza Marka
Długozimę, by podziękować mu za okazywane wsparcie i sfinansowanie teledysku do coveru Labrinth – Jealous.

Budowa hali widowiskowo-sportowej postępuje zgodnie z harmonogramem robót.
Wewnątrz trwają prace związane z montowaniem systemu wentylacji, płytek, malowaniem i tynkowaniem. Na zewnątrz kładzione
jest ocieplenie elewacji budynku. W Urzędzie
Miejskim odbyło się spotkanie dotyczące zagospodarowania przestrzeni sportowej boiska
nowej hali.
Na zaproszenie burmistrza
wzięli w nim udział przedstawiciele wykonawcy, pracownicy
Urzędu Miejskiego, nauczyciel
wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej nr 3 Wojciech
Kabat oraz Waldemar Łukasik
zajmujący się projektowaniem linii boisk sportowych.
– Nowa hala daje duże możliwości zaprojektowania przestrzeni do uprawiania wielu sportów.
Gratuluję tej inwestycji panu
burmistrzowi. Skorzystają z niej
dzieci i wszyscy mieszkańcy Gminy Trzebnica. Co ważne, pozwoli
ona również na rozwój reaktywowanej Gaudii Trzebnica-ZDRÓJ,
w tym mojej sekcji koszykarskiej

– powiedział Wojciech Kabat.
– Ważne, by przy tak dużych
inwestycjach korzystać z wiedzy
ekspertów w danej dziedzinie.
Stąd też częste konsultacje, na
które zapraszam ludzi zajmujących się poszczególnymi elementami funkcjonowania podobnych
do naszej hali obiektów. Dzisiejsze spotkanie pozwoli nam na
odpowiednie
zaprojektowanie
przestrzeni sportowej oraz sekcji
trybun, a co za tym idzie na optymalne wykorzystanie obiektu zarówno dla dzieci uczęszczających
na zajęcia wychowania fizycznego, sportowców, jak i dla widzów
– powiedział burmistrz Marek
Długozima.

▶ W sp ot k aniu , na z ap ros ze nie b u rmist r z a M ark a D ł u goz imy, u d z ia ł w z ię li p r ze d st awi -

c ie l e w y ko nawc y, p racow nic y Ur zę du M iejs k ie go, nau c z yc ie l w yc howania f i z yc z ne go
ze Sz ko ł y Po d st awowej nr 3 Woj c ie c h Kabat oraz Wal de m ar Łu k asik z aj muj ąc y się p r o je k towanie m linii b o is k sp o r tow yc h .

Pod wrażeniem obiektu był
również Waldemar Łukasik: –
Hala wygląda na naprawdę imponujący obiekt, gdzie poczuć można już ducha wielkiego sportu. Jej
projekt przewiduje uprawianie

wielu dyscyplin i sądzę, że będzie
cieszyć się wielką popularnością
wśród mieszkańców.
Powierzchnia użytkowa hali
wyniesie ponad 3,5 tys. m². Prace
budowlane prowadzi Zakład In-

nowacyjny Technik Energetycznych PROMAT Sp. z o.o. Koszt
budowy to ponad 20 milionów
złotych. Hala już w wakacje posłuży mieszkańcom.
[sh]

Jak mówi sama Marta: – Bez
wsparcia takich osób jak burmistrz Marek Długozima, nie
mogłabym się rozwijać. Wiele dla
mnie znaczy to, że udało się nam
nagrać ten teledysk, który ma
coraz więcej wyświetleń. Zbieram też dużo pozytywnych opinii od ludzi, którzy go zobaczyli.
To cenne tak jak występy przed
trzebnicką publicznością. Mam
nadzieję, że wkrótce znów będę
mogła dla niej zaśpiewać.
Odwiedziny, były także okazją do porozmawiania o dalszych
planach na rozwój kariery utalentowanej trzebniczanki.
– W Gminie Trzebnica nie
brakuje talentów, które stale staram się wspierać. Jednym z nich
jest młoda wokalistka – Marta
Lenart. Mogliśmy ją usłyszeć w
ubiegłym roku przy okazji organizowanego przez nas koncertu
walentynkowego
połączonego
z otwarciem Alei Zakochanych.

Teraz próbka jej umiejętności
dostępna jest również w serwisie
YOU TUBE, gdzie możemy posłuchać znanego przeboju Jealous w interpretacji Marty. Cieszę
się, że mogłem go sfinansować,
a tym samym przyczynić się do
popularyzacji talentu Marty –
powiedział burmistrz i dodał:
– Osiągnięcia ludzi zdolnych są
motorem rozwoju w każdej dziedzinie życia. Dlatego tak ważne
jest, aby zapewnić utalentowanym dzieciom i młodzieży odpowiednie warunki rozwijania
się, odnoszenia sukcesów oraz
kształtowania własnych aspiracji.
Wierzę, że w przyszłości młode
talenty z Gminy Trzebnica, będą
najlepszą jej promocją na zewnątrz – zakończył.
Teledysk do coveru Labrinth –
Jealous możemy zobaczyć i usłyszeć pod linkiem: https://youtu.
be/4foGIa1NofA
[sh]

▶ M ar t a Le nar t o dw ie d z i ł a b u rmist r z a , by p o d z ię kować z a o k az ane wsparc ie.
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Więcej informacji
znajdziesz zawsze
w SOCIAL MEDIA

/trzebnica
/gminatrzebnica
/gminatrzebnica
R

▶ O b e c nie m ontowany j e st m . in . s yste m we nt y l ac yj ny.

▶ N a p l acu b u dow y o d by ł a się narad a te c hnic z na .

żródło: mogilno sport

▶ Pr z y k ł adowe b ois ko. J u ż nie bawe m t ak b ę d z ie w yg l ąd ać w n ę t r ze nowej
hali.
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fundusz sołecki

na 2019 rok

Kontynuując temat dotyczący uchwalenia budżetu Gminy Trzebnica na 2019 rok – przedstawiam Państwu
przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach tegorocznego Funduszu Sołeckiego. W tym roku na
ten cel przeznaczyłem kwotę 719 699,45 tys. zł. Fundusz Sołecki to ważne narzędzie dające możliwość rozwoju wsi w obranym przez sołtysa i radę sołecką kierunku.
Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

Przedsięwzięcia przewidziane do
realizacji według wniosku sołectwa
całoroczna pielęgnacja gminnych terenów zielonych
adaptacja terenu pod boisko do siatkówki
wyposażenie boiska
1 Będkowo
odnowa kramiku
działalność kulturalna
utwardzenie terenu gminnego przy placu zabaw
działalność kulturalna
zakup materiałów – drobne naprawy na świetlicy
Biedaszków zakup pawilonu rozkładanego
2
działalność kulturalna
Mały
wyposażenie świetlicy
zakup kwiatów i krzewów na wystrój miejscowości
zagospodarowanie dz. nr 53
Biedaszków na teren rekreacyjno-sportowy
działalność kulturalna
3 Wielki,
działalność kulturalna
Janiszów
zakup kwiatów na wystrój przy wjazdach do miejscowości
doposażenie palcu zabaw w siłownię plenerową
zakup paliwa oraz osprzętu do kosy (olej, żyłki)
4 Blizocin
działalność kulturalna
działalność kulturalna
zakup parnika węglowego
materiały eksploatacyjne oraz akcesoria do kosiarek
5 Boleścin
zakup urządzeń i pojemników gastronomicznych
impregnat do drewna
działalność kulturalna
działalność kulturalna
6 Brochocin
zakup paliwa
rewitalizacja terenu wokół świetlicy i placu zabaw
działalność kulturalna
wyposażenie świetlicy
7 Brzezie
działalność kulturalna
modernizacja świetlicy oraz otoczenia wokół
doposażenie boiska wielofunkcyjnego
zakup opału na ogrzanie świetlicy
8 Brzyków
rekultywacja zbiornika p.poż. – zakupy
działalność kulturalna
remont remizy OSP
9 Cerekwica
działalność kulturalna
czyszczenie stawu przeciw pożarowego
zakup aparatu fotograficznego
pielęgnacja boiska sportowego
zakup stroi ludowych
10 Domanowice
zabezpieczenie świetlicy
zakup stołów biesiadnych i parasoli
wyposażenie świetlicy
działalność kulturalna
działalność kulturalna
zakup piasku na plac zabaw
11 Droszów
paliwo i olej do kosiarki
zakup urządzeń na plac zabaw
działalność kulturalna
zakup tablicy informacyjnej
zakup paliwa, środków ochrony roślin
Głuchów
12
działalność kulturalna
Górny
działalność kulturalna
remont świetlicy
wykonanie barierki ochronnej na łuku drogi gminnej
działalność kulturalna
karnety na basen dla dzieci
13 Jaszyce
zakup paliwa i oleju
serwis kosiarki
zakup tłucznia na drogę gminną

2 207,26
1 000,00
200,00
10 309,86
300,00
2 138,43
4 000,00
350,00
1 300,00
3 000,00
300,00
9 949,00
1 504,25
500,00
11 500,00
11 218,66
2 000,00
7 000,00
8 000,00
1 200,00
1 000,00
3 000,00
3 850,06
20 000,00
2 481,94
3 000,00
2 500,00
1 000,00
1 000,00
330,05
3 000,00
6 200,00
3 000,00
3 000,00
700,00
200,00
5 800,00
1 540,97
1 500,00
600,00
2 000,00
4 000,00
14 872,32
4 000,00
2 500,00
2 520,00
400,00
300,00
2 000,00

14 Jaźwiny

wykonanie projektu oświetlenia

15 163,99

działalność kulturalna
działalność kulturalna
koszenie placu zabaw
zakup tłucznia
zakup kręgów kanalizacyjnych
doposażenie placu zabaw
wymiana tablic informacyjnych
działalność kulturalna
działalność kulturalna
powierzchniowe utwardzenie nawierzchni działki nr 76/2
zakup i montaż koszy na odpady
paliwo i olej do kosiarki
naprawa kapitalna traktorka – kosiarki
przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej
zakup tłucznia
zakup siatki na boisko
działalność kulturalna
montaż progów zwalniających
działalność kulturalna
zakup sprzętu AGD i doposażenie świetlicy
zakup paliwa i oleju
zakup sprzętu sportowego
zakup zestawów barowych przenośnych
zakup paliwa i materiałów do kosiarki
i traktorka, środków ochrony roślin, nawozów
stojaki na rowery
działalność kulturalna
działalność kulturalna
zakup koszy na odpady oraz
narzędzi gospodarczych, popielniczki
wyposażenie świetlicy

4 153,60
4 000,00
3 500,00
1 000,00
5 000,00
5 000,00
2 000,00
5 297,17
2 000,00
8 000,00
2 500,00
350,00
1 597,29
10 000,00
3 000,00
1 000,00
2 521,00
4 000,00
10 000,00
5 000,00
800,00
500,00
974,85

Lp.

Nazwa
sołectwa

Nr 3 / 153

15 Kobylice

16 Koczurki

17 Komorowo

18 Komorówko

19 Koniowo

20 Księginice

Plan
1 000,00
2 000,00
2 000,00
1 000,00
2 768,30
5 000,00
3 500,00
372,61
1 500,00
1 500,00
4 500,00
1 000,00

Kwota
wydatków

13 768,30

12 372,61

17 000,00

20 407,26

16 748,29

14 899,00

13 504,25
20 218,66

17 050,06

22 481,94

20 030,05

11 240,97

22 972,32

11 720,00

15 163,99
17 653,60

12 297,17

14 447,29

16 521,00

21 274,85

4 000,00
500,00
8 000,00
1 500,00

37 721,37

1 000,00
22 721,37

21 Kuźniczysko

wyposażenie świetlicy

21 991,56

21 991,56

22 Ligota

wyposażenie świetlicy
działalność kulturalna
zakup piłkochwytów, siatek na bramki oraz
lamp ledowych na boisko
paliwo, środki ochrony roślin,
krzewy i kwiaty – upiększenie wioski
działalność kulturalna
utwardzenie drogi gminnej
działalność kulturalna
działalność kulturalna
zakup warnika do wody
zakup paliwa

14 500,00
4 209,80

18 709,80

23 Malczów

24 Małuszyn

6 500,00
1 000,00
2 797,93
6 000,00
3 000,00
2 798,05
350,00
300,00

10 297,93

12 448,05

całoroczna pielęgnacja gminnych terenów zielonych
zakup umundurowania oraz sprzętu dla OSP
działalność kulturalna
25 Marcinowo
działalność kulturalna
doposażenie świetlicy w sprzęt i środki czystości
zakup sprzętu RTV i AGD,
sprzętu muzycznego na świetlicę
działalność kulturalna
działalność kulturalna
26 Masłowiec
utrzymanie zieleni – zakup materiałów
zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych
działalność kulturalna
działalność kulturalna
zakup paliwa
stroje sportowe
27 Masłów
zagospodarowanie terenu gminnego poprzez
budowę obiektów małej architektury w tym
terenowych urządzeń wypoczynkowych
montaż obiektów małej architektury
zakup kosiarki do trawy
uszycie strojów ludowych dla mieszkańców miejscowości
28 Nowy Dwór
zakup plandeki do wiaty grillowej
zakup paliwa
działalność kulturalna
tablice informacyjne – zakup
29 Piersno
działalność kulturalna
działalność kulturalna
działalność kulturalna
działalność kulturalna
30 Raszów
zakup stołu i ławek
bieżące utrzymanie dróg
zakup kosiarki
paliwo, olej, żyłka
naprawa kosiarki
31 Rzepotowice przystrojenie wsi – zakup roślin i środków ochrony roślin
zakup lampy dekoracyjnej
działalność kulturalna
zakup barierek nad staw
wyposażenie świetlicy
zakup paliwa, oleju i żyłek do kosiarki, Tui, kory oraz
farb i lakierów do odnowienia ławek
wsparcie działalności zespołów folklorystycznych
wsparcie działalności zespołów sportowych
32 Skarszyn
utrzymanie i pielęgnacja gminnych terenów zielonych
działalność kulturalna
zakup tłucznia
działalność kulturalna
działalność kulturalna
wykonanie zadaszenia nad wejściem do świetlicy
wyrównanie podłogi na placu zabaw
zakup tłucznia
33 Skoroszów
wyposażenie świetlicy
odnowienie sceny oraz urządzeń na placu zabaw
działalność kulturalna
modernizacja części ogrodzenia terenu gminnego
paliwo do kosiarki
działalność kulturalna
wyposażenie świetlicy (m. in głośnik bluetooth, szafki)
zakup kominka
34 Sulisławice
montaż kominka
działalność kulturalna
działalność kulturalna
utrzymanie zieleni – zakup materiałów
wyposażenie świetlicy
zakup tłucznia
zakup opału do świetlicy
koszenie terenu wokół stawu
35 Szczytkowice
zagospodarowanie terenu wokół stawu
działalność kulturalna
działalność kulturalna
rozbudowa oświetlenia przy ulicach gminnych
działalność kulturalna
działalność kulturalna
paliwo, olej do kosiarki
remont kosiarki
36 Świątniki
zakup krzewów na teren gminny
zakup puzzli do utwardzenia terenu pod
wiatę przystankową
zakup terenowych urządzeń wypoczynkowych
wyposażenie świetlicy
zakup tłucznia
37 Taczów Mały
działalność kulturalna
zakup garażu
zakup artykułów biurowych
zakup piasku i tłucznia
zakup paliwa do kosiarki i jej konserwacja
działalność kulturalna
38 Taczów Wielki działalność kulturalna
odwodnienie drogi gminnej
Zakup materiałów potrzebnych do odnowienia
placu zabaw (lakier, pędzle itp.)
doposażenie świetlicy oraz zakup środków czystości
przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej
zakup materiałów do konserwacji kosiarki
Ujeździec
39
działalność kulturalna
Mały
działalność kulturalna
odwodnienie pobocza przy drodze gminnej
zakup kramiku
zakup kramiku – dostawa
tłuczeń na drogi gminne
mundury dla OSP
zakup gabloty ogłoszeniowej
Ujeździec
tablice informacyjne z numerami porządkowymi
40
Wielki
zakup strojów ludowych
działalność kulturalna
działalność kulturalna
zakup paliwa
Parasol – pawilon
Zakup urządzeń fitness
41 Węgrzynów rozplantowanie ziemi – usługi koparką
zakup krzewów, nasion trawy i nawozów

3 200,00
1 400,00
4 562,46
4 000,00
3 000,00

19 162,46

3 000,00
1 012,00
1 000,00
1 000,00
9 700,00
3 000,00
2 000,00
200,00
1 000,00

12 712,00

S z a n o w n i Pa ń s t w o ,
serdecznie zapraszam do
wzięcia udziału w rekrutacji,
która rozpoczyna się z dniem
1 marca i zapewni Waszym
dzieciom miejsce w żłobku,
gminnych
przedszkolach,
a także w oddziałach przed-

szkolnych, które funkcjonują w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Trzebnica. Zgodnie
z obietnicą, którą złożyłem
w ubiegłym roku, tak i w tym,
wszystkie dzieci, których ro-

dzice wyrażą taką wolę, znajdą miejsce w naszych placówkach. Ogromnie się cieszę, że
nowy Żłobek i Przedszkole
im. Krasnala Hałabały przy
ul. 3 Maja cieszą się tak dużą
popularnością i Państwa sympatią. Chcę jednak zaznaczyć,
że wszystkie obiekty – w tym

Przedszkole nr 2 im. Polskiej
Niezapominajki, Szkoła Podstawowa nr 1, nr 2 i nr 3 przeszły w ostatnim czasie gruntowne remonty i są nadal
dostosowywane do potrzeb
dzieci tak, by sprzyjały nauce, rozwojowi ich talentów
i by były odpowiednią prze-

21 237,13

14 037,13
1 000,00
14 000,00
2 800,00
3 936,00
1 000,00
1 688,97
2 900,70
4 000,00
6 000,00
4 200,00
6 300,00
1 500,00
4 069,30
3 000,00
800,00
200,00
800,00
3 000,00
2 000,00
1 290,08
7 000,00

23 424,97

12 900,70
16 069,30

11 090,08

3 780,64
2 000,00
3 500,00
3 500,00
4 000,00
3 000,00
3 000,00
1 000,00
4 000,00
1 200,00
4 000,00
1 500,00
5 700,00
4 573,08
4 800,00
100,00
500,00
2 100,00
2 800,00
500,00
1 500,00
2 224,50
300,00
3 500,00
5 000,00
200,00
1 000,00
1 000,00
2 000,00
3 291,80
10 300,00
4 663,99
2 000,00
300,00
200,00
500,00

30 780,64

20 973,08

14 824,50
R

26 291,80

15 163,99

2 500,00
5 000,00
3 000,00
1 760,00
2 000,00
5 000,00
300,00
4 000,00
300,00
2 200,00
2 000,00
3 607,79

11 760,00

14 107,79

600,00
1 100,00
15 561,69
200,00
2 200,00
1 700,00
1 500,00
2 400,00
300,00
4 000,00
3 000,00
1 000,00
500,00
1 000,00
5 300,00
2 000,00
500,00
1 500,00
6 800,00
2 500,00
1 299,00

Suma wydatków z Funduszu Sołeckiego

21 161,69

21 500,00

10 599,00

719 699,45
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strzenią dla ich twórczego
odkrywania świata. W razie
jakichkolwiek pytań czy wątpliwości zapraszam Państwa
do kontaktu z wybranymi placówkami.
Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica
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N e u r o lo g w n a s z e j p r z yc h o d n i
Uwa ga ! Od 27 l uteg o 2 0 1 9 r. z a pra s z a my d o ko r z yst ania z usług
Pora d ni N e urol ogi cz n e j – pow ra ca d o n a s z n a ny nasz y m p ac jento m
l e k .m e d. R as h ed Ab u H am ed – s p ec j alista neuro lo g.
Po rad nia N eu ro l o gic z na za j m uj e s ię dia gn ozowa n iem i l ec zeni em chorób z wi ąz anych
z uk ł a dem n er wow y m .

Poradnia działa na zasadach komercyjnych. Już dziś zachęcamy do rejestracji!
tel. 71 312-05-10 | 71 312-03-75
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Kolegium Dyrektorów

W Urzędzie Miejskim odbyło się drugie w bieżącym roku spotkanie
kadry kierowniczej gminnych placówek oświatowych w ramach lutowego Kolegium Dyrektorów. Wzięli w nim udział dyrektorzy gminnych szkół oraz placówek przedszkolnych, aby omówić bieżące sprawy związane z edukacją.
Podczas spotkania poruszono tematykę planowanych uroczystości szkolnych oraz dalszej
współpracy między placówkami.
Kluczowy moment Kolegium
stanowiło powierzenie przez
burmistrza Marka Długozimę
obowiązków dyrektora w Szkole
Podstawowej w Masłowie Paulinie Pierchorowicz-Rączce. Pani
Pierchorowicz-Rączka pracując
dotychczas w Szkole Podstawowej
nr 2 w Trzebnicy, dała się poznać
jako bardzo zaangażowany w dydaktykę nauczyciel. Otrzymała
z rąk burmistrza listy gratulacyjne oraz Nagrodę Specjalną za
osiągniecia w pracy zawodowej.
Szczególne osiągniecia uzyskała
w obszarze informatyki i promo-

wania nowoczesnych technologii
w nauczaniu, tworząc m.in. bazę
i administrując szkolny Dziennik
Elektroniczny. Przeprowadzała
liczne konkursy, prowadziła oraz
koordynowała projekty szkolne, a w 2010 roku prowadziła
Odyseję Umysłu kwalifikując
się z grupą do Festiwalu Europejskiego. Dała się poznać także
jako świetny wykładowca z sukcesem przygotowując uczniów
do konkursów. Dotychczasowa
Pani dyrektor Anita Szymczak
-Falkowska przebywa na urlopie
zdrowotnym.
Burmistrz wręczając nominację powiedział: – Miałem szansę
obserwować Pani rozwój zawodowy na przestrzeni ostatnich lat

i oto przyszedł moment, aby jeszcze bardziej docenić Pani osiągniecia i zaangażowanie w pracę.
Wierzę, że z równym zapałem
i powodzeniem będzie Pani wypełniać swoje obowiązki jako dyrektor placówki i przyczyni się do
podniesienia wyników kształcenia i osiągnięć dzieci i młodzieży
uczących się w Masłowie. Jeszcze
raz składam serdeczne gratulacje
i życzę wielu sukcesów i satysfakcji, a także owocnej współpracy
z gronem pedagogicznym, rodzicami i lokalną społecznością.
Zawsze może też Pani liczyć na
moje wsparcie – zakończył.
[ksz]

▶ Bu rm ist r z M are k D ł u goz im a p ow ie r z y ł o b ow i ąz k i d y re ktora Sz ko ł y Po d st awowej w M as ł ow ie pani Pau linie Pie rc ho row ic z- R ąc z ce.

▶ Comie s ię c z ne Ko l e g iu m D y r e k tor ów g minnyc h s z kó ł o ra z p l acówe k oś w iatow yc h .
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ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA „MACIEJKI”

WYcieczka DO AFRYKARIUM
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Maciejki” to inicjatywa funkcjonująca przy klasztorze Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy od
2000 roku. Prowadzone zajęcia skierowane są
głównie do dzieci i młodzieży.
Świetlica wspiera bowiem
rodziny w sprawowaniu jej
podstawowych funkcji opiekuńczych i wychowawczych,
współpracując m.in. ze szkołami, Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, kuratorami sądowymi czy Poradnią Psy-

c holo g ic z no -Pe d a go g ic z n ą .
W centrum zainteresowań
sióstr zakonnych znajduje
się przede wszystkim dobro
dzieci. Pomoc w nauce i odrabianiu lekcji poszerzane są
także o ofertę ciekawych gier
edukacyjnych czy komputero-

wych. Dzieci uczęszczające do
świetlicy mogą twórczo wypełnić czas wolny, rozwijając
talenty sportowe, muzyczne
bądź plastyczne. Jedną z największych atrakcji świetlicy
są z pewnością wyjazdy organizowane poza obszar Trzebnicy. Latem są to wycieczki
i kolonie letnie, zaś w okresie
zimowym – wypady za miasto w ramach ferii. W tym
roku dzieciom zorganizowano wyjazd do wrocławskiego
Zoo, a ściślej – do Afryka-
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temperaturach na dworze.
Wyjazd dla ponad 20. dzieci pod opieką dwóch sióstr
zakonnych
zasponsorował
Krzysztof Balawejder, prezes
POLBUS-PKS Sp. z o.o., który
nie tylko opłacił bilety wstępu, ale także użyczył wycieczkowiczom busa. Dzięki temu
dzieci i młodzież uczęszczające do świetlicy „Maciejka” przeżyły niezapomniany
dzień.
[ksz]

▶ Firm a PO LBUS - PK S sp. z .o.o. u ż yc z y ł a na p ot r ze by w yc ie c z k i b u s a .

▶ Wsp ó lne z dj ę c ie uc ze st ników w y p raw y.

R

rium. To miejsce, które od
lat bije rekordy popularności
w rankingach na najciekawsze
miejsca rozrywki dla dzieci.
„Afrykarium” prezentuje różnorodne ekosystemy związane ze środowiskiem wodnym
Czarnego Kontynentu, pod
ogólnym hasłem „życiodajne
wody Afryki”. Wycieczka nie
tylko umożliwiła poznanie
różnorodnych gatunków ssaków i ryb, ale pozwoliła także
w ciepłej przestrzeni Afrykarium zapomnieć o ujemnych
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Dzien Kota w Trzebnicy
Trzebnica kolejny raz uczciła
Światowy Dzień Kota, który wypada w lutym i jest trwale wpisany w harmonogram imprez
gminnych. Kot jednoznacznie
stanowi jeden z symboli Trzebnicy i ma specjalne miejsce
w sercach trzebniczan. Nawet oficjalna nazwa Winna Góra funkcjonuje potocznie właśnie jako
Kocia Góra. Tak samo jak krasnale kojarzą się z Wrocławiem
– trzebnicka maskotka Super
Kota towarzyszy wielu imprezom
gminnym. Super Kot w Dniu
Kota obowiązkowo odwiedza
placówki przedszkolne i Gminny
Żłobek, wręczając najmłodszym
mieszkańcom prezenty ufundowane przez gospodarza Gminy
– burmistrza Marka Długozimę.
W poniedziałek 18 lutego Super
Kot odwiedził dzieci w Przedszkolu nr 2 im. Polskiej Niezapo-

minajki oraz Gminnym Żłobku
i Przedszkolu nr 1 im. Krasnala
Hałabały. We wspaniałej atmosferze i wśród pisków radości Super Kot rozdał prezenty w postaci
kolorowych teczek z trzebnickim
kotem na okładce, a także z blokiem rysunkowym, kredkami
lub odblaskowymi opaskami
w środku. Dzieci ze swojej strony starannie przygotowały się
do goszczenia tak wspaniałego
gościa – przygotowały piosenki
i wierszyki o kotach, a nawet specjalny układ taneczny. Pomyślano także o przebraniu się za koty
– zarówno wychowankom, jak
i wychowawczyniom tego dnia
„wyrosły” kocie uszy. Super Kota
szczególnie wzruszyła piosenka
o nim samym, gdy dzieci zaśpiewały mu: „Super Kot, Super Kot,
nasz trzebnicki Super Kot…”.
Dzieci pięknie podziękowały za

prezenty wręczając Super Kotu
album i wiele obrazków narysowanych przez siebie, zaś dzieci
z grupy VIII z przedszkola im.
polskiej Niezapominajki wręczyły dodatkowo „coś na ząb”

tj. kocie przysmaki. Na koniec
dzieci przybiły z kocim gościem
obowiązkową „piątkę”, zaś spotkanie uwieczniono na wspólnej
fotografii.
[ksz]

Gru pa I, Pr zeds zkol e nr 2, w ych
Ann a Siel ows ka, Mon ika D ymi ńska

Grupa „ Biedronek ”, „ Boćków ” i „ Żabek ”, Pr zedszkole nr 1.

Grupy żłobkowe z Gminnego Żłobka i Pr zedszkola im. Krasnala Hałabał y: „ Misie” i „ Liski ”.
Grupy pr zedszkolne z Gminnego Żłobka i Pr zedszkola im. Krasnala
Hałabał y „ Żuc zki ”, „Ważki ”, „ Pszc zó łki ”, „ Mot ylki ”, „ Myszki ” i „ Kotki ”
Gr up a V, Pr ze ds zk ole
nr 2, w yc h Ma łgo r
za ta Sz c zu rek , Ma
gd ale na Le c yk

Grupa VIII, Pr zedszkole nr 2, w ych Mar zena Anio łek , Anna Worotniak- Fiszer

im. Pol skie j Nie zap om
Gru pa VII z Prz eds zko la nr 2

ina jki, wyc h. Agn iesz ka Jas kuł

Grupa II, Pr zedszkole nr 2, w ych. D orota Surowiec

ow ska

Gru pa VI, Pr zed szko le nr 2, w
ych . Sylw ia Piet r z yko wsk a

wska, Katar z yna Stępie ń
Grupa III, Pr zedszk ole nr 2, w ych. Katar z yna Rataje

Grupa XIII, Pr zedszkole nr 2, w ych Monika Cichosz, Ewa Łopąg

Gru pa X , Pr zed szk ole nr 2,
w ych Ma łgo r zat a Pie kar ska

a
w ych Ma r t yna Chm iele wsk
Gru pa IV, Pr zed szk ole nr 2,

Grupa IX , Pr zedszkole nr 2, w ych Agata Po dr ygajło, Agata Pomorska

Gó ra
nr 2, w ych Ma gd ale na
Gru pa XII , Pr zed szk ole

Grupa XI, Pr zedszkole nr 2, w ych Anna Kr z y żostaniak , Just yna Bar tosik
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ferie w gminie trzebnica 2 0 1 9
Ko m i k s, ba l i atr a m e n t
W trakcie zajęć feryjnych
organizowanych w Gminnym
Centrum Kultury było twórczo,
kolorowo i kreatywnie. Dzieci
i młodzież doświadczyły tych
wszystkich rzeczy już na pierwszych warsztatach, które odbyły
się z rysownikiem – Szymonem
Telukiem. W trakcie zajęć teoretycznych uczestnicy poznali
podstawy rysunku i dowiedzieli
się, jak tworzyć komiksy. Efektem były wymyślone historie komiksowe. Spod ręki artysty wyszło również kilka wspaniałych
karykatur.

Ferie w okresie karnawału
to również czas na zabawę karnawałową, którą poprzedziło
przygotowanie
„karnawałowych rekwizytów”. Dzieci wykonały przepiękne maski weneckie z filcu, przyozdobione
różnokolorowymi piórami, cekinami i innymi błyszczącymi
elementami własnego projektu.
Po skończonej pracy czekał na
wszystkich drobny poczęstunek, a dodatkowe słodkości
można było wygrać za udzielenie poprawnych odpowiedzi
w „bajecznej zgadywance”.

W kolejnym dniu uczestnicy
zajęć sprawdzali swoje umiejętności podczas „warsztatów
flatlay” (fotografia z użyciem
własnego telefonu). Pomysły
zaskoczyły nawet prowadzącą.
Okazało się bowiem, że młodzież świetnie posługuje się telefonem jako aparatem fotograficznym, a ilość kompozycji przy
użyciu tych samych elementów
jest nieograniczona. Przez blisko dwie godziny nikt nie buszował po Internecie, a przypadkowe połączenia z koleżankami
kwitowane były słowami „Nie

teraz, jestem zajęta, oddzwonię
później…”.
O końcu ferii przypomniały
zajęcia „Mój plakat – kaligrafia
artystyczna”. Żaden z uczestników wcześniej nie trzymał pióra
ze stalówką w ręku, a co dopiero mówić o pisaniu takim „archaicznym” narzędziem. Tusz
i atrament w kałamarzach to
kolejne atrakcje. Dzieci poznały
zasady kaligrafii artystycznej,
tworzyły swoje wzorce, pisały
imiona. Podczas zajęć miały
również możliwość spotkania

się z panem Tadeuszem Mrozińskim, znawcą Głagolicy –
najstarszego alfabetu słowiańskiego. Litery, jakie wychodziły
spod piór uczestników, miały
w sobie coś magicznego. I kiedy
nadszedł moment, gdy już dawno minął czas przeznaczony na
zajęcia, to dzieci pisały i pisały… Szkoda, że tej twórczej pracy nie mogli zobaczyć nauczyciele języka polskiego…
[wk]
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Wa r s z taty f i l m o we
Tradycyjnie ferie w kinie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i powodzeniem, zarówno wśród dzieci, jak i młodzieży!
W bogatym programie znalazły
się: kilkudniowe warsztaty filmowe, konkurs plastyczny na plakat
filmowy, codzienne seanse („Balerina”, „Tarzan – król dżungli”,
„Sekretny świat kotów”), a także
dwukrotny występ teatru Blaszany Bębenek w repertuarze: „Anaruk z Grenlandii” oraz „Skarb to
nie tylko złoto”.
Z pewnością na długo zapadną
w pamięci uczestników warsztaty
filmowe. Ich owoc można już podziwiać w sieci (YouTube: „Niebo Piekło” – mój smartfon)! Dla
większości uczestników było to
nowe i bardzo ciekawe doświadczenie.
Podczas pierwszego dnia
warsztatów młodzież podzieliła

się swoją wiedzą i spostrzeżeniami na temat miejsca, jakie zajmują urządzenia mobilne typu:
smartfon, tablet, laptop w naszym
życiu. Opowiadali o tym, w czym
ułatwiają nam życie codzienne,
jaki wpływ mają na relacje międzyludzkie oraz na nasz organizm. Na kolejnym etapie wiedza
ta została wykorzystana w filmie.
Przez kilka dni młodzież realizowała sceny według wcześniej
stworzonego scenariusza. Każdy
z uczestników warsztatów zagrał
w filmie określoną rolę. Wielokrotne powtarzanie ujęć, poprawianie, znowu powtarzanie…
Okazało się, że praca na planie
filmowym wymaga wiele wysiłku! Sceny kręcone były na terenie
Kina Polonia, Centrum Kultury,
a także w plenerze. 3 lutego o godzinie 18:00, w trzebnickim kinie
odbyła się uroczysta premiera

filmu pt. „Niebo piekło”. Na premierę licznie przybyli rodzice,
dziadkowie, wychowawcy, znajomi, a także inni zaproszeni goście
(również z Wrocławia). Po sean-

sie odbyło się krótkie spotkanie
z aktorami, którzy opowiadali
o pracy na planie. Zarówno film,
jak i jego bohaterowie, otrzymali
gromkie brawa, które potwier-

dziły, że z pewnością tego typu
projekty pojawią się w przyszłej
ofercie kina jeszcze nie raz.
[bu]

fach i akrobatyki sportowej.
W nowym Gminnym Obiekcie
Sportowym odbył się również
turniej squasha . Nie zabrakło
także zabaw na świeżym powie-

trzu. Odbyła się – tradycyjnie
już – Zimowa Olimpiada na Lodzie. Był także dzień gier i zabaw
na lodzie prowadzonych przez
animatora. Codziennie lodowi-

sko miejskie oblegane było przez
uczniów gminnych szkół. W godzinach popołudniowych skorzystało z niego 5300 osób.
[mm]

Fe r i e n a s p o r t o w o
Oferta sportowa na okres ferii
obfitowała różnorodnością zajęć i zawodów. Dzieci i młodzież
z Gminy Trzebnica spotykały
się w Hali Sportowej, by pograć

w piłkę nożną, siatkówkę, badmintona czy tenisa stołowego.
Uczestniczyły również w pokonywaniu toru przeszkód. W hali
odbyły się także zajęcia na szar-

w ypo wiedz i uc zestn i ków

Fe r ie w art K aw iar n i
ArtKawiarnia w każdy poniedziałek ferii organizowała
Gry bez prądu, czyli bardzo
popularne spotkania z planszówkami. To spotkania pełne
emocji, rywalizacji i śmiechu,
w których udział bierze zarówno starsza młodzież, jak
i młodsi. Zwieńczeniem planszówkowych zmagań była Cała
Noc z Grami bez prądu. Uczestnicy spotkali się w sali Retro
w piątek wieczorem i całą noc

spędzili grając w ulubione gry!
Duży wybór sprawił, że nikt nie
nudził się ani przez chwilę.
Ponadto, w trakcie ferii,
w kawiarni odbyło się karaoke
dla najmłodszych. Repertuar,
który wykonywali mali piosenkarze oraz ich zaprezentowane
talenty, były imponujące. Dużo
śpiewu, śmiechu i braw – tak
można podsumować ten czas!
Również warsztaty z dekorowania słodkości „Słodkie

wariacje” przyniosły wielkie
emocje. Muffinki przygotowane przez artKawiarnię były
dekorowane przez dzieci kolorowymi kremami, do tego czekolada, cukrowe posypki i polewy. Kreatywność najmłodszych
odzwierciedlała się w kolorowych i wykonanych misternie
ozdobach. Na koniec wspaniale
udekorowany sernik zachwycał
odwiedzających kawiarnię.
[mm]

Martyna Janda

Natalia Janda

Natalia Bury

Asia Chmal

Ola Stępień

W ferie chodziłam na zajęcia do
Gminnego Centrum Kultury
i Sportu. Uczęszczałam na zajęcia filmowe, poznałam tam wielu
kolegów i wiele koleżanek, było
bardzo śmiesznie. Efektem końcowym tych zajęć była premiera
naszego filmu. Dotyczył on wad
i zalet używania telefonów. Chodziłam również na zajęcia FlatLay,
gdzie robiliśmy zdjęcia na Instagrama z lotu ptaka. Zajęcia wyszły
naprawdę fajnie, a podczas zajęć
panowała miła atmosfera.

W trakcie ferii uczęszczałam
na zajęcia Gminnego Centrum
Kultury i Sportu i było bardzo
fajnie. Panowała tam miła atmosfera i poznałam nowych ludzi. Było ciekawie i można było
się czegoś nowego nauczyć. Najbardziej mi się podobały zajęcia
komiksu, ponieważ mogliśmy
rysować, a prowadzący ciekawie
opowiadał.

W trakcie ferii w Gminnym
Centrum Kultury i Sportu najbardziej mi się podobały zajęcia z dekorowania muffinek.
Ponieważ uwielbiam Harrego
Pottera to przyozdobiłam swoja
muffinkę właśnie na jego wzór.
Również podobały mi się Gry
bez prądu, zagrałam z moją koleżanką w UNO i Kocham cię
Polsko. Bardzo podobały mi się
te warsztaty.

Na feriach bardzo mi się podobało, ponieważ byłam na kilku fajnych zajęciach, tj. na wspinaczce
po linach, FlatLay, a także na zajęciach z malarstwa. Najbardziej
mi się podobały zajęcia filmowe,
gdzie nagrywaliśmy film, było na
nich dużo zabawy, śmiechu oraz
był Pan Benek, który nas filmował kamerą. Ferie były dla mnie
odpoczynkiem od szkoły.

Podczas ferii w GCK bardzo mi
się podobał turniej squasha ale
to nie jest sport dla mnie. Byłam również na akrobatyce na
szarfach z kuzynką i koleżanką, a także na zajęciach FlatLay
gdzie robilismy zdjęcia typowo
instagramowe.
[pe]
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Koncert Walentynkowy
W wigilię Walentynek 13 lutego na scenie Gminnego Centrum Kultury i Sportu odbył się koncert pt. „Miłość niejedno ma imię”. Świętowanie Dnia św. Walentego stało się już tradycją, a w tym roku odbył się
specjalny koncert słowno-muzyczny. Spektakl składał się z poetyckich
impresji o tematyce miłosnej, a nad artystyczną stroną wydarzenia
czuwała sama Autorka wierszy – Danuta Kamińska. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima.
Widzowie mieli także okazję
obejrzeć materiał filmowy zatytułowany „Trzebnica miastem
miłości” ze zdjęciami mieszkańców i obiektów w Trzebnicy, wiążących się z życiem rodzinnym
i uczuciowym. Spektakl wzbogacono o utwory muzyczne oraz
pokazy tańca – na scenie w porywającym tangu i pięknym walcu
wystąpili instruktorzy Gminnego Klubu iDance: Aleksandra
Poprawa i Łukasz Ożga. W roli
muzycznej gwiazdy wieczoru
wystąpił znany artysta operetkowy i zarazem wykładowca śpiewu w Gminnej Szkole Muzycznej
w Trzebnicy – Mirosław Owczarek, z utworami z repertuaru
Jana Kiepury, z operetki „Wesoła
wdówka” oraz ze „Skrzypka na
dachu”. Na scenie wystąpili także inni wykładowcy Szkoły Muzycznej w Trzebnicy – gitarzysta
Michał Jakubowski, pianistka
Małgorzata
Romanek-Pęciak
oraz trębacz Tomasz Świńczyk.
Zasłużone brawa otrzymał za

swoje występy także wielokrotnie
już wcześniej nagradzany szkolny chór Gminnej Szkoły Muzycznej w Trzebnicy „Cantores
Minores” pod dyrygenturą Beaty
Krzenciessy. Danuta Kamińska
po zakończonych występach serdecznie podziękowała obecnym
na sali gościom, swoim przyjaciołom oraz mężowi Mieczysławowi. Szczególne podziękowania
skierowała także do burmistrza
Marka Długozimy za zorganizowanie tego pięknego wydarzenia
i za dotychczasowe wsparcie. Podziękowała również w imieniu
własnym i zgromadzonej na sali
widowni za niestrudzoną pracę
na rzecz rozwoju gminy. Burmistrz Marek Długozima wręczył Pani Kamińskiej bukiet róż
wraz z gratulacjami. – Proszę
przyjąć te róże jako wyraz mojego uznania i szacunku. Nie tylko
w kontekście dzisiejszego spektaklu, ale wieloletniego wspierania
naszej Małej Ojczyzny czy to jako
pedagog, czy też poprzez swoją

twórczość. Cieszę się, że wróciła
Pani do Trzebnicy i dziś możemy celebrować wspólnie spektakl poświęcony najważniejszej
rzeczy w życiu – miłości. Film
wyświetlony na początku pokazał, że Trzebnica rzeczywiście
sprzyja uczuciom, miłości i życiu
rodzinnemu – powiedział burmistrz i dodał: – Ponad rok temu
otworzyliśmy również Aleję Zakochanych wraz z Mostkiem Miłości, do którego zakochane pary
na znak niezłomnego uczucia
mogą przypinać kłódki. Bo miłość można przyrównać właśnie
do takiej drogi, którą rozpoczyna jej wyznanie i decyzja by iść
razem przez życie. Każda droga
jest na swój sposób inna, na każdej zdarzają się czasem pagórki
i trudne zakręty życiowe, ale łatwiej przebyć drogę życia razem,
ramię w ramię z ukochaną osobą.
Właśnie dlatego ja „wędruję” tak
od lat z moją wspaniałą małżonką Elą – podsumował burmistrz.
Na koniec Danuta Kamińska po-

▶ Brajan Radzio z Gmin-

nej Szkoły Muzycznej
I stopnia w Trzebnicy
zaśpiewał solo utwór
„My heart will go on”
z legendarnego filmu
Titanic.

▶ Z as ł u ż one b rawa ze b ra ł due t M ag d y B a -

l as zc z u k i Antonie go K rasows k ie go, l au re atów
te gor o c z ne go Sz ko lne go Ko nk u r su Tal e ntów
w G minnej Sz ko l e M u z yc z nej im . E . Kaj d as z a ,
z a w y konanie u t woru p t . „ Jak nie my, to k to? ”
M r oz a .

▶ W ro li mu z yc z nej gw ia z d y w ie c z o ru w yst ą p i ł ar t yst a o p e re t kow y M i -

r os ł aw O wc z are k , k tór y p o d b i ł p u b lic z noś ć m . in . w y konanie m u t woru
z mu sic alu „ Sk r z y p e k na d ac hu ”.

▶ Pomys ł o d awc z y ni sp e k t ak lu i au tork a wie r s z y – Danu t a

Kamińs k a , to wie l o le t ni p e d ago g , k tór y ob e c nie s p e ł nia
się w ro li l o k alnej p o e t k i ora z anim atork i ku l t u r y.

dziękowała pozostałym osobom,
które pomogły zorganizować
koncert. Największe brawa dostali uczniowie Gminnej Szkoły
Muzycznej, gdyż młodzież zaprezentowała niesamowicie wysoki
poziom artystyczny. „Serce rośnie
patrząc na te czasy” – skomentowała słowami Jana Kochanowskiego występ adeptów Szkoły

▶ W ram ac h ko nce r t u z ap r e z e ntowano k ilk anaś c ie wie r s z y au to r st wa Danu t y Kamińs k iej , k tó rą w r o li

wsp ó ł p r owad z ącej wspar ł a Ewa M ie d ź w ie c k a z Ur z ę du M iej s k ie go. Pr owad z ąc y m p o d z ię kowa ł b u rmist r z M ar e k D ł u goz im a .

Muzycznej Danuta Kamińska,
podkreślając trafność inwestycji, jaką było otwarcie Gminnej
Szkoły Muzycznej w Trzebnicy.
Tym samym wyjątkowy Dzień
Walentego zyskał godną oprawę,
a spektakl nagrodzono zasłużonymi brawami.
[ksz]

▶ Kalina Krzemianowska, wy-

▶ Michał Kaspersk i z k lasy

sak sofonu Gminnej Szko ł y Muz yc znej w ykonał
ut wór „Feelings.

▶ Chór z G minnej Sz ko ł y M u z yc z nej p o d bat u t ą B e at y K r ze nc ie ss y w z b u d z i ł ap l au z mi st r zows k im w y konanie m t ru d nyc h u t wor ów, a w r o li so list k i w yst ąp i ł a H anna Plu t a .

▶ N a sce nie w yst ąp ili inst ru k tor z y G minne go

K lu b u i Dance: Al e k s and ra Pop rawa i Łu k as z
Ożg a .

▶ Pop is g r y na g it ar ze p r z y▶ Tom as z Świńc z y k i M a ł gor z at a Rom ane k- Pę c iak w y ko na li u t wór Lo u is a Armst r ong a „What a wonde r fu l wo rl d ”.
R

▶ Oryginalna formuła spektaklu tj. połączenie recytacji słownej z występami muzycznymi, przyciągnęła do sali kinowo-widowiskowej prawdziwe tłumy widzów.

E

gotowa ł M ic ha ł Jak u b ows k i , t ak ż e uc z ąc y w G m in nej Sz ko l e M u z yc z nej .
K

L

A

różniona podczas Konkursu
Talentów w Szkole Muzycznej w Trzebnicy, wykonała
trudny utwór „Kaktus” wokalistki Bovska.

▶ Bu rm ist r z M are k D ł u goz im a p o d z i ę kowa ł Danuc ie Ka mi ńs k iej w r ę c z aj ąc j ej b u k ie t c ze r wonyc h , p rawd z iwie
„wal e nt y nkow yc h” r óż i ż yc z y ł d als z yc h su kce sów ar t yst yc z nyc h .
M

A
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Jubileusz Barbary i Aleksandra Domagałów
Pani Barbara urodziła się w Trzebnicy. Dzieciństwo, wraz z czworgiem rodzeństwa spędziła
w Małuszynie. Pan Aleksander urodził się w Nieprowicach, obecnie województwo świętokrzyskie,
skąd przyjechał w 1946 r. wraz z rodziną do Brzykowa. Poznali się w roku 1965 przez brata p. Basi

– Stefana, z którym p. Aleksander dzielił wspólne
zainteresowanie: hodowlę gołębi. Państwo Barbara i Aleksander pobrali się w kwietniu 1968
r. i od tego czasu związani są z Trzebnicą, gdzie
pracowali i mieszkają do dnia dzisiejszego. Obecnie obydwoje są na emeryturze, na której p. Basia

▶ B arbara i Al e k s an d e r D om ag a ł owie p o d c z as paź d z ie rnikowej

odkryła w sobie pasję rozwiązywania krzyżówek,
a Aleksander każdą wolną chwilę spędza w przydomowym ogrodzie. Mają dwie córki: Edytę i Katarzynę oraz wnuka Patryka, z którego, jak wszyscy dziadkowie, są bardzo dumni.
[mw]

Gaudia z nowym sponsorem i zwycięstwem
Jest nam niezmiernie miło poinformować
że do Gminy Trzebnica, która jest głównym
i strategicznym sponsorem naszego klubu,
dołącza lokalna firma "Robot" pana Bartłomieja Konopackiego. Firma jest dobrze znana w Trzebnicy. Widać ją m.in. na flagowym
projekcie Gminy Trzebnica jakim jest budowa nowej hali sportowej. Zajmuje się ona
montażem rusztowań oraz wypożyczaniem
sprzętu budowlanego.

– GKS Gaudia Trzebnica-Zdrój
to klub dla dzieci i młodzieży
wspólnie budowany przez ludzi
z pasją oraz przy nieocenionym
udziale i wsparciu finansowymburmistrza Marka Długozimy.
Dzięki rzetelnej współpracy pomiędzy klubem a Gminą Trzebnica, daliśmy się poznać z dobrej strony, czego efektem jest
właśnie przyjście do klubu firmy
"Robot" – powiedział Wojciech
Kabat.
W sobotę 16 lutego do Lubina

K

cjonował bardzo dobrze, były
realizowane wszystkie założenia
w obronie, a to przełożyło się na
skuteczną grę w ataku. Cierpliwość przynosi efekty.
SMK Lubin 47:83 GKS GAUDIA
TRZEBNICA-ZDRÓJ (17:13, 15:27,
10:19, 5:24)
Mazurek 37 (1), Trześniowski
14 (4), Zaraza 9, Prześlak 9, Adach
5, Uramowski 5, Pilip 2, Kasperek
2, Bednarski, Łoposzko, Zapała,
Świętek.
[ag]

▶ N ow y m s p o nso re m d ru ż y ny z ost a ł a t r z e b nic k a f irm a

▶ G K S GAU D IA Tr ze b nic a -Z D RÓJ w yg ra ł a z SM K Lu b in 83:47.

E

wybrała się drużyna koszykarzy.
Kadeci Gaudii grali z zespołem
SMK Lubin. Mecz rozpoczął się
trochę nerwowo od prowadzenia "miedziowych" 16:7, a pierwszą kwartę Lubinianie wygrali
17:13. Chłopcy wykazali się dużą
dojrzałością i cierpliwie odrabiali kilkupunktową stratę. Świetny
mecz rozgrywał Paweł Trześniowski, który w meczu czterokrotnie trafiał za trzy punkty.
Filip Mazurek uzbierał łącznie
37 punktów. Cały zespół zafunk-

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

g ali zost ali o d z nac 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 oż yc ie m a ł ż e ńs k ie.

R
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„ Ro b ot ”.
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L
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M

A

Trzebnica ul. Wrocławska 10E / Wrocław ul. Królewiecka 72

Otul się miękkością – sposób na miękkie tkaniny we wnętrzu
Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, jak ogromny wpływ
na charakter wnętrza mają obecne w nim tkaniny. Okazuje
się, że w dużym stopniu to właśnie one decydują o tym, jak
postrzegamy i odczuwamy klimat pomieszczenia. Warto więc
przyjrzeć się temu tematowi bliżej zwłaszcza teraz w zimowe chłody. Ciepłe, przytulne wnętrza staną się dla wielu osób
prawdziwym wybawieniem przed związaną z tą porą roku
chandrą. Jak zaaranżować przestrzeń przy pomocy tkanin
i stworzyć ciepły, klimatyczny wystrój?
Zmiany w mieszkaniu
– jakie tkaniny wybrać?
To zupełnie zrozumiałe, że marzy Ci
się bardziej przytulne wnętrze, gdy
chłód atakuje, a dni robią się coraz
krótsze. Przy odrobinie dobrych
chęci i nawet niewielkich nakładach
finansowych z powodzeniem przeprowadzisz wnętrzarską metamorfozę w kilka dni. Wybierając tkaniny
do wnętrz, zastanów się, czy pasują
do stylu, w jakim udekorowane zostało Twoje mieszkanie. Jeśli lubisz
styl glamour, przyjrzyj się materiałom takim jak przyjemne w dotyku
aksamit i welur – doskonale sprawdzą się zarówno na zasłonach, jak

i poszewkach poduszek dekoracyjnych w salonie. Materiały te dopasują się też do wnętrza urządzonego
w stylu eklektycznym – szczególnie
dobrze skomponują się z meblami
w stylu retro i klasyczną drewnianą
podłogą. Jeśli jednak stawiasz na
minimalizm i przemawia do Ciebie
delikatny styl skandynawski, zapewne cenisz sobie naturalne i delikatne
materiały. W takiej sytuacji świetną
propozycją są tkaniny lniane – można wprowadzić je do domu pod postacią np. narzut. Dzięki temu staną
się piękną ozdobą, a jednocześnie
będą Cię ogrzewać podczas jesiennych wieczorów.

Dom przyjazny wszystkim
– tkaniny dla alergików
Jeśli cierpisz na alergię, na pewno
wiesz, jak problematyczną kwestią jest dobór i utrzymanie tkanin,
w których rozwijają się roztocza powodujące uporczywe kichanie lub
swędzenie. Dla alergików najbezpieczniejsze są tkaniny pochodzenia
naturalnego, takie jak bawełna, len,
jedwab oraz modny ostatnio bambus. Bez względu na rodzaj tkaniny,
ważną dla alergików kwestią jest
zwalczanie roztoczy i ich odchodów, zawierających silnie uczulającą
guaninę. Domowe sposoby walki
z roztoczami włączają wietrzenie
tkanin na mrozie – udowodniono,
że te pajęczaki giną już w temperaturze – 15 stopni, jednak ten sposób
nie zwalczy problemu całkowicie
i na długi czas. Warto wypróbować
dostępne na rynku środki do prania
oraz preparaty w sprayu, które pomagają pozbyć się roztoczy nawet
na kilka tygodni – takie rozwiązanie znacznie ułatwi życie alergika
i przywróci mu komfort.
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Pierwsze zgrupowanie reprezentacji Amp Futbol
Reprezentacja Polski w Amp Futbolu zawitała do
Machnic, gdzie na World Football Arena by Machnice odbyło się ich pierwsze tegoroczne zgrupowanie.
Zawodnicy oprócz intensywnych treningów, rozegrali
m.in. mecz z drużyną gwiazd, a także na zaproszenie
burmistrza Marka Długozimy skorzystali z regeneracji
i rozrywki w ramach Gminnego Parku Wodnego Trzebnica-ZDRÓJ.
Amputee Football jest to rodzaj piłki nożnej uprawianej przez
zawodników po jednostronnej
amputacji kończyny dolnej. Reprezentanci naszego kraju bardzo
dobrze radzą sobie na międzynarodowej arenie, gdzie na Mistrzostwach Świata zajmowali kolejno
miejsca 4 i 7.
– Po ubiegłorocznych Mistrzostwach Świata zauważyliśmy duży
wzrost zainteresowania naszą reprezentacją – mówi Artur Kurzawa,
menadżer zespołu i jego dobra
dusza. Kojarzony przez kibiców
z charakterystycznego i emocjo-

nalnego internetowego komentarza polskich meczów. – Zawodnicy Amp Futbolu mają swoje życie
i swoją pracę, którą na co dzień
wykonują, dlatego zgrupowania
mogą być jedynie weekendowe.
Z tego powodu są one o wiele bardziej intensywne niż w drużynach
w pełni profesjonalnych. Jak można zobaczyć, nasz trening nie odbiega niczym od standardowego
treningu piłkarskiego. Różnica jest
tylko taka, że zawodnicy poruszają
się o kulach – dodaje.
I rzeczywiście pokazowe zajęcia
wyglądały na zupełnie normalny

trening piłkarski. Wśród zaproszonych gości znalazł się również
burmistrz Marek Długozima, który
udostępnił zawodnikom Gminny
Park Wodny wraz z kręgielnią.
– Podziwiam zawodników
uprawiających ten sport, którzy
na co dzień zmagają się z problemami swojej niepełnosprawności,
czego zupełnie nie widać na boisku. Olbrzymia wola walki, a także
hart ducha sprawiły, że na mistrzostwach świata w 2014 roku zajęli 4
miejsce, a na ubiegłorocznych 7.
Cieszę się, że mogłem wesprzeć
naszych reprezentantów podczas tego krótkiego zgrupowania
i mam nadzieję, że to właśnie na
naszym terenie rozpoczęła się
budowa drużyny, która zawalczy
w przyszłym roku o mistrzostwo
Europy. Zapraszam do nas ponownie i trzymam kciuki za kolejne
sportowe i życiowe sukcesy naszej
reprezentacji – powiedział burmistrz.

W pokazowym meczu zawodnicy naszej reprezentacji zagrali
z zespołem gwiazd World Football
Arena, w skład którego wchodzili:
legenda Śląska Wrocław Krzysztof
Ulatowski, jego syn Wiktor, freestaylowiec Dawid Krzyżowski,
dziennikarz Piotr Potępa, radny
Wiszni Małej Michał Klin, YouTuber
Maciej Krawczyk, kierownik drużyny Amp Futbol Artur Kurzawa oraz
dwóch bramkarzy wypożyczonych
z reprezentacji Amp Futbol.
Sami zawodnicy byli bardzo
zadowoleni z warunków, w jakich
przyszło im trenować: – To było
naprawdę udane zgrupowanie.
Świetna murawa, wspaniała piłkarska hala, a do tego miła niespodzianka w postaci regeneracji
i zabawy w trzebnickim aquaparku. Rzadko się nam zdarza, że
mamy do swojej dyspozycji obiekt
o takim standardzie, gdzie możemy skorzystać z basenów, saun
i jeszcze zagrać w kręgle. To był

udany początek roku i mam nadzieję, że zaczęliśmy tu wykuwać
formę na Mistrzostwa Europy. Jest
duża szansa, by zostały one rozegrane w Krakowie. Już teraz zapraszam do kibicowania! – powiedział
Konrad Klubisz, a Krystian Kapłon
dodał: – Amp Futbol staje się coraz popularniejszy, a dzięki takim
zgrupowaniom, gdzie mamy kontakt z kibicami, jest o tę popularyzację jeszcze łatwiej.
– My mamy krytą piłkarską
halę, która przez cały rok służy
piłkarzom, natomiast Trzebnica
posiada unikatową na tle innych
gmin infrastrukturę, co pozwala
na kompleksowe organizowanie
takich wydarzeń jak zgrupowanie
naszych Amp futbolistów. Dziękujemy, że burmistrz Marek Długozima wsparł nas podczas organizacji tego wydarzenia – powiedział
Konrad Klupś z World Football Arena by Machnice.
[sh]

▶ O f icj alna p re ze nt acj a z awo d ników t u ż p r ze d p o k azow y m p oj e d y nk ie m .

▶ M i ł y m z akońc ze nie m zg ru p owania by ł a wi z y t a w G m inny m Park u Wo d ny m Tr ze b nic a -Z D RÓJ, g d z ie r e p r e ze nt acj ę z ap r osi ł b u rmist r z M are k
D ł u goz im a .

▶ Wsp ó lne z dj ę c ie u c z e st ników p o k az owe g o m e c z u re p re ze nt acji Amp Fu t b o l z d ru ż y ną g wiaz d . Bu rmist r z M ar e k D ł u goz im a p o g rat u lowa ł ws z yst k im
u d ane g o sp ot k ania .

▶ Po k az s z t u c ze k p i ł k ar s k ic h Daw i d a K r z y ż ows k ie g o by ł je d ną z at rakcj i
p op o ł u d nia .

▶ Po k azow y m e c z by ł z ac ię t y. Cho ć w yg rany p r ze z g wiaz d y 4: 0, p o k az a ł
si ł ę i har t duc ha nie p e ł nos p raw nyc h s p or towców.

▶ O p ró c z re ge ne racj i w wo d z ie , z awo d nic y do s woj ej d ysp oz ycj i mie li te ż
k r ę g ie lnię.

24

Nr 3 / 1523 22.02.2019

Nr 3 / 153

22.02.2019

25

VII Cross Trzebnicki

▶ B ie g ac ze w y b ie g aj ąc y z L asu Bu kowe go z mie r z aj ą do m e t y.

▶ Zw yc ię zc a Pat r y k B r y ł kows k i w b ie g a na m e tę.

▶ Pu nk t u alnie o go d z inie 11. 0 0 b u rmist r z M ar e k D ł u goz im a d a ł s yg na ł do st ar t u .
Wiosenna pogoda przywitała biegaczy na starcie Crossu Trzebnickiego. Tereny
Stawów Trzebnickich i Lasu Bukowego już po raz siódmy stały się areną zmagań
podczas biegu o Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica. – To wspaniały bieg we wspaniałym miejscu. Trudny, nie wybacza błędów, ale jego pokonanie daje dużo satysfakcji na początku sezonu – mówią zgodnie biegacze.
16 lutego, punktualnie o godzinie 11:00 burmistrz Marek Długozima dał sygnał do startu, a na
10-kilometrową trasę wyruszyło
sześciuset biegaczy. Łącznie prawie
dwieście metrów podbiegu miało
przygotować ich na nadchodzący
sezon. – Cieszy mnie niezmiernie
fakt, że jest was tu dzisiaj tylu, bo
jak wiemy sport to zdrowie, dlatego Gmina Trzebnica tak aktywnie

włącza się w promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu. Zarówno na świecie, jak
i w Polsce coraz więcej osób podejmuje wyzwanie biegowe, a rekordowa liczba uczestników dzisiejszych zmagań pokazuje, jak dobrze
czujecie się na naszych trasach.
Życzę powodzenia i mam nadzieję
do zobaczenia za rok! – przywitał
biegaczy burmistrz.

Od początku biegu na prowadzenie wyszła dwójka zawodników. Patryk Bryłkowski i Tomasz
Kozłowicz do mety ścigali się
o zwycięstwo, a każdą z trzech
pętli pokonywali w równym tempie. Ostatecznie o dwie sekundy
lepszy był pierwszy z nich. – Miałem dziś na trasie godnego siebie
rywala, dzięki któremu zmobilizowałem się do przebiegnięcia

▶ Tu ż p o g ł ów nyc h z m ag aniac h na t rasę w y ru s z y li naj m ł o d si b ie g ac ze.

dystansu w czasie poniżej czterdziestu minut (00:39:27) – powiedział na mecie pan Patryk. Trzecie
miejsce zajął Dariusz Czarnota
(00:41:15).
– Jestem mega zmęczony, ale
szczęśliwy z ukończenia biegu.
W Trzebnicy startuję już trzeci rok
z rzędu i bardzo chwalę sobie te
piękne tereny, w jakich przyszło
nam rywalizować. Trzeba do tego
dodać świetną organizację i pogodę, która znów nam dopisała –
mówi Mateusz z Wrocławia.
Wśród kobiet najlepsza okazała
się Karina Minorczyk, która pokonała trasę w czasie 45 minut
i 47 sekund. Drugie miejsce zajęła Dominika Duczmal (00:46:07),
a trzecie Elżbieta Kowalewska
(00:47:29).
Podium w kategorii mieszkańców Trzebnicy prezentowało się następująco: Karol Komorowski (00:42:27), Wojciech
Maleszka
(00:43:50),
Michał
Środa (00:45:33). Wśród kobiet
najlepszą okazała się Anna Czerw
(00:49:52), druga była Ewelina
Wieczorek (00:53:42), a trzecia
Ewa Boćko (00:56:19). Co ciekawe,
dwie pierwsze zawodniczki to
siostry bliźniaczki: – Jak to bliźniaczki mają w swych zwyczajach, lubimy robić wiele rzeczy
wspólnie. Jedną z takich pasji jest
bieganie, do którego dopingujemy się wzajemnie. Dziś możemy

cieszyć się z naszego sukcesu –
mówią zgodnie.
Wśród najstarszych uczestników biegu był mieszkaniec Trzebnicy Lesław Kaniowski: – Biegam
w Crossie regularnie od początku.
Bardzo lubię ten bieg za teren,
na którym jest rozgrywany oraz
niepowtarzalną atmosferę sportowego święta. Myślę, że Cross
jest już na równi rozpoznawalny
z Biegiem Sylwestrowym, a liczba
zadowolonych uczestników pokazuje, że kolejne lata mogą być
tylko lepsze.
Cross w Trzebnicy to świetne
przygotowanie do rozpoczęcia
sezonu biegowego. Ogromne
i niesłabnące zainteresowanie VII
edycją naszych zawodów pokazuje, że jest zorganizowany, a jego
dodatkowym atutem jest ukształtowanie terenu oraz malownicze
usytuowanie trasy. Dziękuję burmistrzowi Markowi Długozimie,
jako współorganizatorowi biegu.
Dzięki naszej świetnej współpracy udało nam się stworzyć markę
rozpoznawalną w regionie – powiedział prezes stowarzyszenia
Pro Run Wrocław Jacek Jackowski.
Na mecie na wszystkich czekały
pamiątkowe medale oraz posiłek
regeneracyjny. Najlepsi biegacze
nagrodzeni zostali okazałymi pucharami. Już za rok zapraszamy
ponownie do Trzebnicy!
[sh]

▶ Z awo d nic y c hwal ą c r oss z a w y m ag aj ąc ą t rasę i z r óż nicowany te re n
b ie gu .

▶ Po d iu m w k ate gorii mie s z k ańców Tr ze b nic y p re z e ntowa ł o s i ę nastę p u j ąco: Kar o l Kom or ows k i (0 0 :42:27), Woj c ie c h M al e s z k a (0 0 :43: 50), M i c ha ł Śr o d a (0 0 :45:33).

▶ Pat r y k B r y ł kows k i o d b ie ra p uc har z rąk b u rmist r z a . Po ▶ Ponad 6 0 0 u c ze st ników z m ie r z y ł o s i ę z t r ze m a w y m ag aj ąc y mi p ę t l ami.

▶ Tru d b ie gu w y nag rad z a ł a s ł one c z na p o go d a i wido k i.

d iu m k ate gorii op e n u z u p e ł nili Tom as z Koz ł ow ic z i Da riu s z C z arnot a .

▶ Wś ró d b ie g ac z y z nal a z ł o s i ę w ie lu
t r ze b nic z an , w t y m w i do c z ny na
z dj . Le s ł aw Kaniows k i.

▶ Przy okazji crossu, specjalną nagrodę z rąk

burmistrza odebrał Czesław Wilk - startował on w każdym z dotychczas rozegranych biegów sylwestrowych.

▶ Wś r ó d t r ze b nic z ane k naj l e ps z ą o k az a ł a się Anna C ze r w (0 0 :49: 52), d ru g a by ł a Ewe lina Wie c zore k (0 0 : 53:42), a t r ze c ia Ewa B o ć ko (0 0 : 56:19).

▶ N aj l e ps z a w k ate go rii ko b ie t : Karina M ino r-

c z y k (0 0 :45:47). D ru g ie miej sce z aj ę ł a D omi nik a D uc z m al (0 0 :4 6: 07), a t r ze c ie E l ż b ie t a
Kowal ews k a (0 0 :47:29).

▶ Okazałe puchary za zwycięstwo w poszczególnych kategoriach VII Crossu
Trzebnickiego.
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W TEATRZE WROCŁAWSKIM

El Clásico trzebnickiej koszykówki

SP nr 2
Dnia 17 stycznia uczniowie klasy 0A i 0C wybrali się na spektakl
teatralny pt. „Baśnie polskie” do
Wrocławskiego Teatru Edukacji In
– Art. Spektakl składał się z trzech
przedstawień: „Szewczyk Dratewka”, „Żywa Woda”, „Złota Kaczka”, z których przebijało wyraźne
przesłanie, że dobrocią, sprytem
i dobrymi intencjami można zmienić świat na lepsze. Dzieci zostały
zabrane w podróż po świecie ludzi
posiadających niezwykłe przedmioty i umiejętności. Odkryły
wartości przekazywane z poko-

Już po raz siódmy rozegrano koszykarskie derby o Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy.
Zgodnie z tradycją turniej odbyły się w Hali Sportowej
przy ul. Kościelnej w sobotę 16 lutego. Analogicznie
do zeszłych lat nie zabrakło wielkich emocji, kapitalnej gry i entuzjastycznego dopingu kibiców.
W zawodach wzięły udział cztery drużyny z terenu gminy trenujące koszykówkę: Robot Trzebnica,
DiTRojt Flinstons, Mad Hornets
oraz Zadymki Trzebnica. W przyjacielskiej, ale nastawionej jednak na
rywalizację atmosferze rozegrano
mecze w fazie grupowej każdego
zespołu z każdym. Na koniec odbyła się faza rozgrywek play-off, która miała na celu wyłonić zwycięzcę turnieju. Po zaciętej walce finał
wygrała drużyna Robot Trzebnica
w składzie: Bartłomiej Konopacki, Michał Krupa, Tomasz Obroca,
Konrad Wierzchowski, Wojciech
Kabat, Bartosz Walczak, Michał
Zych i Marcin Puchała. Na drugim
miejscu uplasowała się drużyna
Zadymki Trzebnica, do której przynależą: Tomasz Widurski, Bartek
Jaremkiewicz, Przemysław Jaremkiewicz, Jacek Bartosik, Marcin
Zarzeczny, Robert Fedyk. Brązowy
medal trafił w ręce DiTRoit Flinstons którzy tworzą: Przemysław
Tereniuk, Krzysztof Stangenberg,
Damian Kruszona, Piotr Płuciennik,
Rafał Stępkowski, Arkadiusz Śmiejak. Czwarte Miejsce przypadło
drużynie Mad Hornets, w ramach

której trenują Karol Bielecki, Karol
Majta, Matusz Kordylas, Matusz
Moździerz, Piotr Samiec, Piotr Pluta, Piotr Kwapiński, Michał Filip.
Przy okazji sportowych zmagań
nie zabrakło także emocjonującego dopingu i radosnej atmosfery
El Clásico.
– To właśnie dzięki takim wydarzeniom, jak turniej El Clásico
w Trzebnicy możemy rozwijać
swoje sportowe pasje i integrować się z młodszymi pokoleniami
grającymi w koszykówkę. Z tego
miejsca chciałbym podziękować
wszystkim zawodnikom za wspólną grę zgodną z duchem fair play,
a także przybyłym rodzinom i kibicom za doping. Szczególne podziękowania kieruję w stronę burmistrza Marka Długozimy, na którego
pamięć i wsparcie zawsze można
liczyć – powiedział pomysłodawca
El Clásico Krzysztof Stangenberg.
Jego słowa uzupełnił gospodarz
Trzebnicy: – Po raz siódmy wsparłem turniej El Clásico, wpisując go
w trzebnicki kalendarz imprez sportowych organizowanych w Gminie
Trzebnica. Mieliśmy dzisiaj tak znakomity pokaz umiejętności koszy-

lenia na pokolenie i wiele prawd
o życiu. Jednocześnie miały możliwość oglądania niespotykanych
form teatralnych, przepięknych
lalek i barwnych kostiumów.
Spektakl bardzo podobał się naszym przedszkolakom. Kolejnym
etapem wycieczki była wizyta
w studio radiowym. Pani przewodnik pokazała miejsca, gdzie
nagrywa się audycję „Radia Ram”
i „Radia Wrocław”. Dzieci miały
możliwość obejrzenia pracy dziennikarza radiowego na żywo, posłuchania fragmentu audycji. Było super!! Dziękujemy rodzicom z klasy
0A i 0C za pomoc w realizacji wycieczki. / A. Tiuchty A. Gniłka

▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a w r ę c z y ł p uc har z a z w yc ię st wo k ap it anowi d ru ż y ny Rob ot
Trzebnica, wygrał Bartosz Jaremkiewicz z córką, który po dogrywce pokonał Tomasza Widurskiego.
Sędziowie wybrali ponadto „Najbardziej Wartościowego Zawodnika Turnieju”, a ten zaszczytny tytuł
przypadł Tomaszowi Obrocy. Na
zakończenie zawodów wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe
medale oraz nagrody, a zwycięska
drużyna odebrała puchar ufundowany przez Burmistrza Gminy
Trzebnica. Nagrody w turnieju
ufundowały lokalne firmy: Brico
Márche, Intermarche oraz firma
Robot.
[ksz]

DiTRojt Flinstons
– Zadymki:

29:58

Hornets – Robot:

22:49

DiTR – Hornets:

23-57

Zadymki – Robot:

36-40

DiTR – Robot:

57-56

Zadymki – Hornets:

47-25

Wizyta w Teatrze Lalek

39-52

SP nr 2

DiTR – Mad Hornets:

Finał
Zadymki – Robot:

32-41

SP Boleścin
W Szkole Podstawowej w Boleścinie zapraszanie seniorów na
uroczystość z okazji ich święta jest
tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych. Święto
Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede

Szkoła Muzyczna

Faza Grupowa mecze

Mecz o 3 miejsce

BABCIA I DZIADEK NA MEDAL
wszystkim dla naszych gości. To
dzień pełen uśmiechów, wzruszeń,
łez i radości. Nasza społeczność
świętowała 25 stycznia 2019 r. Na
wstępie pani dyrektor Bogumiła
Szermer przywitała wszystkich
gości ciepłymi słowami. W pięknie
udekorowanej sali dzieci, pod kierunkiem swoich wychowawców

Konkurs Talentów

Tr ze b nic a - B ar t ł o miejowi Ko no pac k ie mu .

karskich w wykonaniu wszystkich
drużyn, że aż trudno uwierzyć, że
to amatorzy. Cieszę się, że w Gminie
Trzebnica tak mocno nastawionej
na sport, jest tylu chętnych, by aktywnie spędzić wolny czas i rozwijać swoje umiejętności koszykarskie – powiedział burmistrz Marek
Długozima.
Oprócz głównych zmagań na
boisku rozegrano emocjonujący
tzw. „rzut z połowy boiska” Robot 3
Point, którego zwycięzcą został Tomasz Widusrki z drużyny Zadymki
Trzebnica. Z kolei tradycyjny już
„Rodzinny Konkurs Koszykarski”,
sponsorowany przez Bricomarche

22.02.2019

23 stycznia 2019 r. w Gminnej
Szkole Muzycznej w Trzebnicy odbył się II Szkolny Konkurs Talen-

4 stycznia 2019 roku uczniowie
klasy 1a i 1 c udali się do Teatru Lalek we Wrocławiu. Dzieci obejrzały
spektakl pt. „Yemaya – Królowa
Mórz”. Bohaterem jest wrażliwy
chłopiec o imieniu Omar, który
trafił do tajemniczego podwodnego świata pod opiekę potężnej
Yemayi – Królowej Mórz. Jest to

tów, zapoczątkowany w 2018 roku.
Każdy uczeń mógł wziąć udział
w konkursie. Warunkiem uczestnictwa było wykonanie z pamięci
utworu polskiego kompozytora.

baśń nie tylko o sile wyobraźni, ale
i o niezwykłej więzi ojca z synem.
Przedstawienie zachwycało przepiękną scenografią oraz wspaniałą muzyką zachęcającą dzieci do
aktywnego odbioru. Po spektaklu
uczniom 1a udało się zdobyć autografy od aktora, który wcielił się
w rolę Kamienia. Do szkoły wszyscy wrócili zadowoleni i pełni wrażeń. / J. Michalak, J.Majcher

Spotkanie noworoczne
Szkoła Muzyczna

▶ Wsp ó lne z dj ę c ie uc ze st ników t u rnieju .

zwycięstwo chóru
Szkoła Muzyczna

▶ Każ d y z p oj e d y nków r ozg r y wanyc h w G minnej H ali p r z y u l . Kośc ie lnej
by ł nie z w y k l e z ac ię t y.

▶ N ag r o d ę MV P t u rnieju o de b ra ł Tom as z O b r o c a .

I miejsce dla chóru Gminnej Szkoły Muzycznej Cantores Minores
na II Milickim Festiwalu Kolęd
i Pastorałek! W niedzielę, 27 stycznia 2019 r. w Miliczu, odbył się II
Milicki Festiwal Kolęd i Pastorałek. W Festiwalu wziął udział Chór
Gminnej Szkoły Muzycznej Cantores Minores i wyśpiewał I miejsce w swojej kategorii. Chór wykonał dwa utwory: Pastorałkę od
serca do ucha oraz Uciekali (solo:
Magdalena Balaszczuk, Karolina
Waleńców, Antoni Krasowski, Mateusz Łuszczyński). Wokalistom
towarzyszyli również instrumentaliści: skrzypce – Julia Darowska

i Natalia Szostak, perkusja – Mikołaj Krzak, gościnnie na wiolonczeli – Helena Szkwerko oraz na
fortepianie – Pani Zofia Mazurkiewicz-Styś. Chór został przygotowany i poprowadzony przez panią
dyrygent – Beatę Krzenciessę. Wykonawców oceniało jury złożone
z członków Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego we Wrocławiu: prezes dr Marii Zawartko,
Tadeusza Melki, Małgorzaty Przywary. Przez ponad siedem godzin
w 9 kategoriach wystąpiły 364
osoby. Wykonawcy reprezentowali
wiele szkół i przedszkoli z powiatu
milickiego, Wrocławia, Trzebnicy,
Oleśnicy, Mirkowa oraz Ostrowa
Wlkp.

7 stycznia 2019 r. w auli Gminnej

27
przedstawiły wspaniały program
artystyczny. Były to wzruszające
wiersze i piosenki okolicznościowe, związane tematycznie z tymże
świętem. W trakcie uroczystości
Babcie i Dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych
formach artystycznych. Młodzi
artyści z przejęciem odtwarzali
swoje role, a czcigodni goście ze
wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem.
Frekwencja, jak co roku dopisała.
Seniorzy zostali podjęci słodkim
poczęstunkiem, przygotowanym
przez rodziców, natomiast wnuczęta obdarowały ukochanych
gości kwiatami oraz własnoręcznie przygotowanymi upominkami. Atmosfera uroczystości była
wspaniała, a wieczorne spotkanie
upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Dzieci, poprzez wiersze,
piosenki, taniec, teatr i skecze mogły wyrazić wdzięczność swoim
kochanym Babciom i Dziadkom. /
Anna Leszczyńska–Janik
Cała impreza przebiegła w miłej
i przyjaznej atmosferze, pod czujnym okiem prowadzącej – Pani
Patrycji Gruszczyk. Wyniki konkursu prezentują się następująco:
I kategoria: I miejsce – Krzysztof
Zając, II miejsce – Alisa Ceban, III
miejsce – Oliwia Davies, Wyróżnienie – Lena Adamiak, Aleksandra Halicka; II kategoria: I miejsce
– Diana Cel, II miejsce – Kzysztof
Kaczmarek, III miejsce – Alan
Szczepuła, Wyróżnienie – Karolina Budzyń, Michał Kasperski, Liliana Zając; III kategoria: II miejsce – Szostak Natalia, Wyróżnienie
– Patrycja Budzyń; Zespoły: II
miejsce – Krzysztof Kaczmarek,
Gabriel i Krzysztof Miś, Wyróżnienie – Zuzanna Garlińska, Julia
Garlińska Wokal: I miejsce – Antoni Krasowski i Magdalena Balaszczuk, II miejsce – Brajan Radzio, III miejsce – Amelia Sztyma,
Wyróżnienie – Kalina Krzemianowska; Nagrodę Rady Rodziców otrzymali Antoni Krasowski
oraz Magdalena Balaszczuk.
Szkoły Muzycznej odbyło się spotkanie
świąteczno-noworoczne
klas teorii pani Beaty Krzenciessy.
Uśmiechów, smakołyków i prezentów było pod dostatkiem.
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Dzień Babci i Dziadka
Przedszkole nr 1
„Kochani dziś okazja rzadka
mamy Dzień Babci i Dziadka…”
We wtorek 22 stycznia 2019 r.
w Gminnym Przedszkolu nr 1 im.
Krasnala Hałabały odbyła się niezwykła uroczystość z okazji Dnia
Babci i Dziadka, którą przygotowały dzieci z grupy Żabek i Boćków wraz z nauczycielkami Barbarą Wilczek i Moniką Marycz.

Po krótkim powitaniu przez panią
dyrektor Beatę Szadkowską, dzieci
przedstawiły Jasełka, a po krótkiej
przerwie mali artyści zaprezentowali program słowno-muzyczny z zabawnymi i wzruszającymi wierszykami, rymowankami
i piosenkami. Goście byli bardzo
szczęśliwi, pojawiły się także łzy
wzruszenia. Dzieci natomiast nagradzane były gromkimi brawami. Na zakończenie przedszkolaki

Trzymaj Formę
SP nr 1

zaśpiewały „Sto lat” i wręczyły
kochanym Babciom i Dziadkom
przygotowane upominki. Słodki

poczęstunek (przygotowany we
współpracy z rodzicami) był wspaniałym dodatkiem do części arty-

stycznej, która dostarczyła wielu
pozytywnych wzruszeń. / Barbara
Wilczek

Styczeń to miesiąc pełen chłodnych
dni, są jednak takie dwa szczególne, kiedy każdemu robi się cieplej
na sercu, bo jest to święto naszych
kochanych Babć i Dziadków. Święto to jest wspaniałą okazją, by przypomnieć sobie o osobach, którym
często zawdzięczamy większość
rozkoszy dzieciństwa i im za nie
podziękować. W dniu 23 stycznia
dzieci z oddziału przedszkolnego
0B wraz z wychowawczynią P. Moniką Wyszyńską przeniosły swoich

dziadków w magiczny, zimowy
świat bałwanków i przedstawiły
spektakl pt: „Przygoda w Bałwankowie”. Występ artystyczny przepełniony był wspaniałą dekoracją
utworzoną przy współudziale p.
Moniki Bony, a także śpiewem
i muzyką. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, recytowali życzenia, śpiewali piosenki.
Wszyscy dziadkowie ze wzruszeniem podziwiali występy swoich
wnucząt, a na ich twarzach można
było dostrzec dumę i radość. Po
części artystycznej dzieci obdaro-

SP nr 1

wały przybyłych gości wykonanymi prezentami. Nie zabrakło
słodkiego poczęstunku przygoto-

wanego przez rodziców. Kochanym Babciom i Dziadkom jeszcze
raz życzymy wielu pięknych chwil

w życiu oraz dni tak magicznych
jak ostatnie święto. / Monika Wyszyńska

Choć na dworze zimno, a pogoda kapryśna, to w sercach dzieci
z grupy 0c dużo ciepła i miłości.
Powodem takiej atmosfery była
uroczystość z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Dnia 24.01.2019 do naszej klasy licznie przybyli najukochańsi dziadkowie naszych podopiecznych. Grupa zaprezentowała
swoje umiejętności recytatorskie,
muzyczne i ruchowe. Były wierszyki, piosenki oraz tańce. Następ-

24 stycznia 2019 roku w naszej szkole odbyły się pokazy chemiczno – fizyczne w ramach projektu „W drogę do wysokiej jakości edukacji”
. Wzięli w nich udział uczniowie
z edukacji wczesnoszkolnej. Dzieci
nie tylko obserwowały z zaciekawieniem pokazy, ale i aktywnie
w nich uczestniczyły. Pod czujnym

nie dzieci wręczyły własnoręcznie
wykonane upominki i zaprosiły
wszystkich na słodki poczęstunek
przygotowany przez rodziców.
Dumni dziadkowie z radością ale
i wzruszeniem podziwiali występ swoich ukochanych wnuków.
Pełne zadowolenia i uśmiechu
twarze gości pokazały, jak ważne
dla wszystkich są takie spotkania
i wspólnie spędzony czas. Kochanym babciom i dziadkom jeszcze
raz życzymy samych pięknych
chwil i wielu powodów do dumy ze
swoich wnucząt. / A. Gniłka

Tegoroczne Mistrzostwa w Piłce Siatkowej Dziewcząt odbyły
się 22 stycznia na hali Liceum
Ogólnokształcącego w Trzebnicy. Spotkania odbywały się jednocześnie na dwóch boiskach.
Mecze rozgrywane były do
dwóch wygranych setów, systemem „każdy z każdym”. Do
rywalizacji przystąpiły wszystkie cztery szkoły z Trzebnicy.
Poziom spotkań był bardzo
wyrównany, co wywoływało
u wszystkich startujących bardzo dużo emocji. Nasze siat-

SP nr 3
Akcja „I Ty możesz zostać św. Mikołajem” zakończona. Wszystkim
ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Kolejny raz na twarzach
wychowanków Ośrodka Caritas
w Dobroszycach zagościł uśmiech

i to dzięki Wam. Wolontariusze
z drobnymi upominkami i słodyczami wyruszyli w drogę. Wychowankowie Ośrodka przywitali nas
bardzo ciepło w karnawałowych
rytmach kolejny już raz. Radości
było co nie miara. Liczymy na waszą hojność w kolejnych latach. /
M. Tokarska, Aneta Herner

wdzięczności
Nie ma nic cenniejszego
niż wdzięczność

wyrozumiałość dobroć miłość
i ogromne doświadczenie życiowe.
25 stycznia o godzinie 10.00 dzieci z Od wraz z wychowawczynią
p. Moniką Kubiak przygotowały
program artystyczny Przedszkolaki recytowały wiersze, radośnie
śpiewały i tańczyły do piosenki pt.
„Niech Cię Polubi Twoje Serce„. Na
koniec uroczystości dzieci obdarowały przybyłych gości prezentami.
Oczywiście nie zabrakło słodkiego poczęstunku przygotowanego
przez rodziców. Wychowawca /
Monika Kubiak

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

karki wygrały dwa mecze po
2:1 ze szkołą podstawową nr 2
i ze szkołą podstawową nr 3.
Uległy jedynie po wyrównanej walce 1:2 zawodniczkom
z Gimnazjum Sportowo-Językowego. Tym samym zajęłyśmy 2 miejsce. Gratulujemy!
Skład naszego zespołu: Sadło
Aleksandra - kapitan zespołu,
Krężlik Julia, Zamolska Maja,
Król Emilia, Koryciak Patrycja, Pasternak Julia, Wieczorek
Wiktoria, Papst Maja, Antosik
Alina, Stachów Zuzanna.
Drużynę prowadziła Lidia Rojewska.

DANUTA TYLUS
***

Wieś w sadach białych
na szybach
wymalowane kwiaty
nie słychać śpiewu ptaków
ludzie już się nie śpieszą
dni są bardzo senne – białe
szron pełza po bruzdach
słońce blaskiem nie oślepi.

Zajęcia z Akrobatyki

okiem naukowców przeprowadzały
doświadczenia. Przy użyciu produktów znajdujących się w każdej
kuchni, uczniowie badali napięcie
powierzchniowe. Zmieniali kolor
płynów za pomocą barwników
i światła. Zajęcia wszystkim uczestnikom bardzo się podobały czego wyrazem na zakończenie były
gromkie brawa dla Pań, które je
przeprowadziły.

możesz zostać św. Mikołajem

Babcie i dziadkowie pełnią szczególną rolę w naszym życiu Może
nie wiemy tego jeszcze, gdy jesteśmy mali, ale uświadamiamy sobie
to dopiero wtedy kiedy jesteśmy
dorośli. Wspominamy minione
lata odwiedzamy babcie i dziadków U babci zawsze jest przyjemnie, ciepło i miło. Z dziadkiem
można porozmawiać o dawnych
czasach, które znane są nam tylko z kart książek historycznych..
Szanuje się ich za cierpliwość

SP nr 1

Pokazy chemiczno – fizyczne
SP nr 2

Kącik

Igrzyska w Piłce Siatkowej

Dzień Babci i Dziadka
SP nr 2

Chętni uczniowie klasy 4A i 4B co
środę w godzinach popołudniowych „trzymają formę”, jeżdżąc
na łyżwach. Podczas wysiłku,
jaki wykonują, angażują niemal
wszystkie partie ciała, wzmacniają nogi, ramiona, brzuch, a przede
obciążone na co dzień plecy. Roz-

wijają wszystkie cechy motoryczne, hartują organizm oraz doskonalą indywidualne umiejętności
jazdy na łyżwach. Sport ten poprawia koncentrację, wyrabia zmysł
równowagi, poprawia również
wydolność i ogólną koordynację
organizmu. Jest to nie tylko praca
i zabawa, ale też świetna integracja
zespołu / Lidia Rojewska

Dzień Babci i Dziadka

W bałwankowie
SP nr 1
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WOLONTARIUSZE W Domu OPIEKI
SP Boleścin
Podczas ferii zimowych przedstawiciele naszego „Małego Wolontariatu”, po opieką pań Dominiki
Surmy i Anny Leszczyńskiej – Janik kolejny raz odwiedzili podopiecznych Zakładu Opiekuńczo
-Leczniczego dla Dorosłych pw.

Św. Jadwigi prowadzonego przez
Kongregację Sióstr Miłosierdzia
Św. Karola Boromeusza w Trzebnicy. Pierwsza wizyta odbyła się
w grudniu, wówczas uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Boleścinie
przybyli z życzeniami świątecznymi oraz drobnymi prezentami. Celem kolejnego spotkania
był występ dla pensjonariuszy.

Wolontariusze
zaprezentowali
montaż słowno–muzyczny, który dostarczył niezapomnianych
wrażeń. Widzowie bardzo chętnie
włączyli się do wspólnego śpiewu,
a na ich twarzach można było dostrzec wzruszenie. Wizyta był dla
uczniów prawdziwą lekcją wychowawczą, która uczy szacunku
i życzliwości dla drugiego człowieka. Wykonawcy i ich opiekunowie
zostali zaproszeni do kolejnych
odwiedzin.

24 stycznia klasa 5e 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 podzielona na
dwie grupy ćwiczebne, pod okiem
wyspecjalizowanych
trenerek
akrobatyki ćwiczyła zarówno na
ścieżkach jak i na trampolinach.
Podczas półtoragodzinnych 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 i wiele innych.
Spędzanie wolnego czasu na sportowo rozwija psychomotorykę

Słuchaczka UTW „Tęcza” oraz
aktywna uczestniczka naszych
warsztatów literackich Danuta
Tylus czyni duże postępy w poetyckiej sztuce. Pisze wiersze obrazowe, narracyjne, ale jednocześnie
pełne znaczeń, mocno zuniwersalizowane, choć niepozbawione wyraźnych akcentów osobistych.

dzieci, dlatego klasa 5e poznaje
wiele różnych dziedzin sportowych, tak aby zwiększyć możli-

wość odkrycia własnych talentów
i pasji. / Paulina Kwak

już do czego służy smyczek, co to
gryf, ślimak, dlaczego wiolonczela
ma nóżkę i wiemy też, że każdy
instrument musi mieć duszę, żeby

pięknie grać. Wiolonczela w towarzystwie pianina tworzy zespół
muzyczny – orkiestra gotowa. Spotkanie z muzyką dostarcza dzie-

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 godz. 09:30.

SPOTKANIE Z MUZYKĄ
SP nr 2
W klasie 0A pojawili się niezwykli
goście! Przybyli w asyście przepięknych dźwięków wiolonczeli
będących muzycznym opowiadaniem i magią nut. Tym koncertem
kontynuujemy cykl zajęć, podczas
których dzieci poznają kolejne instrumenty przedstawiane przez
nauczycieli ze Szkoły Muzycznej.
W styczniu bohaterką była wiolonczela. W naszej klasie gościliśmy panią Annę Szpil – wiolonczelistkę, panią Sonię Markiewicz
– pianistkę oraz uczennice Szkoły
Muzycznej – Maję Szczepaniak

i Lilianę Zając, uczennice pani
Anny Szpil, które zagrały na wiolonczeli utwory: „Konik na biegunach” i „Spadające liście”. Dziękujemy, że mogliśmy na chwilę
przenieść się w magiczny świat
muzyki z tak pięknie brzmiącego
instrumentu. Dziękujemy także
w imieniu klasy 0C, która na nasze
zaproszenie uczestniczyła w tym
wydarzeniu. Każdy koncert artystów, poza piękną muzyką, niesie
ze sobą dużą dawkę nowych wiadomości. Tym razem poznaliśmy
budowę, nazwy poszczególnych
części oraz oczywiście dźwięk
jaki wydaje wiolonczela. Wiemy

ciom wiele wrażeń, nowej wiedzy
i radości co jest powodem, iż niektóre dzieci wyraziły chęć nauki
na tym instrumencie. / A. Tiuchty
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KULTURA

Rosyjs- … …
Imię Kawa
Kawa
RosyjsImię
imięRomeo,
Romeo,ParnicParnic- dla
dla
kie kie
imię
żeńskiemarka
marka kiego
kiego dzieci
dzieci
żeńskie

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

WYSTAWY
Sekcja Rysunku / Sala im. Feliksa Mułki

Przedwiośnie

Malarstwo / Pracownia Malarstwa GCKiS /
Galeria Parter
Wiosenne impresje / Artystyczna
instalacja / Galeria Parter

Kobiety

WYDARZENIA KULTURALNE
28 lutego
7 marca
8 marca

20:15
18:00

18:00

artKAWIARNIA
Miejsce dla Ciebie!
każdy poniedziałek
18:00

24 lutego

Spektakl „Mayday 2” / Sala Widowiskowa

KUPON KRZYŻÓWKOWY dwutygodnika NR 3 (153)
Osoby, które dostarczą rozwiązaną
krzyżówkę do Redakcji
Panoramy Trzebnickiej
(ul. Prusicka 12, pok. 208),
wezmą udział w losowaniu,

50 zł

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

88

TRZEBNICA
UL. PRUSICKA 12
imię i nazwisko

organizujemy urodziny dla dzieci
szczegóły: 669 886 997
Gry bez prądu / Art Kawiarnia / Wszystkich pasjonatów gier planszowych oraz
zainteresowanych tematyką RPG serdecznie
zapraszamy! / wiek 8+, zajęcia bezpłatne

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

12

MniejMniejsza od
szamorsa
od

telefon
Rozwiązanie z numeru 2

(152)

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje:

Tomasz Jarosz
hasło:

BŁYSKAWICA FLESZ PANA BOGA

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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Obora
dla krów

Koncert Tribute to Wodecki / Sala
Widowiskowa
GCKiS ul. Prusicka 12
pon. – czw. 12:00 – 20:00 / pt. – niedz. 12:00 – 22:00

JohnThe
z
The
Beatles
Beatles

Obora
dla krów

Spektakl „Ranny ptaszek” Sala Widowiskowa

17 - 20:00 Karaoke w artKawiarni

każdy wtorek

Bułka + Białe
Bułka
Białe Gardzi
Gardzi
wędlina płatki
wędlina
płatki zz wszelką
wszelką
coś
nieba
pracą
++ coś
nieba
pracą

John z

Rysunek z elementami
grafiki komputerowej
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Żywioł
biurokraty

Żywioł

Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie
- znane określenie.
biuroOcalała z potopu
kraty
1 2 3 4 5 206
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie - znane określenie.
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8

9

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22

PREMIERY W KINIE POLONIA
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 Orlik –
Lodowisko Miejskie

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

WYDARZENIA SPORTOWE
24 lutego

9:30

Strefowe Mistrzostwa w tenisie stołowym
/ Hala Sportowa

3 marca

9:00

Turniej Polonia Cup / Hala Sportowa

BIBLIOTEKA
każdy czwartek
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

32

G ABINE T Y LEK AR SK IE / / / / /
HIRUDOTERAPIA
INTERNISTA
Gabinet terapii Naturalnych
KARDIOLOG
Gabinet
Internistyczno –
terapia

Nr 3 / 1523 22.02.2019

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

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

Anna Kowalik

pediatra, specjalista neonatolog

Trzebnica

PEDIATRA
NEONATOLOG
lek. med.

Stanisława Marcjoniak
specjalista chorób dzieci i neonatologii

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

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

tel. 600 816 852

tel.

600 279 048

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

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.

Justyna Składnik

Adam Wesołowski
Trzebnica

specjalista stomatologii
zachowawczej z endodoncją

ul. J. Korczaka 1E

Trzebnica
ul. Św. Jadwigi 19 a

603 233 932
505 377 781

tel.

Trzebnica ul. Św. Jadwigi 1D

880 583

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

wizyty psychiatryczne
wizyty domowe
lek.

Tomasz Ciba

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

optyk czynny:
dr przyjmuje:

tel. 601

754 974

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

• 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

czynny: pon. – pt. w godz. 13-19
www.okulistatrzebnica.pl
pełen zakres badań okulistycznych

OCT – optyczna koherentna
tomografia
komputerowe pole widzenia

Dzieci Młodzież Dorośli

ul. Polna 27A/1

LOGOPEDA
KLINICZNY

71 387 22 67 / 607 40 58 47

lek. Agnieszka Dzioba-Musiał

ul. Kościuszki 10

694 723 900

Rejes tracja:

Psycholog
Psychoterapeuta

TRZEBNICA
wizyty prywatne

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

PSYCHIATRA
TRZEBNICA

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

pon. 8:00 – 17:00
wt. śr. czw. 8:00 – 16:00

pt. 8:00 – 15:00
tel.

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

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

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

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

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

312 09 85
601 76 29 57

Rejestracja telefoniczna

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

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

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

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

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:

PRZYCHODNIA

Dietoterapia

ul. Daszyńskiego 67/16

NOWOCZESNE CENTRUM
TERAPII I WSPOMAGANIA
ROZWOJU DZIECI

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

ul. Wrocławska 8c/13

Agnieszka
Franieczek-Madalińska

ul. Kościuszki 10

ul. Kolejowa

LOGO-SPEKTRUM

Irena Dudek-Zaborowska

REH4U TRZEBNICA

tel. 504 234 127

w Gminnym Centrum
Medycznym TRZEBNICA-ZDRÓJ

Okręglicka – Langner
Trzebnica

godziny przyjęć

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

ul. Kościuszki 10
tel. 696 115 821

dr n. med. Sebastian Uczniak

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

SKLEP MEDYCZNY
MEDICA

lek. wet. Ewa

ul. Daszyńskiego 67/11

DERMATOLOG

telefon
665 086 997

608 283 870

tel. 71

Przychodnia
Weterynaryjna
FENIKS

71 308 46 46
570 90 92 92

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

miejsce
na Państwa
ogłoszenie
lekarskie

Trzebnica ul. 1 Maja 3

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

•
•
•
•
•

Lekarz weterynarii

umowa
z Narodowym Funduszem Zdrowia

poniedziałek 15:00-19:00

PSYCHOLOG

tel.

353 595

DERMATOLOG

tel. 789 218 803

PSYCHOLOG

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

tel. 600

Gabinet czynny
pn. 11-15 | czw. 10-16

Trzebnica

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

ul. Witosa 20

Oborniki Śląskie
ul. Dworcowa 36 h

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

•
•
•
•
•
•

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

tel. 608 485 186

P OZ Y T Y W- Ka

Agnieszka Muszczak-Sowa

ACS SŁUCHMED

ul. Daszyńskiego 33/1

więcej informacji na stronie

plastrowanie dynamiczne

pon. – pt. 8:00 – 16:00

Nasz Świat

dr n. wet. Stanisław Dzimira

lek. Waldemar BONCZAR

387 12 76

Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna

fizjoterapia
osteopatia

Gabinet

Gabinet czynny

•
•
•
•
•

gabinet weterynaryjny iatros

FIZJOTERAPIA
UROGINEKOLOGICZNA

Kinesiology Taping

71 740 50 12

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

Anna Godula

UROLOG

ASC SŁUCHMED
•
•
•
•
•

mgr Paweł Stelmaszczyk

więcej informacji na stronie
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FIZJOTERAPEUTA

Masaż Leczniczy

masażu leczniczego
i terapii manualnej

Nr 3 / 153

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

519 580 771

Arodent

• badanie dna oka

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

• stomatologia dziecięca

specjalista chorób oczu i optometrysta

• pomiar ciśnienia ocznego

• DYPLOMOWANY PROTETYK SŁUCHU Z 20 -LETNIM DOŚWIADCZENIEM

• stomatologia zachowawcza
z endodoncją

rejestracja telefoniczna

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

• APARATY SŁUCHOWE

(Osiedle Zdrój – wejście
od ul. Armii Krajowej)

czynne od poniedziałku do piątku

• korekcja wad wzroku

• BEZPŁATNE
BADANIA SŁUCHU

STOMATOLOG

specjalista chorób oczu

PSYCHIATRA

tel.

LARYNGOLOG

lek. med. Maria Banaś-Wojtowicz

tel. 602

tel. 71 312 77 13
Wynajem gabinetów lekarskich dla:
• logopeda
• psycholog
• lekarze specjaliści
• pedagog

686 165

dr n. med. Anna Białek-Szymańska

naprawa protez
zębowych

dietetyk,psychodietetyk

tel. 505

Adrian Lenkcis

Pracownia Techniki Dentystycznej

mgr inż. Joanna Mulik-Buczma

Rejestracja telefoniczna:

OKULISTA

www.arodent.net.pl

gastroenterolog, specjalista
chorób wewnętrznych, badania
kandydatów na kierowców

tel. 602

www.viltismedica.pl

i PRACOWNIA OPTYCZNA

tel. 604 095 455

Ujeździec Wielki 37b

Trzebnica

OKULISTA

TRZEBNICA ul. Obornicka 41 G
Pracownia czynna
pon. – pt. 9:00 – 16:30

lek. med. Robert Zimoch

ul. Wrocławska 8D

w ZAKŁADZIE OPTYCZNYM

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

NZOZ ATENA

TRZEBNICA
ul. Św. Jadwigi 27 A-B
w ProVicie
od godz. 16:00

STOMATOLOG

TECHNIK
DENTYSTYCZNY

Lidia Korczyk

specjalista pediatrii i alergologii

Stomatologia

Kaczmarzyk

Specjalistyczny Gabinet
Chorób Płuc

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

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

dr n. med.

Tomasz Harań

specjalista radiolog
Trzebnica (koło stadionu)
ul. Obornicka

41e

rejestracja

71 387 27 78
605 175 050

tel.

Trzebnica ul. Mickiewicza 1
tel. 71 312 05 60
Godziny przyjęć gabinetu:

pon. – śr. – pt. 16 – 19

Rehabilitacja dzieci
Fizjoterapeuci
z certyfikatem metody Vojty
NDT – Bobath, PNF
KONSULTACJE LEKARSKIE
◆ pediatra ◆ neonatolog
◆ ortopeda ◆ nefrolog
◆ wykonujemy badanie
usg u dzieci

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

ginekolog-położnik
Trzebnica, ul. Kosmonautów 8
przyjmuje:

poniedziałek 13:00 – 18:00
środa 15:00 – 19:00
w innych dniach
po telefonicznym uzgodnieniu
tel. 71 312 19 71

604 474 755

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

71 308 46 46 / 570 90 92 92

NEUROLOG
lek. med.

Monika Susz-Kołodyńska
Trzebnica
ul. Św.

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

513 128 911
INTERNISTA
DIABETOLOG
lek. Jolanta Wojciechowska

TRZEBNICA
ul. Św. Jadwigi 27 A-B
godz. przyjęć: środa 15.00 –

16.30

Rejestracja telefoniczna
po godz. 20.00

Godziny przyjęć:

J. Rakowska-Stefanidis

konsultacje w sprawie
leczenia niepłodności

dla dzieci

lek. med. Marzena Ambicka – Ciba

Gabinet USG

gabinet ginekologiczny

zakres: USG, cytologia,

Poradnia neurologiczna

logospektrum.trzebnica@gmail.com

GINEKOLOG

ginekolog-położnik

Trzebnica ul. Św. Jadwigi 3a
rejestracja tel:
pon – pt 8:00 – 18:00
tel. 606 454 887

606 882

GINEKOLOG
Janina Aleksandra Miturska

SPECJALISTYCZNOREHABILITACYJNA
DLA DZIECI

tel.

71 312 16 80

APTEKI

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

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

Ogłoszenia publikowane są: przez ok. 2 emisje
lub do momentu wycofania ich przez nadawcę.
Zgłoszenia do kolejnego numeru
należy dostarczyć do 5 marca 2019 r.

P.T

Przystanki

Kurs 1

Kurs 2

1

Trzebnica nr 12

12:05

16:15

NIERUCHOMOŚCI

2

Księginice 1

12:08

16:17

Spr zedam

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/

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

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

08:44
08:46
08:48

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

14:20
14:22
14:24

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

10:05 - Bar Gwiazdka
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

14:50

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

14:52
14:54

ul. Daszyńskiego - U.M. 13:50

09:09
09:11
09:13

kierunek i godzina odjazdu

13:50
13:53

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

13:55
13:57
13:59

przystanki

LINIA D

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

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

TRZEBNICA – KONIOWO

15:35

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

KONIOWO – TRZEBNICA

08:20 11:35

Koniowo

TRZEBNICA – MASŁÓW – KAŁOWICE – TRZEBNICA

12:05 16:15

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

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

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

Rozkład ważny do 26.02

15:28
15:30
15:32

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

INFORMACJE OGÓLNE

TRZEBNICA – MARCINOWO

TRZEBNICA – GŁUCHÓW GÓRNY PIERSNO - SIEDLEC TRZEBNICKI TRZEBNICA

Kurs 9

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

POCZĄTEK
TRASY

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.
MIESZKANIE (3) W CENTRUM TRZEBNICY, 2 POKOJE, IIp. 37,4 mkw, CENA DO
UZGODNIENIA, tel. 666 085 663.
mieszkanie (3) w Sędzicach, pow. 55,3
mkw, 3 pokoje, łazienka, wc osobno,
kuchnia umeblowana, przedpokój, tel.
605 368 993.
Mieszkanie (2) pow. 71 mkw, w centrum Trzebnicy lub zamienię na mniejsze
z odpowiednia dopłatą, tel. 609 207 573.
mieszkanie (3) w Trzebnicy ul. Prusicka,
dwu- pokojowe, 45 mkw, Spółdzielczowłasnościowe, 1 piętro, tel. 668 371 516.
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 (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.
dom (3) - szeregówka skrajna, całkowita
pow. 240 mkw, użytkowa 160 mkw, w
Trzebnicy, tel. 607 431 604.
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 podda-

szem,budynek gospodarczy 40 mkw,
działka zagospodarowana 9 arów, tel.
609 936.
dom (1) w Trzebnicy, powierzchnia
ok.260m, 7 pokoi z kuchnią i łazienka,
atrakcyjna lokalizacja, tel. 790 607 745.
GOSPODARSTWO (3) dom do remontu,
2 stodoły, 1,6 hektara w Głuchowie Górnym, cena do uzgodnienia, SPRZEDAM
lub WYNAJMĘ, tel. 665 616 758.
Działka(3) o powierzchni 1350 mkw, budowlana na granicy Trzebnica – Księginice,
w pełni uzbrojona (woda, prąd, kanalizacja), atrakcyjnie położona, tel. 506 837 298.
działki (3) budowlane, od 10 do 15
arów, wieś Ligotka ,gmina Prusice, tel.
788 093 905.
Działka (3) budowlana, 0,5 ha, przy samym lesie, obok drogi asfaltowej, w Dolinie Baryczy, Stara Huta,wszystkie media,
tel. 609 936 972.

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.
ziemia (2) rolna do 2 h, w okolicach
Trzebnicy, tel. 508 505 916.
motocykl (19)Simson,WSK,SHL,Motorynka,Romet itp., tel. 600 340 996.

z amienię

działki (3) 10 ar, w Szczytkowicach,
uzbrojone, cena 65 zł/mkw, tel. 601
592 521.
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.
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.
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.
ziemia (2) powiat trzebnicki, całość
1,90h, obecnie zasiana jest pszenica, bardzo dobry dojazd, cena 75 tyś, tel. 760
915 259 / 533 488 448.
las (2) 38 arów, Złotów, gmina Trzebnica,
tel. 783 668 462.
garaż (20) lub wydzierżawię przy ul.Wałowej w Trzebnicy, tel. 508 514 791.
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.

35

22.02.2019

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.

Mam do wynajęcia
lokal (1) w Trzebnicy przy ul. Bochenka, o pow. 50 mkw, woda, gaz, CO, klimatyzacja, tel. 602 316 975.
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.
mieszkanie (3) w Sędzicach, pow. 55,3
mkw, 3 pokoje, łazienka, wc osobno,
kuchnia umeblowana, przedpokój, tel.
605 368 993.
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.
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.
Kawalerka (3) 24 mkw, w centrum
Trzebnicy, 3 piętro, dla jednej osoby lub
pary bez dzieci, tel. 605 881 897.
kawalerka (3) w Trzebnicy, 27 mkw,
tel. 71/31 312 09 03.
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.
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.
pomieszczenie (2) w gabinecie kosmetycznym pod usługi typu: wizaż-paznokcie, Trzebnica "Akademia Urody" , tel.
795 313 128.
stanowisko (3) 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 (3) do przedłużania rzęs
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.

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

• 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
szukam do wynajęcia

SZUKAM PRACY

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.

pr acow n i k
b u d ow l an y (2)
poszukuję prac y w charak ter ze remont y mieszkań, domów, tel 760
915 259.
S pr z ątan i e (3) pospr zątam mieszkanie gruntownie, pr zed lub po w ynajmie, po remoncie, mycie okien,
Tr zebnica i okolica, tel. 570 313 265.
S pr z ątan i e (3) ogrodów, placów
budów, własny transpor t, tel. 71 758
46 61; 669 526 136.
S pr z ątan i e (3) podejmę dodatko wą pracę jak spr zątanie, gotowanie,
tel. 577 041 236.
S pr z ątan i e (3)
profesjonalne
sprzątanie domów i mieszkań, prasowanie oraz mycie okien tel. 510
773 825.

dam

Skoszę trawę(1) o dużych powierzchniach, wywiozę pokost, tel.
726 626 423.

spr

DAM PRACĘ
osoby do prac na dachach (3)
zatrudnię osoby z doświadczeniem
do prac na dachach płaskich. Brak doświadczenia nie stanowi problemu,
wszystkiego nauczymy. Rzetelność,
zaangażowanie, chęci do pracy dobrze
wynagradzam. Firma zajmuje się głównie pokrywaniem i naprawianiem dachów, tel. 500 266 161.
wokalista (3) zespół instrumentalno
-wokalny poszukuje wokalisty, tel. 693
800 815.
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.
m u r a r z / o gól n o b u d o w l a niec/pomocnik (15) przyjmę do pracy na terenie Wrocławia, warunki do
uzgodnienia, tel. 570 578 256, 883 622
277.
Spawacz (3) 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.
opiekunka (17) poszukuję opiekunki do osoby chorej/ Pan/w Trzebnicy,
mogę zapewnić osobne mieszkanie,
cena do ustalenia, tel. 601 764 525.
KIEROWCA (15) zatrudnię kierowcę do
rozwożenia pieczywa. Praca jednozmianowa. Umowa o pracę. Piekarnia Trzebnica, tel. 691 283 007.

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.
M ate m atyk a (14) szkoła średnia,
matura, tel. 603 548 603.
J ę z yk h i sz pań sk i (3) korepet ycje/zajęcia dla młodzież y i doro sł ych z dojazdem do uc znia - 50 zł/
godzinę, tel. 697 722 995.
J . a n g i e lsk i / j . n i e m i e c k i ( 3 )
Studentka anglist yki I germanist yki
udzieli korepet ycji z jęz yka angielskiego lub niemieckiego, tel. 793
218 900.
J ę z yk n i e m i e c k i (3) nauc z ycielka
pomoże w nauce jęz yka niemieckiego, tanio już od 20 zł, tel. 783 164
357.
N au k a ko m pute r a (3) dla osób
starsz ych i nie t ylko, tel. 663 799 153.

MOTORYZACJA

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.

Peugeot(1) 3008, rok 2009, przebieg
140 tys. km, granatowy, 1,6 diesel, cena
28 tyś. zł, tel. 602 316 975.

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.

TICO (3) roc znik 1997, OC i pr zegląd
ważne, stan dobr y, tel. 501 848 828.
Pe u g e ot (3) 307 combi, 1,6 diesel ,
kolor szar y, rok prod. 2005, zarejestrowany w Polsce, cena: 6500 zł, tel.
693 925 835.
V W PA SSAT (3) rok 2002, 1.9 TDI ; 130

Spr zedam
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km, Pr zebieg 300 000, automat yc zna klimat y zacja Ważne OC i Przegląd, cena 5900 zł, do negocjacji,
tel. 501 383 543.

nowe, niedrogo, tel. 514 399 495.
odśnieżarka(1) spalinowa, użyta kilka
razy, Trzebnica, cena 1000 zł, tel. 603 283
075.

BUDOWLANE / RÓŻNE
Spr zedam

samochód ROVER 200 (3) 1,4 benzyna, stan bardzo dobry, ważne opłaty, tel.
603 465 219.
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, przegląd 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) 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.
Honda Puma 125(3) 1,7 ; stan dobry, w
ciągłej eksploatacji, tel. 603 465 219.
skuter(3) motor bai sajdeh, stan dobry,
po remoncie, ważne opłaty, tel. 603 465
219.
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.
opony(20) nowe, zimowe, Barum, 195 50
15, tel. 609 936 972.
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.
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.
Kultywator(3) Unia Grudziądz, tel.
603 465 219.
Rozsiewacz(3) 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.
urządzenie do odśnieżania(1)

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.
panel(21) luksfer , wym. 200 cm x 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.
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.
Sprzęt AGD(3) 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.
kuchenka(3) dwupalnikowa na gaz, tel.
725 737 147.

Płyty indukcyjne (3) 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.
Piekarnik (3) AKZM 750IX, cena 1180 zł,
whirlpool, po likwidacji sklepu AGD, tel.
501 383 638, 601 838 394.
grzejnik (3) nowy, elektryczny, cena 30
zł, tel. 502 677 578.
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pszczoły(3) rodziny pszczele, cena 400
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.
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
Spr zedam
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(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(1) bliźniak, DANNY SPORT + spacerówki, stan bardzo dobry, cena 1500 zł,
tel. 502 318 266.
fotelik(20) samochodowy, cena 40 zł,
tel. 504 153 006.
Fotelik(19) dla dziecka, do auta ,15-36
kg, "Graco" , z kompletną regulacją, cena
do negocjacji, tel. 604 259 577.
śpiworek(20) do wózka, ocieplony, zadbany,po jednym dziecku. Do zobaczenia
i odbioru w Trzebnicy. Cena 40 zł, tel. 781
810 110.

MEBLE
Spr zedam

ogrzewacz(20) przenośny, gazowy, katalityczny, PG-02 firmy Duraterm, nie używany, cena 100 zł, tel. 517 675 450.
Filtr(21) antybakteryjny do lodówki Whirlpool, 5 szt. - 30 zł, za szt., tel. 501 383 638,
601 838 394.
Naświetlacz(21) LED z czujnikiem ruchu 10 W – cena 50 PLN za szt., tel. 501 383
638, 601 838 394.
Dekoder(21) do TV naziemnej, cena 80
zł, tel. 501 383 638, 601 838 394.
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.
kuźnia(18) palenisko polowe, tel. 513 918
288.
agregat(1) szerokość robocza 3,6 m,
stan bardzo dobry, tel. 603 465 219.
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.
grzejniki (3) elektryczne, 2 sztuki, przenośne, pokojowe, tel. 502 677 578.
Pompa(15) spalinowa typu „żaba”, tel. 883
394 355.
pompa(3) spalinowa do wody, tel. 725
737 147.

Łóżko(19) 2-osobowe, 200x140, z pojemnikiem na pościel, cena do negocjacji, tel.
604 259 577.
sofa(18) dwuosobowa, w stanie bardzo
dobrym, cena 300 zł, do negocjacji, tel.
727 318 046.
narożnik (1) w kolorze jasno bordowym, rozkładany do spania, w bardzo dobrym stanie, po wypraniu, cena 300 zł , tel.
505 838 073.
komoda(12) duża, cena do negocjacji,
tel. 724 423 151
szafka szklana(2) RTV, nowoczesna,
stan bardzo dobry, cena 50 zł, do negocjacji, Trzebnica , tel. 663 858 130.

łóżko(3) dwustronne, piętrowe, IKEA,
KURA, 209x99 cm, wys. 116 cm. Odwrócone do góry nogami łóżko zmienia się
szybko z niskiego w wysokie. W komplecie dno łóżka z listew. Materiał to: Części
główne: lita sosna, bezbarwny lakier akrylowy, listwy podstawy łóżka: lita sosna, Panel: płyta pilśniowa, folia, farba akrylowa.
W cenie materac i prześcieradła z gumką
200x90 cm. Do odebrania w Obornikach
Ślaskich. Cena 400 zł, tel. 732 244 683.

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO
WYDZIAŁ TECHNICZNO – INWESTYCYJNY
71 388 81 81, 71 312 06 11, wew. 281
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(15) do warsztatu lub garażu, tel. 883
394 355
stolik (19) pod telewizor, cena 70 zł tel.
603 283 075.
krzesła(18) 6 sztuk widoczne delikatne
ślady użytkowania. Cena to 650 zł. Polecam!!! Trzebnica, tel. 665 481 079.
Obrazy(19) ręcznie malowane, lata 80-te,
cena do negocjacji, tel. 604 259 577.
Obraz(13) 4 sztuki, wyszywany z wizerunkiem Matki Bożej (24 x 30) i Jezusa (35 x 50),
tel. 500 359 413.
poduszka(19) (70 x 60 cm) i koc (190 x
140 cm) wełniany, cena za komplet 35 zł,
posiadam 2 komplety, tel 534 666 552 .

DLA DZIECI
Spr zedam
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.
Stojak (2) pod wanienkę, 50 zł, tel.504
153 006.
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.

UBRANIA
Spr zedam

MEBLE (3) KUCHENNE, używane, (ciemny
brąz - dąb) , piekarnik, płyta, mikrofalówka, zmywarka.
meble (3) kuchenne, 8 sztuk szafek, cena
300 zł, tel. 502 677 578.

MEBLE (3) stół okrągły rozsuwany i 4 krzesła, cena do negocjacji , tel. 692 011 123.
meble (2) kuchenne wraz ze zlewozmywakiem, tel. 502 677 578.
meble (20) holenderskie, tel. 798 263 003.
łóżko(2) 2-osobowe, bez materacy,
szer.170 cm, dł. 210 cm, cena 100 zł, tel.504
153 006.

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.
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.
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.

beczki (18) 2 sztuki, ocynkowane 600 L,
tel. 513 918 288.
drewno(18) śliwkowe, opałowe I kominkowe, pocięte na klocki lub porąbane,
możliwość transportu, Nowy Dwór, tel.
690 949 293.
drzewo(17) 8m drzewa, czereśniowe, tel.
603 528 704.
owies(3) z domieszką pszenicy, cena 70
zł / q , okolice Trzebnicy – Masłów, tel. 723
713 734.

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

atrakcyjne cenY!

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

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Trzebnicy informuje, iż Krajowa Administracja Skarbowa
od 15 lutego 2019 roku na Portalu Podatkowym uruchamia usługę "Twój e-PIT", za pomocą której rozliczy deklaracje podatkowe PIT-37 i PIT-38 – za podatników.

WYDZIAŁ FINANSOWY
71 388 81 55, 71 312 06 11, wew. 255

• kwotę przychodu z jednej z informacji,

Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej Trzebnica 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

3. Zadzwoń na nr 112 lub 997 i powiedz, że otrzymałeś/aś taki telefon.
Pomożemy Ci zweryfikować przekazaną informację.
4. Nie rób żadnych przelewów na konto, nie wypłacaj żadnej gotówki, zanim
nie przekonasz się kim jest telefoniczny rozmówca telefoniczny!

• PESEL (albo: NIP i datę urodzenia),
• kwotę przychodu z deklaracji za rok 2017,

Ośrodek Pomocy Społecznej
71 312 05 27

2. Bądź ostrożny w kontaktach z osobami, których nie znasz! W razie wątpliwości zawsze poproś o pomoc.

1. W serwisie podatki.gov.pl wybierz Twój e-PIT.

WYDZIAŁ ROLNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
71 388 81 77, 71 312 06 11, wew. 277

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
71 387 15 92

1. Przestępcy zanim wykonają telefon do Ciebie bardzo dokładnie sprawdzają Twoją rodzinę, by informacje przez nich przekazane były jak najbardziej wiarygodne.

Twój e- PIT krok po kroku:

Wpisz swoje dane:

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

Pamiętaj!

W usłudze Twój e-PIT znajdą się informacje od pracodawcy, dane z ubiegłorocznych zeznań, takie jak numer rachunku bankowego, ulga na dzieci czy dane organizacji pożytku
publicznego (OPP). Dane te będzie można uaktualnić.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
71 388 81 42 wew 242 lub 243

WYDZIAŁ EGZEKUCJI I WINDYKACJI
71 388 81 79, 71 388 81 06
wew. 279 i 406

Przestępstwa "na wnuczka" polegają na tym, że oszuści dzwonią do osoby starszej podając się za syna, wnuczka, wnuczkę, prawnuczkę - zwykle
sprawdzają stopnie pokrewieństwa w danej rodzinie. Proszą o pilną pomoc
finansową w związku z trudną sytuacją, w której się znajdują - może to być
również niezwykła okazja sklepowa lub nagły wypadek samochodowy. Najczęściej proszą o gotówkę, którą odbierze w ich imieniu "zaufany kolega lub
koleżanka". Osoby starsze wierząc, że pomagają najbliższym przekazują często wszystkie swoje oszczędności. Kiedy orientują się, że zostali oszukani po
przestępcach nie ma już śladu.

Twój e – PIT

2.	Uwierzytelnij się:

WYDZIAŁ PROMOCJI
71 388 81 13, 71 312 06 11, wew. 402

-Jak nie zostać ofiarą oszustwa "na wnuczka"?

Punkt składania
zeznań PIT
w Inspektoracie
ZUS w Trzebnicy

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

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
71 388 81 86, 71 312 06 11, wew. 286

SENIORZE, NIE DAJ SIĘ NABRAĆ!

Urząd Skarbowy
w Trzebnicy

ważne telefony
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• od pracodawców (np. PIT-11) za rok 2018,
lub użyj profilu zaufanego.
3. Sprawdź swoje dane. Teraz można:
– zaakceptować zeznanie bez zmian i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).
jeśli nie rozliczasz się indywidualnie, można zmienić sposób rozliczenia na:
– wspólne z małżonkiem,
– jako osoba samotnie wychowująca dzieci
– zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać
1% podatku,
– zmienić dane ulgi na dzieci lub dodać ulgę,
– dodać inne dane (np. odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego, wydatki na cele rehabilitacyjne lub z tytułu użytkowania internetu, wpłaty na indywidualne
konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),
– odrzucić przygotowany PIT i rozliczyć się samodzielnie w innej formie - w tym przypadku Twój e-PIT proponowany przez urząd nie będzie brany pod uwagę,
– nie zrobić nic — wówczas 30 kwietnia Twoje rozliczenie zostanie uznane za złożone.
4.	Zaakceptuj i wyślij zeznanie.
5. Teraz możesz pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru.
Więcej informacji w powyższym zakresie można znaleźć na Portalu Podatkowym pod adresem: https://www.podatki.gov.pl

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

Kupię / ODDAM / przyjmę
Kupię ciągnik (1) Massey Ferguson
255, tel. 603 673 044.
Oddam szafk a (1) drewniana, wys.
2 m, szer 80 cm, drzwi szklane, kolor
drzewa, tel. 724 423 151.
gruz (3) w maju przyjmę nieodpłatnie
gruz (bez betonów) - gm. Oborniki Śl.
Tel. 607 770 873.

SPAWANIE-ŚLUSARSTWO

WULKANIZACJA SERWIS OPON

Krzysztof Kawecki

� Komputerowe wyważanie opon
� Wymiana opon

TOLL-SPAW

883 485 324

Serwis klimatyzacji

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

BĘDKOWO 166
TRZEBNICA

TEREN SKŁADU WĘGLA

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

K

602 523 956 / 713 870 407
L

A

M

A
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SCHODY

100 %

DREWNIANE
DĄB JESION
BUK SOSNA

www.schodex.net

cena od 4,5 tys. zł.
tel.

anToni i przYjacieLe

Firma TOMIK oferuje

PROFESJONALNE

CZYSZCZENIE
- DYWANÓW
- WYKŁADZIN
- TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ
- MEBLI TAPICEROWANYCH

Konkurencyjne ceny!
tel. 693 431 523

oczyszczalnia

Miejsce

TrzeBnicY.
667 864 494

zapisy i informacje
www.antoniiprzyjaciele.pl

602 728 266

GiMNaZJaLNEGO i ÓSMOKLaSiSty
663 353 292

Ścieków

na Twoją

fiszkę
reklamową

12,20 zł netto
15,00 zł brutto
WYCENA
NIERUCHOMOŚCI
Agnieszka Prokopowicz
rzeczoznawca majątkowy
nr upr. 7034

tel. 721

704 748

agnieszka.prokopowicz@interia.pl

MASZ DŁUG?

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

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

tel. 571 384 365

e-mail: biuro.budowanie@gmail.com

także u klienta

Gwar anc ja
na zbiornik
i montaż

Powiat Trzebnicki
i okolice

694-057-540

data wydania: 22.02. 2019

BEZPŁ ATNA
w ycena
profesjonalne
dor adztwo

Zbiorniki
na deszczówkę
piwniczki betonowe

Wycena usługi bezpłatna

odwodnienia
i drena ż

szamba
betonowe

paweł madaliński
sk arsz yn 48 trzebnica

605 331 903

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

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

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

605 432 606

Szczytkowice 91
tel. 785

233 408

GODZINY PRACY: pon-Pt 8-17

SOBOTA 8-14

SERWIS OPON

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

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

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

DWUTYGODNIK SAMORZĄDOWY
GMINY TRZEBNICA
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Agora S.A.
Drukarnia Oddział Piła
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