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Z okazji Dnia Kobiet w Trzebnicy zaplanowano w tym roku kilka ciekawych wydarzeń specjalnie z myślą o Kobietach. Na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy,
w przestronnych wnętrzach Gminnego Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego zjawiło się blisko 70 pań, by dokładnie 8 marca wziąć udział w specjalnie zorganizowanym
Maratonie Fitness – wyłącznie dla kobiet. Inną ciekawą propozycją na spędzenie tego dnia był koncert z przebojami Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu zespołu
Sax&More, który odbył się w sali widowiskowo-kinowej Gminnego Centrum Kultury.

Ważna
współpraca

Pierwszy
dzień wiosny

Nowe drogi
dla sołectw

Gminny Klub Spor tow y Polonia
Trzebnica oraz k lub ekstrak lasy
WKS Śląsk Wrocław będą ze sobą
ściśle współpracowały w zak resie
szkolenia dzieci i młodzieży
w akademiach piłkarsk ich.

21 marca blisko 800
dzieci pożegnało zimę
i powitało wiosnę na
trzebnick im Rynku!

Powstaje droga łącząca
Komorówko z Brzykowem
i Domanowicami. W planach są
kolejne drogi usprawniające
komunikację w sołectwach
Gminy Trzebnica.
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Prace trwają
Tynk położony, rusztowanie zostało ściągnięte, a nowa hala widowiskowo-sportowa wygląda już naprawdę imponująco. W środku
trwają prace związane z montażem trybun,
specjalnych nagrzewnic podsufitowych oraz
roboty wykończeniowe.
Hala będzie uzupełnieniem
kompleksu sportowo-edukacyjnego, który powstał w ostatnim
czasie przy ul. 3 Maja. W jego

skład wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 2, Gminna Szkoła Muzyczna wraz z parkiem, przedszkole, żłobek, Gminny Obiekt

Ulica Obornicka postęp prac
Sportowo-Rekreacyjny oraz dwa
przestronne parkingi.
– Na przestrzeni ostatnich
lat zmieniła się chyba najbardziej. Kiedyś straszyła, teraz jest
wizytówką miasta. Jestem pod
ogromnym wrażeniem tego jakie przeobrażenie przeszła cała
Trzebnica, ale to właśnie tu widać
je najbardziej. Mieszkam w okolicy i kiedyś nie było nawet gdzie
spacerować. Teraz to inna bajka,
jest pięknie – mówi pan Andrzej
mieszkający na trzebnickim
„Grunwaldzie”.

Inwestycję wizytował burmistrz Marek Długozima: –
Z wielką radością muszę stwierdzić, że małymi kroczkami
zbliżamy się do zakończenia
jednej z największych inwestycji w Gminie Trzebnica zaraz
po Gminnym Parku Wodnym
TRZEBNICA-ZDRÓJ. Po raz kolejny wizytowałem obiekt. Postęp
prac przebiega zgodnie z harmonogramem i myślę, że już pod
koniec czerwca budowa zostanie
zakończona. Oddanie hali do
użytku planowane jest pierw-

szego września, tak by dzieci od
początku roku mogły korzystać
z hali sportowej. Będzie to spełnienie mojej obietnicy wyborczej.
Powierzchnia użytkowa hali
wyniesie ponad 3,5 tys. m², na
trybunach będzie mogło zasiąść
blisko 1000 osób. Prace budowlane prowadzi Zakład Innowacyjny
Technik Energetycznych PROMAT Sp. z o.o. Koszt budowy to
ponad 20 milionów złotych.
[sh]

Przy przebudowie ul. Obornickiej trwają intensywne prace związane z budową kanalizacji, miejsc parkingowych i chodników.
Co ważne dla mieszkańców, nowe parkingi
pojawią się również przy ogródkach działkowych. W najbliższym czasie rozpoczną się
roboty związane z frezowaniem starej i wylewaniem nowej nawierzchni. Koszt inwestycji
sięga blisko 2 mln zł, a wykonawcą jest firma
Gembiak-Mikstacki z Krotoszyna.
Jest to jedna z trzech kluczowych inwestycji drogowych, które w tym roku prowadzone będą
w Trzebnicy. Już niebawem rozpocznie się budowa rond przy
skrzyżowaniu ulic: Milickiej,
Roosevelta i H. Brodatego (przy
sklepie DINO), a także głównego
przy ul. Milickiej, Prusickiej, Ks.
Bochenka i Witosa. Łączny koszt
tych prac wyniesie blisko 6 mln zł.
Prowadzone roboty komentują
również mieszkańcy: – Przejeżdżamy tędy często z mężem, aby
dotrzeć na nasz ogródek działkowy. Skala prac jest naprawdę wielka. Teraz na Wszystkich

▶ Bu rmist r z M ar e k D ł u goz im a w i z y towa ł inwe st ycj ę.

▶ N a hali t r waj ą p race z w i ąz ane z m ont a że m nag r zew nic ora z konst ru kcji

▶ Ru s z towanie zost a ł o z dj ę te , t y nk p o ł oż ony. H al a b lis ko f inali z acj i p rac .

▶ N a te re nie b u d ow y b u rmist r z M ar e k D ł u goz im a s p ot k a ł s ię z p r e ze se m
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Świętych na pewno nie zabraknie
tu miejsc parkingowych, a my
cieszymy się z tych mających powstać w sąsiedztwie naszych
ogródków działkowych. Będzie to
dla nas duże ułatwienie, zwiększy
również nasze bezpieczeństwo –
mówi Pani Anna.
Więk sz e be z piecz eńst wo
mieszkańców zapewnią również nowe przejścia dla pieszych,
oświetlenie i chodnik. Ten istniejący po prawej stronie jezdni, zostanie przedłużony do wysokości
cmentarza komunalnego i połączony przejściem z druga stroną
ulicy.

▶ Wz d ł u ż u l . O b ornic k iej p owst aj ą nowe miej sc a park ingowe. I nwe st ycj ę w i z y towa ł b u rmist r z M are k D ł u goz im a , na z dj . z k ie r ow nik ie m b u dow y Zb ig niewe m Jamr y m .

– Ul. Obornicka to bardzo ważny punkt na komunikacyjnej mapie naszego miasta. Codziennie
przemierzają ją setki mieszkańców, by dostać się do węzła Trzebnica nowej S-5. Czyniąc starania
o taki przebieg naszej ekspresów-

ki, wiedziałem, że koniecznym
będzie remont drogi dojazdowej.
Zaplanowaliśmy go w sposób
kompleksowy, tak by przy okazji
poprawy komfortu kierowców,
poprawić również komfort pieszych czy rowerzystów, a 70 no-

wych miejsc postojowych będzie
doskonałym uzupełnieniem istniejącego już parkingu – mówił
burmistrz Marek Długozima.
Prace potrwają do końca wakacji bieżącego roku.
[sh]

trybun.
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▶ N ie bawe m r oz p o c z nie się p r o ce s fre zowania i k ł ad ze nia nowej na -

▶ 70 now yc h miejsc p ark ingow yc h p owst aje w z d ł u ż u l . O b o rnic k iej . Par-

w ie r zc hni as fal towej .

k ing i p ojawią s ię m . in . w b lis k im s ąsie d z t w ie o g r ó d ków d z ia ł kow yc h .
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Trwają prace związane z rewitalizacją strefy wejściowej budynku Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy. Zakończyła się rozbiórka starej
konstrukcji, wylano nowe fundamenty i rozpoczęto stawianie murów. Przy okazji prowadzonych prac powstanie również przestrzeń
wystawiennicza, która posłuży trzebnickim
artystom. Prace wykona firma MIKOLUK –
BUDOWNICTWO I ZABYTKI.
wiennicza, która uzupełni to, co
dzieje się w chwili obecnej na
Winnej „Kociej” Górze, gdzie
wybudowaliśmy małą ścieżkę
edukacyjną. Wszystkie eksponaty związane z odkryciem pierwszych w Europie śladów bytowania Homo Erectusa będą mogły
być należycie wyeksponowane.
Galeria ułatwi kontakt mieszkańców i turystów z historią, ale
będzie też doskonałym punktem
do zaprezentowania twórczości
lokalnych artystów. Cieszę się
również, że na ten cel udało mi
się pozyskać dofinansowanie ze
środków unijnych – powiedział

Trwa budowa drogi, która połączy trzy sołectwa. Mieszkańcy Komorówka, Brzykowa i Domanowic już niebawem będą mieli do siebie
znacznie bliżej. Koszt inwestycji, wykonywanej przez firmę Usługi Ogólnobudowlane Anna
Chleboś z Granowca, to blisko milion złotych.
Obecnie na placu budowy
trwa korytowanie pasma drogi
oraz utwardzanie podłoża. Kolejnym etapem będzie ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego.
Inwestycję wizytował burmistrz
Marek Długozima. – W odpowiedzi na głosy i potrzeby miesz-

kańców stale rozbudowuję infrastrukturę drogową zarówno
w mieście, jak i w sołectwach.
Oprócz wizytowanej inwestycji, remontowane i budowane
będą kolejne, kluczowe odcinki
dróg. Wystąpiłem do wojewody
z wnioskiem o dofinansowanie

z Funduszu Dróg Samorządowych budowy odcinków łączących Cerekwicę z Masłowem,
Świątniki z drogą wojewódzką
340 prowadzącą w kierunku
Cerekwicy oraz ul. Grota-Roweckiego w Trzebnicy. Oprócz
tego kolejne inwestycje dotyczyć
będą sieci dróg w Księginicach
oraz tych łączących Jaźwiny
z Koczurkami i Boleścin z Głuchowem Górnym. Realizacja
wspomnianych inwestycji jest
spełnieniem obietnicy wyborczej danej mieszkańcom – powiedział burmistrz i dodał:
– Powstanie drogi to również
zasługa sołtysów: Lidii Warian

oświetlenia w tym miejscu. Teraz komunikacja u nas stanie się
jeszcze łatwiejsza i wierzę, że nasza miejscowość będzie bardziej
atrakcyjna dla nowych mieszkańców. Zyskają także dzieci,
które będą miały lepszy komfort
dowozu do szkół.
Przypomnijmy, że wcześniej
nowe drogi powstały w Domanowicach, Księginicach, Głuchowie Górnym, Ujeźdźcu Małym, Malczowie, Węgrzynowie,
Taczowie Wielkim, Brochocinie oraz połączyły Brzyków ze
Szczytkowicami.
[sh]

p o dc z as cot ygo d niow yc h narad r ob o c z yc h z u d z ia ł e m b u rmist r z a M ark a D ł u goz imy.
N a z dj . z k ie r ow nik ie m b u dow y Zb ig niewe m M iko lu k ie m oraz St anis ł awe m Kos z a ł k ą z
W yd z ia ł u Te c hnic z no - I nwe st yc yj ne g o.

burmistrz Marek Długozima.
Kierownik budowy Zbigniew
Mikoluk cieszy się z tempa prowadzonych prac: – Zima jest dla
nas łagodna, więc prace przebie-

gają zgodnie z harmonogramem
budowy. Myślę, że ta inwestycja
wpasuje się idealnie w tak zadbane i nowoczesne miasto jakim
jest Trzebnica.

Przypominamy, że obecnie do
urzędu można wejść od strony ul.
Wincentego Witosa.
[sh]

we m i D om anowic ami.
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▶ Z akoń c z y ł y si ę p race z w i ąz ane z w y l ewanie m now yc h fu nd am e ntów.

l e ri ą w yst aw ie nnic z ą i Pu nk te m I nf orm acj i Tu r yst yc z nej . W c z asie t r wania p rac , wej śc ie do
u r z ę du z naj duj e się o d st r ony u l . Witos a .

z Komorówka, Tadeusza Cepiela
z Brzykowa oraz sołtysa i radnego Rady Miejskiej Zenobiusza
Modliborskiego z Domanowic,
którzy w imieniu społeczności
lokalnych podejmowali starania
w tej sprawie – zakończył.
Swojego zadowolenia nie kryje sołtys Komorówka Lidia Warian: – Pan burmistrz dostrzegł
nasze potrzeby oraz to, że nasza
miejscowość cały czas się rozwija. Już wcześniej, dzięki jego
działaniom, mogliśmy cieszyć
się z wyremontowanej drogi powiatowej do Ujeźdźca Wielkiego oraz naszej drogi wewnątrz
miejscowości, a także z nowego

▶ Pr ze d Ur zę d e m M iejs k im t r wa m o d e rni z acja . Ko l ej ne e t apy b u dow y konsu l towane s ą

▶ Tr wa kor y towanie d r o g i , k tóra p o ł ąc z y Kom or ów ko z B r z y ko -

▶ N owa st r e fa wej śc iowa p o ł ąc zona b ę d z ie z g a -

5

droga w budowie

usprawnienia dla petentów

Prace są konieczne ze względu
na pogarszający się stan murów,
co w przyszłości mogło grozić katastrofą, a tym samym stanowić
zagrożenie dla bezpieczeństwa
petentów odwiedzających budynek. W przestrzeni przebudowanego wejścia pojawią się również
miejsca odpoczynku i relaksu.
– Urząd jest wizytówką gminy, musi być również przyjazny,
ale przede wszystkim bezpieczny
dla petentów. Stąd moja decyzja
o rewitalizacji budynku, którego
fasada wymagała koniecznych
remontów. Przy okazji tych prac
powstanie przestrzeń wysta-

22.03.2019

▶ Wi z u ali z acja Ur zę du M iejs k ie go p o p l anowanej p r ze b u dowie.
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Pół roku pumptracka

Remont remizy i nowy wóz bojowy

W odpowiedzi na potrzeby trzebnickiej młodzież y, burmistrz Marek
Długozima zdecydował o budowie
pumptracka, któr y już od blisko pół
roku służ y fanom zabaw y na asfaltow ym torze z hopkami. Koszt budow y
to ponad 300 t ys.

W Cerekwicy trwa remont remizy, która przygotowywana jest na zakup nowego
wozu bojowego dla tutejszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Lekki wóz strażacki,
podobny do tego, jakim dysponują strażacy
ochotnicy z Marcinowa, już wkrótce pojawi
się w sołectwie.
W ramach prowadzonych prac
odnowione zostanie pomieszczenie remizy, zamontowane zostaną nowe szafki na sprzęt oraz
nowa brama wjazdowa. Utwardzony zostanie także podjazd
przed remizą i świetlicą.
– Wiem, jak ważne są jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej,
więc stale dbam o ich doposażanie. W ubiegłym roku przekazałem strażakom sprzęt wart blisko
150 tys. zł, który został zakupiony w ramach dofinansowania,
jakie Gmina Trzebnica otrzymała z Funduszu Sprawiedliwości.
Wcześniej kupiliśmy nowe auta
bojowe dla OSP Skoroszów oraz
OSP Marcinowo, gdzie również

powstała nowoczesna remiza.
Teraz planujemy zakup wozu dla
OSP w Cerekwicy, gdzie dobiega
końca remont remizy. W planach
jest także budowa nowej remizy
w Ujeźdźcu Wielkim – powiedział burmistrz i dodał: – W tym
miejscu pragnę również podziękować wszystkim strażakom
z naszych gminnych jednostek
OSP, na czele z komendantem
Kazimierzem Grabowskim, za
trud niesienia bezinteresownej
pomocy drugiemu człowiekowi
oraz za bardzo dobrą współpracę.
Wiceprezes OSP Cerekwica,
sołtys i jednocześnie radny Rady
Miejskiej Edward Sikora dziękując za otrzymane wsparcie od
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Asfaltowy tor rowerowy Pumptrack
składa się z garbów, zakrętów, profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych w takiej kolejności, by możliwym
było rozpędzanie się i utrzymywanie
prędkości bez pedałowania. Przeszkody toru wraz z zakrętami tworzą zamkniętą pętlę. – Tor rowerowy

pumptrack, podobnie jak nowy skatepark czy street workout park, powstał
dzięki zaangażowaniu trzebnickiej
młodzieży. To jej przedstawiciele przychodzą do mnie z inicjatywą i pomysłami oraz odpowiednią energią. Miło
jest patrzeć na entuzjazm w oczach
młodych ludzi, których oczekiwań nie

chcę i nie mógłbym zawieść. Stąd kolejna inwestycja z myślą o nich i dla nich
– mówił burmistrz Marek Długozima.
Wiosna sprawiła, że amatorzy zabawy
na pumptracku wrócili na tor. Zapytaliśmy ich co sądzą o tej inwestycji.
[sh]

▶ Tr wa re m o nt re mi z y w Ce re k wic y p rowad zony p r ze z Z ak ł ad M u rar s k i K a z imie r z a Z aj ą c a . N a z dj . b u rmist r z M are k D ł u goz im a oraz so ł t ys , wice p re ze s OSP z Ce r e k wic y i rad ny
R ad y M iej s k iej Edwar d Sikora .

burmistrza powiedział: – Ten remont i nowy wóz bojowy pomoże
nam w realizacji naszych zadań
oraz ratowaniu ludzkiego życia.

Cieszymy się, że ochotnicza straż
pożarna jest doceniana, a nasz
trud dostrzegany i wspierany.
Na terenie Gminy Trzebnica

znajduje się 8 jednostek ochotniczej straży pożarnej.
[sh]

▶ N ow y p u mp t rac k st a ł się j e d ny m z u lu b ionyc h miej sc

▶ Wsp ó lne z dj . b u rmist r z a z p r ze d st awic ie l ami m ł o d z ie ż y.

▶ W ramach remontu pojawi ła się nowa brama wjazdowa, w ykonane zostanie również ut wardzenie podjazdu. Zgodnie z obietnicą burmistrza, na
potrzeby lokalnego OSP, zakupiony zostanie również now y wóz bojow y.

▶ W Ur zę d z ie M iejs k im o d by ł o s ię s p ot k anie b u rmist r z a z p r ze d st awic ie l ami OSP Ce re k wic a , p o dc z as k tór e go om awiano z aku p nowe go woz u
b oj owe go.

Grzesiek Paruzel

Marcel Brzykcy

Łukasz Pełka

Szymon Wacławek

Dominik Szakoła

Uważam, że na pumptrucku można w bardzo fajny sposób urozmaicić sobie czas, ucząc się nowych
trików, a także spotkać się w gronie znajomych, zamiast siedzieć
przy komputerze. Jest to dobra
alternatywa dla dzieci, które przychodzą tutaj po szkole, gdy na
dworze zaczyna być ciepło. Myślę,
że powstanie tej inwestycji było
bardzo dobrą inicjatywą ze strony
burmistrza.

Nie jest to może największy
pumptruck, ale nie ma ich w Polsce
za wiele. A ten mamy w Trzebnicy
i nie trzeba nigdzie daleko jeździć,
by ćwiczyć, a przede wszystkim
dobrze się bawić. Nawierzchnia
jest gładka, dobrze przygotowana i bardzo przyjemnie się po niej
jeździ. Można tutaj rozwijać duże
prędkości, co jest pomocne przy
wykonywaniu różnego rodzaju trików. Razem z kolegami rozwijamy
tu nasze umiejętności.

Wybudowanie pumptrucka było
słuszną decyzją ze strony pana
burmistrza. Można tutaj nauczyć
się wielu trików na hulajnodze,
deskorolce czy rowerze. A także
jest to dobre miejsce, aby aktywnie spędzić wolny czas z kolegami.
Przychodzę tutaj praktycznie codziennie.

Na hulajnodze jeżdżę od 5 lat.
Uważam, że taki pumptruck jest
dobrym miejscem do aktywnego
spędzania wolnego czasu. Trasa
jest dobrze wyprofilowana i wygodnie się po niej jeździ. Są to dobrze wydane pieniądze.

Dobrze mi się jeździ na pumptrucku, można poskakać, a czasami
nawet efektownie wywrócić się.
Bardzo lubię tutaj przychodzić
szczególnie gdy mi się nudzi. Spędzam tutaj każdego dnia po 2-3
godziny. Jeżdżę od samego początku wybudowania tego obiektu
i widzę, że gdy tylko robi się cieplej
przybywają tu prawdziwe tłumy.

R

▶ N a te r e nie G m iny Tr z e b nic a d z ia ł a os ie m j e d noste k O c hot nic zej St raż y Poż arnej .

▶ Wóz b oj ow y z aku p iony na p ot r ze by OSP z M arc inowa . Po d o b ny ju ż wk r ótce z as ili je d nost kę z Ce r e k wic y.

m ł o d yc h t r ze b nic z an .
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Otwarcie Wicekonsulatu
– 15 marca w Sali Wielkiej Starego Ratusza we
Wrocławiu, na zaproszenie Ambasadora Węgier
dr. Orsolya Zsuzsanny Kovács oraz konsul generalnej Węgier Adrienne Körmendy, miałem
przyjemność uczestniczyć w niecodziennej uroczystości otwarcia Wicekonsulatu Węgier we
Wrocławiu. Dziękuję za to wyróżnienie – powiedział burmistrz Marek Długozima. Oficjalnego
otwarcia placówki dokonali wspólnie: Minister
Spraw Zagranicznych Węgier Peter Szijjarto, reprezentująca rząd minister Beata Kempa oraz prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.
Wicekonsulat Węgier we Wrocławiu będzie stanowił część
Konsulatu Generalnego Węgier
w Krakowie. Będzie to mała, jednoosobowa misja konsularna,
którą pokieruje wicekonsul Sándor Nedeczky. Ten doświadczony
dyplomata węgierski był już m.in.
przez 4 lata konsulem w Krakowie,
zna Polskę i mówi po polsku.
– Polska i Węgry to dwa bratanki. Kraje, które od lat lubią się
i szanują, zacieśniając współpracę
i przyjaźń między naszymi narodami. Dotychczas regionem
Dolnego Śląska zajmował się nasz
konsulat generalny w Krakowie.
Wicekonsulat Węgier we Wrocławiu będzie rozwijać kontakty
społeczne, polityczne i kulturalne
pomiędzy naszym krajem a województwem dolnośląskim i Wrocławiem – mówi László Marek
Szubert, konsul Węgier w Krakowie.
Minister Beata Kempa podkreśliła
wagę tego wydarzenia w kontek-

ście budowanych od stuleci przyjacielskich relacji między narodem
polskim i węgierskim. Zwróciła także uwagę na bardzo dobrą
współpracę między rządami, a za
przykład podała ostatnią wspólną akcję pomocy humanitarnej
ofiarom wojny domowej w Syrii.
Dodała, że data wydarzenia jest
nieprzypadkowa, bo otwarcie nastąpiło na dzień przed świętem narodowym Węgier, które nowy wicekonsul będzie mógł już spędzić
na Dolnym Śląsku.
Patrząc na historię Wrocławia
znaleźć można wiele śladów węgierskiej obecności, które przetrwały do dziś – podkreślał Jacek
Sutryk, prezydent Wrocławia. –
W zachodniej nawie Starego Ratusza znajdują się herby króla Węgier
Macieja Korwina. Natomiast we
wrocławskiej katedrze pochowany jest przedstawiciel węgierskiej szlachty Jan V Thurzo, który
w XVI wieku był wrocławskim
biskupem. To jemu zawdzięcza-

▶ N a z dj . Ad am Ruc i ńs k i b u rmist r z Śr o d y Śl ąs k iej wsp ó lnie z ▶ Po dc z as u r o c z ystośc i ob e c na by ł a r ów nie ż t r ze b nic z ank a Al e k s an d ra R zew u s k a , k tó b u rmist r ze m M ark ie m D ł u goz im ą.

▶ Oficjalnego otwarcia placówki dokonali wspólnie Minister Spraw Zagranicznych

Wę g ie r Pe te r Sz ij jar to, re p re ze nt uj ąc a r z ąd ministe r B e at a Ke mp a ora z p r e z yde nt Wr o c ł awia Jace k Su t r y k .

my ufundowanie nowego portalu
zakrystii, uważanego za pierwsze
dzieło renesansu na Śląsku – dodał
prezydent.
– Polskę i Węgry łączą od zawsze bardzo dobre relacje, które
teraz zostaną przeniesione również
bezpośrednio na region Dolnego
Śląska za sprawą otwartego dziś wicekonsulatu. Pozwoli to zacieśnić
dobrą współpracę gospodarczą,
turystyczną i kulturalną. Co ciekawe, Trzebnica w 2017 roku brała
udział w obchodach Roku Kultury Węgierskiej, w ramach których
w naszym mieście gościła wystawa
"Bogactwo ubóstwa. Święte kobie-

▶ Bu rm ist r z M are k D ł u g oz im a na u r o c z ystoś ć ot warc ia wice ko nsu l at u zost a ł z ap ro s zony p r ze z ko nsu l g e ne ralną Wę g ie r Ad rie nne Kö rm e nd y.

ty Polski i Węgier w średniowieczu”. Podczas jej otwarcia konsul
generalny Węgier Adrienne Körmendy stwierdziła, że Trzebnica
jest dowodem intensywnych kontaktów polsko – węgierskich, które
mają wielowiekową tradycję. Dziś
te kontakty zostały jeszcze bardziej
wzmocnione. Wicekonsulowi Sándor Nedeczkemu gratuluję i życzę
owocnej pracy na rzecz dialogu
polsko-węgierskiego – mówił burmistrz Marek Długozima.
Wicekonsulaty jako jednoosobowe misje dyplomatyczne to
nowa propozycja Ministerstwa
Spraw Zagranicznych Węgier. Na

świecie powstały już 22 takie placówki m.in. w Edynburgu, Manchesterze i Lyonie. Węgry mają
w Polsce 3 przedstawicielstwa:
ambasadę w Warszawie, konsulat
generalny w Krakowie i wicekonsulat we Wrocławiu oraz 4 konsulaty honorowe w Łodzi, Poznaniu,
Bydgoszczy i Szczecinie.
Wicekonsulat Węgier we Wrocławiu jest na pierwszym piętrze
w biurowcu Save The World, przy
ul. Łaciarskiej 4. Uroczystość swoim występem uświetnił zespół
Cseki-Duka-Lisztes Trio.
[sh]

▶ Uro c z ystość s woim w ystę p e m u ś wie t ni ł ze s p ó ł C se k i - D u k a
- Lis z te s Trio.

▶ Uro c z ystość ot warc ia w ice konsu l at u o d by ł a się 15 m arc a w S ali Wie lk iej St are go R at u s z a we Wr o c ł awiu .

ra m a wę g ie r s k ie p o c ho d ze nie.
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Dzieci pomagają zwierzętom
Światowy Dzień Kota przedszkolaki z Gminnego
Przedszkola nr 2 obchodzą bardzo uroczyście. Pośród
wielu działań dzieci poznają nie tylko wszystkie zwierzęta i ich zwyczaje, nie tylko wyruszają na wycieczki
w poszukiwaniu trzebnickich kotów, ale również uczą
się jak szanować zwierzęta i im pomagać. W związku
z tym w placówce zorganizowano zbiórkę karmy, zabawek i innych akcesoriów dla zwierząt. Akcją koordynowała nauczycielka – Agnieszka Jaskułowska.

W minioną środę 20 marca
dzieci z grupy V wraz z nauczycielką Małgorzatą Szczurek, panią
dyrektor Katarzyną Stępień oraz
koordynatorem akcji, udały się do
Urzędu Miejskiego na spotkanie
z burmistrzem Markiem Długozimą. Przedszkolaki z radością
przekazały na ręce pana burmistrza zebrane produkty, które trafią do bezdomnych zwierząt.

– Jestem zbudowany waszą
postawą. Tym jak rozumiecie potrzeby naszych braci mniejszych
i potrafiliście w zbiórkę zaangażować całe wasze rodziny. Obiecuję,
że zebrane przez was rzeczy trafią
do bezdomnych zwierząt. Gratuluję wam i waszym rodzinom,
a także pani dyrektor i paniom
koordynującym akcje – powiedział burmistrz, który przygoto-
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wał drobne upominki dla dzieci.
Bardzo cieszymy się, że
w zbiórkę zaangażowały się dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych wraz z rodzicami i pracownikami. Serdecznie dziękujemy
za okazaną pomoc i dobre serce!
– powiedziała dyrektor Katarzyna Stępień.
[jb]

▶ D z ie c i z Pr ze d s z ko l a nr 2 , z o k azj i Św iatowe g o D nia Kot a , zo r g ani zowa ł y sp e cjalną z b ió rkę ż y w noś c i d l a b e z domnyc h z wie r z ąt . Ze b rane d ar y p r ze k az a ł y do roz d ysp o nowania b u rmist r z ow i M arkowi D ł u g oz imie.
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Dzień Kobiet w Trzebnicy
Przeboje Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu zespołu Sax&More zabrzmiały 8 marca
w sali widowiskowo-kinowej Gminnego Centrum Kultury z okazji Dnia Kobiet. Do wspólnego świętowania wszystkie Panie zaprosił
burmistrz Marek Długozima.
„Zacznij od Bacha”, „Moja
droga ja Cię Kocham”, „Chałupy welcome to” – te i wiele innych przebojów w saksofonowej
aranżacji wzbudziło zachwyt
zgromadzonych na widowni Pań.
–Jestem pod wielkim wrażeniem koncertu i piosenek niezapomnianego mistrza, jakim był
pan Wodecki. Przypomniałam
sobie swoją młodość. Dziękujemy burmistrzowi za zorganizowanie tego koncertu oraz za pamięć o naszym święcie. Co roku
8 marca zaskakuje nas czymś
nowym – mówiła pani Bogusława, a pani Jolanta dodała: – To
już moje kolejne święto kobiet
z Gminą Trzebnica. Zawsze
z chęcią uczestniczę w tych koncertach, które w tej nowoczesnej
sali nabierają dodatkowych barw.
Świetnie się bawiłam, a teraz
z koleżankami idziemy odwie-

dzić artKawiarnię, w końcu to
nasz dzień.
Ze sceny życzenia dla wszystkich Pań skierował burmistrz
Marek Długozima – Cieszę się, że
tak licznie odpowiedziałyście na
moje zaproszenie drogie Panie.
Ten wieczór, a także niezapomniany koncert jest dedykowany
Wam, bo bez Was nasz świat zostałby pozbawiony barw. To Wy
kobiety sprawiacie, że nasze życie
staje się piękne. W tym miejscu
chciałbym podziękować za Waszą obecność, energię i wszelkie
przejawy zainteresowania życiem
naszego miasta i gminy – powiedział burmistrz. Tego dnia dla
Pań przygotowano jeszcze jeden
prezent – specjalnie wypiekane
babeczki, rozdawane przy wyjściu z sali kinowej.
Uczestniczki koncertu licznie też odwiedziły Gminną art-

▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a ż yc z y ł ws z yst k im Paniom w d niu ic h ś wię t a ws z yst k ie go
naj l e ps ze g o.

Kawiarnię, gdzie czekały na nie
specjalnie przygotowane desery
oraz drinki. Tym samym Dzień
Kobiet trwał jeszcze na długo po
zakończeniu części oficjalnej.

Zespół Sax&More wystąpił
w składzie: Robert Kuś – saksofon, Paweł Pawlicki – saksofon,
Paweł Malczewski – saksofon,
Piotr Szwec – saksofon, Bartek

Chojnacki – kontrabas, Piotr
Świętoniowski – piano, Piotr
Zarecki – perkusja oraz Jacek
Zamecki – wokal.
[sh]
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▶ S ł o d k ie bab e c z k i by ł y do d at kow y m p r e ze nte m p r z ygotowany m d l a Pań .
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WIOSNA W TRZEBNICY
W Gminie Trzebnica nikt nie czeka na wiosnę z taką niecierpliwością,
jak małe dzieci. Najmłodsi mieszkańcy chcą jak najszybciej zrzucić ciężkie
kurtki i czapki oraz tęsknią za zabawą na świeżym powietrzu. Dokładnie
w kalendarzowy pierwszy Dzień Wiosny burmistrz Marek Długozima zaprosił dzieci z przedszkoli oraz oddziałów zerowych, aby pomogły przegonić Panią Zimę i godnie powitały w progach Trzebnicy Panią Wiosnę.
Odzew dzieci był ogromny
i dokładnie 21 marca o 10:00 rano
ponad 800 dzieci z 11 placówek
stawiło się wraz z wychowawcami i opiekunami na trzebnickim
deptaku. Dzieci były kolorowo
przebrane i dzierżyły w rękach

kwiaty jako symbol wiosny. W całej Trzebnicy rozległa się wspólnie
odśpiewana przez uczestników
marszu piosenka „Maszeruje wiosna”, a w drodze do Rynku dzieci
skandowały najgłośniej jak potrafiły „Idź stąd Pani Zimo w końcu,

bo my chcemy grzać się w słońcu!”
oraz „Wiosno, wiosno usłysz nas!
Przybądź – już na ciebie czas!”.
I z pewnością właśnie te okrzyki
ostatecznie przekonały Zimę, że
jest niemile widziana. Odjechała
z trzebnickiego Rynku na północ

na rowerze, zapowiadając, że wróci
tu za rok. Dzieciom udało się skutecznie przywołać Panią Wiosnę,
która w całej krasie: w kwiatach
i wśród ćwierkania ptaków, pojawiła się w drzwiach trzebnickiego
Ratusza... Wiosna obiecała dzieciom, że zostanie na dłużej i z każdym dniem będzie czynić Trzebnicę cieplejszą i bardziej kolorową.
W ramach powitania Wiosny
tradycyjnie już od 5 lat organizowany jest także konkurs na najpiękniejszą Marzannę – symbol
zimy. Dzieci przygotowały w tym
roku tak wyjątkowe kukiełki, że

jury nie było w stanie wyłonić tylko jednego zwycięzcy. Tytuł najpiękniejszej Marzanny przyznano
zbiorowo wszystkim twórcom,
po czym zabrano je w wielkim
koszu z rynku, aby przypadkiem
nie skusić Pani Zimy do powrotu.
Dzieciom w uznaniu za ich trud
i skuteczne przywołanie nowej
pory roku wręczono dyplom oraz
poczęstowano cukierkami, po
czym wszyscy opuścili Rynek już
w wiosennych humorach.
[ksz]

▶ Bu rmist r z M ar e k D ł u goz im a se r de c z nie p r z y wit a ł ws z yst k ie d z ie c i , k tó -

▶ Z p iose nk ą na u st ac h , z ko l or ow y mi k wiat ami , d z ie c i p r ze m as ze r owa ł y

▶ „ I d ź st ąd Pani Zim o w ko ń cu , b o my c hce my g r z ać się w s ł o ń cu ” – t ak

▶ Pani Wiosna z mie r z aj ąc p owo li p o R y nku wit a ł a d z ie c i k wiat ami.

r e p r z y by ł y w raz z op ie k u nami na R y ne k , by p r z y wit ać wiosnę.

k r z yc z a ł y d z ie c i do Pani Zimy.

de p t ak ie m w ce lu z ł oż e nia M ar z anny w wie lk im kos z u .

▶ Pani Zim a o dj e c ha ł a , l e c z ob ie c a ł a w r ó c ić w g ru d niu .

▶ Po dc z as p ow it ania w iosny nie m o g ł o z ab rak nąć t r ze b nic k iej m as kot k i –

▶ D z ie c i p r z y by ł y z ko l or ow y mi M ar z annami o ra z has ł am i z ac h ę c aj ąc y m i

▶ J u r y nie by ł o w st anie w y ł onić j e d nej naj p ię k niej s zej M ar z anny, d l ate go

z im ę do op u s zc ze nia Tr ze b nic y.

Su p e r Kot a .

t y t u ł naj p i ę k niej s z ej p r z y z nano ws z yst k im .

▶ Z a t ru d i s k u te c z ne p r z y wo ł anie w iosny, d z ie c i ot r z y m a ł y s ł o d k i p o c z ę st u ne k .

▶ Krótkie przedstawienie, autorstwa Wiesławy Kucięby, w wykonaniu pracowników Gminnego Centrum Kultury, zostało nagrodzone gromkimi brawami.

▶ Ko l or owe bal ony s y m b o li zowa ł y wios nę.

▶ Ko l or owe M ar z anny ze b rane w kos z u o dj e c ha ł y d al e ko, by nie k u sić
Pani Zimy do p ow r ot u .
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA
GMINY TRZEBNICA
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Trzebnica dla części terenu miasta Trzebnica.
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.
U. 2018 poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 3
października 2008 roku o udostępnianiu informacji o śro dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.
Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Miejską w Trzebnicy uchwały Nr V/57/19 z dnia
12 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla części terenu miasta
Trzebnica.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany
studium.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55100 Trzebnica, w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz
Gminy Trzebnica.

/tr zebnica
/tr zebnica
Więcej informacji
znajdziesz zawsze

/gminatr zebnica

w SOCIAL MEDIA
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Kasia Mędryk z nowym singlem
Kiedyś ocaliła życie dziecku. Dziś Kasia Mędryk debiutuje ze swoją autorską piosenką
pt. „Walka”. Tworzy autorskie programy edukacyjno–muzyczne dla najmłodszych. Pracuje jako specjalista do spraw transportu. Jest
też konferansjerką. Kasia Mędryk, 32-latka
z Trzebnicy, odkrywa dziś swój talent artystyczny i publikuje własną piosenkę autorską.
Kiedyś ocaliła życie dziecku.
Dziś Kasia Mędryk debiutuje ze
swoją autorską piosenką pt. „Walka”
Tworzy autorskie programy
edukacyjno–muzyczne dla najmłodszych. Pracuje jako specjalista do spraw transportu. Jest też

konferansjerką. Kasia Mędryk,
32-latka z Trzebnicy, odkrywa dziś
swój talent artystyczny i publikuje
własną piosenkę autorską – „Walka”.
– Jest to mój bardzo osobisty
przekaz. Piosenka obrazuje życie
i wszystkie możliwe „smaki” ist-

Marek Długozima

Burmistrz Gminy Trzebnica

nienia – od goryczy porażki, po
słodki smak zwycięstwa – mówi
Kasia Mędryk, wykonawczyni
utworu „Walka”, który zadebiutował w dystrybucji cyfrowej 10 marca 2019 roku nakładem wytwórni
Delphy Records. – Chciałam, aby
utwór przekazywał sto procent satysfakcji z nabytego doświadczenia
i co za tym idzie, dojrzałości, która
pozwala zwyciężyć tytułową walkę
z niejednym, życiowym problemem – dodaje wokalistka.
Piosenka Kasi Mędryk, utrzymana w skocznym, „wiosennym”
klimacie, to idealna propozycja
dla osób ceniących sobie proste,
nieskomplikowane melodie i klarowny rytm, który szybko wpada
w ucho. Utwór autorstwa Waldemara Maszyńskiego (muzyka)
i Michała Książka (tekst), inspirowany był twórczością m.in. takich artystów jak Jennifer Lopez,
C-Bool czy Natalia Nykiel i Margaret. Kasia Mędryk zdradza, że
dzięki piosence, udało się jej zamknąć stary etap i rozpocząć nowy
rozdział w swoim życiu. Produkcja
odbywała się pod czujnym okiem
zespołu Delphy Records, pierwsze-

go w Polsce inkubatora artystycznego dla wokalistów.
– Zależało mi na współpracy
z wytwórnią, która pomoże przebrnąć przez wszystkie etapy produkcji. Od stworzenia tekstu, przez
„opakowanie” go w muzykę i na
publikacji czy promocji kończąc –
mówi Kasia. – Podczas współpracy
z Delphy Records uświadomiłam
sobie, jak wielką rolę w osiąganiu
sukcesu odgrywa zaangażowanie,
konsekwencja i dyscyplina. Cały
czas nad tym pracuję! – dodaje.
Kasia Mędryk to utalentowana
artystka z Trzebnicy, która na co
dzień pracuje w branży logistycznej, jest także autorką własnych
programów edukacyjnych dla
dzieci oraz animatorem dziecięcym. Podczas jednej z wycieczek
w góry w 2017 roku, ocaliła życie
dziecku, które na wysokości zaczęło tracić przytomność. – Kiedy
lekarz przybył na miejsce powiedział, że gdyby nie moja pomoc,
dziecko by umarło. Ta historia wiele dla mnie znaczy i wpłynęła na to,
kim jestem teraz i jaką wiadomość
chcę przekazać do świata – tłumaczy Kasia.

– Gratuluję Katarzynie Mędryk
talentu i dążenia do osiągnięcia
sukcesu. Jest to kobieta wielu talentów, która walczy o swoje miejsce wśród trzebnickich artystów.
Cieszę się, że na gminnej scenie co
chwilę pojawiają się osobowości,
które mają szansę pokazać się szerszej publiczności. Życzę powodzenia – powiedział burmistrz Marek
Długozima.

Utwór „Walka” na platformach cyfrowych: http://www.delphy.pl/KasiaMedrykWalka
Okładka do pobrania w dużej rozdzielczości: https://bit.ly/2XPrY4O
Zdjęcie z notatki w dużej rozdzielczości: https://bit.ly/2VFrIDs
KONTAKT / Kasia Mędryk: m.: listy.kate@gmail.com t.: 603 164 575
Facebook: www.facebook.com/kasia.medryk
Instagram: www.instagram.com/kasiamedryk
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Trzebnica ul. Wrocławska 10E / Wrocław ul. Królewiecka 72
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– co sadzimy i jak pielęgnujemy
rośliny wiosną i latem?
Ogród czy przydomowy balkon to miejsce, w którym łączymy pracę i wypoczynek. Abyśmy mogli cieszyć się zadbanym i zdrowym ogrodem, musimy go pielęgnować przez cały rok. W każdym miesiącu mamy do wykonania pewne prace, o których warto wiedzieć i zaplanować je nieco wcześniej.
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Jubileusz Państwa Haliny i Zbigniewa Kalinowskich
Pan Zbigniew jest rodowitym wrocławianinem.
Panią Halinę poznał tuż po zakończeniu służby
wojskowej w 1967 roku. Już rok później zostali
małżeństwem, a w rocznicę ślubu urodziła się ich
pierwsza córka Magdalena. W kolejnych latach na
świat przyszli: syn Arkadiusz, syn Norbert i najmłodsza córka Tatiana.

Pan Zbigniew pracował jako kierowca – najpierw
w mleczarni w Trzebnicy, a potem pracował
w PSS Społem, następnie również jako kierowca
w PKS we Wrocławiu, a potem w Wołowie. Od
2007 roku przeszedł na emeryturę, obecnie dorabia do emerytury jako kierowca u prywatnego
przewoźnika.

Pani Halina pracowała zawodowo przez krótki
okres, ponieważ zajmowała się wychowywaniem
dzieci, obecnie również przebywa na emeryturze.
Państwo Kalinowscy doczekali się czworga dzieci, dziesięciorga wnucząt i trojga prawnucząt i są
… bardzo szczęśliwi. [mw]

W najbliższych tygodniach na łamach Panoramy Trzebnickiej będziemy prezentować kolejne fragmenty książki pt. „Koty Trzebnickich
Wzgórz” autorstwa pani Danuty Kamińskiej i dr. Pawła Orzechowskiego. To opowieść o kotach zamieszkujących nasze miasto, ale również
o ludziach, a także miejscach tworzących bogatą historię regionu. Jestem przekonany, że spacer kocimi śladami po Trzebnicy i próba odnalezienia bohaterów książki, będzie wspaniałą zabawą dla całej rodziny.
Życzę miłej lektury!
Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

Pieśń I

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

wej 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.
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Koty Trzebnickich Wzgórz
Moje miasto? – baśń wyśniona
i tradycja, która łączy.
A wieść gminna jest skarbnicą
wierzeń, także pragnień ludu.

▶ Państ wo H alina i Zb ig niew Kalinowsc y p o dc z as pa ź d z ie rniko -
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Baranku Boży…
Bądź przy mnie
Stop zimne serca
Dodaj otuchy
Wypełnij pustkę
Napełnij wiarą i nadzieją
Bądź.

Ekspozycja
Wśród pradolin
leśnych duktów
tu i ówdzie
ktoś się skrada.
Kocie ślady, kocie łapki,
cicho stąpa.
Coś zagada.
I wyłania się i mruczy.
I spojrzeniem cię ogarnia.
– Usiądź przy mnie
I posłuchaj.
O Trzebnicy pieśni mruczę.
Z legendami o tych dziejach
co budują ludzkie więzi.
z podaniami sie bratamy,
bo tradycja –
drogowskazem.
A wieść gminna – serca łączy.
Słuchaj więc, co wieść ta głosi.
Bo z duchami, tych z przeszłości,
co wciąż są i krążą wokół,
mruczeć będzie koci ród.
Pora zacząć.
Kotku, mrucz.

Na początku Bóg stworzył… i widział, że były dobre
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„Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił
się nad wodami.” /Rdz 1,1/

W ten sposób Stwórca rozpoczął swoje dzieło, najwspanialsze dzieło, jakie można
stworzyć. W kolejnych dniach Bóg stworzył sklepienie niebieskie oddzielające wody
górne i dolne, ląd i roślinność, Słońce, Księżyc i gwiazdy, aby mogło rozwijać się
życie na ziemi, wreszcie zwierzęta wodne i latające. Zanim Bóg odpoczął w dniu
siódmym, stworzył najważniejsze istoty na ziemi.
„Potem Bóg rzekł: <Niechaj Ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło,
zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów!> I stało się tak.
Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po Ziemi. I widział Bóg, że były dobre”. /Rdz 1,24-25/
„A wreszcie rzekł Bóg: <Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam.
Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad Ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po Ziemi!.
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę”. /Rdz 1, 26-27/

Bóg umieścił swoje najwspanialsze stworzenia w pięknym ogrodzie, w Edenie.
Człowiek był szczęśliwy i szczęśliwe były zwierzęta. Nikt nikomu nie czynił krzywdy. Człowiek uprawiał ogród i go doglądał.
Wtenczas też Bóg ostrzegł człowieka: „Ze wszystkich drzew tego ogrodu możesz
spożywać, z wyjątkiem drzewa poznania dobra i zła, bo gdy z niego spożyjesz, na pewno umrzesz.” Człowiek słuchał Pana i był mu wierny. Najwspanialsze

ze zwierząt, które Bóg stworzył – psy i koty, czuły, że do drzewa rosnącego w środku
ogrodu nie wolno podchodzić, nie wolno po nim skakać. Leżały w cieniu innych
drzew i obserwowały człowieka.
Wtem zauważyły złego ducha pod postacią węża, który kusił człowieka do popełnienia grzechu. Podbiegły do ludzi i zaczęły szczekać, miauczeć, co w ich rozumieniu
oznaczało: nie róbcie tego… nie popełnijcie grzechu… Niestety, ogarnięty pychą
człowiek chciał być ważniejszy od swojego Stwórcy. Zgrzeszył… Bóg się rozgniewał...
Wyrzucił człowieka z raju… Na ludzi czekał ból, choroby, ciężka praca aż do śmierci… Bóg jednak tak bardzo kochał człowieka, że dał mu szansę. Jeżeli w swoim życiu
będzie Jemu wierny, czeka go nagroda i wróci z powrotem do Edenu…
Potem Bóg powiedział do swoich ukochanych zwierząt: „Pójdźcie za grzesznymi
ludźmi, pomagajcie im w ich życiu, towarzyszcie im”.* Wtedy para psów i para
kotów poszła za niewiastą i mężczyzną, gdy wychodzili z raju. Ludzie, psy i koty
rozmnożyły się i zaludniły Ziemię. Jak nakazał Bóg, zwierzęta były przy każdym
człowieku. Powstały różne rasy ludzi, powstały różne rasy psów i kotów. Psy poma-

gały człowiekowi żyjącemu w krainie lodu w polowaniach i podobnie Aborygenom
w Australii. Psy pilnowały bezpieczeństwa osad ludzkich na Syberii i Ameryce. Koty
pilnowały dobytku ludzkiego na całym świecie. W Starożytnym Egipcie były nawet
otoczone kultem i towarzyszyły faraonowi w drodze do innego świata. Psy pasterskie
pilnowały owiec, gdy pasterze oddawali pokłon małemu Jezusowi – synowi Stwórcy,
którego Ten wysłał, aby pomóc człowiekowi w zbawieniu.
Każdemu człowiekowi, który żyje zgodnie z Jego przykazaniami, Bóg po śmierci
przygotował miejsce po swojej prawicy. Każdemu psu i kotu w nagrodę za swój trud
Bóg przygotował miejsce u swoich stóp.
* słowa Boga powstały w wyobraźni autora opowiadania
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Wędkarze z wizytą
Prezes Koła PZW nr 23 w Trzebnicy Karol Wszołek oraz
trener Rafał Chwaliński z Sekcji Sportów Wędkarskich
„Gozdawa Team” wraz z młodymi adeptami szkółki,
a także z utytułowanymi zawodnikami Katarzyną Kinstler-Korban i Bartoszem Korbanem, 18 marca byli gośćmi burmistrza Marka Długozimy.
Spotkanie było okazją do wręczenia listów gratulacyjnych za
zdobycie tytułu Mistrza Polski
w Wędkarstwie Spławikowym oraz
III miejsca drużynowo podczas
Mistrzostw Świata we Włoszech,
Bartoszowi Korbanowi oraz Katarzynie Kinstler-Korban za wygranie
całego cyklu Grand Prix Okręgu

PZW Wrocław w kategorii kobiet.
Gratulacje otrzymali również
najmłodsi z kadry: Filip Niedźwiedzki, Bartłomiej Czekaj, Maciej
Wojtasik oraz Artur Śliwiński, którzy osiągnęli sukces indywidualnie
i drużynowo podczas Okręgowych
Zawodów Castingsport w Żórawinie.

▶ Pr e ze s Ko ł a PZ W nr 23 w Tr z e b nic y Ka -

ro l Ws zo ł e k p o d z i ę kowa ł b u rm ist r z ow i
w imie niu w ł asny m i ws z yst k ic h z awo d ników z a wsparc ie i p op u l ar y z acj ę wę d k ar st wa .

Burmistrz Marek Długozima na
ręce prezesa Karola Wszołka przekazał wyrazy uznania dla Doroty
Komosy, zdobywczyni pierwszego
miejsca podczas Mistrzostw Europy w Wędkarstwie Spławikowym
Osób Niesłyszących we Włoszech.
Podziękowania wraz ze statuetką
dla burmistrza Marka Długozimy, za wsparcie i popularyzację
wędkarstwa w gminie, w imieniu
własnym oraz całego Koła nr 23,
przekazał prezes Karol Wszołek.
Prezes Koła opowiedział również,
że oprócz głównego celu, jakim
jest wędkarstwo, trenerzy duży
nacisk kładą na wypoczynek, rekreację, poznawanie przyrody czy

ekologię. Wiele trudu i wysiłku
najmłodszym adeptom poświęcają trenerzy i instruktorzy: Roman
Duda (instruktor), Stefan Łożyński
(instruktor), Jacek Stępień (instruktor) oraz Rafał Chwaliński (instruktor trener). W codziennej pracy
trenerów uczestniczą również
utytułowani zawodnicy: Bartosz
Korban, Katarzyna Kinstler-Korban
oraz Dorota Komosa.
Gratulując zdobytych osiągnięć, burmistrz Marek Długozima
życzył wszystkim niegasnącego
zapału i energii do dalszej pracy
oraz wypracowania kolejnych sukcesów.
[mw]

▶ Z awo d nic y ot r z y m ali o d b u rmist r z a list y g rat u l ac yj ne z a osi ąg nię te w se zonie w y nik i.
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Maraton Fitness z okazji Dnia Kobiet

Bowlingowy Dzień Kobiet
Wyjątkowe obchody Dnia Kobiet zaplanowano także
w Gminnym Parku Wodnym TRZEBNICA-ZDRÓJ. W piątek 8 marca Strefa Aktywności Sportowej – Bowling
Club został całkowicie zawładnięty przez Panie.
W ramach obchodów Dnia Kobiet
zorganizowano Pierwszy Turniej
Bowlingowy dla Kobiet pod hasłem „Kto powiedział, że kręgle są
dla facetów?”. Kręgielnia zapełniła
się uczestniczkami, które zaczęły pojawiać się już od wczesnych

godzin popołudniowych i wkrótce
opanowały wszystkie tory, bilard
i loże. Punktualnie o 18:00 rozpoczęto zmagania indywidualne.
Panie reprezentowały wyrównany poziom gry i stoczyły zaciętą
walkę o I miejsce, które przypa-

dło Sylwii Chodynieckiej. Drugie
miejsce zajęła Aneta Obroca, zaś
III miejsce przypadło Aleksandrze
Kameli. Zwyciężczynie oprócz
osobistej dodatkowo uzyskały nagrody ufundowane przez Burmistrza Marka Długozimę. Także tym
razem wszystkie upominki były
związane ze sportem i poprawą
kondycji fizycznej, a w ręce zwyciężczyń powędrowały wejściówki
na fitness i aqua aerobik. Przyzna-

▶ W k r ę g ie lni o d by ł a się z ac ię t a r y wali z acj a o miano naj l e ps zej z Pań .

no także karnety na grę w bowling.
Nagrody bardzo ucieszyły obdarowane Panie, jednak jak zgodnie
przyznały wszystkie uczestniczki
– najważniejsza była wspaniała atmosfera i prawdziwy relaks w miłym, kobiecym towarzystwie tego
wieczoru. Panie solidarnie spędziły
swoje święto bez Panów, poświadczając, że świetnie dają sobie radę
także na kręglach i z pewnością
będą chciały powtórzyć imprezę

w przyszłym roku. Dla wszystkich
osób, które także chciałaby spróbować swoich sił w grze w kręgle
w profesjonalnie wyposażonym
Bowling Clubie i poczuć prawdziwy dreszcz emocji – zapraszamy
na stronę http://trzebnicazdroj.
eu/403/kregielnia-oferta.html,
gdzie można zapoznać się z aktualną ofertą kręgielni.
[ksz]

Organizatorzy przygotowali dla
najmłodszych bogate zaplecze
gier komputerowych przystępnych dla ich kategorii wiekowej,
ale również dorosłych, którzy
mogą znaleźć wśród nich perełki

z czasów dzieciństwa. Opiekunowie będą mogli zasięgnąć rady
nt. wyboru odpowiednich gier
komputerowych pod klasyfikację
wiekową oraz zapoznać się z europejskim systemem PEGI. Główną

Z okazji Dnia Kobiet w Trzebnicy zaplanowano w tym
roku kilka ciekawych wydarzeń specjalnie z myślą
o Paniach. Na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy, w przestronnych wnętrzach Gminnego Obiektu
Sportowo-Rekreacyjnego zjawiło się blisko 70 pań, by
dokładnie 8 marca wziąć udział w specjalnie zorganizowanym maratonie fitness – wyłącznie dla kobiet.
W wyniku losowania uczestniczki podzielono na 3 grupy. Aby
urozmaicić trening, zajęcia realizowano w trzech różnych stylach
sportowych. Wszystkie uczestniczki ćwiczyły tego dnia STEP, PILATES
oraz ćwiczenia w stylu TABATA, po
kolei zamieniając się salami. Trening przeprowadziło trzech tre-

nerów, zatrudnionych w gminnym
obiekcie sportowym: Magdalena
Tyczka, Dawid Rainczuk oraz Jakub
Krawiec.
W ramach imprezy zaplanowano także poczęstunek dla wszystkich Pań – nie tylko z okazji ich
święta, ale w nagrodę za podjęte
wyzwanie i intensywny wysiłek

fizyczny. Na uczestniczki czekały
smaczne i zdrowe przekąski: shoty
tj. odżywki białkowe, proteinowe
i węglowodanowe, banany oraz
napoje przygotowane przez pracowników gminnej artKawiarni. Na
zakończenie maratonu burmistrz
Marek Długozima złożył wszystkim Paniom życzenia i pogratulował decyzji, jaką było zjawienie się
na maratonie.
– Proszę przyjąć najszczersze
życzenia z okazji Dnia Kobiet. Podobnie jak wszyscy zebrani tu
Panowie życzę Wam szczęścia,
pogody ducha oraz zdrowia. Czynicie ten świat piękniejszym i lepszym, dlatego pragniemy, abyście

poczuły się w tym dniu jeszcze
bardziej wyjątkowe. Ten wspaniały maraton to właśnie prezent dla
Was – dawka pozytywnej energii,
endorfiny w trakcie intensywnych
ćwiczeń i co najważniejsze – jutrzejsza satysfakcja z efektów, jakie
przyniosły ćwiczenia – powiedział
burmistrz.
Pomiędzy
uczestniczkami
fitnessowych zmagań rozlosowano dodatkowo nagrody: darmowe karnety na zajęcia fitness,
wejściówki na squasha, a także
inne nagrody rzeczowe.
– Jestem bardzo zbudowana
dzisiejszym dniem, nigdy jeszcze
naszego święta nie spędzałam

w ten sposób, ale jestem zdecydowana, by zrobić to znów za rok
– mówi pani Małgorzata, a pani
Aleksandra dodaje: – To wielkie
święto siły kobiet, którą pokazałyśmy dziś na treningu! Świetnie,
że było dziś nas tu tak wiele. Pokazałyśmy, jak dobrze cieszyć się
naszym świętem.
Wieczór upłynął wszystkim
uczestnikom na wspaniałej zabawie, którą – jak zgodnie stwierdziły
wszystkie zebrane Panie, należy koniecznie powtórzyć za rok. Zaś inauguracyjny Maraton Fitness z okazji
Dnia Kobiet uwieczniono na wspólnym pamiątkowym zdjęciu.
[ksz]

▶ Zw yc ię ż c z y nie z m ag ań .

pograjmy
W sobotę, 20 marca w Gminnym Centrum Kultury
i Sportu w Trzebnicy odbędzie się pierwsza edycja
Rodzinnego Turnieju Gier Elektronicznych „poGRA Jmy”. Wydarzenie to ma na celu pogłębić relacje rodzica z dzieckiem w kontekście ciągle rozwijającego
się tematu wirtualnej rozrywki.
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▶ Bu rmist r z M ar e k D ł u goz im a w ob e c noś c i t re ne rów p o g rat u l owa ł s p or towe go z ac ię c ia
uc ze st nic z ąc y m w m aratonie.

atrakcją spotkania będą konkursy
z nagrodami, ufundowanymi m.in.
przez partnerów wydarzenia oraz
rozgrywki sportowe na dużym
ekranie.
PoGRAJmy razem w sobotnie
popołudnie!!! Już 23 marca sprawdzimy, czy gry łączą pokolenia.
Poznamy współczesne trendy,
a także przeniesiemy się w czasie
i przetestujemy gry z dawnych
lat. Rodziny zmierzą się w grach
drużynowych na dużym ekranie
a dla tych miłośników domowego

zacisza przewidzieliśmy miejsce
z grami logicznymi i przygodowymi. Granie może stać się wspólną
przyjemnością dużych i małych –
mówi koordynator spotkania Paulina Franczak-Orłowska.
Podejmujemy wiele działań
dla różnych grup wiekowych, by
każdy mieszkaniec – młodszy czy
starszy, mógł znaleźć w Gminnym
Centrum Kultury coś dla siebie,
rozwijając swoje pasje i zainteresowania. Uważam pomysł za innowacyjny i przyszłościowy, dlatego

ws z yst k im

Panio m

▶ 70 kob ie t w nie co d z ie nny s p osó b p ost anow i ł o s p ę d z i ć s woj e ś w i ę to.

z przyjemnością wspieram ten
projekt. Zapraszam na spotkanie
– powiedział burmistrz Marek Długozima.
Turniej gier elektronicznych
„poGRAJmy” odbędzie się w tę
sobotę od godziny 15.00 do 18.00
w sali im. F. Mułki. W związku z zamkniętym charakterem spotkania
obowiązują zapisy, które potrwają
do 22 marca. Gorąco zapraszamy
najmłodszych w wieku 8-13 lat
wraz z rodzicami!
[jk]

▶ Ws z yst k ie uc ze st nic z k i p o d z ie l ono na t r z y g ru py w y konuj ące r óż ne ć w i -

▶ Te go d nia k r ó l owa ł y STE P, PI L ATES oraz TABATA .

▶ N a t war z ac h u c ze st nic ze k m aratonu z agoś c i ł u ś m ie c h p o do b r z e w y ko -

▶ Po m im o d ł u goś c i i inte ns y w noś c i ć w ic z e ń , ż ad nej z Pań nie b rakowa ł o

c ze nia .

nany m t r e ningu .

e ne r g ii.
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Widoczny był progres w grze
chłopców oraz postęp w indywidualnych poczynaniach. W lidzie
kadetów U15 zajęli oni 7 miejsce.
Również w indywidualnych sta-

tystykach zaznaczyli swoją obecność. Filip Mazurek z 225 punktami
był siódmym strzelcem ligi, Paweł
Trześniowski z 16 celnymi ""trójkami" był drugi, a Piotr Prześlak

był czwartym rzucającym z linii
rzutów wolnych (32/51, 63%). Teraz czekają chłopców treningi,
gry towarzyskie oraz turniejowe.
Młodziczki sekcji siatkówki roze-

grały swój przedostatni turniej
w lidze. Gościły u siebie faworytki z Kamiennej Góry, oraz zespół
z Lubina. Pierwszy mecz rozegrały
znakomicie tocząc wyrównany bój
o zwycięstwo z Sudetami Kamienna Góra. Pierwszy set to 24:26 dla
gości, drugi 26:24 dla GKS i w tie
-break'u 8:15 dla Sudetów. Rozpędzone dziewczyny wygrały pierw-

szego seta z Lubinem 25:17. Widać
było jednak jak dużo sił kosztował
je pierwszy mecz i w drugim secie
przegrały nieznacznie 23:25. W tie
break 6:15 dla gości. Podopieczne
Magdy Stasiak, grają z meczu na
mecz co raz lepiej i z pewnością
w nowym sezonie osiągną większą
stabilizację formy.
[ag]

Nowy rozdział w działalności Polonii Trzebnica został
otwarty wraz z podpisaniem porozumienia o współpracy z piłkarskim Śląskiem Wrocław. Od tej chwili
wprowadzony w życie zostaje spójny system szkolenia. Jedna z najlepszych w Polsce akademii piłkarskich
wesprze Polonię w szkoleniu młodzieży oraz rozwoju
trenerów. Płynna wymiana zawodników pozwoli na
wzmocnienie kadr obu zespołów, a największe talenty
będą miały otwartą drogę do wielkiego futbolu.

▶ Zawodnic zk i Gminnego Klubu Spor towego Gaudia Trzebnica-ZDRÓJ końc zą sezon z bezcennymi doświadc zeniami, k tóre poz wolą na budowanie silnej druż yny w prz ysz łości.

▶ W lidze kadetów U -15 sekcja kosz ykówk i zaję ła 7. miejsce.

Boks to nasza miłość
Ponad dwudziestu uczestników, półtoragodzinny trening dwa razy w tygodniu, litry wylanego potu i tysiące spalonych kalorii. Tak wyglądają zajęcia nauki
boksu w Gminnym Klubie Bokserskim, jaki na początku roku powołał burmistrz Marek Długozima.
Mimo że niektórzy trenują boks
dopiero trzeci miesiąc, już widać
ogromny postęp. Jak zapewnia
Tomasz Olszewski – inicjator powołania klubu bokserskiego i jednocześnie trener i instruktor boksu
– To sport, który nie tylko wzmocni
warunki fizyczne, ale nauczy również dyscypliny i pozwoli nabrać

większej pewności siebie. Wbrew
pozorom nauczy również spokoju
w podejmowaniu decyzji i szacunku do słabszych.
Trzebnicka grupa liczy ponad
dwudziestu miłośników sztuk
walk. W tym gronie znajdują się
również kobiety. Grupy zostały podzielone na zawodników z więk-

▶ C z ł onkowie G m inne g o K lu b u B o k se r s k ie g o.

szym doświadczeniem i początkujących. Zajęcia odbywają się
dwa razy w tygodniu. We wtorki
i czwartki. Są przeznaczone zarówno dla młodzieży od 13 roku życia,
jak i dla dorosłych, bez ograniczeń
wiekowych.
Wszelkie informacje na temat
zajęć można uzyskać na fanpage’u Gminnego Klubu Bokserskiego Trzebnica.
– Widzę ogromny potencjał
w moich podopiecznych. To ludzie, którym chce się ruszać, którym sprawia ogromną radość półtoragodzinny trening dwa razy

w tygodniu. No może tej radości
tak od razu nie widać na ich twarzach podczas zajęć, ale zapewniam, że tuż po na pewno – tak
o uczestnikach mówi jego trener
Tomasz Olszewski, który z boksem
związany jest od wielu lat – Cieszę
się ogromnie, że jest tak duże zainteresowanie tym rodzajem sportu,
że coraz więcej osób chce się do
nas przyłączyć. Dzięki uprzejmości
pana burmistrza Marka Długozimy, który dostrzegł potencjał naszej dyscypliny i zapotrzebowanie
na profesjonalne treningi, trenujemy na sali gimnastycznej w Szkole
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Przez Polonię do Ekstraklasy

Końcówka sezonu sekcji sportowych
Powoli zbliża się do końca sezon sportowy dla naszych młodych sportowców z Gminnego Klubu Sportowego Gaudia Trzebnica-Zdrój. Kadeci z sekcji koszykarskiej zakończyli swój sezon. Wygrali trzy spotkania. Po dwa z SMK Lubin i jeden z Gimbasketem.
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Podstawowej nr 3. Dziękujmy za
okazane wsparcie – dodał trener.
Podkreślił również, że niedawno udało mu się utworzyć stowarzyszenie, dzięki któremu możliwe
będzie uzyskanie dodatkowych
środków finansowych na rozwój
klubu, tym bardziej że zainteresowanie zajęciami jest bardzo duże.
“Boks to zdecydowanie nasza
miłość”, taki napis widnieje na Facebooku klubu. Zapraszamy do
zapisów! Zajęcia we wtorki o 18:00
i w czwartki o 19:00. Zapraszamy!

W podpisaniu umowy uczestniczyli: Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima, Tadeusz Pawłowski – dyrektor Akademii oraz
wieloletni trener piłkarski, Tomasz
Horwat – koordynator akademii
WKS Śląsk Wrocław, Andrzej Traczyk – prezes GKS Polonia Trzebnica, Przemysław Migdał – wiceprezes oraz Sławomir Kołodziej
– koordynator ds. szkolenia GKS
Polonia Trzebnica.
– To strategiczna dla nas umowa, na mocy której Gminny Klub
Sportowy Polonia Trzebnica oraz
klub ekstraklasy WKS Śląsk Wrocław będą ze sobą ściśle współpracowały w zakresie szkolenia
dzieci i młodzieży w akademiach
piłkarskich. Bardzo się cieszę, bo
to dla trzebnickiego klubu piłkar-

skiego z ponad 70-letnią tradycją
nowe i mocne otwarcie kolejnego rozdziału w jego historii oraz
szansa na dynamiczny rozwój
i perspektywa nowych możliwości
dla trzebnickich dzieci i młodzieży – powiedział burmistrz i dodał:
– Śląsk Wrocław to klub z wielkimi tradycjami, dwukrotny Mistrz
Polski i zdobywca Pucharu Polski,
uznana marka na Dolnym Śląsku,
która może pochwalić się jedną
z najlepszych piłkarskich akademii w Polsce. Dla Śląska, Trzebnica nie jest piłkarsko anonimowa,
to u nas odbywają się przedsezonowe zgrupowania pierwszej
drużyny, a zawodnicy i trenerzy
chwalą sobie nasze obiekty sportowe. To właśnie Fair Play Arena
jest domem dla blisko 300 dzieci

▶ W p o d p is aniu u m ow y o ws p ó ł p rac y Po l o nii Tr z e b nic a z WK S Śl ąs k Wr o c ł aw uc ze st nic z y-

li: Bu rm ist r z G m iny Tr z e b nic a M are k D ł u goz im a , Tade u s z Paw ł ows k i – d y re k to r Ak ade m ii o ra z w ie l o l e t ni t re ne r p i ł k ar s k i , To m as z H o r wat – ko o r d y nato r Ak ade m ii WK S Śl ąs k
Wr o c ł aw, An d r zej Trac z y k – p re ze s G K S Po l onia Tr ze b nic a , Pr ze mys ł aw M ig d a ł – w ice p re z e s o ra z S ł awo m ir Ko ł o d z iej – ko o r d y nato r d s . s z ko l e nia G K S Po l o nia Tr z e b nic a .

trenujących w ramach akademii
Polonia Trzebnica. Dzięki podpisanej dziś umowie współpraca między Polonią a Śląskiem zacieśni się
i ewoluuje z korzyścią dla wszystkich pionów naszego zespołu oraz
jego wychowanków. Dostaną oni
szansę treningu pod okiem najlepszych trenerów. „Przez Polonię do
ekstraklasy” – to główna idea zawarta w podpisanej dziś umowie.
Dzięki spójnemu systemowi szkolenia, stałemu kontaktowi oraz systemowi monitorowania postępów,
najzdolniejsi
wychowankowie
Polonii Trzebnica będą mieli szansę we wczesnym etapie trenować
w jednej z największych akademii
piłkarskich w Polsce działającej
pod szyldem drużyny z ekstraklasy
WKS Śląsk Wrocław.
– Zdajemy sobie sprawę, że najlepsze drużyny w historii naszego
klubu były oparte o zawodników
pochodzących z regionu. Chce-

my nawiązać do tych czasów, a za
podstawę budowy silnego Śląska
Wrocław uważamy systematyczne
wprowadzanie do pierwszego zespołu jak największej liczby zdolnych wychowanków. Mamy jedną
z najlepszych akademii w Polsce
i wierzę, że Trzebnica skorzysta na
naszych doświadczeniach. Dodatkowo chcemy regularnie szkolić
na naszych obiektach trenerów
z lokalnych klubów i organizować
szereg wspólnych przedsięwzięć –
powiedział Tomasz Horwat – koordynator akademii WKS Śląsk Wrocław
Z podpisanego porozumienia
zadowolony jest również nowy
prezes GKS Polonia Trzebnica Andrzej Traczyk: – Tą umową tworzymy solidne podwaliny pod dalszy
rozwój Akademii Piłkarskiej Polonii. Trzebnicki klub ma wspaniałe
centrum sportowe w postaci Fair
Play Areny, z którego korzystają

już ekstraklasowe drużyny. Sam
jako kierownik Śląska Wrocław
przebywałem tu wielokrotnie na
zgrupowaniach. Umowa z moim
byłym klubem pozwoli na wymianę doświadczeń oraz stworzenie
spójnego systemu szkolenia. Nasza współpraca umożliwi też szkolenia trenerów, wspólne obozy czy
udział w zajęciach tamtejszej akademii. Dodatkowym atutem jest
płynny przepływ zawodników, tak
by największe talenty miały ułatwioną drogę na szczyt. Ta umowa
pozwoli również wzmocnić kadrę
pierwszego zespołu Polonii, który
z powodzeniem walczy na czwartoligowych boiskach.
Właśnie ruszyły zapisy do Akademii Piłkarskiej Gminnego Klubu
Sportowego
Polonia-Trzebnica!
Już dziś zachęcamy dzieci do dołączenia do Akademii Piłkarskiej
Polonii Trzebnica!
[sh]
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konkurs plastyczny
SP Kuźniczysko
22 lutego w Szkole Podstawowej
im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Kuźniczysku odbył się finał I Powiatowego Konkursu Plastycznego dla
klas IV-VIII pod hasłem: „Święta
Jadwiga Śląska – patronka potrzebujących”. Do 15 lutego nadesłano 29 prac z 7 szkół i trzech gmin
powiatu trzebnickiego. Nagrody
w postaci książek, dyplomów i ze-
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stawów „małego artysty” wręczono
5 uczniom. Laureatami konkursu zostali: I miejsce – Marcelina
Kopyś kl.V S.P nr 3 Trzebnica, II
miejsce – Kryspin Falfura kl.V S.P
nr 3 Trzebnica, III miejsce – Amelia Mokrzycka S.P Kuźniczysko, IV
miejsce – Hanna Kowalik S.P Ujeździec Wielki, V miejsce – Nela Kot
S.P nr 3 Trzebnica / Gratulujemy
wszystkim nagrodzonym!

Poznajemy zawody fryzjerstwo
SP nr 1
1 marca br. dzieci z grupy przedszkolnej 0B wraz ze swoją wycho-

wawczynią panią Moniką Wyszyńską wybrały się z wizytą do
pobliskiego salonu fryzjerskiego
Quest-Trzebnica. Wszyscy mieli

TRZYMAMY FORMĘ NA LODOWISKU
uczniowie ratują dzieci
SP Masłów
Na początku grudnia 2018 r. masłowscy uczniowie wzięli udział
w ogólnopolskiej akcji „Wszystkie Kolory Świata” organizowanej
przez UNICEF Polska. Dzieci z naszej placówki przygotowały szmaciane laleczki będące symbolem
pomocy, jakiej udzielą najbardziej
potrzebującym dzieciom na świecie. W akcję włączyło się kilkoro

uczniów z klasy V oraz uczeń z kl.
IV. Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy ich kreatywności,
zręczności oraz zapału do pracy.
Pieniądze pozyskane ze sprzedaży wytworzonych laleczek zostały
przekazane na konto UNICEF-u.
Zebrane środki umożliwią zaszczepienie dzieci mieszkających
w najbiedniejszych krajach świata,
gdzie codziennie zagrażają im takie choroby jak gruźlica, odra, tężec czy polio. / K. P.-Grodecka.

SP Boleścin
W marcu chętni uczniowie z klasy
szóstej i siódmej, pod opieką pani
Anny Leszczyńskiej-Janik w ramach programu Trzymaj Formę

pojechali do Wrocławia, gdzie
skorzystali z uroków lodowiska.
Celem wycieczki było doskonalenie techniki jazdy na łyżwach,
promocja aktywnego stylu życia
oraz integracja klas i oczywiście
dobra zabawa. Uczniowie chętnie

Dzięki wygranej w Mistrzostwach
Gminy Trzebnica w Tenisie Stołowym dziewcząt, uczennice klasy
VIII ze Szkoły Podstawowej im.
św. Jadwigi Śląskiej w Kuźniczysku: Martyna Sztandera, Sara
Nowak oraz Oliwia Paszkiewicz
miały okazję sprawdzić swoje
umiejętności podczas Mistrzostw
Powiatu Trzebnickiego, które od-

były się 05 marca w Prusicach.
Po zaciętych, pełnych emocji
i dramaturgii pojedynkach, obfitujących we wspaniałe zagrania
i cudowne akcje, które musiały
zadowolić każdego miłośnika tenisa stołowego, dziewczęta zajęły
bardzo wysokie czwarte miejsce.
Gratulujemy i życzymy powodzenia na kolejnych zawodach. / Emil
Nitkiewicz nauczyciel wychowania fizycznego.

SP nr 1
W okresie przedświątecznym klasa
IVa wykazała się dużą wrażliwością i postanowiła wesprzeć chorą
Zosię, która zmaga się z chorobą nowotworową. Dziewczynka
mieszka w Śmiglu koło Kościana.
Zosia ma 10 lat i nie może chodzić
do szkoły, większość czasu spędza
w szpitalu. Pragnieniem dziewczynki było dostatnie dużej ilości

5 lutego w wielu krajach na całym
świecie obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu. W tym roku
odbył się pod hasłem „Działajmy razem!”. To już 15. edycja DBI
w Polsce, jego tematem przewodnim są prawa i obowiązki internauty, który wykorzystuje potencjał
sieci do samorealizacji, zdobywania
informacji, nauki czy zabawy, ale
również ponosi odpowiedzialność
za swoje działania. Podczas korzystania z Internetu musi pamiętać
o innych użytkownikach i szanować ich prawa. Tegoroczna edycja
Dnia Bezpiecznego Internetu za-

chęcała wszystkich do aktywnego
uczestnictwa we współtworzeniu
bezpiecznego środowiska on-line,
promowaniu pozytywnych zastosowań Internetu oraz podejmowaniu różnych inicjatyw i akcji. Z tej
okazji przez dwa tygodnie lutego
w naszej szkole odbywały się liczne zajęcia i pogadanki promujące
bezpieczeństwo w sieci (m.in. w ramach lekcji informatyki oraz na godzinach wychowawczych). W każdej klasie uczniowie dowiedzieli
się jak ważne jest przeciwdziałanie
negatywnym zjawiskom, takim jak
hejt, cyberprzemoc, uzależnienie,
czy szkodliwe treści w sieci. W efekcie tych zajęć powstały plakaty, ga-

zetki, prezentacje multimedialne,
animacje w środowisku Scratch
i aplikacji Pivot, w siódmej klasie
uczniowie nakręcili filmiki o zagrożeniach wynikających z korzystania
z Internetu a także ze smartfonów.
Uczniowie klasy ósmej w ramach
zespołowego projektu edukacyjnego przygotowali zajęcia dla młodszych kolegów i przedstawili je
w trzech grupach wiekowych. Były
to prezentacje, quiz z nagrodami
oraz film dla starszych klas. Mamy
nadzieję, że podjęta przez nas akcja
poza przekazaniem podstawowych
zasad bezpieczeństwa w Internecie, uwrażliwiła młodych na zwykłą uczciwość, traktowanie innych
z szacunkiem, pomaganie słabszym
oraz dbanie o prywatność. / Dorota
Surówka, nauczyciel informatyki

kartek pocztowych, które odmienią jej codzienność. Klasa jednak
przygotowała dla niej również karton prezentów. Dziewczynka tak
bardzo się wzruszyła, że wysłała
list z podziękowaniami. Planuje
również, jeśli tylko jej zdrowie się
polepszy, odwiedzić dzieci w szkole. Bardzo dziękuję całej klasie, rodzicom, wychowawcy oraz nauczycielom za zaangażowanie i otwarte
serce na potrzeby chorej Zosi.

Dzień Języka Ojczystego
SP Masłów
Dnia 21 lutego 2019 r. uczniowie
klas IV-VIII wzięli udział w zorganizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego
konkursie na Mistrza Poprawności Językowej. Spośród wszystkich

uczestników wyłonieni zostali
tylko najlepsi. Pierwsze miejsca
uzyskali: kl. IV – Maja; kl. V – Iga;
kl. VI – Damian; kl. VII – Karolina; kl. VIII – Izabella. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody
książkowe. Gratulujemy! / K. P.Grodecka

poezja dziecięca
SP nr 3
7 marca w Szkole Podstawowej
w Zawoni odbył się XIX Powiatowy Konkurs Interpretacji Poezji
Dziecięcej dla klas I. Uczestniczyło
w nim 21 uczniów. Tematyka tegorocznego konkursu to ,,Wiersze
Hanny Niewiadomskiej”. Pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 3 reprezentowała Alicja Janusiewicz z klasy I b. Dziewczynka
zaprezentowała wiersz pt. ,,Kropka” i odniosła ogromny sukces.
Jury wysoko oceniło zdolności
recytatorskie Alicji i przyznało jej
I miejsce. Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów. / Beata Jędruszek

Dzień Kobiet
Boleścin

OLIMPIADA WIEDZY
28 lutego uczennice ze szkoły
podstawowej nr 1 – Kamila Boczar z kl. III bG, Natalia Sornat
z kl. III aG oraz Wiktoria Wielińska z kl. III aG udały się wraz
z p. Moniką Budziak-Mielnik
do klasztoru ojców franciszkanów we Wrocławiu, aby wziąć
udział w etapie diecezjalnym
XIII Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady wiedzy o św.
Maksymilianie Kolbe. Uczen-

SP Kuźniczysko

SP Kuźniczysko

poddali się łyżwiarskim szaleństwom, z ogromną determinacją
starali się wygrać z grawitacją na
lodowisku. Wszyscy bawili się
znakomicie. Uczestnicy szczęśliwi
i zrelaksowani wrócili do domu ze
świadomością, że wyjazd był bardzo udany i należy go w przyszłości powtórzyć. / Anna Leszczyńska
-Janik

Akcja charytatywna

SP nr 1

Dzień Bezpiecznego Internetu

mistrzostwa w tenisie stołowym

możliwość przyjrzeć się z bliska
pracy fryzjerki, a także zapoznać
się z wyposażeniem salonu, tym
bardziej, że w grupie znalazł się
śmiałek , który odważył się obciąć włosy. Dzieci bacznie obserwowały pracę pani Ani i zadawały mnóstwo pytań. Każdy uczeń
na własne oczy mógł zobaczyć, że
praca fryzjera wymaga cierpliwości, staranności oraz wiedzy. Na
zakończenie spotkania pani Ania
wszystkim dzieciom zrobiła fryzury (chłopcom wystylizowała
włosy a dziewczynkom spryskała fryzury cudownie pachnącym
lakierem). Wizyta sprawiła dzieciom wiele radości i wzbogaciła je
o nowe doświadczenia oraz wiadomości. Dziękujemy pani Ani
za bardzo serdeczne i miłe przyjęcie. W ramach podziękowania
przekazaliśmy właścicielce salonu drobny upominek – pięknie
oprawione atrybuty fryzjerstwa.
/ Monika Wyszyńska
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nice zmagały się z bardzo trudnym testem składającym się
z pytań zamkniętych, a przede
wszystkim z pytań otwartych.
Po sprawdzeniu testów okazało
się, że nasza wspaniała uczennica Kamila Boczar była najlepsza
i zajęła I miejsce, a zarazem przeszła do etapu ogólnopolskiego,
który odbędzie się 3 kwietnia na
Podlasiu. Serdecznie gratuluję
całej trójce, a szczególnie Kamili
za wspaniałą postawę i ogromną wiedzę, którą się wykazała. /
Monika Budziak-Mielnik

Wystawa interaktywna
SP Masłów
W środę 6 marca 2019 r. uczniowie klas 4-8 wraz z nauczycielami
odwiedzili wystawę interaktywną
Olympus Prespective Playground.
Wydarzenie to miało miejsce na
terenie jednej z dawnych zajezdni tramwajowych we Wrocławiu.
Uczniowie mogli zobaczyć jedyne
w swoim rodzaju interaktywne

instalacje, jak również przetestować wysokiej klasy aparaty fotograficzne. Podczas zwiedzania
wykonywali zdjęcia ciekawych
ekspozycji, korzystali z przygotowanych atrakcji. Wystawa
okazała się nie tylko doskonałą
formą zabawy, dostarczając wielu
niesamowitych wrażeń, ale także
inspiracją do wykorzystania aparatów fotograficznych w różnych
dziedzinach nauki. / M. Frątczak

W sobotę 16 marca w miejscowości
Boleścin dla mieszkanek zorganizowano imprezę z okazji Dnia Kobiet. W murach miejscowej Szkoły
Podstawowej na zaproszenie Sołtysa i Rady Sołeckiej pojawiło się
blisko 60 osób – od najstarszych
po najmłodsze mieszkanki Boleścina. Wszystkim Paniom wręczono po symbolicznym goździku – kojarzącym się od lat właśnie
z obchodami Dnia Kobiet. Panie
obdarowano także czekoladową
muffinką z życzeniami, zaś najmłodsze dziewczynki tabliczkami
czekolady na osłodę tego wyjątkowego święta. Prawdziwą furorę
wywołały przewidziane tego dnia
zabiegi kosmetyczne: wykonywa-

ne gratis zabiegi okładów parafinowych oraz inne działania upiększające dłonie. Dłonie to przecież
wizytówka zadbanej kobiety,
dlatego po darmowy zabieg ustawiła się długa kolejka chętnych.
O Paniach z Boleścina pamiętał
także Burmistrz Gminy Trzebnica – Marek Długozima, który na
rzecz solenizantek przeznaczył do
rozlosowania darmowe wejściówki do Gminnej Strefy Aktywności
Sportowej tj. na basen oraz kręgielnię. Ponadto dla mieszkanek
Boleścina przewidziano upominki
w postaci voucheru do salonu fryzjerskiego, salonu kosmetycznego
oraz tzw. Flowerbox. Szczęśliwe
laureatki losowania będą mogły
wykorzystać prezenty i przygotować się do wiosny sportowymi lub

Master of English
SP nr 3
W czwartek 14 marca 2019r już
po raz drugi odbył się Powiatowy
Konkurs Umiejętności z Języka
Angielskiego "Master of English".
W konkursie wzięło udział piętnastu uczestników z dwunastu
szkół naszego powiatu. Poziom
uczestników był bardzo wysoki
i wyrównany. Uczniowie musieli się wykazać doskonałą umie-

jętnością słuchania i czytania ze
zrozumieniem tekstu w języku
angielskim, znajomością gramatyki i słownictwa języka angielskiego aby rozwiązać test
gramatyczno-leksykalny, przetłumaczyć i przekształcić zdania.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Wyniki konkursu: 1. I miejsce – Maja Adamek kl.8, PSP nr 3
Oborniki Śląskie (opiekun Marta Jastrzębska), 2. II miejsce ex

pielęgnacyjnymi aktywnościami.
Spotkanie potrwało do późnych
godzin wieczornych i jeszcze bardziej zintegrowało mieszkanki Boleścina. Wszystkie Panie opuściły
imprezę w wyśmienitych humorach, łącznie z nowo wybraną Sołtys Agnieszką Zagwojską, której
Rada Sołecka wręczyła kwiaty celebrując nie tylko Dzień Kobiet, ale
także przypadający w marcu Dzień
Sołtysa. / [ksz]

aequo: Hanna Jordanek,kl.8, SP
Kryniczno (opiekun Beata Jordanek), Klaudia Grodzińska,kl.8, SP
nr 3 Trzebnica (opiekun Paulina
Kolińska), Hanna Podyma, kl.8,
SP nr 1 Trzebnica (opiekun Aleksandra Kurzyńska), 3. III miejsce
ex aequo: Joanna Krauze, kl.7, SP
Wisznia Mała (opiekun Renata
Łakomska), Paulina Rychter, kl.8,
SP nr 2 Oborniki Śląskie (opiekun
Katarzyna Pera), Paweł Solecki,
kl.8. SP nr 3 Trzebnica (opiekun
Paulina Kolińska), Organizatorzy: Aleksandra Cichoń, Anna
Ciba, Ewelina Wolska
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Dzień Kobiet u Żabek i Bocianów
Przedszkole nr 1
8 marca 2019 roku był wyjątkowym dniem. W naszym przedszkolu swoje święto obchodzą
wszystkie kobietki, zarówno te
duże, jak i te małe. W tym szczególnym dniu chłopcy z gr. Żabek
i Bocianów szczególnie pamiętali
o dziewczynkach i swoich paniach, składając im życzenia. 10
marca obchodzony jest „Dzień
Mężczyzn” dlatego dziewczynki
z gr. Żabek i Bocianów również

nie zapomniały o święcie swoich
kolegów z grupy przedszkolnej.:-)
Ten dzień stanowił doskonałą okazję do wręczenia sobie wzajemnie
drobnego upominku, złożeniu życzeń. Nie zabrakło słodkiego poczęstunku, kwiatów, kolorowych
laurek i wielu serdecznych uśmiechów (…) Święto Kobiet i Chłopców, które corocznie obchodzimy
w naszym przedszkolu, to dobry
sposób do kształtowania u dzieci
nawyku pamiętania o innych.:-) /
Autor: M. Marycz

Planetarium na wyciągnięcie ręki
Przedszkole nr 1
Dnia 28 lutego do przedszkola
przyjechał specjalny gość, prawdziwy Astronom. Sala Żabek i Bocianów zamieniła się w prawdziwe
planetarium. Przenośne planetarium Bajkonur to nadmuchiwany,

okrągły namiot, którego sercem
jest projektor wyświetlający obrazy na kopule namiotu. Ze względu
na kształt ekranu (półkola) i zamknięcia w okrągłym pomieszczeniu dzieci były dosłownie otoczone
obrazem i dźwiękiem. Podczas
seansu czuliśmy się jak pod praw-

Na spektaklu pt. Prometeusz
SP Ujeździec Wielki
Klasy ósme 22 lutego wzięły udział
w niezwykłym spektaklu opartym
na micie o Prometeuszu. Histo-

ria mitologicznego herosa została
„opowiedziana” w nietypowy sposób, bo bez użycia słów, a za pomocą jedynie ruchu scenicznego,
muzyki, światła, a przede wszyst-

Kobietka, pani, dziewczynka
Właściwie kim jest ona?
To może być siostrzyczka
mamusia, babcia, żona!
dziwym niebem! Pokaz, na którym były wszystkie dzieci z przedszkola nosił nazwę „Leć, rakieto,
leć!”. Jego bohaterką była Berenika
– dziewczynka o gwiezdnym imieniu. Wspólnie z Bereniką obejrzeliśmy planety zastanawiając się,
czy ktoś na nich mieszka. Potem
lądowaliśmy na Księżycu, sprawdzając czy da się tam zamieszkać?
Wszystkie dzieci były zachwycone!
/ Autor: M. Wyżnikiewicz

I pani w bibliotece, sąsiadka, aptekarka
Pani wychowawczyni i pani dziennikarka.
W szpitalu pani doktor i koleżanka Ola
I każda dama która przychodzi do przedszkola.
My wszystkie Was kochamy i szanujemy szczerze
Jesteście takie piękne, że oczom swym nie wierzę:)!!!

Olimpiady Przedsiębiorczości
SP Boleścin
Uczniowie szkoły w Boleścinie,
po raz pierwszy w historii placówki, wzięli udział w Szkolnej
Olimpiadzie Przedsiębiorczości.
Justyna, Wiktor i Marcin, z klasy
ósmej, awansowali do eliminacji
okręgowych i znaleźli się w gronie reprezentantów ze 100 szkół,
z całej Polski, których drużyny
zdobyły najwięcej punktów. Na
etapie eliminacji okręgowych
zawodnicy zamiast zmagać się
z testami grają w interaktywną
grę menadżerską. To innowacyjne narzędzie, dzięki któremu uczniowie w 3-osobowych
zespołach wcielają się w przedsiębiorców i przez tydzień pro-

wadzą własną firmę. To od ich
decyzji i aktywności zależy, jak
przedsiębiorstwo się rozwinie
i czy osiągnie wymagany zysk.
Gra pozwala sprawdzić nie tylko
wiedzę zawodników, ale również
umiejętność pracy zespołowej,
komunikacji, analizy czy danych
finansowych. Z każdego okręgu
do eliminacji centralnych kwalifikowane są po 3 zespoły, których przedsiębiorstwa uzyskały
najwyższe wyniki. W sumie do
eliminacji centralnych przechodzi 30 najlepszych reprezentacji
szkół (tj. 90 zawodników). Opiekunem merytorycznym uczniów
jest pani Agnieszka Nurek. Trzymamy kciuki za awans do eliminacji centralnych!

kim mistrzowskich akrobacji
w wykonaniu aktorów. Przedstawianie, które odbyło się na deskach
wrocławskiego Impartu, na długo
pozostanie w pamięci naszych
uczniów. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że było zjawiskowo! / Katarzyna Żebrowska

Zajęcia zoologiczne

TŁUSTY CZWARTEK

Przedszkole nr 2

SP Ujeździec Wielki

W dniach 18 i 20 lutego w Gminnym Przedszkolu nr 2 odbyły się
warsztaty zoologiczno-edukacyjne. Zajęcia te miały na celu stworzenie pozytywnego kontaktu
pomiędzy najmłodszymi a zwierzętami, poprzez zabawę nadzorowaną przez prowadzącego.
Tego typu zajęcia mają również
charakter terapii, gdzie dzieci
mogą przezwyciężyć swoje lęki,
fobie. Podczas spotkania dzieci
miały możliwość bezpośredniego
kontaktu z bardzo interesującymi zwierzętami. Przedszkolaki

z ogromną ciekawością i radością dotykały, głaskały przeróżne
gatunki zwierząt egzotycznych
takich jak: ślimak afrykański,
żółw grecki, jeż afrykański, agama brodata, pytom królewski.
Dzieciom zostały także przekazane wiadomości i ciekawostki
na temat danego zwierzęcia, jego
potrzeb, wychowania, szkolenia
i opieki nad nim. Spotkania ze
zwierzętami tak egzotycznymi
wywołały pozytywne emocje
i dały naszym przedszkolom
ogromną satysfakcję. Organizatorką warsztatów była nauczycielka Agnieszka Jaskułowska.

Skąd się wziął „tłusty czwartek”,
dlaczego akurat w tym dniu spożywamy pączki, faworki i oponki oraz jaka jest historia pączka?
To pytania, na które uczniowie
w Ujeźdźcu Wielkim postanowili
znaleźć odpowiedź, organizując
wystawę oraz słodkie wypieki.
Dzięki pomysłowości młodzieży
i przy współpracy rodziców właśnie
w czwartek 28 lutego nasi uczniowie przybliżyli całej społeczności
szkolnej tradycje i obrzędy związane z tym dniem. Od samego rana
na szkolnym korytarzu można
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było poznać początki świętowania
„tłustego czwartku”, które sięgają
czasów pogańskich a także historię
i rodzaje pączków. Dla osłody każdy mógł skosztować własnoręcznie robionych słodkości w postaci
pączków, faworków i oponek – bo
według jednego z przesądów, jeśli
ktoś w tłusty czwartek nie zje ani
jednego pączka, to w dalszej części roku nie będzie mu się wiodło.
Tłusty czwartek rozpoczyna świętowanie ostatnich dni karnawału,
poprzedzając środę popielcową.
Tradycja nakazuje, aby przed zbliżającym się Wielkim Postem najeść się tłusto i do syta. / Katarzyna
Kwiatkowska, Małgorzata Tarka

Kącik

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

dzień logopedy
SP Boleścin
6 marca obchodziliśmy Europejski Dzień Logopedy. Znaczenie
tego święta jest niezwykle istotne
na etapie edukacji przedszkolnej
i szkolnej. Z tej okazji w naszej
szkole zostały zorganizowane
specjalne zajęcia logopedyczne.
Uczniowie z wielkim zaangażowaniem wykonywali ćwiczenia

usprawniające motorykę aparatu
artykulacyjnego,
oddechowego
i fonacyjnego. Uczyli się w jaki
sposób artykułować trudne głoski,
a także jak kształtować prawidłowy tor oddechowy. Poznali budowę narządu mowy, a także liczne
wierszyki i bajki logopedyczne.
Na koniec zajęć wszystkie dzieci
otrzymały od logopedy szkolnego
pamiątkowe dyplomy. / Dominika
Surma

Śladami zbrodni…
SP Ujeździec Wielki
We wtorek – 12 marca – uczniowie
klas 6 i 7 ze Szkoły Podstawowej
w Ujeźdźcu Wielkim wzięli udział
w przedstawieniu teatralnym opartym na historii o najsłynniejszym
detektywie – Sherlocku Holmesie
i jego nieodłącznym towarzyszu
– doktorze Watsonie. Tym razem

tropili oni mordercę, który otruł
swoją ofiarę i porzucił ją w opuszczonej kaplicy. Oczywiście udało
im się odkryć prawdę i doprowadzić do zatrzymania zbrodniarza.
Uczniowie z zainteresowaniem
śledzili zdarzenia rozgrywające
się na scenie Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Trzebnicy. / Katarzyna Żebrowska

miejsce
na Państwa
reklamę
telefon
665 086 997

DNI OTWARTE W SZKOLE
SP nr 3

W TEATRZE WROCŁAWSKIM
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 pokolenia 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

11 marca Szkoła Podstawowa
nr 3 otworzyła swe podwoje dla
uczniów oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych, którzy
w kolejnym roku szkolnym podejmą naukę w naszej placówce. Najmłodsi przybyli wraz ze swoimi
rodzicami. Spotkanie rozpoczęła
dyrektor szkoły – pani Jadwiga
Kalinowska przedstawiając szeroką ofertę dydaktyczną szkoły, sukcesy uczniów oraz zaplecze bazowe, z którego mogą korzystać nasi
podopieczni. Rodzice mieli okazję,

aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące pracy dydaktycznej
i organizacyjnej szkoły. Na koniec
spotkania Pani wicedyrektor Jowita Pietrzykowska-Dziwak przedstawiła prezentację multimedialna
podsumowującą dotychczasowe
osiągnięcia naszych uczniów oraz
wszystkie dziedziny działalności
szkolnej. Po spotkaniu ogólnym
dzieci wraz z rodzicami zwiedzali szkołę biorąc udział w zajęciach
przygotowanych przez nauczycieli
oddziałów przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej, logopedy,
pani bibliotekarki oraz pań pracujących w świetlicy szkolnej. Najmłodsi mogli wykonywać zadania na zestawach PUS, podziwiać
Układ Słoneczny przygotowany
przez uczniów klasy pierwszej,
spróbować pracy z tablicą interaktywną, zagrać w gry planszowe
oraz spróbować swoich sił pokonując tor przeszkód. Mali artyści
mieli szansę zaprezentować zdolności plastyczne malując, lepiąc
z masy solnej, wykonując prace
plastyczne z wykorzystaniem różnych technik. Spotkanie upłynęło
w miłej atmosferze, a dzieciom
towarzyszył na twarzy uśmiech.
Op. A. Lew

Wycieczka do Panoramy Racławickiej
SP nr 3
1 marca uczniowie z klas IV – VI,
Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy, wybrali się na wycieczkę do
Wrocławia. Celem było obejrzenie
Panoramy Racławickiej, a także
udział w warsztatach plastycznych
w Muzeum Narodowym. Najpierw wszyscy uczestnicy udali się
do Panoramy, gdzie obejrzeli obraz

przedstawiający bitwę pod Racławicami. Znajduje się on w specjalnie wybudowanej rotundzie. Jego
długość jest większa niż długość
boiska piłkarskiego – 114 m, a wysokość to 15 m. Obraz jest specjalnie oświetlony i dobudowano do
niego dekorację, która potęguje
wrażenie jego wielowymiarowości. Malowidło wywarło ogromne
wrażenie na oglądających, nie tyl-

ko na tych, którzy widzieli je po
raz pierwszy. Dzieci bardzo zainteresowały się także wystawami
w Muzeum Narodowym, zwłaszcza rzeźbami. Oglądanie ich było
wstępem do zajęć plastycznych,
w których grupa wzięła udział.
Efektem tych warsztatów były
oryginalne formy przestrzenne –
popiersia. Młodzi artyści mogli
zabrać swoje prace do domu lub
pozostawić w muzeum, gdzie będą
podziwiane przez innych zwiedzających. / Joanna Sobota

okienko
z wierszem
Problemy egzystencjalne, los
człowieka – oto najważniejsze
kręgi tematyczne poezji Reginy
Wiatr, aktywnej uczestniczki
Warsztatów Literackich działających przy UTW „Tęcza”. To
poezja filozoficzna, o głębokiej
refleksji, poparta osobistym
doświadczeniem, a jednocześnie bardzo zuniwersalizowana
i pełna ekspresji.
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

REGINA WIATR

Niewierny Tomasz
Błogosławieni ci,
		
co nie widzieli, a uwierzyli
Po stokroć pytany czy kochasz
uznasz to za niewiarę,
czy tyle razy odpowiesz
utwierdzając w wierze
Dociekliwość jest formą osiągnięć
otwiera zakryte
Ci którzy od pytań wolą niepewność
skrywają obłudę
czy ufają bezgranicznie
Tomasz okrzyknięty
niewiernym
choć udowodnił prawdę dla wielu
więc pytać czy ślepo wierzyć?
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Informator
Gminnego Cen t rum K ult ury i S p or t u

KULTURA

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

WYSTAWY
W kolorach natury
22 marca – 22 września

Wystawa fotografii
Michała Jezierskiego, Romana Gomółki,
Marty Kutrowskiej-Kity, Rafała Dudka
/ Galeria Poddasze i Galeria Parter

Wiosenne kompozycje Malarstwo
/ Pracownia Malarstwa / Galeria Parter
21 marca – 21czerwca
Marzanny
22 marca

Wystawa rękodzieła
trzebnickich przedszkolaków
/ I piętro GCKiS, Galeria Parter

WYDARZENIA KULTURALNE
29 marca / 18:00

1

KUPON KRZYŻÓWKOWY dwutygodnika NR 5 (155)
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)

Rodzinny Turniej Gier „PoGRAJmy” / s. 106

9 czerwca
/ 12:00 – 19:00

Warsztaty perkusyjne z Bartkiem
Pawlusem / 50 zł osoba/ Sala Retro
/ obowiązują zapisy 71 312 09 47

TRZEBNICA
UL. PRUSICKA 12
imię i nazwisko

Przesłuchania Festiwal Piosenki Dziecięcej
„Biedronka” dla szkół i przedszkoli
/ Sala Widowiskowa

artKawiarnia

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

telefon

Miejsce dla Ciebie!

organizujemy urodziny dla dzieci
szczegóły: 669 886 997

Rozwiązanie z numeru 4

30 marca / 19:30

Koncert zespołów Suchy Pion i Cran / Art
Kawiarnia / wstęp wolny

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje:

w każdy
poniedziałek / 18:00

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

każdy wtorek
9:30 i 10:30

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

KINO
Polonia 3D

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

Bilety online

kinopolonia.bilety24.pl

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

każda sobota / 12:00

Kino Juniora / wstęp wolny

tanie wtorki

bilety norm. 14 zł, ulg. 9 zł

27 marca / 18:00

Dyskusyjny Klub Filmowy – „Green Book”

PREMIERY W KINIE POLONIA
29 marca

Dumbo

SPORT

Hala Sportowa / ul. Kościelna 9
tel. 71 312 11 71
pon. – pt. 7:30 – 15:30

(154)

Anna Marciniszyn
hasło:

PRĘDKA ODMOWA GNIEWU POŁOWA

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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Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie
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od 10.03.2019 do 08.06.2019

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

Gminny Obiekt
Sportowo-Rekreacyjny
ul. 3 Maja 2

Kompleks Boisk Orlik
ul. Oleśnicka

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

od 1 kwietnia:

poniedziałek – piątek 8:00-21:00,
sobota – 12:00-20:00, niedziela: nieczynne
poniedziałek – piątek 8:00-21:30
sobota 12:00-20:00, niedziela nieczynne
Zapraszamy do skorzystania z oferty
„Promocyjna Sobota na Squashu”
(informacje na plakatach)
Rezerwacja pod nr 605-051-204
poniedziałek – piątek 13:00 – 19:00
sobota – niedziela 12:00-18:00

od 1 kwietnia:

poniedziałek – piątek 13:30-21:30, sobota –
niedziela 13:00-20:00

od 10.03.2019 do 08.06.2019

WYDARZENIA SPORTOWE

24 marca

Leśne przedbiegi

27 marca /10:00

Liga Piłki Nożnej Przedszkolaków o Puchar
Burmistrza Gminy Trzebnica / Hala Sportowa

BIBLIOTEKA

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

każdy czwartek

W 80 pomysłów dookoła biblioteki

16:30-17:30

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

k

PEDIATRA
Neonatolog

ą

Anna Kowalik

u

telefoniczna

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

Nr 5 / 155

pediatra, specjalista neonatolog

Trzebnica

w REH4U

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

różnych schorzeń
Czy pijawki mogą Ci pomóc?
Zadzwoń Zapytaj!
rejestracja: wtorek i czwartek
w godz. od 12 do 14 tel. 71 312 93 78
w nagłych przypadkach 603 821 243

parmed www.parmed.pl
Tarnowiec 96 55-106 Zawonia

PEDIATRA
NEONATOLOG
lek. med.

Stanisława Marcjoniak
specjalista chorób dzieci i neonatologii

Trzebnica

ul. W. Jagiełły 9

Przyjmuje codziennie po uprzedniej rejestracji telefonicznej.

71 312 11 62
502 670 316

tel.

Stomatologia
Rodzinna
Zofia Anna Bartłomiej

Kaczmarzyk

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

gabinet
ortodontyczny

TECHNIK
DENTYSTYCZNY

Leczenie wad zgryzu
lek. stom.
specjalista ortodonta

Lidia Korczyk

tel. 600 816 852

Wynajem gabinetów lekarskich dla:
• logopeda
• psycholog
• lekarze specjaliści
• pedagog
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

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

Rejestracja telefoniczna:

tel. 505

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

ul. KOŚCIUSZKI 10
Rejestracja
tel. 607 09 99 00

po wcześniejszym umówieniu.

tel. 602

686 165

159 230

STOMATOLOG

STOMATOLOG

Justyna Składnik

lek. stom.

Adam Wesołowski
Trzebnica

Trzebnica
ul. św. Jadwigi 19a

ul. J. Korczaka 1E

gabinet i rejestracja czynne:
pon. czw. pt. 8:00 – 14:00
wt. śr. 13:00 – 18:00

603 233 932
505 377 781

Arodent

Trzebnica ul. Św. Jadwigi 1D

880 583

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

wizyty psychiatryczne
wizyty domowe
lek.

Tomasz Ciba

• badanie dna oka

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

• Dobór aparatów słuchowych
u dzieci i dorosłych
• Bezpłatne testowania
i wypożyczenia
• Konsultacje profesorskie
• Dofinansowania NFZ,
PCPR, raty

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

mgr Renata Wójcicka

www.stepmed.pl

Trzebnica
ul. Kolejowa 1A/2

pt. 8:00 – 15:00
tel.

•
•
•
•
•

71 740 50 12

wizyty domowe:
Trzebnica i okolice
tel. 517 894 568

ASC SŁUCHMED

DERMATOLOG

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

Trzebnica

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

tel. 71

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

387 12 76

pon. – pt. 8:00 – 16:00

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

lek. Jolanta Wojciechowska

TRZEBNICA
ul. Św. Jadwigi 27 A-B

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

Rejestracja telefoniczna

16.30

po godz. 20.00

tel. 789 218 803

tel.

Trzebnica
tel.

730 415 710

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

logopeda
psycholog
pedagog
tel.

730 415 710

dr n. wet. Stanisław Dzimira

więcej informacji na stronie

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

71 312 16 80

dr n. med. Sebastian Uczniak

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

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

włókniaki miękkie
brodawki wirusowe
rogowacenie słoneczne
mięczaki zakaźne u dzieci

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

www.stepmed.pl
TRZEBNICA

312 09 85
601 76 29 57

Rejestracja telefoniczna

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

Kinesiology Taping

lek. Waldemar BONCZAR

plastrowanie dynamiczne

• 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

tel. 71

608 283 870

UROLOG
Specjalista Urolog FEBU

Trzebnica ul. 1 Maja 3

ul. Kolejowa 1A/2

rejestracja tel. 503 195 870

•
•
•
•
•

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

tel. 504 234 127
Agnieszka
Franieczek-Madalińska

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

godziny przyjęć

LOGO-SPEKTRUM

PRZYCHODNIA

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

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

• 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
Godziny przyjęć:

pon. i czw. 9:00 – 15.30
wt. i śr. 14:00 – 19:00
Trzebnica (koło stadionu)
ul. Obornicka

41e

rejestracja

71 387 27 78
605 175 050

tel.

GINEKOLOG

gabinet ginekologiczny

J. Rakowska-Stefanidis

ginekolog-położnik
zakres: USG, cytologia,

konsultacje w sprawie
leczenia niepłodności

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

pon. – śr. – pt. 16 – 19

SPECJALISTYCZNOREHABILITACYJNA
DLA DZIECI
Trzebnica ul. Św. Jadwigi 3a
rejestracja tel:
pon – pt 8:00 – 18:00
tel. 606 454 887
Poradnia neurologiczna

dla dzieci

lek. med. Marzena Ambicka – Ciba

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

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

pon. – pt.
sobota
tel.

1b

9 – 1900
900 – 1300
00

601 061 222

Stasińska
Trzebnica

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

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

71 308 46 46 / 570 90 92 92

NEUROLOG
lek. med.

Monika Susz-Kołodyńska
T rzebnica
ul. Św.

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

logospektrum.trzebnica@gmail.com

GINEKOLOG
Janina Aleksandra Miturska

353 595

606 882

Gabinet USG

ul. Kolejowa

dr n. med. Teresa

tel. 600

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

Okręglicka – Langner
Trzebnica

Gabinet

ul. Witosa 20

Trzebnica

lek. wet. Ewa

Diabetolog

masażu leczniczego
i terapii manualnej
•
•
•
•
•
•

Przychodnia
Weterynaryjna
FENIKS

Masaż Leczniczy

ul. Daszyńskiego 67/11

dermatolog
-wenerolog

PSYCHOLOG

ul. Daszyńskiego 33/1

fizjoterapia
osteopatia

Irena Dudek-Zaborowska

godz. przyjęć: środa 15.00 –

Nasz Świat

gabinet weterynaryjny iatros

FIZJOTERAPIA
UROGINEKOLOGICZNA

ul. Kościuszki 10
tel. 696 115 821

Oborniki Śląskie
ul. Dworcowa 36 h

Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna

Anna Godula

Lekarz weterynarii

więcej informacji na stronie
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FIZJOTERAPEUTA

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

ACS SŁUCHMED

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

TERAPEUTA MANUALNY

poniedziałek 15:00-19:00

Gabinet czynny

•
•
•
•
•

Maleszka

certyfikowany fizjoterapeuta
metody NDT-Bobath, PNF,
terapii manualnej

wt. śr. czw. 8:00 – 16:00

PSYCHOLOG

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

mgr Joanna

pon. 8:00 – 17:00

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

REHABILITACJA DZIECI
I NIEMOWLĄT

Trzebnica

tel. 608 485 186

P OZ Y T Y W- Ka

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

ul. Wincentego Witosa 2

519 580 771

specjalista chorób oczu i optometrysta

• pomiar ciśnienia ocznego

• DYPLOMOWANY PROTETYK SŁUCHU Z 20 -LETNIM DOŚWIADCZENIEM

• stomatologia dziecięca

tel.

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

• APARATY SŁUCHOWE

• stomatologia zachowawcza
z endodoncją

rejestracja telefoniczna

• korekcja wad wzroku

• BEZPŁATNE
BADANIA SŁUCHU

(Osiedle Zdrój – wejście
od ul. Armii Krajowej)

lek. med. Maria Banaś-Wojtowicz

PSYCHIATRA

tel.

specjalista pediatrii i alergologii

www.viltismedica.pl

specjalista chorób oczu

tel. 602

tel. 71 312 77 13

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

dr n. med. Anna Białek-Szymańska

naprawa protez
zębowych

dietetyk,psychodietetyk

Trzebnica ul. Kościuszki 10

Adrian Lenkcis

Pracownia Techniki Dentystycznej

mgr inż. Joanna Mulik-Buczma

Trzebnica

OKULISTA

www.arodent.net.pl

gastroenterolog, specjalista
chorób wewnętrznych, badania
kandydatów na kierowców

ul. Wrocławska 8D

i PRACOWNIA OPTYCZNA

tel. 604 095 455

lek. med. Robert Zimoch

Specjalistyczny Gabinet
Chorób Płuc

OKULISTA

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

Ujeździec Wielki 37b

Viltis Medica

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

Anna Puchała

specjalista
FIZJOTERAPII
Hanna Stelmaszczyk

lek. med. Agata Kot

Kardiologiczny

GABINET
PEDIATRYCZNOALERGOLOGICZNY

FONEO
CENTRUM SŁUCHU

PULMONOLOG

w ZAKŁADZIE OPTYCZNYM

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

NZOZ ATENA

/////

/////

pijawką lekarską

ul. Wrocławska 8c/13

godziny przyjęć:

22.03.2019

513 128 911
Chirurgia Ogólna
lek.med.

Tomasz Główka

1. konsultacje w zakresie
zabiegów operacyjnych:
• usunięcia pęcherzyka żółciowego laparoskopowo
i klasycznie
• plastyki przepuklin pachwinowych , udowych, brzusznych, pępkowych (laparoskopowo i klasycznie)
• usunięcia żylaków kończyn dolnych (badanie usg
Doppler żył i tętnic kończyn
dolnych)
• usunięcia torbieli włosowej
2. Konsultawcje w zakresie drobnych zabiegów
chirurgicznych:
• Brodawki, znamiona barwnikowe
• kaszaki, tłuszczaki, włókniaki
• wrastające paznokcie

REH4U Trzebnica
ul. Wrocławska 8c/13

rejestracja:

570 909 292
71 308 46 46

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

SKLEP MEDYCZNY
MEDICA
w Gminnym Centrum
Medycznym TRZEBNICA-ZDRÓJ

ul. Kościuszki 10

Oferuje produkty z zakresu:

rehabilitacji, ortopedii,
środków pomocniczych
i profilaktyki

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

umowa
z Narodowym Funduszem Zdrowia
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ogłoszenia
drobne

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

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

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

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

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 2 kwietnia 2019 r.

P.T

Przystanki

Kurs 1

Kurs 2

1

Trzebnica nr 12
Księginice 1
Księginice 2
Ligota
Masłów 1
Masłów 2
Kałowice
Masłów 2
Masłów 1
Ligota
Księginice 2
Księginice 1
Trzebnica nr 18
Marcinowo
Trzebnica nr 12

12:05

16:15

NIERUCHOMOŚCI

12:08

16:17

Sprzedam

12:10

16:19

12:13

16:20

12:15

16:22

12:17

16:24

12:19

16:26

12:21

-

12:23

-

12:25

-

12:27

-

12:29

-

2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

12:32

16:37

12:41 (WT+PT)

16:44

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/

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.
budynek mieszkalny(5) z budynkiem gospodarczym, na działce 20 arowej,
w Budczycach gm. Zawonia, tel. 604 107 284.
budynek (4) sprzedam lub wydzierżawię
budynek wolno stojący o pow. 90 mkw. w
Krośnicach, pow. milicki. Budynek nadaje
się na każdą działalność, lub do adaptacji
na mieszkanie. Działka o pow. 16 arów. Informacje tel. 669 805 236.

Działka(5) budowlana 14 arów w
miejscowości Skarszyn, położonej 3 km
od węzła komunikacyjnego S8 Łozina i
15 minut od Wrocławskiego Lotniska.
Dogodna lokalizacja – cicha i bezpieczna okolica. Znajduje się ona w sąsiedztwie drogi powiatowej, w której są poprowadzone media. Cena 85 000 zł / 60
zł za mkw do ewentualnej negocjacji,
tel. 531 145 110.

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

P.T

Dworce i przystanki

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

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

Kurs 1 Kurs 2

Kurs
3S

Kurs 3H Kurs 4

Kurs 5

Kurs
6

Kurs 7

Kurs 8

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

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

07:04
07:06
07:08

07:16

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

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

09:22
09:25

07:20
07:22

08:18
08:20

08:19
08:21

09:29
09:31

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

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

08:24

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

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

PRZYSTANKI

POCZĄTEK
TRASY
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10:05 – Bar Gwiazdka
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

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

11

13:45 – Bar Gwiazdka

12

13:47 – ul. Bochenka – UPT

14:52
14:54

ul. Daszyńskiego – U.M. 13:50

09:09
09:11
09:13

13:50
13:53

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

13:55
13:57
13:59

kierunek i godzina odjazdu

przystanki

LINIA D

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

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

TRZEBNICA – KONIOWO

15:35

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

KONIOWO – TRZEBNICA

08:20 11:35

Koniowo

TRZEBNICA – MASŁÓW –
KAŁOWICE – TRZEBNICA

12:05 16:15

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

TRZEBNICA – MARCINOWO

12:32 kursuje wtorek i piątek
16:35 kursuje od poniedziałku do piątku

oprócz dni ustawowo wolnych od pracy

TRZEBNICA – UJEŹDZIEC MAŁY
14:15 15:15 A

przystanek nr 18 (UM)
– ul Daszyńskiego,
miejsce: Urząd Miejski.
Przystanek nr. 12 –
ul. Ks. Bochenka,
miejsce: Al. Jana Pawła II

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

15:36

1

14:50

Działka(3) o powierzchni 1350 mkw, budowlana na granicy Trzebnica – Księginice,
w pełni uzbrojona (woda, prąd, kanalizacja), atrakcyjnie położona, tel. 506 837 298.

Rozkład ważny od 26.02

15:28
15:30
15:32

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

INFORMACJE OGÓLNE

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

TRZEBNICA – GŁUCHÓW GÓRNY –
PIERSNO – SIEDLEC TRZEBNICKI –
TRZEBNICA

Kurs 9

13
14
15
16
17
18
19

Trzebnica nr 23
Raszów skrzyżowanie
Raszów wieś
Taczów
Głuchów Górny
Skarszyn
Boleścin
Piersno
Boleścin
Skarszyn
Godzieszowa
Siedlec PKP
Godzieszowa
Skarszyn
Głuchów Górny
Taczów
Raszów skrzyż.
Raszów wieś
Trzebnica nr 23

6:10

7:10

10:06

16:02

17:00

18:02

6:13
-

7:13

-

15:29

16:56

17:59

-

10:10

-

-

-

6:16

7:16

10:14

15:56

16:53

17:56

6:20

7:20

10:18

15:52

16:49

17:52

6:24

7:24

10:22

15:48

16:45

17:48

6:27

7:27

10:25

15:45

16:42

17:45

6:30

7:30
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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 (5) w centrum Trzebnicy,
86 mkw, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, duży
balkon, piwnica 30 mkw, strych 12 mkw, po
remoncie do zamieszkania, tel. 605 259 980.
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 odpowiednią dopłatą, tel. 609 207 573.
mieszkanie (3) w Trzebnicy ul. Prusicka,
dwu – pokojowe, 45 mkw, Spółdzielczo –
własnościowe, 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) bezczynszowe 33
mkw, 3 km od Trzebnicy, cena 70 000 zł
tel.603 263 664.
mieszkanie (19) o pow.48 mkw, w okolicy Lasu Bukowego. Bezczynszowe 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.
kawalerka(4) w Wiszni Małej, 27 mkw.
do kapitalnego remontu. Osobne wejście
w bloku, duży ogródek i teren zielony
bezpośrednio przy mieszkaniu, garaż murowany, ogrzewanie z centralnej kotłowni, niski czynsz. Możliwość rozbudowy
mieszkania, tel. 509 666 907.
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.

działka(5) 29 arów, w Trzebnicy, przy ul.
Młynarskiej 16, tel. 608 285 421.
Działka(4) budowlana 9 arów Komorowo, 5 km od Trzebnicy, przy drodze
asfaltowej, wjazd na działkę z obniżonym
chodnikiem, w sąsiedztwie budowane
jest osiedle domków jednorodzinnych,
atrakcyjne położenie, tel. 501 722 594.

działka(4) budowlana, 1840 mkw, w
Trzebnicy, ujęta w planie zagospodarowania przestrzennego na nowym osiedlu,
tel. 505 334 186.
działki (4) budowlane, każda ponad
10 arów, w Kałowicach, gmina Zawonia,
sprzedam lub zamienie na mieszkanie w
Trzebnicy lub Wrocławiu, tel. 798 263 003.
działka (4) rolna, o pow. 3000 mkw, w
miejscowości Raszów, przy lokalnej drodze nr dz.4/1, cena do uzgodnienia, tel.
667 225 509.
działka(4) rolno-budowlana, w planie
przestrzennym 86 arów, własność, Złotów,
cena do uzgodnienia, tel. 783 668 462.
działka(4) budowlana, 1300 m, w Pierwoszowie, Nowe Osiedle, blisko las, cena
do uzgodnienia, tel. 782 532 519.
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.

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(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 drogą
gminną, z jednej strony graniczy z rzeką,
niedaleko las, tel. 603 283 075.
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AP TE K I
dyżur nocny
przez cały 2019 rok
pełni apteka:
Panaceum
ul. Daszyńskiego 65
Trzebnica
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 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.
sad(4) wiśniowy, 2 ha, w Droszowie tel.
692 635 672.
las(4) 38 arów, Złotów, gmina Trzebnica,
tel. 783 668 462.
pole (4) 1,5 h – orne, I i II klasa ziemi, Czachowo, gmina Zawonia, tel. 888 409 049.
garaż(20) lub wydzierżawię przy ul. Wałowej w Trzebnicy, tel. 508 514 791.
Lokal(17) w Trzebnicy na mieszkanie lub
działalność, 49 mkw, 2 pokoje przechodnie, kuchnia, łazienka, przedpokój, do lokalu przynależy piwnica i pomieszczenie
na strychu, lokal do remontu, cena 135
000 zł do negocjacji, tel. 660 706 423.
Lokal (10)
handlowo
usługowy,
o pow.62 mkw, w Trzebnicy ul. Kościelna
27a, Istnieje możliwość wynajmu lokalu,
tel. 509 236 864.
Lokal(20) lub wynajmę handlowo-usługowy w centrum Trzebnicy w zabudowie
szeregowej o pow. 35 mkw, z możliwością
rozbudowy oraz parkingiem prywatnym,
klimatyzacja, wszystkie media, na działce
własnościowej z KW o pow. 65 mkw, 20 m
od UM i parkingiem na 100 samochodów,
tel. 798 267 177.

kupię
mieszkanie (1) w Trzebnicy za gotówkę, cena do 3 tyś/metr. Może być do
generalnego remontu, tel. 600 932 625,
662 134 583.
mieszkanie (19) w Trzebnicy, 3 lub 4 pokojowe, tel. 665 120 923
mieszkanie (19) w Trzebnicy: parter lub
1 piętro, 1-2 pokoje, od 35 do 50 mkw,
ogrzewanie centralne lub gazowe, możliwie blisko centrum, własnościowe,rynek
pierwotny lub wtórny, najlepiej bez konieczności remontu, dzwonić po godz.14,
tel. 663 113 723.
mieszkanie (18) 3 pokojowe w Trzebnicy lub dom ( może być do remontu w
bliskiej okolicy Trzebnicy lub w Trzebnicy)
tel. 516 168 590.
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.

zamienię
mieszkanie (5) w Trzebnicy, zamienię,
30 mkw, 2 piętro, w pobliżu Rynku, osobno kuchnia, pokój, łazienka, przedpokój,
słoneczne cały dzień, po świeżym remoncie, nowe okna , drzwi podłogi, pomalowane, wspólnota, ogrzewanie własna kotłownia, tel. 692 508 273.
kawalerkę(4) we Wrocławiu – Krzyki
na dwupokojowe mieszkanie w Trzebnicy,dzwonić po godz. 15.00, tel. 577 707 620.
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.

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

tokarz

Oferujemy:
• Pracę w stabilnej, prężnie rozwijającej się firmie
• Motywujący system premiowania
• Stabilne zatrudnienie, możliwość długotrwałej współpracy

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

kelnerka
Restauracja "Zajazd pod Lwem" zatrudni
na stałe osobę na stanowisko kelnerki.
Praca zmianowa w godz. od 9.00 do 21.00.

tel. 605 113 822

wolne miejsce
na komunię 2019
lokal(2) w nowym budownictwie 25
mkw przy ul. Św. Jadwigi obok Pracowni
fryzjerskiej, przystosowany pod usługi
kosmetyczne, tel. 605 918 889.
Lokal(5) nowy, w Trzebnicy, przy ul. Św.
Jadwigi 3 C, pow. 51,70 mkw, ( nowy budynek Triady), 1500 zł netto + opłaty, tel.
882 353 301.
mieszkanie (4) w Trzebnicy, 54 mkw,
parter, dzwonić po godzinie 15:00, tel
535 193 460.
mieszkanie (4) po remoncie, w Wiszni Małej o pow. 42 mkw, pokój, kuchnia i
łazienka, przy domku jednorodzinnym,
oddzielny budynek, miejsce garażowania
i część ogródka, wolne od kwietnia, 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.
lokal(5) pod usługi o powierzchni 33
mkw, w Trzebnicy, tel. 601 204 002.
Lokal(1) o powierzchni 36 mkw, w Trzebnicy przy ul. Milickiej 5a, miejsce parkingowe, brama zamykana na noc, sterowana
pilotem, przestrzeń możliwa do zagospodarowania pod kątem własnego biznesu,
tel. 604 907 105, 784 063 714.
lokal(21) użytkowy – na parterze – o
powierzchni 145 mkw, ciepły, suchy, wymalowany, po remoncie, dwupoziomowy
– na dole piwnica, ogrzewanie gazowe, ul.
Polna 41 (skrzyżowanie z ul. Witosa), tel.
502 563 166.
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.
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.
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.

szukam do wynajęcia
pokój (1) poszukuję do wynajęcia, tel.
603 719 748.
pokój(20) szukam pokoju do wynajęcia
dla Pana, tel. 603 719 748.
mieszkanie (21) pilnie chcę wynająć
mieszkanie w Trzebnicy, tel. 693 757 638.

DAM PRACĘ
Ślusarzy(5) remontowych, zatrudnię w

tel. 605 113 822

Psarach, tel. 601715112.
KRAWCOWA (4) pomoc w pracowni krawieckiej, poszukuję osoby lubiącej szyć,
niekoniecznie po szkole krawieckiej,
praca w Trzebnicy (4-5 godzin dziennie),
tel. 506 041 476.
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.
murarz/ogólnobudowlaniec/
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.
Kelnerka/kucharz(1) Restauracja
Palermo w Trzebnicy przy ul. Jana Pawła
II 1 zatrudni osobę na stanowisko kelnerki oraz kucharza. Mile widziane doświadczenie. Oferujemy umowę o pracę, elastyczny grafik. Informacje pod, tel.
668 374 650.
Kelnerka/kierowca(1) Pizzeria Palermo w Trzebnicy przy ul. Św. Jadwigi
15 zatrudni osobę na stanowisko kierowcy oraz kelnerkę. Praca na wakacje,
weekendy lub na stałe. Oferujemy umowę o pracę, elastyczny grafik. Informacje
pod, tel. 509 617 118.

SZUKAM PRACY
operator koparki (4) Podejmę pracę
dorywczą jako operator koparki i ładowarki (emeryt), tel. 500 589 041.
pracownik budowlany(2) poszukuję pracy w charakterze remonty mieszkań, domów, tel 760 915 259.
Sprzątanie (3) posprzątam mieszkanie
gruntownie, przed lub po wynajmie, po
remoncie, mycie okien, Trzebnica i okolica,
tel. 570 313 265.
Sprzątanie (3) ogrodów, placów budów, własny transport, tel. 71 758 46 61;
669 526 136.
Sprzątanie (3) podejmę dodatkową pracę jak sprzątanie, gotowanie, tel.
577 041 236.
Sprzątanie (3) profesjonalne sprzątanie
domów i mieszkań, prasowanie oraz mycie okien tel. 510 773 825.
Skoszę trawę(1) o dużych powierzchniach, wywiozę pokost, tel.
726 626 423.
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KOREPETYCJE
matematyka(5) Jestem studentem
Politechniki Wrocławskiej, udzielę korepetycji dla uczniów szkoły podstawowej,
gimnazjów a także szkól ponadgimnazjalnych przygotowujących się do matury, tel. 792 429 119.
gra na skrzypcach i fortepianie(4)
Dyplomowany muzyk udziela lekcji gry na
skrzypcach i fortepianie a także śpiewu i
prowadzi zajęcia z muzykoterapią dla dorosłych i dzieci, kontakt po uprzednim wysłaniu sms-a, tel. 509 170 171.
Matematyka(14) szkoła średnia, matura, tel. 603 548 603.
Język hiszpański (3) korepetycje/
zajęcia dla młodzieży i dorosłych z dojazdem do ucznia – 50 zł/godzinę, tel.
697 722 995.
J.angielski/j.niemiecki (3) Studentka anglistyki I germanistyki udzieli korepetycji z języka angielskiego lub niemieckiego, tel. 793 218 900.
Język niemiecki (3) nauczycielka pomoże w nauce języka niemieckiego, tanio
już od 20 zł, tel. 783 164 357.
Nauka komputera(3) dla osób starszych i nie tylko, tel. 663 799 153.

MOTORYZACJA
Sprzedam
Peugeot(1) 3008, rok 2009, przebieg
140 tys. km, granatowy, 1,6 diesel, cena
28 tyś. zł, tel. 602 316 975.
VW(5) Golf 4 FSI benzyna, 1.6 silnik, rok
produkcji 2002, przebieg 220 tys. pełne
wyposażenie, klimatronic, szyberdach,
pełna elektryka, kolor: grafitowy metalik,
auto bardzo zadbane, cena 6.700,00 zł, 2
komplety opon, przegląd i OC ważne do
sierpnia, Szczytkowice, tel. 501 848 828.
TICO(3) rocznik 1997, OC i przegląd ważne,
stan dobry, tel. 501 848 828.
Peugeot(3) 307 combi, 1,6 diesel , kolor
szary, rok prod. 2005, zarejestrowany w
Polsce, cena: 6500 zł, tel. 693 925 835.
ROVER(3) 200 1,4 benzyna, stan bardzo
dobry, ważne opłaty, tel. 603 465 219.
omega(2) combi, rok 1999, 2L, 136 KM,
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.
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.
Vw Touran (1) 1,9 tdi, 2009 rok, czarny
metalik, 7 osób, skrzynia 6 biegów, tel
609 936 972.
FORD(3) Puma, 125 koni, 1,7 ; stan dobry, w
ciągłej eksploatacji, tel. 603 465 219.
skuter (3) NOTOBI SAJDER, stan dobry, po remoncie, ważne opłaty, tel.
603 465 219.
Akumulator (4) 12V. 60 Ah, używany
1 rok, cana 120 zł, tel. 500 589 041.
koło(5) zamachowe kompletne si silnika
Ursus 3P, nieużywane, tel. 513 918 288.
Części samochodowe (4) używane
do Mazdy 3, tel. 500 589 041.
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.
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(4) 195 x 65 x 16 50 zł/ szt, tel.
693 842 949.
rozsiewacz(5) nawozów VICON B75 kompletny, sprawny, z wałkiem napędowym, cena 750 zł, tel. 603 629 727.
.
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rozsiewacz(5) nawozów VICON B75 bez zasobnika, cena 400 zł, tel. 603 629 727.
.

.

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.

ROWERY / WÓZKI
Sprzedam

przyczepka(2) samochodowa, lekka,
zarejestrowana, ubezpieczona, przegląd
bezterminowy, do odnowienia (podłoga i
elektryka), cena do negocjacji 650 zł, Księginice, tel. 608 041 645.
przyczepy(5) rolnicze, itp., tel. 500 326 862.
przyczepa(1) rolnicza D44; 3,5 tony,
drewniana, po remoncie, tel. 603 465 219.
sadzarka (5) do ziemniaków, tel. 500
326 862.
sortownik (5) napędzany silnikiem
elektrycznym, tel. 500 326 862.
śrutownik(4) bijakowy, tel. 500 326 862.
ciągniki (5) ZETOR, 3 i 4 cylindrowy, tel.
500 326 862.
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(5) 500 L, 12 m lance, po
kapitalnym remoncie, tel. 603 465 219.
urządzenie do odśnieżania(1)
nowe, niedrogo, tel. 514 399 495.
odśnieżarka(1) spalinowa, użyta kilka
razy, Trzebnica, cena 1000 zł, tel. 603 283 075.

BUDOWLANE / RÓŻNE
Sprzedam
materiały konstrukcyjne (5) kątowniki, płaskowniki, ceowniki, tel. 798
263 003.
drabiny(4) aluminiowe, wolnostojace,
2,5 m, tel. 513 918 288.
agregat(1) szerokość robocza 3,6 m,
stan bardzo dobry, tel. 603 465 219.
agregat(5) uprawny do ziemniaków,
tel. 500 326 862.
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.

Luksfery(2) (PANEL) o wymiarze 200 na
40 cm, 150 zł, tel. 504 153 006.
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.
drewno (18) śliwkowe, opałowe I kominkowe, pocięte na klocki lub porąbane, możliwość transportu, Nowy Dwór,
tel. 690 949 293.
owies (3) z domieszką pszenicy, cena 70
zł / q , okolice Trzebnicy – Masłów, tel.
723 713 734.
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.
toster(5) tanio, tel. 502 244 871.
telewizor(5) tanio, plaski, LG 37 cali, tel.
502 244 871.
piekarnik (5) z płytą ceramiczną, AEG ,
cena 300 zł, tel. 514 399 495.

chłodziarko-zamrażarka(5) LIPHNER, tel. 798 263 003.
kuchenka(5) gazowa, wraz z butlą, tel.
798 263 003.
pralka(5) wirnikowa Śwatowit, w dobrym stanie, tel. 513 918 288.
gąsior do wina(5) 50 L, 2 sztuki, tel.
513 918 288.
Sprzęt AGD(3) mikrofalówka, płyta indukcyjna, opiekacz, myjka ciśnieniowa,
sprzęt muzyczny, tel. 723 270 982.
zmywarka(4) do naczyń 60 cm "Miele"
używana 650 zł, tel. 500 589 041.
patelnia(4) królewska, Philipiak, płyta
indukcyjna PH-I90, nowa, cena: 1499 zł,
tel. 601 157 829.
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.

balkonik (5) dla osoby niepełnosprawnej, cena 150 zł, tel. 883 433 493.
Rower (2) górski Giant , cena 650 zł , tel.
577 757 184.
rower (10) cena 300 zł, tel. 781 810 110.
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) męski 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.
fotelik (4) samochodowy, uchwyty na
napoje. Waga dziecka 9-36 kg. Cena 80
zł, tel. 732 244 683.

ważne telefony
URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICY
71 312 06 11, 71 312 06 42, 71 312 01 45
Burmistrz przyjmuje
w sprawach skarg i wniosków:
w każdą środę
w godz. od 16:00 – 16:15
w sprawach lokalowych:
w każdy pierwszy wtorek
miesiąca w godz. od 13:00 – 16:00

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.
Zestaw mebli (4) do salonu, cztery
części, ciemny orzech, szkło, srebrne relingi matowe, IKEA, stan bardzo dobry,
cena 650, tel. 729 270 272.

DLA DZIECI
Sprzedam
trampolina(5) duża, z siatką, mało
używana, tanio, tel. 514 399 495.
.

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

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO
WYDZIAŁ TECHNICZNO – INWESTYCYJNY
71 388 81 81, 71 312 06 11, wew. 281
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI
71 388 81 54, 71 312 06 11, wew. 254

łóżko (2) 2-osobowe, bez materacy,
szer.170 cm, dł. 210 cm, cena 100 zł,
tel.504 153 006.
Łóżko (19) 2-osobowe, 200x140, z pojemnikiem na pościel, cena do negocjacji, tel. 604 259 577.
łóż eczko (4) dziecięce z szuf lada na pościel, kupione w Baby Max,
tel.514 399 495.

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

huśtawka(5) elektryczna, dla dziecka,
bardzo mało używana, cena 120 zł, tel. 883
433 493.
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

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
71 388 81 42 wew 242 lub 243

Sprzedam

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

buty(5) nowe, typowo leśne, rozmiar 42,
tel. 725 737 147.

WYDZIAŁ FINANSOWY
71 388 81 55, 71 312 06 11, wew. 255
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 (4) z płytą ceramiczną, biały,
tanio, tel. 514 399 495.
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.

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.
zestaw solarny(4) panel fotowoltaiczny, akumulator, regulator. Idealnie
nadaje się do oświetlenia altanki oraz
ładowania telefonu komórkowego, tel.
693 925 835.

Naświetlacz (21) LED z czujnikiem ruchu 10 W – cena 50 PLN za szt., tel. 501
383 638, 601 838 394.
nawigacja(5) tel. 725 737 147.

Dekoder (21) do TV naziemnej, cena 80
zł, tel. 501 383 638, 601 838 394.
telewizor(5) Panasonic, 42 Cale, stan
bardzo dobry, cena 500 zł, tel. 667 888 993.

telewizor (4) LG, 37 cali, sprawny,
cena 500 zł, tel. 502 244 871.
organy(5) elektroniczne, (keyboard)
m-ki YAMAHA PSR E 413, stan bardzo dobry, tel.603 803 775.
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

fotelik (4) samochodowy. Waga dziecka 15-36 kg, wiek 3-10 lat. Cena 50 zł, tel.
732 244 683.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
71 388 81 86, 71 312 06 11, wew. 286
WYDZIAŁ PROMOCJI
71 388 81 13, 71 312 06 11, wew. 402
WYDZIAŁ EGZEKUCJI I WINDYKACJI
71 388 81 79, 71 388 81 06
wew. 279 i 406

wózek (5) wielofunkcyjny, NEMO, firmy
ADBOR, piękny i zadbany, cena 600 zł,
tel.532 182 135.
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.

Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Stanu Cywilnego
71 388 81 16 i 71 388 81 37
Ewidencja Ludności 71 388 81 99
Dowody Osobiste 71 388 81 87
Działalność Gospodarcza 71 388 81 86
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
71 387 15 92
Ośrodek Pomocy Społecznej
71 312 05 27
Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej Trzebnica Ergo
71 310 99 56, 71 310 99 92
Straż Miejska w Trzebnicy
71 388 81 14

MEBLE

Gminne Centrum Kultury i Sportu
785 922 332

Sprzedam

Biblioteka Miejska 669 767 871

segment(5) mebel holenderski, tel. 798
263 003.
ława(5) półka pod TV, półka na książki,
wszystko w kolorze czarnym, TANIO, cena
do uzgodnienia, tel. 724 423 151.
narożnik (5) popielaty, rozkładany, tel.
724 423 151.
stół(5) okrągły, rozkładany, styl ludwikowski, po rozłożeniu na 8 osób, tel. 724
423 1514.
łóżko (5) 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, konstrukcja lita sosna. W cenie materac 200x90 cm. Łóżko
było uzywane prez 4 lata od wieku dziecka 4 lata. Do odebrania w Obornikach
Ślaskich. Cena 300 zł, tel. 732 244 683.

Hala Sportowa 71 312 11 71

szafka(5) do łazienki, z oświetleniem i
gniazdkiem w środku, cena 80 zł, tel. 514
399 495.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
71 388 75 00, 71 388 75 80
Sąd Rejonowy 71 312 12 13
Powiatowy Urząd Pracy
71 312 11 54 , 71 387 11 38
Szpital św. Jadwigi Śląskiej
71 312 09 20, 71 312 09 13
Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica–zdrój 71 387 28 38
Pogotowie Wodno-Kan.
71 310 12 16

Kuźnia(5) z lat 1900, wraz : 60 narzędzi
ręcznych i mechanicznych, cena 10 tyś. zł,
tel. 883 433 493.

meble (3) kuchenne, 8 sztuk szafek,
cena 300 zł, tel. 502 677 578.

MEBLE (3) KUCHENNE, używane, (ciemny brąz – dąb) , piekarnik, płyta, mikrofalówka, zmywarka tel. 692 011 123.
Fisharmonia(5) lata 1990, sprawna,
cena 1200 zł, tel. 883 433 493.
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Łóżeczko (4) turystyczne, HACK, tel.
514 399 495.
materac (4) nowy, ortopedyczny, WELMAX, z pianki MEMORY, wym 160 x 200,
idealnie dopasowuje się do kształtu
ciała co zaapewnia prawodłowe podparcie całego systemu mięsniowo-szkieletowego, cena 790 zł, dzwonić po
godz.14:00, tel. 509 072 985.
narożnik (1) w kolorze jasno bordowym, rozkładany do spania, w bardzo
dobrym stanie, po wypraniu, cena 300 zł,
tel. 505 838 073.
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.

PRĄD
ZE SŁOŃCA
ZA DARMO

Miałeś

Wynajem
samochodów

wypadek?

Niezależne instalacje wyspowe
i z przyłączeniem do sieci
Idealne na: domek, altankę,
działkę, kamper, jacht,...
Dostarczamy prąd wszędzie
tam gdzie go brakuje
w w w. p r a d z e s l o n c a . e u
tel. 693 925 835

– Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach
– dopłaty do zaniżonych
odszkodowań za naprawę auta
– dopłaty do rent
powypadkowych
więcej informacji:

www.odszkodowaniazoc.com.pl
tel. 513 986 986

– dostarczamy i odbieramy ze
wskazanego adresu
– duży wybór aut osobowych,
lawety, dostawcze, L-ki, ...
– możesz wyjechać za granicę
(także na Ukrainę)
– wynajmujemy także z OC
sprawcy
więcej informacji:

www.autatrzebnica.pl
tel. 513

986 986

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

kolonie letnie
DŹWIRZYNO 2019

8 – 16 lipca

obóz dl a detektywów

koszt 1270 zł

JAROSŁAWIEC 2019 13 – 25 lipca
bursztynowe i przygodowe
koszt 1590 zł
wakacje

atrakcyjne cenY!

ALDITUR Aldona Komur tel. 600 655 033
a.komur@wp.pl / aldona.komur@gmail.com

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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oczyszczalnia

Ścieków

Zbiorniki
na deszczówkę
piwniczki betonowe
odwodnienia
i drena ż

Gwar anc ja
na zbiornik
i montaż

paweł madaliński
sk arsz yn 48 trzebnica

BEZPŁ ATNA
w ycena
profesjonalne
dor adztwo

szamba

SCHODY

100 %

DREWNIANE
DĄB JESION
BUK SOSNA

betonowe

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

www.schodex.net

cena od 4,5 tys. zł.
tel.

602 728 266
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Firma TOMIK oferuje

PROFESJONALNE

CZYSZCZENIE
- DYWANÓW
- WYKŁADZIN
- TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ
- MEBLI TAPICEROWANYCH

Konkurencyjne ceny!
tel. 693 431 523

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI
Agnieszka Prokopowicz
rzeczoznawca majątkowy
nr upr. 7034

tel. 721

704 748

agnieszka.prokopowicz@interia.pl

BIURO

ANTONI I PRZYjACIELE

NIERUCHOMOŚCI

TRZEBNICY.
667 864 494

zapisy i informacje
www.antoniiprzyjaciele.pl

GiMNaZJaLNEGO i ÓSMOKLaSiSty
663 353 292

biuro@dtr-invest.pl
www.dtr-invest.pl
tel. 602

756 346

ul. Sienkiewicza 3a Trzebnica

MASZ DŁUG?

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

zapraszamy
do nowo
otwartego
biura

OBNIŻYMY RATY
TWOICH KREDYTÓW
NAWET o 30%

obrońców pokoju 18 b
trzebnica

Kredyty | ubezpieczenia | nieruchomości | inwestycje

781 608 200

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

Wycena usługi bezpłatna

także u klienta

Powiat Trzebnicki
i okolice

694-057-540

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

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

605 432 606

Szczytkowice 91 tel. 785 233 408
GODZINY PRACY:

poniedziałek – piątek 8 – 20

SERWIS KLIMATYZACJI
SAMOCHODOWEJ już od 199zł

WUKO Krzysztof Buczek

Szczytkowice 91

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

tel. 601 537 024

tel.
pon-Pt

SERWIS OPON

PROSTOWANIE I REGENERACJA FELG
SERWIS KLIMATYZACJI
W SPRZEDAŻY OPONY NOWE I UŻYWANE
Geometria 3D

DWUTYGODNIK SAMORZĄDOWY
GMINY TRZEBNICA

Nakład 10 000 egzemplarzy
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sobota 8 – 14

PROMOC JA

785 233 408

8-17 /

SOBOTA 8-14

PROMOCJA 2+1

● WYMIANA OPON
● SERWIS KLIMATYZACJI
● ODGRZYBIANIE GRATIS
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Agora S.A.
Drukarnia Oddział Piła
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