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Trzebnickie mażoreTki Wielkanocny 
kiermasz

Już 14 kwietnia zapraszamy 
wszystkich mieszkańców 

Gminy Trzebnica do wzięcia 
udziału w Kiermaszu  

Świątecznym połączonym  
z Paradą Palm Wielkanocnych 

 na trzebnickim deptaku.
 Spotkajmy się, aby 

 wspólnie uczcić tradycję.
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Budżet 
OBywatelski 2019
Weź udział w zarządzaniu 

Gminą Trzebnica i decyduj 
o jej wydatkach, włącz się 
w proces unowocześniania 

naszej małej ojczyzny - zgłoś 
swoją propozycję i zagłosuj 
na konkretne zadanie, które 
pozwoli zmienić Trzebnicę. 
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NOwy rOzdział 
W Gks Polonia 

trzeBNica
Zapraszamy do przeczytania 

rozmowy z burmistrzem  
Markiem Długozimą oraz  

Andrzejem Traczykiem no-
wym prezesem Gminnego 

Klubu Sportowego Polonia. 

Str. 22-23

fot. Krystian Mszyca

Na Gminnej Hali Sportowej  odbyła się oficjalna prezentacja trzebnickich Mażoretek przed nad-
chodzącym sezonem.  Dziewczęta podczas treningu odwiedził pomysłodawca powstania zespo-
łu - burmistrz Marek Długozima, który wręczył im nowe stroje sceniczne. Dzięki finansowemu 
wsparciu ze strony burmistrza, zarówno grupa kadetek jak i seniorek ma szansę na występy 
w nowej odsłonie. Sekcja przygotowuje się obecnie do reprezentowania Gminy Trzebnica na  
VIII Otwartych Mistrzostwach Mażoretek Polski Zachodniej Kościan 2019. Życzymy powodzenia!
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Pierwsze rondo w budowie

 Inwestycja została podzielona 
na cztery zadania, w ramach któ-
rych wykonana zostanie przebu-
dowa skrzyżowania, przebudowa 
kanalizacji deszczowej, oświetle-
nia i sieci technicznej. Na czas 
prowadzonych robót wyznaczo-
ne zostały objazdy. 
 – Wizytowałem teren robót 
drugiej z trzech wielkich dro-
gowych inwestycji, które w zna-
czący sposób usprawnią ruch 
w Trzebnicy. Po ul. Obornickiej, 
prace rozpoczęły się na skrzyżo-
waniu ul. Milickiej, Roosevelta 
i H. Brodatego. Budowę rond za-

planowaliśmy w ten sposób, by 
terminy robót nie nachodziły na 
siebie i nie powodowały dużych 
utrudnień w ruchu. Dementuję 
tym samym fałszywe informa-
cje gazety reklamowej Nowa, 
o budowie dwóch rond w tym 
samym czasie oraz wynikającym 
z tego paraliżu miasta. Pierwsze 
rondo będzie gotowe do końca 
czerwca, wtedy też rozpocznie-
my budowę głównego ronda 
przy ul. Milickiej, Prusickiej, Ks. 
Bochenka i Witosa. W związku 
z prowadzonymi pracami pro-
szę kierowców o wyrozumia-

łość, a także dokładne śledzenie 
znaków i tablic informacyjnych 
z wyznaczonymi objazdami – 
powiedział burmistrz i dodał: 
– Te inwestycje wraz ze znik-
nięciem świateł drogowych 

upłynnią ruch w sercu Trzebni-
cy, zwiększając komfort i bez-
pieczeństwo mieszkańców. Są 
one również spełnieniem mojej 
obietnicy wyborczej. Po raz ko-
lejny dotrzymuję danego słowa!

Przypomnijmy, że obecnie trwa 
także przebudowa ul. Obor-
nickiej, która jest główną trasą 
dojazdową do węzła Trzebnica 
i drogi ekspresowej S-5.

[sh]

Rozpoczęły się prace związane z budową ron-
da przy skrzyżowaniu ulic: Milickiej, Roose-
velta i H. Brodatego (przy sklepie DINO). Robo-
ty prowadzone przez firmę Brukpol Sp. z o.o. 
ze Strzelec Wielkich potrwają do czerwca bie-
żącego roku. Po ich zakończeniu rozpocznie 
się budowa głównego ronda przy ul. Milickiej, 
Prusickiej, Ks. Bochenka i Witosa. Koszt ich 
powstania to blisko 4 mln zł. 
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▶ Roz p o c zę ł y s ię rob ot y z ie mne, z wiąz ane z inst al acją e le k t r yc z ną oraz 
wo dno k anali z ac yj ną.

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a wi z y towa ł te re n prowad zonyc h prac .

▶ Tu ż p o z akońc ze niu bu dow y rond a pr z y s k r z y żowaniu ul ic :  M il ic k iej , 
Ro oseve l t a i  H .  Bro d ate go, roz p o c z ną się prace pr z y rond z ie u z b ie gu 
ul ic :  M il ic k iej ,  Pru sic k iej ,  K s .  B o c he nk a i  Witos a .  Ca ł ość z mian w ruc hu 
m a być gotowa do końc a wak acj i . 

▶ N owe rond a p oz wo l ą up ł y nnić ruc h w Tr ze b nic y.

Tymczasowa organizacja ruchu

rondo przy ul. Milickiej, Prusickiej, Ks. Bochenka i Witosa

rondo 
przy 

skrzyżowaniu 
ulic: 

Milickiej , 
Roosevelta 

i  H.  Brodatego
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A R t y K u ł  s p o n s o R o w A n y

Trzebnicka Palarnia kawy   el GaTo
El Gato w języku hiszpańskim to po prostu kot. Od kwietnia w pobliżu 
trzebnickiej Kociej Góry napijemy się kawy z różnych stron świata: Nika-
ragui, Gwatemali, Etiopii, czy Brazylii. Są również takie perełki jak Ishe-
ma z Rwandy, zbierana wyłącznie przez kobiety z lokalnej społeczności. 
Wszystkie to kawy wysokiej jakości, świeżo palone właściwie tuż za ro-
giem. Palenie kawy to trudne rzemiosło i sztuka. Roasterzy mają swój styl, 
preferencje i potrafią zdziałać z kawą cuda. Teraz ich pracę można podej-
rzeć w Trzebnicy. To pierwsza w historii miasta prawdziwa palarnia kawy.

telefon kontaktowy do palarni 509 160 905

▶ Wł aśc ic ie lk a pal arni  Dominik a O c ie p k a z apras z a na 
pys z ną k awę.

 Kawa wypalana z pasją, na 
miejscu, może przenieść nas w róż-
ne krańce świata. Dominika i Mi-
chał Ociepka swoje zamiłowanie 
do kawy przywieźli z podróży do-
okoła świata. Odwiedzając liczne 
plantacje kawy na swojej drodze, 
poznali od podszewki, czym jest 
kawa i widzieli, jak można wydo-
być z niej to, co najlepsze. Wypalać 
kawę uczyli się we włoskiej stolicy 
kawy, w mieście Triest, a w tajniki 
sztuki baristycznej wprowadza-
ła ich mistrzyni świata baristów 
Agnieszka Rojewska.
 W ofercie palarni możemy zna-
leźć regionalne kawy z różnych 
stron świata, m.in. z Nikaragui, 
Gwatemali, Etiopii, czy Brazylii. 
Są również takie perełki jak Ishe-
ma z Rwandy, zbierana wyłącznie 
przez kobiety z lokalnej społeczno-
ści. Każda kawa to bogactwo sma-
ków i aromatów, a dzięki rzemieśl-
niczej pracy można wydobyć z niej 
to, co najlepsze. Ziarna wypalane 

są w zależności od ich przeznacze-
nia - do ekspresu lub filtra (kawy 
przelewowe). Kawy ziarniste pako-
wane są w torebki 250 g i 1 kg. Ci, 
którzy nie posiadają młynka, mogą 
otrzymać świeżo zmielone ziarno 
pod wybraną metodę parzenia. 
 Właściciele palarni postanowili 
również rozwiązać odwieczny pro-
blem fusów w kawie. Opracowali 
i rozpoczęli jako pierwsi w Polsce 
produkcję Dripci (czyt. Dripki) - 
jednorazowej kawy mielonej 100% 
Arabiki, zamkniętej w unikalnej 
torebce z filtrem. Wystarczy tylko 
otworzyć saszetkę, za pomocą do-
łączonych uchwytów umieścić ją 
w kubku i przelać wodą w tempe-
raturze około 95 °C. Po przelaniu 
kawy, filtr wyrzucamy i możemy 
cieszyć się doskonałym smakiem 
i aromatem świeżo palonej kawy 
- bez fusów. Aktualnie Dripca 
dostępna jest w trzech wersjach - 
kawa mocno palona, średnio palo-
na oraz już wkrótce bezkofeinowa. 

W ofercie pojawi się również jedy-
na w Polsce czekolada na gorąco 
i zimno prosto z Meksyku.
 Palarnia El Gato mieści się na 
ulicy Kościelnej 2/4 i czynna jest 
od wtorku do piątku w godzi-
nach 7:30 - 16:00 oraz w soboty 
od 8:00 do 13:00. Oprócz możli-
wości zakupów na miejscu, pa-
larnia dostarcza również kawę do 
podmiotów gospodarczych. Już 
wkrótce zostanie uruchomiony 
także sklep internetowy. 
 Właściciele palarni stawia-
ją mocno na ekologię, więc jeśli 
mamy ochotę, na miejscu możemy 
spróbować kawy podanej w 100% 
biodegradowalnych kubkach. 
 Świeżo palona kawa z palarni El 
Gato dostępna jest już teraz w Art 
Kawiarni w Trzebnicy, gdzie nie-
bawem klienci będą mogli spróbo-
wać także świeżych kaw zaparza-
nych metodami alternatywnymi.

R E K L A M A

W sobotę 6 kWietnia  zapraszamy na drzwi otwarte - przewidziane promocje i słodkie niespodzianki.
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Będziemy pomagać

– Współpraca z panią minister 
Kempą od wielu lat układa się 
znakomicie. Jestem wdzięczny 
za to, z jaką uwagą i troską pani 
minister podchodzi do spraw 
związanych z Gminą Trzebni-
ca. W ostatnim czasie obecność 
pani minister dodawała rangi 
wielu wydarzeniom organizo-
wanym w Trzebnicy, takim jak 
odsłonięcie Pomnika Wolności 
z okazji 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości, czy 
wcześniej pomnika gen. Ryszar-
da Kuklińskiego. Pani minister 

często jest również naszym go-
ściem podczas dożynek, a także 
październikowych Uroczystości 
Jadwiżańskich. Tym bardziej cie-
szę się z kolejnej inicjatywy, którą 
będzie nasze wspólne działanie 
na rzecz pomocy prześladowa-
nym chrześcijanom. Szczególnie 
że dokładnie rok temu w Trzeb-
nicy odbyło się spotkanie pro-
mujące książkę „Helena. Misja 
możliwa”, która opowiada o życiu 
wolontariuszki zamordowanej na 
misjach w Boliwii. Wówczas, na 
spotkaniu w Trzebnicy, obec-

na była również minister Beata 
Kempa. Teraz zaproponowała, by 
książkę przetłumaczyć na język 
hiszpański i zawieźć ją do Boli-
wii, być może również przekazać 
zabójcy polskiej wolontariuszki 
Heleny Kmieć i poruszyć jego 
serce… – mówił po spotkaniu 
burmistrz Marek Długozima. 
Pani Beata Kempa jest ministrem 
w rządzie ds. uchodźców i pomo-
cy humanitarnej. Raport, który 
wręczyła burmistrzowi Gminy 
Trzebnica „Prześladowani i za-
pomniani”, dotyczy chrześcijan 
prześladowanych za wiarę w la-
tach 2015-2017. Książka została 
wydana przez fundację Pomoc 
Kościołowi w Potrzebie i anali-
zuje zarówno rodzaj zagrożeń 
w świecie, jak i ich przyczyny. 
Sama fundacja zajmuje się nie-
sieniem pomocy dla uchodźców 
i prześladowanych chrześcijan 
zapewniając pomoc materialną 
i duszpasterską. Z powodu wo-
jen, prześladowań na tle religij-
nym lub politycznym oraz klęsk 
żywiołowych miliony ludzi na 
świecie prowadzą życie ucieki-

nierów. Skala ich cierpienia jest 
niewyobrażalna.
– Pani minister podczas spotka-
nia często opowiadała o pomo-
cy, która jest udzielana dla Syrii. 
Cieszę się, że teraz również Gmi-
na Trzebnica będzie mogła mieć 
swój udział w tych inicjatywach. 

Rozmawialiśmy także o nawią-
zaniu współpracy z lokalnym od-
działem Caritas Polska. Wierzę, 
że to początek dobrych projektów 
– dodał burmistrz.

[ewe]

11 marca w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy 
burmistrz Marek Długozima spotkał się z pa-
nią Beatą Kempą – minister ds. uchodźców 
i pomocy humanitarnej. Rozmowa dotyczyła 
podjęcia działań i współpracy z polskim od-
działem papieskiej fundacji Pomoc Kościoło-
wi w Potrzebie. Burmistrz otrzymał od mini-
ster raport pt. „Prześladowani i zapomniani”. 
W spotkaniu wziął również udział Piotr Oku-
niewicz, radny Powiatu Trzebnickiego. 

▶ W 2017 ro ku G mina Tr ze b nic a w ł ąc z y ł a s ię w akcję Dar dla Ale pp o z aini -
cjowaną pr ze z M e t rop o litę Wro c ł aws k ie go ab p. Józe fa Kupne go. Wów-
c z as gośc ie m na sp e cjalny m p o k az ie f i lmu w t r ze b nic k im k inie by ł  k s . 
R afa ł  Cy f k a z org ani z acj i  Pom o c Kośc io ł owi w Pot r ze b ie,  k tór y k i lk a 
mie się c y wc ze śniej  wi z y towa ł Ale pp o.

▶ W m arcu 2018 ro ku burmist r z M are k D ł u goz im a zorg ani zowa ł sp ot k anie 
z au torami k siąż k i  „ H e le na .  M isja m oż liwa” Ewe liną G ł adys z i  Pr ze my-
s ł awe m R ad z y ńs k im . G ośc ie m sp e cjalny m by ł a ministe r B e at a Ke mpa . 
O H e le nie op owiad ali  rów nie ż :  s iost ra z m ar ł ej  wo lont ariu s z k i  Te re -
s a K mie ć oraz ówc ze sny prowincja ł  Po ls k iej  Prowincj i  Salwatorianów 
k s .  Piot r  Fi l as SDS i  k s .  M iros ł aw St ane k dy re k tor Wo lont ariat u M is yj ne -
go Salvator. 

▶ Pani ministe r B e at a Ke mpa z wie lk ą uwag ą i  t ros k ą p o dc ho d z i do spraw 
z wiąz anyc h z G miną Tr ze b nic a .  N a z apros ze nie burmist r z a uc ze st nic z y-
ł a m . in .  w uro c z yst y m o d s ł onię c iu pie r ws ze go na Do lny m Śl ąs ku p omni -
k a ge ne ra ł a R ys z ar d a Kuk lińsk ie go, a t ak że…

▶ Pani ministe r B e at a Ke mpa w rę c z y ł a burmist r zowi ra -
p or t „ Pr ze ś ladowani i  z ap omniani ”.  Dot yc z y on c hr ze -
śc ijan pr ze ś l adowanyc h z a wiarę w l at ac h 2015 -2017. 

▶ …w z ię ł a u d z ia ł  w Tr ze b nic k ic h ob c ho d ac h 10 0.  ro c z nic y o d z ys k ania 
pr ze z Po lskę nie p o dle g ł ośc i .

Uzdolniona trzebniczanka 

R E K L A M A

 W poniedziałek 1 kwietnia 
Burmistrz wręczył jej list gra-
tulacyjny, podkreślając dumę 
z osiągnięć rodowitej trzebni-
czanki, która już w tak mło-
dym wieku odnosi sukcesy 
w dziedzinie nauk ścisłych. 
Pani Sylwia jest doktorantką 
w Zakładzie Chemii Medycz-
nej i Mikrobiologii Politechni-
ki Wrocławskiej pod promo-
cją dr hab. inż. Joanny Cabaj. 
W swojej działalności nauko-
wej skupia się na opracowywa-
niu nowych technik analitycz-
nych, będących alternatywą 
dla klasycznych metod badań. 
Docelowo zdynamizują one 
m.in. proces diagnozowania 
pacjentów z przypadłościami 
neurologicznymi, takimi jak 
choroba Alzheimera, Parkin-
sona czy chorobami o podłożu 
psychiatrycznym, np. schizo-
frenia. Jako przyszły doktor 
biotechnologii skupiła się na 
zgłębianiu interdyscyplinarnej, 
wielce wymagającej dziedziny 
łączącej w sobie zagadnienia 
z zakresu biochemii, biotech-
nologii, chemii fizycznej, inży-
nierii materiałowej czy elektro-
niki - nauki o biosensorach.

 - Obecnie na rynku nie ma 
dostępnych w pełni zautoma-
tyzowanych urządzeń elektro-
nicznych mierzących poziom 
neuroprzekaźników w prób-
kach rzeczywistych, a dokony-
wanie pomiaru za pomocą kla-
sycznych metod analitycznych 
jest nie tylko długotrwałe i nie 
zapewniające ciągłej analizy, 
ale także wymagające używa-
nia toksycznych substancji. Tym 
samym moje badania nad bio-
sensorami, oprócz oczywistego 
usprawnienia diagnostyki kli-
nicznej, obejmują także ważne 
zagadnienie pomiarów robio-
nych z poszanowaniem ochrony 
środowiska – podkreśliła Sylwia 
Baluta. 
 Burmistrz był pod wielkim 
wrażeniem przydatności po-
wyższej dziedziny naukowej: 
- Ogromnie się cieszę, że mogę 
złożyć Pani najserdeczniejsze 
gratulacje z okazji osiągniecia 
wybitnych wyników na polu na-
ukowym, ale i dydaktycznym, 
potwierdzonych m.in. uzyska-
niem Stypendium Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Pani praca badawcza, liczne 
publikacje naukowe, uzyska-

ne patenty, wyróżnienia i na-
grody przyznane przez ośrod-
ki naukowe w całej Europie, 
a także udział w konferencjach 
naukowych, w tym również or-
ganizowanych poza granicami 
Polski, zasługują na szczególne 
uznanie. Wszystkie te sukcesy 
świadczą nie tylko o Pani cięż-
kiej pracy, ale również o dużej 
dojrzałości i wytrwałości. Ży-
czę Pani kolejnych, z sukcesem 
zrealizowanych projektów ba-
dawczych, ogromnej satysfakcji 
z dotychczasowych osiągnięć 
oraz tego, by wszystkie zdoby-
te wyróżnienia, stały się dobrą 
motywacją do dalszej pracy. 
Jestem dumny, że jako trzebni-
czanka staje się Pani ambasado-
rem naszego miasta w świecie 
naukowym – powiedział bur-
mistrz.
 Uhonorowana Sylwia Balu-
ta nie kryła wzruszenia i gorą-
co podziękowała za tak piękne 
wyróżnienie. Burmistrz Marek 
Długozima zapowiedział dalsze, 
pilne śledzenie jej kariery i moż-
liwość przyznania przez niego 
dodatkowego stypendium. 

[ksz]

Do wyróżniających się mieszkańców Gmi-
ny Trzebnica należą nie tylko czynni spor-
towcy oraz wolontariusze zaangażowani we 
wspieranie innych mieszkańców. Dowodem 
tego jest zaproszenie przez burmistrza Marka 
Długozimę do Urzędu Miejskiego doktorantki 
Politechniki Wrocławskiej, która rozpoczęła 
właśnie wspaniałą karierę naukową – pani 
mgr inż. Sylwii Baluty. 

▶ Na zaproszenie burmistrza Marka D ługozimy Urząd Miejski odwiedzi ła Sylwia Baluta, 
k tóra odnosi l ic zne sukcesy w świecie naukow ym. 

▶ List  grat ulac yjny. 
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Wspaniali z Gminy Trzebnica

 Konkurs adresowany jest 
przede wszystkim do młodych lu-
dzi wyróżniających się nienagan-
ną postawą w codziennym życiu, 
wysoką kulturą osobistą, empatią, 
brakiem nałogów oraz skuteczno-
ścią społecznego działania. Zebra-
nych przywitała dyrektor SP nr 1 
Elżbieta Nowak. Ocenianiem  
osiągnięć młodzieży, ich zaanga-
żowania w życie społeczne oraz 
promowania pozytywnych dzia-
łań zajęła się powołana przez Bur-
mistrza Gminy Trzebnica Marka 
Długozimę Kapituła, w składzie: 
Krystyna Haładaj – naczelnik Wy-
działu Oświaty – Przewodniczący 
Kapituły, Monika Wilga – przed-
stawiciel Wydziału Promocji UM 
w Trzebnicy – sekretarz Kapituły 
oraz członkowie: Maria Barbara 
Ciepluch – radna Rady Miejskiej 
w Trzebnicy, Bogusław Brud – 
Komendant Powiatowy Państwo-
wej Straży Pożarnej w Trzebnicy, 
Anna Cisak – Komendant Straży 
Miejskiej w Trzebnicy, Daria Szy-
dłowska – przedstawiciel Komen-
dy Powiatowej Policji w Trzebnicy, 
Aleksandra Kuriata – przedstawi-

ciel Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Trzebnicy, Zbigniew 
Lubicz-Miszewski – przedsta-
wiciel Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Trzebnickiej
 Uczestnicy konkursu to osoby 
wyróżniające się prospołecznymi 
postawami i działaniami, które 
mają pozytywny wpływ na naj-
bliższe otoczenie: rówieśników, 
sąsiadów, środowisko szkolne i lo-
kalne. Ich działalność na polu cha-
rytatywnym i społecznym, liczne 
sukcesy rozbudzają wrażliwość 
młodzieży i dzieci na potrzeby 
innych. Kapituła mimo trudne-
go wyboru ostatecznie wyłoniła: 
Hannę Wiaderek SP nr 1, Toma-
sza Majewskiego SP Kuźniczysko, 
Błażeja Mielnika, SP Ujeździec 
Wielki, Wiktorię Szatanik SP nr 
2, Julię Minkowską SP nr 3, Alicję 
Lisowską SP Masłów, Julię Kręgu-
lewską SP Kuźniczysko oraz Julię 
Darowską SP nr 2. 
 Wielka gala, podczas której po-
znamy dwójkę najwspanialszych, 
odbędzie się już 29 kwietnia 
w Gminnym Centrum Kultury. 

[mw]

W auli Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księcia Hen-
ryka Brodatego, 2 kwietnia odbył się XIX Trzeb-
nicki Samorządowy Konkurs „Ośmiu Wspania-
łych Gminy Trzebnica”, promujący pozytywne 
zachowania i postawy wśród dzieci i młodzieży 
oraz upowszechniający młodzieżowy wolonta-
riat. Gmina Trzebnica do konkursu przystępuje 
od 2001 roku. W obecnej edycji udział wzięło 17 
uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.

▶ W t y m ro ku do konkur su „Ośmiu Wspania ł yc h G miny Tr ze b nic a” pr z yst ąpi ł o 17 uc z niów. 

▶ Z apre ze ntowali  oni  s woje do konania pr ze d k apit u ł ą ,  k tóra sp ośró d nic h w y b ra ł a f ina -
ł ową óse m kę. N ajwspanials ze go G miny Tr ze b nic a p oz namy p o dc z as g ali ,  k tóra o d b ę -
d z ie s ię 29 k wie t nia w G minny m Ce nt rum Kul t ur y. 

R E K L A M A
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warszTaTy wiolonczelowe 
i reciTal Tomasza sTrahla

JAZZOWE ŚWIĘTO W TRZEBNICY CORAZ BLIŻEJ

 Piątek 22 marca upłynął 
w Szkole Muzycznej na zapre-
zentowaniu umiejętności wio-
lonczelowych uznanego muzy-
ka w ramach kilkugodzinnych 
warsztatów dla uczniów sekcji 
wiolonczeli, które rozpoczęły się 
o godz. 13:00, następnie recitalu 
przed zgromadzoną publiczno-
ścią. Na widowni obok burmi-
strza Marka Długozimy oraz 
dyrektor – Teresy Łuc, zasiedli 
uczniowie z rodzicami, nauczy-
ciele i goście szkoły muzycznej, 
korzystając z wyjątkowej okazji 
posłuchania prawdziwego wir-
tuoza wiolonczeli. Prof. dr hab. 
Tomasz Strahl jest szeroko znany 
nie tylko w Polsce, ale też daleko 
poza granicami kraju. Muzyk 
ukończył warszawską Akademię 
Muzyczną w klasie wiolonczeli 
Kazimierza Michalika, następnie 
odbył roczne studia podyplomo-
we w Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst w Wiedniu 
Tobiasa Kühne jako stypendysta 
rządu austriackiego. Już w wie-
ku 17 lat został laureatem kilku 
znaczących konkursów, w tym 
Konkursu Młodych Talentów 
w Dreźnie oraz Ogólnopolskiego 
Konkursu Wiolonczelistów im. 
Dezyderiusza Danczowskiego 
w Poznaniu. W 1991 roku zo-
stał laureatem I nagrody V Mię-
dzynarodowego Konkursu Mu-
zycznego im. Nicanora Zabalety 
w San Sebastian w Hiszpanii. Ar-
tysta licznie koncertuje z więk-
szością orkiestr symfonicznych 
oraz niemalże wszystkimi or-
kiestrami filharmonicznymi 
w Polsce. Ponadto uczy kolejne 
pokolenia wiolonczelistów w ra-
mach tzw. kursów mistrzowskich 
w Polsce, Holandii, Niemczech, 
Finlandii, a nawet w Ameryce 
Południowej i w Japonii w Kyoto 
University of Arts. 
 Burmistrz Marek Długozima 
gratulując występu oraz wrę-
czając Tomaszowi Strahlowi list 
gratulacyjny podkreślił zaszczyt, 

jaki spotyka Gminną Szkołę Mu-
zyczną, iż gości w progach tak 
wybitnego wiolonczelistę. 
 – Jest mi bardzo miło, że zna-
lazł Pan czas i przyjął moje zapro-
szenie. Dziękuję, że zechciał Pan 
podzielić się imponującą wiedzą 
i doświadczeniem z uczniami 
naszej Gminnej Szkoły Muzycz-
nej. Przeprowadzone przez Pana 
warsztaty były dla nich cennym 
doświadczeniem, a mniemam, 
że także i Panu przyniosły oso-
bistą satysfakcję. Gościmy dziś 
Pana w szkole, której patronem 
jest Edmund Kajdasz. Jak Pan 
wcześniej podkreślił – mieliście 
okazję poznać się osobiście i oto 
dziś poniekąd ponownie spotka-
liście się na tej sali. – powiedział 
burmistrz, po czym odniósł się 
do zeszłorocznego jubileuszu 
szkoły: – Kilka miesięcy temu 
także na moje zaproszenie do 
Trzebnicy przyjechał wybitny 
pianista Krzysztof Jabłoński. To 
wielka radość i honor móc gościć 
takie osobowości muzyczne, któ-
re już zapisały się złotymi zgło-
skami w historii polskiej muzyki. 
Zwłaszcza że Panowie znają się 
i razem koncertują. Osoby inte-
resujące się muzyką doskonale 
wiedzą, że Krzysztof Jabłoński 
i Tomasz Strahl, a dodatkowo 
Andrzej Kulka, od lat z powodze-
niem łączą swe siły by prezento-
wać najwybitniejsze kompozycje 
na trio fortepianowe. Wspólnie 
zarejestrowali komplet dzieł ka-
meralnych Fryderyka Chopina, 
zbierając doskonałe recenzje. To 
są wirtuozi, którzy gromadzą 
tłumy w salach koncertowych, 
a my mieliśmy okazję gościć te 
sławy w naszej Gminnej Szkole 
Muzycznej! To utwierdza mnie 
w słuszności decyzji podjętej 5 lat 
temu, aby stworzyć w Trzebnicy 
szkołę, jakiej w Powiecie Trzeb-
nickim jeszcze nie było. Profesjo-
nalną Szkołę Muzyczną I stopnia 
z prawdziwego zdarzenia, w któ-
rej uczy najlepsza kadra i goszczą 

najznakomitsze osobowości mu-
zyczne tak, aby dzieci i młodzież 
z Gminy Trzebnica uczyli się od 
najlepszych – zakończył bur-
mistrz. 
 Po dodatkowych podziękowa-
niach ze strony dyrektor Szkoły 
Muzycznej, wieczór zakończono 
zapozowaniem do wspólnej fo-
tografii, która uświetni szkolną 
kronikę.   [ksz]

W Gminnej Szkole Muzycznej kontynuowany jest zwyczaj goszczenia 
najwybitniejszych polskich muzyków w ramach recitali. Na zapro-
szenie burmistrza Marka Długozimy, po goszczącym w październiku 
2018 roku Krzysztofie Jabłońskim – finaliście Konkursu Chopinow-
skiego i pianiście o międzynarodowej sławie, na występ zgodził się 
prof. dr hab. Tomasz Strahl – mistrz wiolonczeli. 

w Gminnej Szkole muzycznej

▶ Profe sor o dbył w s z ko le war s z t at y z uc z niami k l as y wio lonc ze li .

▶ Fina ł e m by ł re c it al  ar t yst y.

▶ N a z apros ze nie burmist r z a M ark a D ł u goz imy w G minnej 
Sz ko le M u z yc z nej gośc i ł  prof.  dr hab. Tom as z St rahl – 
mist r z wio lonc ze li .
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 Jazz nad Odrą to najbardziej 
rozpoznawalny polski festiwal 
jazzowy, którego różnorodność 
i ekspresja przyciągają co roku 
melomanów z różnych zakątków 
świata. W tym roku publiczność 
będzie mogła podziwiać wirtu-
ozów jazzu w ramach 55. Santan-
der Jazz nad Odrą Festival, który 
odbędzie się 30.04.2019 r. w sali 
kinowo-widowiskowej i artKA-
WIARNI – przy Gminnym Cen-

trum Kultury.  Przed publicznością 
zaprezentują się zespoły: „Karasie-
wicz Power Set” i „The Cuban Latin 
Jazz”, w pełnej energii fuzji muzyki 
jazzowej, latynoskiej i kubańskich 
rytmów. Tradycyjnie już tę mu-
zyczną ucztę zakończy jam session, 
które odbędzie się w klimatycznej 
trzebnickiej artKAWIARNI. Kon-
cert organizowany w Trzebnicy od 
początku ma charakter niekomer-
cyjny i jest darmowy, a celem jest 

propagowanie muzyki jazzowej nie 
tylko znanych muzyków, ale też lo-
kalnych artystów. 
 - To wyróżnienie i wspaniałe 
doświadczenie ponownie orga-
nizować takie prestiżowe przed-
sięwzięcie. W tym roku mija do-
kładnie 13 lat, od kiedy objąłem 
patronat honorowy nad wyda-
rzeniem – powiedział burmistrz 
Marek Długozima. - Już dziś ser-
decznie zapraszam wszystkich 

miłośników jazzu, a także osoby 
zaciekawione tym wspaniałym ga-
tunkiem muzyki na święto jazzu 
w Trzebnicy 30 kwietnia w ramach 

Santander Jazz nad Odrą Festival 
do Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu – dodał burmistrz. 

[mw]

Gmina Trzebnica od 12 lat ma przyjemność organizować koncerty z cyklu 
Jazz nad Odrą. W tym roku koncerty odbędą się w ramach imprezy towa-
rzyszącej Jazz w Trzebnicy. To uznane od lat wydarzenie muzyczne związane 
z jazzem ma swoich stałych odbiorców i rozpoznawalną markę. Już wkrótce 
do miasta zawita wybitny polski pianista i kompozytor, dyrektor artystycz-
ny - Leszek Możdżer, który na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy 
przybędzie do Trzebnicy, by wspólnie otworzyć tegoroczną edycję Festiwalu.

źród
ło: łukasz G

aw
roński

▶ I mpre z a c ie s z y s ię w nas z y m mie śc ie du ż ą p op ul arno -
śc ią ,  a t r ze b nic k a p u b lic z ność bawi s ię dos konale s ł u -
c hając jaz z u . 

▶ Le s ze k M oż d że r b ę d z ie gośc ie m sp e cjalny m ko lej nej 
e dycj i  Jaz z u nad O drą w Tr ze b nic y. 
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ProjekT Samodzielni-niezależni

Trzebnica Pod urokiem Green BookaW pOdZIĘkOWANIu ZA WOLONTARIAT

 Było to możliwe dzięki zawią-
zaniu współpracy między trzeb-
nickimi Warsztatami Terapii 
Zajęciowej, Wrocławskim Sejmi-
kiem Osób Niepełnosprawnych 
a Gminą Trzebnica. W ramach 
projektu wspófinansowanego ze 
środków PFRON, tj. Państwo-
wego Funduszu Osób Niepeł-
nosprawnych pn. „Samodzielni 

– niezależni”, udało się zorgani-
zować praktyki i wesprzeć osoby 
posiadające orzeczenie o niepeł-
nosprawności w stopniu lekkim, 
umiarkowanym lub znacznym 
nieaktywne zawodowo lub bez-
robotne, w wieku od 18 do 60 
lat. W efekcie projektu Wiktoria 
nie tylko zyskała możliwość do-
świadczyć po raz pierwszy, jak 

wygląda praca zawodowa, ale 
także dzięki wsparciu całej za-
łogi artKawiarni podnieść swoją 
samoocenę i nawiązać zawodowe 
przyjaźnie. Praktykantka przy-
chodzi do pracy 2-3 razy w ty-
godniu i wspaniale odnajduje się 
w artystycznym klimacie art-
Kawiarni. Czynnie uczestniczy 
w przygotowaniu dań i deserów 
oraz pomaga utrzymać porządek 
w kawiarni. Co więcej – wraz ze 
swoim opiekunem praktyk panią 
Teodozją, podjęła się najtrudniej-
szego na początku zadania – kel-
nerowania oraz bezpośredniego 
kontaktu z klientami. Coraz le-
piej sobie radzi jako kelnerka na-
bywając doświadczenia i przeła-

mując nieśmiałość. Praktyki dają 
korzyść nie tylko Wiktorii, ale 
wniosły też dodatnią wartość do 
całego lokalu. Jak twierdzi załoga 
– zaangażowanie Wiktorii oraz 
jej nieskrywana radość z wy-
konywanych zadań przywołuje 
uśmiech na twarzy, daje pozy-
tywną energię i inspiruje do jesz-
cze bardziej wytężonych działań. 
Mieszkańcy Gminy Trzebnica 
osobiście mogą przekonać się 
o świetnych efektach projek-
tu „Samodzielni – niezależni” 
i wspaniałej atmosferze w loka-
lu, zaglądając do artKawiarni na 
kawę i pyszne słodkości. 

[ksz]

Burmistrz Marek Długozima od lat czynnie anga-
żuje się we wszelkie inicjatywy wspierające oso-
by, doświadczające niepełnosprawności. Ostatnim 
przykładem takich działań jest historia pani Wik-
torii, której udało się uzyskać zgodę na odbycie 
praktyk w trzebnickiej artKawiarni. 

 Ania i Klaudia – tegorocz-
ne maturzystki, w pomoc oso-
bom starszym zaangażowane są 
od 2017 r., kiedy to w Urzędzie 
Miejskim pod hasłem „Gmina 
Trzebnica – wiemy, jak pomagać” 
odbyło się pierwsze spotkanie 
wolontariuszy. Już wtedy dziew-
częta, po wysłuchaniu prezenta-

cji, która przybliżyła główne cele 
programu oraz postać wzorowe-
go wolontariusza, przyłączyły się 
do programu. 
 Młode wolontariuszki wspie-
rały panie w wieku senioral-
nym w załatwianiu codziennych 
spraw, w robieniu zakupów, czy-
tały, rozmawiały po angielsku, 

a także zadbały o rzeczy pierw-
szej pomocy. 
 – Serdecznie dziękuję Wam 
za udział w akcji „Gmina Trzeb-
nica – wiemy, jak pomagać”. Je-
stem bardzo dumny z Was, że 
znajdowałyście czas, by pomagać 
osobom starszym. Jest to wspa-
niały przykład na to, że młodzież 

także w tych czasach, gdzie nie 
brak innych pochłaniaczy cza-
su i uwagi, wykazuje się wciąż 
empatią zwracając uwagę na po-
trzeby drugiego człowieka. Ze 
szczególnym uwzględnieniem 
ludzi potrzebujących i starszych 
– powiedział burmistrz i wrę-
czył dziewczętom drobne upo-

minki. Życzył także powodzenia 
na maturze oraz wielu osiągnięć 
w życiu osobistym i zawodowym. 
Do życzeń i podziękowań dołą-
czyła się również pani Grażyna 
Wojtkowska – kierownik Działu 
Usług Socjalnych OPS w Trzeb-
nicy. 

[mw]

Wolontariuszki z Gminy 
Trzebnica – Anna Kow-
nacka i Klaudia Gołębow-
ska wraz z opiekunem 
wolontariatu z ramienia 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Trzebnicy panią 
Agnieszką Kuczmarz, 28 
marca były gośćmi bur-
mistrza Marka Długozi-
my, który podziękował 
dziewczętom za dotych-
czasową działalność wo-
lontaryjną. W spotkaniu 
uczestniczyła również 
pani Grażyna Wojtkow-
ska – kierownik Działu 
Usług Socjalnych OPS.

 Tym razem na widzów czeka-
ła prawdziwa uczta kinomana, 
gdyż wyświetlono oscarowy film 
„Green Book”. Rozgrywający się 
w latach 60. amerykański kome-
diodramat zyskał uznanie Akade-
mii Filmowej, zdobywając w 2019 
roku 3 Oscary: za najlepszy film, 
najlepszą męską rolę drugopla-
nową dla Mahershala Ali oraz za 
najlepszy scenariusz oryginalny. 
Oparta na prawdziwych zdarze-
niach historia podbiła również 
serca trzebniczan. Na specjalne 
zaproszenie burmistrza Marka 
Długozimy w Trzebnicy pojawi-
ła się dziennikarka Magdalena 
Piasecka, niejednokrotny gość 
DKF na terenie całego Dolnego 
Śląska, którą poproszono o po-
prowadzenie dyskusji po seansie. 
Po krótkim wprowadzeniu do 
genezy historii znanego, czarno-
skórego muzyka oraz jego białego 
kierowcy, dziennikarka zaini-
cjowała dyskusję, odnosząc się 
do filmu poprzez naszą codzien-
ność i współczesne postrzeganie 
świata. Trzebniczanie czynnie 
brali udział w spotkaniu, nie tyl-

ko podejmując dyskusję, ale tak-
że wyrażając głęboki zachwyt 
zwłaszcza aktorskimi kreacja-
mi filmowych bohaterów. Choć 
Oscar przypadł Mahershalowi 
Ali, jak słusznie zauważyła Mag-
dalena Piekarska obie kreacje 
były warte tej prestiżowej na-
grody. Viggo Mortensen przytył 
do swojej roli 20 kg, a szczerość, 
prostota i honorowość jego ekra-
nowego bohatera podbiły publicz-
ność. „Green Book” to klasyczny 
przykład tzw. kina drogi, będące 
zarazem kinem przemiany, który 
pięknie zaprezentował nam trud-
ny temat, który pomimo upływu 
lat, nadal pojawia się w naszym 
życiu – temat inności i inklinacji, 
jakie powoduje. Minione spotka-
nie klubu odniosło spektakularny 
sukces i było drugim z najliczniej-
szych spotkań DKF ostatnich lat 
w Trzebnicy. Seans zgromadził 
ponad 170 widzów, a co ciekawe 
ze względu na olbrzymie zainte-
resowanie filmem Kino Polonia 
wyświetlało film „Green Book” 
jeszcze przez kilka kolejnych dni.

[bu]

Kino Polonia 3D w środowy wieczór 27 marca 
zgromadziło pasjonatów kina w ramach Dys-
kusyjnego Klubu Filmowego. Trzebnicki DKF, 
reaktywowany po latach przez burmistrza 
Marka Długozimę i działający przy Gminnym 
Centrum Kultury, od lat cyklicznie organizuje 
seanse nagradzanych prestiżowymi laurami 
filmów ze światowego repertuaru.

R E K L A M A

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a p o d z ię kowa ł wo lont ariu s z kom z G miny Tr ze b nic a – Annie Kow nac k iej  i  K l au dii  G o ł ę b ow-
s k iej  z a dot yc hc z asową d z ia ł alność wo lont ar yj ną.

▶ W ram ac h proje k t u „ Sa -
m o d z ie lni  N ie z ale ż ni ” 
pani Wik toria o d by ł a 
prak t y kę w ar t Kawiarni .

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a z aprosi ł  t r ze b nic z an na sp e cjalny p o k az osc arowe go f i lmu 
„G re e n Book ” w ram ac h sp ot k ań D ysku s yj ne go K lu bu Fi lm owe go. G ośc ie m sp ot k ania 
by ł a d z ie nnik ark a M ag d ale na Piase c k a .

▶ Seans zgromadzi ł ponad 170 widzów, co jest rekordem w działalności trzebnickiego DKF. 
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lampka terrarium 
– idealna ozdoba do każdego wnętrza! 

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

Odyseja UmysłU 2019

 Dla przypomnienia – „Odyse-
ja Umysłu” to międzynarodowy 
program nauczania kreatywnego 
myślenia, twórczego rozwiązy-
wania problemów i współpracy 
zespołowej, który powstał w od-
powiedzi na uwagi, że szkodnic-
two kładzie zbyt mały nacisk na 
kreatywność. Honorowy patro-
nat nad tym konkursem objęło 
Ministerstwo Oświaty, dostrze-
gając w nim niezwykłe walory 

edukacyjne, a szkoły ochoczo 
do niego przystępują. Burmistrz 
Gminy Trzebnica Marek Dłu-
gozima czynnie wspiera uczest-
ników i dofinansowuje koszty 
związane z wyjazdami uczniów 
i opiekunów. Zwłaszcza, że 
w zeszłym roku Polska okazała 
się najsilniejszą ze wszystkich 
reprezentacji na wielkim fina-
le, który miał miejsce w Stanach 
Zjednoczonych, bijąc dotychcza-

sowy rekord i zdobywając łącznie 
aż czternaście trofeów – w tym 
cztery złote, trzy srebrne, pięć 
brązowych i dwie prestiżowe 
Nagrody Ranatra Fusca za Wy-
bitną Kreatywność. Zaś drużyna 
z SP nr 2 im. Leopolda Okulic-
kiego przygotowana przez Lucy-
nę Sobczak i Edytę Smółkowską 
odniosła spektakularny sukces 
i wróciła z USA z wywalczonym 
3 miejscem i pokaźnym pucha-
rem. W tegorocznej edycji Trzeb-
nicę reprezentowali uczniowie 
przygotowani przez ww. nauczy-
cielki, a drużynę pożegnał przed 
wyjazdem burmistrz Marek Dłu-
gozima.
 – W związku z tym, że ciężko 
pracowaliście rok temu i odnie-
śliście tak olbrzymi sukces, nie 
mogło zabraknąć mnie w dniu 
wyjazdu na tegoroczny ogólno-
krajowy finał. Rok temu przy-
nieśliście całej Gminie Trzebnica 

niesamowity splendor i potwier-
dziliście moją teorię, którą po-
wtarzam od lat – że warto inwe-
stować w szkolnictwo, w dzieci 
i młodzież, bo to jest przyszłość. 
Rok temu fantastycznie repre-
zentowaliście Trzebnicę, a także 
całą Ojczyznę w ramach „Ody-
sei Umysłu”. Zainwestowane 
w was i wasz wyjazd środki za-
owocowały wspaniałymi wyni-
kami i doskonałą promocją na 
zewnątrz. Dlatego dzisiaj życzę 
wam również samych sukcesów, 
a przede wszystkim świetnej 
zabawy i satysfakcji z udziału 
w tym niecodziennym konkur-
sie! – powiedział burmistrz.
 Drużyna z SP 2 także w tym 
roku dała z siebie wszystko, jed-
nak tym razem nie udało się za-
jąć miejsca na podium – jedna 
z dwóch drużyn reprezentują-
cych SP 2 zajęła 4 miejsce, dru-
ga miejsce 8. Oprócz uczniów 

z SP nr 2 na finał pojechali także 
uczniowie w ramach 3 drużyn 
przygotowanych przez Annę 
Cibę ze Szkoły Podstawowej nr 3 
w Trzebnicy im. Marii Skłodow-
skiej – Curie wraz z opiekunem 
Karoliną Stępień. SP nr 3 rów-
nież w zeszłym roku zakwalifi-
kowała się do ogólnopolskiego 
finału, kończąc swoją przygodę 
z Odyseją w 2019 roku dokładnie 
jak rok temu na 6 miejscu. Kon-
kurs cieszy się z każdym rokiem 
coraz większą popularnością, 
która przekłada się na liczeb-
ność uczestników. W 2019 roku 
w finale udział wzięło aż 234 
drużyny z całej Polski, w tym 
łącznie 5 drużyn reprezentują-
cych Gminę Trzebnica i był to 
najliczebniejszy frekwencyjnie 
finał w całej Europie.

[ksz]

Wraz z nastaniem wiosny przyszedł czas na 
kolejny, tym razem ogólnopolski etap zmagań 
w ramach konkursu „Odyseja Umysłu”. Ogól-
nopolski finał zorganizowany został w Gdyni. 
Analogicznie do zeszłych lat z Gminy Trzeb-
nica nad polskie morze wyruszyła silna grupa 
uczniów, którzy przeszli wcześniejsze elimina-
cje i zakwalifikowali się do finałowych zmagań. 

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a p oże gna ł re pre ze nt antów G miny Tr ze b nic a u d aj ąc yc h się na f ina ł  O dyse i  Umys ł u do G dy ni.  Po dob nie jak w l at ac h p o -
pr ze dnic h wspar ł  t ak że ic h w yjaz d f inansowo. 

Pierwsza akcja #trashchallenge za nami

 – #trashchallenge obiega cały 
świat, łącząc coraz więcej lu-
dzi we wspólnym celu. Wystar-
czy znaleźć zaśmiecone miejsce 
i je posprzątać. Zwykle nie biorę 

udziału w internetowych akcjach, 
tę jednak uznałam za słuszną 
i potrzebną. Dlatego, wspólnie 
z Martą Wójtowicz chciałyśmy 
zaprosić przyjaciół, znajomych, 

sąsiadów, wszystkich zaintereso-
wanych, do wspólnego sprzątania 
naszego pięknego miasta. Dzię-
kuję wszystkim, którzy tego dnia 
wykonali tak wielką pracę. Jeste-
ście wspaniali. Szczególne po-
dziękowania kieruję również do 
burmistrza Marka Długozimy, 
za pomoc w organizacji worków 
oraz ich transportu – powiedzia-
ła Kasia Belska i dodała: – W nie-
co ponad trzy godziny, udało się 
nam zebrać ponad trzydzieści 
worków śmieci! Już w połowie 
maja kolejna akcja - będziemy 
sprzątać las bukowy. Liczę, że 

będzie nas jeszcze więcej i razem 
zrobimy kolejny krok w kierun-
ku oczyszczenia ze śmieci naszej 
planety. Mam także nadzieję, że 
każdy z nas zadba o teren, w któ-
rym żyje i zastanowi się dwa razy 
zanim wyrzuci coś do przydroż-
nego rowu. 
 Do udziału w sprzątaniu zgło-
sił się również radny Rady Miej-
skiej Mateusz Kempa: – W osiem 
osób odwaliliśmy kawał dobrej 
roboty – w niecałe 3 godziny ze-
braliśmy ponad 30 worków!
Największe słowa uznania dla 
Kingi Gubernat, która w zaawan-

sowanej ciąży z uśmiechem na 
twarzy pomagała nam. W do-
datku wraz z Jakubem Guberna-
tem zabrali małą córeczkę Jagnę, 
którą od najmłodszych lat uczą 
postaw obywatelskich – super 
sprawa. Dziękuję wszystkim za 
uczestnictwo. Pokazaliśmy moc 
– podsumował radny.
 Przypominamy, że kolejna 
zbiórka już w połowie maja, a jej 
miejsce to Las Bukowy. Zapra-
szamy do udziału!

[sh]

W piękną sobotę 30 marca grupa mieszkańców 
zebrała się przy drodze w kierunku Świątnik, 
żeby oczyścić ze śmieci pobocze i przydrożne 
krzaki. Akcję obywatelską zapoczątkowaną 
przez Kasię Belską i Martę Wójtowicz wsparł 
burmistrz Marek Długozima, który przekazał 
worki oraz zorganizował ich wywóz. 

Podczas spotkania dzieci podzie-
liły się wiedzą na temat trzebnic-
kich kotów, które „mieszkają” 
m.in. przy deptaku, Gminnym 
Centrum Kultury, Gminnym 
Parku Wodnym czy Urzędzie 
Miejskim. Uczniowie byli dosko-
nale przygotowani, a szczegóło-

wych informacji o Kociej Ścieżce 
udzielił im pracownik Punktu 
Informacji Turystycznej Urzędu 
Miejskiego w Trzebnicy – Albert 
Paprotny. Burmistrz Marek Dłu-
gozima serdecznie podziękował 
najmłodszym mieszkańcom za 
odwiedziny oraz prezent i przy-

gotował również niespodziankę 
– wizytę do kręgielni. Wręczył 
także drobne upominki i życzył 
udanej wycieczki śladami trzeb-
nickich kotów oraz miłego poby-
tu w kręgielni.

[mw]

Wizy ta dzieci  z sP nr 1 z klasy 1 a
Pierwszego dnia wiosny do Urzędu Miejskie-
go zawitały dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 
1 z klasy I a wraz z wychowawczynią panią 
Anną Zaleską, by wręczyć burmistrzowi Mar-
kowi Długozimie piękny wiosenny obraz pn. 
„W poszukiwaniu wiosny”. 

▶ D z ie c i  z  SP nr 1 o dwie d z i ł y burmist r z a by w rę c z yć mu 
sp e cjalny ob raz w ł asne go au tor st wa pn . „W p os z uk iwa -
niu wiosny ”.

▶ Burmist r z pr z ygotowa ł t ak że mi ł y pre ze nt dl a d z ie c i ,  w p ost ac i  wi z y t y w t r ze b nic k iej 
k rę gie lni . 

Próbowaliście kiedyś robić las w sło-
iku? A co powiecie na inną wersję tej 
pięknej dekoracji? Małgosia Kowalew-
ska-Kawuza z bloga LadyoftheHouse 
znalazła sposób, by był on nie tylko 
elegancką ozdobą mieszkania, ale 
i praktycznym gadżetem. Do wyko-
nania lampki terrarium (inspirowanej 
modną dekoracją, jaką jest las w sło-
iku) potrzebne będą:
●	 oprawa do lampy z kablem,
● klosz,
● żarówka,
● rośliny,
● ziemia z keramzytem,
● kamyki,
● słój z wieczkiem,
● wiertarka,
● pistolet z klejem na gorąco.

Lampka będzie idealnie pasować do 
każdego wnętrza.

▶ Akcj i  # t ras hc halle nge w Świąt nik ac h u d a ł a s ię dos konale.  Wo lont ariu s ze ze b ral i 
p onad 30 worków śmie c i .

▶ Ju ż w p o ł owie m aja ko lej na z b iórk a ,  k tóra ob ej mie s woim 
d z ia ł anie m L as Bukow y. Wię cej  s zc ze gó ł ów ju ż wk rótce. 
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Jubileusz Państwa Danuty i Stanisława Katurów

▶ Państ wo Danu t a i  St anis ł aw Kat urowie p o dc z as paź-
d z ie rnikowej g al i  zost al i  o d z nac ze ni p r ze z b urmist r z a 
M ark a D ł u goz im ę m e d al ami z a d ł u go le t nie p oż yc ie 
m a ł że ńs k ie.

▶ Do konali  rów nie ż w pisu do sp e cjalnej  pamiąt-
kowej k się gi .

R E K L A M A

 Wiele lat temu1 na terenie dzisiejszego miasta Trzebnicy rosły ogromne dęby, 
wiązy i topole. Okoliczne wzgórza porośnięte były bukami i buczynami. Nad nie-
wielkim strumieniem Sąsiecznica znajdowała się słowiańska osada zamieszkiwana 
przez kilkudziesięciu mieszkańców, powstała po wykarczowaniu części lasu. Kiedyś 
powstanie tu miasto o nazwie Trzebnica. Nazwa miejscowości będzie pochodzić od 
prasłowiańskiego czasownika terbiti „karczować (las), trzebić” z dodanym przyrost-
kiem – nica. Pierwotnie oznaczała osadę powstałą na miejscu wykarczowanego lasu. 
Mieszkańcy tej osady to Trzebowianie. W centralnym punkcie stała największa cha-
ta. Mieszkał w niej najstarszy i najmądrzejszy mieszkaniec. Był siwy, nosił długą bro-
dę, podpierał się kijem z jakiegoś niespotykanego w tym rejonie drewna. Do chaty 
prowadziły dwa trakty – ze wschodu i zachodu, oraz północy i południa. Składała 
się z trzech izb. W pierwszej było palenisko, wokół którego stały ławy dla przybyłych 
na obrady najstarszych mieszkańców osady lub gdzie przyjmowani byli przybysze 
z innych osad. Obok była izba, w której spał stary człowiek, a za nią spichlerz. Tu gro-
madził żywność. Przy obu traktach mieszkańcy budowali swoje chaty. Były podobne, 
ale mniej okazałe. Trzebowianie z wielkim szacunkiem odnosili się do swojego przy-
wódcy. Był najmądrzejszy, dbał o wszystkich, zapewniał im bezpieczeństwo, rozwią-
zywał problemy. Przy swoich ogniskach Trzebowianie szeptali, że ich przywódca ma 
ponad 100 lat, wiele podróżował po świecie, spotkał się nawet z Karkonoszem i mo-
dlił się na świętej górze Słowian – Ślęzy. Stary człowiek kochał swój lud i wiedział, że 
jest im potrzebny. Wiedział też, że to wielka odpowiedzialność. 
 Trzebowianie to prości, pracowici, serdeczni, uczciwi ludzie. Zajmowali się upra-
wą roli i myślistwem, a zwierza w borach nie brakowało. Uprawiali też niezwykłą 
roślinę. Jej nasiona przyniósł do osady stary człowiek z dalekiej podróży. Roślina ta 
rosła w promieniach słońca, pięła się wysoko po ustawionych tyczkach i dawała owo-
ce o niezwykłym smaku. Część owoców Trzebowianie zjadali, a z pozostałej części 
robili niezwykły napój. Stary człowiek wytłumaczył, że ta niezwykła roślina to wino-
rośl, owoce to winogrona, a napój to wino. Winogrona najlepiej rosły na zachodnim 
stoku okolicznego wzniesienia2. Po pewnym czasie górę tę nazwano Winną.
 Pewnego wiosennego dnia mieszkańcy zauważyli zbliżającego się wschodnim 
traktem mędrca. Wyglądał inaczej niż oni. Miał bogate stroje, śniadą cerę oraz wie-
le towarów na sprzedaż. Mieszkańcy zaprowadzili nieznajomego do chaty ich przy-

wódcy. Ten przyjął gościa z należytym szacunkiem. Poczęstował mięsem i winem 
z własnej winnicy. Mędrzec przekazał wiele ciekawych informacji ze swojej podró-
ży. Po wymianie upominków gość zbierał się do dalszej drogi. Kątem oka spojrzał 
do spichlerza. Zauważył porozrywane worki ze zbożem. Widzę, że masz problemy 
z gryzoniami – powiedział. Ano mam – odrzekł starzec – i to nie tylko ja, ale wszy-
scy moi mieszkańcy. My na wschodzie mamy na to niezawodny sposób – powiedział 
przybysz i wyjął spośród wielu niezwykłych towarów klatkę z dwoma futerkowymi 
zwierzętami. Starzec przyjrzał się im uważnie. Widział podobne zwierzę w borze – 
centkowane futro, szpiczaste uszy i hipnotyzujący wzrok, ale ta para była trochę inna. 
Jedno zwierzę było białe, a drugie czarne. Kuliły się do siebie i cichutko miauczały. To 
para kotów – powiedział gość. One pomogą ci w gospodarstwie, a za parę lat pomo-
gą wszystkim twoim mieszkańcom. Starzec przyjął z wdzięcznością dar i pożegnał 
wędrowca, zapraszając pod swój dach w powrotnej drodze. Po chwili wypuścił zwie-
rzęta z klatki i przygotował miejsce w spichlerzu. Po kilku dniach zauważył, że koty 
wyłapały wszystkie gryzonie z jego gospodarstwa, a zboża już nie ubywało. Nie mógł 
się temu nadziwić. Czuł, że te niepozorne zwierzęta odegrają ważną rolę w życiu jej 
mieszkańców.
 Po jakimś czasie pojawiły się czaro-białe kocięta, a niebawem każda już rodzina 
chciała mieć swojego kota, co po kilku latach stało się faktem. Starzec dbał o to, aby 
każde gospodarstwo w jego osadzie miało swojego kota. Każdy kot szybko zadomo-
wił się w nowym miejscu i pilnował dobytku. I szczęśliwi byli ludzie, szczęśliwe, na 
swój sposób, były koty i szczęśliwy był stary człowiek, bo to byli jego mieszkańcy 
i jego osada – jego mała ojczyzna, za którą był odpowiedzialny… Marzył o tym, aby 
każdy następny przywódca tej osady, w tym pięknym miejscu na świecie, był odpo-
wiedzialny za swoich mieszkańców… Historia pokazała, że jego marzenie stało się 
faktem. I tak jest do dzisiaj…
 Część kotów wybrała wolność i opuściła osadę nad Sąsiecznicą. Znalazła swoje 
miejsce w okolicznych lasach i borach. Koty uwielbiały okoliczne wzniesienia, gdzie 
w promieniach słońca, po nocnych polowaniach odpoczywały i wygrzewały się. 
Mieszkańcy przemierzający okoliczne wzgórza mówili, że to są Kocie Góry. Nazwa ta 
obowiązuje do dzisiaj i nadal jest aktualna.

Koty Trzebnickich Wzgórz

Pieśń II

Wciąż czarowna i powabna
czarodziejka z rodowodem,
niezwyczajne miasto
z kotem.
Prosty lud karczował lasy
I zasiewał pola, łąki.
Tu budował swe domostwa,
pieśni śpiewał, modły wznosił.
Dzisiaj miasto okazałe
wśród pagórków, lasów, wzgórz.
Nasze miasto i siedlisko.
I ojczyzna, przytulisko.
To nasz gród. Polaków dom.

autor ilustracji:
Marta MroczekKot FELIS

W najbliższych tygodniach na łamach Panoramy Trzebnickiej będziemy prezentować kolejne fragmenty książki pt. „Koty Trzebnickich 
Wzgórz” autorstwa pani Danuty Kamińskiej i dr. Pawła Orzechowskiego z ilustracjami Marty Mroczek. To opowieść o kotach zamiesz-
kujących 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

R E K L A M A

Pani Danuta i pan Stanisław 
poznali się w pociągu. Pani 
Danuta jechała wówczas z wi-
zytą do rodziny, a jej przy-
szły mąż do swoich rodziców. 
Od razu wiedzieli, że żyć bez 
siebie nie mogą, dlatego pan 
Stanisław długo się nie za-
stanawiał i poprosił piękną 
dziewczynę o rękę, a pani Da-
nuta oświadczyny przyjęła. 
Związek małżeński zawarli 
w 1967 roku.  Doczekali się 
czworga dzieci, sześciorga 
wnucząt i dwojga prawnuków. 

[mw]
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R E K L A M A

● indywidualna rehabilitacja dla 
dzieci i niemowląt – program 
przygotowany w trosce o zdrowie 
najmłodszych prowadzony przez 
wykwalifikowaną rehabilitantkę. 
Jeżeli coś Cię niepokoi (np. asyme-
tryczne ułożenie ciała, opóźnienia 
np. w obracaniu, siadaniu, chodze-
niu; wzmożone lub obniżone napię-
cie mięśniowe: zaciskanie piąstek, 
trudności z ubieraniem dziecka; 
mała aktywność dziecka, czy trud-
ności z zasypianiem i karmieniem) 
– przyjdź do nas!. W przychodni 
rehabilitowane są również dzieci po 
zabiegach operacyjnych i urazach 
ortopedycznych oraz z zaburzenia-
mi neurologicznymi.

● Terapia indywidualna – dla wszyst-
kich, którzy odczuwają dyskomfort 
w związku z dolegliwościami choro-
bowymi. Jest to 45 minutowa tera-
pia indywidualna z rehabilitantem, 
przywracanie sprawności fizycznej 
po urazach, rehabilitacja poopera-
cyjna, fizjoterapia w schorzeniach 
neurologicznych, leczenie w stanach 
ostrych i przewlekłych bólach krę-
gosłupa, terapia czaszkowo-krzyżo-
wa, terapia układu ruchu (diagnoza 
i leczenie tkanek miękkich, popra-
wienie ruchomości stawów, siły mię-
śniowej, postawy ciała).

● zdrowe plecy – ćwiczenia rozciąga-
jące i wzmacniające mięśnie kręgo-
słupa (zajęcia grupowe). Wszystkich 
którzy chcą w sposób szczególny 
zadbać o swoją postawę i kręgosłup 
zapraszamy na: 45 minutowe zajęcia 
grupowe (8-10 osób) prowadzone 
przez doświadczonych fizjoterapeu-
tów, specjalnie opracowany program 
ćwiczeń bezpiecznych dla kręgosłu-
pa, trening z wykorzystaniem piłek 
lekarskich i systemu obciążeń, ele-
menty jogi, pilates, gimnastyki. Pod-
czas ćwiczeń wykorzystujemy m.in. 
piłki lekarskie i system obciążeń in-
dywidualnie dopasowany do spraw-
ności fizycznej uczestników. Dzięki 
treningowi rozciągniesz i wzmocnisz 
mięśnie oraz wypracujesz właściwą 
postawę ciała! Nad poprawnością 
wykonywanych ćwiczeń czuwają 
wykwalifikowani fizjoterapeuci.

● Masaże lecznicze – relaksujące 
i rozluźniające a także zmniejszające 
lub niwelujące uczucie bólu. Oferta 
masaży skierowana jest zarówno do 
osób odczuwających dolegliwości 
bólowe m.in. kręgosłupa lub głowy, 
jak i pacjentów chcących skorzy-
stać z masażu, by zrelaksować się 
i rozluźnić swoje mięśnie. Wszystkie 
zabiegi prowadzą wykwalifikowani 
i doświadczeni masażyści. Oferuje-

my Państwu masaże lecznicze w do-
legliwościach bólowych kręgosłu-
pa, głowy, bólach promieniujących, 
w drętwieniu rąk, masaże rozluźnia-
jące karku i kręgosłupa.

● Szkoła rodzenia „Wesołe 
brzuszki” –przygotuje do natural-
nego porodu, właściwej opieki nad 
maleństwem oraz świadomego ro-
dzicielstwa.

● Fala uderzeniowa – służy przede 
wszystkim do zwalczania przewle-
kłego bólu oraz dolegliwości układu 
mięśniowo-szkieletowego, tj. bólu 
pięty (zapalenie powięzi podeszwo-
wej stopy, ostrogi piętowe), bólu 
palucha koślawego – Halluxa, bólu 
ścięgna Achillesa, bólu ścięgien 
rzepki (kolano skoczka), zespołu 
mięśnia piszczelowego przedniego, 
bólu w okolicy bioder, bólu barków, 
łokcia tenisisty, łokcia golfisty (za-
palenie nadkłykcia) czasu. Zwykle 
stosuje się od 3 do 5 zabiegów, w ty-
godniowych odstępach.

● kinesytaping – to rodzaj terapii 
wykorzystujący elastyczny plaster, 
umożliwia aktywowanie mięśni uszko-
dzonych, zmniejszenie bólu, likwiduje 
zastoje i obrzęki limfatyczne, koryguje 
niewłaściwe pozycje stawów, powięzi 
i skóry oraz poprawia mikrokrążenie.

● zabiegi rehabilitacyjne za po-
mocą szyny do ćwiczeń bier-
nych kończyny dolnej – FISIO-
Tek 3000Ts. Szyna Fisiotek to 
aparat przeznaczony do wczesnej 
rehabilitacji stawów biodrowego, 
kolanowego i skokowego. Szyna 
ruchowa jest zalecana do leczenia 
większości urazów, stanów poope-
racyjnych i schorzeń stawu np. po: 
skręceniach i kontuzjach stawu, 
wszelkiego rodzaju artrotomiach (np. 
wycięcie błony maziowej, wycięcie 
łąkotki, wycięcie rzepki), zabiegach 
na miękkich częściach w pobliżu 
stawów, operacjach plastycznych na 
mięśniach, wszelkich operacjach od-
tworzeniowych z zespoleniem kości 
(z możliwością ćwiczeń), osteotomii 
korekcyjnej, wycięciu guzów zloka-
lizowanych w okolicach stawu, od-
tworzeniach operacyjnych stawu 
z implantacjami endoprotez, artro-
lizie (uruchomieniu zesztywniałego 
stawu) jak również zastarzałych za-
paleniach stawu.

● zabiegi rehabilitacyjne tj. masaż 
limfatyczny, masaż aquavibron, prą-
dy , laseroterapia, lamy sollux oraz 
biotron, ultradźwięki, masaże wiro-
we kończyn. 

re j e s t ra c j a  te l efo n i c z n a  –  7 1  3 1 2  0 3  2 0

zaprasza do poradni rehabiliTacyjnej
Poradnia	udziela	świadczeń	medycznych	w	ramach	kontraktu	NFZ.	Poza	kontraktem	z	NFZ	–	proponujemy	niżej	wymienione	aktywności:
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Andrzej Traczyk to absolwent 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 
gdzie ukończył studia na kierun-
ku Dziennikarstwo Sportowe, 
a także absolwent wrocławskiej 
AWF, gdzie uzyskał dyplom tre-
nera. Może pochwalić się szko-
leniem bramkarzy reprezentacji 
Polski w futsalu, gdzie pracował 
w latach 2003-2004. Sam także 
niejednokrotnie wcielał się w rolę 
bramkarza i co ciekawe, grając 
w reprezentacji Polski Straży 
Pożarnej, występował nawet na 
branżowych olimpiadach w Gre-
cji czy Hiszpanii, a z reprezenta-
cją dolnośląskiej Straży Pożarnej 
dwukrotnie został Mistrzem 
Polski, przy czym trzy razy wy-
bierany był najlepszym bramka-
rzem rozgrywek. Jego związki 
ze Strażą Pożarną były także za-
wodowe - ukończył Warszawską 
Szkołę Główną Służby Pożarni-
czej w stopniu majora. Pracował 
również jako ratownik medycz-
ny. Zdobył Mistrzostwo Polski 
w ratownictwie medycznym 
w 1994 roku. Jako kierownik 
drużyny pracował w Chrobrym 
Głogów, a później, w latach 2014-
2019 pełnił tę rolę w Śląsku Wro-
cław. Z wrocławianami rozstał 
się w styczniu bieżącego roku.
Panie burmistrzu, skąd po-
mysł na Andrzeja Traczyka 
w Polonii?

Marek Długozima: - Pan An-
drzej to profesjonalista, z którym 
dane było mi się spotkać pod-
czas obozów i zgrupowań Śląska 
w Trzebnicy. Zna się na futbolu, 
ma bardzo duże doświadczenie 
i umiejętności organizacyjne, 
a dodatkowo nie brak mu chary-
zmy. Mamy podobne spojrzenie 
na piłkę i na przyszłość Polonii. 
Z tych względów postanowiłem 
tę ważną funkcję powierzyć wła-
śnie panu Andrzejowi. 
Panie Andrzeju, ma Pan bar-
dzo bogate piłkarskie CV, ale 
zapewne niewiele osób wie, 
że to nie pierwsza Pana przy-
goda z Polonią. 

Andrzej Traczyk: - Tak, był taki 
okres, że byłem trenerem bram-
karzy w Polonii i dzięki temu 
widzę, jak rozwinęła się infra-
struktura wokół klubu, a także, 
jak zmieniła się cała Trzebnica. 
Nowy stadion, boiska treningo-
we i drużyna, która radzi sobie 
bardzo dobrze w IV lidze. Kiedy 
byłem kierownikiem pierwszej 
drużyny Śląska, często pojawia-
łem się w Trzebnicy. Udało mi się 
poznać Pana burmistrza, z któ-
rym dużo rozmawialiśmy o fut-
bolu i wiem, że razem możemy 
wiele zdziałać na rzecz wzmac-
niania marki Polonii w regionie. 
Gdy zatem pojawiła się konkret-
na propozycja, nie zastanawia-
łem się długo. 
Polonia Trzebnica to 70 lat 
tradycji klubu nierozerwal-
nie związanego z miastem. 

W ostatnim czasie pojawiło się 
dużo głosów, że jej przyszłość 
nie rysuje się w różowych 
barwach, a klub ma przestać 
istnieć. Zbiegło się to w cza-
sie z odejściem poprzedniego 
prezesa Kamila Kwaśniaka. 
Czy to prawdziwe informacje?

Marek Długozima: - Te plotki, bo 
inaczej nie można ich nazwać, nie 
mają wiele wspólnego z rzeczy-
wistością. Były powielane przez 
osoby, którym funkcjonowa-
nie Polonii jest nie „na rękę”. 
Chciałbym jeszcze raz uspokoić 
zawodników, dzieci i rodziców: 
odejście pana Kamila Kwaśnia-
ka to nie koniec Polonii, a jedy-
nie efekt odmiennej wizji co do 
przyszłości klubu. Nie wszystko 
w ostatnich latach działało w Po-

lonii jak powinno. Wsłuchałem 
się w głosy rodziców i wycią-
gnąłem odpowiednie wnioski. 
Wspólnie z nowym prezesem 
panem Andrzejem Traczykiem 
uważamy, że przyszłością Polo-
nii są dzieci i stałe podnoszenie 
poziomu ich szkolenia. Stąd za-
warta z WKS Śląskiem Wrocław 
umowa o współpracy w myśl idei 
– „Przez Polonię do Ekstrakla-
sy”. Pomoże ona stworzyć spójny 
system treningów. Ruszył także 
nabór do naszej Akademii Pił-
karskiej. Myślę, że oferta Polonii 
jest ciekawa i godna rozważenia 
w kontekście przyszłości i roz-
woju Państwa dzieci. Musimy 
zdać sobie sprawę, że Polonia to 
nasze wspólne dobro. Wycho-
wało się w niej wiele pokoleń 
trzebniczan. Trenowali tam nasi 
dziadkowie, rodzice, trenowali-
śmy my, a teraz trenują tam nasze 
dzieci. Moim głównym założe-
niem jest, by pierwsza drużyna 
była w głównej mierze złożona 
z trzebniczan, a jej zaplecze sta-
nowili wychowankowie klubu. 
Chcę, by Polonia odzyskała swo-
ją trzebnicką tożsamość, byśmy 
mogli się z nią identyfikować 
i kibicować naszym reprezen-
tantom na arenie ogólnopolskich 
rozgrywek. Cieszę się, że Polonia 
Trzebnica otwiera nowy rozdział 
w swojej działalności, pełen cie-
kawych wyzwań. Jestem przeko-

nany, że z czasem będzie ona tak 
prężnie i dynamicznie się roz-
wijać, jak reaktywowany prze-
ze mnie kilka lat temu Gminny 
Klub Gaudia Trzebnica-ZDRÓJ 
czy inne wspierane przeze mnie 
stowarzyszenia, które w Gminie 
Trzebnica przeżywają prawdziwy 
rozkwit, promując ją przez swoją 
działalność na zewnątrz. Dzięki 
współpracy oraz dotacjom, które 
co roku przyznaję na realizację 
statutowych działań stowarzy-
szeń, możemy wspólnie rozwijać 
w Trzebnicy społeczeństwo oby-
watelskie oraz aktywizować róż-
ne grupy społeczne. Tym samym 
Gmina Trzebnica, jako Gmina 
Wspierająca Sport, może się po-
chwalić bardzo szerokim wa-
chlarzem dyscyplin uprawianych 
przez trzebniczan. Każdy znaj-
dzie tu coś dla siebie, a Polonia ze 

względu na swoją bogatą tradycję 
i historię zajmuje w trzebnickim 
sporcie miejsce szczególne. 
Czego konkretnie mogą spo-
dziewać się rodzice zastana-
wiający się nad zapisaniem 
dziecka do GKS Polonia?

AT: - Profesjonalnych treningów 
dostosowanych do wieku dziecka 
przeprowadzanych przez rów-
nie profesjonalnych trenerów. 
Co ważne, chcemy, by spotkania 
z piłką sprawiały dzieciom ra-
dość i przybierały na początku 
formę przygody, zabawy. Będzie-
my korzystać ze sprawdzonych 

metod treningowych wypraco-
wanych w Akademii Śląska Wro-
cław. Wszystkie dzieci otoczone 
będą opieką lekarza medycyny 
sportowej, dietetyka, psychologa. 
Ortopeda będzie miał swój dyżur 
w określonych terminach, by na 
bieżąco konsultować ewentual-
ne urazy i dolegliwości młodych 
piłkarzy. Dla zawodników Polo-
nii takie konsultacje będą bez-
płatne, ale nie zamykamy się na 
dzieci z innych klubów czy dys-
cyplin potrzebujących konsul-
tacji ortopedycznej, tyle że będą 
musieli za nie zapłacić. Bezpłat-
ne wyjazdy na półkolonie i tur-
nieje, które obiecał sfinansować 
burmistrz to dodatkowy atut. 
Tym samym, wszystkie wydatki 
związane z funkcjonowaniem 
dziecka w ramach klubu, będą 
pokrywane w ramach jednej, 
stałej opłaty miesięcznej. Kolejny 
atut to treningi z piłkarzami Ślą-
ska. Mam zapewnienie, że będą 
się u nas pojawiać i wezmą udział 
w treningach. Również trenerzy 
będą się rozwijać poprzez liczne 
szkolenia czy kursy w klubach 
ekstraklasy. 
Jaką przewagę nad innymi 
akademiami ma Polonia? 

AT: - W Trzebnicy ktoś zobaczył, 
że na szkoleniu dzieci i organi-
zacji turniejów można dobrze 
zarabiać. Stąd akademie, które 
kładą nacisk nie tyle na rozwój 
przez zabawę, ale ważna jest pre-
sja na wyniki. Organizują lub 
biorą udział w kolejnych turnie-
jach z taką częstotliwością, że ich 
młodzi zawodnicy praktycznie 
co weekend wracają z kolejnym 
medalem lub pucharem. Grają 
z intensywnością ekstraklasy, 
nakręcając presję wyniku w dzie-
ciach. Na półkach stoją więc ko-
lejne puchary „made in china”, 
które nie są wiele warte w kon-
tekście przyszłości. W dzieciach 
narasta poczucie chęci niezdro-
wej rywalizacji, tymczasem to 
nie ona w tym wieku powinna 
być najważniejsza. Z rozmów 
z rodzicami wiem, że także oni 

są tym zmęczeni. Nie mają wol-
nego weekendu, bo zawsze trzeba 
być w gotowości. Moim zdaniem 
zdecydowana większość rodzi-
ców zapisuje swoje dziecko na 
trening w trosce o jego rozwój ru-
chowy i socjalizację. I to powin-
no stać na pierwszym miejscu, 
a nie wytwarzanie niepotrzebnej 
presji. Pamiętajmy o tym, że to są 

dzieci i potrzebują dzieciństwa, 
czyli czasu dla siebie przezna-
czonego na zabawę. Ciągłe tur-
nieje i wyjazdy weekendowe im 
to uniemożliwiają. Tymczasem, 
jeśli nie grasz, nie jeździsz na 
turnieje, nie jesteś częścią druży-
ny. To nie tak powinno wyglądać. 
Warto też zwrócić uwagę, że aka-
demie te szkolą dzieci do 12 roku 
życia, a co później? Co dalej? Jeśli 
się wyróżniasz, to już dawno cię 
tam nie ma, bo zostałeś zauwa-
żony przez większy klub i kon-
tynuujesz tam swoją karierę. Jeśli 
jednak dalej jesteś członkiem ja-
kiejś akademii, to po ukończeniu 
12 roku życia, po prostu dziękują 
ci, że byłeś, że grałeś, ale nic za 
tym nie idzie. Wtedy rodzice go-
rączkowo zaczynają poszukiwa-
nia klubu, bo dziecko dalej chce 
grać. Jego marzeniem podsyca-
nym przez lata gry w akademii 
było zostanie drugim Ronaldo, 
a może się okazać, że nie będzie 
miał, gdzie kontynuować trenin-
gów. Wtedy młodzi wracają m.in. 
do Polonii... Trzeba mieć jednak 
świadomość, że ten młody pił-

karz musi być przynajmniej dwa 
razy lepszy niż ten, który gra już 
w naszym klubie, ponieważ mu-
simy i chcemy być lojalni wobec 
swoich wychowanków. Nie mówi 
się o tym zbyt wiele, a to ważne 
w kontekście przyszłości dziecka 
i podjęcia decyzji o tym, gdzie 

ma trenować. Taka jest przewa-
ga Polonii. Ma spójny system 
szkoleniowy, który nie urywa się 
w pewnym momencie. Dodatko-
wo w Akademii Polonia nie sta-
wiamy na wynik, ale na rozwój 
przez zabawę, nie mnóżmy me-
dali, ale rozwijamy talenty. 
Podpisanie umowy ze Ślą-
skiem Wrocław daje dodatko-
wą możliwość długofalowego 
rozwoju?

MD: - Taki był nasz wspólny cel 
z prezesem Andrzejem Traczy-
kiem, by mieć odpowiedniego 
partnera strategicznego. Śląsk 
jako drużyna z jedną z najlep-

szych akademii młodzieżowych 
w Polsce zapewnia nam odpo-
wiednie wsparcie, w znacznym 
stopniu ułatwiając wymianę za-
wodników. Największe talenty 
będą wychwycone na wczesnym 
etapie, co stanowczo zwiększy 
szansę dzieciom z Trzebnicy na 
przedostanie się do najlepszych 
polskich klubów. „Przez Polonię 
do Ekstraklasy” to projekt, który 
może przynieść korzyści wszyst-
kim trzebnickim dzieciom. 
Wierzę, że rodzice dostrzegą 
potencjał Polonii i zmiany, jakie 
zachodzą. Zależy nam, by mali 
piłkarze czuli się u nas komfor-
towo i mieli jak najlepszą ścieżkę 
rozwoju. Co ciekawe współpraca 
przyniosła już pierwsze efekty. 
Do Śląska na zasadzie transferu 
trafił Jakub Krzciuk. Jego drogą 
mogą podążać kolejni utalento-
wani trzebniccy zawodnicy. 
Jakie jeszcze zmiany będzie-
my mogli obserwować w Po-
lonii?

AT: - Przede wszystkim chce-
my, aby rodzice mieli poczucie, 
że z każdym problemem mogą 
przyjść do trenera czy prezesa, 
porozmawiać i wyjaśnić sprawę. 
Ważny jest dla nas także dobry 
przepływ informacji o tym co, 
kiedy, jak i dlaczego. Tak, żeby 
każdy wiedział o zmianach w gra-
fiku, zastępstwie swojego trenera 
czy innych rzeczach pozornie 
błahych, ale ważnych w kontek-

ście ułożenia sobie dnia. Pracu-
jemy też nad tym, żeby do klubu 
wrócili lubiani trenerzy, którzy 
odeszli z Polonii i nad progra-
mem szkoleń dokształcających 
dla całej kadry. Do klubu powró-
cił Sławomir Kołodziej, który 
został koordynatorem całej aka-
demii oraz były zawodnik Śląska 
Wrocław, dobrze znany dzieciom 
i młodzieży z trzebnickiego Orli-
ka - Marek Siemiątkowski, który 
poprowadzi trening bramkarski. 
Nowym nabytkiem jest Jakub 
Dmuch reprezentujący Trzebni-
cę podczas międzynarodowych 

imprez w biegach przełajowych. 
Ogółem zatrudniliśmy pięciu 
nowych trenerów, co jest odpo-
wiedzią na duży odzew związa-
ny z rekrutacją. Od momentu jej 
ogłoszenia dołączyło do nas już 
dwadzieścioro dzieci, a zainte-
resowanie wciąż rośnie. Wspo-
minana wcześniej współpraca ze 
Śląskiem to kolejny ważny punkt. 
W jej ramach na treningi naszej 
akademii przyjeżdżać będą re-
gularnie zawodnicy pierwszej 
drużyny wrocławian, by przeka-
zywać wiedzę, rozmawiać z dzie-
ciakami, ale też po prostu dać 

autograf i zrobić sobie wspólne 
zdjęcie. Poszczególne grupy będą 
też brać udział w zajęciach Aka-
demii Śląska. Umowa to także 
szansa na wzmocnienie pierwszej 
drużyny, która dobrze sobie ra-
dzi w IV lidze. Będą mogli u nas 
grać piłkarze nie mieszczący się 
w pierwszej kadrze Śląska. Nie-
zmiennie celem jest awans do III 
ligi. Mam nadzieję, że uda się to 
wspólnie osiągnąć z wychowan-
kami, którzy dumnie będą repre-
zentować Gminę Trzebnica na 
zewnątrz. 
       [sh]

Zachęcamy do przeczytania rozmowy 
z burmistrzem Markiem Długozimą 
oraz Andrzejem Traczykiem nowym 
prezesem Polonii.

Nowy rozdział w Gminnym Klubie Sportowym Polonia Trzebnica
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Naczelnik Urzędu Skarbowego w Trzebnicy informuje, iż w dniu 
08 kwietnia 2019 r. w siedzibie tut. Urzędu przy ul. Prusickiej 2 
w Trzebnicy, o godz. 16:00  (Sala Konferencyjna III piętro)  od-
będzie się spotkanie  dla podatników, podczas którego zosta-
ną przedstawione informacje dotyczące aplikacji dedykowanej 
rozliczeniom podatkowym, tj. usługi „Twój e-PIT”.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.  

Twój e-PiT
R E K L A M A
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▶ N ow y roz d z ia ł  G minne go K lu bu Sp or towe go Po lonia to m . in .  um owa o wsp ó ł prac y p o d -
p is ana z WK S Śl ąs k Wro c ł aw. Pom oże ona w w y pracowaniu sp ój ne go s yste mu s z ko le nia , 
a w yc howankowie Po lonii  b ę d ą mie ć ot war t ą dro gę do e k st rak l asowe go k lu bu w myś l 
ide i  „ Pr ze z Po lonię do E k st rak l as y ”.  Do Śl ąs k a t raf i ł  ju ż u t ale ntowany Jaku b K r zc iuk . 
W p o dpis aniu umow y uc ze st nic z y l i :  burmist r z M are k D ł ugoz im a , Tade us z Paw ł owsk i 
– dy re k tor Ak ade mii  Śl ąs k a ,  Tom as z H or wat – ko or dy nator ak ade mii  WK S , Andr zej  Tra -
c z y k – p re ze s G K S Po lonia Tr ze b nic a ,  Pr ze mys ł aw M ig d a ł – wice pre ze s oraz S ł awomir 
Ko ł o d z iej  –  ko or dy nator d s .  s z ko le nia G K S Po lonia Tr ze b nic a .

▶ D z i e c i  p ow i n ny b aw i ć  s i ę  p i ł k ą ,  r o z w i j a ć  r u c h owo i  s o cj a l i z ow a ć b e z n i e p o t r z e b n e j 
p r e sj i  n a w y n i k . 
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Multi sparing

O Puchar Prezesa KS Dunajec

Piłkarskie przywitanie wiosny

w sobotę 23 marca w obornikach 
Śląskich odbył się turniej w for-
mie multi sparingu, gdzie oprócz 
Gminnego Klubu sportowego 
polonia trzebnica rywalizowały 
zespoły: Kp BÓR oborniki Śląskie, 
Ap Gol wołów, oraz Zorzy pęgów. 
nasi adepci futbolu z rocznika 
2009, spędzili na boisku ponad 
100 minut. wraz ze swoimi rówie-
śnikami rozegrali mecz i rewanż. 
Mimo, iż nie było prowadzonych 
tabel można było zaobserwo-
wać wiele walki, zaangażowa-
nia a przede wszystkim radości 
z możliwości współzawodnictwa. 
Dziękujemy Kp Bór oborniki Ślą-
skie za zaproszenie!

w dniach 23 – 24 marca w nowym sączu odbył się prestiżowy turniej o puchar prezesa Ks Dunajec. Zawody cie-
szyły się, jak co roku, bardzo dużym zainteresowaniem. wśród 24 zespołów była drużyna naszych żaków, która 
była wspierana przez prężną grupę rodziców-fanów. prezentując wysokie umiejętności sportowe awansowała 
do finału. Dodatkowym wyróżnieniem dla młodych sportowców z naszego miasta była nagroda indywidualna 
dla Mikołaja słodkowskiego wybranego najlepszym bramkarzem turnieju. serdecznie gratulujemy!!! Już zapra-
szamy na kolejny turniej, który odbędzie się w opalenicy w dniach 12 –14 kwietnia.

23 marca grupa Żaków zielonych prowadzona przez trenera Macieja waliszczaka wybrała się na turniej organi-
zowany przez oborniki Śląskie. Zawody odbywały się na świeżo wyremontowanym boisku, przy świetnej po-
godzie i dobrze przygotowanej murawie chłopcy spędzili na boisku ponad 100 minut rozgrywając 8 spotkań 
w systemie każdy z każdym, mecze i rewanże. podczas turnieju nie była prowadzona klasyfikacja końcowa, 
każdy zawodnik wrócił do domu z dyplomem i medalem oraz uśmiechem na twarzy. Cała drużyna zaprezen-
towała się wyśmienicie, nie odnosząc żadnej porażki udowodniliśmy, że idziemy w dobrym kierunku, ponadto 
wyróżnienie osobiste otrzymał Mateusz szyjka za najlepszego bramkarza turnieju.

tabele
IV liga 2018/2019, grupa: dolnośląska (wschód)

M. pkt. Z. R. p. Bramki
1.  Śląsk II wrocław 19 54 18 0 1 70-9
2.  Górnik wałbrzych 19 47 14 5 0 46-15
3.  orzeł prusice 19 38 12 2 5 44-26
4.  polonia-stal Świdnica 19 37 11 4 4 35-20
5.  polonia trzebnica 19 30 9 3 7 33-33
6.  sokół wielka Lipa 19 29 8 5 6 43-29
7.  Bielawianka Bielawa 19 28 8 4 7 31-32
8.  piast Żerniki (wrocław) 19 28 8 4 7 34-28
9.  sokół Marcinkowice 19 27 8 3 8 42-31

10.  orzeł Ząbkowice Śląskie 19 21 6 3 10 30-38
11.  MKp wołów 19 19 6 1 12 29-41
12.  GKs Mirków/Długołęka 19 19 6 1 12 32-63
13.  unia Bardo 19 19 6 1 12 27-44
14.  piast nowa Ruda 19 18 6 0 13 24-42
15.  nysa Kłodzko 19 13 4 1 14 32-52
16.  Zjednoczeni Żarów 19 10 3 1 15 19-68
Kolejka 19 – 30-31 marca unia Bardo 2-2 Górnik wałbrzych / piast nowa 
Ruda 4-1 nysa Kłodzko / piast Żerniki (wrocław) 2-1 orzeł Ząbkowice Śląskie 
/ polonia trzebnica 1-4 sokół wielka Lipa / polonia-stal Świdnica 1-1 Biela-
wianka Bielawa / sokół Marcinkowice 0-4 Śląsk II wrocław / orzeł prusice 2-1 
MKp wołów / Zjednoczeni Żarów 0-2 GKs Mirków/Długołęka Kolejka 20 – 
6-7 kwietnia Zjednoczeni Żarów – nysa Kłodzko / GKs Mirków/Długołęka 
– orzeł prusice / MKp wołów – sokół Marcinkowice / Śląsk II wrocław – Górnik 
wałbrzych / unia Bardo – polonia-stal Świdnica / Bielawianka Bielawa – polo-
nia trzebnica / sokół wielka Lipa – piast Żerniki (wrocław) / orzeł Ząbkowice 
Śląskie – piast nowa Ruda /

 Klasa A 2018/2019, grupa: Wrocław II

nazwa M. pkt. Z. R. p. Bramki
1.  Lotnik twardogóra 15 36 12 0 3 51-20
2.  Barycz sułów 15 35 11 2 2 49-14
3.  Burza Godzieszowa 15 32 10 2 3 47-20
4.  Barycz Milicz 15 29 9 2 4 48-24
5.  Błysk Kuźniczysko 15 28 8 4 3 39-26
6.  Zenit Międzybórz 15 28 9 1 5 42-28
7.  plon Gądkowice 15 23 7 2 6 42-34
8.  Ks łozina 15 21 6 3 6 22-19
9.  widawa Kiełczów 15 19 5 4 6 29-39

10.  pogoń syców 15 18 5 3 7 40-44
11.  Ks Dobroszów 15 13 4 1 10 24-38
12.  Iskra pasikurowice 15 12 3 3 9 23-38
13.  Ks łazy wielkie 15 4 1 1 13 24-78
14.  LZs solniki Małe 15 3 1 0 14 9-67
Kolejka 15 – 30-31 marca Ks Dobroszów 0-1 Błysk Kuźniczysko w Kuźniczysku; 
KS gospodarzem / Iskra pasikurowice 2-2 widawa Kiełczów / Lotnik twardogó-
ra 6-0 LZs solniki Małe / plon Gądkowice 0-1 Ks łozina / Zenit Międzybórz 
2-1 Barycz sułów / Burza Godzieszowa 3-5 Barycz Milicz / Ks łazy wielkie 3-5 
pogoń syców Kolejka 16 – 6-7 kwietnia widawa Kiełczów – Ks łazy wielkie 
/ pogoń syców – Burza Godzieszowa / Barycz Milicz – Zenit Międzybórz / Ba-
rycz sułów – plon Gądkowice / Ks łozina – Lotnik twardogóra / LZs solniki 
Małe – Błysk Kuźniczysko / Ks Dobroszów – Iskra pasikurowice /

Klasa B 2018/2019, grupa: Wrocław II

nazwa M. pkt. Z. R. p. Bramki
1.  spartan Marszowice 15 41 13 2 0 74-22
2.  LKs Krzyżanowice (k. Wrocławia) 15 35 11 2 2 55-13
3.  sparta wszemirów 15 34 10 4 1 80-19
4.  sparta skarszyn 15 34 11 1 3 79-14
5.  Błyskawica szewce 15 29 9 2 4 47-36
6.  LKs Krościna wielka 15 28 9 1 5 66-37
7.  płomień wisznia Mała 15 20 6 2 7 33-42
8.  Avia ozorowice 15 18 5 3 7 34-49
9.  tomtex widawa wrocław 15 17 5 2 8 31-44

10.  Grom Ligota piękna 15 13 4 1 10 30-46
11.  sparta Będkowo 15 11 3 2 10 17-62
12.  Błękitni pawłów trzebnicki 15 6 2 0 13 22-83
13.  LKs paniowice 15 14 4 2 9 27-53

 Amesko szczytkowice 15 3 1 0 14 14-89
Kolejka 15 – 30-31 marca LKs Krzyżanowice (k. wrocławia) 3-0 Amesko 
szczytkowice (wo) / LKs paniowice 0-3 LKs Krościna wielka (wo) / płomień 
wisznia Mała 2-0 Grom Ligota piękna / sparta Będkowo 0-11 sparta skarszyn 
/ Błyskawica szewce 6-2 Błękitni pawłów trzebnicki / sparta wszemirów 7-1 
Avia ozorowice / spartan Marszowice 3-1 tomtex widawa wrocław Kolejka 
16 – 6-7 kwietnia Amesko szczytkowice – spartan Marszowice / tomtex wi-
dawa wrocław – sparta wszemirów / Avia ozorowice – Błyskawica szewce 
/ Błękitni pawłów trzebnicki – sparta Będkowo / sparta skarszyn – płomień 
wisznia Mała / Grom Ligota piękna – LKs paniowice / LKs Krościna wielka – 
LKs Krzyżanowice (k. wrocławia)

 

Klasa B 2018/2019, grupa: Wrocław III

nazwa M. pkt. Z. R. p. Bramki
1.  Dąb Dobroszyce 12 30 9 3 0 27-7
2.  Victoria Zawonia 12 30 10 0 2 48-9
3.  sokół ujeździec wielki 12 20 6 2 4 33-16
4.  sokół Kaszowo 10 20 6 2 2 24-9
5.  olimpia Bukowinka 12 20 6 2 4 27-21
6.  Grom szczodrów 12 18 5 3 4 32-32
7.  orzeł Biedaszków wielki 11 15 4 3 4 26-36
8.  Ks Komorów 12 13 4 1 7 17-26
9.  sokół ujeździec Mały 12 11 3 2 7 35-30

10.  Ks postolin 11 4 1 1 9 7-36
11.  sokół sokołowice 12 1 0 1 11 12-66
Kolejka 15 – 30-31 marca Pauza: Sokół Kaszowo, Orzeł Biedaszków Wielki, KS 
Postolin. / sokół sokołowice 2-5 olimpia Bukowinka / Victoria Zawonia 5-0 
Ks Komorów / sokół ujeździec Mały 2-3 Grom szczodrów / sokół ujeździec 
wielki 0-2 Dąb Dobroszyce  Kolejka 16 – 6-7 kwietnia Pauza: Orzeł Biedasz-
ków Wielki, Olimpia Bukowinka, Sokół Ujeździec Wielki. / sokół Kaszowo – Ks 
postolin / Dąb Dobroszyce – sokół ujeździec Mały / Grom szczodrów – Victo-
ria Zawonia / Ks Komorów – sokół sokołowice 

Klasa C 2018/2019, grupa: Trzebnica

nazwa M. pkt. Z. R. p. Bramki
1.  Masłovia Masłów 11 27 9 0 2 56-16
2.  pirania Radziądz 11 24 8 0 3 50-30
3.  struga Czatkowice 11 18 6 0 5 37-31
4.  piorun Koniowo 11 15 5 0 6 35-31
5.  LZs Komorowo 11 9 3 0 8 23-41
6.  start Bychowo 11 6 2 0 9 23-75
Kolejka 12 – 30-31 marca piorun Koniowo 0-5 Masłovia Masłów / struga 
Czatkowice 4-0 start Bychowo / LZs Komorowo 3-2 pirania Radziądz / Kolejka 
13 – 6-7 kwietnia / Masłovia Masłów – LZs Komorowo / pirania Radziądz – 
struga Czatkowice / start Bychowo – piorun Koniowo

 

pograjmy relacja z wydarzenia
Dla najmłodszych i ich opieku-
nów przygotowano laptopy wy-
pełnione grami komputerowymi 
ze sklepu GoG o różnorakiej te-
matyce. Dominowały w nich gry 
logiczno-przygodowe, zręczno-
ściowe a także klasyczne platfor-
mówki, pamiętające czasy gdy 
dorośli byli jeszcze dziećmi. na 
głodnych prawdziwych emocji 

i krzty współzawodnictwa cze-
kała konsola Xbox z zestawem 
gier ruchowo-sportowych, z któ-
rej transmisja odbywała się na 
telebimie. w trakcie wydarzenia 
przygotowano dla najmłodszych 
konkurs drużynowo-sportowy, 
w którym można było wygrać ga-
dżety ufundowane przez sponso-
ra spotkania, wydawnictwo Arti-

fex Mundi. spotkanie poGRAJmy 
trwało 3 godziny w trakcie któ-
rych najmłodsi bawili się równie 
dobrze co dorośli, uczestnicząc 
w elektronicznych sportach lek-
koatletycznych lub zagrywający 
się w logiczne gry strategiczne. 
Gmina trzebnica ma w planach 
kolejne edycje spotkania.  

[bz/jk]

W dniu 23 marca w sali Feliksa Mułki mieszczącej się 
w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy, 
odbyła się pierwsza edycja rodzinnego spotkania 
z grami komputerowymi pt. „poGRAJmy”. Wydarze-
nie to miało na celu przybliżyć relacje na tle rodzic-
dziecko w rozrywce komputerowej i sprowokować 
rodziny do wspólnej zabawy. 

Intensywnie u pływaków 

 „Świętowanie” pływania za-
wodnicy 7 Zdrój rozpoczęli pod-
czas Międzywojewódzkich Dru-
żynowych Mistrzostw Młodzików 
w nowej Rudzie. Miejsce to od 
lat, dwa razy w roku, podczas run-
dy wiosennej w marcu i zimowej 
w grudniu, gości najlepszych pły-
waków 12 i 13-letnich wojewódz-
twa dolnośląskiego i lubuskiego. 
tym razem 20 klubów wystawiło 
na start 296 zawodników. Do tych 
dwudniowych  zmagań trenerka 
Dominika zgłosiła czworo zawod-
ników: olę Majchrzak, Ewę woź-
niak, Aleksandra tomalika i Jakuba 
okonia. Każdy z nich rywalizował 
w czterech konkurencjach. 400 
m stylem dowolnym okazał się 
sprawdzianem dla oli, Ewy i olka, 
którzy rywalizowali na tym bardzo 
długim i wyczerpującym dystan-
sie pierwszy raz. Jakub natomiast 
w tej konkurencji poprawił swój 
wynik o 12 sekund. osiągnięte 
rezultaty mogą cieszyć trenerkę 
jak i samych zawodników. w po-
zostałych konkurencjach zawod-
nicy osiągali wyniki w granicach 
czasów zgłoszonych, co świadczy 
o dobrym i stałym reprezentowa-
nym poziomie. Kolejny sprawdzian 
odbędzie się podczas rundy zimo-
wej, już w grudniu.   

 w niedzielę arena zmagań 
pływackich przeniosła się do 
ostrzeszowa, gdzie odbyły się 
VIII otwarte Mistrzostwa w pły-
waniu. organizator MKs oceanik 
ostrzeszów zaprosił do rywali-
zacji zawodników urodzonych 
w przedziale lat 2003 r. do 2009 r. 
i młodszych, z 25 klubów, w sumie 
około 370 startujących. 7 Zdrój 
trzebnica reprezentowało 12 pły-
waków: 7 chłopców i 5 dziewczy-
nek, którzy w sumie wystartowali 
36 razy na dystansach 50 i 100 m 
w każdym stylu. worek sukcesów 
szybko zapełnił się 17 medalami, 
w tym 4 złotymi, 9 srebrnymi i 4 
brązowymi. największymi tryum-
fatorami zostali: Monika Michal-
czuk (ur. 2008 r.) i Jakub okoń 
(ur. 2007 r.), którzy w trzech star-
tach trzy raz stawali na podium. 
Monika dwa razy zdobyła medal 
srebrny na dystansach: 50 m do-
wolnym i 50 m grzbietowym oraz 
medal brązowy na dystansie 100 
m grzbietowym. Kuba zdobył trzy 
medale srebrne na dystansie 100 
m stylem klasycznym oraz na dy-
stansie 50 m i 100 m motylkiem. 
pierwsze miejsca i złote medale 
wywalczyli: Marcin Michalczuk 
(ur. 2008 r.) na dystansie 100 m 
stylem zmiennym, Aleksander 

tomalik (ur. 2006 r.) na dystansie 
50 m stylem grzbietowym i jego 
brat Antek tomalik (ur. 2008 r.) na 
tym samym dystansie oraz Ewa 
woźniak (ur. 2006 r.) na dystansie 
100 m stylem dowolnym. pozo-
stali medaliści: Adrian Czapor (ur. 
2003 r.) zdobył medal srebrny na 
dystansie 100 m stylem grzbieto-
wym, ola Majchrzak (ur. 2006 r.) 
medal brązowy na dystansie 50 
m stylem klasycznym i srebrny 
na dystansie dwa razy dłuższym, 
Marcin Michalczuk dodatkowo 

medal brązowy na dystansie 100 
m stylem dowolnym, Aleksander 
tomalik dodatkowo medal srebr-
ny na dystansie 100 m stylem 
grzbietowym i jego śladami w ta-
kiej samej konfiguracji jego brat 
Antek oraz Ewa woźniak medal 
brązowy na dystansie 100 m sty-
lem klasycznym. 
 po wyczerpujących zmaga-
niach weekendowych na zmę-
czenie najlepszy okazał się po-
niedziałkowy trening. Adrenalina 
i emocje związane z wysiłkiem 

fizycznym oraz zawieszonym ko-
lejnym medalem na szyi będą 
towarzyszyć zawodnikom 7 Zdrój 
trzebnica aż do … kolejnych za-
wodów pływackich.
 przypominamy, że GKp 7 Zdrój 
trzebnica trenuje pod okiem tre-
nerki Dominiki w Gminnym parku 
wodnym tRZEBnICA-ZDRÓJ co-
dziennie. Zapraszamy do zapisów 
pod numerem telefonu +48 607 
901 682. 

[at]

W pierwszy wiosenny weekend (22 – 24 mar-
ca) odbyły się dwie ważne imprezy pływackie, 
w których udział wzięli pływacy Gminnego Klu-
bu Pływackiego 7 Zdrój Trzebnica, którego dzia-
łalność wspiera burmistrz Marek Długozima. 

▶ G r y ruc howo -sp or towe c ie s z y ł y s ię du ż ą p op ul arnośc ią. 

▶ Pł y wac y z G minne go K lu bu Sp or towe go Sió de mk a o dnos z ą ko lej ne sukce s y na z awo -
d ac h k rajow yc h i  mię d z y naro dow yc h .
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Gdzie jesteście Rudy, Alku , Zośko? 
Takie pytanie wspaniale wyśpiewa-
li harcerze z 222 Wielopoziomowej 
Drużyny Harcerskiej „Wypłosze” 
działającej przy Szkole Podstawo-
wej w Ujeźdźcu Wielkim w dniu 
22 marca 2019 r. podczas akademii 
z okazji 76. rocznicy „Akcji pod Ar-
senałem”. Z inicjatywy przybocznej 
Magdaleny Reptak druhny i dru-
howie przygotowali wspaniały pro-

gram słowno-muzyczny okraszony 
prezentacją multimedialną o oko-
licznościach i przebiegu sławnej 
akcji odbicia Janka Bytnara – „Ru-
dego” z rąk gestapo w marcu 1943 r. 
W programie udział wzięli: H. War-
chlewska, T. Olejniczak, A. Wojt-
kowska, N. Kurdek, A. Pietrów, 
P. Nowaczyk, J. Zaremba, M. Fran-
kowska, R. Pietrusiak, L. Miękota, 
P. Reptak, M. Reptak, A. Reptak, 
J. Łuczyszyn, K. Dufrat, B. Gaj, 
P. Chałupka, N. Muszkiewicz, 

B. Mielnik, M. Gajewski. Sprzęt ob-
sługiwał Sz. Szady. Widzowie byli 
pod wielkim wrażeniem, czego wy-
razem była całkowita cisza. Piękną 
dekorację sceny wykonała pani 
Aneta Jaworowska a „duchowo” 
harcerzy wspierała Iwona Grocho-
wina. Bardzo miłym i niespodzie-
wanym gestem ze strony „Wypło-
szy” były bukieciki kwiatów, jako 
wyraz wdzięczności za pomoc. 
Po części artystycznej odbyło się 
wręczanie dyplomów i nagród za 
udział uczniów w konkursach: „Tri-
duum paschalne”, recytatorskim, 
baśniowym i plastycznym. / Iwona 
Grochowina

Master of english

Turniej Baśniowy 

KonKurs wiedzy o Polsce

Program hisToryczny

dzień KoBieT !

SP nr 1

SP nr 1

SP nr 2

14 marca w Szkole Podstawowej nr 
3 odbyła się II edycja powiatowe-
go konkursu z języka angielskiego 
„Master of English” pod patro-
natem SO Sowa. Naszą szkołę re-

prezentowała uczennica klasy 8a 
Hanna Podyma. Hania świetnie 
poradziła sobie z testem konkurso-
wym, zdobyła 42/44 punkty i zosta-
ła laureatką konkursu powiatowego 
zajmując II miejsce. Serdecznie gra-
tulujemy sukcesu! A. Kurzyńska

14 marca 2019r. odbył się Tur-
niej Baśniowy dla uczniów klas 
czwartych. Wszystkim uczest-
nikom serdecznie gratulujemy! 
Pierwsze miejsce zajął Jakub Szy-
pulski i to on będzie reprezen-
tował naszą szkołę w konkursie 
powiatowym. II i III miejsca za-
jęły kolejno: Zofia Kunicka i Pola 
Wojsa. / B. Milner – Firkowska 

Dnia 14 marca 2019 roku w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Trzebnicy od-
był się „Szkolny Konkurs Wiedzy 
o Polsce”, skierowany do uczniów 
klas IV – VI. Uczestnicy konkursu 
musieli wykazać się wiedzą na te-
mat legend, faktów historycznych 
czy znanych miejsc w Polsce. Wa-

chlarz zagadnień był naprawdę spo-
ry. To wydarzenie było poważnym 
wyzwaniem dla dzieci. Uczniowie 
wykazali się wysokim i wyrówna-
nym poziomem wiedzy o naszej 
Ojczyźnie. Mistrzami okazali się: 
I miejsce Grzegorz Pakuła z klasy 
VI b, II miejsce Oliwier Czarnik 
z klasy V b, III miejsce Michał Pio-
trowski z klasy VI c, IV miejsce Mi-
lena Giedziun z klasy V d, V miej-

sce Wiktor Jaremko z klasy VI b, 
Uczniowie w dużym skupieniu od-
powiadali na pytania testowe, a ich 
wysiłek został doceniony i wyna-
grodzony słodkim poczęstunkiem, 
nagrodami rzeczowymi oraz pa-
miątkowymi dyplomami. Wiedza 
zdobyta w trakcie przygotowań do 
konkursu stała się małym krokiem 
w kierunku nabywania nowych 
wiadomości o naszej Ojczyźnie i jej 
historii. Gratulujemy i życzymy po-
wodzenia! Organizator konkursu: / 
Lucyna Sobczak 

SP Ujeździec

SP Ujeździec

Dzień 8 marca dla każdej kobiety 
jest dniem szczególnym. Również 
w naszej szkole "płeć brzydsza" 
zadbała o to, by w swoje święto 
wszystkie Panie poczuły się wy-
jątkowo. Męska delegacja, jak 
przystało na dżentelmenów w ele-
ganckich strojach i życzeniami na 

ustach, obdarowała upominkami 
wszystkie kobiety – od przedszko-
laków po najstarsze uczennice, nie 
zapominając oczywiście o żeńskiej 
części pracowników. Ten miły 
gest spotkał się z bardzo ciepłym 
odbiorem, za który my – cała "płeć 
piękna" naszej szkoły serdecznie 
dziękujemy. / Małgorzata Tarka, 
Emilian Pasternak, SU

Szkoła muzyczna

PoPis Klasy sKrzyPiec 

Popis klasy skrzypiec pani Karoliny 
Cel i klasy fortepianu pani Justyny 
Maciejewskiej odbył się w Dzień 
Kobiet – 8 marca o godzinie 18.00 
i był dedykowany wszystkim Pa-
niom. Młodzi skrzypkowie i piani-

ści zaprezentowali utwory solowe: 
etiudy i miniatury oraz większe for-
my z towarzyszeniem akompania-
mentu. Koncert bardzo podobał się 
licznie zgromadzonej publiczności, 
która nagradzała młodych artystów 
gromkimi brawami.

świaTowy dzień zdrowia
Sanepid

W związku ze zbliżającym się 
Światowym Dniem Zdrowia, któ-
ry obchodzony jest 7 kwietnia 
w Powiatowym Zespole Szkół Nr 
2 w Trzebnicy odbyły się wykłady 
dla uczniów w ramach Projektu: 
„Program profilaktyki pierwot-
nej i wczesnego wykrywania no-
wotworów głowy i szyi na terenie 
województw: dolnośląskiego, lu-
buskiego, opolskiego”. Wykłady 
zorganizowała Powiatowa Sta-
cja Sanitarno-pidemiologiczna 
w Trzebnicy we współpracy z Dol-
nośląskim Centrum Onkologii we 
Wrocławiu oraz Powiatowym Ze-
społem Szkół nr 2 w Trzebnicy. 
Wykłady pod hasłem: „ Profilakty-
ka nowotworów, czyli: Zdążysz za-
nim rak Cię złapie? ”, prowadziły p. 
Joanna Łoźnicka i p.Wanda Mysz-
czyszyn z Dolnośląskiego Centrum 
Onkologii. W trakcie spotkania 
uczniowie dowiedzieli się w jaki 
sposób minimalizować ryzyko wy-
stąpienia nowotworu, a także jak 
dzięki badaniom profilaktycznym 
wykryć go odpowiednio wcześnie. 
Program profilaktyki pierwotnej 
nowotworów głowy i szyi powstał 
w odpowiedzi na niepokojące sta-

tystyki z ostatnich 12 lat na terenie 
Polski. W tym czasie zaobserwowa-
no 18% wzrost umieralności i 25 % 
wzrost zachorowalności na te no-
wotwory. Największym problemem 
jest to, iż pacjenci zgłaszają się do le-
karza za późno - w 3 lub 4 stadium 
zaawansowania choroby, co zna-
cząco zmniejsza szansę przeżycia. 
Dolegliwości jakie dają nowotwory 
głowy i szyi, są często bagatelizo-
wane przez pacjentów, mylone ze 
zwykłą niedyspozycją czy infekcją 
górnych dróg oddechowych, co 
istotnie opóźnia wizytę u leka-
rza i zmniejsza szansę na wczesne 
wykrycie raka. Do niepokojących 
objawów należą m.in: przewlekła 
chrypka, ból gardła, pieczenie ję-

zyka, owrzodzenie w obrębie jamy 
ustnej, niedrożność/wyciek krwisty 
lub krwisto ropny z nosa, problemy 
z przełykaniem, guz na szyi. Dol-
nośląskie Centrum Onkologii we 
Wrocławiu zaprasza na bezpłatne 
badania laryngologiczne w związ-
ku z realizacją Projektu. Więcej in-
formacji na ten temat można uzy-
skać na stronie: www.nowotwory.
wroclaw.pl Kto może się zgłosić na 
badanie? Osoby w wieku 40 – 65 lat 
znajdujące się w grupie ryzyka tj. są 
wieloletnimi palaczami, naduży-
wają alkoholu, mają podwyższone 
ryzyko zakażenia wirusem HPV, 
u których przez ponad 3 tygodnie 
występuje jeden z w/w objawów,  
osoby, które nie są w grupie ryzyka 
jednak jeden z w/w objawów (który 
nie jest wynikiem infekcji górnych 
dróg oddechowych) trwa ponad 3 
tygodnie.

 27 marca przy okazji ostatniego 
ligowego spotkania, odbyła się de-
koracja zwycięzców, której w imie-
niu burmistrza Marka Długozimy 
dokonali kierownik działu sportu 
Gminnego Centrum Kultury Mał-
gorzata Moskwa oraz koordynator 
ligi Maciej wiśniewski.
 – poziom drugiej edycji był 
znacznie wyższy od pierwszych 
zmagań. w większości udział w niej 

wzięli zawodnicy, którzy są z nami 
od początku ligi. Choć zwycięzca 
i wicemistrz pozostają niezmien-
ni, to wydaje mi się, że musieli 
oni włożyć o wiele więcej wysiłku 
w każdy pojedynek, by wygrać cały 
turniej. teraz przed nami dłuższe 
wakacje, a nowe rozgrywki ruszą 
na początku października. Już teraz 
zapraszamy do zapisów! – mówi 
koordynator ligi Maciej wiśniewski. 
 podwójny wicemistrz Jędrzej 
orzechowski nie krył zadowolenia 
z osiągniętych wyników: – Zarów-
no pierwsza jak i druga edycja ligi 
była dla mnie bardzo fajną zabawą 
w gronie świetnych ludzi. Gratuluję 
Alkowi zwycięstwa i mam nadzie-
ję na udany rewanż w przyszłych 
rozgrywkach. trzebnicka Liga 
squasha pokazuje, jak dobrą była 
decyzja o budowie squasha w na-
szej gminie. Ilość ludzi biorących 
w niej udział oraz grających tu na 
co dzień to najlepszy dowód popu-
larności obiektu.
 na zawodników czekała także 
miła, słodka niespodzianka, którą 
podczas ubiegłego finału obiecał 
burmistrz – specjalne babeczki. 
Kolejna edycja już w październiku! 
Zapraszamy do zapisów!

[sh]

TABELA LIGI SQUASHA

L.p  IMIĘ I nAZwIsKo 
spo-
tKA-
nIA 

pu
n

K
ty

1 Aleksander Kasiniak 15 44
2 Jędrzej orzechowski 15 43
3 przemysław tereniuk 15 39
4 Krzysztof Żółkiewicz 15 35
5 sebastian Miśta 15 29
6 Dawid pałętka 15 28
7 tomasz Ramiączek 15 27
8 Igor Bandrowicz 15 20
9 Marcel Mitręga 15 19

10 piotr Kwiatkowski 15 19
11 Mateusz wolski 15 17
12 Maciej Zdzioch 15 16
13 wojciech Hercuń 15 10
14 Michał łakomy 15 4
15 Michał Kasprzyk 15 3
16 łukasz sumisławski 15 3

Finał drugiej edycji ligi squasha 
Kolejna edycja Trzebnickiej Ligi Squash za nami. W no-
wym Gminnym Obiekcie Sportowym na czterech kor-
tach, przez cztery tygodnie trwała zażarta rywalizacja 
szesnastu zawodników. Finalnie najlepszy ponownie 
okazał się Aleksander Kasiniak, który w decydującym 
meczu pokonał Jędrzeja Orzechowskiego. Trzecie 
miejsce zajął Przemysław Tereniuk.

▶ Uc ze st nic y dru giej  e dycj i  Tr ze b nic k iej  Ligi  Squ as ha w raz z ko or dy natore m l igi  M ac ie -
je m Wiśniews k im oraz k ie row nik ie m d z ia ł u sp or t u G minne go Ce nt rum Kul t ur y M a ł go -
r z at ą M os k wą. 

▶ N a z w yc ię zców c ze k a ł y nagro d y u fundowane p r ze z burmist r z a M ark a 
D ł u goz im ę, a na ws z yst k ic h s ł o dk i p o c zę st une k . 

▶ Z ac ię te p oje dy nk i by ł y z nak ie m roz p oz nawc z y m z m ag ań w l id ze.

▶ Ligę w ygra ł  Ale k s ande r Kasiniak ,  dru gie miejsce z ają ł  J ę dr zej  O r ze -
c hows k i a t r ze c ie Pr ze mys ł aw Te re niuk . 

R E K L A M A
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Dnia 21 marca 2019 r. uczniowie 
klas 0-3 Szkoły Podstawowej w Kuź-
niczysku barwnym korowodem na 
czele z Marzanną wyruszyli, aby 
powitać wiosnę, a złą zimę przego-
nić. Z piosenką na ustach dotarli do 
Osady Stary Młyn w Kuźniczysku. 
Po przywitaniu z gospodarzami – 
Państwem Gryniuk i zapoznaniu 
z zasadami korzystania z obiektu, 

rozprawiono się z Marzanną – sym-
bolizującą uprzykrzoną już zimę. 
Przyniesione barwne bibułkowe 
kwiaty powsadzane zostały w zie-
mię, aby szybko wokół też zaczęło 
mienić się kolorami. Uczestnicy 
podzieleni zostali na 2 grupy, bo 
świętowania miał być ciąg dalszy. 
Jedni pozostali, aby pobawić się na 
tamtejszym – oryginalnym placu 
zabaw, a drudzy wyruszyli eduka-
cyjną ścieżką przyrodniczą na po-

szukiwanie śladów wiosny, a potem 
była zamiana. Zmęczeni spacerem 
i zabawą z wielkim apetytem wszy-
scy zajadali kiełbaski upieczone na 
ognisku. Po podziękowaniu go-
spodarzom za gościnę i wręczeniu 
pamiątkowych laurek trzeba było 
niestety wracać do szkoły. Wy-
chowawczynie pięknie dziękują: 
Państwu Ewelinie i Mariuszowi za 
zaproszenie, panu Bogusławowi za 
przyrodnicze opowieści, a rodzi-
com za pomoc w opiece nad ucznia-
mi oraz zorganizowaniu ogniska. / 
Opiekun Małego Samorządu – 
B. Pieniądz

W dniu 28.03.2019 r. w Szkole Pod-
stawowej nr 3 w Trzebnicy odbyły 
się Gminne Zawody w Minipiłce 

Siatkowej Dziewcząt i Chłopców. 
Turniej rozegrano systemem „każ-
dy z każdym” do dwóch wygranych 
setów, osobno w kategorii dziew-
cząt i chłopców. Spotkania niejed-
nokrotnie zadziwiały ciekawymi 

akcjami oraz wymianami siatkar-
skim. Walka była zacięta. Nasze 
zespoły wygrały wszystkie swoje 
spotkania po 2:0. Tym samym Je-
dynka została podwójnym Mi-
strzem Gminy i obie nasze drużyny 
awansowały do rozgrywek powia-
towych. Gratulujemy! Dziewczęta 
grały w składzie: Bus Aleksandra, 

Kralka Alicja, Chudy Alina, Sułek 
Maja, Stępień Malwina i Kunicka 
Zofia. Chłopcy grali w składzie: 
Ćwikła Tobiasz, Wieczorek Piotr, 
Sądkiewicz Oliwier, Kunicki Piotr, 
Kaniewski Jan, Stępień Jakub, 
Słomski Marek, Kasperkiewicz Jan. 
Drużyny przygotowywali i prowa-
dzili Lidia i Piotr Rojewscy.

Z myślą o nadchodzących Świę-
tach Wielkanocnych w Szkole 
Podstawowej w Kuźniczysku dla 
uczniów klas 0-3 zorganizowane 
zostały warsztaty – odlewy z gipsu 
ceramicznego. 25 marca 2019 r. od 
samego rana poszczególne grupy 
z przejęciem wykonywały polece-
nia prowadzących, a potem ocze-

kiwały na efekt końcowy. Powstałe 
figurki zajączków wielkanocnych 
i świeczniki niestety muszą jeszcze 
suszyć się przez tydzień, a potem 
kolejny etap pracy – malowanie. Do 
świąt pozostało sporo czasu, więc 
z pewnością uczniowie zdążą i wła-
snoręcznie wykonane oryginalne 
prace będą szczególnymi elemen-
tami dekoracyjnymi w ich domach. 
/ Organizator warsztatów: Bożena 
Pieniądz

Choć 21 marca, pierwszy dzień ka-
lendarzowej wiosny jest równocze-
śnie Dniem Wagarowicza, w Szkole 
Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim 
nikt w tym dniu nawet nie my-
ślał o wagarach! Uczniowie naszej 
szkoły muzycznie i na sportowo 
przywitali wiosnę. Chętne osoby 
mogły wykazać się swoimi zdol-
nościami wokalnymi, biorąc udział 
w karaoke, które przygotowała p. 

Katarzyna Kwiatkowska. Wspólne 
śpiewanie piosenek dało wszyst-
kim dużo zadowolenia, pozytywnej 
energii oraz wprawiło w doskonały 
humor. Wielką atrakcją okazał się 
także międzyklasowy turniej spor-
towy przygotowany przez p. Annę 
Jurczak, z niewielką pomocą p. 
Barbary Szymachy oraz Agnieszki 
Walczyńskiej-Jeleń. Drużyny klas 
IV-VII, walcząc o punkty, poko-
nywały różne tory przeszkód. Były 
biegi ze skakanką, z nakryciem 

głowy, toczenie piłki, wyścigi „ta-
czek”, skoki przez ławeczkę, „ślepe 
węże”… Lecz największą radość 
sprawiały biegi w workach oraz wy-
ścigi rydwanów. Po zaciętej walce 
i gorącym dopingu publiczności – 
uczniów klas IV-VII oraz I-III wy-
niki wyglądały następująco: I miej-
sce: VIIb, II miejsce: Va, III miejsce: 
IVb i VIb, Wszystkim bardzo ser-
decznie gratulujemy i dziękujemy 
w szczególności uczniom klasy VIb 
oraz klasy Vb: O. Majewskiemu i D. 
Dudziakowi za nieocenioną pomoc 
przy przygotowaniu zawodów spor-
towych. / Agnieszka Walczyńska-
Jeleń

Kącik
wdzięczności

Nie ma nic cenniejszego
niż wdzięczność

okienko
z wierszem

JACEK PASEK

Kosmos
Czarna otchłań
Oświetlona miliardami gwiazd
Każda z nich
To centrum życia
 
Przemierzasz portalami
Nieskończoną przestrzeń
Pragnący wiedzy i odkryć

Wciąga Cię
Jak czarna dziura
Jesteś człowiekiem

SP Kuźniczysko

SP Kuźniczysko

Szkoła muzyczna

SP Ujeździec Wielki

Dzisiaj witamy debiut na łamach 
„Panoramy Trzebnickiej”. Jacek 
Pasek, słuchacz UTW „Tęcza”, od 
kilku miesięcy aktywnie uczest-
niczy w  Warsztatach Literackich. 
Pisze wiersze o zróżnicowanej te-
matyce: od utworów przedstawia-
jących widzialną rzeczywistość, 
poprzez wiersze odwołujące się 
do koncepcji naukowych i filo-
zoficznych (jak choćby poniższy 
wiersz), aż do utworów satyrycz-
nych.

Rubryka redagowana przez Ste-
fana Jurkowskiego i Annę Marię 
Musz. Osoby zainteresowane li-
teraturą, a także pisaniem i publi-
kowaniem własnych utworów za-
praszamy na Warsztaty literackie 
do Gminnego Centrum Kultury 
w każdy wtorek od godz. 9.30

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

Od kilku dni do uczniów klasy 2b 
przysyłane są kartki pocztowe od 
uczniów z różnych szkół w całej Pol-
sce. Dzieje się to za sprawą ogólno-
polskiej akcji organizowanej przez 
WSiP, do której się przyłączyliśmy 
na początku drugiego semestru. 

Kilka tygodni temu otrzymaliśmy 
ogromną mapę fizyczną Polski, na 
której skrupulatnie zaznaczamy 
miejscowości, z których otrzyma-
liśmy już pocztówkę. W tym ty-
godniu i my postanowiliśmy na-
pisać i wysłać swoje pozdrowienia 
z Trzebnicy do różnych klas w całej 
Polsce. Z niecierpliwością czekamy 
na kolejne pocztówki. / Anna Piłat

wielKa maPa PolsKi Pierwszy dzień wiosny

Pierwszy dzień wiosny
wielKanocne warszTaTy 

mały czy duży wirTuoz

SP nr 1

miniPiłKa siaTKowa
SP nr 1

W dniach 28 lutego – 03 marca. 
Gminna Szkoła Muzyczna zorga-
nizowała, jak co roku, warsztaty 
chóralne w Karpaczu. Zajęcia in-
dywidualne oraz sekcyjne z chó-
rzystami prowadziła pani Natalia 
Kiczyńska (absolwentka wrocław-
skiej Akademii Muzycznej w klasie 
śpiewu solowego pani profesor Ewy 
Czermak, obecnie wokalistka chó-

ru Narodowego Forum Muzyki we 
Wrocławiu oraz zespołu wokalne-
go Luna Voices), której serdecznie 
dziękujemy za poświęcony czas, 
cenne uwagi i zaangażowanie, oraz 
dyrygent chóru – pani Beata Krzen-
ciessa. Tym razem do młodych 
śpiewaków dołączył także zespół 
saksofonowy pod opieką pana Ma-
teusza Boducha. Obu zespołom to-
warzyszyła, w roli akompaniatora, 
pani Małgorzata Romanek-Pęciak. 
Bardzo licznie zgromadzona grupa 

poza wieloma godzinami zajęć ko-
rzystała również z ciekawych atrak-
cji. W drodze do Karpacza ucznio-
wie zatrzymali się w Krzeszowie, 
gdzie zwiedzali Sanktuarium Mat-
ki Bożej Łaskawej (tzw. Europejską 
Perłę Baroku), mieli okazję spotkać 
się z Panem organistą, który przed-
stawił jak działają organy, a chętni 
mogli nawet zaprezentować swoje 
umiejętności i zagrać na tym wy-
jątkowym, zabytkowym instru-
mencie. Grupa korzystała także 
z atrakcji Parku wodnego Tropika-
na, kawiarni oraz kręgielni i salonu 
gier w Hotelu Gołębiewski. Zespół 

saksofonowy w przerwie pomiędzy 
ćwiczeniami odwiedził Świątynię 
Wang. Zorganizowaliśmy wieczór 
filmowy oraz wieczór taneczny, 
podczas którego wspólnie graliśmy 
w body percussion oraz tańczyli-
śmy tańce integracyjne. W dro-
dze powrotnej zatrzymaliśmy się 
przy długo wyczekiwanym przez 
wszystkich torze saneczkowym 
Kolorowa. Te cztery dni upłynęły 
bardzo szybko. Wszyscy wrócili bo-
gatsi o nową wiedzę i umiejętności 
wokalne. Mimo wielu godzin pracy 
Uczniowie już nie mogą doczekać 
się kolejnych warsztatów.

Szkoła muzyczna

warszTaTy chóralne 

W dniach 11-12 marca w PSM 
I st. nr 5 im. H. Wieniawskiego 
w Warszawie odbył się XII Ogól-
nopolski Konkurs dla uczniów 
wszystkich specjalności „Mały 
czy duży wirtuoz?”. W jury za-
siedli dr Ewa Kowar-Mikołajczyk 
(skrzypaczka) jako przewodniczą-
ca, mgr Beata Walęcka-Jackowska 
(pianistka) oraz mgr Dorota Żoł-
nacz (klarnecistka). W konkur-
sie wzięło udział 131 młodych, 
zdolnych uczniów, grających na 
takich instrumentach jak: skrzyp-
ce, altówka, wiolonczela, forte-
pian, klarnet, flet, saksofon, obój, 
trąbka, perkusja, harfa czy gitara. 
Najliczniej przybyli na konkurs 
uczniowie z Warszawy, Wro-
cławia, Poznania, Łodzi, Opola. 
Gminną Szkołę Muzyczną I st. 
w Trzebnicy reprezentowała Dia-
na Wiktoria Cel z klasy III , którą 
do konkursu przygotowała pani 
Karolina Cel. Dianie przy forte-
pianie towarzyszyła Pani Profesor 
UM w Warszawie Elżbieta Nau-
mann. Diana za swój konkursowy 

występ otrzymała II NAGRODĘ! 
Przewodnicząca jury podkreśliła 
bardzo wysoki i wyrównany po-
ziom gry uczestników, doceniła 
bardzo duży wkład pracy nauczy-
cieli przygotowujących dzieci 
do konkursu oraz coraz wyższy 
poziom konkursu. Diana ma na 
swoim koncie już wiele sukcesów 
na konkursach ogólnopolskich. 
Gratulujemy serdecznie uczenni-
cy naszej szkoły i trzymamy kciu-
ki za dalsze sukcesy.

wiTaj wiosno!
SP Ujeździec

Dnia 21marca 2019 r odbyło się nie-
zwykle barwne i wesołe powitanie 
wiosny w naszej szkole. Klasy I – 

III pożegnały zimę, a piosenkami, 
wierszykami oraz wielobarwnymi 
kwiatami przywitały długo oczeki-
waną wiosnę. Dzieci radosnym ko-
rowodem przemaszerowały przez 

wioskę oraz wokół szkoły. Towarzy-
szyły temu piosenki oraz wiwaty na 
cześć wiosny – ”Wiosno witaj, bądź 
już z nami, bądź zielona i z kwiata-
mi”. Jako młodzi ekolodzy, w tym 
roku postanowiliśmy, że Marzanna 
– symbol odchodzącej zimy, zosta-
nie z nami w szkole, do przyszłego 
roku. / W. Skuza / M. Nasiłowska

W dniu 2 marca w Domanowi-
cach, w świetlicy wiejskiej do-
szło do spotkania mieszkańców 
wsi, gdzie obchodzono; Dzień 

Kobiet, Dzień Mężczyzn, Dzień 
Sołtysa. Gospodarzem spotka-
nia byli sołtys Zenobiusz Mo-
dliborski, Rada Sołecka , którzy 
po raz drugi zostali wybrani na 
kolejną kadencję jednogłośnie. 
Paniom wręczono piękne tuli-

pany, życzenia złożył sołtys, któ-
ry życzył dużo zdrowia, miłości, 
uśmiechu na twarzy i szacunku 
w rodzinach oraz poszanowania 
społecznego. Na tę okoliczność 
przygotowano pyszne potra-
wy dla uczestników spotkania. 
Świętowano w miłej i integracyj-
nej atmosferze. Wieczór umilał 
Zespół Ludowy „Trzy Dęby”.

dzień KoBieT 
domanowice

Więcej informacji 
znajdziesz zawsze 

w SOCIAL MEDIA

/trzebnica

/trzebnica

/gminatrzebnica

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

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

TRZEBNICA    
UL. PRUSICKA 12

50zł

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-
pływu 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 Kul-
tury 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 prze-
twarzane 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 prze-
chowywane przez okres do wydania kolejnego numeru 
Panoramy: dane nie podlegają zautomatyzowanemu po-
dejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; przysługuje Pani/
Panu prawo: wycofania zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego do-
konano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; żądania 
od administratora dostępu do moich danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarza-
nia; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 
przenoszenia danych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.

ROZWIąZANIE Z NUMERU 5 (155)

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje:

Mirosław Maciej

hasło:
BARACK HUSSEIN OBAMA

imię i nazwisko

telefon

KUPON KRZYŻÓWKOWY dwutygodnika NR 6 (156)

źródło: www.kolejedolnoslaskie.pl

od 10.03.2019 do 08.06.2019

od 10.03.2019 do 08.06.2019

informaTor
GminneGo Centrum Kultury i  Sportu

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
21 marca – 21czerwca

Malarstwo
Pracownia Malarstwa / Galeria Parter

Jazzografie
17 kwietnia

Fotografia artystyczna 
Lech Basel / Galeria Parter

WYDARZENIA KULTURALNE

5 kwietnia / 18:00
spektakl „andropauza 3” 
Sala Widowiskowa

4 – 5 kwietnia
Przesłuchania Festiwal Piosenki  Dziecięcej 
„Biedronka” dla szkół i przedszkoli 
Sala Widowiskowa

3 - 12 kwietnia
Wystawa prac sekcji Kredka i Guzik 
hol kina Polonia i Galeria Parter

14 kwietnia / 10:30
Kiermasz Wielkanocny i Parada Palm 
Wielkanocnych / deptak trzebnicki 
i Bazyliki Św. Jadwigi

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

Miejsce dla Ciebie!
ORGanizUJeMy URODziny DLa DzieCi
szczegóły: 669 886 997

6 kwietnia / 19:00
Poezja śpiewana / art Kawiarnia 
WSTęp WoLNY

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.kultur y@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

pREMIERY W KINIE poLoNIA

25 kwietnia avengers: koniec gry

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

GODziny OT WaRCia OBieK TÓW SPORTOWyCH

Stadion Miejski 
FAIR pLAy AREnA 
i bieżnia dla biegaczy 
na stadionie

poniedziałek - piątek: 8:00 – 21:00
sobota: 12:00 – 20:00
niedziela: nieczynne

Gminny Obiekt 
Sportowo-
Rekreacyjny 
ul. 3 Maja 2

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. tel.: 605 051 204

Kompleks Boisk Orlik 
ul. oleśnicka

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

WYDARZENIA SpoRToWE

6 kwietnia / 10:00

Mistrzostwa Świata oraz Mistrzostwa 
Polski w Biegach Przełajowych, Otwarte 
Mistrzostwa Trzebnicy w Biegach 
Przełajowych / zbiórka na parkingu przy 
Gminnym Parku Wodnym Trzebnica-zdrój

7 kwietnia / 10:00
Mistrzostwa Świata oraz Mistrzostwa Polski 
w Biegach Przełajowych / Stawy Trzebnickie

14 kwietnia / 10:45 Leśne przedbiegi

BIBLIoTEKA

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

każdy czwartek 
/ 16:30-17:30

W 80 pomysłów dookoła biblioteki
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PEDIATRA
NEONATOLOG

Anna Kowalik
pediatra, specjalista neonatolog

tRZEBnICA
ul. Wrocławska 8c/13

w REH4u
godziny przyjęć:

pon. i czw. 16.00-18.00
rejestracja w REH4u

tel. 71 308 46 46, 570 909 292

LOGOPEDA

Katarzyna Matyasik
spECJALIstA nEuRoLoGopEDII 

I wCZEsnEJ LoGopEDII KLInICZnEJ
•	 terapia zaburzeń mowy
 dzieci i dorosłych
•	 Wczesna	interwencja	logopedyczna
•	 Korekcja wad wymowy
•	 Rehabilitacja głosu
•	 terapia dysleksji MEtoDĄ wARnKEGo
•	 tERApIA sEnsoMotoRyCZnA
• wspomaganie uczniów z trudnościami 

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

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

OKULISTA
i pRacOWnia OptYczna

lek. med. Maria Banaś-Wojtowicz
specjalista chorób oczu i optometrysta

trzebnica ul. H. Pobożnego 15/XII
wejście od ulicy Milickiej
Rejestracja:
71 387 22 67 / 607 40 58 47
czynny: pon. – pt. w godz. 13-19

www.okulistatrzebnica.pl
pełen zakres badań okulistycznych

oCt – optyczna koherentna 
tomografia

komputerowe pole widzenia

GINEKOLOG

GABInEt GInEKoLoGICZny
Janina Aleksandra Miturska

ginekolog-położnik

ZAKREs: usG, cytologia, 
konsultacje w sprawie 
leczenia niepłodności

trzebnica ul. Mickiewicza 1
tel. 71 312 05 60

Godziny PrzyJęć GAbinEtu:

pon. – śr. – pt. 16 – 19

GABINET
ORTODONTyCZNy

LECzEniE wAd zGryzu
lek. stom.

specjalista ortodonta

Lidia Korczyk
trzebnica

ul. Obrońców Pokoju 31 A
przyjmuje we wtorki

od 14:00 do 19:00

tel. 604 095 455

PSyCHOLOG
p Oz Y t Y W - K a

Centrum rozwoju i wsparcia 
Psychologicznego

•	 psycholodzy	dzieci	i młodzieży
•	 psycholodzy	osób	dorosłych
•	 neurologopedzi
•	 psychoterapia	dzieci	i młodzieży
•	 psychoterapia	osób	dorosłych
•	 grupy	rozwojowo	terapeu-

tyczne dla dzieci i młodzieży
•	 EEG	biofeedback

trzebnica ul. Rynek 13/6
rejestracja tel. 503 901 757

www.pozytyw-ka.pl

GINEKOLOG

J. rakowska-Stefanidis
ginekolog-położnik

Trzebnica, ul. Kosmonautów 8

przyjmuje:

poniedziałek 13:00 – 18:00

środa 15:00 – 19:00

w innych dniach
po telefonicznym uzgodnieniu

tel. 71 312 19 71
604 474 755

CHIRURGIA OGóLNA

lek.med. Tomasz Główka
1. konsultacje w zakresie 

zabiegów operacyjnych:
•	usunięcia	pęcherzyka	żół-

ciowego laparoskopowo 
i klasycznie

•	plastyki	przepuklin	pachwi-
nowych , udowych, brzusz-
nych, pępkowych (laparo-
skopowo i klasycznie)

•	usunięcia	żylaków	koń-
czyn dolnych (badanie usg 
Doppler żył i tętnic kończyn 
dolnych)

•	usunięcia	torbieli	włosowej
2. Konsultawcje w zakre-

sie drobnych zabiegów 
chirurgicznych:

•	Brodawki,	znamiona	barw-
nikowe

•	kaszaki,	tłuszczaki,	włókniaki
•	wrastające paznokcie

REH4u tRZEBnICA
ul. Wrocławska 8c/13

rejestracja:

570 909 292
71 308 46 46

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

GABINET
PEDIATRyCZNO-

ALERGOLOGICZNy

Anna Puchała
specjalista pediatrii i alergologii

trzEbniCA
ul. Św. Jadwigi 27 A-b

w ProVicie
od godz. 16:00

po wcześniejszym umówieniu.

tel. 602 159 230

OKULISTA
w zaKłaDzie OptYcznYM

dr n. med. Anna Białek-Szymańska

specjalista chorób oczu
trzebnica ul. Św. Jadwigi 1D
• korekcja wad wzroku

• pomiar ciśnienia ocznego

• badanie dna oka

optyk czynny: pon. – pt. 10 – 18
dr przyjmuje: soboty 10 – 14

REJEstRACJA
tel. 601 754 974

STOMATOLOG

Justyna Składnik
tRZEBnICA

ul. św. Jadwigi 19a

gabinet i rejestracja czynne:
pon. czw. pt. 8:00 – 14:00

wt. śr. 13:00 – 18:00
REJEstRACJA tELEFonICZnA

603 233 932
505 377 781

DIABETOLOG

dr n. med. Teresa
Stasińska

tRZEBnICA
reh4u sp z o.o.

ul. wrocławska 8c/13

Rejestracja Reh4u:

71 308 46 46
570 90 92 92

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

STOMATOLOG

lek. stom.
Adam Wesołowski

tRZEBnICA
ul. J. Korczaka 1E

(osiedle Zdrój – wejście 
od ul. Armii Krajowej)

•	stomatologia	zachowawcza 
z endodoncją

•	stomatologia	dziecięca

tel. 519 580 771

PSyCHIATRA
pSYcHOteRapia inDYWiDUaLna

wIZyty psyCHIAtRyCZnE
wIZyty DoMowE

lek. Tomasz Ciba
trzEbniCA

ul. Polna 27A/1
wizyty prywatne

tel. 694 723 900

INTERNISTA
DIABETOLOG

lek. Jolanta Wojciechowska

trzEbniCA

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

16.30

Rejestracja telefoniczna
po godz. 20.00

tel. 71 312 16 80

TECHNIK
DENTySTyCZNy

Adrian Lenkcis
pracownia techniki Dentystycznej

Arodent

NApRAWA pRoTEZ
ZęBoWYcH

TRzeBniCa ul. Obornicka 41 G
pracownia czynna

pon. – pt. 9:00 – 16:30

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

STOMATOLOG

lek. stom.

Ewa Zgliczyńska-Duda

NoWY GABINET
tRZEBnICA

ul. J. Korczaka 1E
(wejście od strony parkingu przy 
ul. a. Krajowej na osiedlu Zdrój)
•	 stomatologia	zachowawcza
•	 stomatologia dziecięca

tel. 607 636 024

LOGOPEDA
KLINICZNy

•	neurologopeda kliniczny
 z wczesną interwencją
•	pedagog specjalny – surdopedagog
•	pedagog
•	Kinesioteping w neurologopedii
•	Komunikacja alternatywna
 i wspomagająca
•	Masaż shantala
•	terapia wg s. Massgutowej

tel. 504 234 127
mgr Agnieszka Franieczek-Madalińska
dojazd do pacjenta neurologicznego

LOGO-SPEKTRUM

NOWOCZESNE CENTRUM
TERAPII I WSPOMAGANIA

ROZWOJU DZIECI

•	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. 605 606 882
logospektrum.trzebnica@gmail.com

HIRUDOTERAPIA
GAbinEt tErAPii nAturALnyCh

tERApIA
PIJAWKą LEKARSKą
RÓŻnyCH sCHoRZEń
Czy pijawki mogą Ci pomóc?

Zadzwoń Zapytaj!
rejestracja: wtorek i czwartek

w godz. od 12 do 14 tel. 71 312 93 78
w nagłych przypadkach 603 821 243

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

PULMONOLOG

lek. med. Agata Kot
Viltis Medica

Specjalistyczny Gabinet
Chorób Płuc

ul. Wrocławska 8D
TRZEBNICA

www.viltismedica.pl
rejestracja telefoniczna:

tel. 505 686 165

DERMATOLOG
Irena Dudek-Zaborowska
specj. dermatolog-wenerolog

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

kosmetolog, podolog
Trzebnica ul. Wiosenna 26

wizyty lekarskie na nFZ, rej. tel. 71 387 06 03
prywatne konsultacje dermatologiczne

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

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

niaków, brodawek wirusowych, innych
• zamykanie naczynek krwionośnych 

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

DERMATOLOG

lek. med. Beata Górnicka
specjalista I° i II°

dermatologii i wenerologii
• konsultacje i zabiegi dermatologiczne – 

usuwanie brodawek i włókniaków również
 w obrębie powiek
•	 zabiegi złuszczania kwasami organicznymi 

(owocowymi) – trądzik, przebarwienia, blizny
•	 zabiegi	estetyczne	lekarskie	–	wypełnianie:	

zmarszczek, ust; mezoterapia igłowa, botox

ponIEDZIAłEK 15:00-19:00
Gminne Centrum Medyczne

trzebnica-ZDRÓJ

ul. KOŚCIUSZKI 10
tel. 696 115 821

UROLOG

lek. Waldemar BONCZAR
specjalista urolog FEBu

•	 Choroby	nerek,	moczowodów,	
pęcherza, prostaty, jąder

•	Zaburzenia potencji
•	niepłodność
•	nietrzymanie moczu u kobiet 

i mężczyzn
•	przewlekłe infekcje układu 

moczowego
•	Kwalifikacje i przygotowanie 

do zabiegów urologicznych.
•	 USG	nerek,	pęcherza,	prostaty,	

jąder i prącia
•	tRus przezodbytnicze usG 

prostaty

GODZINy PRZyJęć
środa 16:00 – 18:00 na przemian
z czwartkiem 9:00 – 12:00
ul. Daszyńskiego 67/16

t R Z E B n I C A
rejestracja tel. 504 167 632

lub na www.znanylekarz.pl

LEKARZ WETERyNARII

GABInEt wEtERynARyJny IATROS

dr n. wet. stanisław Dzimira

tRZEBnICA ul. 1 Maja 3

tel. 71 312 09 85
601 76 29 57

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

MASAż LECZNICZy

GABINET
masażu leczniczego
i terapii manualnej

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

ul. witosa 20
tel. 600 353 595

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

PSyCHOLOG

niepubliczna Poradnia
Psychologiczno –

Pedagogiczna
nasz Świat

ul. Daszyńskiego 33/1

tRZEBnICA

tel. 730 415 710
www.naszswiat.org

nPPP „nasz Świat”
diagnoza dysleksji opinie 
do wniosków o edukację 
domową wczesne wspo-

maganie rozwoju dziecka 
diagnoza i terapia

LOGOPEDA
PSyCHOLOG

PEDAGOG

tel. 730 415 710

DERMATOLOG
-WENEROLOG

dr n. med. Sebastian Uczniak

REH4u tRZEBnICA
ul. wrocławska 8c/13

tel. 662 04 00 28 / 71 308 46 46
DIAGnostyKA i LECZEnIE

CHoRÓB sKÓRy
i CHoRÓB wEnERyCZnyCH

Kriochirurgiczne usuwanie 
zmian:
•	włókniaki	miękkie
•	brodawki	wirusowe
•	 rogowacenie	słoneczne
•	mięczaki	zakaźne	u dzieci

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

PRZyCHODNIA

SPECJALiStyCzno-
rEhAbiLitACyJnA

dLA dziECi
trzebnica ul. Św. Jadwigi 3a

rejestracja tel:
pon – pt 8:00 – 18:00

tel. 606 454 887
PORADNIA NEUROLOGICZNA

DLA DZIECI
lek. med. Marzena Ambicka – Ciba

REHABILITACJA DZIECI
Fizjoterapeuci

z certyfikatem metody Vojty
nDt – Bobath, pnF

KONSULTACJE LEKARSKIE

◆ pediatra ◆ neonatolog
◆ ortopeda ◆ nefrolog
◆ wykonujemy badanie
USG u dzieci

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

TERAPEUTA MANUALNy

mgr Paweł Stelmaszczyk
FIZJotERApIA
ostEopAtIA

więcej informacji na stronie

www.stepmed.pl

tRZEBnICA
ul. Kolejowa 1A/2

rejestracja tel. 503 195 870

SPECJALISTA
FIZJOTERAPII

Hanna Stelmaszczyk
•	konsultacja
•	terapia	manualna	(FDM,	

pnF, Bobath, haczykowa-
nie, terapia czaszkowo
-krzyżowa)

w w w. s t e p m e d . p l
tRZEBnICA

ul. Kolejowa 1A/2
rejestracja tel. 507 033 543

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

KINESIOLOGy TAPING

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

tel. 504 234 127
Agnieszka

Franieczek-Madalińska
tRZEBnICA

ul. Daszyńskiego 67/11

PRZyCHODNIA
WETERyNARyJNA

FENIKS
lek. wet. Ewa

Okręglicka – Langner

tRZEBnICA

ul. Kolejowa 1b
pon. – pt.  900 – 1900

sobota 900 – 1300

tel. 601 061 222

INTERNISTA
KARDIOLOG

Gabinet internistyczno –
Kardiologiczny

Lekarz Krzysztof Włodarczyk
specjalista chorób

wewnętrznych i kardiologii
przyjmuje:

w poniedziałki od 15.15 do 16.15
w czwartki od 16.00 do 17.00

Trzebnica ul. Kościuszki 10
Gminne Centrum Medyczne

trzebnica-ZDRÓJ
ii piętro, pokój 29

wizyty domowe tel. 601 760 888

ONKOLOG

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

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

i tarczycy.
•	 Dermatoskopia-badanie	znamion	

barwnikowych skóry

Konsultacje Onkologiczne
Gminne Centrum Medyczne

trzebnica-ZDRÓJ
czwartki godz. 11-15

rejestracja tel. 606 456 454

PSyCHOLOG
PSyCHOTERAPEUTA

Dzieci Młodzież Dorośli
•	 Kryzysy	życiowe
•	 Problemy	wieku	rozwojowego
•	 Zaburzenia	lękowe
•	Depresja
•	Objawy	psychosomatyczne
•	 Zaburzenia	odżywiania
•	 Trudności	w relacjach
•	 Stres
•	przezwyciężanie skutków traumy

mgr Renata Wójcicka
tel. 608 485 186

PSyCHIATRA

lek. Agnieszka Dzioba-Musiał

tRZEBnICA
Gminne Centrum Medyczne

trzebnica – ZDRÓJ
ul. Kościuszki 10
przyjmuje we wtorki

w godz. 15.00 – 19.00

rejestracja telefoniczna

tel. 665 38 38 58

DIETOTERAPIA

Klaudia Lampa
magister żywienia i suplementa-
cji 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 r z E b n i C A

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

513 128 911

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

ASC SŁUCHMED

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

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

tel. 71 387 12 76
Gabinet czynny

pon. – pt. 8:00 – 16:00

PEDIATRA
NEONATOLOG

lek. med.

Stanisława Marcjoniak
specjalista chorób dzieci i neonatologii

trzebnica
ul. W. Jagiełły 9

przyjmuje codziennie po uprzed-
niej rejestracji telefonicznej.

tel. 71 312 11 62
502 670 316

FONEO
CENTRUM SŁUCHU

•	 BEZPŁATNE
 BADANIA SŁUCHU

•	 APARATY	SŁUCHOWE

•	 DYPLOMOWANY	PROTE-
TyK SŁUCHU Z 20 -LET-
NIM DOŚWIADCZENIEM

• Dobór aparatów słuchowych 
u dzieci i dorosłych

• Bezpłatne testowania 
i wypożyczenia

•	Konsultacje	profesorskie

•	Dofinansowania nFZ,
 pCpR, raty

ul. Wincentego Witosa 2

TRZEBNICA 
pon. 8:00 – 17:00 

wt. ŚR. CZw. 8:00 – 16:00
pt. 8:00 – 15:00

tel. 71 740 50 12

GABINET USG

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
tel. 71 387 27 78

605 175 050

FIZJOTERAPEUTA

Anna Godula
FIZJotERApIA

uRoGInEKoLoGICZnA

więcej informacji na stronie

www.stepmed.pl
tRZEBnICA

ul. Kolejowa 1A/2
Rejestracja telefoniczna

608 283 870

NZOZ ATENA

uJEźDZIEC wIELKI 37B

lek. med. Robert Zimoch
GASTROENTEROLOG, SPECJALISTA 
CHORóB WEWNęTRZNyCH, BADANIA 

KANDyDATóW NA KIEROWCóW
tel. 600 816 852

mgr inż. Joanna Mulik-Buczma
DIETETyK,PSyCHODIETETyK

tel. 71 312 77 13
WyNAJEM GABINETóW LEKARSKICH DLA:
•	logopeda	 	 •	psycholog
•	lekarze	specjaliści		 •	pedagog

tel. 600 279 048

ACS SŁUCHMED

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

Oborniki Śląskie
ul. Dworcowa 36 h

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

tel. 789 218 803

REHABILITACJA DZIECI 
I NIEMOWLąT

mgr Joanna Maleszka
certyfikowany fizjoterapeuta

metody nDt-Bobath, pnF, 
terapii manualnej

www.stepmed.pl
tRZEBnICA

ul. Kolejowa 1A/2
wizyty domowe:

trzebnica i okolice
tel. 517 894 568
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FIRMA pAnDA tRZEBnICA sp. Z o.o.
producent mebli i elementów wyposażenia wnętrz 

o wysokim standardzie, zatrudni osobę na stanowisku:

TEcHNoLoG WYDZIAłU SToLARSKIEGo
Wymagania:
•	wykształcenie	średnie	techniczne
•	 znajomość	materiałów	i	rozwiązań	stosowanych	w	meblarstwie
•	 umiejętność	projektowania	w	środowisku	CAD/CAM	(znajomość	progra-

mu Inventor)
•	 znajomość	programów	Pakietu	OFFICE
•	 samodzielność,	odpowiedzialność
opis stanowiska:
•	wykonywanie	dokumentacji	technicznej	i	technologicznej
•	 opracowanie	rozwiązań	konstrukcyjnych	dla	projektowanych	mebli
•	 przygotowywanie	ofert	i	kosztorysowanie	produkcji
•	 doradztwo	technologiczne

oferujemy:
•	wynagrodzenie	z	systemem	premiowym	na	podstawie	umowy	o	pracę
•	 stabilne	zatrudnienie,	możliwość	długotrwałej	współpracy
•	udział	w	rozwoju	i	optymalizacji	produkcji
•	 duży	wachlarz	możliwości	produkcyjnych	(płyty	drewnopodobne/drew-

no lite/lakierowanie/cięcie szkła itp.)
•	 przyjazną	atmosferę
•	 jednozmianowy	tryb	pracy

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

linia b Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

P.T Dworce i przystanki Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3S Kurs 3H Kurs 4 Kurs 5 Kurs 6 Kurs 7 Kurs 8 Kurs 9

1 Szczytkowice I 09:15 14:20
2 Szczytkowice II 09:17 14:22
3 Księginice (3 domki) 09:19 14:24
4 Jaszyce 07:08  15:28
5 Księginice, ul. Sportowa 07:10 08:07 08:07 10:25 15:30
6 Księginice II 07:12 08:09 08:09 10:27 15:32
7 Targ 08:11 08:11 09:22 10:29 14:27
8 Urząd Miejski 06:05 07:16 08:14 08:15 09:25 10:32 14:30 15:36
9 Świątniki 06:15 14:40

10 ul. Czereśniowa 06:20 07:20 08:18 08:19 09:29
11 ul. Czereśniowa Rotunda 06:22 07:22 08:20 08:21 09:31 Kurs Cmentarz – u.M. Kurs Cmentarz – u.M.
12 ul. Polna 06:27 m-ce III – X – pn, śr, pt. m-ce III – X – pn, śr, pt.
13 Szpital 06:32 07:27 m-ce XI – II – wt, pt m-ce XI – II – wt, pt
14 Urząd Miejski 06:36 07:30 08:24 08:25 09:35 09:55 – urząd Miejski 13:35 – urząd Miejski 14:50
15 Rynek 06:39 07:33 08:28 09:58 – Rynek 13:38 – Rynek
16 Stadion 06:41 07:35 08:30
17 ul. Chrobrego/Deleżak 08:32 / 8:48 10:00 – Cmentarz obornicka 13:40 – Cmentarz obornicka
18 Węgrzynów 08:40
19 Intermarche 06:43 07:37 10:03 – Inter marche 13:43 – Inter marche
20 ul. Bochenka/Kolejowa 06:45 07:39
21 ul. Wrocławska 06:47 07:41
22 ul. Armii Krajowej 06:49 07:43
23 Sp nr 2/Przedszkole nr1 06:51 07:45
24 Bar Gwiazdka 06:53 07:47 10:05 – Bar Gwiazdka 13:45 – Bar Gwiazdka
25 Rynek/Księgarnia 06:55 07:49 08:27 08:51 09:38
26 ul. Polna 06:57 07:51 08:29 08:53 09:40 10:07 – ul. Bochenka – upt 13:47 – ul. Bochenka – upt 14:52
27 Szkoła Podstawowa nr3 06:59 07:53 08:31 08:55 09:42 14:54
28 Tesco 08:33 08:58 09:45 ul. Daszyńskiego – u.M. 10:10 ul. Daszyńskiego – u.M. 13:50
29 Szpital 07:56 08:35 09:00 09:47 14:57
30 Urząd Miejski 08:00 08:39 09:04 09:51 10:16 13:50 15:01 / 15:15
31 ul. Piwniczna 08:03 08:42 09:07 10:19 13:53 15:18
32 Księginice I 07:04 08:05 10:21 15:20
33 Księginice, ul. Sportowa 07:06 08:07 10:23 15:22
34 Jaszyce 07:08 15:25
35 Księginice (3 domki) 08:44 09:09 13:55
36 Szczytkowice II 08:46 09:11 13:57
37 Szczytkowice I 08:48 09:13 13:59

linia c 
TRZEBNICA – GŁUCHóW GóRNy – PIERSNO 

– SIEDLEC TRZEBNICKI – TRZEBNICA

PRZySTANKI KURS
1

KURS
2

KURS
3

KURS
4

KURS
5

KURS
6

Rozkład ważny od 26.02 POCZąTEK 
TRASy

1 Trzebnica nr 23 6:10 7:10 10:06 16:02 17:00 18:02

2 Raszów skrzyżowanie 6:13 7:13 - 15:29 16:56 17:59

3 Raszów wieś - - 10:10 - - -

4 Taczów 6:16 7:16 10:14 15:56 16:53 17:56

5 Głuchów Górny 6:20 7:20 10:18 15:52 16:49 17:52

6 Skarszyn 6:24 7:24 10:22 15:48 16:45 17:48

7 Boleścin 6:27 7:27 10:25 15:45 16:42 17:45

8 Piersno 6:30 7:30 10:28 15:42 16:39 17:42

9 Boleścin 6:33 7:33 10:31 15:39 16:36 17:39

10 Skarszyn 6:36 7:36 10:34 15:36 16:33 17:36

11 Godzieszowa 6:39 7:39 10:37 15:33 16:30 17:33

12 Siedlec PKP 6:42 7:42 10:40 15:30 16:27 17:30

13 Godzieszowa 6:45 7:45 10:43 15:27 16:24 17:27

14 Skarszyn 6:48 7:48 10:46 15:24 16:21 17:24

15 Głuchów Górny 6:52 8:52 10:50 15:20 16:17 17:20

16 Taczów 6:56 8:56 10:54 15:16 16:13 17:16

17 Raszów skrzyż. - - 10:57 15:13 - 17:13

18 Raszów wieś 7:00 8:01 - - 16:09 -

19 Trzebnica nr 23 7:04 8:04 11:00 1510 1605 1710

POCZąTEK 
TRASy

NIERUCHOMOŚCI

SpR ZE DAM

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 przenie-
sienia własności: Zabudowa wielorodzinna 
oraz Zabudowa jednorodzinna, osiedle jest 
podłączone do sieci gazowej, elektrycznej, 
wodno – kanalizacyjne, posiada system 
anten satelitarnych tV, wewnętrzną sieć in-
ternetową. 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 tran-
szach ustalonych podczas indywidualnych 
rozmów z klientem, całość płatna przed 
przeniesiem własności. Bardzo atrakcyjne 
ceny za mkw, w cenie mieszkań boksy gara-
żowe, dzwonić w godzinach 8-16, tel. 71 78 
57 396, 501 479 483. https://akme.pl/oferta/
nieruchomosci/

MIESZKANIE(1) w centrum trzebnicy, 
o powierzchni 50 mkw, 2 pokoje, pokój 
z aneksem kuchennym, łazienka, stan ide-
alny, cena do negocjacji, tel. 785 464 303.

MIESZKANIE(6) + działka, własnościowe 
w trzebnicy ul. Ogrodowa, w domku wielo-
rodzinnym (wspólna księga wieczysta), bu-
dynek przedwojenny, pow. 47 mkw, i pię-
tro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, 
dodatkowo strych, piwnica i działka o pow. 
600 mkw. Ogrzewanie gazowe, cena 165 
000 zł, tel. 575 547 940, 713 128 017.
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 uzgodnie-
nia, 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 cen-
trum 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.
KAWALERKA(4) w wiszni Małej, 27 mkw. 
do kapitalnego remontu. Osobne wejście 
w bloku, duży ogródek i teren zielony 
bezpośrednio przy mieszkaniu, garaż mu-
rowany, ogrzewanie z centralnej kotłow-
ni, niski czynsz. Możliwość rozbudowy 
mieszkania, tel. 509 666 907.

poSIADłość(6) w miejscowości Mło-
dzianów, gmina Milicz, dom o pow. 515 
mkw + działka 20 arów; parter : 2 pokoje, 
kuchnia ( z kompletnym wyposażeniem 
gastronomicznym), 2 duże sale o pow. 
90 mkw + pomieszczenie magazynowe 
o pow. 80 mkw, 4 toalety ( jedna z natry-
skiem); piętro: 5 pokoi, łazienka, pomiesz-
czenie magazynowe 80 mkw, CO; za-
rejestrowana agroturystyka, zgoda na 
imprezy okolicznościowe, 697 551 953.

.

SZEREGóWKA(6) skrajna, całkowita 
pow. 240 mkw, użytkowa 160 mkw 
w trzebnicy, tel 607 431 604.
DoM(3) szeregówka skrajna, całkowi-
ta pow. 240 mkw, użytkowa 160 mkw, 
w trzebnicy, tel. 607 431 604.

oGłoSZENIA
DRoBNE

ogłoszenia drobne są bezpłatne.
Ich treść przyjmujemy i wycofujemy: 

osobiście w sekretariacie GCKis
ul. prusicka 12 lub telefonicznie

tel. 785 922 332 oraz przez e-mail:
reklama.panorama.trzebnicka@gmail.com
ogłoszenia publikowane są: przez ok. 2 emisje 

lub do momentu wycofania ich przez nadawcę.
Zgłoszenia do kolejnego numeru

należy dostarczyć do 16 kwietnia 2019 r.

DoM(2) wolnostojący, w Ligocie Pięknej, 
o powierzchni 92 mkw, garaż wolnosto-
jący, rok budowy 2017, media, kanalizacja, 
tel. 760 915 259.
DoM (2) w zabudowie bliźniaczej w Szczyt-
kowicach, pow. 216 mkw i budynki gospo-
darcze o pow 150 mkw, pow działki 900 
mkw, dwa osobne wejścia, dwie bramy 
wjazdowe, tel. 664 024 722, 713 123 067.
DoM(1) w trzebnicy, powierzchnia 
ok.260m, 7 pokoi z kuchnią i łazienka, atrak-
cyjna lokalizacja, tel. 790 607 745.
GoSpoDARSTWo(3) dom do remontu, 
2 stodoły, 1,6 hektara w Głuchowie Gór-
nym, cena do uzgodnienia, SPRZEdaM 
lub wyNaJMĘ, tel. 665 616 758.
BUDYNEK MIESZKALNY(5) z budyn-
kiem 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 nada-
je się na każdą działalność, lub do adapta-
cji na mieszkanie. działka o pow. 16 arów. 
informacje tel. 669 805 236.

LoKAL(17) w trzebnicy na mieszkanie lub 
działalność, 49 mkw, 2 pokoje przechod-
nie, kuchnia, łazienka, przedpokój, do lo-
kalu przynależy piwnica i pomieszczenie 
na strychu, lokal do remontu, cena 135 
000 zł do negocjacji, tel. 660 706 423. 
LoKAL(20) lub wynajmę handlowo-usłu-
gowy 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.

DZIAłKA(5) budowlana 14 arów w miej-
scowości Skarszyn, położonej 3 km od 
węzła komunikacyjnego S8 Łozina i 15 mi-
nut 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.

DZIAłKA(3) o powierzchni 1350 mkw, bu-
dowlana na granicy trzebnica – Księginice, 
w pełni uzbrojona (woda, prąd, kanaliza-
cja), atrakcyjnie położona, tel. 506 837 298.

DZIAłKA(6) siedliskowa, Raszów, 40 arów, 
(obecnie sad śliwowy), tel. 507 598 676.
DZIAłKA(6) w Czeszowie obok Młyna, 
14 arów, tel. 696 095 538, 696 095 446.
DZIAłKI(5) dwie sztuki, budowlane nr 
93 a i b, pow. 13,08 ar i 13,31 ar, trzeb-
nica ul. Polna, tel 724 121 082.
DZIAłKA(5) 29 arów, w trzebnicy, przy ul. 
Młynarskiej 16, tel. 608 285 421.
DZIAłKA(4) budowlana 9 arów Komo-
rowo, 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 zagospodaro-
wania przestrzennego na nowym osiedlu, 
tel. 505 334 186.
DZIAłKI(4) budowlane, każda ponad 10 
arów, w Kałowicach, gmina Zawonia, sprze-
dam lub zamienie na mieszkanie w trzeb-
nicy 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 Pier-
woszowie, 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 sa-
mym lesie, obok drogi asfaltowej, w do-
linie 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(1) o pow 0,5 ha, Skoroszów, 
może zostać podzielona na 3 osobne 
działki i tak ma również wydane warunki 
zabudowy (można wybudować 3 wolno-
stojące domy z garażami), dojazd drogą 
gminną, z jednej strony graniczy z rzeką, 
niedaleko las, tel. 603 283 075.
ZIEMIA(2) powiat trzebnicki, całość 1,90h, 
obecnie zasiana jest pszenica, bardzo do-
bry 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, Cza-
chowo, gmina Zawonia, tel. 888 409 049.

KUpIę

MIESZKANIE(6) PiLNiE! do 50 mkw, w 
centrum trzebnicy, do ii pietra, dwa pokoje 
kuchnia, łazienka, balkon, tel. 695 130 572.
DZIAłKA(6) budowlana w trzebnicy, 
Świątnikach, Raszowie, tel: 697 707 978.
MIESZKANIE (1) w trzebnicy za gotów-
kę, cena do 3 tyś/metr. Może być do 
generalnego remontu, tel. 600 932 625, 
662 134 583.
ZIEMIA(2) rolna do 2 h, w okolicach trzeb-
nicy, tel. 508 505 916.
MoTocYKL (19)Simson,wSK,SHL,Moto-
rynka,Romet itp., tel. 600 340 996.

Z AMIE NIę

MIESZKANIE(5) w trzebnicy, zamienię, 
30 mkw, 2 piętro, w pobliżu Rynku, osob-
no kuchnia, pokój, łazienka, przedpokój, 
słoneczne cały dzień, po świeżym remon-
cie, nowe okna , drzwi podłogi, pomalo-
wane, wspólnota, ogrzewanie własna ko-
tłownia, tel. 692 508 273.
KAWALERKę(4) we wrocławiu – Krzyki 
na dwupokojowe mieszkanie w trzebni-
cy,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, po-
dwórko zamknięte, na mieszkanie do remon-
tu w trzebnicy, bez dopłaty, tel. 782 984 426.

MAM Do WYNAjęcIA

LoKAL(1) w trzebnicy przy ul. Bochen-
ka, o pow. 50 mkw, woda, gaz, CO, kli-
matyzacja, tel. 602 316 975.

LoKAL(2) w nowym budownictwie 25 
mkw przy ul. Św. Jadwigi obok Pracowni 
fryzjerskiej, przystosowany pod usługi 
kosmetyczne, tel. 605 918 889.

LoKAL(6) na działalność gastronomiczną, 
w pełni wyposażona sala konsumpcyjna, 
kuchnia, zmywalnia, sanitariaty, zaplecze 
socjalne itp. 120 mkw, trzebnica Rynek, ist-
nieje także możliwość wynajęcia lokalu na 
imprezy okolicznościowe, tel. 513 949 287.
LoKAL(6) o powierzchni 36 mkw, w trzeb-
nicy przy ul. Milickiej 5a, miejsce parkingo-
we, brama zamykana na noc, sterowana 
pilotem, przestrzeń możliwa do zagospo-
darowania pod kątem własnego biznesu, 
tel. 604 907 105, 784 063 714.

poKój(6) z łazienką w domu jednoro-
dzinnym, miejscem parkingowym na 
podwórku cena 800,00, tel. 506 953 406.
MIESZKANIE(6) w centrum trzebnicy, 
o pow. 48 mkw, 2 pokoje, 602 490 030.
LoKAL(5) nowy, w trzebnicy, przy ul. Św. Ja-
dwigi 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 wisz-
ni 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 parte-
rze, w pełni wyposażone, sypialnia, prze-
stronna kuchnia, łazienka, przedpokój, 
tel. 663 844 847.
LoKAL(5) pod usługi o powierzchni 33 
mkw, w trzebnicy, tel. 601 204 002.
LoKAL(21) użytkowy – na parterze – o po-
wierzchni 145 mkw, ciepły, suchy, wymalo-
wany, po remoncie, dwupoziomowy – na 
dole piwnica, ogrzewanie gazowe, ul. Polna 
41 (skrzyżowanie z ul. witosa), tel. 502 563 166.
poWIERZcHNIE BIURoWE(1) o wielko-
ści 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.
poMIESZcZENIE(2) w gabinecie ko-
smetycznym pod usługi typu: wizaż-pa-
znokcie, trzebnica "akademia Urody", 
tel. 795 313 128.
STANoWISKo(3) do stylizacji paznokci 
podnajmę osobie prowadzącej własną 
działalność gospodarczą. Jedna stała opła-
ta 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.

linia d 
TRZEBNICA – KAŁOWICE –TRZEBNICA – 

MARCINOWO – TRZEBNICA
P.T Przystanki Kurs 1 Kurs 2

1 Trzebnica nr 12 12:05 16:15

2 Księginice 1 12:08 16:17

3 Księginice 2 12:10 16:19

3 Ligota 12:13 16:20

4 Masłów 1 12:15 16:22

5 Masłów 2 12:17 16:24

6 Kałowice 12:19 16:26

7 Masłów 2 12:21 -

8 Masłów 1 12:23 -

9 Ligota 12:25 -

10 Księginice 2 12:27 -

11 Księginice 1 12:29 -

12 Trzebnica nr 18 12:32 16:37

13 Marcinowo 12:41 (wt+pt) 16:44

14 Trzebnica nr 12 12:47 (wt+pt) 16:50

linia a  Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

P.T Dworce i przystanki 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

1 Nowy Dwór (Pętla) 6:06 6:58 7:36 8:16 9:04 10:00 11:25 12:15 13:07 13:48 14:30 15:12 16:00
2 Szpital (Kierunek Miasto) 6:08 7:00 7:38 8:18 9:06 10:02 11:27 12:17 13:09 13:50 14:32 15:14 16:02
3 Biedronka (Kierunek Miasto) 6:10 7:02 7:40 8:20 9:08 10:04 11:29 12:19 13:11 13:52 14:34 15:16 16:04
4 Targ 6:12 7:04 7:42 8:22 9:10 10:06 11:31 12:21 13:13 13:54 14:36 15:18 16:06
5 Pks/Urząd Miejski 6:14 7:06 7:44 8:24 9:12 10:08 11:33 12:23 13:15 13:56 14:38 15:20 16:08
6 Rynek/Fontanna 6:16 7:08 7:46 8:26 9:14 10:10 11:35 12:25 13:17 13:58 14:40 15:22 16:10

7 Stadion 6:18 7:10 7:48 8:28 9:16 10:12 11:37 12:27 13:19 14:00 14:42 15:24 16:12

8 Intermarche 6:22 7:14 7:52 8:32 9:20 10:16 11:41 12:31 13:23 14:04 14:46 15:28 16:16
9 Dworzec Kolejowy 6:24 7:16 7:54 8:34 9:22 10:18 11:43 12:33 13:25 14:06 14:48 15:30 16:18

10 Wrocławska 6:26 7:18 7:56 8:36 9:24 10:20 11:45 12:35 13:27 14:08 14:50 15:32 16:20
11 Armii Krajowej 6:27 7:19 7:57 8:37 9:25 10:21 11:46 12:36 13:28 14:09 14:51 15:33 16:21
12 Aquapark N/ż - - - - - - 11:47 12:37 13:29 14:10 14:52 15:34 16:22
13 Przedszkole Nr 1 6:28 7:20 7:58 8:38 9:26 10:22 11:48 12:38 13:30 14:11 14:53 15:35 16:23
14 Bar Gwiazdka 6:30 7:22 8:00 8:40 9:28 10:24 11:50 12:40 13:32 14:13 14:55 15:37 16:25
15 Rynek/Biblioteka 6:32 7:24 8:02 8:42 9:30 10:26 11:52 12:42 13:34 14:15 14:57 15:39 16:27
16 Polna 6:34 7:26 8:04 8:44 9:32 10:28 11:54 12:44 13:36 14:17 14:59 15:41 16:29
17 Szkoła Podst. Nr3 6:36 7:28 8:06 8:46 9:34 10:30 11:56 12:46 13:38 14:19 15:01 15:43 16:31
18 Piwniczna/Targ 6:39 7:31 8:09 8:49 9:37 10:33 11:59 12:49 13:41 14:22 15:04 15:46 16:34
19 Biedronka (Kierunek Szpital) 6:41 7:33  8:11 8:51 9:39  10:35  12:01 12:51  13:43 14:24 15:06 15:48 16:36
20 Szpital (Kierunek Nowy Dwór) 6:43 7:34 8:13 8:53 9:41 10:37 12:03 12:53 13:45 14:26 15:08 15:50 16:38
21 Nowy Dwór 6:45 7:36 8:15 8:55 9:43 10:39 12:05 12:55 13:47 14:28 15:10 15:52 16:40

inFormacje ogÓlne

KIERUNEK 
I GODZINA 
ODJAZDU

PRZySTANKI

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

przystanek nr. 23 –
ul. w. witosa,
miejsce: 
pl. piłsudskiego

TRZEBNICA– 
KONIOWO

15:35
przystanek nr. 12 –
ul. Ks. Bochenka,
miejsce: 
Al. Jana pawła II

KONIOWO – 
TRZEBNICA

08:20 11:35 Koniowo

TRZEBNICA–

MASŁóW –

KAŁOWICE– 

TRZEBNICA

12:05 16:15
przystanek nr. 12 –
ul. Ks. Bochenka,
miejsce: 
Al. Jana pawła II

TRZEBNICA – 
MARCINOWO

12:32 kursuje wtorek i piątek przystanek nr 18 (uM)
– ul Daszyńskiego,
miejsce: 
urząd Miejski.

16:35 kursuje od poniedział-
ku do piątku oprócz 
dni ustawowo wolnych 
od pracy

TRZEBNICA– 
UJEŹDZIEC 
MAŁy 

14:15 15:15 A

przystanek nr. 12 –
ul. Ks. Bochenka,
miejsce: 
Al. Jana pawła II

Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy

A – w ferie zimowe i wakacje letnie kursuje tylko do ujeźdźca wielkiego

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

pRAcoWNIK poMocNIcZY 
w ProCESiE ProduKCJi

Miejsce wykonywania pracy trzebnica ul. Chrobrego 26

zadania:
•	współuczestnictwo	w procesie produkcji wyrobów betonowych (sCC)
•	wykonywanie	ustalonych	procedur	technologicznych
•	 sumienne	wykonywanie	powierzonych	obowiązków
•	praca	zgodnie	z recepturami betonu, kontrola jakości surowców
•	 nadzór	nad	jakością	gotowego	wyrobu
•	współuczestnictwo	w optymalizacji kosztów produkcji

oczekiwania:
•	 inicjatywa,	zdecydowanie	i odpowiedzialność
•	 samodzielna	praca
•	dyspozycyjność
•	umiejętność	współpracy	z klientem
•	 zdolności	manuale
•	prawo	jazdy	kat	B
•	miłe	widziane	doświadczenie	w pracy na stanowisku związanym z pro-

cesem produkcyjnym

oferujemy:
•	 stabilną	pracę
•	poszerzanie	doświadczania	zawodowego
•	udział	w procesach rozwoju pracownika
•	 atrakcyjne	wynagrodzenie
•	 zatrudnienie	w oparciu o umowę-zlecenie w późniejszym terminie za-

trudnienie na podstawie umowy o pracę (pensja zasadnicza+ premie)

zapraszamy na wstępne rozmowy od poniedziałku do  
piątku w godzinach 9:00 - 14:00 Trzebnica ul. Chrobrego 26.

tel. 697 011 953, 609 514 915

DyŻuR noCny 
przez cały 2019 rok

pełni apteka:

panaceum
ul. Daszyńskiego 65

 trzebnica

AP TE KI

WAżNE TELEfoNY
URZąD MIEJSKI W TRZEBNICy

71 312 06 11, 71 312 06 42, 71 312 01 45

BURMISTRZ PRZyJMUJE
w sprawach skarg i wniosków:

w każdą środę
w godz. od 16:00 – 16:15
w sprawach lokalowych:
w każdy pierwszy wtorek

miesiąca w godz. od 13:00 – 16:00

pRZEwoDnICZĄCy RADy MIEJsKIEJ
dyżur w każdą środę
w godz. 13:00 – 16:00

w sprawie skarg i wniosków
w każdą środę

w godz. od 15:30 – 16:00

WyDZIAŁy URZęDU MIEJSKIEGO

wyDZIAł tECHnICZno – InwEstyCyJny
71 388 81 81, 71 312 06 11, wew. 281

wyDZIAł GEoDEZJI I GospoDARKI 
nIERuCHoMoŚCIAMI

71 388 81 54, 71 312 06 11, wew. 254

wyDZIAł ARCHItEKtuRy I uRBAnIstyKI
71 388 81 51, 71 312 06 11, wew. 251

wyDZIAł oRGAnIZACyJny
71 388 81 42 wew 242 lub 243

wyDZIAł RoLnICtwA
I oCHRony ŚRoDowIsKA

71 388 81 77, 71 312 06 11, wew. 277

wyDZIAł FInAnsowy
71 388 81 55, 71 312 06 11, wew. 255

DZIAłALnoŚĆ GospoDARCZA
71 388 81 86, 71 312 06 11, wew. 286

wyDZIAł pRoMoCJI
71 388 81 13, 71 312 06 11, wew. 402

wyDZIAł EGZEKuCJI I wInDyKACJI
71 388 81 79, 71 388 81 06

wew. 279 i 406

wyDZIAł spRAw oBywAtELsKICH
uRZĄD stAnu CywILnEGo

71 388 81 16 i 71 388 81 37
Ewidencja Ludności 71 388 81 99
Dowody osobiste 71 388 81 87

Działalność Gospodarcza 71 388 81 86

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

GMInnE CEntRuM KuLtuRy I spoRtu
785 922 332

BIBLIotEKA MIEJsKA 669 767 871

HALA spoRtowA 71 312 11 71

ZAKłAD uBEZpIECZEń społECZnyCH
71 388 75 00, 71 388 75 80

sĄD REJonowy 71 312 12 13

powIAtowy uRZĄD pRACy
71 312 11 54 , 71 387 11 38

sZpItAL Św. JADwIGI ŚLĄsKIEJ
71 312 09 20, 71 312 09 13

GMInnE CEntRuM MEDyCZnE
tRZEBnICA–ZDRÓJ 71 387 28 38

poGotowIE woDno-KAn.
71 310 12 16

Firma kreująca architekturę stosująca niestandar-
dowe rozwiązania aranżacji nawierzchni i ogrodów, 
produkująca min. elementy ogrodzeń, tarasów, 
schodów, elewacji zewnętrznych i wewnętrznych, 
wspierająca tworzenie otoczenia infrastruktury 
mieszkalnej i usługowej poszukuje pracownika na 
stanowisko:

szanowni Klienci, uprzejmie 
informujemy, że stoisko obuwnicze 

z DH Centrum w trzebnicy 

ZostAło pRZEnIEsIonE
na ul. Św. Jadwigi 7

Zapraszamy  
od pon.-pt. 9:00-17:00 / sob. 9:00-13:00

stoisko obuwnicze 
Domu Handlowego 

CENTRUM
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WULKANIZACJA SERWIS OPON
� Komputerowe wyważanie opon
� Wymiana opon
SerwiS klimatyzacji

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

telefon: 602 523 956 / 713 870 407 

BĘDKOWO 166 
TRZEBNICA

TEREN SKŁADU WĘGLA

DAM PRACę
śLUSARZY(5) remontowych, zatrudnię 
w Psarach, tel. 601715112.
KRAWcoWA(4) pomoc w pracowni kra-
wieckiej, 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) zatrud-
nię osoby z doświadczeniem do prac na da-
chach płaskich. Brak doświadczenia nie stanowi 
problemu, wszystkiego nauczymy. Rzetelność, 
zaangażowanie, chęci do pracy dobrze wyna-
gradzam. Firma zajmuje się głównie pokrywa-
niem i naprawianiem dachów, tel. 500 266 161.
WoKALISTA (3) zespół instrumental-
no-wokalny poszukuje wokalisty, tel. 
693 800 815.
MoNTER(1) poszukuję montera/pomoc-
nika do montażu instalacji sanitarnych. 
Praca we wrocławiu oraz na wyjazdach. 
wysokie stawki + premie+ diety.Zapew-
niam dojazd. Mile widziane całe brygady, 
tel. 781 494 805. 
SpAWAcZ(3) Firma aNOtiS zatrudni 
spawacza lub ślusarza – spawacza. do 
obowiązków pracownika należeć będzie 
wiercenie, cięcie i spawanie profili stalo-
wych przy produkcji ogrodzeń, wymaga-
my umiejętności spawania i doświadcze-
nia w pracy na stanowisku spawacza lub 
ślusarza – spawacza. Oferujemy wysokie 
wynagrodzenie oraz stałe zatrudnienie na 
pełen etat, tel. 663 844 847.

KELNERKA/KUcHARZ(6) Restauracja 
Palermo w trzebnicy przy ul. Jana Pawła 
ii 1 zatrudni osobę na stanowisko kel-
nerki oraz kucharza. Mile widziane do-
świadczenie. Oferujemy umowę o pra-
cę, elastyczny grafik. informacje pod, tel. 
668 374 650.

KELNERKA/KIERoWcA(6) Pizzeria Pa-
lermo w trzebnicy przy ul. Św. Jadwigi 
15 zatrudni osobę na stanowisko kie-
rowcy oraz kelnerkę. Praca na wakacje, 
weekendy lub na stałe. Oferujemy umo-
wę o pracę, elastyczny grafik. informacje 
pod, tel. 509 617 118.

SZUKAM PRACy
KIERoWcA Z łADoWARKą(6) Podej-
mę się pracy ładowarką teleskopową oko-
lice trzebnicy, tel. 606 287 578
opERAToR KopARKI(4) Podejmę pracę 
dorywczą jako operator koparki i ładowar-
ki (emeryt), tel. 500 589 041.
pRAcoWNIK BUDoWLANY(2) poszu-
kuję pracy w charakterze remonty miesz-
kań, 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 bu-
dów, własny transport, tel. 71 758 46 61; 
669 526 136.
SpRZąTANIE(3) podejmę dodatko-
wą pracę jak sprzątanie, gotowanie, tel. 
577 041 236.
SpRZąTANIE(6) profesjonalne sprzątanie 
domów i mieszkań, prasowanie oraz my-
cie okien tel. 510 773 825.

SKoSZę TRAWę(6) o dużych po-
wierzchniach, wywiozę pokost, tel. 
726 626 423.

KOREPETyCJE

MATEMATYKA(6) Jestem studentem 
Politechniki wrocławskiej, udzielę kore-
petycji dla uczniów szkoły podstawowej, 
gimnazjów a także szkól ponadgimna-
zjalnych przygotowujących się do matu-
ry, 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, matu-
ra, tel. 603 548 603.
jęZYK HISZpAńSKI (3) korepetycje/
zajęcia dla młodzieży i dorosłych z do-
jazdem do ucznia – 50 zł/godzinę, tel. 
697 722 995.
j.ANGIELSKI/j.NIEMIEcKI(3) Student-
ka anglistyki i germanistyki udzieli korepe-
tycji z języka angielskiego lub niemieckie-
go, tel. 793 218 900.
jęZYK NIEMIEcKI(3) nauczycielka po-
może w nauce języka niemieckiego, tanio 
już od 20 zł, tel. 783 164 357.

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.
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.

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.
śLIMAK (1) afrykański, ostatnie 3 sztuki, 
jako domowe zwierzątko, (lissachatina 
reticulata albino body),do obejrzenia 
(polecam tym co twierdzą, ze są one ob-
ślizgłe i niemiłe – tak nie jest) i odebrania 
w trzebnicy, cena 30 zł, tel. 691 141 985

BUDOWLANE / RóżNE
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pALETY(6) EURO, trzebnica, tel. 514 604 545.
pIEc (6) C.O. na ekogroszek, firmy Siemko, z 
podajnikiem i sterownikiem, argon 2 o mocy 
cieplnej 19 kw, mało używany, tel. 503 032 094.

.

GRZEjNIK(6) elektryczny, dwie sztuki, tel. 
514 399 495.

.

MATERIAłY KoNSTRUKcYjNE(5) ką-
towniki, 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.
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 ze-
wnętrzne wys.124 cm, szer.129 cm, światło 
kominka wys. 79, szer. 60 cm, zapraszam 
do obejrzenia, trzebnica, cena 950 zł, tel. 
665 481 079.

MASZYNA(6) do szycia, Łucznik - wie-
lofunkcyjna 50 zł, tel. 666 451 684.
ToSTER(5) tanio, tel. 502 244 871.
pIEKARNIK(5) z płytą ceramiczną, aEG , 
cena 300 zł, tel. 514 399 495.
.

cHłoDZIARKo-ZAMRAżARKA(5) Li-
PHNER, tel. 798 263 003.
KUcHENKA(5) gazowa, wraz z butlą, tel. 
798 263 003.

NAUKA KoMpUTERA(3) dla osób star-
szych i nie tylko, tel. 663 799 153.

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

MAZDA(6) Premacy 2.0 ditd, 2003r. 
310tkm, stan bardzo dobry, klimaty-
zacja, el. Lusterka, el. 4 szyby, hak, 2 
komplety kół, 4 poduszki powietrzne, 
cena 4400 zł, tel. 781 778 340.

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 , ko-
lor 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, klima-
tronic, elektryczne 4 szyby, tenpometr, 
alufelgi „17” , sportowy ładny wygląd, stan 
techniczny bardzo dobry, tel. 505 838 073.
GoLf(1) „3”, rok 1994, po wymianie rozrzą-
du, akumulatora, nowa instalacja gazowa, 
w pełni sprawny, ubezpieczenie, zareje-
strowany, cena 2650 zł, tel. 665 886 993.
RENAULT(1) Clio 2002 r., dwa komplety 
kół, dwa kluczyki, książka serwisowa, cena 
3999 zł, trzebnica, tel. 502 860 657.
VW(1) touran 1,9 tdi, 2009 rok, czarny me-
talik, 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 do-
bry, po remoncie, ważne opłaty, tel. 
603 465 219.

pRZYcZEpKA(6) towarowa, Ład 450 
kg -zarejestrowana, sprawna cena do 
uzgodnienia, tel. 71 312 01 93.
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.
ALUfELGI(1) 17, oryginalne, vw passat b8 
7, ramienna gwiazda, tel. 609 936 972.
opoNY(4) 195 x 65 x 16 50 zł/ szt, tel. 
693 842 949.

opRYSKIWAcZ(6) Plecakowy z agre-
gatorem, cena do uzgodnienia, tel. 71 
312 01 93.
RoZSIEWAcZ(5) nawozów ViCON B75 - 
kompletny, sprawny, z wałkiem napędo-
wym, cena 750 zł, tel. 603 629 727.
.

RoZSIEWAcZ(5) nawozów ViCON B75 - 
bez zasobnika, cena 400 zł, tel. 603 629 727.
.

pRZYcZEpKA(2) samochodowa, lekka, 
zarejestrowana, ubezpieczona, przegląd 
bezterminowy, do odnowienia (podło-
ga 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.
SADZARK A (5) do ziemniaków, tel. 500 
326 862.

R E K L A M A

SPAWANIE-ŚLUSARSTWO
TOLL-SPAW
Krzysztof Kawecki

SPAWANIE
-aluminium
-stopów aluminiowych
-stali, stali nierdzewnej
-stali miekkich

TRzEbNIcA 
ul. Prusicka 39

tel. 883 485 324

atRaKcYjne cenY!

pRALKA(5) wirnikowa Śwatowit, w do-
brym stanie, tel. 513 918 288.
GąSIoR Do WINA(5) 50 L, 2 sztuki, tel. 
513 918 288.
SpRZęT AGD(3) mikrofalówka, płyta in-
dukcyjna, 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.
KUcHENKA(3) dwupalnikowa na gaz, 
tel. 725 737 147.

płYTY INDUKcYjNE (3) whirlpool: 
aCM 838/NE – cena 900 zł; aCM 756/NE 
– cena 920 zł ; aCM 815/BF – cena 1160 
zł; tel. 501 383 638, 601 838 394.
oKApY(21) whirlpool: aKR 672/iX – cena 
550 zł; aKR 982/iX – cena 850 zł, aKR 
801/iX – cena 950 zł; dHL 545/S – cena 
650 zł, tel. 501 383 638, 601 838 394.
pIEKARNIK (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 fotowol-
taiczny, akumulator, regulator. idealnie 
nadaje się do oświetlenia altanki oraz 
ładowania telefonu komórkowego, tel. 
693 925 835.

NAśWIETLAcZ(21) LEd z czujnikiem ru-
chu 10 w – cena 50 PLN za szt., tel. 501 
383 638, 601 838 394.

SMARTfoN(6) Motorola 3G - cały 
komplet, wodoodporny cena 250 zł, 
tel. 666 451 684.
TELEWIZoR(5) tanio, plaski, LG 37 cali, tel. 
502 244 871.
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 do-
bry, tel.603 803 775.
TELEWIZoR(1) Panasonic, 42 Cale, stan 
bardzo dobry, cena 500 zł, tel. 667 888 993.
TELEWIZoR(21) 40 cali, tosziba, uszko-
dzony, tel. 721 952 000.
ApARAT(21) Canon EOS 450 d, obiek-
tyw 18-55, używany, stan bardzo dobry, 
w zestawie karta Sd 2 GB oraz pokro-
wiec, tel. 605 606 882.
KINo DoMoWE(19) zestaw kina domo-
wego Philips, cena 250 zł, tel.603 283 075.

ROWERy / WóZKI
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BALKoNIK(5) dla osoby niepełnospraw-
nej, cena 150 zł, tel. 883 433 493.
RoWER(2) górski Giant , cena 650 zł , tel. 
577 757 184.
RoWER(6) używany, BMX cena 500 zł, tel. 
693 790 106.

.

foTELIK(6) samochodowy, Romer 
King plus 9-18 kg, w dobrym stanie, 
cena 150 zł, tel. 721 088 769.

foTELIK (6) samochodowy, uchwyty na 
napoje. Cena 90 zł, tel. 732 244 683.

foTELIK (6) samochodowy. Cena 50 zł, 
tel. 732 244 683.

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, za-
dbany,po jednym dziecku. do zobacze-
nia i odbioru w trzebnicy. Cena 40 zł, tel. 
781 810 110.

MEBLE 
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REGAł(6) iKEa KaLLaX, dąb bejcowany 
na biało 77x147 cm. Używany, stan dobry, 
cena 100 zł, na miejscu również pudełka 
do mebli LEKMaN 33x37x33 cm, plastiko-
we i z wikliny, tel. 732 244 683.

REGAł(6) iKEa KaLLaX, dąb bejcowany 
na biało 42x147 cm. Używany, stan dobry, 
cena 100 zł, tel. 732 244 683.

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 ludwi-
kowski, po rozłożeniu na 8 osób, tel. 724 
423 1514.
SZAfKA(5) do łazienki, z oświetleniem 
i gniazdkiem w środku, cena 80 zł, tel. 514 
399 495.

MEBLE (6) KUCHENNE, używane, (ciem-
ny brąz – dąb) , piekarnik, płyta, mikrofa-
lówka, zmywarka tel. 692 011 123.

fISHARMoNIA(5) lata 1990, sprawna, 
cena 1200 zł, tel. 883 433 493.

PRąD 
ZE SŁOŃCA 
ZA DARMO
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

MIAŁEŚ 
WyPADEK?

 – Pomoc osobom poszkodo-
wanym w wypadkach

 – dopłaty do zaniżonych 
odszkodowań za naprawę auta

 – dopłaty do rent  
powypadkowych

więcej informacji:

www.odszkodowaniazoc.com.pl

tel. 513 986 986

WyNAJEM 
SAMOCHODóW

 – 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

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) stół okrągły rozsuwany i 4 krze-
sła, cena do negocjacji , tel. 692 011 123.
MEBLE (2) kuchenne wraz ze zlewozmy-
wakiem, tel. 502 677 578.
ZESTAW MEBLI (4) do salonu, cztery 
części, ciemny orzech, szkło, srebrne re-
lingi matowe, iKEa, stan bardzo dobry, 
cena 650, tel. 729 270 272.

łóżKo(2) 2-osobowe, bez materacy, 
szer.170 cm, dł. 210 cm, cena 100 zł, 
tel.504 153 006.
łóż Ec Z Ko (4) dziecięce z szuf la-
da na pościel, kupione w Baby Max, 
tel.514 399 495.

łóżEcZKo(4) turystyczne, HaCK, tel. 
514 399 495.
MATERAc(4) nowy, ortopedyczny, wEL-
MaX, z pianki MEMORy, wym 160 x 200, 
idealnie dopasowuje się do kształtu 
ciała co zaapewnia prawodłowe pod-
parcie całego systemu mięsniowo-sz-
kieletowego, cena 790 zł, dzwonić po 
godz.14:00, tel. 509 072 985.
NARożNIK(1) w kolorze jasno bordo-
wym, 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 ta-
borety, stan bardzo dobry, cena 150 zł, 
tel. 781 946 120.

DLA DZIECI / RóżNE

SpR ZE DAM

BIżUTERIA(6) dla dziewczynki, całość 20 
zł, tel. 693 790 106.
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.

KoRKI(6) mało używane, Nice Mercurial, roz. 
42, cena 100 zł,(do negocjacji) tel. 693 790 106.
DRES(6) Nowy, Puma, rozm. 158-164, cena 
100 zł, tel. 693 790 106.
ToREBKI(6) cena od 5-20 zł szt. oraz misie 
15-20 zł szt.tel. 693 790 106.
KALoSZE(6) dziecięce, oficerki,czarne, 
roz.31,cena 20 zł, tel. 693 790 106.
KURTKA(6) używana, młodzieżowa 
z membraną, roz. 170, H&M, cena 60 zł, tel. 
693 790 106.

KUpIę / oDDAM / pRZYjMę

oDSTąpIę DZIAłKę(6) na rodzinnych 
ogródkach działkowych – Grunwald, w 
trzebnicy, powierzchnia 4,3 a, tel. 721 358 089.
oDDAM WERSALKA(6) oddam za dar-
mo wersalkę i fotel jednoosobowy tel. 
723 538 238.
KUpIę cIąGNIK (1) Massey Ferguson 
255, tel. 603 673 044.
oDDAM SZAfK A (1) drewniana, wys. 
2 m, szer 80 cm, drzwi szklane, kolor 
drzewa, tel. 724 423 151.
GRUZ (3) w maju przyjmę nieodpłatnie 
gruz (bez betonów) – gm. Oborniki Śl. 
tel. 607 770 873.

Jakub
fhu SKUP ZŁOMU

METALI KOLOROWyCH MAKULATURy WyWóZ GRUZU BUDOWLANEGO

Trzebnica Milicka 32  tel . 71 312 05 03
Godziny otwArCiA SKuPu

PONIEDZIAŁEK - PIąTEK 8:00 - 16:00
SOBOTA 8:00 - 13:00

podstaWiaMy kontenery |  transport gratis |  najlepsze ceny w mieście

ZŁOta 
RĄCZKa

skręci, zespawa, sklei,
wymieni, naprawi, 

zaprojektuje, doradzi, 
wykona...

DOŚWIADCZONy 
fachowiec z polecenia

trzebnica i okolice 

tel. 505 551 358

Księgarnia 
„u Jasia”

dalej działa
dom towarowy 

CEnTrUM 1 piętro
ul. daszyńskiego 1 B

TrzEbniCa

zapraszamy
tel. 515 072 591 / 515 072 592
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ScHoDY
100 %

DREWNIANE
DĄb jeSiOn
bUK SOSna

www.schodex.net
cena od 4,5 tys. zł.

tel. 602 728 266

DWUTyGODNIK SAMORZąDOWy 
GMINy TRZEBNICA

WyDAWCA:
Gminne Centrum Kultury i sportu
ul. prusicka 12, 55-100 trzebnica

ADRES REDAKCJI:
GCKis ul. prusicka 12
tel. 71 312 09 47

szczytkowice 91
tel. 785 233 408

poN-pT 8-17 / SoBoTA 8-14

nakład 10 000 egzemplarzy
nR 6 (156) / 2019

data wydania:  5.04.2019

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

PROMOCJA 2+1 
●	wyMiAnA oPon
●	SErwiS KLiMAtyzACJi
●	odGrzybiAniE GrAtiS

ZESPóŁ REDAKCyJNy

Małgorzata Derecka, Barbara ulatowska, Aleksandra 
Mac, Karolina samborska-Zaleska.

OPRACOWANIE GRAFICZNE
Aleksandra Iwańska

KOREKTA TEKSTU Monika wilga

REKLAMA Małgorzata Derecka
e-mail: reklama.panorama.trzebnicka@gmail.com
tel. 66 50 86 997

REDAKTOR NACZELNy

sebastian Hawryliszyn tel. 71 388 81 46
e-mail: panorama.trzebnicka@gmail.com

Z-CA REDAKtoRA nACZELnEGo: Aleksandra Mac
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść i charakter re-
klam i ogłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tytułów 
i adiustacji tekstów bez naruszenia głównej myśli autora.

Agora s.A. 

Drukarnia oddział piła

WUKO KRzySzTOF BUCzeK

CZySZCZENIE
KANALIZACJI
wywóz nieczystości

płynnych

obsługujemy gminy:
Trzebnica, Wrocław, Wisznia Mała, 
Czernica, Oborniki Śląskie, zawo-
nia, Kąty Wrocławskie, Długołęka

tel. 601 537 024

WYCENA 
NIERUCHOMOŚCI

Agnieszka Prokopowicz
rzeczoznawca majątkowy

nr upr. 7034

tel. 721 704 748
agnieszka.prokopowicz@interia.pl

USŁUGI 
REMONTOWE 
Tomasz Pietrykowski
•	płytki
• malowanie
•	gładzenie
•	tynkowanie
•	zabudowy	gk
•	wykończenia	wnętrz
•	wykończenia	poddaszy
•	docieplenia	dachów

tel. 725 340 467

usłuGI 
REMONTOWO 
BUDOWLANE

– MaLOWanie
– tapet0wanie
– zabudowy karton-gips
– układanie 
 glazury i paneli

tel. 605 432 606

Firma TOMIK oferuje 

PROFESJONALNE
CZYSZCZENIE

- DYWANÓW 
- WYKŁADZIN 
- TAPICERKI 
 SAMOCHODOWEJ 
- MEBLI TAPICEROWANYCH

Konkurencyjne ceny!

tel. 693 431 523 

ZGŁOŚ SIĘ
PO POMOC!
577 808 806

www.antywindykator.net

MASZ DŁUG?

Wycena usługi bezpłatna
także u klienta

Powiat Trzebnicki 
i okolice

694-057-540

BUDOWA 
DOMóW 

USŁUGI OGóLNOBUDOWLANE

KIEROWNIK BUDOWy

ekspertyzy konstrukcji / inwestor-
stwo zastępcze / Doradztwo inwe-
stycyjne / Przeglądy budowlane / 
Odbiory mieszkań / Współpraca 
z projektantami i wykonawcami

tel. 571 384 365
 e-mail: biuro.budowanie@gmail.com

oczyszczalnia
Ścieków

BEzPŁaTna
wycEna

ProfEsjonalnE
doradzTwo

Zbiorniki
na desZcZówkę

piwnicZki betonowe

odwodnienia 
i drenaż

paweł madaliński
skarszyn 48 trZebnica

szamBa
betonowe

605 331 903

Gwarancja
na zBiornik

i monTaż

www.ocz yszcz aln i e - sz amba .com . pl

  
TRZEBNIcY.

 667 864 494

GiMNaZJaLNEGO i ÓSMOKLaSiSty

663 353 292

zapisy i informacje
www.antoniiprzyjaciele.pl

ANToNI I pRZYjAcIELE
biuro

NIERuCHOMOŚCI

ul. sienkiewicza 3a Trzebnica

biuro@dtr-invest.pl 
www.dtr-invest.pl
tel. 602 756 346

PROMOC JA
SERWIS KLIMATYZACJI 
SAMOCHODOWEJ już od 199zł

Szczytkowice 91 tel. 785 233 408

Godziny PrACy: 

poniedziałek – piątek 8 – 20
sobota 8 – 14

OBNIŻYMY RATY
TWOICH KREDYTÓW
NAWET o  30%
Kredyty | ubezpieczenia | nieruchomości | inwestycje

781 608 200

zapraszamy
do nowo 

otwartego
biura

obrońców pokoju 18 b
trzebnica 

NAPRAWA
LAPTOPóW

Komputerów PC,
tabletów, GPS itp.

naprawy sprzętowe
i programowe, wsparcie it.

BEZPŁATNA DIAGNOZA

tel: 504 016 924
doJAzd GrAtiS

mail: uslugilb@gmail.com

taXI 1 
TRzeBniCa 

telefon

601 270 514

Gabinet
kosmetyczny

Galeria Urody
Edyta Garlińska

ul. W. Bochenka 11 d
TrzEBnICA

tel. 725 241 276

MEcHANIKA 
SAMocHoDoWA

trzebnica
ul. Jędrzejowska 25A

pon. – pt. 8:00 – 17:00

sob. 9:00 – 14:00

tel. 796 060 595

SPRZEDAż WęGLA
p.H.u. "JARos" wĘGIEL Z poLsKIEJ GRupy GÓRnICZEJ

kostka / orzech / ekogroszek 
Miał / pellet LUzeM LUB W WORKaCH

TRZEBNIcA ul. chrobrego 26
NoWA LoKALIZAcjA – dawny ARAj

tel. 609 514 915 / 697 011 953

Maciej Nowak
trzebnica ul. H. Brodatego 18/1
tel. 604 15 15 13
 883 38 03 96
e-mail: firmablyskmn@wp.pl

Firma świadczy usługi:

KOMPLEKSOWE SPRZąTANIE, DOCZySZCZANIE
domów-mieszkań-biur-budów, mycie okien
CZySZCZENIE dywanów, tapicerki meblowej, samochodowej, żaluzji pionowych
OBSZyWANIE wykładzin i chodników
PIELęGNACJA, SPRZąTANIE NAGROBKóW usługa całoroczna i jednorazowa
PIASKOWANIE elewacji i fasad, czyszczenie strumieniowo-ścierne, mycie elewacji
USUWANIE GRAFFITI
ODŚNIEżANIE dachów, posesji prywatnych – pielęgnacja terenów zielonych

pracujemy na maszynach i środkach firmy KARcHER

Firma

BIURO 
RACHUNKOWE

pełna obsługa firm, 
pośrednictwo kredytowe

gwarantujemy terminowość, 
profesjonalizm i dyskrecję

tel. 713 870 274 
 502 749 540 
 602 571 613

KoLoniE LEtniE

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

DŹWIRZyNO 2019 8 – 16 lipca
obóz dla detektywów koszt 1270 zł

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

KaWa 
I HeRbata
Na WYNOS
LAMpADInA CAFE - ЦE КАΒА І
ЧАЙ ЗРОБЛЕНО З ЛЮБОВ'Ю І 
ТЕПЛОМ. ВІДЧУЙ ВЛАСНУ
ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ. 

tRZebNICa 
Żołnierzy września 2A

pon. - pt. 6:00 - 21:30
sob. - niedz. 8:00 - 21:30
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