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Tradycja zachwyca

Trzebnicka Kalwaria
w Lesie Bukowym

Mistrzostwa Świata
w Trzebnicy

14 kwietnia Trzebnica była pełna
świątecznych akcentów, wszystko
za sprawą Kiermaszu
połączonego z Paradą Palm
Wielkanocnych.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się
z tekstem burmistrza Marka Długozimy,
który ukazał się na łamach najnowszego
numeru Nowego Życia.

W dniach 5-8 kwietnia Trzebnica
była gospodarzem Mistrzostw
Świata oraz Mistrzostw Polski
w biegach przełajowych osób
niepełnosprawnych intelektualnie.
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numerach będziemy publikować kolejne donosy skierowane
bądź przez radnych bądź przez
red. Daniela Długosza do instytucji kontrolnych na Gminę
Trzebnica. W przypadku redaktora lokalnego dwutygodnika
jest to już jednak jak widać wieloletnia działalność mająca na
celu zmianę władzy w Gminie
Trzebnica.

„Nie boję się donosów – ani redaktora Długosza,
ani radnych Marca i Śmiertki”
Z apr asz amy do lek tury w y wiadu, k tórego udzieli ł burmis trz Marek D ługozima

Mija właśnie pół roku od wyborów samorządowych, które
odbyły się w październiku 2018
roku. Jak Pan ocenia pracę radnych opozycyjnych, których nie
było w trzebnickiej Radzie Miejskiej w poprzedniej kadencji?

To prawda w poprzedniej kadencji samorządu w latach 2014-2018
w Radzie Miejskiej w Trzebnicy
nie było radnych opozycyjnych,
wszyscy zgodnie współpracowali
na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny. Również dlatego udało się
podczas ostatniej kadencji zrobić
dla Gminy Trzebnica tak wiele.
W obecnej kadencji samorządowej są radni opozycyjni z Koalicji
Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości i muszę przyznać, że
„wróciło stare”, czyli podobnie
jak w latach 2010-2014, kiedy to
radni Platformy Obywatelskiej
swoją działalność jako radnego
widzieli głównie w pisaniu donosów na Gminę Trzebnica do
wszelkich możliwych instytucji
kontrolnych, tak teraz robią to
obecni radni opozycyjni. W pisaniu donosów na własną gminę,
której dobru ślubowali służyć,
przodują dwaj radni opozycyjni
wybrani z list Koalicji Obywatelskiej: Mirosław Marzec i Krzysztof Śmiertka. W powiadamianiu
organów ścigania o rzekomych
nieprawidłowościach prześciga
ich tylko właściciel lokalnej gazety reklamowej – Nowej Gazety
Trzebnickiej – redaktor Daniel
Długosz. Scenariusz ich działania
jest w zasadzie taki sam: w pierwszej kolejności osoby te wnioskują
do Gminy Trzebnica o dostęp do
dokumentów z przeprowadzonych inwestycji. Kiedy już takie
dokumenty dostaną, składają doniesienia do prokuratury i innych
instytucji kontrolnych o rzekomych nieprawidłowościach. Następnie instytucje kontrolne
wnioskują do Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy o przesłanie dokumentów i wyjaśnień do zastrzeżeń

wymienionych osób, prokuratura
wzywa mnie i wielu innych pracowników urzędu do tłumaczenia
się z przeprowadzonych i trwających inwestycji. W związku z tym
niedługo więcej czasu będziemy
poświęcać na składanie wyjaśnień
z wykonanych już inwestycji niż

...osoby takie jak
panowie Długosz,
Marzec i Śmiertka nie mogąc
pozbawić mnie
funkcji burmistrza
i przejąć władzy
w Gminie Trzebnica w demokratyczny sposób,
próbują sparaliżować działalność
Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy, zasypując instytucje
kontrolne donosami na działalność
Gminy Trzebnica,
czy też mojej
osoby.
na planowanie i przeprowadzenie
nowych. Innymi słowy osoby takie jak panowie Długosz, Marzec
i Śmiertka nie mogąc pozbawić
mnie funkcji burmistrza i przejąć władzy w Gminie Trzebnica
w demokratyczny sposób, próbują
sparaliżować działalność Urzędu
Miejskiego w Trzebnicy, zasypując instytucje kontrolne donosami
na działalność Gminy Trzebnica,
czy też mojej osoby. Jak widać od
początku obecnej kadencji działa
już cały zespół ludzi, których za-

daniem nie jest, jak sami mówią,
kontrola działalności gminy i mojej osoby, ale poprzez paraliż bieżącej działalności gminy doprowadzenie do pozbawienia mnie
funkcji burmistrza. Swoją drogą
kontroli podległego mi urzędu
nie boję się, jesteśmy stale kontrolowani przez wszelkie możliwe
instytucje kontrolne. Kontrole te
są przeprowadzane zazwyczaj na
wniosek naszych radnych opozycyjnych lub redaktora Daniela Długosza, jak i wynikają one
z planów kontrolnych tych instytucji. Jak dotąd nie stwierdzono
na ich podstawie żadnych naruszeń prawa.

wego przy dworcu kolejowym, zagospodarowania Winnej Góry na
cele turystyczne, budowy świetlic
wiejskich w Księginicach, Ligocie
i Kuźniczysku, budowy centrum
przesiadkowego w Brochocinie,
sali retro przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu, budowy
miejsc postojowych przed Szkołą Podstawową nr 1 (co najmniej
7 pism) i trwającej rozbudowy
Urzędu Miejskiego. Oprócz tego
redaktor Daniel Długosz składał
ostatnio doniesienia wielu innych instytucji, m.in. do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa

Czy mógłby Pan podać choć kilka przykładów takich donosów
złożonych przez opozycyjnych
radnych i redaktora lokalnego
czasopisma?

...taka działalność
radnych opozycyjnych i redaktora
Daniela Długosza
może nie tylko zaszkodzić mojemu
dobremu imieniu
(z czym się liczę
pełniąc funkcję
publiczną), jednocześnie psując
wizerunek gminy
co również może
przynieść wymierne straty finansowe Gminie Trzebnica, której dobru
wymienione osoby
powinny służyć.

Jak najbardziej, jednak obawiam
się, że aby je wszystkie wymienić
zabrakłoby miejsca w Panoramie
Trzebnickiej. Zaznaczę jeszcze, że
zarówno red. Długosz, jak i radni opozycyjni Marzec i Śmiertka
mają prawo do wątpliwości co do
gminnych inwestycji i ja nie odbieram im prawa do kontrolowania mojej działalności jako burmistrza gminy. Moim zdaniem
jednak również mieszkańcy naszej gminy mają prawo wiedzieć
czym zajmują się radni opozycyjni wraz z redaktorem Danielem
Długoszem. Przechodząc zatem
do odpowiedzi na zadane pytanie informuję, że redaktor Daniel
Długosz od początku 2018 roku
do samego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wnioskował o sprawdzenie Gminy
Trzebnica w sprawie następujących inwestycji: budowy parkingu
przy ul. Wałowej (kilkukrotnie),
budowy pomnika przy ul. Wrocławskiej (kilkukrotnie), budowy
ścieżek rowerowych trasą dawnej
kolei wąskotorowej (kilkukrotnie), budowy dworca autobuso-

▶ Pomim o lic z nyc h d onosów rad nyc h op oz yc yj nyc h o raz re d ak to ra D ł u g os z a , b u rmist r z
M are k D ł u goz im a d al ej kont y nuuj e s woj ą misj ę d l a dob ra mie s z k ań ców i sp e ł nia o b ie tnice w y b o rc ze. D owo d e m te g o j e st d ob ie g aj ąc a ko ńc a b u d owa nowej hali wid owis kowo
-sp or towej , p r ze c iw ko k tór ej s ą ob e c ni rad ni z Ko alicj i O by wate ls k iej na c ze l e z s ze fo wą k lu b u rad nyc h Re nat ą Buj ak-Zió ł kows k ą oraz s ze fe m k lu b u Prawa i Sp rawie d liwośc i
Janu s ze m Sz yd ł ows k im .

Dolnośląskiego (w sprawie parkingu przy ul. Wałowej w Trzebnicy oraz budowy centrum przesiadkowego w Brochocinie), Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (w sprawie
prac prowadzonych przed Szkołą
Podstawową nr 1 oraz budowy
pomnika przy ul. Wrocławskiej
w Trzebnicy) i prokuratur. Z kolei radny opozycyjny Krzysztof
Śmiertka „zasłynął” wnioskiem
do Wojewody Dolnośląskiego
o wyłączenie Burmistrza Gminy
Trzebnica z procedowania uchwały w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego ulic Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy. Radny w swoim piśmie do
Wojewody zawnioskował, aby
omawiany miejscowy plan zagospodarowania w Trzebnicy
przekazać do uchwalenia innej
gminie! Absurdalność rozumowania radnego wykazał Wojewoda Dolnośląski, przypominając że
każda rada gminy ma wyłączne
prawo do uchwalania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego jedynie na swoim
terytorium. W mojej ocenie radny Śmiertka wykazał się skrajną

niekompetencją oraz brakiem
elementarnej wiedzy o funkcjonowaniu samorządu. Gminne
inwestycje są najwyraźniej solą
w oku kolejnego radnego Rady
Miejskiej w Trzebnicy, wybranego
z list Koalicji Obywatelskiej. Pan
Mirosław Marzec (który jest już
doświadczonym radnym – w poprzednich kadencjach sam nie ma
się czym pochwalić, a znany jest
głównie z tego, że np. starał się nie
dopuścić do powstania w Trzebnicy supermarketów, być może
dlatego, że są one konkurencją dla
prowadzonej przez niego działalności handlowej) pismem z dnia
15.03.2019 r. wnioskuje do Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego
Województwa
Dolnośląskiego
o wszczęcie kontroli w zakresie udzielonego dofinansowania
dla Gminy Trzebnica z Funduszy Unijnych projektu „Budowa
ścieżek rowerowych trasą dawnej
Kolei Wąskotorowej oraz budowa
centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica”. Jak widać
wiele z tych pism skierowanych
jest do instytucji, które przyznały i rozliczają dotacje zewnętrzne
dla Gminy Trzebnica. W związku z tym taka działalność radnych opozycyjnych i redaktora
Daniela Długosza może nie tylko zaszkodzić mojemu dobremu
imieniu (z czym się liczę pełniąc
funkcję publiczną), jednocześnie
psując wizerunek gminy co również może przynieść wymierne
straty finansowe Gminie Trzebnica, której dobru wymienione
osoby powinny służyć. Aby dopełnić obrazu działalności radnych opozycyjnych należy dodać
kilkadziesiąt złożonych w ciągu
ostatnich 6 miesięcy interpelacji
i wniosków, którymi jak uważam
radni chcą sparaliżować pracę
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
i spowodować dodatkowe zajęcia
dla pracowników, którzy w mojej
ocenie powinni zajmować się pracą dla dobra mieszkańców. Wiele
z tych wniosków jest wadliwych,
tak samo jak złożona ostatnio
przez opozycję uchwała w sprawie
powołania Komisji Statutowej.
W związku z tym niebawem na
kolejnej sesji mój klub radnych
przedstawi poprawną uchwałę
w tej sprawie, dowodząc tym samym, że nie boimy się działalności Komisji Skarg i Wniosków.
Podane przez Pana Burmistrza
informacje są bez wątpienia
szokujące. Osoby, które ślubowały służyć dobru Gminy
Trzebnica jako wybrani przez
mieszkańców radni robią coś
dokładnie przeciwnego. Warto
więc aby mieszkańcy mieli całościowy obraz pracy trzebnickich
radnych. Dlatego w kolejnych

Też tak oceniam jego działalność,
redaktor Nowej Gazety określa
się mianem „dziennikarza śledczego”, zapomina tylko dodać, że
śledzi jedynie moją działalność
jako Burmistrza Gminy Trzebnica. Innych włodarzy, którzy zarządzają pozostałymi gminami
z terenu Powiatu Trzebnickiego,
którzy publikują w jego gazecie
płatne ogłoszenia, dziennikarstwo śledcze Daniela Długosza

dziwnym trafem już nie dosięga.
Wydaje się wielce prawdopodobne, że gdyby nie burmistrz Długozima to redaktor Długosz musiałby zamknąć gazetę z powodu
braku tematów. Niejednokrotnie
już redaktor Długosz w swoim
czasopiśmie wieszczył fiasko inwestycji prowadzonych przeze
mnie w Gminie Trzebnica, doszukując się w nich wielkich afer,
a skończyło się to jak zawsze –
skuteczną realizacją inwestycji
i snem redaktora o „zamknięciu”
burmistrza. Warto przypomnieć
sprawę stawu przy ul. Leśnej
w Trzebnicy. W tym przypadku
redaktor Daniel Długosz zabiegał
u Wojewody Dolnośląskiego, aby
Gmina Trzebnica musiała zwrócić dotację z funduszy unijnych
w kwocie ponad 2 000 000 złotych
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wraz z odsetkami. Przypomnę
tylko, że również w tej sprawie
udało mi się obronić pozyskaną
dotację i sprawa zakończyła się
„niczym”, a redaktor Długosz
znowu trafił kulą w płot. Niemoc
Daniela Długosza rzutuje także na
jego zachowanie w stosunku do
pracowników urzędu oraz projektantów i wykonawców gminnych
inwestycji. Często wspominają mi
oni, że redaktor Długosz próbuje
ich zastraszyć twierdząc, że zostaną zgłoszeni do prokuratury.
Jak się domyślam w ten sposób
redaktor Długosz chce metodą
strachu wpłynąć na moją decyzyjność oraz skuteczność kierowanego przeze mnie urzędu, ale
ja dalej będę kontynuował swoją
misję dla dobra mieszkańców, co
im obiecałem. Jestem pewny tego
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Redaktor Długosz chce metodą strachu
wpłynąć na moją decyzyjność oraz skuteczność kierowanego przeze mnie urzędu, ale ja
dalej będę kontynuował swoją misję dla dobra
mieszkańców, co im obiecałem. Jestem pewny
tego co robię wraz ze zbudowanym przeze
mnie zespołem, dlatego nic nie jest w stanie
mnie przestraszyć – ani donosy redaktora Długosza, ani radnych Marca i Śmiertki.
co robię wraz ze zbudowanym
przeze mnie zespołem, dlatego nic
nie jest w stanie mnie przestraszyć
– ani donosy redaktora Długosza,
ani radnych Marca i Śmiertki. Ży-
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wię głęboką nadzieję, że kiedyś
doczekam się ze strony tych panów przeprosin. Mimo wszystko
zapraszam do konstruktywnej
współpracy.
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Modernizacja Roku 2019
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej
im. Św. Jadwigi w Kuźniczysku została nominowana do finału prestiżowej nagrody plebiscytu
Modernizacja Roku & Budowa XXI w. Inwestycja,
w ramach której powstało nowe skrzydło budynku o powierzchni 900 m² została doceniona przez
jury konkursu. Koszt prac wyniósł ponad 7 mln.
zł. Inwestycję wykonała trzebnicka firma KLIWO.
– Nowa szkoła stała się kolejną wizytówką Gminy Trzebnica
na zewnątrz, którą doceniła też
kapituła konkursu Modernizacji
Roku. To kolejna nasza inwestycja,
która zyskuje tę prestiżową nominację. Wcześniej kapituła doceniła
zmiany jakie zachodziły w Szkole
Podstawowej nr 2, Szkole Muzycznej, Gminnym Centrum Kultury, a także Gminnym Centrum
Medycznym Trzebnica-ZDRÓJ.
W 2009 roku Trzebnicki Rynek
zdobył główną nagrodę i zyskał tytuł Modernizacji Roku. Wszystkie
te inwestycje, to nie tylko udane
projekty, które zostały dostrzeżone
i docenione, to także świadectwa
tego jak na przestrzeni ostatnich lat
zmieniła się nasza gmina, a przede
wszystkim spełnione obietnice
względem mieszkańców – powiedział burmistrz i dodał: – Szkoła
w Kuźniczysku, to zrealizowane
marzenie uczniów o budynku na

miarę XXI wieku, gdzie w świetnych warunkach mogą oni rozwijać swoje pasje i zdobywać wiedzę
w nowoczesny sposób.
Przypomnijmy, że przed modernizacją Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku mieściła się
w dwóch osobnych budynkach
w dwóch różnych częściach miejscowości. Dzięki rozbudowie
uczniowie zyskali jedną bezpieczną przestrzeń nauki i zabawy.
Konkurs „Modernizacja Roku”
odbywa się pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska, Głównego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, Pełnomocnika Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, którzy
wręczają nagrody resortowe wyróżniającym się obiektom.
[sh]

▶ 5 w r ze ś nia 2018 r o ku o d by ł o się o f icj alne ot warc ie s z ko ł y, a d z ie c i i c a ł a s p o ł e c z noś ć

Ku ź nic z ys k a ot r z y m a ł y ob ie k t p r zew y ż s z aj ąc y ic h m ar ze nia i o c ze k iwania . M om e nte m
s zc ze g ó lny m p o d c z as u ro c z ystośc i by ł o p r ze c ię c ie wstę g i do konane p r ze z b u rmist r z a
M ark a D ł u goz im ę, D y re k tor Sz ko ł y Po d st awowej w Ku ź nic z ys ku E l ż b ie tę Taras zc z u kG awe ł , w y konawcę inwe st ycj i Woj c ie c ha K lisows k ie go z t r ze b nic k iej f irmy K LIWO ora z
p r ze d st awic ie l a m ł o d z ie ż y – Tom as z a M aj ews k ie go.

przed modernizacją

▶ St ar y b u d y ne k s z ko ł y w y m ag a ł nat yc hmiastowe go re m ont u . N a z dj . b u rmist r z M ar e k D ł u goz im a oraz d y r e k tor E l ż b ie t a Taras zc z u k- G awe ł.

po modernizacji

▶ Sz ko ł a p o r oz b u dowie i m o d e rni z acj i p r e z e nt uje się imp o nuj ąco.

▶ N o minacja d o f ina ł u O gó lnop o ls k ie go Konku r su M o de rni z acja Ro ku &
Bu dowa X XI w.
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– To dla nas wspaniałe okno
na świat – cieszy się sołtys Lidia
Warian i dodaje: – Dziękujemy
burmistrzowi Markowi Długozi-

mie, że dostrzega potrzeby każdego z 41 sołectw. U nas powstaje
ta droga, wcześniej wyremontowana została świetlica, wybudo-

wano plac zabaw, zamontowano
oświetlenie. To naprawdę duże
ułatwienie życia i większe bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
Na nowej inwestycji zyskają także dzieci, które będą miały lepszy
komfort dowozu do szkół.
Przypomnijmy, że wcześniej
nowe drogi powstały w Domanowicach, Księginicach, Głuchowie Górnym, Ujeźdźcu Małym, Malczowie, Węgrzynowie,
Taczowie Wielkim, Brochocinie oraz połączyły Brzyków ze
Szczytkowicami.

▶ Na nowej drodze położony został już asfalt, trwają prace w ykończeniowe.

7

Ulica Obornicka – postęp prac

Droga na ukończeniu
Dobiega końca budowa drogi, która połączy
ze sobą trzy sołectwa – Komorówko, Brzyków
i Domanowice. Położony został już asfalt, a do
wykonania pozostały roboty wykończeniowe. Koszt inwestycji, prowadzonej przez firmę Usługi Ogólnobudowlane Anna Chleboś
z Granowca, to blisko milion złotych.

19.04.2019

Inwestycję wizytował burmistrz
Marek Długozima: – Staram się
prowadzić zrównoważony rozwój
wśród 41 sołectw. Ta droga jak
i wcześniejsze inwestycje w Komorówkę, są na to bardzo dobrym przykładem. Stale inwestuję w kolejne miejscowości naszej
gminy. W ten sposób powstają
kolejne świetlice, place zabaw,
drogi, chodniki czy oświetlenie
– powiedział burmistrz i dodał:
– Oprócz wizytowanej inwestycji, remontowane i budowane
będą kolejne, kluczowe odcinki

dróg. Wystąpiłem do wojewody
z wnioskiem o dofinansowanie,
z Funduszu Dróg Samorządowych budowy, odcinków łączących Cerekwicę z Masłowem,
Świątniki z drogą wojewódzką
340 prowadzącą w kierunku Cerekwicy oraz ul. Grota-Roweckiego w Trzebnicy. Oprócz tego
kolejne inwestycje dotyczyć będą
sieci dróg w Księginicach oraz
tych łączących Jaźwiny z Koczurkami i Boleścin z Głuchowem
Górnym.
[sh]

Trwają przygotowania do frezowania; wykonano już większość parkingów oraz poprowadzono chodniki tak, by nie naruszyć aktualnego drzewostanu. Ul. Obornicka zmienia swój
wygląd, a już niebawem będzie w pełni funkcjonalna i bezpieczna tak dla kierowców, jak
i dla pieszych i rowerzystów.
Koszt inwestycji sięga blisko
2 mln zł, a wykonawcą jest firma
Gembiak-Mikstacki z Krotoszyna. – Mamy sprzyjającą pogodę,
prace przebiegają bez zakłóceń
i już niebawem po wykonaniu
prac przygotowawczych rozpoczniemy wylewanie nowej nawierzchni – cieszy się kierownik
budowy Zbigniew Jamry.
70 miejsc parkingowych
w rejonie ul. Obornickiej będą
stanowiły wielki komfort dla
mieszkańców. Większe bezpieczeństwo zapewnią natomiast
nowe przejścia dla pieszych oraz
oświetlone chodniki. Ten istniejący po prawej stronie jezdni, zo-

stanie przedłużony do wysokości
cmentarza komunalnego i połączony przejściem z druga stroną
ulicy. Działkowiczów ucieszą dodatkowe miejsca parkingowe.
Inwestycję wizytował burmistrz Marek Długozima: – Postęp prac cieszy. Ul. Obornicka,
podobnie jak dwa ronda, które
już niebawem powstaną w centrum miasta, będzie istotna dla
upłynnienia ruchu w Trzebnicy.
Inwestycje te znacząco zwiększą
komfort i bezpieczeństwo mieszkańców – powiedział burmistrz.
Prace potrwają do końca wakacji
bieżącego roku.
[sh]

▶ Wz d ł u ż u l . O b ornic k iej p owst aj e c ho d nik oraz nowe miej sc a park ingowe. N a z dj . b u rm ist r z M are k D ł u goz im a o ra z k ie row nik b u dow y Zb ig niew Jam r y.

▶ I nwe st ycj ę wi z y towa ł b u rmist r z M are k D ł u goz im a; na z dj . z so ł t ys Lid ią
Warian .

Budowa ronda trwa
Trwają intensywne prace ziemne związane z budową
ronda przy skrzyżowaniu ulic: Milickiej, Roosevelta
i H. Brodatego (przy sklepie DINO). Roboty prowadzone przez firmę Brukpol Sp. z o.o. ze Strzelec Wielkich potrwają do czerwca bieżącego roku. W okresie
wakacji wykonane zostanie rondo przy ul. Milickiej,
Prusickiej, Ks. Bochenka i Witosa. Koszt tych inwestycji to blisko 4 mln zł.

Inwestycja została podzielona
na cztery zadania, w ramach których wykonana zostanie przebudowa skrzyżowania, przebudowa
kanalizacji deszczowej, oświetlenia i sieci technicznej. Na czas
prowadzonych robót wyznaczone zostały objazdy.

– Jestem przekonany, że jeśli
uda się zrealizować dwa ronda na kluczowych trzebnickich
skrzyżowaniach i tym samym
wyeliminować światła, to znacznie usprawnimy płynność ruchu
przy jednoczesnym zachowaniu
bezpieczeństwa pieszych i kie-

rowców – powiedział burmistrz
Marek Długozima.
Przypomnijmy, że obecnie
trwa także przebudowa ul. Obornickiej, która jest główną trasą
dojazdową do węzła Trzebnica
i drogi ekspresowej S-5.
[sh]

▶ N a p l acu b u dow y r on d a t r waj ą inte ns y w ne p race z ie mne o raz arc he o l o g ic z ne. N a z dj . b u rmist r z M ar e k D ł u goz im a w ra z z k ie r ow nik ie m b u dow y oraz
t r ze b nic k im arc he o l o g ie m Wito l de m Wańk ie m .

▶ W y kony wany j e st te ż m . in . zj az d w u l . Sp o koj ną.

R

▶ B lis ko 70 m iej sc park ingow yc h z naj d z ie s i ę w ob r ę b ie u l . O b ornic k iej .
J u ż nie bawe m r oz p o c z nie się t ak ż e p r o ce s fre zowania i w y l ewania no wej naw ie r zc hni.
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Podziękowanie

Sukces Trzebnickich Mażoretek

dla Burmistrza Gminy Trzebnica
Pana Marka Długozimy

W dniach 6-7 kwietnia
Trzebnickie Mażoretki brały udział w VIII
Otwartych Mistrzostwach Tańca Mażoretkowego Polski Zachodniej 2019, które odbyły
się w Kościanie. W zawodach uczestniczyła
grupa juniorska oraz
seniorska. Dziewczęta
reprezentowały Gminę
Trzebnica w nowych
strojach scenicznych,
które przed wyjazdem
wręczył im Burmistrz
Gminy Trzebnica Marek Długozima.
Grupa juniorska zdobyła
pierwsze miejsce w kategorii
„Mażoretki Klasyczne”, a także
wygrała w kategorii „Mix Formacje”. Seniorki również wróciły
z medalami za 2 miejsce w kategorii „Pom pom mini formacja”
oraz 5 miejsce w kategorii „Mini
Mix”. Wszystkie prezentacje
otrzymały nominacje na Otwarte Mistrzostwa Polski Mażoretek
w Kędzierzynie Koźlu.
W najbliższym czasie juniorki
jadą na występy do Czerwionki-

Podobnie jak na palecie artysty, w naszym
życiu jest taki kolor, który nadaje mu sens
i budzi uśmiech na twarzy drugiego człowieka.
Jest to kolor dobroci. Bezinteresowna pomoc
to bardzo cenny dar, jaki człowiek ofiaruje drugiemu człowiekowi i nie oczekuje nic
w zamian. W imieniu sekcji Mażoretek oraz
wdzięcznych rodziców serdecznie dziękujemy
za wsparcie, dobre słowo i ufundowanie nowych strojów scenicznych.
Rodzice

▶ Cu k ie rnia M ark i z a u fu ndowa ł a sp e cj alny tor t z he rb e m G miny Tr ze b nic a .

▶ Ws p ó lne z dj ę c ie Tr ze b nic k ic h M ażo re te k z b u rmist r ze m M ark ie m D ł u goz im ą , t u ż p r ze d w yja z de m na mist r zost wa .

Leszczyny, gdzie odbędzie się Festiwal Mażoretek.
– Gratuluję tego sukcesu zawodniczkom oraz ich trenerkom
Sonii Stachurze i Wiktorii Stachurze, a także rodzicom i opiekunowi zespołu Małgorzacie
Moskwie. Tuż przed wyjazdem
na mistrzostwa, ufundowałem

dziewczętom nowe stroje sceniczne, które również miały swój
wpływ na końcowy sukces drużyny. Wykonane zostały – przez
panią Annę Mamzer z firmy
Studio Natia. Życzę Wam wytrwałości w doskonaleniu swoich
umiejętności i trzymam kciuki
za Wasz występ w mistrzostwach
Polski. Wierzę, że godnie będzie-

cie reprezentować Gminę Trzebnica. Powodzenia! – powiedział
burmistrz.
Skład grup: Juniorki: Alicja
Kubacka, Klaudia Świt, Zosia
Mikołajów, Zuzanna Struska,
Maja Kleszcz, Gabriela Sitarczuk,
Oliwia Gągała, Gabriela Grzegorczyk, Julia Mszyca, Oliwia Pasek,
Julia Szczepańska, Maja Pisula,

Izabela Iwańczyk, Jagoda Korzeniowska, Milena Katra, Laura
Soroczyńska, Wiktoria Szczurek,
Seniorki: Daria Nowak, Karolina
Daszuk, Kamila Bajewska, Julia
Obroca, Marta Aleksandrowicz,
Natalia Jachimowska.
[mw]

▶ Sonia St ac hu ra i Wik toria St ac hu ra – t r e ne rk i Tr ze b nic k ic h M a żor e te k .

R

▶ G ru pa ju nio r s k a z d oby ł a p ie r ws z e miej sce w k ate g o rii M ażo re t k i K l a -

▶ M i x Form acj e.

▶ M ażor e t k i z do by ł y r ów nie ż nom inacj ę na O t war te M ist r zost wa Po ls k i

▶ Bu rmist r z w r ę c z y ł z awo d nic z kom nowe st r oj e sce nic z ne , k tór e r ów nie ż

s yc z ne o ra z …

w Kę d z ie r z y nie Koź lu .
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mia ł y w p ł y w na ko ń cow y su kce s d ru ż y ny.

▶ Tr z e b nic k ie M a ż o re t k i u ś w ie t niaj ą s wo im i w ystę pam i w ie l e g m innyc h u ro c z ystośc i.
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drzwi ot warte

przedszkola i żłobka
im. Krasnala Hałabały

W ramach tegorocznej rekrutacji Gminne Przedszkole nr 1 oraz Gminny Żłobek im. Krasnala
Hałabały w ostatnią sobotę otworzyły swoje podwoje dla wszystkich zwiedzających. 13 kwietnia zorganizowano tam Dzień Otwarty – jeden
z najważniejszych dni w kalendarzu jednostki,
na który dzieci wraz z rodzicami zaprosił burmistrz Marek Długozima.
Każdorazowo dyrekcja wraz
z pracownikami starannie przygotowują się do niego, nie tylko
by zrobić jak najlepsze wrażenie na gościach, ale by nawiązać
bliższy kontakt w relacjach pracowników z dziećmi i rodzicami,
którzy zapisali tu swoje dziecko.
Po zakończonych zapisach to
pierwsza szansa, aby bliżej poznać się i zintegrować. Mowa nie
tylko o podopiecznych, ale także
o rodzicach. Szybka integracja
rodziców z przedszkolem buduje wzajemne zaufanie i ułatwia
współpracę obu stron. Natomiast
rodzicom, którzy jeszcze nie zdecydowali się na zapisy, pracownicy umożliwili zapoznanie się
z bazą i zasobami przedszkola
oraz żłobka. Najwięcej pytań dotyczyło oferty edukacyjnej oraz
godzin pracy placówek. Głównymi bohaterami dnia były jednak
dzieci. Nowym podopiecznym
poprzez serdeczne potraktowa-

nie i starannie zaplanowane zajęcia w dużym stopniu zmniejszono stres związany z nowym
miejscem. Dla dzieci liczyła się
przede wszystkim dobra zabawa, a tej było tego dnia pod dostatkiem. Blisko 20 pracowników
rozdawało balony z trzebnickim
Super Kotem i puszczało bańki
mydlane. W pięknych, kolorowych salach przygotowano dla
małych gości rozwijające zabawy
sensoryczne. Największą popularność zyskało malowanie oraz
stanowisko z masą plastyczną.
Wśród nieco starszych dzieci największą furorę zrobiło malowanie świątecznych kogucików. Rodzice podkreślili profesjonalizm,
a zarazem serdeczność pracowników i wdzięczność za pomoc
dla ich dzieci w przezwyciężeniu
tego trudnego okresu adaptacji
do nowego miejsca. – Jesteśmy
pod wrażeniem nowoczesności
placówki, ale także serdeczności

▶ 30 sie rp nia 2018 r o ku o f icj alnie ot war te zost a ł y ż ł ob e k i p r ze d s z ko l e , do k tór yc h

uc zę s zc z a b lis ko 30 0 d z ie c i. Pr ze c ię c ia s y m b o lic z nej wstę g i do konali: b u rmist r z M ar e k
D ł u goz im a , d y re k tor B e at a Sz ad kows k a , d y r e k tor M onik a Fal fu ra , se k r e t ar z Danie l Bu c z ak oraz p r ze d st awic ie lk a d z ie c i Ag nie s z k a Kwase k .

i otwartości personelu – mówi
pani Ala, a inna z mam dodaje:
– W takim miejscu, jak Gminne Przedszkole i Żłobek można
bez obawy zostawić swoje dzieci.
Ten dzień dał nam dużo energii
przed, nadchodzącym wielkimi

krokami, czasem usamodzielniania się. Dzieci opuściły przedszkole i żłobek im. Krasnala Hałabały nie mogąc się doczekać
kolejnych dni zabaw w jego murach – zaraz po wakacjach.
Prz y pomnijmy, ż e now y

Gminny Żłobek i Przedszkole zostały oficjalnie otwarte 30
sierpnia 2018 roku. Decyzją burmistrza do nowej placówki przyjęto wszystkie dzieci spełniające
kryterium rekrutacji.
[ksz]

R

▶ Ko l orowe p r ze st r ze nie , ot war te g o we w r z e ś niu u b ie g ł e g o ro k u , nowe g o

▶ Te go d nia nie b rakowa ł o at rakcj i.

▶ N a o dwie d z aj ąc yc h c ze k a ł w y k wali f ikowany p e r sone l .

▶ D z ie c i zg o d nie p o d k re ś l a ł y c hę ć p ow r ot u do t ak p r z yja z ne go d l a nic h

G minne g o Ż ł o b k a i Pr ze d s z ko l a z ac hw yc i ł y naj m ł o d s z yc h .

ob ie k t u .
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Kiermasz Wielkanocny 2019

▶ Trad yc yj nie r oz d awane by ł y wie lk ano c ne ba b e c z k i.

▶ Wszystkich zebranych przy witał burmistrz Marek Długozima, któr y podziękował za zaangażowanie
w organizację kiermaszu wszystkim sołectwom oraz ich mieszkańcom. Życzył tak że Wesołego Alleluja!

▶ Ur o c z yst y p r ze m ar s z z t r ze b nic k ie go de p t ak a p o d B az y likę ś w. Jadwig i to ju ż t rad ycj a N ie d z ie li Palm owej w Tr ze b nic y.

14 kwietnia Trzebnica była pełna świątecznych
akcentów, wszystko za sprawą Kiermaszu połączonego z Paradą Palm Wielkanocnych, który już tradycyjnie miał miejsce w Niedzielę
Palmową na trzebnickim deptaku.
W tym roku 24 sołectwa przygotowały specjalne palmy, a na odwiedzających czekało czternaście
kramików, na których znalazły się
m.in. pisanki, świąteczne stroiki,
kurczaczki, króliczki, tradycyjna
babka, makowiec oraz artystyczne
rękodzieło.
Wszystkich zebranych przywitał
burmistrz Marek Długozima: –
Bardzo się cieszę, że odpowiedzieliście Państwo na moje zaproszenie
i tak licznie zgromadziliście się na
trzebnickim deptaku. Dziś Niedziela Palmowa, która w kościele
katolickim rozpoczyna Wielki Tydzień. Ta uroczystość ma wymowę
radosną, gdyż rozpoczyna przebieg
wydarzeń, przez które dokonało się zbawienie świata. Niech te
piękne palmy wielkanocne, przy-

gotowane przez sołectwa, które tu
dzisiaj możemy podziwiać, na znak
wjazdu Jezusa do Jerozolimy, będą
triumfalnie zaniesione w uroczystej
procesji na mszę świętą do bazyliki – powiedział burmistrz. Podziękował jednocześnie wszystkim
zaangażowanym w przygotowanie
kiermaszu: – Dziękuję zwłaszcza
sołectwom, które przygotowały nie
tylko te imponujące palmy, ale również kolorowe kramiki, na których
znaleźć można świąteczne potrawy.
Jestem dumny z Was i Waszego zaangażowania oraz tego, że zawsze
mogę na Was liczyć. Zapraszam
wszystkich do wspólnej procesji
w asyście Trzebnickiej Orkiestry
Dętej, na mszę świętą do Bazyliki
św. Jadwigi Śląskiej, gdzie te wspaniałe palmy zostaną poświęcone

– zakończył burmistrz, a kolorowa
parada ruszyła w kierunku Bazyliki św. Jadwigi, gdzie mszę św. sprawował ks. dziekan Jerzy Olszówka
SDS.
Jedną z najpiękniejszych palm
przygotowało podobnie jak przed
rokiem sołectwo Domanowice.
– Nasze sołectwo już drugi rok
z rzędu zajęło pierwsze miejsce
w konkursie na najładniejszą palmę
w Wystawie Stołów Wielkanocnych
w Obornikach Śląskich. To potwierdza, że trud naszych gospodyń
włożony w realizację tej spektakularnej palmy opłaca się. Dziś dumnie prezentujemy ją na trzebnickim
deptaku – powiedział sołtys Domanowic i radny Rady Miejskiej Zenobiusz Modliborski.
Na odwiedzających kiermasz
czekało wiele atrakcji, w tym m.in.
występy zespołów ludowych Brzykowianie z Brzykowa i Mozaika
ze Skarszyna oraz przedstawienie
teatralne pt. „Brzydkie czy ładne” uczestników sekcji teatralnej
Jednorożec. Dla najmłodszych
mieszkańców przygotowany zo-

▶ Tego dnia nie brakowało atrakcji dla licznie zgromadzonych mieszkańców.

stał świąteczny ogródek, w którym
dzieci wykonywały kolorowe pisanki, rozwiązywały wielkanocną
krzyżówkę. Częstowały się także
czekoladowymi jajeczkami. Każdy z mieszkańców otrzymał także
miły upominek w postaci małej
wielkanocnej babeczki. – Jestem tu
już trzeci rok z rzędu i za każdym
razem zachwycam się pięknym
kolorytem Świąt Wielkanocnych
w Gminie Trzebnica. Można tu
zaopatrzyć się w wiele regionalnych przysmaków, ale także nabyć
niebanalne świąteczne ozdoby –
mówi pan Henryk, a inny z odwiedzających dodaje: – Jeśli jest się na
trzebnickim deptaku w Niedzielę
Palmową, to można poczuć klimat
zbliżających się świąt jak nigdzie indziej. Wspaniałe miejsce w centrum
wspaniałego miasta, a do tego jeszcze Ci wszyscy uśmiechnięci i życzliwi ludzie! Czego chcieć więcej?
Maria Barbara Ciepluch cieszy
się z kolei, że nowa świetlica dała
dodatkowe możliwości w organizacji stoiska sołectwa Księginice: –
Nowe miejsce integracji, świetlica,

która została otwarta w połowie
ubiegłego roku dała nam wielkie
pole do działania. Mamy miejsce,
gdzie możemy się spotkać i wspólnie pracować, czego efektem jest
piękna palma i wspaniałe stoisko.
Dziękuję wszystkim zaangażowanym mieszkańcom.
Wśród licznych przedstawicieli sołectw zauważyć można było
również nowych sołtysów. Wśród
nich była m.in. Agnieszka Zagwojska z Boleścina: – Nasze sołectwo
jest małe, ale staramy się działać
prężnie. Można u nas zaopatrzyć
się w: kiełbasę, kaszankę, buraczki
z chrzanem, serniki, mazurki, babki wielkanocne, kolorowe muffinki,
przepiękne stroiki i wiele innych
rzeczy, które „schodzą” jak przysłowiowe ciepłe bułeczki. Do domu
wracamy pustym autem z zapałem
do pracy przed kolejnym świętem.
Tego dnia dopisała zarówno pogoda jak i odwiedzający, a kolejny
kiermasz już za rok!
[sh]

▶ Je d ną z nic h by ł w ystę p se kcj i te at ralnej Je d nor oż e c z G minne go
Ce nt ru m Ku l t u r y.

▶ Parad a palm to fe st iwal l o k alne go ko l or y t u .

▶ Trzebnicka O rk ie st ra D ę t a p op r owad z i ł a parad ę.

▶ W ystę py ze s p o ł u M oz aik a ze Sk ar s z y na ora z …

▶ … z e s p o ł u lu dowe go B r z y kow ianie z B r z y kowa u m il a ł y c z as uc z e st ni -

▶ M s z ę ś w. w B az y lice ś w. Jadwig i sp rawowa ł k s . d z ie k an Je r z y O ls zówk a SDS .

kom k ie rm as z u .
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▶ Br o c ho c in

▶ Ja ź winy

▶ Tac zów M a ł y

15
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▶ K s i ę g inice

▶ Ko m o rów ko

▶ Wsp ó lne z dj ę c ie uc ze st ników k ie rm as z u z b u rmist r ze m M ark ie m D ł u g oz im ą o raz k s . d z ie k ane m Je r z y m O ls zówk ą SDS .

▶ N a o dwie d z aj ąc yc h c z e k a ł y l o k alne w y r oby o raz t rad yc yj ne sp e cja ł y.

▶ Po raz p ie r ws z y s woj e sp e cj a ł y z ap r e ze ntowa ł o so ł e c t wo M al c zów.

▶ Uj e ź d z ie c M a ł y

▶ Ko c z u rk i

▶ B o l e śc in

▶ Koniowo

▶ Ko m o rowo

▶ Pie r s no

▶ B r z y ków

W paradzie palm udział wzięły sołectwa:

▶ Br z e z ie

▶ G ł uc hów G ó rny

▶ Skor os zów

▶ Uj e ź d z ie c Wie lk i

▶ R as zów

▶ Szc z y t kowice

▶ Sk ar s z y n

▶ B ie d as z ków M a ł y

▶ Małuszyn

▶ D o m anow ice

▶ Ws p ania ł e p almy p o d z iwiać m oż na w ho lu Ur z ę du M iej s k ie go o ra z p r z e d b u d y nk ie m G m inne go Ce nt ru m Ku l t u r y.

▶ Ce re k w ic a
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Obchody Dnia Pamięci

o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej
i katastrofy smoleńskiej

W piątek 12 kwietnia, zgodnie z wieloletnią tradycją obchodziliśmy Dzień
Pamięci o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej, w ramach
ogólnokrajowego upamiętnienia ofiar obu tragicznych wydarzeń. Wydarzenie organizowane jest w Lesie Bukowym – na Ścieżce Dębów Pamięci,
posadzonych właśnie dla uczczenia pamięci pomordowanych w 1940 roku
w Katyniu oficerów Wojska Polskiego.
W tym roku minęło 79 lat od
zbrodni katyńskiej, a uroczystość
połączono z upamiętnieniem ofiar
katastrofy smoleńskiej z 2010 roku.
Dokładnie 9 lat temu w tragicznym wypadku pod Smoleńskiem
zginęła śp. para prezydencka RP
Maria i Lech Kaczyńscy, śp. Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard
Kaczorowski, a wraz z nimi cała
delegacja prezydencka, parlamentarzyści (w tym wywodząca się
z powiatu trzebnickiego posłanka
na sejm Aleksandra Natalli-Świat),
przedstawiciele
Stowarzyszenia
Rodzin Katyńskich oraz przedstawiciele Sił Zbrojnych RP. Pamięć o ofiarach wypadku oraz
o pomordowanych żołnierzach
jest od tamtej pory wspólnie celebrowana podczas rocznic zbrodni katyńskiej. Zaś Dęby Pamięci

upamiętniające polskich oficerów
pomordowanych w Katyniu, od
2016 roku z inicjatywy burmistrza Trzebnicy Marka Długozimy
dzielą swe miejsce z tablicą ufundowaną dla uczczenia wszystkich
ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku. W tegorocznej uroczystości udział wzięli: przewodniczący
Rady Miejskiej – Mateusz Stanisz,
Starosta Powiatu Trzebnickiego –
Małgorzata Matusiak, jak również
licznie zebrani przedstawiciele
służb mundurowych: Komendy
Powiatowej Policji, Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej oraz
gminnej Straży Miejskiej, delegacja Związku Strzeleckiego Strzelec, przedstawiciele Związków
Kombatanckich oraz Towarzystwa
Miłośników Ziemi Trzebnickiej.
W wydarzeniu uczestniczyli także

przedstawiciele oświaty: dyrektorzy szkół oraz poczty sztandarowe
ze szkoły w Ujeźdźcu Wielkim,
z SP nr 3 oraz SP nr 2 w Trzebnicy. Przewodniczący Rady Miejskiej
– Mateusz Stanisz, w imieniu burmistrza Marka Długozimy powitał
wszystkich zebranych, a następnie
przypomniał okoliczności mordu
na jeńcach wojennych w Katyniu
wiosną 1940 roku. Podkreślił też
fakt, jak długo w Państwie Polskim panował zakaz głoszenia
prawdy nie tylko o tym, ale również o innych zbrodniach komunistycznego reżimu. Uczennice
Szkoły Podstawowej nr 2: Zuzanna
Marciniak oraz Hanna Kaczyńska
przygotowane przez p. Krystynę
Janowską zadbały o artystyczną
oprawę obchodów Dnia Pamięci
o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej,

Świąteczny Seans Dla Seniora
Na specjalne zaproszenie burmistrza Marka Długozimy, w Wielką Środę – 17 kwietnia, w Kinie Polonia
3D, zjawiły się tłumy gości na corocznym, nieodpłatnym seansie filmowym dla seniorów. W ramach przeżywania Wielkiego Tygodnia seniorzy
z Trzebnicy i okolicznych miejscowości mieli możliwość obejrzeć najnowszy film autorstwa Michała
Kondrata pt. „Miłość i miłosierdzie”, z przekonującą
Kamilą Kowalską w roli świętej siostry Faustyny.

▶ Śc ie ż k a D ę b ów Pamię c i w Le sie Bu kow y m .
recytując okolicznościowe wiersze.
Treść wierszy, a także otaczający
zebranych Las Bukowy, nasuwający wspomnienie Lasu Katyńskiego, wprowadziły zebranych
w atmosferę zadumy. Następnie
uczczono pamięć ofiar minutą ciszy oraz wspólną modlitwą w ich

intencji. Kulminacyjnym momentem uroczystości było zapalenie
przez zebranych zniczy pod trzebnickimi Dębami Pamięci jako nieustającego światełka tlącego się dla
ofiar obu wydarzeń: zarówno tych
z 1940, jak i 2010 roku.
[ksz]

▶ W imie niu b u rmist r z a M ark a D ł u goz imy ws z yst k ic h ze b ranyc h p r z y wit a ł p r zewo d nic z ąc y R ad y M iej s k iej M ate u s z St anis z .

▶ M o d lit wę o d p rawi ł k s . d z ie k an Je r z y O ls zówk a SDS .

▶ N a u r o c z ystośc i lic z nie p oj awili się p r ze d st awic ie l e kom bat antów, s z kó ł
oraz s ł u ż b mu ndu r ow yc h i or g ani z acj i.

Film, który zaledwie miesiąc
temu miał swoją premierę, to
dokument fabularyzowany na temat najsłynniejszej polskiej mistyczki – św. Faustyny, ukazujący
nieznane dotąd fakty i niedawno
ujawnione dokumenty. Historia
św. Faustyny, prostej dziewczyny,
wybranej w szczególny sposób
przez Boga, przypomina w wielu
aspektach historię przesłań i objawień, które stały się udziałem
św. Bernadetty w Lourdes czy też
objawień maryjnych w Fatimie.
Bóg powierzył bowiem św. Faustynie prorocką misję przypomnienia światu biblijnej prawdy
o miłosiernej miłości Boga do
człowieka i głoszenia jej z nową
mocą. Najszerzej znane objawienie św. Faustyny dotyczyło nakazu namalowania słynnego obrazu – z promieniującym sercem
Chrystusa i przesłaniem „Jezu,
ufam tobie”, który współcześnie
można odnaleźć praktycznie we
wszystkich największych sanktuariach świata. Spotkanie rozpoczęto odtworzeniem piosenki
w wykonaniu zespołu Guadalupe „Nikt cię nie kocha tak jak
ja”, która wprowadziła zebranych
w klimat zaczynającego się od
następnego dnia Triduum Paschalnego. Przybyłych na seans
powitał burmistrz Marek Długozima.
– Przed nami wyjątkowy czas
– Wielki Tydzień. Cieszę się, że
znaleźli Państwo czas, aby wziąć
udział w dzisiejszym seansie. Jestem przekonany, że film zrobi na
Was ogromne wrażenie i idealnie
wpisze się w wielkopostny okres
refleksji i zadumy. Niestety wiele
polskich rodzin przeżywa Święta Wielkanocne zubożając ich
treść, bo skupiając się wyłącznie
na materialnym, praktycznym
aspekcie Wielkanocy. W Wielkim Tygodniu robi się porządki,
zakupy, jest to jeden z najbardziej
zaganianych tygodni w roku. To

zrozumiałe, ale nie możemy pozwolić na to, aby w tej pogoni
zabrakło czasu i sił, aby wstąpić
do kościoła i celebrować Wielki Czwartek oraz Wielki Piątek.
W Gminie Trzebnica zaczęliśmy
obchody Wielkiego Tygodnia
wspaniałą paradą Palm Wielkanocnych przygotowanych przez
sołectwa, które obecnie można
podziwiać przed budynkiem
GCKiS. Uczestniczyliśmy także w Mszy św. uświetnionej homilią księdza dziekana Jerzego
Olszówki. Święta Wielkanocne,
bez prawdziwego przeżycia poprzedzających je dni, nie pozwolą w pełni doświadczyć Bożego
miłosierdzia, a właśnie temu jest
poświęcony dzisiejszy seans –
powiedział burmistrz.
Następnie podkreślił, że Jezus Chrystus przygotowywał
św. Faustynę do misji szerzenia
prawdy o Bożym miłosierdziu
przez kilka lat, w ramach ponad
80 objawień, nie oszczędzając jej
przy tym ofiary z cierpienia fizycznego i śmiertelnej choroby.
A także, że zapis tych objawień
w „Dzienniczkach” Świętej Faustyny, został przetłumaczony na
ponad 100 języków i są one obecnie najpopularniejszą publikacją
polską na świecie, zyskując każdego roku coraz więcej tysięcy
naśladowców. Nie byłoby kultu
Bożego Miłosierdzia, gdyby nie
osobiste zaangażowanie świętego Jana Pawła II, który zainspirowany orędziem Miłosierdzia
Bożego przekazanym przez Siostrę Faustynę, napisał pierwszą
w historii Kościoła encyklikę
o Bożym miłosierdziu „Dives in
misericordia”, a także wprowadził do Liturgii Kościoła święto
Miłosierdzia Bożego w pierwszą
niedzielę po Wielkanocy. Jak
zaznaczył burmistrz Marek Długozima, bez objawienia św. Faustyny Kowalskiej nie byłoby pontyfikatu polskiego papieża Jana
R

▶ Uc ze nnice Sz ko ł y Po d st awowej nr 2 Zu z anna ▶ Z apal e nie z nic z a p o d D ę b e m Pamię c i ku
M arc iniak i H anna Kac z y ńs k a p r z ygotowa ł y
sp e cj alny p r o g ram ar t yst yc z ny.
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c zc i O f iar Zb r o d ni Kat y ńs k iej . N a z dj .
p r zewo d nic z ąc y M ate u s z St anis z i rad ny
R ad y M iej s k iej M are k Ko li ńs k i.

▶ Pr ze d st awic ie l e de l e g acji z ł oż y li k wiat y ora z z ap a -

lili z nic ze p o d dę bami , k tór y mi s ię op ie kuj ą. N a z dj .
Kom e nd ant K PP w Tr ze b nic y Ad am J ę d r ys zc z ak ora z
nad komis ar z i rad ny R ad y M iej s k iej Ar t u r G aj ow y.

E

▶ N a z ap r os ze nie b u rmist r z a M ark a D ł u goz imy, se nior z y G miny Tr ze b nic a ju ż p o raz ko l ej ny m o g li uc ze st nic z yć w b e z p ł at ny m p o k az ie f ilm ow y m w o k re sie Św i ąt Wie lk iej
N o c y. Bu rmist r z p r z y w it a ł ws z yst k ic h p r z y by ł yc h , w p r owad z i ł do te m at y k i w yś w ie t l a ne go f ilmu o ra z ż yc z y ł ws z yst k ie go do b re go na z b li ż aj ące s i ę ś w i ę t a .

▶ Ty m ra z e m m ie s z k ań c y m o gli o b ej r z e ć naj nows z y f ilm au to r st wa M ic ha ł a Ko n d rat a pt .
„ M i ł oś ć i mi ł osie r d z ie ” z Kamil ą Kowals k ą w r o li ś w ię tej siost r y Fau st y ny.

Pawła II, co przyznaje sam reżyser filmu. „Miłość i miłosierdzie”
po raz pierwszy ukazuje dowody
naukowe na zgodność wizerunku
Jezusa Chrystusa z obrazu „Jezu,
ufam Tobie”, namalowanym ściśle wg wskazówek świętej, z CałuK

L

A

nem Turyńskim i chustą z Oviedo. Seans wywarł na zebranych
ogromne wrażenie, a publiczność
opuszczała kino w pełnej skupienia ciszy, nierzadko ocierając łzy
wzruszenia. Dla wszystkich osób,
które chciałyby obejrzeć ten wyM

A

jątkowy w przesłaniu film, zorganizowano dodatkowe seanse 20
oraz 23 kwietnia w Kinie Polonia 3D.
[ksz]
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Zapraszamy Państwa do zapoznania się z tekstem burmistrza Marka Długozimy,
który ukazał się na łamach najnowszego numeru Nowego Życia – dotyczy on Trzebnickiej Kalwarii w Lesie Bukowym.

WIDZIANE OD WEWNĄTRZ

Trzebnicka Kalwaria
w Lesie
Bukowym

„Krzyż jest bramą, przez którą Bóg
wszedł w dzieje człowieka”
Jan Paweł II

Kościół pw. Czternastu Świętych Wspomożycieli w Lesie
Bukowym i znajdująca się w jego pobliżu Droga Krzyżowa
zwana Trzebnicką Kalwarią to miejsca szczególne w naszym
mieście. Sprzyjają kontemplacji, wyciszeniu i odnajdywaniu
na nowo bliskości z Sacrum.

Kościółek pw. Czternastu Świętych Wspomożycieli w Lesie Bukowym.

Marek D ługozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

M

ijając zrewitalizowany budynek Szkoły Muzycznej im. prof.
Edmunda Kajdasza przy ul. Leśnej wchodzimy w obszar pięknych terenów uzdrowiskowych w Trzebnicy.

Miejsce wypoczynku
Tworzą go urocze stawy, tężnie solankowe, ścieżki rowerowe i spacerowe,
a także nowoczesny aquapark, który

Grota Matki Bożej z Lourdes.

przekazałem mieszkańcom w 2011 r.
Tuż za kompleksem basenów znajduje
się wejście do Lasu Bukowego. Pierwsze buki, pod koniec XVIII w., sadziła w nim ksieni cysterek Dominika,
później teren zamieniony został na
park zdrojowy z alejkami, miejscami
odpoczynku, źródełkami, kaskadami
i punktami widokowymi. Zagospodarowano także dawne stawy hodowlane, po których można było wówczas
pływać łódkami i gondolami. Dziś to
wspaniałe miejsce do popołudniowych
spacerów, ale i uprawiania różnego rodzaju dyscyplin sportowych, takich
jak bieganie, jazda na rowerze czy nordic walking. To również tu odbyły się

Mistrzostwa Sportów Nieolimpijskich
The World Games Wrocław 2017. Dzięki licznym inwestycjom, które przeprowadziłem w ostatnich latach, zrewitalizowane stawy trzebnickie odzyskują
swój dawny, wypoczynkowy charakter. Wokół wyznaczyliśmy parkingi,
stawy otoczone są teraz chodnikami,
teren jest oświetlony, można usiąść na
jednej z wielu ławeczek i delektować
się pięknem przyrody, a latem znajdujący się tu amfiteatr jest przestrzenią dla koncertów i przedstawień. To
jedno z bardziej popularnych miejsc
mieszkańców i gości, którzy szukają
okazji do wypoczynku w ładnych okolicznościach przyrody.

Miejsce pamięci
Po wejściu do Lasu Bukowego, pokonując drewniane schody, znajdziemy się
przy Ścieżce Dębów Pamięci. W 2008
r. podjąłem decyzję, by Gmina Trzebnica, jako pierwsza na Dolnym Śląsku,
przyłączyła się do ogólnopolskiego
programu edukacyjnego „Katyń… –
ocalić od zapomnienia”, którego celem
było posadzenie dębów upamiętniających ofiary Zbrodni Katyńskiej. Dwa
lata później, w 2010 r., katastrofa pol-

Droga Krzyżowa w Lesie Bukowym.

skiego samolotu Tu-154 w Smoleńsku
dopisała kolejny tragiczny rozdział do
tej historii. Od tego momentu każdego
roku spotykamy się przy dębach, by
uczcić Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni
Katyńskiej, a także zapalić znicze pod
tablicą upamiętniającą zmarłą Parę
Prezydencką i wszystkich członków
załogi tragicznego lotu. Poszczególnymi dębami opiekują się przedstawiciele służb mundurowych, harcerze,
członkowie Związku Strzeleckiego
„Strzelec”, kombatanci oraz uczniowie
trzebnickich szkół i przedszkoli.

Miejsce modlitwy
Z pewnością najbardziej urokliwym
miejscem w lesie jest ukryty wśród
drzew kościół pw. Czternastu Świętych Wspomożycieli, zwany potocznie
Kościółkiem Leśnym, który został zbudowany w stylu neogotyckim w 1886
r. Według legendy miejsce to często
odwiedzała św. Jadwiga Śląska. Przy
tutejszym źródle znajdowała spokój
i ciszę potrzebną do modlitewnych
medytacji. Na pamiątkę jej odwiedzin
już w XIII stuleciu stanęła tu kapliczka,
a w drugiej połowie XV w. niewielki
kościół pw. Czternastu Świętych Wspo-

Tężnie przy stawach trzebnickich wytwarzają leczniczy mikroklimat.

możycieli ufundowany przez ksienię
Annę I. W XIX w. kościół został przebudowany w stylu neogotyckim przez
Huberta Jantke. Fragment nagrobka
tego zasłużonego trzebnickiego budowniczego znajduje się do dziś przy
kościele. Zniszczona twarz Chrystusa na płaskorzeźbie to efekt strzału,
jaki oddał w stronę nagrobka rosyjski
żołnierz (widoczny jest ślad po kuli).
Natomiast tuż obok znajduje się grób
ostatniego pustelnika, który od 1946 r.
opiekował się świątynią – brata Feliksa Plitzko, a także jego siostry. Warto
jeszcze zwrócić uwagę na Grotę Matki
Bożej z Lourdes z 1927 r., zbudowaną
z rudy darniowej. Przy kościółku stoi
także piąty kamień medytacyjny Dużej
Ścieżki Świętej Jadwigi: Skromność.
Dawna pustelnia spłonęła w 1967 r.
Obecnie jej miejsce zajmuje nowa ple-

bania. Przestrzeń między budynkami
do lat siedemdziesiątych ubiegłego
wieku wypełniał niewielki cmentarz
niemiecki. Dziś teren jest zrewitalizowany, a kościółek znajduje się pod
opieką księży salwatorianów, jego rektorem od 2012 r. jest ks. Andrzej Uruski
SDS, który z wielką troską dba o znajdujące się tu zabytki i teren wokół,
podejmując kolejne prace remontowe
i konserwatorskie.

Trzebnicka Kalwaria
Spacerując w pobliżu kościółka, natkniemy się na zabytkowe stacje drogi krzyżowej, której szlak przebiega
w obrębie całego Lasu Bukowego. Leśna Droga Krzyżowa to w Trzebnicy
miejsce szczególne. Sprzyja kontemplacji, wyciszeniu i odnajdywaniu na
nowo bliskości z Sacrum. Znana jest

Zrewitalizowane okolice wokół trzebnickich stawów i Lasu Bukowego.

trzebniczanom, ale i odwiedzającym
nasze miasto turystom jako Trzebnicka Kalwaria. Myślę, że to wyjątkowe
wyróżnienie, szczególnie jeśli przyjrzymy się podobnym miejscom w całej
Europie. Tradycja stawiania kalwarii
ma swoją długą historię i sięga początków XV w., kiedy to powstawały pierwsze zespoły świątynne upamiętniające
Mękę Pańską. Pierwotnie miały to być
wzgórza, na których starano się odwzorować Drogę Krzyżową. Stąd też
właśnie wzięła się nazwa kalwaria,
wywodząca się od łacińskiego tłumaczenia hebrajskiego słowa „golgota”,
oznaczającego czaszkę. Zespoły kaplic
miały swoją strukturą nawiązywać
do Jerozolimy. Kalwarie stały się dla
wiernych rodzajem zastępczego miejsca kultu. Ponieważ nie wszyscy mogli
pielgrzymować do Jerozolimy, już pod
koniec średniowiecza zakon francisz-
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kanów zaczął propagować nabożeństwo Drogi Krzyżowej poza Palestyną.
I tak w ciągu wieków powstały kalwarie ze stacjami Drogi Krzyżowej w wielu krajach Europy, m.in. w Polsce, do
najokazalszych należy z pewnością
znana nam Kalwaria Zebrzydowska
z XVIII w. z 42 kaplicami. Trzebnicką Drogę Krzyżową w obecnej formie
wybudowała w 1734 r. ksieni opactwa
sióstr cysterek Zofia Korycińska. Inwestycja powstała przy okazji budowy
obiektów klasztornych, stąd pewne
podobieństwo stylu. Kaplice o kształcie graniastosłupa z pochyłym dwuspadowym zadaszeniem ozdobione są
czterema pseudopilastrami, pomiędzy
którymi znajdują się obrazy Męki Pańskiej malowane na blasze. Jest to przepiękny, unikatowy obiekt zabytkowy,
którego lokalizacja na wzgórzach Lasu
Bukowego sprzyja medytacji, rozważaniom, modlitwie i długim spacerom
oraz jest niepowtarzalną wizytówką
miasta. W poprzednich latach w okolicach październikowych uroczystości
jadwiżańskich, a także w czasie Święta
Podwyższenia Krzyża trzebniczanie
chętnie gromadzili się na tej niezwykłej modlitwie. Jednak również teraz,
w okresie Wielkiego Postu, zapraszam
Państwa do odwiedzenia Trzebnicy
i odbycia niezwykłego spaceru. W skupieniu, z modlitwą w sercu można rozważać tajemnice męki i śmierci Pana
Jezusa w przestrzeni, która sprzyja
zadumie i refleksji. Zapraszam Państwa także do udziału w Wielkanocnej Paradzie Palm, która każdego roku
odbywa się w naszym mieście w Niedzielę Palmową. Ta uroczystość ma
wymowę radosną, gdyż rozpoczyna
przebieg wydarzeń, przez które dokonało się zbawienie świata. Piękne
palmy wielkanocne, liczące czasami
kilka metrów długości, przygotowane
przez sołectwa, zanosimy w triumfalnej, uroczystej procesji na Mszę Świętą
do Bazyliki. W godzinach popołudniowych odbywa się natomiast kiermasz.
Wówczas na kramikach można spróbować świątecznych potraw lub zakupić ozdoby świąteczne przygotowane
z dbałością o nasze polskie tradycje.

W artykule skorzystałem
z opracowania
„Pustelnia w trzebnickim
lesie bukowym” autorstwa
ks. prof. Antoniego Kiełbasy SDS.

Burmistrz Marek Długozima składa kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej z 2010 r. i zapala znicz przy
jednym z Dębów Pamięci ku czci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Księginice – B
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz uchwały r XXVIII/293/12
Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Księginice, zmienionej uchwałą nr XLII/480/13 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/293/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 października
2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Księginice, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach
od 30.04.2019 r. do 27.05.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pl. Marszałka J.
Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, Wydział Architektury i Urbanistyki, pok. 49 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie www.bip.trzebnica.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu o godzinie
14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego, pok. nr 48.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 i art. 18 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Trzebnica z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.06.2019 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej
skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem zaufanym.
w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 oraz art. 46 pkt 1 ustawy
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z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2018 poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o ponownym udostępnieniu
do publicznego wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
w/w projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i możliwości zapoznania się
z nimi w terminie od 30.04.2019 r. do 27.05.2019 r. w godzinach pracy Urzędu oraz na
stronie www.bip.trzebnica.pl.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2018 poz. 2081) zawiadamiam,
że każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu planu w zakresie ochrony środowiska.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest
Burmistrz Gminy Trzebnica.
Zgodnie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2018 poz. 2081 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do
Burmistrza Gminy Trzebnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 11.06.2019 r. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Marek Długozima

Burmistrz Gminy Trzebnica
M

A

miejsce
na Państwa
reklamę
telefon
665 086 997
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Trzebniczanki w Runmageddonie
Grupa trzebniczanek trenujących na co dzień w Gminnym Obiekcie Sportowo-Rekreacyjnym postanowiło
sprawdzić swoje siły w Runmageddonie. Ekstremalny
bieg świętował właśnie swoją piątą edycję. Zaskakująca formuła łącząca bieg z pokonywaniem przeszkód
okazała się strzałem w dziesiątkę, bo podczas gdy
w pierwszym biegu startowało kilkuset zawodników,
w tegorocznym wydarzeniu zorganizowanym na wrocławskim torze wyścigowym na Partynicach, wzięło
udział aż kilka tysięcy fanów ekstremalnych wyzwań.
To nie tylko sprawdzian fizycznej kondycji, ale również siły charakteru i odwagi. Runmageddon
Wrocław gwarantuje wspaniałą
zabawę także dlatego, że w ciekawy sposób łączy rywalizację ze
współpracą. Na trasie czekały na
uczestników: błoto, woda, ogień,
bagno, przeszkody linowe, zasieki i okopy. 80% zawodników nie
było w stanie samodzielnie pokonać wielu przeszkód, dlatego
zawodnicy musieli się wzajemnie
wspierać. Współpraca zaś – jak się
okazuje, wywołuje ogromny entuzjazm i sprawia większą satysfakcję niż wyprzedzanie innych za
wszelką cenę.
Kilka uczestniczek interwałowego treningu metabolicznego
w ramach zajęć tabaty oraz treningów obwodowych Gminnego
Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego w Trzebnicy postanowiła spróbować swoich sił i sprawdzić granice własnej odporności fizycznej
i psychicznej. Zaplanowano trzy
długości trasy: najprostszą Intro
o długości 3 km i ponad 15 przeszkodach, następnie dwa razy
dłuższą trasę Rekrut z 30 przeszko-

R

E

K

L

A

M

dami po drodze, a także najtrudniejszą trasę Classic – 12 km i ponad 50 przeszkód. Zawodniczki
z Trzebnicy wraz ze swoim trenerem Jakubem Krawcem – pracownikiem ww. obiektu, postanowili
sprawdzić się w średniozaawansowanej wersji Rekrut. Uczestnicy
pokonali całe sześć kilometrów
brawurowo pokonując piętrzące
się na trasie przeszkody. Nie zważając na chłód zaliczyli nurkowanie w kontenerach z lodowatą
wodą, przeskakiwali 5-metrowe
ściany, tarzali się w błocie pod
oponami i drutami kolczastymi,
a także przeskakiwali – za pomocą
wiszących nad nimi lin – zbiorniki z wodą. Cała ekipa z Trzebnicy
zakończyła bieg bez uszczerbku
na zdrowiu, za to z uśmiechem
na ustach oraz silnym postanowieniem kontynuowania swojej
przygody z biegami ekstremalnymi. Kolejne wyzwanie, do których przymierzają się nasi lokalni
uczestnicy to impreza 23 czerwca
w Poznaniu, oraz ponownie we
Wrocławiu w dniach 19 i 20 września. Wszystkie osoby chętne do
spróbowania swoich sił i podjęcia

▶ W te gor o c z ny m Ru nm age d -

do nie u d z ia ł w z i ę ł a g ru pa
t r ze b nic z ane k na co d z ie ń
t r e nuj ąc a
w
G m inny m
O b ie kc ie Sp or towo - Re k re ac yj ny m p o d o k ie m t re ne ra
Jak u ba K rawc a .

zapewne największego wyzwania sportowego w swoim życiu
– trener Jakub Krawiec zachęca do zapisania się na zajęcia do
Gminnego Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego w Trzebnicy, gdzie
można przygotować swoją formę
do tego wyzwania. Wszelkie informacje dotyczące zajęć fitness
i działalności powyższego obiektu znajdują się na stronie http://
gckis.trzebnica.pl/.
[ksz]

▶ Tras a by ł a bar d zo w y m ag aj ąc a , j e d nak ws z yst k ie nas ze
re p re z e nt ant k i p o rad z i ł y so b ie z ni ą ś w ie t nie.
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Trzebnica ul. Wrocławska 10E / Wrocław ul. Królewiecka 72

Ekowielkanoc

Równolegle z poszukiwaniem ekologicznego
jedzenia, naturalnych kosmetyków czy segregowaniem śmieci, zaczynamy urządzać nasze
domy i mieszkania w stylu eko. Coraz chętniej
zwracamy uwagę na tkaniny naturalne i dodatki, które wprost albo pośrednio związane
są z naturą. Czy podążając za trendem oraz
inspirując się przyrodą możemy przygotować
dekoracje świąteczne na Wielkanoc?

nym stole jako podstawki – na przykład pod
świece lub elementy stroika. Witki z młodymi pędami albo baziami możemy wpleść do
wiklinowego wianka czy koszyka. Motywy
lasu i roślinne możemy zastosować także
na naczyniach i dekoracjach (na przykład na
poduszkach, obrazkach, serwetkach).

Z lasem za pan brat

Żywe kwiaty to obowiązkowa dekoracja
wielkanocna w każdym domu. Narcyzy możemy zastąpić innymi gatunkami kwiatów
ciętych (anemonami, forsycjami, jaskrami,
tulipanami). Sprawdzą się też doniczkowe,
bo odpowiednio pielęgnowane postoją dłużej niż te w wazonie. Rośliny cebulowe w donicach (krokusy, hiacynty) wstawiamy do koszy, szklanych pojemników lub kubeczków.
Nie zapominajmy o niekwitnących kwiatach
doniczkowych – ten rok jest ich wielkim powrotem do naszych domów, tym bardziej,
że kolorem roku został wybrany właśnie
zielony. Drobne kwiaty (sukulenty) możemy
umieścić w wydmuszkach lub małych słoiczkach. W wielkanocnej kuchni na parapetach nie może oczywiście zabraknąć ziół, ale
także rzeżuchy, owsa i szczypiorku, dlatego
zadbajmy o ich wysianie z wyprzedzeniem.
Tradycyjną ozdobą wielkanocną jest również zielony bukszpan.

To już nie tylko bazie i kwitnące zielone gałązki, przyniesione z wiosennego spaceru,
które wstawimy do wazonu. Do dekorowania domu wykorzystamy też mech, korę czy
nawet drewniane krążki, wycięte ze starej
gałęzi. Mech (kupuj go w sklepie, bo jest
pod ochroną) przeznaczamy do tworzenia
dekoracji lub stroików w szklanych słojach
i wazonach, a przy odrobinie kreatywności
możemy nawet owinąć nim pisanki. Tworzymy indywidualne kompozycje, niczym przeniesione z lasu krajobrazy. Stara drewniana
gałąź może nam posłużyć jako baza do zawieszania kolorowych jajeczek lub kurczaczków. Możemy zarówno wstawić ją do wazonu, jak i po prostu położyć na stole. Kilka
pojedynczych gałązek umieszczamy w przezroczystych naczyniach, wazonach albo
butlach. Jeśli gałąź jest szersza, tniemy ją
na krążki, aby wykorzystać je na wielkanoc-

Kwiaty i rośliny
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Mistrzostwa Świata w Trzebnicy
W dniach 5-8 kwietnia Trzebnica była gospodarzem
Mistrzostw Świata oraz Mistrzostw Polski w biegach
przełajowych osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Oprócz Gminy Trzebnica, organizatorami wydarzenia
był Związek Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni-Razem” oraz Międzynarodowa Federacja INA S. Honorowy Patronat nad Mistrzostwami objął Burmistrz Gminy
Trzebnica – Marek Długozima. Swój mecenat nad wydarzeniem miało również Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Komitet Paraolimpijski oraz Polski Związek Lekkiej Atletyki.
Do Trzebnicy zawitało sześć reprezentacji narodowych, wśród
których znaleźli się Polacy, Czesi,
Szwedzi, Włosi, Hiszpanie i Portugalczycy. W Mistrzostwach Polski
rywalizowali reprezentanci aż dwunastu województw. Imprezę rozpoczął uroczysty przemarsz, który
wyruszył spod Gminnego Parku
Wodnego Trzebnica-ZDRÓJ i prowadził do sceny pomiędzy stawami. Tu, po krótkim występie dzieci
z Gminnego Klubu Sportowego
iDANCE nastąpiło oficjalne otwarcie imprezy, którego dokonał burmistrz Marek Długozima, honorowy prezes „Sprawni Razem” Zenon
Jaszczur, prezes „Sparwni-Razem”
Dariusz Mosakowski oraz przedstawiciel zarządu Międzynarodowej
Federacji Sportowców Niepełnosprawnych Intelektualnie Fausto
Pereira.
– Na wstępie chciałbym podziękować burmistrzowi tego pięknego
miasta, który podjął się organizacji tej międzynarodowej imprezy.
Trzebnica ma wszystko to czego potrzebujemy do organizacji tak wielkiego przedsięwzięcia, począwszy
od doskonałej infrastruktury, świet-

nej organizacji, na doskonałych
terenach biegowych kończąc – powiedział honorowy prezes „Sprawni-Razem” Zenon Jaszczur i dodał:
– Życzę wam wszystkim powodzenia; te mistrzostwa to doskonałe
przygotowanie do walki o olimpijskie kwalifikacje, bowiem już
w przyszłym roku Igrzyska w Tokio
– zakończył i wspólnie z prezesem
Dariuszem Mosakowskim wręczył
burmistrzowi oficjalne podziękowania za wkład w organizację imprezy.
Przedstawiciel INAS Fausto Pereira
podkreślił z kolei, że to już szóste
mistrzostwa, z czego czwarte odbywające się w Polsce. Podziękował
także burmistrzowi i wszystkim
osobom zaangażowanym w sprawny przebieg zawodów.
– Trzebnica wita kolejnych sportowców z międzynarodowej rodziny sportów biegowych. Po
Pucharze Świata w Orienteringu
i World Games 2017, którego byliśmy współorganizatorem, przyszedł czas na Mistrzostwa Świata
w biegach przełajowych. Wszystkie te międzynarodowe imprezy
pokazują jak dobrze jako miasto

▶ Z awo d nikom s yg na ł do st ar t u d awa ł b u rmist r z M are k D ł u goz im a .

▶ W ram ac h im p re z y o d by ł y s i ę rów nie ż ot war te M ist r z ost wa Tr z e b nic y.

▶ Z awo d nic y do p o konania mie li t ru d ną t rasę w io d ąc ą w ob r ę b ie st awów

▶ R y wali z acj a t r wa ł a do ost at nic h m e t r ów.

▶ I mp re zę roz p o c z ą ł u ro c z yst y p r ze m ar s z , k tór y w y ru s z y ł s p o d G minne go Parku Wo d ne go Tr ze b nic a -Z D RÓJ i p r owad z i ł do sce ny mię d z y st awami.

i gmina, jesteśmy przygotowani
do organizacji różnorakich zmagań
sportowych. Wierzę, że również wy
wyjedziecie stąd z bagażem miłych
wspomnień i dobrych doświadczeń. Życzę Wam, byście na naszych trasach mogli spełniać swoje
marzenia i to właśnie tu zaczęła się
Wasza droga na sportowy szczyt,
jakim bez wątpienia jest występ na
Igrzyskach – powiedział burmistrz
Marek Długozima i dodał: – Dziękuję również honorowemu prezesowi
„Sprawi-Razem”, który dostrzegł
potencjał Trzebnicy i to właśnie
u nas zechciał zorganizować te mistrzostwa.
Na starcie pojawiło się 20 zawodników i zawodniczek ze wspomnianych sześciu reprezentacji.
W sobotę rozgrywano biegi krótkie. Wśród kobiet całe podium za-

jęły reprezentantki Polski. Pierwsze
miejsce zdobyła Barbara Bieganowska, drugie Arleta Meloch, a trzecie
Anna Bodziony. Wśród mężczyzn
najlepszy okazał się reprezentant
Polski Daniel Pek, drugie miejsce
zajął jego kolega z reprezentacji
Sylwester Jaciuk, a trzecie Włoch
Ndiaga Dienga. Klasyfikację drużynową wygrała Reprezentacja Polski. W niedzielę podczas biegów na
długich dystansach wśród kobiet
ponownie najlepsza była Barbara
Bieganowska.
– Bardzo dobrze mi się tutaj biega,
trasy są bardzo dobrze przygotowane, ale i wymagające. Ogólnie
bardzo ładne miasto, a teren stawów, gdzie rozgrywane są zawody,
to prawdziwa bajka. Cieszę się, że
udało mi się wygrać na dwóch dystansach, to znak, że forma idzie do

góry – mówiła zwyciężczyni.
Wśród mężczyzn na długim dystansie najlepszy okazał się Sylwester
Jaciuk, drugi był Hiszpan Lucas Manuel Gomez, a trzeci Daniel Pek.
– W Polsce jestem już po raz kolejny, jak zawsze jest tu świetna
organizacja i do tego to miejsce na
podium. Trzebnica to piękne miasto i chętnie zwiedzę je lepiej po zawodach – powiedział Lucas Manuel
Gomez.
Klasyfikację drużynową długich
dystansów wygrali Hiszpanie przed
reprezentantami Polski.
Mistrzostwom Świata towarzyszyły Mistrzostwa Polski oraz otwarte
Mistrzostwa Trzebnicy w biegach
przełajowych, w których udział
wzięło blisko 60 zawodników,
w szczególności dzieci.
[sh]

i L asu Bu kowe go.

▶ Bu rmist r z M ar e k D ł u goz im a w r ę c z y ł ▶ Wś r ó d kob ie t c a ł e p o d iu m z aj ę ł y
z ł ote m e d al e p o dc z as ce r e m onii de ko racj i j ak a mia ł a miej sce na sce nie p o mię d z y st awami.

▶ D o Tr ze b nic y z awit a ł o 6 r e p r e z e nt acj i nar o d ow yc h .

▶ W M ist r zost wac h Po ls k i r y wali zowa ł o a ż dwanaśc ie woj ewó d z t w.

▶ Oficjalnego otwarcia imprezy dokonali: burmistrz Marek Długozima, ho -

▶ N a sce nie z ap re ze ntowa ł y się d z ie c i z G minne go K lu b u Sp or towe go

norow y prezes „Sprawni Razem” Zenon Jaszczur, prezes „Sprawni-Razem”
Dariusz Mosakowski oraz przedstawiciel zarządu Międzynarodowej Fede racji Sportowców Niepełnosprawnych Intelektualnie Fausto Pereira.

i DAN CE .

r e p re z e nt ant k i Po ls k i. Pie r ws z e
m iej sce z do by ł a B arbara B ie g a nows k a , d ru g ie Arl e t a M e l o c h ,
a t r ze c ie Anna B o d z iony.

▶ Wś ró d m ę ż c z y z n naj l e ps z y o k a z a ł s i ę re p re z e nt ant Po ls k i Danie l

Pe k , d ru g ie miej sce z aj ą ł j e go ko l e g a z re p re ze nt acj i Sy lwe ste r Ja c iu k , a t r ze c ie Wł o c h N d iag a D ie ng a . K l as y f ik acj ę d ru ż y nową r ów nie ż w yg rali nas i re p re z e nt anc i p r z e d H is z panam i.

▶ H onor ow y p r e ze s „ Sp raw ni - R a ze m” Ze non Jas z c z u r ws p ó lnie z p re z e se m Dariu s z e m M os akows k im w r ę c z y li b u rm ist r z ow i o f icj alne p o d z i ę kowania
z a wk ł ad w or g ani z acj ę imp r e z y.
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Pierwszy trening
Pierwszy trening bramkarzy prowadzony przez Marka Siemiątkowskiego za nami. Miłym zaskoczeniem dla trenera było to, że na treningu pojawiło się aż 8 młodych bramkarzy z naszych grup młodzieżowych. Jak powiedział popularny „Siemion” – Cieszę się, że mogę podzielić się swoim doświadczeniem oraz wiedzą z młodymi
chłopakami z naszej akademii i ponownie założyć dres z herbem Polonii jako trener a nie zawodnik.

Sparing Orlików
Podopieczni trenera Krzysztofa Nowaka rozegrali sparing ze swoimi rówieśnikami z zespołu KP Bór Oborniki
Śląskie. Na meczu można było zobaczyć bardzo dużo udanych zagrań w wykonaniu obydwu drużyn oraz grad
zdobytych bramek. Na szczególne wyróżnienie zasłużyli Jakub Maruda i Franek Biernat.

Z wizytą u Śląska
We wtorek 9 kwietnia, na zaproszenie WKS ŚLĄSK Wrocław, zawodnicy z naszej akademii obserwowali trening
I zespołu. Po treningu odbyło się spotkanie z zawodnikami, w trakcie którego była możliwość otrzymania autografu, wspólnego zdjęcia, rozmowy. Spotkanie to sprawiło wiele radości naszym młodym wychowankom,
a możliwość tak bliskiego przebywania ze swoimi idolami, przyniosła im bardzo dużo szczęścia i satysfakcji!!!.
Jakby tego było mało, Prezes DZPN i Wiceprezes PZPN, pan Andrzej Padewski zorganizował mini konkurs –
nagrodą były koszulki Reprezentacji Polski. Zwycięzcami okazali się: Kamil Kułaga oraz Łukasz Kalinowski.
Serdecznie gratulujemy! Na zakończenie tego niezapomnianego pobytu było spotkanie z trenerem I zespołu
Vitezlavem Lavicką oraz rozmowa i wspólne zdjęcie z legendą WKS ŚLĄSK Wrocław dyr. Akademii Tadeuszem
Pawłowskim. Młodzi zawodnicy uśmiechnięci i pełni pozytywnych wrażeń, wrócili na stadion POLONII gdzie
czekali utęsknieni rodzice.

tabele
IV liga 2018/2019, grupa: dolnośląska (wschód)
Nazwa
M. Pkt. Z.
R.
P.
Bramki
1. Śląsk II Wrocław
21 57 19
0
2
74-12
2. Górnik Wałbrzych
21 50 15
5
1
53-19
3. Polonia-Stal Świdnica
21 43 13
4
4
39-21
4. Orzeł Prusice
21 38 12
2
7
47-35
5. Sokół Marcinkowice
21 33 10
3
8
46-32
6. Sokół Wielka Lipa
21 32
9
5
7
48-35
7. Bielawianka Bielawa
21 32
9
5
7
36-34
8. Polonia Trzebnica
21 30
9
3
9
35-45
9. Piast Żerniki (Wrocław)
21 29
8
5
8
36-32
10. Orzeł Ząbkowice Śląskie
21 25
7
4
10
35-42
11. GKS Mirków/Długołęka
21 22
7
1
13
37-65
12. Unia Bardo
21 22
7
1
13
34-46
13. Piast Nowa Ruda
21 21
7
0
14
29-45
14. MKP Wołów
21 19
6
1
14
31-50
15. Zjednoczeni Żarów
21 16
5
1
15
25-71
16. Nysa Kłodzko
21 14
4
2
15
36-57
Kolejka 21 – 13-14 kwietnia Unia Bardo 7-0 Polonia Trzebnica / GKS Mirków,
Długołęka 0-1 Sokół Marcinkowice/ w Marcinkowicach; GKS gospodarzem
/ Zjednoczeni Żarów 4-2 Orzeł Prusice / Orzeł Ząbkowice Śląskie 3-3 Nysa
Kłodzko / Piast Nowa Ruda 4-1 Sokół Wielka Lipa / Piast Żerniki (Wrocław)
0-0 Bielawianka Bielawa/ Polonia-Stal Świdnica 2-1 Śląsk II Wrocław / Górnik
Wałbrzych 6-1 MKP Wołów / Kolejka 22 – 20 kwietnia Nysa Kłodzko – Orzeł
Prusice / Zjednoczeni Żarów – Sokół Marcinkowice / GKS Mirków/Długołęka
– Górnik Wałbrzych / MKP Wołów – Polonia-Stal Świdnica / Śląsk II Wrocław –
Polonia Trzebnica / Unia Bardo – Piast Żerniki (Wrocław) / Bielawianka Bielawa
– Piast Nowa Ruda / Sokół Wielka Lipa – Orzeł Ząbkowice Śląskie
Klasa A 2018/2019, grupa: Wrocław II
Nazwa
M. Pkt. Z.
R.
P.
Bramki
1. Barycz Sułów
17
41
13
2
2
53-14
2. Lotnik Twardogóra
17
37 12
1
4
51-23
3. Burza Godzieszowa
17 35
11
2
4
63-26
4. Błysk Kuźniczysko
17 34 10
4
3
46-27
5. Zenit Międzybórz
17 32 10
2
5
45-29
6. Barycz Milicz
17 32 10
2
5
51-28
7. Widawa Kiełczów
17 25
7
4
6
39-40
8. Plon Gądkowice
17 23
7
2
8
44-38
9. KS Łozina
17 22
6
4
7
22-20
10. Pogoń Syców
17 22
6
4
7
45-44
11. Iskra Pasikurowice
17
18
5
3
9
30-39
12. KS Dobroszów
17
13
4
1
12
26-43
13. KS Łazy Wielkie
17
4
1
1
15
23-99
14. LZS Solniki Małe
17
3
1
0
16
10-78
Kolejka 17 – 13-14 kwietnia KS Dobroszów 1-3 Widawa Kiełczów / Iskra Pasikurowice 5-0 LZS Solniki Małe / Błysk Kuźniczysko 1-0 KS Łozina / Lotnik
Twardogóra 0-3 Barycz Sułów / Plon Gądkowice 2-3 Barycz Milicz / Zenit Międzybórz 1-1 Pogoń Syców / Burza Godzieszowa 14-2 KS Łazy Wielkie / Kolejka
18 – 27-28 kwietnia Widawa Kiełczów – Burza Godzieszowa / KS Łazy Wielkie
– Zenit Międzybórz / Pogoń Syców – Plon Gądkowice / Barycz Milicz – Lotnik
Twardogóra / Barycz Sułów – Błysk Kuźniczysko / KS Łozina – Iskra Pasikurowice / LZS Solniki Małe – KS Dobroszów
Klasa B 2018/2019, grupa: Wrocław II
Nazwa
M. Pkt. Z.
R.
P.
Bramki
1. Spartan Marszowice
17 44 14
2
1
79-27
2. Sparta Wszemirów
17 40 12
4
1
86-21
3. Sparta Skarszyn
17 40 13
1
3
88-15
4. LKS Krzyżanowice (k. Wrocławia) 17 38 12
2
3
65-20
5. Błyskawica Szewce
17 35
11
2
4
56-37
6. LKS Krościna Wielka
17 34 11
1
5
75-42
7. Płomień Wisznia Mała
17 23
7
2
8
37-49
8. Avia Ozorowice
17
21
6
3
8
41-55
9. Tomtex Widawa Wrocław
17
17
5
2
10
31-50
10. Grom Ligota Piękna
17
16
5
1
11
34-51
11. Sparta Będkowo
17
14
4
2
11
23-69
12. Błękitni Pawłów Trzebnicki
17
6
2
0
15
24-90
13. LKS Paniowice
17
14
4
2
11
27-59
Amesko Szczytkowice
17
3
1
0
16
14-95
Amesko Szczytkowice i LKS Paniowice wycofały się z rozgrywek po rundzie jesiennej.
Kolejka 17 – 13-14 kwietnia LKS Krościna Wielka 3-0 Amesko Szczytkowice
(wo) / LKS Krzyżanowice (k. Wrocławia) 5-1 Grom Ligota Piękna / LKS Paniowice 0-3 Sparta Skarszyn (wo) / Płomień Wisznia Mała 3-1 Błękitni Pawłów Trzebnicki / Sparta Będkowo 2-6 Avia Ozorowice / Błyskawica Szewce 5-0 Tomtex
Widawa Wrocław / Sparta Wszemirów 5-2 Spartan Marszowice / Kolejka 18
– 27-28 kwietnia Amesko Szczytkowice – Sparta Wszemirów / Spartan Marszowice – Błyskawica Szewce / Tomtex Widawa Wrocław – Sparta Będkowo
/ Avia Ozorowice – Płomień Wisznia Mała / Błękitni Pawłów Trzebnicki – LKS
Paniowice / Sparta Skarszyn – LKS Krzyżanowice (k. Wrocławia) / Grom Ligota
Piękna – LKS Krościna Wielka /
Klasa B 2018/2019, grupa: Wrocław III
Nazwa
M. Pkt. Z.
R.
P.
Bramki
1. Dąb Dobroszyce
14 34 10
4
0
34-8
2. Victoria Zawonia
14
31 10
1
3
52-15
3. Sokół Kaszowo
12 24
7
3
2
28-11
4. Grom Szczodrów
14 24
7
3
4
39-35
5. Sokół Ujeździec Wielki
13
21
6
3
4
34-17
6. Olimpia Bukowinka
12 20
6
2
4
27-21
7. KS Komorów
13
16
5
1
7
22-28
8. Orzeł Biedaszków Wielki
12
16
4
4
4
28-38
9. Sokół Ujeździec Mały
13
11
3
2
8
35-36
10. KS Postolin
13
5
1
2
10
8-39
11. Sokół Sokołowice
14
1
0
1
13
14-73
Kolejka 17 – 13-14 kwietnia Pauza: KS Komorów, Olimpia Bukowinka, Sokół
Ujeździec Mały. / Orzeł Biedaszków Wielki 2-2 Sokół Kaszowo / Sokół Sokołowice 0-2 Grom Szczodrów / Victoria Zawonia 1-1 Dąb Dobroszyce / Sokół
Ujeździec Wielki 1-1 KS Postolin / Kolejka 18 – 27-28 kwietniaPauza: KS Komorów, Grom Szczodrów, Victoria Zawonia. / Sokół Kaszowo – Sokół Ujeździec Wielki / KS Postolin – Sokół Ujeździec Mały / Dąb Dobroszyce – Sokół
Sokołowice / Olimpia Bukowinka – Orzeł Biedaszków Wielki /
Klasa C 2018/2019, grupa: Trzebnica
Nazwa
M. Pkt. Z.
R.
P.
Bramki
1. Masłovia Masłów
13 33
11
0
2
73-18
2. Pirania Radziądz
13 30 10
0
3
59-33
3. Struga Czatkowice
13
21
7
0
6
44-38
4. Piorun Koniowo
13
18
6
0
7
40-35
5. LZS Komorowo
13
9
3
0
10
27-51
6. Start Bychowo
13
6
2
0
11
23-91
Kolejka 14 – 13-14 kwietnia Start Bychowo 0-12 Masłovia Masłów/Piorun Koniowo 1-4 Pirania Radziądz / Struga Czatkowice 5-2 LZS Komorowo / Kolejka
15 – 27-28 kwietnia Masłovia Masłów – Struga Czatkowice / LZS Komorowo
– Piorun Koniowo / Pirania Radziądz – Start Bychowo /

Konkurs Polonistyczny
SP nr 3
W bieżącym roku szkolnym po
raz pierwszy odbył się Dolnośląski
Konkurs Polonistyczny „Poprawnie piszę, pięknie mówię” zorganizowany przez Wydział Edukacji
i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Realizatorem tego konkursu był
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli we Wrocławiu. Celem
konkursu było wspieranie i prezentowanie uzdolnień uczniów edukacji wczesnoszkolnej w zakresie
sprawnego komunikowania się w języku polskim w mowie i w piśmie,
a także motywowanie uczniów do

poprawnego pisania i pięknego
wypowiadania się. W pierwszym
etapie konkursu, który odbył się 15
listopada 2018 roku brały udział 43
szkoły reprezentowane przez 385
uczniów klas I-III. W szkole nr 3
w Trzebnicy do pierwszego etapu
konkursu przystąpiło 15 uczniów.
Pierwszy etap konkursu trwał 1 godzinę 30 minut. W pierwszej części
konkursu uczniowie pisali dyktando, a w drugiej części opowiadanie
na dowolny temat. Drugi etap konkursu „Poprawnie piszę, pięknie
mówię” odbył się 17 stycznia 2019
roku. Organizatorem konkursu
obok wielu szkół dolnośląskich była
Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzeb-

Bieg sponsorowany
SP nr 1
21 marca 2019 uczniowie naszej
szkoły świętowali w nietypowy sposób Pierwszy Dzień Wiosny. Klasy 4
a, 4 b i 4 c wraz z opiekunami brały

udział w Biegu Sponsorowanym we
Wrocławiu. Celem biegu była pomoc Wrocławskiemu Hospicjum
dla Dzieci oraz promocja aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Uczniowie szukali sponsorów
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nicy. Na drugim etapie konkursu
uczniowie także pisali dyktando
i opowiadanie. W tym etapie konkursu udział wzięło 7 uczniów ze
Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy. Dzieci biorące udział w I i II
etapie konkursu musiały wykazać
się dużą sprawnością ortograficzną oraz kreatywnością podczas
pisania opowiadania. Do III etapu
konkursu zakwalifikowało się 20
uczniów z 15 szkół dolnośląskich.
W dniach 14-15 marca 2019 roku
w siedzibie DODN we Wrocławiu
odbył się finał ustny tego konkursu, podczas którego komisja wysłuchała opowiadań uczniów. Na
podstawie wylosowanych wierszy
dzieci opowiadały przygody bohaterów tych wierszy. Finalistką III
etapu konkursu „Poprawnie piszę, pięknie mówię” jest uczennica
wśród członków rodziny i przyjaciół a następnie starali się przebiec
odpowiadającą zebranej kwocie
ilość okrążeń wokół fontanny obok
Hali Stulecia. Wspólnymi siłami
udało nam się zebrać ponad 2000
złotych. Wszyscy uczniowie świetnie się bawili. Na pewno wystartujemy w biegu za rok! Wrocławski Bieg
Sponsorowany łączy charytatywność ze sportem i przedsiębiorczością. Zasada jest prosta – aby pobiec
trzeba znaleźć sponsorów, osoby
lub instytucje, które zapłacą za wysiłek fizyczny biegacza. Pieniądze
finalnie trafiają na konto Fundacji
Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci
i są przeznaczane na potrzeby podopiecznych. Cały dochód z biegania
zostanie przeznaczony na cele statutowe Fundacji, a w szczególności
na zakup materiałów medycznych
dla chorych dzieci. Kupimy m.in.
opatrunki, rurki tracheostomijne,
strzykawki i wiele innych potrzebnych na bieżąco rzeczy.
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klasy III b Szkoły Podstawowej nr
3 w Trzebnicy – Maja Krasińska.
Zmagania konkursowe w poprawnych pisaniu i pięknym mówieniu
zostały zwieńczone uroczystą galą,
która odbyła się 4 kwietnia 2019
roku w Dolnośląskim Ośrodku
Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Na uroczystą galę Dolnośląskiego Konkursu Polonistycznego
„Poprawnie piszę, pięknie mówię”
oprócz uczestników III etapu konkursu wraz z Rodzicami zaproszono także dyrektorów szkół i nauczycieli przygotowujących uczniów do
konkursu. Szkołę Podstawową Nr
3 w Trzebnicy oprócz Mai Krasińskiej reprezentowały panie: Jadwiga
Kalinowska – dyrektor szkoły i Elżbieta Obara – nauczyciel przygotowujący uczennicę do tego konkursu. Gratulujemy Mai Krasińskiej

doskonałego opanowania umiejętności poprawnego pisania i pięknego mówienia. / Elżbieta Obara

Mały Europejczyk
SP nr 3
2 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Urazie odbył się X Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej,,
Mały Europejczyk” dla klas II i III.
Uczestniczyło w nim 25 uczniów,
którzy musieli wykazać się dosko-
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nałą wiedzą o wybranych państwach Unii Europejskiej. Test,
zagadki, wykreślanki , rebusy zostały przygotowane przez Stowarzyszenie Oświatowe Sowa. Uczeń
ze Szkoły Podstawowej nr 3 – Piotr
Szaliński z klasy III c zajął II miejsce
.Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów. / Opr. Beata Jędruszek
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SP nr 3

Akcja pisania listów
SP nr 1
Kilka dni temu klasa 2b otrzymała list od swojego kolegi Szymona,
który w tym roku realizuje swój
obowiązek szkolny w domu. Spo-

wodowane jest to chorobą, która
dotknęła Szymona już w klasie
pierwszej. Nasz kolega jest jednak dzielnym bohaterem i nie
poddaje się smutkowi w chorobie.
Jakiś czas temu postanowił od-

Wizyta w kinie
Przedszkole nr 1
Dnia 6 marca dzieci z grupy Żabek,
Bocianów oraz Biedronek wybrały
się do „Wrocławskiego Multikina”,
gdzie wzięły udział w niezwykłym,
unikalnym programie, w którym
przedszkolaki stały się aktywnymi
uczestnikami nowej multimedialnej edukacji. Rozmowa z animowanym bohaterem – Pszczółką Polą,

która pojawiła się na ekranie a dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu
wszystkich procesów poznawczych
w innowacyjny sposób dzieci pogłębiały swoją wiedzę. Marzenia
przedszkolaków się spełniły, ponieważ mogły porozmawiać z ulubioną
bohaterką animowanego filmu i zadać swoje pytanie jak i na nie odpowiedzieć. Każdy chłopiec i dziewczynka wiedzą już: Czy wszystkie
pszczoły mieszkają w ulach? Jak
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powiedzieć swojej klasie na listy,
które otrzymał od nich na początku roku szkolnego. Szymon
w czasie nauczania indywidualnego własnoręcznie napisał do
dzieci ze swojej klasy poruszający
list, w którym opisał jak wygląda
teraz jego nauka, życie i czas wolny. Klasa 2b nie kryła radości przy
czytaniu słów Szymona, wiele
osób popłakało się ze wzruszenia.
Podczas czytania listu w uczniach
zrodził się pomysł stworzenia akcji „Wiosenne listy dla Szymona
z 2b”. Klasa 2b zachęciła wszystkich uczniów ze szkoły do napisania listu do kolegi Szymona
i włączenia się w tę akcję. Na listy
czekaliśmy do 29 marca. Każdy
list włożony był do koperty i podpisany imieniem, nazwiskiem
i klasą. Listy wrzucano do specjalnej skrzynki (wykonanej przez
uczniów klasy 2b), która stała na
parapecie przy wejściu do łącznika naszej szkoły. / Uczniowie
klasy 2b z wychowawczynią Anną
Piłat.
powstaje miód? Na czym polega
zapylanie? Co wspólnego ma plaster miodu z samolotem? Czego
ludzie nauczyli się od pszczół? Co
się stanie gdy wyginą pszczoły? Jak
pszczoły widzą świat? Czy pszczoły
ze sobą rozmawiają? Na te jak i inne
pytania nasze przedszkolaki znają
już odpowiedź. Zajęcia były bardzo
pouczające i przygotowane specjalnie z myślą dla dzieci. Dziękujemy
pani Basi Wilczek za zorganizowanie tej fantastycznej, edukacyjnej
i zarazem innowacyjnej wycieczki!
/ autor: M. Marycz

K

L

A

wie zdobyli i wzbogacili swoją wiedzę na temat planet, ich
nazw, wielkości oraz kolejności
w Układzie Słonecznym. Dzieci poznały ciekawostki o Ziemi,
Słońcu, Gwiazdach i Księżycu.
Uczyły się też o innych ciałach
niebieskich, takich jak meteoryty, komety oraz zjawiskach
występowania czarnych dziur
i drogi mlecznej. Oglądały filmy
i ilustracje przedstawiające ten
ciekawy i tajemniczy temat. Podczas trwania projektu uczniowie
wykonali wiele prac plastycznych. Każdy z uczniów przygotował materiały o dowolnej
planecie, a następnie w grupach
uczniowie wykonali kosmiczne
plakaty. Powstały wspaniałe makiety i modele Układu Słonecznego. / Agata Zych

PROJEKT EDUKACYJNY

A

Klasa I a ukończyła projekt edukacyjny, dzięki któremu ucznio-

Interpretacja Poezji Dziecięcej
SP nr 2

20 marca w Szkole Podstawowej
w Czeszowie odbył się XIX Powiatowy Konkurs Interpretacji
Poezji Dziecięcej dla uczniów
klas 3. Tematyka tegorocznego
konkursu to ,,Wiersze Hanny
Niewiadomskiej”. W konkursie
wzięło udział 18 uczniów z sześciu gmin powiatu trzebnickiego.
Komisja konkursowa oceniała: opanowanie tekstu, dykcję,
umiejętności
interpretacyjne
oraz ogólne wrażenie artystyczne. Szkołę Podstawową Nr 2
w Trzebnicy reprezentowała Zofia Drohomirecka z kl.3c, która
doskonale zaprezentowała wiersz
pt. „Dama”. Miło nam poinformować, że Zosia zajęła 1 miejsce. Serdecznie gratulujemy Zosi
i życzymy dalszych sukcesów. /
Jolanta Szymczyk

lejne spotkanie z podopiecznymi,
podczas którego wolontariusze zaprezentowali montaż słowno-muzyczny o tematyce profilaktyczno
-wiosennej. Po występie uczniowie
wręczyli świąteczne upominki i złożyli życzenia. Spotkanie dostarczyło
wszystkim wielu emocji i wzruszeń.

Wizyta u sióstr
SP Boleścin
Przedstawiciele szkolnego koła
wolontariatu z SP w Boleścinie,

pod opieką pań Dominiki Surmy
i Anny Leszczyńskiej-Janik udali
się do domu opieki sióstr Boromeuszek w Trzebnicy. Było to już ko-

SP Ujeździec
Uczniowie klas 8 SP i 3 gimnazjum
wzięli udział w V edycji Powiatowych Targów Edukacyjnych, które
tradycyjnie już zorganizował Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Trzebnicy. Swoje oferty przedstawiły
lokalne szkoły ponadgimnazjalne
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i ponadpodstawowe. Zaprezentowali się tu również okoliczni
przedsiębiorcy, którzy poszukują
chętnych na praktyki zawodowe.
Młodzież, w miłej atmosferze i przy
smacznych przekąskach, mogła porównać różne propozycje szkół i dopytać o szczegóły poszczególnych
kierunków / Katarzyna Żebrowska

Kącik

wdzięczności
Nie ma nic cenniejszego
niż wdzięczność

Niech żyją święta!
Wielkanocna impresja
Kocham ludzi i świtania,
te poranki, powitania.
Tak, Kochani,
kocham święta,
te poranki,
wyświęcone dni jak wianki.
I śpiew ptaków,
słodycz kwiatów.
Widzę dzieci z koszyczkami.
Widzę obraz mgłami tkany.
Biel baranka, jajek w bród.
Taki obraz –
istny cud.
Kocham święta, czczę tradycję.
Czas ten wiąże ludzki krąg.
I na zawsze w mej pamięci
pozostanie
zapach z łąk.
Alleluja – miłość w nas.
Alleluja – piękny czas.
Pan Zmartwychwstał.
Miłość w nas.
Danuta Kamińska
Co w koszyczku?
Same cuda.
Kiełbaska i chrzanik.
Obok baba wielkanocna,
tuż przy niej baranek.

Tu mieszkam i tu się uczę!
oraz woda. Dziękujemy serdecznie
WSZYSTKIM, którzy poświęcili
swój czas i znaleźli chęć do wzięcia
udziału w tej akcji.Po zakończonych pracach w podziękowaniu za
trud, przygotowany został poczęstunek dla mieszkańców. Dziękujemy również panu Florianowi za
nadanie nowej twarzy naszemu
grillowi. / PozdrawiamySołtys wraz
z Radą Sołecką

Sprzątanie Świata
Boleścin
W Sołectwie Boleścin 30 marca odbyło się wiosenne sprzątanie wsi.
Ten dzień pokazał nam, że przy
wspólnym zaangażowaniu możemy zrobić naprawdę wiele, co po-

R

E

twierdza Ilość zebranych worków
z odpadami. W każdym miejscu
Boleścina zostały przeprowadzone porządki, tj. zebrano odpady,
skoszono trawę, oczyszczono porośnięte zaroślami miejsca. Na
placu zbiórki czekały na mieszkańców worki, rękawice ochronne
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Nie zabraknie chleba, soli,
może być mazurek.
Do kościółka pobierzemy
w sobotni poranek.
Danuta Kamińska

okienko
z wierszem

Wielkanocna piosnka.
Już stół jajem cudnie pachnie,
baba siedzi w środku.
Tuż przy babie też baranek.
I goszczą się goście.
Ej, sąsiedzie, dziel się jajkiem,
życz mi najlepszego.
Niech w zagrodzie jak i w chacie
nie zbraknie niczego.
Dziel się jajkiem,
nuć piosenkę,
już wesołą piosnkę.
Niech już radość zapanuje,
z wiosną dusza rośnie.
Gospodyni, gdzie ten żurek,
wszak kiełbaska stygnie.
Jest już chrzanik i ogórek.
Wszędzie wiosną pachnie.
Jak przyjemnie, uroczyście
w tym rodzinnym gronie.
Mama żwawo jajkiem dzieli
przy świątecznym stole.’
Ej, sąsiedzie, podaj dalej,
niech misa wędruje.
Niech mazurek kołem krąży,
a dziatwa smakuje.
Alleluja – niech się świeci,
życz mi najlepszego.
Niech z tą wiosną sny się spełnią:
Wszystkiego Dobrego.
Danuta Kamińska

Na dyngusa
Już z dyngusem dziatwa biegnie:
„chowaj się, kto może”
Czy pod dachem, czy w piwnicy?
A może w komorze?
Nie polejesz, nie urośniesz,
Gdy nie zmokniesz,
Nie doświadczysz łaski boskiej,
Nie zobaczysz
cudów wiosny,
jej uroków.
Czy masz sposób?

DANUTA TYLUS

Jaki sposób?

Samotny dom

Daj się oblać!
Nie uciekaj!
Tyś nie z cukru,
tyś nie z soli.
Nie roztopisz się, nie zniknieszczy to boli?
Wszak nie boli.
Sposób więc…
No, daj się oblać!
Takie małe oblewanko.
Co?
Że zmokniesz, że ubranko?
Ejże, koniec z wykręcaniem.
Bierz kaloszki, z wiatrem śmigaj.
Urządź małe polewanko.
Że ubranko?
Daj się oblać!

Trzeba wyjść z samotnego domu
dostrzec otaczający nas świat
jego radości i piękno
jak się zmienia wokół nas
jak promienie słońca
ocierają się o chmury
i nawet dostrzec
jak mrówki – mozolnie
ale wspólnie
budują kopiec.
UTW „Tęcza” jest kuźnią talentów.
Żywym tego dowodem jest publikowana tutaj niejednokrotnie Danuta
Tylus, która co tydzień przynosi coraz
to lepsze wiersze; coraz głębsze i precyzyjniejsze warsztatowo. Jej utwory
są bardzo indywidualne, wyróżniają
się prostotą, co potęguje ich ekspresyjność oraz uniwersalność.
Rubryka redagowana przez Stefana
Jurkowskiego i Annę Marię Musz.
Osoby zainteresowane literaturą, a także pisaniem i publikowaniem własnych
utworów zapraszamy na Warsztaty
literackie do Gminnego Centrum Kultury w każdy wtorek od godz. 9.30

Witaj wiosnę, oczyść ciało.
Ciesz się każdą chwilą.
Nowe życie rozpoczynasz
z lepszą, mądrą miną.
Alleluja – brzmi radośnie.
Alleluja – serce rośnie.
Danuta Kamińska
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KULTURA
WYSTAWY
W kolorach natury
22 marca – 22 września

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

Wiosenne kompozycje Malarstwo
21 marca – 21czerwca

Pracownia Malarstwa / Galeria Parter

Jazzografie

Fotografia artystyczna
Lech Basel / Galeria Parter

WYDARZENIA KULTURALNE
30 kwietnia
12 maja		

/18:00

Jazz nad Odrą
/sala widowiskowo-kinowa GCKIS,
Artkawiarnia (szczegóły na plakacie)

/17.00

Trzebnicki Festiwal przeglądu Piosenki
Dziecięcej Biedronka / sala widowiskowokinowa

artKawiarnia

Miejsce dla Ciebie!
w każdy poniedziałek
18:00

GCKiS ul. Prusicka 12
niedz. – czw. 12:00 – 20:00 / pt. – sob. 12:00 –
22:00
W okresie świątecznym 19 i 20 kwietnia
czynna w godzinach 12:00-20:00
21 i 22 kwietnia artKawiarnia nieczynna
od wtorku 23 kwietnia:
niedz. – czw. 10:00 – 20:00 / pt. – sob. 10:00 –
22:00
organizujemy urodziny dla dzieci
szczegóły: 669 886 997
Gry bez prądu / Art Kawiarnia / Wszystkich
pasjonatów gier planszowych oraz
zainteresowanych tematyką RPG serdecznie
zapraszamy! / wiek 8+, zajęcia bezpłatne

9:30 i 10:30

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

KINO
Polonia 3D

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

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

każdy wtorek

Ważny
Smukłe
Koń
Milowy
składnik
drzewo czystej
w nauce
paliwa
alejowe
krwi
Ważny
Smukłe
Koń
Milowy
składnik
drzewo czystej
w nauce
paliwa
alejowe
krwi

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

14

KUPON KRZYŻÓWKOWY dwutygodnika NR 7 (157)
Osoby, które dostarczą rozwiązaną
krzyżówkę do Redakcji
Panoramy Trzebnickiej
(ul. Prusicka 12, pok. 208),
wezmą udział w losowaniu,

50

zł

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

11

Poranna
Cenny
msza
dla
jubilera
Cenny
dla
Jej
jubilera
święto
8 marca
Jej
Schodki
święto
Był nim
na
8 Petlura
marca
statku
Schodki
Był nim
na
Petlura
statku
Dłuższe
od midi

imię i nazwisko

telefon
Rozwiązanie z numeru 6

(156)

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje:

Paweł Świerczyński
hasło:

Kalendarz Wielki Łgarz

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

Rodzaj
kopalni
odkrywkowej
Rodzaj
kopalni
Zupełne
odkrywrozbicie
kowej
wroga
Zupełne
rozbicie
wroga

7

3

5
10

Kieruje
zakonem
Kieruje
zakonem

16

Sedno
sprawy

Sedno
sprawy

9

CyrkoPrzebój
weBudki
salto
Suflera

Na twarzy
przebierańca

18

Wyżej
niż
attache

17

Miejsce Kobieta
na
bez
18 ubrania
slalom

Wyżej
niż
attache

17

Miejsce Kobieta
Litery
na
bez z pól
slalom
1 2 ubrania
3 4 5

ponumerowanych
6

7

8

Francuski
kurort
Francuski
kurort

2

2
6

1
Wykładzina z
kuchni
Wykładzina z
kuchni

13
Jeden z
symboli
Australii
Jeden z
symboli
Australii

Gatunek
jabłoni
13

Gatunek
jabłoni

6

19

Przebój
Market
Budki
z
Suflera
meblami

9

Kręg
poniżej
czaszki

Ciecz
do
narkozy
Ciecz
do
narkozy

1

Na twarzy
Cyrkoprzebierańca
we salto

Dzieło
Kręg
urwisa
poniżej
czaszki

4
21

Ada,
gwiazda
opery
Ada,
AgresyGadzi gwiazda
wne
opery
krycie w
dusiciel
piłce
AgresyGadzi
wne
Festiwakrycie w
dusiciel
lowe
piłce
miasto
Festiwalowe
miasto

Miara
filmu do
aparatu
Miara
filmu do
aparatu

Dzieło
urwisa

4

Lupin z
serialu

10

16

15

Żeńska
lub
męska
Żeńska
lub
męska

Pokój
dla21
gościa
Pokój
dla
gościa

Lupin z
22
serialu

5

Stolica
Jamajki

15

Baton,
który
krzepi
Baton,
który
krzepi

22

Jadalnia
dla
20
majtków
Jadalnia
dla
majtków

Stolica
7
Jamajki

Drew- Rozsyłaniana
ne do
sklejka rycerzy
Drew- Rozsyłaniana
ne do
sklejka rycerzy

Bogaty
chłop
dawniej
Bogaty
chłop
dawniej

20

3

Dłuższe
od midi

TRZEBNICA
UL. PRUSICKA 12

Badanie
składu
krwi
Badanie
składu
… kadr
krwi
-w
firmie
… kadr
-w
firmie
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Market
z
meblami
Dźwięki
po kolei

utworząDźwięki
rozwiązanie
po kolei

10 11 12 13 14 15 16

12

8

- myśl Moliera.
8 21
17 12
18 19 20

22

Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie - myśl Moliera.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

17

18 19 20 21 22

W okresie świątecznym 19, 21 i 22 kwietnia Kino Polonia nieczynne
każda sobota

/ 12:00

Kino Juniora / wstęp wolny

tanie wtorki

bilety norm. 14 zł, ulg. 9 zł

Dyskusyjny Klub
Filmowy

„Faworyta” / 18:00 / 24 kwietnia

od 10.03.2019 do 08.06.2019

PREMIERY W KINIE POLONIA
25 kwietnia

Avengers: koniec gry

SPORT

Hala Sportowa
tel. 71 312 11 71

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

GODZINY OTWARCIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH
Godziny otwarcia Obiektów w okresie świątecznym
dostępne na stronie internetowej www.gckis.pl

Stadion Miejski FAIR

PLAY ARENA i bieżnia dla
biegaczy na Stadionie

Gminny Obiekt
SportowoRekreacyjny
ul. 3 Maja 2

Kompleks Boisk Orlik
ul. Oleśnicka

BIBLIOTEKA
każdy czwartek
16:30-17:30

poniedziałek – piątek 8:00-21:00
sobota – 12:00-20:00
niedziela : nieczynne
poniedziałek – piątek: 8:00-21:30
sobota: 12:00-20:00
niedziela: nieczynne
Zapraszamy do skorzystania z oferty
Promocyjna Sobota na Squashu
(informacje na plakatach)

od 10.03.2019 do 08.06.2019

poniedziałek – piątek 13:30-21:30
sobota – niedziela 13:00-20:00
Rynek Ratusz, parter tel. 669 767 871
W okresie świątecznym:
pt. 19 kwietnia – 9:00-14:00
pon. 22 kwietnia biblioteka nieczynna
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
W 80 pomysłów dookoła biblioteki

źródło: w w w.kolejedolnoslaskie.pl
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G ABINE T Y LEK AR SK IE / / / / /
HIRUDOTERAPIA
INTERNISTA
Gabinet terapii Naturalnych
KARDIOLOG
Gabinet
Internistyczno –
terapia
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Chirurgia i Medycyna
Estetyczna
Lek. med. Maciej Paruzel
Specjalista Chirurgii Ogólnej,
Hirudologii, Medycyny
Estetycznej i Kosmetologii
• Chirurgia Ogólna
• Chirurgia Ręki
• Medycyna Estetyczna
• Kosmetologia
Centrum Medyczne PARMED
Trzebnica ul. Spokojna 11
tel. 601 773 229
www.parmed.eu

pediatra, specjalista neonatolog

Trzebnica

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

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

PEDIATRA
NEONATOLOG
lek. med.

Stanisława Marcjoniak
specjalista chorób dzieci i neonatologii

Trzebnica

ul. Wrocławska 8c/13

w REH4U

godziny przyjęć:

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

STOMATOLOG
lek. stom.

Ewa Zgliczyńska-Duda

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

tel. 607 636 024

ul. W. Jagiełły 9

Przyjmuje codziennie po uprzedniej rejestracji telefonicznej.

71 312 11 62
502 670 316

tel.

Stomatologia
Rodzinna
Zofia Anna Bartłomiej

Kaczmarzyk

www.kaczmarzyk.eu

ortodonta
IMPL ANT Y
pełen zakres usług
stomatologicznych

Trzebnica ul. Św. Jadwigi 21 b
pon. – pt. w godz. 8:00 – 19:30
tel. 71 312 15 10, 601 721 805

gabinet
ortodontyczny

TECHNIK
DENTYSTYCZNY

Leczenie wad zgryzu
lek. stom.
specjalista ortodonta

Lidia Korczyk

tel. 600 816 852

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

tel. 600 279 048

Logopeda kliniczny
Neurologopeda
mgr Magdalena Szykasiuk

Trzebnica
Reh4u sp z o.o.

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

71 308 46 46
570 90 92 92

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

Rejestracja telefoniczna:

tel. 505

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

ul. KOŚCIUSZKI 10
Rejestracja
tel. 607 09 99 00

po wcześniejszym umówieniu.

tel. 602

686 165

159 230

STOMATOLOG

STOMATOLOG

Justyna Składnik

lek. stom.

Adam Wesołowski
Trzebnica

Trzebnica
ul. św. Jadwigi 19a

ul. J. Korczaka 1E

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

603 233 932
505 377 781

Arodent

Trzebnica ul. Św. Jadwigi 1D

880 583

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

wizyty psychiatryczne
wizyty domowe
lek.

Tomasz Ciba

• badanie dna oka

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

optyk czynny:
dr przyjmuje:

tel. 601

754 974

TRZEBNICA
Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica – ZDRÓJ

TRZEBNICA

ul. Kościuszki 10

ul. Polna 27A/1

Przyjmuje we wtorki
w godz. 15.00 – 19.00

wizyty prywatne

694 723 900
LOGOPEDA
KLINICZNY

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

504 234 127

tel.
mgr Agnieszka Franieczek-Madalińska
dojazd do pacjenta neurologicznego

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

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

rejestracja telefoniczna
tel. 665

38 38 58

LOGOPEDA
Katarzyna Matyasik
specjalista neurologopedii
i wczesnej logopedii klinicznej
• Terapia zaburzeń mowy
dzieci i dorosłych
• Wczesna interwencja logopedyczna
• Korekcja wad wymowy
• Rehabilitacja głosu
• Terapia dysleksji METODĄ WARNKEGO
• TERAPIA SENSOMOTORYCZNA
• Wspomaganie uczniów z trudnościami
w uczeniu, ocena ryzyka dysleksji od 6 r.ż.

tel. 605

606 882

e-mail: logopeda-trzebnica@wp.pl
www.logopeda-trzebnica.pl

• Dofinansowania NFZ,
PCPR, raty

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dzieci Młodzież Dorośli

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

www.stepmed.pl

Trzebnica
ul. Kolejowa 1A/2

pt. 8:00 – 15:00
tel.

•
•
•
•
•

71 740 50 12

wizyty domowe:
Trzebnica i okolice
tel. 517 894 568

ASC SŁUCHMED

DERMATOLOG

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

Trzebnica

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

tel. 71

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

• konsultacje i zabiegi dermatologiczne –
usuwanie brodawek i włókniaków również
w obrębie powiek
• zabiegi złuszczania kwasami organicznymi
(owocowymi) – trądzik, przebarwienia, blizny
• zabiegi estetyczne lekarskie – wypełnianie:
zmarszczek, ust; mezoterapia igłowa, botox

387 12 76

pon. – pt. 8:00 – 16:00

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

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

środa 15:00 – 16:30

Rejestracja telefoniczna
po godz. 20:00

tel. 789 218 803

tel.

Trzebnica
tel.

730 415 710

PSYCHOLOG

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

logopeda
psycholog
pedagog
tel.

730 415 710

dr n. wet. Stanisław Dzimira

więcej informacji na stronie

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

71 312 16 80

dr n. med. Sebastian Uczniak

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

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

włókniaki miękkie
brodawki wirusowe
rogowacenie słoneczne
mięczaki zakaźne u dzieci

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

Elektrochirurgiczne usuwanie
zmian skórnych:
•
•
•
•
•
•

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

www.stepmed.pl
TRZEBNICA

312 09 85
601 76 29 57

Rejestracja telefoniczna

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

Kinesiology Taping

lek. Waldemar BONCZAR

plastrowanie dynamiczne

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

tel. 71

608 283 870

UROLOG
Specjalista Urolog FEBU

Trzebnica ul. 1 Maja 3

ul. Kolejowa 1A/2

rejestracja tel. 503 195 870

•
•
•
•
•

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

tel. 504 234 127
Agnieszka
Franieczek-Madalińska

Trzebnica

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

ul. Witosa 20

LOGO-SPEKTRUM

PRZYCHODNIA

ul. Daszyńskiego 67/16

NOWOCZESNE CENTRUM
TERAPII I WSPOMAGANIA
ROZWOJU DZIECI

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

specj. dermatolog-wenerolog
ZABIEGI LECZNICZO – KOSMETYCZNE
mgr Anna Binek tel. 726 162 805

kosmetolog, podolog

Trzebnica ul. Wiosenna 26
wizyty lekarskie na NFZ, rej. tel. 71 387 06 03

prywatne konsultacje dermatologiczne

tel. 669 070 396

• dermatoskopia – 20 x ocena zmian
barwnikowych
• światłolecznictwo – system TL-01 UVB
– 320 nm (AZS, łuszczyca)
• elektrokoagulacja i krioterapia zmian włókniaków, brodawek wirusowych, innych
• zamykanie naczynek krwionośnych
(termoliza)
• peelingi medyczne twarzy
• pedicure leczniczy
• pielęgnacja stopy cukrzycowej
• usuwanie odcisków, modzeli
• leczenie wrastających paznokci i profilaktyka

Onkolog
dr n. med.

Mariusz Krawczyk

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

Konsultacje Onkologiczne
Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

czwartki godz. 11-15

rejestracja tel.

606 456 454

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

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

dr n. med.

Tomasz Harań

specjalista radiolog
Godziny przyjęć:

pon. i czw. 9:00 – 15:30
wt. i śr. 14:00 – 19:00
Trzebnica ul.

Obornicka 41e
koło stadionu

rejestracja

71 387 27 78
605 175 050

tel.

GINEKOLOG

gabinet ginekologiczny

J. Rakowska-Stefanidis

ginekolog-położnik
zakres: USG, cytologia,

konsultacje w sprawie
leczenia niepłodności

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

pon. – śr. – pt. 16 – 19

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

dla dzieci

lek. med. Marzena Ambicka – Ciba

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

ginekolog-położnik
Trzebnica, ul. Kosmonautów 8
przyjmuje:

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

604 474 755

pon. – pt.
sobota
tel.

1b

9 – 1900
900 – 1300
00

601 061 222

Stasińska
Trzebnica

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

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

71 308 46 46 / 570 90 92 92

NEUROLOG
lek. med.

Monika Susz-Kołodyńska
T rzebnica
ul. Św.

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

logospektrum.trzebnica@gmail.com

GINEKOLOG
Janina Aleksandra Miturska

353 595

606 882

Gabinet USG

ul. Kolejowa

dr n. med. Teresa

godziny przyjęć

TRZEBNICA

Okręglicka – Langner
Trzebnica

Gabinet

tel. 600

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

lek. wet. Ewa

Diabetolog

masażu leczniczego
i terapii manualnej
•
•
•
•
•
•

Przychodnia
Weterynaryjna
FENIKS

Masaż Leczniczy

ul. Daszyńskiego 67/11

dermatolog
-wenerolog

PSYCHOLOG

ul. Daszyńskiego 33/1

fizjoterapia
osteopatia

Irena Dudek-Zaborowska

lek. Jolanta Wojciechowska

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

Nasz Świat

gabinet weterynaryjny iatros

FIZJOTERAPIA
UROGINEKOLOGICZNA

ul. Kościuszki 10
tel. 696 115 821

Oborniki Śląskie
ul. Dworcowa 36 h

Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna

Anna Godula

Lekarz weterynarii

więcej informacji na stronie
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FIZJOTERAPEUTA

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

ACS SŁUCHMED

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

TERAPEUTA MANUALNY

poniedziałek 15:00-19:00

Gabinet czynny

•
•
•
•
•

Maleszka

certyfikowany fizjoterapeuta
metody NDT-Bobath, PNF,
terapii manualnej

wt. śr. czw. 8:00 – 16:00

www.naszswiat.org

Centrum Rozwoju i Wsparcia
Psychologicznego
• psycholodzy dzieci i młodzieży
• psycholodzy osób dorosłych
• neurologopedzi
• psychoterapia dzieci i młodzieży
• psychoterapia osób dorosłych
• grupy rozwojowo-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży
• EEG biofeedback
• terapeuci ręki
Trzebnica ul. Rynek 13/6
rejestracja tel. 503 901 757
www.pozytyw-ka.pl

mgr Joanna

pon. 8:00 – 17:00

psychologtrzebnica.pl

P OZ Y T Y W- Ka

REHABILITACJA DZIECI
I NIEMOWLĄT

Trzebnica

mgr Renata Wójcicka

tel. 608 485 186

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

ul. Wincentego Witosa 2

Psycholog
Psychoterapeuta

PSYCHIATRA
lek. Agnieszka Dzioba-Musiał

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

519 580 771

specjalista chorób oczu i optometrysta

• pomiar ciśnienia ocznego

• DYPLOMOWANY PROTETYK SŁUCHU Z 20 -LETNIM DOŚWIADCZENIEM

• stomatologia dziecięca

tel.

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

• APARATY SŁUCHOWE

• stomatologia zachowawcza
z endodoncją

rejestracja telefoniczna

• korekcja wad wzroku

• BEZPŁATNE
BADANIA SŁUCHU

(Osiedle Zdrój – wejście
od ul. Armii Krajowej)

lek. med. Maria Banaś-Wojtowicz

PSYCHIATRA

tel.

specjalista pediatrii i alergologii

www.viltismedica.pl

specjalista chorób oczu

tel. 602

tel. 71 312 77 13

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

dr n. med. Anna Białek-Szymańska

naprawa protez
zębowych

dietetyk, psychodietetyk

Trzebnica ul. Kościuszki 10

Adrian Lenkcis

Pracownia Techniki Dentystycznej

mgr inż. Joanna Mulik-Buczma

Trzebnica

OKULISTA

www.arodent.net.pl

gastroenterolog, specjalista
chorób wewnętrznych, badania
kandydatów na kierowców

ul. Wrocławska 8D

i PRACOWNIA OPTYCZNA

tel. 604 095 455

lek. med. Robert Zimoch

Specjalistyczny Gabinet
Chorób Płuc

OKULISTA

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

Ujeździec Wielki 37b

Viltis Medica

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

Anna Puchała

specjalista
FIZJOTERAPII
Hanna Stelmaszczyk

lek. med. Agata Kot

Kardiologiczny

GABINET
PEDIATRYCZNOALERGOLOGICZNY

FONEO
CENTRUM SŁUCHU

PULMONOLOG

w ZAKŁADZIE OPTYCZNYM

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

NZOZ ATENA

/////

/////

pijawką lekarską

PEDIATRA
Neonatolog

Anna Kowalik

19.04.2019

513 128 911
Chirurgia Ogólna
lek.med.

Tomasz Główka

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

REH4U Trzebnica
ul. Wrocławska 8c/13

rejestracja:

570 909 292
71 308 46 46

AKUPUNKTURA
mgr Łukasz

Łagoda

Trzebnica
ul. Św. Jadwigi 1/2
Leczymy:

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

SKLEP MEDYCZNY
MEDICA
w Gminnym Centrum
Medycznym TRZEBNICA-ZDRÓJ

ul. Kościuszki 10

Oferuje produkty z zakresu:

rehabilitacji, ortopedii,
środków pomocniczych
i profilaktyki

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

umowa
z Narodowym Funduszem Zdrowia
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ogłoszenia
drobne
LINIA A

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

P.T

Dworce i przystanki

1
2
3
4
5
6

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

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

LINIA B
P.T

Dworce i przystanki

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

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

LINIA D

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRZEBNICA – KAŁOWICE –TRZEBNICA –
MARCINOWO – TRZEBNICA
P.T

Przystanki

Kurs 1

Kurs 2

1

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

12:05

16:15

12:08

16:17

12:10

16:19

12:13

16:20

12:15

16:22

12:17

16:24

12:19

16:26

12:21

-

12:23

-

12:25

-

12:27

-

12:29

-

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

Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3S Kurs 3H Kurs 4

Kurs 5

Kurs 6

Kurs 7

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

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

07:04
07:06
07:08

07:16

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

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

09:22
09:25

07:20
07:22

08:18
08:20

08:19
08:21

09:29
09:31

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

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

08:24

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

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

665 086 997

14:27
14:30
14:40
Kurs Cmentarz – U.M.
m-ce III – X – pn, śr, pt.
m-ce XI – II – wt, pt
13:35 – Urząd Miejski
13:38 – Rynek

10:00 – Cmentarz Obornicka

13:40 – Cmentarz Obornicka

10:03 – Inter marche

13:43 – Inter marche

PRZYSTANKI
Rozkład ważny od 26.02
1
2
3
4
6
7
8
9
10

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

08:44
08:46
08:48

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

10:05 – Bar Gwiazdka
09:38
09:40 10:07 – ul. Bochenka – UPT
09:42
09:45 ul. Daszyńskiego – U.M. 10:10
09:47
09:51
10:16
10:19
10:21
10:23

09:09
09:11
09:13

11

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

12

14:52
14:54

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

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

16:37
16:44

12:47 (WT+PT)

16:50

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

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

13
14
15
16
17
18
19

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

6:13

7:13

-

15:29

16:56

17:59

-

-

10:10

-

-

-

6:16

7:16

10:14

15:56

16:53

17:56

6:20

7:20

10:18

15:52

16:49

17:52

6:24

7:24

10:22

15:48

16:45

17:48

6:27

7:27

10:25

15:45

16:42

17:45

6:30

7:30

10:28

15:42

16:39

17:42

6:33

7:33

10:31

15:39

16:36

17:39

6:36

7:36

10:34

15:36

16:33

17:36

6:39

7:39

10:37

15:33

16:30

17:33

6:42

7:42

10:40

15:30

16:27

17:30

6:45

7:45

10:43

15:27

16:24

17:27

6:48

7:48

10:46

15:24

16:21

17:24

6:52

8:52

10:50

15:20

16:17

17:20

6:56

8:56

10:54

15:16

16:13

17:16
17:13

-

-

10:57

15:13

-

7:00

8:01

-

-

16:09

-

7:04

8:04

11:00

1510

1605

1710

POCZĄTEK
TRASY

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

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica–zdrój 71 387 28 38

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

Pogotowie Wodno-Kan.
71 310 12 16

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

mieszkanie (7) w centrum Trzebnicy,
o powierzchni 50 mkw, 2 pokoje, pokój
z aneksem kuchennym, łazienka, stan idealny, cena do negocjacji, tel. 785 464 303.
mieszkanie (7) w centrum Trzebnicy 57
mkw, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój, tel. 609 293 011.
mieszkanie (7) w centrum Trzebnicy,
ul. ks. Bochenka (po generalnym remoncie), pow. 41,6 mkw, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka + dodatkowe pomieszczenie
zewnętrzne, tel. 607 085 014.
mieszkanie (7) własnościowe w centrum Trzebnicy 51 mkw, tel. 504 925 710.
mieszkanie (7) w centrum Trzebnicy,
o powierzchni 50,8 mkw, 2 pokoje, cena
299 000 zł, gotowe do zamieszkania, tel.
507 059 540.

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

12:05 16:15

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

TRZEBNICA–
MASŁÓW –
KAŁOWICE–
TRZEBNICA

TRZEBNICA –
MARCINOWO

Powiatowy Urząd Pracy
71 312 11 54 , 71 387 11 38
Szpital św. Jadwigi Śląskiej
71 312 09 20, 71 312 09 13

Sprzedam

KURS KURS KURS KURS KURS KURS
1
2
3
4
5
6
POCZĄTEK
TRASY
6:10
7:10 10:06 16:02 17:00 18:02

13:55
13:57
13:59

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

NIERUCHOMOŚCI

TRZEBNICA – GŁUCHÓW GÓRNY – PIERSNO
– SIEDLEC TRZEBNICKI – TRZEBNICA

15:36

14:50

12:32
12:41 (WT+PT)

TRZEBNICA–
UJEŹDZIEC
MAŁY

12:32 kursuje wtorek i piątek
16:35 kursuje od poniedział-

ku do piątku oprócz
dni ustawowo wolnych
od pracy

14:15 15:15 A

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

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

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

.

Mieszkanie (6) + działka, własnościowe
w Trzebnicy ul. Ogrodowa, w domku wielorodzinnym (wspólna księga wieczysta), budynek przedwojenny, pow. 47 mkw, I piętro, 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 Sędzicach, pow. 55,3
mkw, 3 pokoje, łazienka, wc osobno,
kuchnia umeblowana, przedpokój, tel.
605 368 993.
Mieszkanie (2) pow. 71 mkw, w centrum Trzebnicy lub zamienię na mniejsze
z odpowiednią dopłatą, tel. 609 207 573.
mieszkanie (3) w Trzebnicy ul. Prusicka,
dwu – pokojowe, 45 mkw, Spółdzielczo
-własnościowe, 1 piętro, tel. 668 371 516.
kawalerka(4) w Wiszni Małej, 27 mkw.
do kapitalnego remontu. Osobne wejście
w bloku, duży ogródek i teren zielony
bezpośrednio przy mieszkaniu, garaż murowany, ogrzewanie z centralnej kotłowni, niski czynsz. Możliwość rozbudowy
mieszkania, tel. 509 666 907.
dom (7) w Wiszni Małej, 190 mkw, cena
625 tyś, tel. 606 322 943.
posiadłość(6) w miejscowości Młodzianów, 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

AP TE K I

Szeregówka(6) skrajna, całkowita
pow. 240 mkw, użytkowa 160 mkw
w Trzebnicy, tel 607 431 604.
dom (3) szeregówka skrajna, całkowita pow. 240 mkw, użytkowa 160 mkw,
w Trzebnicy, tel. 607 431 604.
dom (2) wolnostojący, w Ligocie Pięknej,
o powierzchni 92 mkw, garaż wolnostojący, rok budowy 2017, media, kanalizacja,
tel. 760 915 259.
dom (2) w zabudowie bliźniaczej w Szczytkowicach, pow. 216 mkw i budynki gospodarcze o pow 150 mkw, pow działki 900
mkw, dwa osobne wejścia, dwie bramy
wjazdowe, tel. 664 024 722, 713 123 067.
dom (1) w Trzebnicy, powierzchnia
ok.260m, 7 pokoi z kuchnią i łazienka, atrakcyjna lokalizacja, tel. 790 607 745.
Pawilon (7) murowany 116 mkw nadaje
się na działalność gospodarczą lub mieszkanie, działka 5,5 ara, ogrodzenie do tego
wiata,garaż i mały staw, 5,km od Trzebnicy
kierunek na Wrocław, cena do negocjacji,
tel.604 231 515.
Pawilon (7) handlowy, 70 mkw, działka 6
arów, ogrodzenie, 3 km od Zawoni, tel. 604
231 515.
GOSPODARSTWO(3) dom do remontu,
2 stodoły, 1,6 hektara w Głuchowie Górnym, cena do uzgodnienia, SPRZEDAM
lub WYNAJMĘ, tel. 665 616 758.
budynek mieszkalny(5) z budynkiem gospodarczym, na działce 20 arowej,
w Budczycach gm. Zawonia, tel. 604 107 284.
budynek (4) sprzedam lub wydzierżawię
budynek wolno stojący o pow. 90 mkw.
w Krośnicach, pow. milicki. Budynek nadaje się na każdą działalność, lub do adaptacji na mieszkanie. Działka o pow. 16 arów.
Informacje tel. 669 805 236.

lokal(7) w Trzebnicy o powierzchni 117
mkw z przynależącą działką 4,4 ar, wewnątrz znajduje się toaleta, pomieszczenie gospodarcze oraz kotłownia, lokal
idealny na usługi lub gastronomię, tel.
724 820 669.

Lokal(17) w Trzebnicy na mieszkanie lub
działalność, 49 mkw, 2 pokoje przechodnie, kuchnia, łazienka, przedpokój, do lokalu przynależy piwnica i pomieszczenie
na strychu, lokal do remontu, cena 135
000 zł do negocjacji, tel. 660 706 423.
Lokal(20) lub wynajmę handlowo-usługowy w centrum Trzebnicy w zabudowie
szeregowej o pow. 35 mkw, z możliwością
rozbudowy oraz parkingiem prywatnym,
klimatyzacja, wszystkie media, na działce
własnościowej z KW o pow. 65 mkw, 20 m
od UM i parkingiem na 100 samochodów,
tel. 798 267 177.
Działka(5) budowlana 14 arów w miejscowości Skarszyn, położonej 3 km od
węzła komunikacyjnego S8 Łozina i 15 minut od Wrocławskiego Lotniska. Dogodna
lokalizacja – cicha i bezpieczna okolica.
Znajduje się ona w sąsiedztwie drogi
powiatowej, w której są poprowadzone
media. Cena 85 000 zł / 60 zł za mkw do
ewentualnej negocjacji, tel. 531 145 110.

Działka(3) o powierzchni 1350 mkw, budowlana na granicy Trzebnica – Księginice,
w pełni uzbrojona (woda, prąd, kanalizacja), atrakcyjnie położona, tel. 506 837 298.
działka(7) budowlana o pow. 10 arów,
Mienice, tel. 506 954 021.
działka(6) siedliskowa, Raszów, 40 arów,
(obecnie sad śliwowy), tel. 507 598 676.
działka(7) w Czeszowie obok Młyna,
1340 mkw, 60 tys, tel. 696 095 538, 696

Salon Urody Monaliza
w Trzebnicy

dyżur nocny
przez cały 2019 rok
pełni apteka:
Panaceum
ul. Daszyńskiego 65
Trzebnica

Ogłoszenia publikowane są: przez ok. 2 emisje
lub do momentu wycofania ich przez nadawcę.
Zgłoszenia do kolejnego numeru
należy dostarczyć do 7 maja 2019 r.

LINIA C

5

URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICY

telefon

15:28
15:30
15:32

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

14

Kurs 9

14:20
14:22
14:24

ważne telefony

miejsce
na Państwa
reklamę

Kurs 8

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

o pow. 80 mkw, 4 toalety ( jedna z natryskiem); piętro: 5 pokoi, łazienka, pomieszczenie magazynowe 80 mkw, CO; zarejestrowana agroturystyka, zgoda na
imprezy okolicznościowe, cena 295 tyś,
tel. 697 551 953.

095 446.
działki (5) dwie sztuki, budowlane nr
93 a i b, pow. 13,08 ar i 13,31 ar, Trzebnica 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 Komorowo, 5 km od Trzebnicy, przy drodze
asfaltowej, wjazd na działkę z obniżonym
chodnikiem, w sąsiedztwie budowane
jest osiedle domków jednorodzinnych,
atrakcyjne położenie, tel. 501 722 594.

35

19.04.2019

zatrudni

doświadczoną osobę
do pracy na stanowisko:

Stylistka paznokci
Oferujemy: umowę o pracę lub umowę zlecenie, dobre zarobki,
bazę klientek oraz pozyskiwanie nowych komfortowych warunków
pracy, możliwość doszkolenia, udział w profesjonalnych szkoleniach
renomowanych firm. Pracujemy na produktach renomowanych firm
– bardzo duży wybór produktów!!!

Bardzo dobre warunki pracy podstawa + %
Wymagania: doświadczenie min. 1 rok, manicure hybrydowy, praca
na żelu (przedłużenie na formie/ uzupełnienie) zdobienia, malowane ręcznie, podstawowe zdobienia (możliwość doszkolenia) bardzo
wysoka kultura osobista, pozytywne nastawienie, osoba dbająca
o porządek, sprzątanie stanowiska pracy, dbanie o powierzone
sprzęty.
Proszę o wysyłanie aplikacji CV z załączonymi swoimi pracami
z podaniem stanowiska pracy. W razie pytań proszę o kontakt
wyłącznie mailowy lub osobisty salonmonaliza@gmail.com
Chcesz dowiedzieć się więcej? Umów się na rozmowę indywidualną.

działka(4) budowlana, 1840 mkw,
w Trzebnicy, ujęta w planie zagospodarowania przestrzennego na nowym osiedlu,
tel. 505 334 186.
działki (4) budowlane, każda ponad 10
arów, w Kałowicach, gmina Zawonia, sprzedam lub zamienie na mieszkanie w Trzebnicy lub Wrocławiu, tel. 798 263 003.
działka (4) rolna, o pow. 3000 mkw,
w miejscowości Raszów, przy lokalnej
drodze nr dz.4/1, cena do uzgodnienia,
tel. 667 225 509.
działka(4) rolno-budowlana, w planie
przestrzennym 86 arów, własność, Złotów,
cena do uzgodnienia, tel. 783 668 462.
działka(4) budowlana, 1300 m, w Pierwoszowie, Nowe Osiedle, blisko las, cena
do uzgodnienia, tel. 782 532 519.
działki (3) budowlane, od 10 do 15
arów, wieś Ligotka, gmina Prusice, tel.
788 093 905.
Działka(3) budowlana, 0,5 ha, przy samym lesie, obok drogi asfaltowej, w Dolinie Baryczy, Stara Huta, wszystkie media,
tel. 609 936 972.

działki(3) 10 ar, w Szczytkowicach,
uzbrojone, cena 65 zł/mkw, tel. 601 592 521.
działki (2) budowlane, Brzezie, wydane
warunki zabudowy, wybudowana sieć
wodociągowa, tel. 693 995 044.
działka (1) budowlana 15,8 ara,
w Miennicach, gmina Wisznia Mała, tel.
728 482 555.
działka(2) własnościowa, budowlana,
posiada plan przestrzenny pod budowę,
86 arów, gaz prąd, tel. 783 668 462.
Działka(1) o pow 0,5 ha, Skoroszów,
może zostać podzielona na 3 osobne
działki i tak ma również wydane warunki
zabudowy (można wybudować 3 wolnostojące domy z garażami), dojazd drogą
gminną, z jednej strony graniczy z rzeką,
niedaleko las, tel. 603 283 075.
ziemia(2) powiat trzebnicki, całość 1,90h,
obecnie zasiana jest pszenica, bardzo dobry dojazd, cena 75 tyś, tel. 760 915 259 /
533 488 448.
sad(4) wiśniowy, 2 ha, w Droszowie tel.
692 635 672.
las(4) 38 arów, Złotów, gmina Trzebnica,
tel. 783 668 462.
pole (4) 1,5 h – orne, I i II klasa ziemi, Czachowo, gmina Zawonia, tel. 888 409 049.

kupię
Mieszkanie (7) w Trzebnicy, 2 pokojowe,
na 1-2 piętrze blisko centrum, własnościowe,
może być do remontu, tel.604 231 515.
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 gotówkę, 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 Trzebnicy, tel. 508 505 916.
motocykl(19) Simson, WSK, SHL, Motorynka, Romet itp., tel. 600 340 996.

Dorota Fissenewert tel. 601 553 718 ul. Kościuszki 27

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
PRACE REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE
NA TERENIE NIEMIEC
Zatrudnię 4 osoby do pracy przy remontach w Berlinie i Magdeburgu. Zapewniamy dojazd oraz nocleg. Zjazdy do Polski co tydzień lub dwa. Umowa o pracę lub działalność. Zarobki od 5500 do
9000 tyś w zależności od przepracowanych godzin i umiejętności.

tel. 530 494 646 email: mk@trzebnica.net
na dwupokojowe mieszkanie w Trzebnicy,dzwonić po godz. 15.00, tel. 577 707 620.
mieszkanie (1) własnościowe, w Miliczu,
2-pokojowe, po remoncie, co gaz, II piętro
+ część strychu oraz piwnica i komórka, podwórko zamknięte, na mieszkanie do remontu w Trzebnicy, bez dopłaty, tel. 782 984 426.

Mam do wynajęcia
lokal (1) w Trzebnicy przy ul. Bochenka, o pow. 50 mkw, woda, gaz, CO, klimatyzacja, tel. 602 316 975.
lokal(2) w nowym budownictwie 25
mkw przy ul. Św. Jadwigi obok Pracowni
fryzjerskiej, przystosowany pod usługi
kosmetyczne, tel. 605 918 889.
kondygnacja domu(7)
parter,
o pow. 200 mkw, umeblowana, Komorowie + działka około 800 mkw, cena 2500
zł, tel. 882 353 301.
kawalerka(7) umeblowana, w Sędzicach, tel. 695 185 997.
Lokal(7) usługowy, o pow. 54 mkw,
w Trzebnicy przy ul. Obrońców Pokoju,
w nowym budownictwie, wejście od
głównej ulicy, ogrzewanie gazowe, tel.
663 844 847.
lokal(6) na działalność gastronomiczną,
w pełni wyposażona sala konsumpcyjna,
kuchnia, zmywalnia, sanitariaty, zaplecze
socjalne itp. 120 mkw, Trzebnica Rynek, istnieje także możliwość wynajęcia lokalu na
imprezy okolicznościowe, tel. 513 949 287.
Lokal(6) o powierzchni 36 mkw, w Trzebnicy przy ul. Milickiej 5a, miejsce parkingowe, brama zamykana na noc, sterowana
pilotem, przestrzeń możliwa do zagospodarowania pod kątem własnego biznesu,
tel. 604 907 105, 784 063 714.

szukam do wynajęcia
pokój (1) poszukuję do wynajęcia, tel.
603 719 748.
pokój(20) szukam pokoju do wynajęcia
dla Pana, tel. 603 719 748.

DAM PRACĘ

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

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 (1) o pow. 35 mkw,
w Trzebnicy przy ul. Kościelnej, na parterze, w pełni wyposażone, sypialnia, przestronna kuchnia, łazienka, przedpokój,
tel. 663 844 847.
lokal(5) pod usługi o powierzchni 33
mkw, w Trzebnicy, tel. 601 204 002.
lokal(21) użytkowy – na parterze – o powierzchni 145 mkw, ciepły, suchy, wymalowany, po remoncie, dwupoziomowy – na
dole piwnica, ogrzewanie gazowe, ul. Polna
41 (skrzyżowanie z ul. Witosa), tel. 502 563 166.
Powierzchnie biurowe (1) o wielkości 10 – 30 mkw, w centrum Trzebnicy, ul.
Solna 6, w biurowcu znajduje się 21 lokali.
Teren biurowca jest ogrodzony i posiada
własny parking, tel. +48 663 844 847.
Kawalerka(3) 24 mkw, w centrum
Trzebnicy, 3 piętro, dla jednej osoby lub
pary bez dzieci, tel. 605 881 897.
kawalerka(3) w Trzebnicy, 27 mkw, tel.
71/31 312 09 03.
Kawalerka(2) 39 mkw, I p., Trzebnica,
ul. Obornicka, wynajem 750 zł + opłata za
czynsz, kaucja 1500 zł, tel. 607 816 936.
pomieszczenie (2) w gabinecie kosmetycznym pod usługi typu: wizaż-paznokcie, Trzebnica "Akademia Urody",
tel. 795 313 128.
stanowisko(3) do stylizacji paznokci
podnajmę osobie prowadzącej własną
działalność gospodarczą. Jedna stała opłata 600 zł netto (3 dni w tygodniu), Chętnych
zapraszam do kontaktu: Centrum Piękna
i Rozwoju w Trzebnicy, tel. 533 061 062.
stanowisko(3) do przedłużania rzęs
lub wykonywania masażu – podnajmę
osobie będącej na własnej działalności
gospodarczej. Jedna opłata stała 600 zł
netto (3 dni w tygodniu). Centrum Piękna
i Rozwoju w Trzebnicy, tel. 533 061 062.

pokój(6) z łazienką w domu jednorodzinnym, 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-

wykonawca(7) drobne prace elewacyjne (parter) przy domu w Trzebnicy – poszukuję wykonawcy, tel. 608 572 381.
sprzedawca(7) zatrudnię osoby do
sprzedaży truskawek, tel. 661 556 464.
Ślusarzy(5) remontowych, zatrudnię
w Psarach, tel. 601715112.
KRAWCOWA (4) pomoc w pracowni kra-
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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) zatrudnię osoby z doświadczeniem do prac na dachach płaskich. Brak doświadczenia nie stanowi
problemu, wszystkiego nauczymy. Rzetelność,
zaangażowanie, chęci do pracy dobrze wynagradzam. Firma zajmuje się głównie pokrywaniem i naprawianiem dachów, tel. 500 266 161.
wokalista (3) zespół instrumentalno-wokalny poszukuje wokalisty, tel.
693 800 815.
MONTER(1) poszukuję montera/pomocnika do montażu instalacji sanitarnych.
Praca we Wrocławiu oraz na wyjazdach.
Wysokie stawki + premie+ diety.Zapewniam dojazd. Mile widziane całe brygady,
tel. 781 494 805.
Spawacz(3) Firma ANOTIS zatrudni
spawacza lub ślusarza – spawacza. Do
obowiązków pracownika należeć będzie
wiercenie, cięcie i spawanie profili stalowych przy produkcji ogrodzeń, wymagamy umiejętności spawania i doświadczenia w pracy na stanowisku spawacza lub
ślusarza – spawacza. Oferujemy wysokie
wynagrodzenie oraz stałe zatrudnienie na
pełen etat, tel. 663 844 847.
Kelnerka/kucharz(6) Restauracja
Palermo w Trzebnicy przy ul. Jana Pawła
II 1 zatrudni osobę na stanowisko kelnerki oraz kucharza. Mile widziane doświadczenie. Oferujemy umowę o pracę, elastyczny grafik. Informacje pod, tel.
668 374 650.
Kelnerka/kierowca(6) Pizzeria Palermo w Trzebnicy przy ul. Św. Jadwigi
15 zatrudni osobę na stanowisko kierowcy oraz kelnerkę. Praca na wakacje,
weekendy lub na stałe. Oferujemy umowę o pracę, elastyczny grafik. Informacje
pod, tel. 509 617 118.

SZUKAM PRACY
Kierowca z ładowarką(6) Podejmę się pracy ładowarką teleskopową okolice Trzebnicy, tel. 606 287 578
operator koparki (4) Podejmę pracę
dorywczą jako operator koparki i ładowarki (emeryt), tel. 500 589 041.
pracownik budowlany(2) poszukuję pracy w charakterze remonty mieszkań, domów, tel 760 915 259.
Sprzątanie (3) posprzątam mieszkanie
gruntownie, przed lub po wynajmie, po
remoncie, mycie okien, Trzebnica i okolica,
tel. 570 313 265.
Sprzątanie (3) ogrodów, placów budów, własny transport, tel. 71 758 46 61;
669 526 136.
Sprzątanie (3) podejmę dodatkową pracę jak sprzątanie, gotowanie, tel.
577 041 236.
Sprzątanie (6) profesjonalne sprzątanie
domów i mieszkań, prasowanie oraz mycie okien tel. 510 773 825.
Skoszę trawę(6) o dużych powierzchniach, wywiozę pokost, tel.
726 626 423.

KOREPETYCJE
matematyka(6) Jestem studentem
Politechniki Wrocławskiej, udzielę korepetycji dla uczniów szkoły podstawowej,
gimnazjów a także szkól ponadgimnazjalnych przygotowujących się do matury, tel. 792 429 119.
gra na skrzypcach i fortepianie(4)
Dyplomowany muzyk udziela lekcji gry na
skrzypcach i fortepianie a także śpiewu
i prowadzi zajęcia z muzykoterapią dla
dorosłych i dzieci, kontakt po uprzednim
wysłaniu sms-a, tel. 509 170 171.
Matematyka(14) szkoła średnia, matura, tel. 603 548 603.
Język hiszpański (3) korepetycje/
zajęcia dla młodzieży i dorosłych z dojazdem do ucznia – 50 zł/godzinę, tel.
697 722 995.
J.angielski/j.niemiecki (3) Studentka anglistyki I germanistyki udzieli korepetycji z języka angielskiego lub niemieckiego, tel. 793 218 900.
Język niemiecki (3) nauczycielka pomoże w nauce języka niemieckiego, tanio
już od 20 zł, tel. 783 164 357.
Nauka komputera(3) dla osób starszych i nie tylko, tel. 663 799 153.

MOTORYZACJA

ZŁOTA
RĄCZKA

skręci, zespawa, sklei,
wymieni, naprawi,
zaprojektuje, doradzi,
wykona...
doświadczony
fachowiec z polecenia
Trzebnica i okolice

tel. 505 551 358
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auto ciężarowe (7) Man TGL 124
z 2005 roku, z windą na 17 ep, z miejscem
do spania, przebieg 870 tys km, polisa OC do
marca 2020, ubezpieczenie OCP, przegląd
aktualny do listopada, sprawne w ciągłej eksploatacji i, ubezpieczenie odpowiedzialności
przewoźnika do marca 2020, cena 35000 tys.
do negocjacji, tel. 601 764 531.

Renault(7) Scenic, rok 1997, (kolor ciemnoniebieski), na części, tel. 606 322 943.
VW(5) Golf 4 FSI benzyna, 1.6 silnik, rok
produkcji 2002, przebieg 220 tys. pełne
wyposażenie, klimatronic, szyberdach,
pełna elektryka, kolor: grafitowy metalik,
auto bardzo zadbane, cena 6.700,00 zł, 2
komplety opon, przegląd i OC ważne do
sierpnia, Szczytkowice, tel. 501 848 828.
TICO(3) rocznik 1997, OC i przegląd ważne,
stan dobry, tel. 501 848 828.
Peugeot(3) 307 combi, 1,6 diesel, kolor szary, rok prod. 2005, zarejestrowany
w Polsce, cena: 6500 zł, tel. 693 925 835.
ROVER(3) 200 1,4 benzyna, stan bardzo
dobry, ważne opłaty, tel. 603 465 219.
omega(2) combi, rok 1999, 2L, 136 KM,
przegląd i ubezpieczenie do końca lipca
2019, wymieniona butla gazowa, opony
letnie i zimowe, wymiana oleju, filtrów,
rozrządu, cena 3500 zł do uzgodnienia, tel.
884 982 777.
Peugeot(1) 3008, rok 2009, przebieg
140 tys. km, granatowy, 1,6 diesel, cena
28 tyś. zł, tel. 602 316 975.
golf(1) 4, combi, 1,9 TDI, koniec roku
1999, czarny, bogate wyposażenie, klimatronic, elektryczne 4 szyby, tenpometr,
alufelgi „17” , sportowy ładny wygląd, stan
techniczny bardzo dobry, tel. 505 838 073.
golf(1) „3”, rok 1994, po wymianie rozrządu, akumulatora, nowa instalacja gazowa,
w pełni sprawny, ubezpieczenie, zarejestrowany, cena 2650 zł, tel. 665 886 993.
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 metalik, 7 osób, skrzynia 6 biegów, tel 609
936 972.
FORD(3) Puma, 125 koni, 1,7 ; stan dobry,
w ciągłej eksploatacji, tel. 603 465 219.
skuter (3) NOTOBI SAJDER, stan dobry, po remoncie, ważne opłaty, tel.
603 465 219.
Akumulator (4) 12V. 60 Ah, używany
1 rok, cana 120 zł, tel. 500 589 041.
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.
sprzęgło(7) kompletne + koło zamachowe z wieńcem, nieużywane do URSUSA 3P,
tel. 513 918 288.
siewnik (7) ciągnikowy POZNANIAK, ORKAN, tel. 500 326 862.
młot(7) wyburzeniowy, Boscha GSH
16,+ 3 groty oraz moto-wiertarkę Boscha
GBH 7 DE + 2 groty, gotowe do pracy,
dzwonić po 16.00, tel. 609 341 999.
Ciągnik (7) Ursus C-4011, stan bardzo
dobry, zarejestrowany, +pług, kultywator i brony, cena do uzgodnienia, tel.
504 439 022.
rozsiewacz(5) nawozów VICON B75 –
kompletny, sprawny, z wałkiem napędowym, cena 750 zł, tel. 603 629 727.
.

przyczepy(7) rolnicze: wywrotka i skrzyniowa, tel. 500 326 862.
przyczepa(1) rolnicza D44; 3,5 tony,
drewniana, po remoncie, tel. 603 465 219.
sadzarka (5) do ziemniaków, tel. 500
326 862.
sortownik (5) napędzany silnikiem
elektrycznym, tel. 500 326 862.
śrutownik(4) bijakowy, tel. 500 326 862.
ciągniki (5) ZETOR, 3 i 4 cylindrowy, tel.
500 326 862.
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.
ŚLIMAK (7) afrykański olbrzymi, lissachatina reticulata albino body, jeden ostatni
ślimak, który wykluł się 13 września za 40
zł, (muszla jakieś 12 cm) oraz jeden wykluł
się 1 lutego, 25 zł. (muszla jakieś 3/4 cm),
Trzebnica, tel. 691 141 985.

lofunkcyjna 50 zł, tel. 666 451 684.
toster(5) tanio, tel. 502 244 871.
pralka(7) AEG EXCLUSIV, tel. 514 399 485.

Sprzedam
grzejnik (7) aluminiowy, 12 żeberek, tel.
513 918 288.
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.

ROWERY / WÓZKI

rower(7) rehabilitacyjny, nieużywany,
2016 r. trójkołowy z bagażnikiem, kolor bordowy cena uzgodnienia, tel. 721 900 693.
monocykl(7) 2 sztuki, po małym przebiegu, cena 100 zł / sztukę, dzwonić po 14:
00, tel. 71 312 10 58.
piekarnik (5) z płytą ceramiczną, AEG ,
cena 200 zł, tel. 514 399 495.
.

chłodziarko-zamrażarka(5) LIPHNER, tel. 798 263 003.
kuchenka(5) gazowa, wraz z butlą, tel.
798 263 003.
gąsior do wina(5) 50 L, 2 sztuki, tel.
513 918 288.
Sprzęt AGD(3) mikrofalówka, płyta indukcyjna, opiekacz, myjka ciśnieniowa,
sprzęt muzyczny, tel. 723 270 982.
zmywarka(4) do naczyń 60 cm "Miele"
używana 650 zł, tel. 500 589 041.
patelnia(4) królewska, Philipiak, płyta
indukcyjna PH-I90, nowa, cena: 1499 zł,
tel. 601 157 829.
kuchenka (3) dwupalnikowa na gaz,
tel. 725 737 147.

Rower(7) turystyczny, męski, w kolorze
czarnym, błotnik, bagażnik, cena 70 zł, tel. 604
259 577.
balkonik (5) dla osoby niepełnosprawnej, 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.

segment(5) mebel holenderski, tel. 798
263 003.
Obrazy(7) ręcznie malowane lata 80te.
Cena do negocjacji. Tel. 604 259 577.
ława(5) półka pod TV, półka na książki,
wszystko w kolorze czarnym, TANIO, cena
do uzgodnienia, tel. 724 423 151.
narożnik (5) popielaty, rozkładany, tel.
724 423 151.
stół(5) okrągły, rozkładany, styl ludwikowski, po rozłożeniu na 8 osób, tel. 724
423 1514.
szafka(5) do łazienki, z oświetleniem
i gniazdkiem w środku, cena 80 zł, tel. 514
399 495.

piekarnik (4) z płytą ceramiczną, biały,
tanio, tel. 514 399 495.
grzejnik (3) nowy, elektryczny, cena
30 zł, tel. 502 677 578.

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

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

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

materiały konstrukcyjne (5) kątowniki, płaskowniki, ceowniki, tel. 798
263 003.
drabiny(4) aluminiowe, wolnostojace,
2,5 m, tel. 513 918 288.
agregat(1) szerokość robocza 3,6 m,
stan bardzo dobry, tel. 603 465 219.
agregat(5) uprawny do ziemniaków,
tel. 500 326 862.
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.
portal kominka(18) marmurowy,
używany w stanie idealnym, wymiary zewnętrzne wys.124 cm, szer.129 cm, światło
kominka wys. 79, szer. 60 cm, zapraszam
do obejrzenia, Trzebnica, cena 950 zł, tel.
665 481 079.
Zamrażarka(7) 200 L, skrzyniowa, stan
dobry, cena do uzgodnienia, Trzebnica,
tel.604 231 515.
Maszyna(6) do szycia, Łucznik – wie-

wózek (5) wielofunkcyjny, NEMO, firmy
ADBOR, piękny i zadbany, cena 600 zł,
tel.532 182 135.
wózek (1) bliźniak, DANNY SPORT +
spacerówki, stan bardzo dobry, cena
1500 zł, tel. 502 318 266.
fotelik (20) samochodowy, cena 40 zł,
tel. 504 153 006.
Fotelik (19) dla dziecka, do auta ,15-36
kg, "Graco", z kompletną regulacją, cena
do negocjacji, tel. 604 259 577.
śpiworek (20) do wózka, ocieplony, zadbany,po jednym dziecku. Do zobaczenia i odbioru w Trzebnicy. Cena 40 zł, tel.
781 810 110.

MEBLE
Sprzedam
telewizor(5) Panasonic, 42 Cale, stan
bardzo dobry, cena 500 zł, tel. 667 888 993.

telewizor (4) LG, 37 cali, sprawny,
cena 500 zł, tel. 502 244 871.
organy(5) elektroniczne, (keyboard)
m-ki YAMAHA PSR E 413, stan bardzo dobry, tel.603 803 775.
telewizor(1) Panasonic, 42 Cale, stan
bardzo dobry, cena 500 zł, tel. 667 888 993.
telewizor (21) 40 cali, Tosziba, uszkodzony, tel. 721 952 000.
aparat(21) Canon EOS 450 D, obiektyw 18-55, używany, stan bardzo dobry,
w zestawie karta SD 2 GB oraz pokrowiec, tel. 605 606 882.

barek (7) dębowy, owalny, na kółkach, do
pokoju, z półką dolną, cena do uzgodnienia, tel. 721 900 693.
Łóżko(7) sypialniane, dwuosobowe, 200 x
140 z pojemnikiem na pościel, cena do negocjacji, tel. 604 259 577.
Stół(7) brązowy, do kuchni, 75 x 75 + dwa
krzesła, cena do negocjacji, tel. 604 259 577.
Regał(6) IKEA KALLAX, dąb bejcowany
na biało 77x147 cm. Używany, stan dobry,
cena 80 zł, na miejscu również pudełka do
mebli LEKMAN 33x37x33 cm, plastikowe
i z wikliny, tel. 732 244 683.

Regał(6) IKEA KALLAX, dąb bejcowany
na biało 42x147 cm. Używany, stan dobry,
cena 80 zł, tel. 732 244 683.

Kupię / ODDAM / przyjmę
Kupię rzutnik (7) Anna lub Jacek z filmami lub osobno, tel. 604 259 577.
Odstąpię działkę (6) na rodzinnych ogródkach działkowych – Grunwald,
w Trzebnicy, powierzchnia 4,3 a, tel. 721 358
089.
Oddam wersalka(6) oddam za darmo wersalkę i fotel jednoosobowy tel.
723 538 238.
Kupię ciągnik (1) Massey Ferguson
255, tel. 603 673 044.
Oddam szafka (1) drewniana, wys.
2 m, szer 80 cm, drzwi szklane, kolor
drzewa, tel. 724 423 151.
gruz (3) w maju przyjmę nieodpłatnie
gruz (bez betonów) – gm. Oborniki Śl.
Tel. 607 770 873.

Księgarnia
„u Jasia”

dalej działa
dom towarowy
CENTRUM 1 piętro
ul. Daszyńskiego 1 B
Trzebnica

zapraszamy

tel. 515 072 591 / 515 072 592

łóżko (2) 2-osobowe, bez materacy,
szer.170 cm, dł. 210 cm, cena 100 zł,
tel.504 153 006.
łóż ec zko (4) dziecięce z szuf lada na pościel, kupione w Baby Max,
tel.514 399 495.

narożnik (1) w kolorze jasno bordowym, rozkładany do spania, w bardzo
dobrym stanie, po wypraniu, cena 300 zł,
tel. 505 838 073.
biurko (2) pod komputer, laptop, 50
x 60 cm, kolor mahoń, cena 50 zł, tel.
781 946 120.
stół (2) drewniany, 100 x 60 cm, + 3 taborety, stan bardzo dobry, cena 150 zł,
tel. 781 946 120.

DLA DZIECI / różne
Sprzedam

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

jeździk (7) w dobrym stanie, tel. 603
127 204.

.

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.

Buty(7) dla chłopca, rozm. 28-31, (w tym do
piłki nożnej, sztuczna nawierzchnia), cena do
negocjacji, tel. 604 259 577.
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.

jeździk (7) firmy Little tikes, w dobrym
stanie, tel. 603 127 204.

fotelik (6) samochodowy "Graco", uchwyty na napoje. Cena 70 zł, tel. 732 244 683.

ogrzewacz (20) przenośny, gazowy,
katalityczny, PG-02 firmy Duraterm, nie
używany, cena 100 zł, tel. 517 675 450.
zestaw solarny(4) panel fotowoltaiczny, akumulator, regulator. Idealnie
nadaje się do oświetlenia altanki oraz
ładowania telefonu komórkowego, tel.
693 925 835.

kojec(2) dla dziecka (drewniany), cena
100 zł, tel.504 153 006.
leżaczek (2) bujaczek, dziecięcy, cena
70 zł, tel. 535 091 637.

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

.

Fotelik (7) samochodowy dla dziecka,
"Graco" ,15-36 kg, regulacja pochylenia, wysokości, ergonomiczne podłokietniki, 2 chowane uchwyty na kubki, tel. 604 259 577.
fotelik (6) samochodowy, Romer
King plus 9-18 kg, w dobrym stanie,
cena 150 zł, tel. 721 088 769.

rozsiewacz(5) nawozów VICON B75 –
bez zasobnika, cena 400 zł, tel. 603 629 727.
.

przyczepka(2) samochodowa, lekka,
zarejestrowana, ubezpieczona, przegląd
bezterminowy, do odnowienia (podłoga i elektryka), cena do negocjacji 650 zł,
Księginice, tel. 608 041 645.

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

Sprzedam

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.

BUDOWLANE / RÓŻNE

kino domowe (19) zestaw kina domowego Philips, cena 250 zł, tel.603 283 075.
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meble (2) kuchenne wraz ze zlewozmywakiem, tel. 502 677 578.
Łóżeczko (4) turystyczne, HACK, tel.
514 399 495.
materac (4) nowy, ortopedyczny, WELMAX, z pianki MEMORY, wym 160 x 200,
idealnie dopasowuje się do kształtu
ciała co zaapewnia prawodłowe podparcie całego systemu mięsniowo-szkieletowego, cena 790 zł, dzwonić po
godz.14:00, tel. 509 072 985.

PRĄD
ZE SŁOŃCA
ZA DARMO

Miałeś

Wynajem
samochodów

wypadek?

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

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

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

Skup złomu

– 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

Jakub

FHU

metali kolorowych	makulatury	wywóz gruzu budowlanego
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.

podstawiamy kontenery | transport gratis | najlepsze ceny w mieście
Trzebnica

Milicka 32 tel. 71 312 05 03

atrakcyjne cenY!

godziny otwarcia skupu
poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00
sobota 8:00 – 13:00

SPAWANIE-ŚLUSARSTWO

WULKANIZACJA SERWIS OPON

Krzysztof Kawecki

� Komputerowe wyważanie opon
� Wymiana opon

TOLL-SPAW

883 485 324

Serwis klimatyzacji

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

BĘDKOWO 166
TRZEBNICA

TEREN SKŁADU WĘGLA

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

K

602 523 956 / 713 870 407
L

A

M

A
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oczyszczalnia

Maciej Nowak

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

883 38 03 96

Nr 7 / 157

Firma

Ścieków

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

Zbiorniki
na deszczówkę
piwniczki betonowe

Gwar anc ja
na zbiornik
i montaż

odwodnienia
i drena ż
paweł madaliński
sk arsz yn 48 trzebnica

BEZPŁ ATNA
w ycena
profesjonalne
dor adztwo

szamba

SCHODY

100 %

DREWNIANE
DĄB JESION
BUK SOSNA

betonowe

605 331 903

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

Biuro

www.schodex.net

cena od 4,5 tys. zł.
tel.

602 728 266

Agnieszka Prokopowicz

gwarantujemy terminowość,
profesjonalizm i dyskrecję

rzeczoznawca majątkowy
nr upr. 7034

713 870 274
502 749 540
602 571 613

tel.

tel. 721

704 748

agnieszka.prokopowicz@interia.pl

BIURO

Sprzedaż Węgla

NIERUCHOMOŚCI

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

Kostka / Orzech / Ekogroszek
Miał / Pellet Luzem lub w workach
biuro@dtr-invest.pl
www.dtr-invest.pl

trzebnica ul. Chrobrego 26

tel. 602

nowa lokalizacja – dawny araj

514 915 / 697 011 953

KAWA
I HERBATA
NA WYNOS

LAMPADINA CAFE – ЦE КАΒА І
ЧАЙ ЗРОБЛЕНО З ЛЮБОВ'Ю І
ТЕПЛОМ. ВІДЧУЙ ВЛАСНУ
ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ.

tel. 796 060 595

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

ZGŁOŚ SIĘ
PO POMOC!
577 808 806

ul. Jędrzejowska 25A

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

Żołnierzy Września 2A

MASZ DŁUG?

Trzebnica
pon. – pt. 8:00 – 17:00
sob. 9:00 – 14:00

756 346

ul. Sienkiewicza 3a Trzebnica

MECHANIKA
samochodowa

TRZEBNICA

PROFESJONALNE

CZYSZCZENIE
- DYWANÓW
- WYKŁADZIN
- TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ
- MEBLI TAPICEROWANYCH

Konkurencyjne ceny!
tel. 693 431 523

kolonie letnie
DŹWIRZYNO 2019

NIERUCHOMOŚCI

pełna obsługa firm,
pośrednictwo kredytowe

tel. 609

Firma TOMIK oferuje

WYCENA

Rachunkowe

www.antywindykator.net

zapraszamy
do nowo
otwartego
biura

OBNIŻYMY RATY
TWOICH KREDYTÓW
NAWET o 30%

obrońców pokoju 18 b
trzebnica

Kredyty | ubezpieczenia | nieruchomości | inwestycje

781 608 200

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

tel. 571 384 365

e-mail: biuro.budowanie@gmail.com
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8 – 16 lipca

obóz dl a detektywów

Wycena usługi bezpłatna

także u klienta

koszt 1270 zł

JAROSŁAWIEC 2019 13 – 25 lipca

Powiat Trzebnicki
i okolice

bursztynowe i przygodowe
koszt 1590 zł
wakacje

694-057-540

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

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

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

605 432 606

Szczytkowice 91 tel. 785 233 408
GODZINY PRACY:

poniedziałek – piątek 8 – 20

SERWIS KLIMATYZACJI
SAMOCHODOWEJ już od 199zł

WUKO Krzysztof Buczek

Szczytkowice 91

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

tel. 601 537 024

sobota 8 – 14

PROMOC JA

tel.

785 233 408

pon-Pt 8-17 / SOBOTA 8-14

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

Gabinet
kosmetyczny

DWUTYGODNIK SAMORZĄDOWY
GMINY TRZEBNICA

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

725 241 276
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