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Wernisaż
Jazzografie
Z inicjatywy burmistrza
Marka Długozimy w Gminnym Centrum Kultury i Sportu
w Trzebnicy została zorganizowana wystawa fotografii Lecha
Basela. Była ona doskonałym
uzupełnieniem tegorocznej
edycji Jazzu w Trzebnicy.

Str. 17

Patriotyczna
Trzebnica
W ostatnim czasie obchodziliśmy w naszym mieście dwie
ważne uroczystości – obchody 228. rocznicy uchwalania
Konstytucji 3 Maja oraz Dzień
Pioniera Ziemi Trzebnickiej.
więcej str. 6

Mieszkańcy Gminy Trzebnica mogą już głosować w 6. edycji powołanego przez burmistrza Marka
Długozimę Budżetu Obywatelskiego. Tradycyjnie głosowanie odbywa się poprzez moduł online dostępny na stronie trzebnica.pl (zakładka Budżet Obywatelski) a także za pomocą kart do głosowania.
Karty dostępne są w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Trzebnicy. Oddane głosy zadecydują na jakie zadanie przeznaczone zostanie 100 tys. zł z budżetu gminy. Propozycji jest 9. Trzebniczanie mają blisko 3 tygodnie na podjęcie decyzji – termin zakończenia głosowania mija 26 maja.
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Usprawnienia i funkcjonalność

i wygląda to naprawdę dobrze –
mówi pani Jadwiga.
- Mam nadzieję, że nowa strefa
wejściowa, galeria, a w przyszłości także odnowiona elewacja
spodobają się petentom, którzy
przyjdą załatwić swoje sprawy
do urzędu oraz że będą maksymalnie funkcjonalne. Staram
się, by zarówno sam budynek jak
i organizacja pracy w nim były
przyjazne mieszkańcom. Stąd
już podczas pierwszej swojej kadencji zdecydowałem o budowie
windy, a w kolejnych latach dostosowywałem Urząd Miejski
tak, by spełniał ich oczekiwania.
- powiedział burmistrz Marek
Długozima.
[sh]

Znaki poziome odnowione
Malowanie znaków poziomych sprawiło, że są wyraźniejsze, a dzięki temu lepiej
widoczne stały się przejścia dla
pieszych, linie zatrzymania,
strzałki, oznakowania parkingów, dróg pożarowych, ścieżek
rowerowych, linie segregacyjne
i krawędziowe oraz znaki uzupełniające. – Dla mnie, jako

gospodarza, wygląd miasta jest
bardzo ważny, dlatego zależy
mi, by wszystko było odnowione i uporządkowane. Cieszę się
również z faktu, że to trzebnicka firma, już po raz kolejny,
mogła aktywnie uczestniczyć
w procesie modernizacji miasta. Zawsze procentuje, kiedy
prace dla Gminy wykonują

lokalni przedsiębiorcy. To już
trzeci rok, kiedy firma grabowiecka.pl wykonywała dla nas
to zadanie, i jak zawsze włożyła w nie wiele serca i wysiłku
– podkreśla burmistrz Marek
Długozima.
[sh]

▶ Podpisanie umow y na w ykonanie oznakowania poziome -

go dróg na terenie Trzebnicy. Na zdjęciu m.in. burmistrz
Marek Długozima oraz Monika Grabowiecka z firmy grabo wiecka.pl.

▶ Tr waj ą p race b u dowl ane; p owst aj ą m . in . nowe sc ho d y p r owad z ące do g ł ów ne go wej śc ia
b u d y nku .

▶ Malowanie pasów odbywało się głównie w godzinach wieczornych i nocnych.
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▶ Wid ać ju ż z ar ys nowej p r ze st r ze ni w yst aw ie nnic zej . O b e c nie m ontowa -

ne s ą e l e m e nt y z b r oj e nia st r op u . N a z dj . b u rmist r z M are k D ł u goz im a
z k ie r ow nik ie m b u dow y Zb ig niewe m M iko lu k ie m .
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Oznakowanie poziome dróg w Trzebnicy zostało odnowione. Zadanie
to realizowała trzebnicka firma Moniki Grabowieckiej grabowiecka.pl.

Trwają prace budowlane związane z modernizacją strefy wejściowej do Urzędu Miejskiego. Powstaje galeria wystawiennicza, punkt
informacji turystycznej oraz miejsce relaksu.
W kolejnym etapie wyremontowana zostanie
elewacja budynku. W czasie trwania robót
budowlanych do urzędu dostaniemy się wejściem od strony ul. Witosa. Inwestycję wykonuje firma MIKOLUK – BUDOWNICTWO
I ZABYTKI.
Obecnie wykonywane jest
zbrojenie, które posłuży do wylania stropu budynku, który
posłuży trzebnickim artystom.
Ułatwi również kontakt mieszkańców i turystów z historią.
To właśnie tu znajdzie się przestrzeń wystawiennicza, która
pozwoli wyeksponować wszystkie eksponaty związane z odkryciem w Trzebnicy pierwszych
w Europie śladów bytowania
Homo Erectusa.
Sami
petenci
dostrzegają potrzebę remontu. – Często
załatwiam urzędowe sprawy
w Trzebnicy i faktycznie budynek wymagał prac remontowych.
Jego elewacja powoli się rozpadała, a przecież urząd to wizytówka
gminy. Widziałam wizualizacje
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▶ Wi z u ali z acja Ur zę du M iejs k ie go p o p l anowanej p r ze b u dowie.
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▶ O d ś w ie ż one oz nakowanie w p ł y wa na p op rawę b e z p ie c ze ńst wa .
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Gładko i bezpiecznie

Rondo w budowie
Kluczowa inwestycja nabiera kształtu. Na budowie
ronda przy skrzyżowaniu ulic: Milickiej, Roosevelta
i H. Brodatego (przy sklepie DINO) widać już zarys przyszłego skrzyżowania, które już niebawem upłynni ruch
w Trzebnicy. 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.

Ulica Obornicka zyskała nowy wygląd. Prace powoli dobiegają końca, a mieszkańcy już
teraz mogą cieszyć się nową nawierzchnią,
chodnikami oraz miejscami parkingowymi.
Trwają roboty wykończeniowe, w efekcie których powstaną bezpieczne przejścia dla pieszych oraz oświetlenie.
Koszt inwestycji sięga blisko
2 mln zł, a wykonawcą jest firma
Gembiak-Mikstacki z Krotoszyna. – Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym udało
się nam zgodnie z planem przeprowadzić frezowanie oraz położenie nowej nawierzchni asfaltowej – mówi kierownik budowy
Zbigniew Jamry.
- Remont tej kluczowej drogi
to wielki komfort dla mieszkańców, którzy codziennie korzystają z niej, by dostać się do S-5, ale
również dla działkowców i tych,
którzy chcą odwiedzić groby swo-

ich bliskich na cmentarzu komunalnym. 70 miejsc parkingowych
w rejonie inwestycji, chodnik po
obu stronach ulicy, oświetlenie
i bezpieczne przejścia dla pieszych, a przede wszystkim dobra
nawierzchnia pozbawiona dziur,
to główne atuty przebudowy ul.
Obornickiej. Dodatkowo udało
się zachować drzewostan, który
znajduje się w obrębie cmentarza
– powiedział burmistrz Marek
Długozima.
Prace potrwają do końca wakacji.
[sh]
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Równocześnie trwają prace
ziemne związane z poprowadzeniem instalacji oraz przebudową
kanalizacji oraz roboty budowlane. Zamontowana została już
część krawężników, które posłużą do powstania owalu ronda.
- To kolejna duża inwestycja
w upłynnienie ruchu, której peł-

ne efekty zobaczymy w momencie zakończenia budowy tego
oraz głównego ronda przy ul.
Milickiej, Prusickiej, Ks. Bochenka i Witosa. Wtedy też zlikwidowane zostaną światła,
a mieszkańcy będą mogli cieszyć
się szybkim przejazdem przez
centrum Trzebnicy – powiedział

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

▶ Po ł oż ona zost a ł a nowa war st wa as fal t u , p owst a ł y do d at kowe miej sc a park ingowe. Tyc h
w b lis k iej o ko lic y u l . O b ornic k iej p r z y c m e nt ar z u komu nalny m b ę d z ie b lis ko 70.

▶ N a p l acu b u dow y r ond a u z b ie gu u lic: M ilic k iej , Ro oseve l t a i H . B r o d ate go w id ać ju ż z ar ys p r z ys z ł e go s k r z y ż owania . Prace p r ze b ie g aj ą p l anowo.

▶ Prace , d z ię k i sp r z yj aj ąc y m waru nkom at m os fe r yc z ny m , p ostę p uj ą p l a nowo. N a z dj . fr e zowanie st ar ej war st w y as fal t u .
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▶ I nwe st ycj e w ram ac h u l . O b ornic k iej to du ż a p op rawa kom f or t u i b e zp ie c ze ńst wa mie s z k ań ców.
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Liga Niezwykłych Umysłów w Trzebnicy
W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie
burmistrza Marka Długozimy z przedstawicielami Ligi Niezwykłych Umysłów Piotrem
Krzyżyńskim i Barbarą Budrewicz-Wróblewską. Liga Niezwykłych Umysłów jest internetową platformą do nauki praktycznego podejścia do programowania. Już wkrótce będą
z niej korzystać uczniowie trzebnickich szkół.
W spotkaniu udział wzięli także Krystyna
Haładaj – naczelnik Wydziału Oświaty oraz
Komendant Powiatowy Policji w Trzebnicy
młodszy inspektor Adam Jędryszczak.
Platforma jest dostępna z poziomu przeglądarki internetowej
i nie wymaga instalacji. Wiedza,
ćwiczenia, automatyczny system
oceniania, podpowiedzi, udostępnianie i podglądanie rozwiązań innych użytkowników,
współzawodnictwo, współpraca,
rywalizacja – to wszystko w jednym miejscu.
– Program Ligi Niezwykłych
Umysłów kładzie nacisk na praktyczne aspekty programowania.
Ćwiczenia polegają na rozwiązywaniu problemów, rozwijają
zdolność kreatywnego oraz analitycznego myślenia. Nauka opiera się na nowoczesnych językach
programowania oraz innych narzędziach informatycznych (m.in.
C++, Java, SQL, PYTHON, narzędzia administracyjne, bazy danych) – mówi Piotr Krzyżyński.

Zainteresowanie programem
wyraził burmistrz Marek Długozima: – Przystąpienie trzebnickich szkół do projektu „Ligi
niezwykłych umysłów” to kolejny krok rozwijający naszą ofertę edukacyjną, która w Gminie
Trzebnica jest niezwykle bogata.
Dostrzegamy kierunki rozwoju rynków pracy i staramy się
już od wczesnych lat szkolnych
przygotować dzieci do jak najlepszego wykorzystania nabytych
umiejętności w przyszłości. Polska należy do czołówki największych rynków usług IT w Europie. O atrakcyjności regionu
świadczy 60 tys. przedsiębiorstw
IT działających w naszym kraju.
Rynek Technologii Informacyjnych jest jednym z najmłodszych,
ale i najdynamiczniej rozwijających się sektorów w Polsce.
R

E
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Nowo otwarte firmy w gminie Trzebnica

cykl artykułów o prze dsiębiorcach

trzebniczanki z dobrą energią
Sklep z odzieżą damską „Siostry B” mieszczący się w Trzebnicy,
przy ul. Kościelnej 27 C od września 2018 r. jest nowym miejscem na trzebnickiej mapie. Prowadza go dwie sympatyczne siostry: Monika Brukwicka-Kupiec i Bernadetta Brukwicka-Gajda.
Jak same mówią inspiracją do nazwy sklepu było ich panieńskie
nazwisko i siostrzana miłość.
Skąd pomysł żeby powstał sklep i dlaczego w trzebnicy?

▶ W Ur zę d z ie M iejs k im o d by ł o się sp ot k anie b u rmist r z a M ark a D ł u goz imy z p r ze d st a -

wic ie l ami Lig i N ie z w y k ł yc h Umys ł ów – Piot r e m K r z y ż y ńs k im i B arbarą Bu d r ewic z
-Wr ób l ews k ą. W sp ot k aniu u d z ia ł w z ię li t ak ż e K r yst y na H a ł ad aj – nac ze lnik W yd z ia ł u
Oś wiat y o raz Ko m e nd ant Powiatow y Po licji w Tr ze b nic y m ł o d s z y insp e k tor Ad am J ę d r ys zc z ak .

Warto więc zainteresować nim
naszych najmłodszych mieszkańców – powiedział burmistrz
i dodał: – Przypomnę, że jako
pierwsza gmina w Polsce, obok
tych z Czech i Niemiec, dołączyliśmy również do prestiżowego
programu pilotażowego „Acer
for Education” oraz Microsoft "Szkoła w chmurze", którego
kluczowym priorytetem jest
wspomaganie i rozwój procesu
edukacji przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informa-
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cyjnych. Dodatkowo pozyskałem
dofinansowanie na zakup tablic
interaktywnych,
projektorów
i monitorów multimedialnych
z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych
na lata 2017 – 2019 – „Aktywna
Tablica”.
Rynek pracy w usługach IT
jest jednym z bardziej perspektywicznych dla młodych ludzi

M

A

zarówno w Polsce, jak i UE. Eksperci i media zwracają uwagę na
deficyt specjalistów IT na rynku
pracy i możliwość rozwoju dla
absolwentów szkół. Przykłady
państw takich jak Finlandia,
Korea Południowa, Norwegia,
Izrael, czy Szwecja pokazują, że
jedyną drogą prowadzącą do gospodarki opartej na wiedzy jest
inwestowanie w edukację już od
najwcześniejszych etapów.
[sh]

Nasze całe życie zawodowe związane było z handlem i doradztwem,
dlatego kontakt z klientem nie jest nam obcy. Do tego doświadczenie menagerskie Bernadetty zdobyte w Modzie Polskiej, Intermodzie a przez ostatnie 10 lat w Arytonie (polskiej firmie z 30-letnim
doświadczeniem) oraz energia i pozytywne nastawienie Moniki
dało nam fundament do założenia własnej firmy. Postanowiłyśmy
połączyć siły i otworzyć sklep z odzieżą damska. Miejsce przestrzenne, gdzie można swobodnie dotknąć, przymierzyć i kupić
coś dla siebie. Marzyłyśmy o sklepie z dobrymi, polskimi markami,
z klimatem, gdzie klientki będą czuły się ważne, gdzie znajda pomoc w doborze fasonu i koloru odpowiedniego dla siebie. Gdzie za
rozsądną cenę można będzie ubrać się na co dzień jak i wizytowo.
Brakowało nam takiego miejsca w naszym mieście.
A dlaczego Trzebnica ?

Jesteśmy trzebniczankami od urodzenia, kochamy to miejsce.
Chcemy działać tu, lokalnie. Ubierać i pomagać znajomym i nieznajomym z Trzebnicy i okolic.
Czy klientki odwiedzają was chętnie i często?

Zawsze jesteśmy pozytywne i uśmiechnięte a to przyciąga.
Klientki lubią nas i doceniają. Potwierdzeniem tego niech będzie zajęcie III miejsca w kat. Butik Roku w Plebiscycie Gazety Wrocławskiej. Dziękujemy Jadwidze i Sylwii Wysockim za
zgłoszenie nas do tego liczącego się konkursu w świecie handlu
oraz wszystkim głosującym. Nagroda ta utwierdziła nas w przekonaniu, że nasze spojrzenie na modę odpowiada i młodszym
i starszym naszym klientkom. Odbieramy sygnały, że nasz sklep

R
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idealnie wpasował się w potrzeby trzebnickich modnych kobiet.
Co oferują panie swoim klientkom ?

W naszym sklepie mamy zróżnicowany asortyment. Oprócz
odzieży damskiej proponujemy bieliznę, torebki, szale oraz parasole trzebnickiej firmy „Kulik” i „Doppler”. Bardzo ważna jest
dla nas jakość ubrań. Dbamy o Panie w r. 38-50. Skupiamy się
na proporcjach, sposobie szycia i doborze materiałów. Mamy
wiedzę na ten temat i chcemy to robić. Praca ta wymaga od nas
sporo wysiłku, ale przynosi mnóstwo satysfakcji.
Co jest modne w sezonie wiosna / lato 2019 ?

W tym sezonie stawiamy na paletę barw w śmiałych połączeniach. Słoneczne żółcie, spokojne róże, lawendowe fiolety, eleganckie fuksje łączymy z kolorami ziemi – toffi, wanilią, beżem
czy khaki. Latem królują kwiaty, paski, groszki oraz styl boho.
Śledzimy trendy, ale nie są one dla nas wyrocznią.
Czy w dzisiejszych realiach łatwo jest prowadzić biznes?

TAK, ale jest jeden warunek – trzeba wkładać całe serce w to,
co się robi. Cieszyć się z sukcesów i nie poddawać się, gdy na
początku nie wszystko idzie po naszej myśli. Wizualizować swój
sukces. Dawać z siebie tyle, ile samemu chciałoby się dostać.
Czy nie żałują panie swojej decyzji o założeniu firmy?

Nie żałujemy swojej decyzji. Czujemy się potrzebne i naszą dobrą energią chętnie się dzielimy. Zadowolenie klientek i wciąż
powiększające się ich grono, jest dla nas sygnałem, by nie zwalniać tempa.
Zapraszamy wszystkie Panie pragnące ubrać się modnie i gustownie, nasze ceny są na każdą kieszeń. Cierpliwości i pomysłów w tworzeniu stylizacji Siostrom B nie brakuje. U nas znajdziecie szczere doradztwo, bo praca ta jest naszą pasją!
rozmawiała
Małgorzata Derecka
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Ku czci Pionierów Ziemi Trzebnickiej

Wiwat Maj! 3 Maj!
3 maja 2019 roku, na zaproszenie burmistrza
Marka Długozimy, uczciliśmy w Trzebnicy
228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Dokumentu, który stał się symbolem tradycji
niepodległościowych państwa polskiego.
Obchody Święta 3 Maja
w Trzebnicy rozpoczęły się uroczystą Mszą św. w intencji Ojczyzny, która odbyła się w bazylice
pod wezwaniem św. Jadwigi Śl.
i św. Bartłomieja i była koncelebrowana przez ks. dziekana Jerzego Olszówkę SDS.
Następnym punktem obchodów Uchwalenia Konstytucji
3 Maja, było przejście pocztów
sztandarowych oraz delegacji pod Krzyż Katyński i Smoleński. W imieniu burmistrza
Marka Długozimy okolicznościowe przemówienie wygłosił
przewodniczący Rady Miejskiej
Mateusz Stanisz. Podkreslił on,
że uchwalenie pierwszej w Europie, nowoczesnej konstytucji

oznaczało, że naród polski nadal
czuje się silny i ma konkretną
propozycję naprawy panującego
ustroju. Dokument regulował
m.in. zasady funkcjonowania
władz państwowych oraz prawa
i obowiązki obywateli Rzeczypospolitej Obojga Narodów, znosiła
liberum veto, wprowadziła trójpodział władzy i monarchię dziedziczną. Konstytucja gwarantowała tolerancję religijną oraz
obejmowała chłopów ochroną
państwa. Konstytucja przestała
obowiązywać w 1792 roku, ale
w świadomości Polaków, jako ta
najbardziej symboliczna została
do dziś.
Ostatnim punktem uroczystości było złożenie kwiatów pod

Dzień Pioniera Ziemi Trzebnickiej to ważne
wydarzenie dla mieszkańców Gminy Trzebnica. Tegoroczne uroczystości związane z upamiętnieniem pierwszych osadników przybyłych po wojnie na trzebnickie ziemie odbyły
się 8 maja i połączone były z 74. rocznicą zakończenia II wojny światowej.
Wszystkich zebranych przywitał Zbigniew Lubicz-Miszewski – prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej:

– Obchodzimy dzisiaj – 8 maja,
kolejną 74. rocznicę zakończenia
II wojny światowej i Narodowy
Dzień Zwycięstwa. Jest to dobra

okazja, by oddać hołd pierwszym
osadnikom, którzy tuż po wojnie,
wznosili tu – na ziemi trzebnickiej, pierwsze fundamenty naszej
Małej Ojczyzny. Dzisiaj role nieco odwróciły się – nie Pionierzy
dostają kwiaty, tylko Pionierzy
składają je w hołdzie swoim bliskim z podziękowaniem za to,
że oddali wiele lat swego życia,
by przywrócić blask spalonej
i zrujnowanej Trzebnicy oraz
okolicznym sołectwom. Dziękuję
uczniom Szkoły Podstawowej nr
3 w Trzebnicy, którzy są opieku-

Je r z y O ls zówk a SDS .

Krzyżem Katyńskim i Smoleńskim oraz Pomnikiem Sybiraka.
Po południu uroczystości konty-

nuowane były na scenie pomiędzy Trzebnickimi Stawami, gdzie
odbył się koncert pieśni patrio-

tycznych w wykonaniu zespołu
ludowego Brzykowianie.
[sh]

▶ Ze b ranyc h p r z y wit a ł p r e ze s Tr ze b nic k ie go Stowar z ys ze nia M i ł oś ników

▶ N astę p nie g ł os z ab ra ł Anto ni G o d yc k i - Ćw irko, k tó r y o p ow ie d z ia ł o hi -

▶ W imie niu b u rmist r z a M ark a D ł u goz imy se k re t ar z Danie l Buc z ak z ł oż y ł

▶ D z ie c i ze Sz ko ł y Po d st awowej nr 3 o d pali ł y z nic z .

sto rii s woj e go p r z y byc ia do Tr z e b nic y.

▶ We wsp ó lny m ś wię towaniu lic z ny u d z ia ł w z ię li p r ze d st awic ie l e s z kó ł , s ł u ż b mu ndu r o w yc h i o r g ani z acji ko m bat anc k ic h .

▶ W imie niu b u rm ist r z a M ark a D ł u g oz imy z e b ranyc h p r z y wit a ł p r zewo d nic z ąc y

▶ D e l e g acj e s k ł ad aj ą w i ąz ank i k w iatów.

ko, który wraz z rodziną musiał
opuścić Białoruskie Baranowicze, przybywając do Trzebnicy
w sierpniu 1945 roku.
Ostatnim punktem uroczystości było złożenie kwiatów i zapalenie symbolicznych zniczy pod
pomnikiem Pionierów Ziemi
Trzebnickiej. W imieniu burmistrza Marka Długozimy dokonali tego sekretarz Daniel Buczak
oraz przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Stanisz.
[sh]

3 M aj a o d by ł y się p o d k r z y ż e m Kat y ńs k im i Sm o l e ńs k im .

▶ Przedstawiciele Urzędu Miejskie-

R ad y M iej s k iej M ate u s z St anis z .

nami pomnika. Jestem ogromnie wdzięczny za to, że nowe
pokolenia są wychowywane
w duchu patriotyzmu i poznają
historię pionierskich lat Trzebnicy, ponieważ to one budują
naszą tożsamość. Dziękuję panu
burmistrzowi Markowi Długozimie za kultywowanie tradycji,
a szczególnie za powstanie tego
pomnika, który uhonorował ludzi stawiających fundamenty naszej małej Ojczyzny – zakończył
prezes TMZT przekazując głos
Antoniemu Godyckiemu-Ćwir-

▶ G ł ów ne u ro c z ystośc i z wiąz ane z uc z c ze nie m 228 . r o c z nic y u c hwal e nia Konst y t u cji

Zie mi Tr ze b nic k iej Zb ig niew Lu b ic z- M is zews k i.

▶ M s z ę ś w. w inte ncji oj c z y z ny konce l e b r owa ł k s . d z ie k an

13

10.05.2019

go: przewodniczący Rady Miejskiej
Mateusz Stanisz, radna Rady Miejskiej Maria Barbara Ciepluch oraz
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Koliński złożyli kwiaty
pod krzyżem Katyńskim i Smoleńskim oraz Pomnikiem Sybiraków.

▶ N a z dj . p r e ze s t r ze b nic k ie -

wi ąz ankę k wiatów p o d Pomnik ie m Pionie r ów.

go o d d z ia ł u Światowe go
Zwi ąz ku Żo ł nie r z y AK Ad am
Ke mp a ora z rad ny R ad y
M iej s k iej M ate u s z Ke mpa .

▶ N a sce nie p o mię d z y Tr ze b nic k imi St awami o d by ł s ię konce r t p ie ś ni p a t riot yc z nyc h w w y ko naniu ze s p o ł u lu dowe go Br z y kowianie.

▶ Wsp ó lne z dj ę c ie uc ze st ników u r o c z ystośc i.
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Trzebnicka Palarnia Kawy El Gato
El Gato w języku hiszpańskim to po prostu kot.
W pobliżu trzebnickiej Kociej Góry napijemy się
kawy z różnych stron świata: Nikaragui, Gwatemali, Etiopii czy Brazylii. Są również takie perełki
jak Ishema z Rwandy, zbierana wyłącznie przez
kobiety z lokalnej społeczności. Wszystkie to
kawy wysokiej jakości, świeżo palone właściwie
tuż za rogiem. Palenie kawy to trudne rzemiosło
i sztuka. Roasterzy mają swój styl, preferencje
i potrafią zdziałać z kawą cuda. Teraz ich pracę
można podejrzeć w Trzebnicy. To pierwsza w historii miasta prawdziwa palarnia kawy, która 23
kwietnia miała swoje oficjalne otwarcie. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali właściciele Michał i Dominika Ociepkowie oraz na zaproszenie
gospodarzy – burmistrz Marek Długozima.
▶ 23
Kawa wypalana z pasją, na miejscu, może przenieść nas w różne
krańce świata. Dominika i Michał
Ociepkowie swoje zamiłowanie
do kawy przywieźli z podróży dookoła świata. Odwiedzając liczne
plantacje, poznali od podszewki,
czym jest kawa i widzieli, jak można wydobyć z niej to, co najlepsze.
Wypalać kawę uczyli się we włoskiej stolicy kawy, w mieście Triest,
a w tajniki sztuki baristycznej
wprowadzała ich mistrzyni świata
baristów Agnieszka Rojewska.
– Jestem pełen podziwu dla
Waszej ciekawości świata i odwagi
z jaką potrafiliście Wasze doświadczenia przenieść na trzebnicki
grunt. Stworzyliście w naszym
mieście coś unikatowego w skali
regionu, a być może także i Polski.
Wasza kawa to doskonała promocja naszej gminy na zewnątrz. Tak
jak w czasie swojej podróży dookoła świata byliście wspaniałymi ambasadorami Trzebnicy, tak i teraz

dzięki waszej marce kontynuujecie
tę misję – powiedział burmistrz
i dodał: – Cieszę się tym bardziej,
że wspólnie udało nam się stworzyć Colinas de Trzebnica (wzgórza trzebnickie) – kawę, która jest
idealnym połączeniem promocji
miasta i doskonałego smaku kawy
z Gwatemali. Ja już jej próbowałem. Zachęcam do degustacji
i zapraszam do Urzędu Miejskiego,
gdzie również będzie dostępna dla
petentów. Jeszcze raz gratuluję pomysłu, odwagi i kompletnego podejścia do budowania nowej marki
na rynku szeroko pojętej trzebnickiej gastronomii.
Podczas oficjalnego otwarcia
Michał Ociepka przedstawił krótką prezentację dotyczącą kawy,
a także tego co będziemy mogli
znaleźć w ofercie nowej palarni.
Podziękował również burmistrzowi za wsparcie: – Burmistrz
Marek Długozima wspiera nas
od momentu, kiedy pierwszy raz

▶ D ominik a O c ie p k a z du m ą p r e ze nt uje w yj ąt kową k awę z t r ze b nic k iej pal arni.

k wie t nia o d by ł o się o f icjalne ot warc ie je d y nej w r e g ionie pal arni k aw y – E l G ato.
O f icj alne go p r ze c ię c ia wstę g i do konali w ł aśc ic ie l e M ic ha ł i D ominik a O c ie p kowie ora z
na ic h z ap r os ze nie b u rmist r z M are k D ł u goz im a .

przyszliśmy do niego z pomysłem
na promocję Gminy Trzebnica poprzez naszą podróż. Jest człowiekiem otwartym na nowe, dlatego
wsparł również nasz pomysł dotyczący powstania kawiarni. Dostrzegł także potencjał, który niesie
ze sobą możliwość stworzenia unikatowego regionalnego produktu.
Minął już rok, odkąd przywitał nas
Pan na wrocławskim lotnisku, po
naszej rocznej podróży. Dziś oficjalnie zaczynamy kolejną wyprawę. Dziękujemy, że jest Pan z nami
i nas wspiera.
Każda kawa to bogactwo smaków i aromatów, a dzięki rzemieślniczej pracy można wydobyć z niej
to, co najlepsze. Ziarna wypalane
są w zależności od ich przeznaczenia – do ekspresu lub filtra (kawy
przelewowe). Kawy ziarniste pakowane są w torebki 250 g i 1 kg. Ci,
którzy nie posiadają młynka, mogą

otrzymać świeżo zmielone ziarno
pod wybraną metodę parzenia.
Właściciele palarni postanowili
również rozwiązać odwieczny problem fusów w kawie. Opracowali
i rozpoczęli jako pierwsi w Polsce
produkcję Dripci (czyt. Dripki) –
jednorazowej kawy mielonej 100%
Arabiki, zamkniętej w unikalnej
torebce z filtrem. Wystarczy tylko
otworzyć saszetkę, za pomocą dołączonych uchwytów umieścić ją
w kubku i przelać wodą w temperaturze około 95 °C. Po przelaniu
kawy, filtr wyrzucamy i możemy
cieszyć się doskonałym smakiem
i aromatem świeżo palonej kawy
– bez fusów. Aktualnie Dripca
dostępna jest w trzech wersjach –
kawa mocno palona, średnio palona oraz już wkrótce bezkofeinowa.
W ofercie pojawi się również jedyna w Polsce czekolada na gorąco
i zimno prosto z Meksyku.

Palarnia El Gato mieści się przy
ulicy Kościelnej 2/4 i czynna jest
od wtorku do piątku w godzinach
7:30 – 16:00 oraz w soboty od 8:00
do 13:00. Oprócz możliwości zakupów na miejscu, palarnia dostarcza
również kawę dla podmiotów gospodarczych. Już wkrótce zostanie
uruchomiony także sklep internetowy.
Właściciele palarni stawiają mocno na ekologię, więc jeśli
mamy ochotę, na miejscu możemy
spróbować kawy podanej w 100%
biodegradowalnych kubkach.
Świeżo palona kawa z palarni El Gato dostępna jest już teraz
w ArtKawiarni przy Gminnym
Centrum Kultury, gdzie niebawem
klienci będą mogli spróbować także świeżych kaw zaparzanych metodami alternatywnymi.
[sh]

R

▶ Bu rmist r z w y ra z i ł s ł owa u z nania d l a p r z e d s i ęw z ię c ia Państ wa O c ie p ków. Pr z y p o mnia ł ,

że je s zc ze p r ze d c hw il ą by li oni am bas ad orami G miny Tr ze b nic a p o d c z as s wojej p o d ró ż y d o o ko ł a ś wiat a .

▶ M ic ha ł O c ie p k a p r ze d st aw ia now y
p r o du k t – k awę ze Wzgór z Tr ze b nick ic h „Co linas de Tr ze b nic a”.

▶ N a z ako ń c z e nie s p ot k ania goś c ie ot r z y m ali u p o m ink i w p ost ac i k aw y Co linas de Tr ze b nic a .

▶ Każ d y w t r ze b nic k im k r ó l e st wie k aw y o d naj d z ie coś d l a
sie b ie.

▶ O p owie d z ia ł on r ów nie ż o historii k aw y i p r o ce sie j ej p r o du kcj i.

▶ Kaw y można spróbować
prz y ul. Kościelnej 2/4.
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Wyjątkowa 13. edycja Jazzu w Trzebnicy
p od pat ronatem 55 Santander Jazz nad O drą Fest ival

17

wyjątkowo wdzięczny obiekt do
fotografowania. – Zupełnie inaczej słucha się jazzu fotografując
go, a inaczej fotografuje się jazz,
słuchając go – przyznaje Lech
Basel i podkreśla, że zawsze na
pierwszym miejscu jest muzyka,
dopiero potem aparat fotograficzny. Zawsze zostaje do końca
koncertu, a bywają i tak wciągające występy, podczas których
artyście wręcz szkoda czasu na
fotografowanie. Lech Basel wystawia swoje prace nie tylko przy
okazji organizowanych koncertów jazzowych, ale także m.in. we
wrocławskim Centrum Kultury
Agora. Burmistrz Marek Długozima podkreślił zaangażowanie
artysty w sztandarową imprezę
jazzową w naszym regionie –

„Jazz nad Odrą”. Lech Basel przez
kilka lat działał w biurze organizacyjnym wydarzenia. W tym
roku jego prace uświetniły 13.
edycję „Jazzu w Trzebnicy”, którą
30 kwietnia, na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy, otworzył Leszek Możdżer, tegoroczny dyrektor artystyczny Jazzu
nad Odrą, a na co dzień uznany
pianista i kompozytor. Miłośnicy jazzu wysłuchali utworów
w wykonaniu The Cuban Latin
Jazz, Karasiewicz Power Set oraz
Katarzyna Mirowska Quartet,
a w międzyczasie podziwiali niepowtarzalne fotografie Lecha Basela. Wystawa „Jazzografie” będzie dostępna dla zwiedzających
do końca maja 2019 roku.
[ak]

współczesny wizerunek naszego
miasta wzbogacony o niezwykle
atrakcyjną ofertę kulturalną(…).
Na koniec wyraził on wdzięczność burmistrzowi Markowi Długozimie oraz wszystkim osobom,
które wspierają przez lata to wydarzenie.
Jako pierwszy emocje wśród
publiczności wzbudził zespół
The Cuban Latin Jazz, który ma
na sowim koncie szereg ważnych
nagród i wyróżnień (m in. Festiwalu Jazz Nad Odrą , Grand Prix
Krokus Jazz Festival). Formacja
w trakcie koncertu prezentowała
energetyczną fuzję muzyki jazzowej, latino, uzupełnionej kubańskimi rytmami. Wraz z zespołem
mogliśmy podziwiać wyśmienitą
wokalistkę Yaremi Kordos, która
występowała z muzykami z Bueana Vista Siocial Club. Szczera
pasja, nieposkromiona energia
latynoskiej muzyki oraz wyjątkowa mieszanka melancholii
i szczęścia trafiły prosto w serca
miłośników muzyki. Muzycy

Wernisaż Jazzografie
gendarnym klubie Blue Note Jazz
Club w Nowym Jorku wręczono
mu wyróżnienie w prestiżowym
plebiscycie
Amerykańskiego
Stowarzyszenia Krytyków Jazzowych. Nagradza się tam nie tylko
muzyków jazzowych, ale także dziennikarzy i fotografików,
których praca łączy się z jazzem.
W organizowanym co roku konkursie Jazz Journalists Association Jazz Awards dzięki Lechowi
Baselowi po raz pierwszy zdjęcie
z Polski zakwalifikowało się do
ścisłego finału i z wybranymi pięcioma pracami walczyło o tytuł
„Fotografia Roku”. Zdjęcie z portugalskim jazzmanem Hernanim
Faustino wybrano z kilkuset nadesłanych do konkursu fotografii. Żywiołowi muzycy jazzowi to

Z inicjatywy burmistrza Marka Długozimy w Gminnym Centrum Kultury i Sportu
w Trzebnicy została zorganizowana wystawa
fotografii Lecha Basela – nietypowego artysty, który z powodzeniem łączy miłość do jazzu oraz fotografowania. Dziś jest uznanym
fotografikiem jazzowym o wielkiej renomie.
Ze względu na nazwę, jaką sam siebie określa
twórca – tj. „Jazzograf”, wystawę analogicznie
zatytułowano „Jazzografie”.

Tegoroczna odsłona największego jazzowego
wydarzenia, mimo swego potocznie mówiąc
„pechowego numeru” 13. edycji, okazała się
wyjątkowo szczęśliwa. Na specjalne zaproszenie Burmistrza Gminy Trzebnica –Marka
Długozimy do Trzebnicy przyjechał Leszek
Możdżer – światowej klasy pianista, jeden
z najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych, Dyrektor Artystyczny Festiwalu Jazz
nad Odrą.
Gość specjalny wspólnie z Barbarą Smaś Dyrektor Gminnego
Centrum Kultury dokonał oficjalnego otwarcia serii wyśmienitych
koncertów zaplanowanych na 30
kwietnia w sali widowiskowej
GCK oraz na scenie artKawiarni.
Wyraził on podziw wobec organizatorów za wytrwałość w wieloletniej organizacji festiwalu oraz
złożył życzenia kolejnych lat,
w trakcie których możemy zjednoczyć siły, by ta impreza nadal
rozwijała się.
Na scenie pojawił się również
Krzysztof Nartowski – związany z Jazzem nad Odrą w Trzebnicy od początku jego istnienia.
Przygotował on album ukazujący
celebrację jazzu w Trzebnicy na
przestrzeni 12 lat. Mogliśmy usłyszeć tekst, który rozpoczyna to
muzyczne kalendarium: ”Z roku
na rok Jazz nad Odrą w Trzebnicy utrwala swoją stałą obecność
na kulturalnej mapie Dolnego
Śląska(…)Dzięki marce Jazz nad
Odrą w Trzebnicy istnieje dziś
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▶ Uro c z yste g o ot warc ia 13. Jaz z u w Tr ze b nic y, na z ap r os ze nie b u rmist r z a M ark a D ł u goz i -

my, do kona ł d y re k tor ar t yst yc z ny fe st iwalu Jaz z nad O d rą Le s ze k M oż d ż e r w towar z yst wie d y re k tor GCK B arbar y Sm aś oraz K r z ys z to fa N ar tows k ie go. – G rat u luj ę Tr ze b nic y
t ak ie go gosp o d ar z a , k tór y d ba nie t y lko o w yg l ąd miast a , al e t ak ż e o k r zewie nie ku l t u r y – p owie d z ia ł Le s ze k M oż d ż e r.

zachęceni oklaskami publiczności dwukrotnie bisowali w sali
widowiskowej. Zespół wystąpił
w składzie: Roland Grzegorz
Abreu Krysztofiak – kontrabas,
Taras Backovskyy – saksofon,
Bartek Zientara – piano, Osmar
Pegudo – congas, Nando Del Rio
– instrumenty perkusyjne.
O godzinie 20:30 zabrzmiał na
scenie zespół Karasiewicz Power
Set, którego stylistyka oscylowała
wokół elektrycznego jazzu z elementami funky oraz bluesa. Doświadczeni studyjnie muzycy dali
popis swojej wirtuozerii. Koncert
przeplatany był opowieściami lidera zespołu Rafała Karasiewicza,
który opowiadał o kulisach po-

▶ Jako p ie r ws z y na sce nie z ap r e ze ntowa ł się ze sp ó ł The Cu ban L at in Jaz z .

wstawania wybranych utworów.
Czas spędzony przy dźwiękach
Karasiewicz Power Set był dawką
pozytywnej energii, muzycy nieustanie zaskakiwali słuchaczy instrumentalnymi improwizacjami.
Zespół wystąpił w składzie: Rafał
Karasiewicz – keyboards, Adam
Wendt – saksofon, Tomasz Pacanowski – gitara, Tomasz Grabowy
– bas, Artur Lipiński – perkusja.
O 22:00 na scenie artKawiarni
rozpoczęło się muzyczne spotkanie z formacją Katarzyna Mirowska Quartet. Wszechstronna wokalistka, zaprosiła do współpracy
pianistę Marka Markowskiego,
kontrabasistę Tomasza Wilczyńskiego oraz perkusistę Przemysła-

wa Jarosza, z którymi zaśpiewała
standardy jazzowe we własnym
ujęciu. Koncert odsłaniał różnorodne barwy i odcienie muzyki
jazzowej. Słuchacze oczarowani
byli umiejętnościami wokalnymi
Katarzyny Mirowskiej oraz jej
oryginalnymi interpretacjami.
13. Festiwal Jazzu w Trzebnicy
zakończył się jam session z udziałem Izabelli Możdzeń oraz członków zespołu IM Fanki Tim.
Kolejna edycja Jazzu w Trzebnicy już za rok. Organizacja tegorocznej edycji Jazzu nad Odrą była
wsparta przez sponsorów: Tarczyński S.A, Elmar, Sanko, Fura,
Hotel Trzebnica.
[ak]

Wszystko dlatego, że pasja artysty jest ściśle powiązana z jazzem, który w XX wieku podbił
świat i stał się prawdziwym fenomenem muzycznym. Twórczość
artysty sięga wiele lat wstecz i zo-

stała doceniona na rozmaitych
konkursach oraz festiwalach.
Największy zaszczyt spotkał
artystę w czerwcu 2016 roku,
kiedy w znanym wszystkim miłośnikom światowego jazzu, le-

▶ Wspólne zdjęcie uczestników wernisażu w ystaw y fotografii Lecha Basela.

▶ Le c h B ase l ł ąc z y w s wej t wó rc z oś c i m i ł oś ć do j a z z u o ra z f oto g raf ii.

▶ O g o d z inie 20 :30 z ab r z mia ł na sce nie ze s p ó ł K aras iewic z Powe r Se t .

fot. TRAVART Paweł Kucharski

▶ Lic z nie ze b rani gośc ie w ys ł uc hali k r ót k ie go b io g ramu ar t yst y, k tór y z ys k a ł u z nanie w ś w ie c ie f oto g raf ii , z doby waj ąc w y r óż nie nie w p r e st i ż ow y m p l e b isc yc ie Am e r y k ańs k ie go Stowar z ys ze nia K r y t yków Jaz zow yc h .
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▶ G rat u l acj e ar t yśc ie z ł oż y ł r ów nie ż b u rm ist r z M are k D ł u goz im a .
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Szanowni Beneficjenci!
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe w Trzebnicy
zwraca się z uprzejmą prośbą o niezwłoczne składanie

„Wniosków o przyznanie płatności na rok 2019r.”

▶ Pu b lic z ność zg r o m ad z ona w s ali w i d ow is kowo - k inowej G minne g o Ce nt ru m Ku l t u r y ba wi ł a s i ę ś wie t nie.

▶ N a z akońc ze nie w Ar t K awiarni o d by ł s ię konce r t f orm acji

Kat ar z y na M ir ows k a Q u ar te t ora z jam se ss ion z I z ab e l ą
M oż d ż e ń i ze sp o ł e m I M Fank i Tim .

Wnioski należy złożyć za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus znajdującej się na stronie www.arimr.gov.pl
Termin przyjmowania wniosków upływa w dniu 15 maja 2019r.
Biuro Powiatowe w Trzebnicy ul. Milicka 23 jest czynne
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30
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Odeszła Marianna Słomska

Czasem spotykałem ją na dep-

taku, kiedy spacerowała. Emanowało z niej ciepło, była pełna
serdeczności, życzliwości. Była
bardzo żywo zainteresowana
tym, co się dzieje w Trzebnicy.
Często, kierowana troską o rozwój swojej „Małej Ojczyzny”,
miała pytania, zgłaszała cenne
uwagi, sugestie i propozycje.
Zawsze służyła pomocą, dobrą
radą, uśmiechając się przy tym
życzliwie. Ludzie, którzy bliżej
jej nie znali, widzieli elegancką starszą panią, podchodzącą
z dystansem do wielu spraw.
I chociaż życie nie skąpiło jej
cierpień i trosk (nagle straciła
swoich bliskich – męża i syna),
nigdy na te tematy nie rozmawiała. Wydawało się jakby choroba, zmartwienia, powszednie
smutki, całkiem ją omijały.

1940 – 2019

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

Potrafiła zawsze rozdawać
uśmiechy, jako pielęgniarka
wiedziała, jak bardzo sercu
potrzebny jest optymizm. Niektórzy nazywali ją posłańcem
nadziei, dla innych była gwarantem ozdrowienia,

Nasza Pani Dyrektor
Na początku lat 70. w Trzebnicy powstało drugie przedszkole
publiczne przy ul. Wojska Polskiego. W 1979 roku pierwszym
dyrektorem nowej placówki
została pani Czesława Bauza.
Kierowała przedszkolem przez
kolejnych 11 lat, do września
1990 roku. W sercach wielu
trzebniczan zapisała się jako
osoba niezwykle przedsiębiorcza, która z oddaniem i poświęceniem tworzyła dla najmłod-

szych trzebniczan nowe miejsce
zabawy, odpoczynku i edukacji. W czasie stanu wojennego
i kryzysowej sytuacji ekonomicznej w kraju pani Czesława
szukała wsparcia nawiązując
współpracę z licznymi firmami
i istniejącymi wówczas zakładami pracy. W tamtych czasach
był to jedyny sposób, by wyposażyć przedszkole w ręczniki,
dywany, naczynia kuchenne,
materiały papiernicze, a nawet
zabawki. Miałem ten zaszczyt,
że znałem panią Czesławę osobiście i przez jakiś czas współ-

Na kamieniu sobie leżał –
dawne to doprawdy dzieje –
przodek mój
Mistrzbur kocina,
strzegąc grodu bram.
Słuch i węch – to zmysły kota,
bo z widzeniem kiepsko trochę.
Dźwięki słyszy jak nietoperz.
Kot – to strażnik nasz.

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

„Nie umiera ten kto, pozostaje w sercu i pamięci bliskich.”

Głównym celem, który przyświecał jej zaangażowaniu
w tworzenie przedszkola było
to, by najmłodsi nie odczuwali
skutków trudnej – gospodarczej, ekonomicznej i politycznej sytuacji w kraju. Ponadto
dziś we wspomnieniach wielu
z nas została niezwykła atmosfera, która panowała wokół
przedszkola – była to atmos-

Z ogromnym bólem przyjąłem wiadomość o śmierci

autor ilustracji:
Marta Mroczek

ks. Jan Twardowski

pracowaliśmy ze sobą. Z żoną
Elżbietą zawsze doświadczaliśmy od niej wiele życzliwości,
a także sympatii.

W. Szymborska

Wyrazy żalu i współczucia Rodzinie i Bliskim
składa
Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima

Pieśń III Trzebniczka

Dołączyła do swoich bliskich,
licznych przyjaciół, znajomych
i pewnie tam czeka na nas…

"Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci"

Śp. Czesławy Bauzy

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

1 maja 2019 r. odeszła cicho
i prawie niepostrzeżenie, nie
chcąc nikogo obciążać swoimi
problemami. Wierzę, że teraz
stoi przed Panem z ogromnym
naręczem wszystkich swoich
dobrych uczynków, z bandażem
miłosierdzia i plasterkami nadziei.

Odeszła Czesława Bauza
Śp. Czesława Bauza

19

Koty Trzebnickich Wzgórz

„Pokój Ci wieczny w cichej krainie, Gdzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie, Gdzie słyszysz Boga głos
serdeczny, Pokój Ci wieczny.”
Marianna Słomska (z domu
Pawlak) urodziła się w Żerkowie w 1940 r. W latach 19691993 pracowała w Zespole
Opieki Zdrowotnej w Trzebnicy,
potem przez rok w Obornikach
Śląskich, a od 1994 do 2000
roku w Szpitalu św. Jadwigi Śl.
Mieszkała w Trzebnicy przy ul.
Daszyńskiego 45. Była członkiem Zarządu Towarzystwa
Miłośników Ziemi Trzebnickiej, gdzie pełniła funkcję sekretarza. Włączała się czynnie
i z ogromnym zapałem w organizację wielu imprez i spotkań.
Była również członkiem wrocławskiego Towarzystwa Ferenca Liszta. Swoją osobowością,
serdecznością wprowadzała zawsze ciepłą atmosferę.

10.05.2019

fera pewnej wspólnotowości
i
współodpowiedzialności.
Ogromne zaangażowanie rodziców w tworzenie i rozwój
placówki było naprawdę czymś
budującym i przybierało przeróżne formy. Ta rodzinna atmosfera, którą posiada przedszkole, jest tym, co przekujemy
dziś kolejnym pokoleniom. Pani
dyrektor Czesława Bauza –
serdecznie pożegnana przez
współpracowników przeszła na
emeryturę po 33 latach pracy
pedagogicznej w roku 1990.

W maju tego roku pożegnaliśmy ją jako trzebniczanie po raz
drugi. Tym razem jej ziemska
wędrówka dobiegła końca.
Z ogromny żalem, smutkiem,
a także oddając należyty szacunek śp. Pani Czesławie Bauzie
w imieniu własnym i wszystkich mieszkańców Gminy
Trzebnica składam najserdeczniejsze kondolencje rodzinie
zmarłej i bliskim.
Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Czesławy Bauzy
wieloletniej Dyrektor Przedszkola nr 2,
zaangażowanej w rozwój placówki
oraz dbającej o dobro najmłodszych
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim
składają
Dyrektor Gminnego Przedszkola nr 2 Katarzyna Stępień
oraz wszyscy pracownicy

Kot TRZEBNICZEK
Powstała w V w. n.e. osada nad strumieniem Sąsiecznica rozrastała się w tempie błyskawicznym. Jak grzyby po deszczu wyrastały domy, ulice i place. Na powstałym targu kupowano i sprzedawano wiele towarów nawet z dalekich stron. Od 1138 roku nie
mówi się już o osadzie nad Sąsiecznicą3, a o nowym polskim mieście Trzebnicy. Burzono stare domy, a na ich miejscu stawiano bardziej okazałe. Wzrastała liczba gościńców, warsztatów rzemieślniczych. Pomyślano również o odpoczynku mieszkańców,
stąd karczmy, w których po ciężkiej pracy – biesiadowali przy winie, rodem z okolicznych winnic, miodzie czy piwie, przybyli tu osadnicy. A o czym rozprawiano? Głównie o plonach, czyli jaka będzie aura? O bezpieczeństwie, czyli jak bronić się przed
rzezimieszkami, bowiem bogacące się miasto przyciągało różnej maści przestępców.
Z tego też powodu, poza miastem, stacjonował niewielki garnizon wojska, którego
zadaniem było dbanie o bezpieczeństwo miasta i jego mieszkańców. Na okolicznych
wzgórzach i traktach prowadzących do miasta rozmieszczono odpowiednie posterunki. Najważniejsze decyzje należały do tzw. „głowy miasta”. Mądry władca czuwał
nad rozwojem, dobrobytem i bezpieczeństwem osadników i cieszył się szacunkiem,
a jego autorytet był czymś niepodważalnym. Codziennie rano odwiedzał najważniejsze punkty miasta, rozmawiał z mieszkańcami, słuchał ich, w razie potrzeby doradzał.
Kiedy była taka potrzeba, rozstrzygał spory. Mieszkańcy szanowali swojego władcę,
szanowali się nawzajem i szanowali też zwierzęta, które żyły razem z nimi. Szczególną troską obdarzali niepozorne, małe stworzenia, które pilnowały ich spichlerzy
przed gryzoniami. Już od wielu dziesiątek lat zauważyli, iż kiedy w gospodarstwie
żyją koty, straty zboża są niewielkie. Część kotów wybrała wolność i przechadzała się
wśród strażników pilnujących powstałego miasta. Trzebniccy strażnicy polubili koty,
a szczególnie jednego szaro-burego kocura. Był większy od innych. Siadał na wielkim
kamieniu przy kwaterze dowódcy i wygrzewał się w promieniach słońca, rozglądając bacznie po okolicy. Nie garnął się specjalnie do łapania myszy. Strażnicy śmiejąc
się, mówili, że to dowódca kotów i nazwali go Trzebniczek. Kiedy władca Trzebnicy

przyjmował codzienny meldunek o stanie bezpieczeństwa miasta od dowódcy straży,
przybiegał też Trzebniczek i przysłuchiwał się wymianie zdań. On też czuwał nad bezpieczeństwem. Był przecież przedstawicielem drapieżników. Pewnego wieczora, kiedy
koty wyruszały na łowy, Trzebniczek nagle wstał i wyprężył grzbiet. Miał dobry słuch
i doskonały wzrok. Coś dziwnego działo się w okolicy. Jakiś ruch, jakiś dziwny zapach.
Czuł, że miastu grozi niebezpieczeństwo. Dowódca straży zauważył dziwne zachowanie kota i natychmiast postawił w stan gotowości całe wojsko, a niebawem dało się
słyszeć głosy grabieżców chcących napaść na Trzebnicę. Strażnicy wraz z mieszczanami odpierali ataki nieprzyjaciela. Walka była zaciekła. Trzebniczek również udzielał
się w walce – skakał po najeźdźcach, drapał ich po twarzy, oczach i ramionach. Po
wielu godzinach Trzebnica została uratowana, a napastnicy odparci. Kot Trzebniczek
ponownie usiadł na swojej skale i rozglądał się spokojnie po okolicy. Wieść o kocie,
który pierwszy ostrzegł mieszkańców przed napaścią nieprzyjaciela, obiegła całe miasto. Kiedy dowódca straży meldował swojemu władcy, iż miasto ponownie uratowano,
przy jego nodze siedział kot Trzebniczek i prężył małą pierś. Władca schylił się, pogłaskał kota po grzbiecie i cicho powiedział„…ty też byłeś dzielny, też uratowałeś moje
miasto… – po czym w nagrodę dał kotu smakowity kawałek mięsa. Dobry i mądry
władca pamięta o wszystkich, nawet o tych najmniejszych. Od tej pamiętnej chwili mieszkańcy Trzebnicy wiedzieli, że kiedy kot z pozoru leniwie śpi i wygrzewa się
w promieniach słońca, są bezpieczni. I ta wiara w opiekę kotów nad miastem pozostała
do dnia dzisiejszego. Na miejscu wspomnianej skały powstał kilkanaście wieków później Urząd Miasta i Gminy Trzebnica. Przed urzędem, w którym pracuje współczesny
władca Trzebnicy, straż pełni kot Trzebniczek. Jego nieruchoma postawa to znak, że
władca dba o miasto i jego mieszkańców, a Trzebnica jest bezpieczna. Ale jeśli ktoś
kiedykolwiek na to piękne miasto podniesie rękę, będzie mu szkodził i krzywdził jego
mieszkańców, kot ożyje i stanie do walki, jak kiedyś, kiedy było trzeba…
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GKS POLONIA TRZEBNICA
Pierwsze zwycięstwo w tej rundzie
W ramach 25 kolejki IV ligi grupy
dolnośląskiej (wschód) podejmowaliśmy na wyjeździe zespół
Zjednoczeni Żarów. Od początku
spotkania było widać, że drużynie
bardzo zależy na zwycięstwie i już
w 15 minucie na listę strzelców wpisał się Krystian Jajko. Do przerwy

wynik nie uległ zmianie choć mogliśmy podwyższyć prowadzenie.
Najbliżej był Artur Wawrzykowski,
którego strzał zatrzymał się na
poprzeczce. Na drugą połowę wyszliśmy bardzo nieskoncentrowani i zaczęli to wykorzystywać nasi
przeciwnicy, którzy w 11 minut

strzelili aż 3 bramki. To jednak nie
wystarczyło by odebrać nam chęci
na zwycięstwo i po dwóch trafieniach Adriana Puchały oraz jednym Rafała Miazgowskiego udało
się wygrać spotkanie i przywieźć 3
punkty do Trzebnicy. Zjednoczeni
Żarów – Polonia Trzebnica 3:4 (0:1)

23

10.05.2019

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

M.

Pkt.

Z.

R.

P.

Bramki

1. Śląsk II Wrocław
25 69 23
0
2
95-13
2. Górnik Wałbrzych
25
62
19
5
1
64-21
3. Polonia-Stal Świdnica
25
53
16
5
4
48-22
4. Orzeł Prusice
25 44
14
2
9
53-42
5. Sokół Wielka Lipa
25
41
12
5
8
55-38
6. Sokół Marcinkowice
25
37
11
4
10
52-40
7. Bielawianka Bielawa
25 36
10
6
9
42-37
8. Unia Bardo
25 34
11
1
13
46-48
9. Polonia Trzebnica
25 34
10
4
11
39-54
10. Piast Żerniki (Wrocław)
25
32
9
5
11
41-40
11. GKS Mirków/Długołęka
25
27
8
3
14
42-70
12. Piast Nowa Ruda
25
27
9
0
16
34-57
13. Orzeł Ząbkowice Śląskie
25
26
7
5
13
37-58
14. MKP Wołów
25 22
7
1
17
35-58
15. Zjednoczeni Żarów
25
17
5
2
18
28-81
16. Nysa Kłodzko
25
14
4
2
19
41-73
Kolejka 25 – 4-5 maja Unia Bardo 2-0 Sokół Wielka Lipa / GKS Mirków/Długołęka 3-2 Piast Żerniki (Wrocław) / Zjednoczeni Żarów 3-4 Polonia Trzebnica
/ Bielawianka Bielawa 5-0 Nysa Kłodzko / Orzeł Ząbkowice Śląskie 0-8 Śląsk II
Wrocław / Piast Nowa Ruda 2-1 MKP Wołów / Polonia-Stal Świdnica 2-0 Orzeł
Prusice / Górnik Wałbrzych 2-0 Sokół Marcinkowice /
Kolejka 26 – 11-12 maja Nysa Kłodzko – Górnik Wałbrzych / Sokół Marcinkowice – Polonia-Stal Świdnica / Orzeł Prusice – Polonia Trzebnica / Zjednoczeni
Żarów – Piast Żerniki (Wrocław) / GKS Mirków/Długołęka – Piast Nowa Ruda /
MKP Wołów – Orzeł Ząbkowice Śląskie / Śląsk II Wrocław – Sokół Wielka Lipa
/ Unia Bardo – Bielawianka Bielawa
Klasa A 2018/2019, grupa: Wrocław II
Nazwa

Szkolenie "Młodych Orłów" za nami

R

E

K

L

A

M

Dnia 25 kwietnia na obiektach
Polonii Trzebnica odbyło się szkolenie Akademia Młodych Orłów.
W szkoleniu brali udział trenerzy
z powiatu trzebnickiego. Tematem przewodnim była "Piłka nożna
bez dyskryminacji". Zajęcia były
podzielone na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej prowadzący wielokrotnie podkreślał, że dzieci powinny
cieszyć się piłką i traktować to jako
zabawę oraz z szacunkiem podchodzić do swoich rówieśników.
Bardzo uczulał na zachowanie ro-

A

dziców, którzy często negatywnie
nastawiają swoje pociechy wobec
innych drużyn oraz wywierają
presję na wynik. – Już wcześniej
podkreślałem, iż moim zdaniem
zdecydowana większość rodziców
zapisuje swoje dziecko na trening
w trosce o jego rozwój ruchowy
i socjalizację. I to powinno stać
na pierwszym miejscu, a nie wytwarzanie niepotrzebnej presji.
Pamiętajmy o tym, że to są dzieci
i potrzebują dzieciństwa, czyli czasu dla siebie przeznaczonego na
zabawę. Ciągłe turnieje i wyjazdy

weekendowe im to uniemożliwiają, a dodatkowo wzbudzają chęć
niezdrowej rywalizacji – skomentował prezes GKS Polonia Trzebnica Andrzej Traczyk. W części
praktycznej na boisku były pokazane różne ćwiczenia taktyczne,
zakończone gierką zadaniową. Po
tych zajęciach nastąpiła selekcja
i wybór najlepszych młodych zawodników z naszego regionu i zaproszenie ich do dalszego etapu
projektu Akademia Młodych Orłów, w których wezmą udział wraz
z rówieśnikami z innych powiatów.

M.

Pkt.

Z.

R.

P.

Bramki

1. Barycz Sułów
19
42
13
3
3
55-17
2. Burza Godzieszowa
19
41
13
2
4
70-27
3. Lotnik Twardogóra
19
40
13
1
5
55-29
4. Błysk Kuźniczysko
19
40
12
4
3
50-28
5. Zenit Międzybórz
19
35
11
2
6
54-33
6. Barycz Milicz
19
35
11
2
6
57-30
7. Widawa Kiełczów
19
28
8
4
7
44-48
8. KS Łozina
19
28
8
4
7
28-22
9. Plon Gądkowice
19
26
8
2
9
48-40
10. Pogoń Syców
19
25
7
4
8
47-49
11. Iskra Pasikurowice
19
19
5
4
10
32-42
12. KS Dobroszów
19
16
5
1
13
30-48
13. KS Łazy Wielkie
19
4
1
1
17
24-110
14. LZS Solniki Małe
19
3
1
0
18
15-86
Kolejka 19 – 4-5 maja LZS Solniki Małe 4-5 Widawa Kiełczów / KS Dobroszów 1-4 KS Łozina / Iskra Pasikurowice 1-1 Barycz Sułów / Błysk Kuźniczysko
2-0 Barycz Milicz / Lotnik Twardogóra 4-0 Pogoń Syców / Plon Gądkowice 3-0
KS Łazy Wielkie / Zenit Międzybórz 1-3 Burza Godzieszowa /
Kolejka 20 – 11-12 maja Widawa Kiełczów – Zenit Międzybórz / Burza Godzieszowa – Plon Gądkowice / KS Łazy Wielkie – Lotnik Twardogóra / Pogoń
Syców – Błysk Kuźniczysko / Barycz Milicz – Iskra Pasikurowice / Barycz Sułów
– KS Dobroszów / KS Łozina – LZS Solniki Małe
Klasa B 2018/2019, grupa: Wrocław II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nazwa

M.

Pkt.

Z.

R.

P.

Bramki

Spartan Marszowice
Sparta Wszemirów
Sparta Skarszyn
LKS Krzyżanowice (k. Wrocławia)
Błyskawica Szewce
LKS Krościna Wielka
Avia Ozorowice
Płomień Wisznia Mała
Tomtex Widawa Wrocław
Grom Ligota Piękna
Sparta Będkowo
Błękitni Pawłów Trzebnicki
LKS Paniowice
Amesko Szczytkowice

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

50
46
46
41
35
35
27
24
21
20
14
9
14
3

16
14
15
13
11
11
8
7
6
6
4
3
4
1

2
4
1
2
2
2
3
3
3
2
2
0
2
0

1
1
3
4
6
6
8
9
10
11
13
16
13
18

89-28
92-22
93-16
69-24
57-46
78-47
50-57
41-57
41-52
39-53
24-81
29-94
27-65
14-101

Amesko Szczytkowice i LKS Paniowice wycofały się z rozgrywek po rundzie jesiennej.

Turniej w Opalenicy

GKS POLONIA TRZEBNICA
Wysoka wygrana w Oławie
W sobotę 4 maja, drużyna trampkarzy wygrała na wyjeździe z zespołem Moto-Jelcz
Oława aż 10:0. – W pierwszej połowie gra
była wyrównana i nic nie wskazywało na
tak wysoki wynik, choć i tak udało nam się
zdobyć 2 gole. W drugiej połowie od samego początku narzuciliśmy swoje tempo
gry i dzięki temu stworzyliśmy sobie bar-

Żywienie w profesjonalnym sporcie
dzo dużo dogodnych sytuacji z czego aż 8
strzałów wpadło do bramki. Cieszy również
postawa naszych obrońców, którzy przez
cały mecz odpowiedzialnie bronili dostępu
do własnej bramki – powiedział po meczu
trener. Na listę strzelców wpisali się: Filip
Kapinos x4, Maciek Staniewski x3 oraz Kamil
Zawadzki x3. Gratulujemy wygranej!

W Gminnym Centrum Kultury i Sportu odbyła się konferencja żywieniowa poprowadzona przez Panią dr inż. Aleksandrę
Zagrodną z Zakładu Medycyny Sportu
i Dietetyki – AWF Wrocław. Warto dodać, że
Pani Aleksandra jest również dietetykiem
ekstraklasowego Śląska Wrocław. Tematem
spotkania było ŻYWIENIE W PROFESJONALNYM SPORCIE. W wydarzeniu wzięli udział
wszyscy trenerzy z naszej akademii oraz
kilku gości z różnych dyscyplin sportowych.

Grupa żaków trenera Pawła Kapinosa brała udział w jednym
z najlepszych turniejów w Polsce
OPALENICA CUP 2019. W ciągu
dwudniowego pobytu zawodnicy mierzyli się z takimi drużynami

jak Śląsk Wrocław, Pogoń Szczecin,
Akademia Piłkarska Reissa czy angielskie Luton Londyn. Cały turniej
stał na bardzo wysokim poziomie
i było to na pewno cenne doświadczenie dla młodych piłkarzy jak

i trenera. Ponadto zawodnicy byli
zakwaterowani w hotelu REMES,
gdzie na EURO 2012 gościła reprezentacja Portugalii. Ciekawe kto
miał pokój Cristiano Ronaldo?

W trosce o zdrowie młodych zawodników
oraz drużyna seniorska. Rodzice
byli bardzo zadowoleni z takiej
inicjatywy, ponieważ jak twierdzą
wcześniej nie mieli takich możliwości, a często ich pociechy borykały
się z różnego typu urazami kostno-mięśniowymi. Doktor J. Jonkisz
powiedział: – U młodych zawodników bardzo ważna jest szybka dia-

Klasa B 2018/2019, grupa: Wrocław III
Nazwa

M.

Pkt.

Z.

R.

P.

Bramki

1. Dąb Dobroszyce
15
37
11
4
0
41-8
2. Victoria Zawonia
15
34
11
1
3
56-15
3. Sokół Kaszowo
14
27
8
3
3
30-14
4. Olimpia Bukowinka
14
26
8
2
4
34-24
5. Grom Szczodrów
14
24
7
3
4
39-35
6. Sokół Ujeździec Wielki
15
21
6
3
6
37-22
7. Orzeł Biedaszków Wielki
14
19
5
4
5
37-46
8. KS Komorów
14
16
5
1
8
25-34
9. Sokół Ujeździec Mały
15
14
4
2
9
39-41
10. KS Postolin
15
8
2
2
11
11-44
11. Sokół Sokołowice
15
1
0
1
14
14-80
Kolejka 19 – 4-5 maja / Pauza: Sokół Sokołowice, Dąb Dobroszyce, Grom
Szczodrów. / Olimpia Bukowinka 2-0 Sokół Kaszowo / Orzeł Biedaszków Wielki 6-3 KS Komorów / Victoria Zawonia 4-0 KS Postolin / Sokół Ujeździec Mały
3-2 Sokół Ujeździec Wielki /
Kolejka 20 – 11-12 maja / Pauza: Dąb Dobroszyce / Sokół Kaszowo – Sokół
Ujeździec Mały / Sokół Ujeździec Wielki – Victoria Zawonia / KS Postolin – Sokół Sokołowice / Grom Szczodrów – Orzeł Biedaszków Wielki / KS Komorów
– Olimpia Bukowinka

Kluczowym elementem w rozwoju zawodników jest wprowadzanie odpowiednich nawyków żywieniowych już od najmłodszych
lat. Szczególną rolę w tym procesie odgrywają rodzice, którzy w największym stopniu
mogą pomóc kształtować ich wybory żywieniowe – podsumowała Pani Aleksandra.
Kolejnymi etapami będą konferencje dla
zainteresowanych rodziców, którzy również
zaczerpną wiedzy nt. odżywiania w sporcie
swoich dzieci.

17 kwietnia w budynku Gminnego
Klubu Sportowego Polonii Trzebnica odbyły się bezpłatne konsultacje
lekarskie przeprowadzone przez
specjalistę od medycyny sportowej
lekarza-ortopedę Jakuba Jonkisza.
Konsultacje trwały do późnych
godzin wieczornych i skorzystali
z nich zawodnicy naszej akademii

Kolejka 19 – 4-5 maja Grom Ligota Piękna 3-0 Amesko Szczytkowice (wo) /
LKS Krościna Wielka 1-3 Sparta Skarszyn / LKS Krzyżanowice (k. Wrocławia)
4-2 Błękitni Pawłów Trzebnicki / LKS Paniowice 0-3 Avia Ozorowice (wo) /
Płomień Wisznia Mała 2-2 Tomtex Widawa Wrocław / Sparta Będkowo 1-4
Spartan Marszowice / Błyskawica Szewce 1-3 Sparta Wszemirów
Kolejka 20 – 11-12 maja Amesko Szczytkowice – Błyskawica Szewce / Sparta
Wszemirów – Sparta Będkowo / Spartan Marszowice – Płomień Wisznia Mała
/ Tomtex Widawa Wrocław – LKS Paniowice / Avia Ozorowice – LKS Krzyżanowice (k. Wrocławia) / Błękitni Pawłów Trzebnicki – LKS Krościna Wielka /
Sparta Skarszyn – Grom Ligota Piękna

Klasa C 2018/2019, grupa: Trzebnica

gnoza, gdyż pozwala ona na skuteczne wyleczenie urazu u dziecka
i dalsze kontynuowanie jego pasji.
Cykliczne przeprowadzanie takich
konsultacji w dużym stopniu zapobiegnie trwałym urazom wśród
dzieci z akademii Polonii Trzebnica.
O kolejnym terminie konsultacji poinformujemy już wkrótce.

Nazwa

M.

Pkt.

Z.

R.

P.

Bramki

1. Masłovia Masłów
15
39
13
0
2
89-22
2. Pirania Radziądz
15
33
11
0
4
70-40
3. Piorun Koniowo
15
24
8
0
7
51-36
4. Struga Czatkowice
15
21
7
0
8
45-55
5. LZS Komorowo
14
9
3
0
11
28-54
6. Start Bychowo
14
6
2
0
12
23-99
Kolejka 15 – 27-28 kwietnia Masłovia Masłów 9-1 Struga Czatkowice / LZS
Komorowo 1-3 Piorun Koniowo / Pirania Radziądz 8-0 Start Bychowo
Kolejka 16 – 8-9 czerwca Pirania Radziądz – Masłovia Masłów / LZS Komorowo – Start Bychowo / Struga Czatkowice – Piorun Koniowo/
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Konkurs Bezpieczeństwo w Ruchu

Kolejne medale naszych pływaków

SP nr 1
27 marca w Szkole Podstawowej
w Boleścinie odbył się finał gminny Konkursu Bezpieczeństwo
w Ruchu Drogowym. Do rywalizacji przystąpiło 6 drużyn z całej gminy: SP 2, SP 3, SP Masłów, SP Kuźniczysko, SP Boleścin, no i nasza
reprezentacja SP 1: drużyna składa
się z dwóch dziewczynek i dwóch
chłopców – Julia Krężlik, Natalia
Wołoszyn, Norbert Katura i Alan
Łuczyński. Po rozdaniu testów eg-

Niespełna dwa tygodnie po sukcesach w Ostrzeszowie, zawodnicy 7 Zdrój Trzebnica stanęli na
starcie zawodów w Oleśnicy, w VIII Międzynarodowym Mitingu Pływackim. W dniach 13-14
kwietnia kadra naszych pływaków w składzie:
Marcin Michalczuk, Monika Michalczuk, Antoni
Tomalik, Aleksander Tomalik, Jakub Okoń, Aleksandra Majchrzak, Oliwia Zielińska, Piotr Kumala
oraz Adrian Czapor, zmierzyła się z 350 zawodnikami z 38 klubów z Polski i zagranicy. Dwudniowe zmagania przyniosły wiele emocji i świetnych wyników.
Już w pierwszy dzień rywalizacji
zawodnicy Gminnego Klubu Pływackiego pokazali, że są w dobrej
formie. Monika Michalczuk wywalczyła trzy medale – dwa srebrne
na dystansie 50 m stylem grzbietowym, 200 m stylem dowolnym
oraz brązowy medal na 100 m
stylem zmiennym. Jeszcze lepiej
spisał się Marcin Michalczuk, który
na dystansie 200 m stylem dowolnym z czasem 2:34,23 wywalczył
złoty medal oraz brązowy na 100
m stylem zmiennym. Wielkie brawa należą się również specjaliście
od stylu klasycznego i motylkowego, którym jest Jakub Okoń.
Kuba w pierwszym dniu zdobył
dwa brązowe medale na swoich

dystansach. Równie dobrze zaprezentował sie Antoni Tomalik, który
na wywalczył srebrny medal. Pozostali nasi zawodnicy, chodź nie
stawali na podium, prezentowali
równie wysoki poziom i poprawiali
swoje rekordy życiowe.
Drugi dzień rywalizacji dostarczył jeszcze większą dawkę emocji. Marcin Michalczuk rozpoczął
zawody od startu w finale na 50
m stylem dowolnym. Wywalczony
czas 0:31,92 dał mu świetne drugie
miejsce i srebrny medal. Do medalowego dorobku dorzucił jeszcze
brąz na 100 m stylem grzbietowym i srebro na 100 m stylem dowolnym.
Oprócz rywalizacji indywidual-

nej nasi zawodnicy wraz z przyjaciółmi z MKS ,,ROKITA" Brzeg Dolny wystartowali na zakończenie
zawodów w sztafecie 4 x 50 m stylem zmiennym. Połączone składy
dwóch klubów wywalczyły wysokie piąte miejsce w sztafecie kobiet
oraz czwarte miejsce w rywalizacji
mężczyzn. Dziewczęta popłynęły
w składzie: Michalczuk, Majchrzak,
Rak, Różańska a chłopcy: Michalczuk, Okoń, Tomalik Aleksander
oraz Szymon Sinkowski.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom sukcesów i już dziś zapra-

szamy do kibicowania podczas
kolejnych startów. – Takie osiągnięcia nie byłby możliwe, gdyby nie stałe wsparcie burmistrza
Marka Długozimy. Dziękujemy
i obiecujemy kolejne sukcesy oraz
dobrą promocję Gminy Trzebnica
na zewnątrz – mówi trenerka Dominika Duszak.
Złote medale: 200 dowolny
MICHALCZUK Marcin (2:34.23).
Srebrne medale: 100 zmienny
MICHALCZUK Marcin (1:25.06), 50
grzbietowy MICHALCZUK Monika
(40.34), 50 grzbietowy TOMALIK

Antoni (41.00), 200 dowolny MICHALCZUK Monika (2:42.91), 50
dowolny MICHALCZUK Marcin
(31.92), 100 dowolny MICHALCZUK Marcin (1:10.53)
Brązowe medale: 100 zmienny
MICHALCZUK Monika (1:28.51),
100 motylkowy OKOŃ Jakub
(1:26.71), 200 dowolny OKOŃ Jakub (2:39.91), 100 grzbietowy MICHALCZUK Marcin (1:25.29), 200
zmienny OKOŃ Jakub (3:01.37), 50
klasyczny OKOŃ Jakub (44.97)
[alat]

SP nr 1
Uczniowie naszej szkoły, głównie
uczestnicy kółka ekologicznego
i przyrodniczego z klas 4a, 4b, 4c i 5b
pod opieką nauczycieli: Beaty TreliŻelazko, Lidii Rojewskiej i Moniki
Wojewódki, brali udział w wycieczce do Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego. Celem wycieczki było
poznanie wielu gatunków zwierząt

z różnych regionów świata oraz
integracja uczniów z różnych klas.
Zwiedzanie ZOO rozpoczęliśmy
od Afrykarium, w którym mieści
się nowoczesne oceanarium, które
jako pierwsze powstało w Polsce.
To miejsce niezwykle tajemnicze,
a w nim wiele gatunków zwierząt
wodnych, m.in. płaszczki, rekinki,
żółwie wodne, foki, pingwiny oraz
całe bogactwo ryb. W Afrykarium
poznaliśmy także faunę Czarnego

Lądu, życie na sawannie w Afryce
Wschodniej oraz w dżungli nad
rzeką Kongo. Następnie odbyliśmy
spacer po ZOO, odwiedziliśmy pawilony tematyczne, takie jak akwarium, terrarium oraz zwierzęta na
wybiegach, m.in. tygrysy, wilki,
lemury, pawiany, zebry, lamy, konie, żyrafy i wiele, wiele innych.
Uczniowie byli wycieczką zachwyceni. Z ciekawością przyglądali się
zwierzętom, robili mnóstwo zdjęć.
Myślę, że była to dla nich niezapomniana przygoda. / Beata Trela-Żelazko

Spektakl
SP nr 1
Szkolne Koło Teatralne wystawiło dla wszystkich oddziałów 0-3
przedstawienie pt. „Z bajki do baj-

ki”. W najbliższym czasie grupa
wystąpi jeszcze dla dzieci z Przedszkola nr 1 w Trzebnicy, a potem
czeka je praca nad nowym projektem:) / Alicja Stręk-Tworek

Wystawa Olympus
SP nr 2
W środę 6 marca 2019 r. uczniowie klas Vc i VIb uczestniczyli
w festiwalu kreatywnej fotografii,

który odbył się w starej zajezdni
tramwajowej „Dąbie” przy ulicy
Tramwajowej we Wrocławiu. Na
ponad dwóch tysiącach metrów
kwadratowych uczestnicy wystawy
mieli szansę wejść w świat wyjąt-

Popis klasy klarnetu
Szkoła Muzyczna

Od ponad pół roku mogliśmy śledzić zaciętą
rywalizację zawodników Gminnej Trzebnickiej
Ligi Bowlingowej sezonu 2018/2019. Zmagania,
które rozpoczęły się jeszcze w październiku zeszłego roku, dobiegły właśnie końca, wyłaniając
najlepszych spośród zawodników ligi organizowanej w kręgielni Gminnego Parku Wodnego
TRZEBNICA-ZDRÓJ. We wtorek 30 kwietnia odbyło się spotkanie finałowe, podczas którego
nagrodzeni zostali zwycięzcy ligi.
ca Marka Długozimy. W klasyfikacji
kobiet, podobnie jak w poprzednim roku, triumfowała Hanna Krupa. Zawodnicy oprócz pucharu,
statuetki i medalu otrzymali także pamiątkowy dyplom, voucher
oraz sprzęt bowlingowy. Atrakcją
wtorkowego spotkania był turniej
drużynowy poprowadzony przez
wielokrotnych zdobywców tytułu
Mistrza Polski w bowlingu sportowym Tomasza Janickiego i Igę
Ryngwelską. Ligowicze potraktowali zawody jako okazję do dobrej
zabawy.
– Do udziału w lidze namówiła
mnie koleżanka, Aleksandra Walczak, która już wcześniej należała do ligi. Jestem jej za to bardzo
wdzięczna, a w obecnej chwili
w ogóle nie wyobrażam sobie już
wtorku bez kręgli. Uczestnictwo
w rozgrywkach ligowych to doskonałe połączenie dobrej zaba-

WYCIECZKA do zoo
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Finał II edycji ligi bowlingowej w kręgielni

W tym sezonie formuła rozgrywek ligowych uległa zmianie,
w stosunku do poprzedniej edycji. Poza indywidualną klasyfikacją
wyników prowadzona była także
klasyfikacja drużynowa. Wśród
uczestników pojawiły się zarówno
nowe twarze, jak i te dobrze znane z pierwszego sezonu ligi. Wyniki ligi bowlingowej mogliśmy
śledzić na bieżąco na facebooku
Trzebnickiego Aquaparku. W toku
rozgrywek pierwsze miejsce na
podium klasyfikacji generalnej
ligi zdobył Michał Krupa z wynikiem 422 punktów, drugie miejsce wywalczył Tomasz Obroca
z wynikiem 406 punktów, natomiast trzecie miejsce zajął Bartosz
Walczak, który zdobył 363 punkty.
Laureaci trzech pierwszych miejsc
wygrali również w klasyfikacji drużynowej, zdobywając zaszczytny
puchar Burmistrza Gminy Trzebni-

zaminacyjnych drużyny miały 30
min. na rozwiązanie składającego
się z 25 pytań testu o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Po podliczeniu punktów nasi reprezentanci wykazali się ogromną
wiedzą; uzyskując łącznie 62 punkty, zajęli drugie miejsce. Ustąpili
jedynie szkole z Kuźniczyska, która
uzyskała 65 pkt. Wszystkie drużyny zostały nagrodzone dyplomami,
a dla zwycięzców przygotowano
nagrody rzeczowe w postaci książek. / P. Rojewski

10.05.2019

Dnia 11 kwietnia w Gminnej Szkole
Muzycznej w Trzebnicy odbył się
popis klasy klarnetu pani Patrycji
Gruszczyk. Wyjątkowo, uczniowie
wystąpili w jednej ze szkolnych

klas, przez co muzyka była jeszcze
„bliższa” słuchaczom. Prezentacje
odbyły się w miłej atmosferze dzięki
wspaniałej publiczności, która nagradzała uczniów gromkimi brawami. Przy fortepianie towarzyszył
pan Sławomir Krysa.

Konkurs plastyczny
SP nr 2
Z przyjemnością informujemy, iż
uczennice naszej szkoły: Milena Lecyk z klasy 2b, Oliwia Davies z klasy
2c oraz Barbara Marcjoniak również z klasy 2c wzięły udział w powiatowym konkursie plastycznym

R

▶ Wsp ó lne z dj ę c ie ws z yst k ic h uc ze st ników d ru g iej e d ycj i lig i b owlingowej .
wy i zdrowej rywalizacji. Ponadto
fakt, że kobiety w lidze prezentują coraz wyższy poziom bardzo
motywuje do działania i doskonalenia umiejętności – przyznała
Brygida Afet-Lenart, zawodniczka
Gminnej Trzebnickiej Ligi Bowlingowej.
– Do ligi bowlingowej zapisałem się już w na początku pierwszej edycji, krótko po otwarciu
kręgielni. Od samego początku na
spotkaniach ligowych wytworzyła
się świetna atmosfera, która stale
towarzyszy każdej kolejce ligowej.

Zaś fajna zabawa z czasem przerodziła się w sportową rywalizację
– ze spotkania na spotkanie dowiadywaliśmy się coraz więcej o bowlingu sportowym. Po zakończeniu
pierwszego sezonu ligi bowlingowej wiosną, umawialiśmy się wraz
z pozostałymi ligowiczami na kręgle z niecierpliwością czekając na
jesień i II edycję ligi. Miniony sezon
ligowy uważam za udany, a końcówkę tegorocznych rozgrywek za
bardzo wyrównaną. Zwycięstwo
cieszy tym bardzie, że była tak zacięta rywalizacja – powiedział zwy-

cięzca II edycji Gminnej Trzebnickiej
Ligi Bowlingowej Michał Krupa.
Zachęcamy do spróbowania
swoich sił i przypominamy, że
Kręgielnia Bowling Club mieści
się w Gminnym Parku Wodnym
TRZEBNICA-ZDRÓJ. Jest czynna codziennie: od niedzieli do
czwartku od godziny 12:00 do
22:00, w piątki i w soboty od 12:00
do 24:00.Wszelkie informacje
o aktualnych promocjach można
znaleźć na stronie www.trzebnicazdroj.eu oraz profilu na FB.
[ksz]
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„Mam biało czerwone serce” i uzyskały w nim wysokie lokaty. Milenka zajęła II miejsce, Oliwia miejsce
III, a Basia otrzymała wyróżnienie
w konkursie. Dziewczynki wykazały się niezwykłym talentem
i ogromną pomysłowością. Uczennicom serdecznie gratulujemy!
M

A

kowej optyki i sztuki audiowizualnej. Uczniowie mogli robić zdjęcia
wypożyczonymi aparatami, które
przetestowali w niezwykłym otoczeniu. Na koniec każdy uczestnik
wystawy otrzymał w prezencie kartę SD ze zdjęciami, które sam wykonał. Wystawa Perspective Playground w zabawny i artystyczny
zarazem sposób pokazała, jak duże
znaczenie mają obiektywy i technologie optyczne, wykorzystywane
w aparatach fotograficznych, naukach przyrodniczych i w medycynie. Inspirująca wystawa sztuki
stała się fotograficznym placem
zabaw i dostarczyła niezapomnianych wrażeń. Zwiedzający wystawę
dowiedzieli się więcej o profesjonalnej fotografii, wydrukowali swoje
ulubione zdjęcia oraz doświadczyli
malowania światłem. / Wychowawczynie: Lucyna Sobczak, Edyta
Smółkowska
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KONKURS PLASTYCZNY

Kreatywni na 101

SP Boleścin

SP nr 2 świetlice

Gdy nadchodzi wiosna przedszkolaki z naszego przedszkola
z radością ją witają. Z okazji tego
dnia w naszej placówce został zorganizowany konkurs plastyczny
pt. „Wiosna, wiosna wszędzie…”.
Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwała nauczycielka Anna
Sielowska. Uczestnikami konkursu
były wszystkie dzieci przedszkolne
wraz z Rodzicami. Wpłynęło ponad 80 pięknych prac, a wybór tych
najpiękniejszych był dla komisji nie
lada wyzwaniem. Jury w składzie :
pani Dyrektor Katarzyna Stępień,
pani Wicedyrektor Justyna Bartosik, pani Klaudia Bagińska Przewodnicząca Rady Rodziców oraz
dyplomowana nauczycielka pani
Małgorzata Piekarska. Biorąc pod
uwagę zgodność z tematem, jakość
wykonania, oryginalność oraz wa-

lory artystyczne, komisja ogłosiła
następujące wyniki: KATEGORIA
3 latki: I MIEJSCE – Antoni Zemboldt (grupa I), II MIEJSCE – Dominik Gliszczyński (grupa III), II
MIEJSCE – Alicja Modelska (grupa
I), KATEGORIA 4 latki: I MIEJSCE – Lila i Jana Mróz (grupa VII),
II MIEJSCE – Leonard Michoń
(grupa VIII), III MIEJSCE – Natalia
Przybyłka (grupa X), KATEGORIA 5 latki, I MIEJSCE – Michalina
Nowakowska (grupa XII), II MIEJSCE – Arkadiusz Łysoń (grupa IX),
III MIEJSCE – Jan Marcjan (grupa
XII), Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe i puzzle, a wszyscy
uczestnicy dyplomy. Ogromnie
gratulujemy wszystkim laureatom
oraz gorąco dziękujemy dzieciom
i ich rodzicom za zaangażowanie.
Zapraszamy do podziwiania prac
w holu budynku C. / Justyna Bartosik

Świetlica szkolna dzieci młodszych
wzięła udział w programie edukacyjnym ,,Kreatywni na 101”. Celem
przeprowadzonej akcji był rozwój
kreatywności, sprawności manualnych oraz umiejętności pracy
w grupie wśród uczniów klas 0-3.
W ramach zajęć świetlicowych pod
opieką nauczyciela uczniowie wykonywali kreatywne zadania pole-

Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej

Z wizytą w muzeum

SP nr 2

SP Boleścin

2 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Urazie odbył się X Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii
Europejskiej „Mały Europejczyk”
dla uczniów klas drugich i trzecich.
Uczestnicy konkursu wykazali się
bardzo dużą wiedzą o państwach
należących do Unii Europejskiej,

a w szczególności o Holandii, Belgii
i Luksemburgu. W konkursie wzięło udział 26 uczniów z dziesięciu
szkół powiatu trzebnickiego. Nasi
przedstawiciele doskonale poradzili
sobie z pytaniami i zajęli: III miejsce
Karol Stanisz i Stanisław Wróbel IV
miejsce Zofia Drohomirecka Serdecznie gratuluję wspaniałych wyników i życzę kolejnych sukcesów. /
Jolanta Szymczyk

Konkurs Mitologiczny
SP nr 3
„Zawsze patrzono na mitologię jak
na jeden z najpiękniejszych tworów
wyobraźni greckiej i była ona zbiorem nieśmiertelnych tematów, motywów, symboli, bez których i dziś
sztuka nie umie się obejść i wciąż do
nich wraca.” Jan Parandowski.
4 kwietnia, w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy, odbył się
XXIII Powiatowy Konkurs Mitologiczny. 20 najlepszych znawców mitologii, uczniów klas piątych z naszego powiatu, spotkało
się, by walczyć o tytuł laureata
konkursu i wieniec laurowy –
„symbol, nagrodę w równej walce”. Uczestniczy zmierzyli się
z testem przygotowanym przez

specjalistów ze Stowarzyszenia
Oświatowego „Sowa”. W czasie,
gdy komisja konkursowa sprawdzała prace, uczniowie dekorowali pisanki. Uczniowie ozdabiali kolorowymi wstążkami
i cekinami styropianowe jaja. Powstały bardzo oryginalne prace.
Wyniki konkursu prezentują się
następująco: I miejsce: Marcelina
Kopyś – SP nr 3 w Trzebnicy, II
miejsce,: Olga Janusiewicz – SP
nr 3 w Trzebnicy, Kornelia Pera
SP Pęgów, III miejsce: Patryk
Klementowski SP nr 2 Oborniki Śl. Gratulujemy wszystkim
uczniom. Byli naprawdę świetnie
przygotowani, a różnice punktowe między laureatami i pozostałymi miejscami niewielkie. / J.
Sobota, A. Herner

gające na stworzeniu makiety domu
oraz figurek 101 dalmatyńczyków
z plasteliny. Za pomocą farb, kredek, bibuły oraz przy wykorzystaniu różnych technik plastycznych
dzieci ozdobiły, a następnie skleiły
tekturową makietę domu. Z dużym
zaangażowaniem wykonały figurki
101 dalmatyńczyków. Efekt końcowy naszej wspólnej pracy został
uwieczniony na zdjęciach, i zgłoszony do konkursu ,,Kreatywni na
101”. / Małgorzata Merczyńska

Kącik

wdzięczności

Nie ma nic cenniejszego
niż wdzięczność

ŚREDNIOWIECZNE GRODY
SP nr 3

Uczniowie klas 0-3 ze SP w Boleścinie, wzięli udział w zajęciach
edukacyjnych w Muzeum Poczty
i Telekomunikacji we Wrocławiu.
Uczniowie zostali podzieleni na
dwie grupy. Klasy 0 i 1 miały lekcję
„W centrali telefonicznej”. Zajęcia
dotyczące pojęcia komunikowania

się oraz telefonu. Dzieci dowiedziały się jak działa telefon oraz poznały
historię tego wynalazku. W części
warsztatowej uczniowie sami zbudowali centralę telefoniczną. Druga
grupa – klasy 2 i 3 uczestniczyły
w lekcji „Droga listu i zabawy przy
okienku pocztowym”. Na zajęciach
dzieci zapoznały się z historią przekazywania wiadomości. Dowiedziały się jak w dawnych czasach

Wycieczka do Łodzi i Uniejowa
SP Boleścin
26 kwietnia uczniowie klas 6, 7
i 8, pod opieką pań Seweryny Janickiej i Anny Kurnickiej wzięli
udział w jednodniowej wycieczce do Łodzi i Uniejowa. Wyjazd
rozpoczął się od zbiórki przed
szkołą o 7 rano. Na miejsce

uczestnicy dotarli o godz. 10.00,
gdzie czekała na nich pani przewodnik, która krótko przedstawiła historię Łodzi i zaprosiła
wszystkich do wspólnego zwiedzania. Jako pierwszy punkt
wycieczki uczniowie zwiedzili
Muzeum Kinematografii, dawny Pałac Scheiblera naszego

Konkurs gitarowy
Szkoła Muzyczna
30 marca w Legnicy odbył się
I Dolnośląski Konkurs Miniatur
Gitarowych o Miedzianą Strunę. Uczennica Gminnej Szkoły

Muzycznej w Trzebnicy – Julia
Minkowska – zdobyła 3 miejsce w kategorii III. Julia uczy się
w klasie gitary pana Michała Jakubowskiego. Gratulujemy oraz
życzymy dalszych sukcesów!

komunikowano się ze sobą, zanim
pojawił się list w formie papierowej,
czemu służyło palenie ogniska i bicie w bębny. W sali muzealnej oglądały dawne pojazdy pocztowe, które dostarczały pocztę. W zajęciach
warsztatowych dzieci adresowały
i wysyłały listy. Uczniowie z dużym zainteresowaniem brali udział
w zajęciach. Po wizycie w Muzeum
Poczty i Telekomunikacji wybraliśmy się do kina na bajkę o przyjaźni. Dzieci wróciły bardzo zadowolone. / wychowawcy klas 0-3

króla bawełny, Szkołę Filmową
oraz zobaczyli rekwizyty z filmu
Kingsize z 1987. Następnie zwiedzający udali się na Księży Młyn
i osiedle robotnicze, gdzie kręcono serial Komisarz Aleks. W dalszej części wycieczki uczestnicy
spacerowali ulicą Piotrkowską
i zwiedzali zabytkowe kamienice, pasaż Schillera – pierwszego
rektora szkoły filmowej i reżysera, widzieli fortepian Artura
Rubinsteina, Misia Uszatka oraz
Aleję Gwiazd. Potem udali się
do Manufaktury, czyli imperium żydowskiego fabrykanta
Izraela Poznańskiego. Ostatnią
atrakcją była wizyta w Termach
w Uniejowie, która dostarczyła
uczniom wielu niezapomnianych wrażeń. Uczestnicy zadowoleni wrócili do domów, do
których przywieźli same dobre
wspomnienia. / Anna Leszczyńska-Janik

W ramach lekcji historii klasa V
b i V d miały za zadanie wykonać
makiety średniowiecznych grodów.
Uczniowie dowiedzieli się na zajęciach, że na lokalizację pierwszych
osad wybierano miejsca szczególne,
tak aby jak najlepiej zabezpieczyć się
przed ewentualnymi atakami (rozwidlenia rzek, wyspy na jeziorach,
brzeg morza, wzgórze). Po zdobyciu

niezbędnej wiedzy piątoklasiści wykonali makiety. Wśród prac pojawiły się projekty: wsi, zamku, miasta,
Oprócz zabawy, uczniowie mieli
również możliwość wykorzystania
teorii w praktyce. Wszystkie prace zostały wykonane z najwyższą
starannością i zaangażowaniem,
a przygotowana wystawa budziła duże zainteresowanie wśród
wszystkich oglądających. / Aneta
Herner

Składamy serdeczne
podziękowania:
Wielkiej Orkiestrze
Świątecznej Pomocy
Whirlpool Trzebnica
ul. Wrocławska
Pani Annie Imielskiej z ośrodka
Reh4U

Międzynarodowy dzień książki
SP Boleścin
Dnia 2 kwietnia w SP Boleścin
obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci.
Wszyscy dobrze wiemy, jak duży
wpływ na rozwój dzieci ma czytanie. Pamiętajmy, że książki możemy czytać dziecku bez względu
na jego wiek. Czytanie pobudza
wyobraźnię, uczy skupienia,
uspokaja, uczy także nowych
słów. Warto wyrobić zwyczaj
codziennego czytania, chociażby przed snem. Głośne czytanie
dzieciom od najmłodszych lat ma
ogromny wpływ na ich wszechstronny rozwój. W Międzynaro-

dowy Dzień Książki dla Dzieci,
uczniowie klas I-III uczestniczyli
w lekcji bibliotecznej, pt. „Pewnego razu...”. Podczas zajęć, dzieci opowiadały o swoich ulubionych książkach. Rozmawialiśmy
o tym, jak ważne jest codzienne
czytanie. Uczniowie doskonale
rozpoznawali czytane im, urywki znanych wierszy, baśni, opowiadań. Dzieci wykazały się dużą
wiedzą, o tym jak należy dbać
o książki. Na koniec zajęć, każdy
uczeń otrzymał medal „Przyjaciela książki”. Zajęcia przygotowały panie Jolanta Prokopowicz,
Anna Kurnicka i Małgorzata
Radek.

SP nr 2
Tradycją naszej szkoły jest powitanie wiosny w GCKiS poprzez
organizację Festiwalu Talentów. Wówczas chętni uczniowie
przez dwa dni prezentują na scenie dowolny talent. Często robią
to w grupach, parze, są również
i występy indywidualne. 21 marca swoje talenty zaprezentowali
uczniowie klas IV-VII. Wśród
nich wystąpili uczniowie, którzy śpiewali, tańczyli, grali na
instrumentach a także zaprezentowali swoje umiejętności na
szarfie. W tym roku nowością
były tańce wykonane na wysokościach – pokazy akrobatyczne oraz kabaret w wykonaniu
uczniów z klasy piątej. 22 marca
wiosnę witali młodsi uczestnicy,
uczniowie z klas 0-III. Którzy
żywo i z ogromnym zapałem pokazali jak bardzo zależny im na
tym, aby wiosna zagościła u nas
na dłużej. Bardzo serdecznie
gratulujemy wszystkim uczestnikom tegorocznego Festiwalu
Talentów!!!Mamy nadzieję, że
dzięki tak perfekcyjnym pokazom wiosna pokaże na co ją stać
już od pierwszych dni. / I. Rudkiewicz, P. Kwak

Pani Justynie Gaj
za dofinansowanie wózków
elektrycznych, które w znaczny
sposób ułatwiają nam codzienne
poruszanie się i funkcjonowanie
oraz poprawiają jakość życia.
Marcin i Przemek
Kolczakowie z rodzicami

poznajemy zawód archeologa
SP nr 1
Dnia 3 kwietnia uczniowie gr. 0B
mieli okazję poczuć się jak Indiana Jones a to za sprawą odwiedzin
pana Krystiana z Instytutu Archeologii i Etnologii Państwowej
Akademii Nauk we Wrocławiu,
który przeniósł dzieci w niezwykle
ciekawy świat. Grupa mogła zoba-

Witamy WIOSNĘ
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czyć różnorodne zdjęcia prezentujące poszczególne etapy pracy archeologa, a także niezwykle cenne
wykopaliska. Spotkanie okazało się
bardzo interesujące, dzięki ciekawie
poprowadzonej prezentacji multimedialnej. W niejednym uczniu
zrodziła się myśl zostania w przyszłości archeologiem! / Wychowawczyni Monika Wyszyńska

okienko
z wierszem
BARBARA KAMIŃSKA

Oczarowana jego uśmiechem
obdarowała bukietem radosnych
uczuć.
Była jego muzą i natchnieniem
wyrocznią
wietrzną istotą
tańczącą w promieniach słońca
– często erratą...
Jeszcze wczoraj
życie nabierało sensu,
teraz oczekiwanie milczało pragnieniem

Popis klasy klarnetu
Szkoła Muzyczna
21 marca – Pierwszy Dzień Wiosny – świętowaliśmy również
w Gminnej Szkole Muzycznej.
Sekcja Instrumentów Klawiszowych i Perkusji przygotowała
koncert z tej okazji, podczas którego wystąpili uczniowie wszystkich roczników. Nie zabrakło
kolorowych dekoracji i strojów.
Można było usłyszeć utwory wykonywane na fortepianie i ksylofonie, a także wiersz o tematyce muzycznej. / Dziękujemy za
przybycie!

Już tylko westchnienie wiatru
i skradający się zmierzch
– echo ciszy
Barbara Kamińska, słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Tęcza”
w Trzebnicy i aktywna uczestniczka
Warsztatów literackich, pisze wiersze
bardzo proste i oszczędne. Czysta liryka, refleksja nad życiem oraz głębokie
przesłania – oto co najogólniej charakteryzuje te utwory.
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
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Informator
RzeDawna Przezro- KolczatKlamot, Resorak
mień na wnęka czysta
ka
rupieć brzdąca
siwka sypialna tkanina buldoga
RzeDawna Przezro- KolczatKlamot, Resorak
mień na wnęka czysta
ka
Fragrupieć brzdąca
siwka sypialna tkanina buldoga
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50 zł

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

14

Rozwiązanie z numeru 7

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.

(157)

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje:

Krystyna Brukwicka
hasło:

SERCE SAMO STANOWI O SOBIE
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W kolorach natury
do 22 września

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

Ach ta wiosna
do 21 czerwca

Malarstwo/ Pracownia Malarstwa
Galeria Parter

Jazzografie

Fotografia artystyczna Lech Basel
Galeria Parter

WYDARZENIA KULTURALNE
12 maja / 17:00

Gala Finałowa Trzebnickiego Festiwalu
Piosenki Dziecięcej Biedronka
Sala Widowiskowa

18 maja / 18:00

Koncert Teresy Werner
Sala Widowiskowa / bilet 65 zł

24 maja

Koncert z okazji Dnia Matki
Sala Widowiskowa / Wstęp wolny

27 maja – 2 czerwca

Dni Rodziny

2 czerwca

Finał Dni Rodzin / Dzień Dziecka / Ołtarz
Polowy / więcej na plakatach

artKawiarnia

GCKiS ul. Prusicka 12
pon. – czw. 10:00 – 20:00 / pt. 10:00 – 22:00
/ niedz. 12:00-20:00

Miejsce dla Ciebie!

organizujemy urodziny dla dzieci
szczegóły: 669 886 997

17 maja / 19:00

Karaoke w Art Kawiarni

31 maja

Piotr Rejda i Zespół Żniwa/ wstęp wolny

w każdy poniedziałek
18:00

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

Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie - przysłowie polskie.
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żółtym
11
4
turysty
trykocie
Jedzie
Materac
w
żółtym
Litery z pól turysty
ponumerowanych utworzą rozwiązanie - przysłowie polskie.
trykocie

TRZEBNICA
UL. PRUSICKA 12

telefon

10

9

Fantazja poety
14
Łoże na
Fantazlinach
ja poety
Łoże na
linach

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

imię i nazwisko

9

"Aidy"
Tekst
np.
do
Bazgrze
"Aidy"
pazurem
Bazgrze
pazurem

Brąz
albo
mosiądz
Brąz
albo
mosiądz

17 18 19 20 21 22 23

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

każdy wtorek

71 312 09 47 (kasy kina) wew. 221
Kasy Kina

pt. – wt. 14:00 – 20:00 (zamykamy 15 minut
po rozpoczęciu ostatniego seansu)

REPERTUAR

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

sobota / 12:00

Kino Juniora / wstęp wolny

tanie wtorki

bilety norm. 14 zł, ulg. 9 zł

PREMIERY W KINIE POLONIA
10 maja

„Niedobrani”

17 maja

„John Wick 3”

SPORT

Hala Sportowa
tel. 71 312 11 71

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

GODZINY OT WARCIA OBIEK TÓW SPORTOW YCH
Godziny otwarcia Obiektów w okresie świątecznym dostępne na stronie
internetowej www.gckis.pl
Stadion Miejski FAIR
PLAY ARENA i bieżnia dla
biegaczy na Stadionie

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
Gminny Obiekt SportowoZapraszamy do skorzystania z oferty
Rekreacyjny ul. 3 maja 2
„Promocyjna Sobota na Squashu”
(informacje na plakatach)
rezerwacja pod nr 605-051-204
Kompleks Boisk Orlik

poniedziałek – piątek 13:30-21:30

ul. Oleśnicka

sobota – niedziela 13:00-20:00

16 maja / 9:30

II Runda Mundial Przedszkolaków o Puchar
Burmistrza Gminy Trzebnica/ Hala Sportowa

19 maja

Leśne Przedbiegi

25 maja

Trzebnica Cross Race/ Las Bukowy

BIBLIOTEKA

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

każdy czwartek
16:30-17:30

W 80 pomysłów dookoła biblioteki
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA
GMINY TRZEBNICA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kobylice – część B obejmującą północną cześć obrębu Kobylice i część C obejmującą zachodnią cześć obrębu Kobylice
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 nr XL/457/13
Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kobylice,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kobylice obejmującego północną część obrębu Kobylice (część B) i zachodnią część obrębu Kobylice (część C) wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko w dniach od 20.05.2019 r. do 10.06.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pl. Marszałka Józefa 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 odbędzie się
w dniu 29.05.2019 r., o godzinie 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzebnica, pl.
Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, pok. nr 48.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego, może wnieść 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 25.06.2019 r.
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
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 udostępnieniu do
publicznego wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
w/w projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
i możliwości zapoznania się z nimi w terminie od 20.05.2019 r. do 10.06.2019r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego, w Wydziale Architektury i Urbanistyki, pok. 49 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie www.bip.trzebnica.pl.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 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 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na śro dowisko oraz 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.) każdy kto kwestionuje
ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi
należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Trzebnica z podaniem imienia i na-
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zwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.06.2019 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.
Informacja
Na podstawie art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z 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), w związku
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1000 z późn. zm.) informuję, że:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Gminy Trzebnica,
dane będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica,
2) z Inspektorem ochrony danych może się Pan/Pani skontaktować przez e-mail: iod@
um.trzebnica.pl
3) dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury planistycznej związanej ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
4) przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
5) dane będą przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa,
6) dane będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa,
7) ma Pan/Pani prawo do:
a. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania;
b. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) podanie danych jest wymogiem ustawowym,
9) jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania na podstawie ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 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,
10) niepodanie danych uniemożliwi działania związane z rozpatrzeniem Pana/Pani
uwagi,
11) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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zaprasza do Poradni Rehabilitacyjnej
– poza świadczeniami wykonywanymi w ramach NFZ – proponujemy Państwu zabiegi odpłatne w przystępnych cenach –
Z abiegi fiz joter apeut yczne

Z abiegi pozostałe
1 zabieg –
cena

Pakiet 10
zabiegów
z rabatem

praca z pacjentem 30 min
1. Indywidualna
/ćwiczenia bierne, czynno-bierne/

30,00

270,00

2. Kinesiology Taping

30,00

-

3. Ćwiczenia w odciążeniu /UGUL/

10,00

90,00

4. Masaż leczniczy kręgosłupa 40 min

50,00

450,00

5. Masaż rozluźniający karku lub twarzy 20 min

30,00

270,00

6. Masaż limfatyczny BOA – dwie kończyny

25,00

lp.

Rodzaj usługi

6a. Masaż limfatyczny BOA – jedna kończyna

1. Terapia indywidualna metodami np. MC Kanzie, PNF, Wojta 45 min

70,00

2. Gimnastyka korekcyjna

45 min

3. Zdrowe plecy

45 min

4. Indywidualna rehabilitacja niemowląt
5. Indywidualna rehabilitacja dzieci metodami MC Kanzie,
PNF, Wojta

45 min

10,00
12,00
15,00
pojedyncze zajęcia 17,00
80,00

45 min

70,00

225,00

„Zdrowo przez Życie” dla grupy przedszkolnej
6. Program
i szkolnej

60 min

50,00 netto +23% Vat

30 min

50,00

pojedyncze zajęcia

15,00

135,00

7. Terapia manualna

7. Masaż Aquavibron 10 min

20,00

180,00

8. Masaż wir. kk dolnych

15,00

135,00

8. Akupunktura

30 min

50,00

9. Masaż relaksujący całego ciała

60 min

80,00

9. Masaż wir. kk górnych

15,00

135,00

10. Diadynamik

8,00

72,00

11. Jonoforeza

8,00

72,00

12. Galwanizacja

8,00

72,00

13. Interdyn

8,00

72,00

14. Tens

8,00

72,00

lp.
1.

15. Prądy Kotza

8,00

72,00

16. Prądy Treberta

8,00

72,00

17. Elektrostymulacja

8,00

72,00

18. Magnetoterapia

8,00

72,00

19. Terapuls

8,00

72,00

20. Laseroterapia

10,00

90,00

21. Ultradźwięki /z lekiem lub bez/

10,00

90,00

22. Parafina

8,00

-

23. Sollux, Bioptron, IR

8,00

72,00

24. Krioterapia jednej okolicy ciała

10,00

90,00

25. Usprawnianie w domu pacjenta

80,00

720,00

26. Fala uderzeniowa

25,00

-

27. Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej – fisjotek

15,00

-

10. Masaż wspomagający odchudzanie (brzuch, uda, pośladki)

50 min

70,00

11. Terapia indywidualna neurologiczna

60 min

90,00

PAKIETY REHABILITACYJNE
NAZWA PAKIETU

KWOTA

Pakiet masaż W cenie pakietu:
5 masaży, każdy w cenie 50 zł + dodatkowo 5 zabiegów Sollux gratis

250,00

+ 5 zabiegów Sollux gratis

Pakiet ostroga W cenie pakietu:

2.
3.

10 zabiegów krioterapii oraz 10 zabiegów laseroterapii lub 10 zabiegów
ultradźwięki, Razem 180 zł + dodatkowo 5 /pięć/ zabiegów Bioptron gratis

Pakiet po urazie /złamanie, skręcenie W cenie pakietu:
10 x masaż wirowy + 10 x ćwiczenia z terapeutą indywidualne + po wykonaniu
serii zabiegów : 1 x Kinesiology Taping*/jednej okolicy ciała/ gratis

4.

Pakiet – 2 zabiegi fizykalne 2 różne zabiegi fizykalne po 10 x razy każdy
w cenie wg cennika + dodatkowo po wykonaniu serii zabiegów: 1 x Kinesiology
Taping* / jednej okolicy ciała / gratis

5.

Pakiet – 3 zabiegi fizykalne W cenie pakietu: Porada konsultacyjna
lekarska gratis + 3 zabiegi po 10 x każdy w cenie wg cennika

180,00

+ 5 zabiegów Bioptron gratis

350,00
Razem wg cennika

+ Kinesiology Taping gratis

Razem wg cennika

+ porada lekarska gratis

Pakiet – Kręgosłup W cenie pakietu: Porada konsultacyjna lekarska + 2 – 3

6.

rodzaje zabiegów / za wyjątkiem masaży kręgosłupa/ po 10 x każdy + po
wykonaniu serii zabiegów 1 x Kinesiology Taping* /jednej okolicy ciała / gratis

300,00

Marek Długozima

Burmistrz Gminy Trzebnica
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od 10.03.2019 do 08.06.2019

od 10.03.2019 do 08.06.2019

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
Tr z e b n i c a
ul. Św.

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

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

10.05.2019

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
• usg narządu ruchu
• iniekcje okołostawowe

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

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

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

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

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

LINIA B
P.T
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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

przez cały 2019 rok
pełni apteka:

Panaceum

ul. Daszyńskiego 65

Trzebnica

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

08:25 09:35
08:28
08:30
08:32 / 8:48
10:00 – Cmentarz Obornicka
08:40
10:03 – Inter marche

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

PRZYSTANKI

15:36

Rozkład ważny od 26.02
1
2

14:50

3
4
5

13:40 – Cmentarz Obornicka

6
7

13:43 – Inter marche

10:05 – Bar Gwiazdka

8

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

08:44
08:46
08:48

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

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

09:09
09:11
09:13

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

• psychoterapia osób dorosłych
(problemy emocjonalne, depresja, trudności w związkach, zaburzenia odżywiania, nadużywanie
substancji)
• wsparcie psychologiczne w sytuacji trudnej emocjonalnie (kryzys
życiowy, doświadczenie choroby
własnej lub osób bliskich, żałoba,
rozstanie)
• wsparcie psychologiczne rodziców
dzieci z trudnościami rozwojowymi

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

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

12:05

16:15
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

-

12:32

16:37

12:41 (W T+PT)

16:44

12:47 (W T+PT)

16:50

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

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

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam
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/

6:13

7:13

-

15:29 16:56 17:59

-

-

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

-

-

7:00

8:01

7:04

8:04

10:10

-

-

10:57 15:13
-

-

-

-

17:13

16:09

-

11:00 15:10 16:05 17:10
POCZĄTEK
TRASY

INFORMACJE OGÓLNE
kierunek
i godzina
odjazdu

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

LINIA D

TRZEBNICA–
MASŁÓW –
KAŁOWICE–
TRZEBNICA

TRZEBNICA –
MARCINOWO

TRZEBNICA–
UJEŹDZIEC
MAŁY

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 (8) 2 pokojowe, Trzebnicki deptak, ul. Daszyńskiego, pow. 48,8
mkw, cena 280 tyś, tel. 667 431 549.
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.

przystanki

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

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

działka(8) siedliskowa w Raszowie, piękna okolica, blisko nowe osiedle, las bukowy,
basen, tel. 601 793 012.
Działka(8) budowlana w Księginicach,
o pow.1374 mkw, tel. 509 406 292.
działki (8) budowlane, 12 arów, Brzyków,
cena do negocjacji, tel. 601 708 438.
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
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.

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

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

TRZEBNICA – GŁUCHÓW GÓRNY – PIERSNO
– SIEDLEC TRZEBNICKI – TRZEBNICA

10

Psychoterapeuta
Psycholog

mgr Anita Szlęzak

14:27
14:30
14:40

Kurs 2

12:08

Działka(8) o powierzchni 1350 mkw, budowlana na granicy Trzebnica – Księginice,
w pełni uzbrojona (woda, prąd, kanalizacja), atrakcyjnie położona, tel. 506 837 298.

Ogłoszenia publikowane są: przez ok. 2 emisje
lub do momentu wycofania ich przez nadawcę.
Zgłoszenia do kolejnego numeru
należy dostarczyć do 21 maja 2019 r.

LINIA C

9

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

tel. 660 688 738

15:28
15:30
15:32

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

URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICY

dyżur nocny

Kurs 9

14:20
14:22
14:24

ważne telefony

AP TE K I

Kurs 8

14

Kurs 1

ogłoszenia
drobne

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

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

14:15 15:15 A

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

ku do piątku oprócz
dni ustawowo wolnych
od pracy

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.
LOKAL USŁUGOWY(8) kawalerka 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.
szeregówka(8) skrajna, Trzebnica, tel.
607 431 604.
budynek (8) mieszkalny, z budynkiem
gospodarczym, w Budczycach, gmina Zawonia, na działce 20 arowej, tel. 604 107 284.
dom (8) w Wiszni Małej, 190 mkw, cena
625 tyś, tel. 606 322 944.

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
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.
.

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(8) 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.
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Salon Urody Monaliza
w Trzebnicy

zatrudni

doświadczoną osobę
do pracy na stanowisko:

Stylistka paznokci
kosmetyczkA
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.

Dorota Fissenewert tel. 601 553 718 ul. Kościuszki 27

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
dwórko 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.

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(8) własnościowa, budowlana,
posiada plan przestrzenny pod budowę,
86 arów, gaz prąd, tel. 783 668 462.
Działka(8) 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(8) 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
Sad(8) w okolicy Trzebnicy, tel. 601 711 262.
Mieszkanie (7) w Trzebnicy, 2 pokojowe,
na 1-2 piętrze blisko centrum, własnościowe,
może być do remontu, tel.604 231 515.
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.

zamienię
mieszkanie (5) w Trzebnicy, zamienię,
30 mkw, 2 piętro, w pobliżu Rynku, osobno kuchnia, pokój, łazienka, przedpokój,
słoneczne cały dzień, po świeżym remoncie, nowe okna , drzwi podłogi, pomalowane, wspólnota, ogrzewanie własna kotłownia, tel. 692 508 273.
kawalerkę(4) we Wrocławiu – Krzyki
na dwupokojowe mieszkanie w Trzebnicy,dzwonić po godz. 15.00, tel. 577 707 620.
mieszkanie (1) własnościowe, w Miliczu,
2-pokojowe, po remoncie, co gaz, II piętro
+ część strychu oraz piwnica i komórka, po-

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.

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. Jadwigi 3 C, pow. 51,70 mkw, (nowy budynek
Triady), 1500 zł netto + opłaty, tel. 882 353 301.
mieszkanie (4) w Trzebnicy, 54 mkw,
parter, dzwonić po godzinie 15:00, tel
535 193 460.
Mieszkanie (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.

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
Operator koparki (8) oraz Pracowników ogólnobudowlanych zatrudnię do
prac przy montażu przydomowych szamb
i oczyszczalni oraz układaniu kostki betonowej
i zakładaniu trawników itp. Praca na pełny etat
i umowa o pracę. Stawki od 16 do 25zł / godzinę (brutto). Wymagania: Operator koparki
– Prawo jazdy kat E+B, Uprawnienia operatora
koparki klasy 3; Pracownik ogólnobudowlany:
Prawo jazdy kat B, dyspozycyjność również
w soboty; Biuro@ekokop.pl, tel. 603 953 706.
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 krawieckiej, poszukuję osoby lubiącej szyć,
niekoniecznie po szkole krawieckiej,
praca w Trzebnicy (4-5 godzin dziennie),
tel. 506 041 476.
osoby do prac na dachach(3) zatrudnię osoby z doświadczeniem do prac na dachach płaskich. Brak doświadczenia nie stanowi
problemu, wszystkiego nauczymy. Rzetelność,
zaangażowanie, chęci do pracy dobrze wynagradzam. Firma zajmuje się głównie pokrywaniem i naprawianiem dachów, tel. 500 266 161.
wokalista (3) zespół instrumentalno-wokalny poszukuje wokalisty, tel.
693 800 815.
MONTER(1) poszukuję montera/pomocnika do montażu instalacji sanitarnych.
Praca we Wrocławiu oraz na wyjazdach.
Wysokie stawki + premie+ diety.Zapewniam dojazd. Mile widziane całe brygady,
tel. 781 494 805.
Spawacz(3) Firma ANOTIS zatrudni
spawacza lub ślusarza – spawacza. Do
obowiązków pracownika należeć będzie
wiercenie, cięcie i spawanie profili stalo-
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wych 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.

aktualny do listopada, sprawne w ciągłej eksploatacji i, ubezpieczenie odpowiedzialności
przewoźnika do marca 2020, cena 35000 tys.
do negocjacji, tel. 601 764 531.

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

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
Sprzątanie (8) pomoc domowa, z kilkuletnim doświadczeniem, chętnie posprzątam dom, mieszkanie, gabinet czy
biuro, umyję okna i pomogę w prasowaniu, jestem osobą uczciwą, dokładną i
sumienną, tel. 695 493 284.
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

2,5 m, tel. 513 918 288.
agregat(1) szerokość robocza 3,6 m,
stan bardzo dobry, tel. 603 465 219.
agregat(8) 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.

nawigacja(5) tel. 725 737 147.

stół(8) drewniany, 130 x 90 cm, po rozłożeniu 180 x 90 cm, kolor orzechowy,
cena: 1200, tel. 504 109 203.

VW(5) Golf 4 FSI benzyna, 1.6 silnik, rok
produkcji 2002, przebieg 220 tys. pełne
wyposażenie, klimatronic, szyberdach,
pełna elektryka, kolor: grafitowy metalik,
auto bardzo zadbane, cena 6.700,00 zł, 2
komplety opon, przegląd i OC ważne do
sierpnia, Szczytkowice, tel. 501 848 828.
TICO(3) rocznik 1997, OC i przegląd ważne,
stan dobry, tel. 501 848 828.
Peugeot(3) 307 combi, 1,6 diesel, kolor szary, rok prod. 2005, zarejestrowany
w Polsce, cena: 6500 zł, tel. 693 925 835.
ROVER(3) 200 1,4 benzyna, stan bardzo
dobry, ważne opłaty, tel. 603 465 219.
omega(2) combi, rok 1999, 2L, 136 KM,
przegląd i ubezpieczenie do końca lipca
2019, wymieniona butla gazowa, opony
letnie i zimowe, wymiana oleju, filtrów,
rozrządu, cena 3500 zł do uzgodnienia, tel.
884 982 777.
golf(1) 4, combi, 1,9 TDI, koniec roku
1999, czarny, bogate wyposażenie, klimatronic, elektryczne 4 szyby, tenpometr,
alufelgi „17” , sportowy ładny wygląd, stan
techniczny bardzo dobry, tel. 505 838 073.
golf(1) „3”, rok 1994, po wymianie rozrządu, akumulatora, nowa instalacja gazowa,
w pełni sprawny, ubezpieczenie, zarejestrowany, cena 2650 zł, tel. 665 886 993.
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.
Koła (8) 4 szt, oryginalne, Golf II, z oponami letniki, cena do uzgodnienia 175/70/13,
tel. 600 530 560.
opony(8) letnie, 215/55 R17, 2 sztuki, continental, z 2013 r., 2 sztuki, Barum z 2016 r.,
dobrym stanie, cena 500 zł, tel. 730 586 965.
felgi (8) "15", stalowe, 6JX15 H2 ET47, cena:
200 zł, tel. 601 442 771.

opony(8) letnie, 215/55 R17, 2 sztuki
Continental z 2013 r, 2 sztuki, Barum
z 2016 r, w dobrym stanie, cena 500 zł,
tel. 730 586 965.
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.
opony(4) 195 x 65 x 16 50 zł/ szt, tel.
693 842 949.

przyczepka(2) samochodowa, lekka,
zarejestrowana, ubezpieczona, przegląd
bezterminowy, do odnowienia (podłoga i elektryka), cena do negocjacji 650 zł,
Księginice, tel. 608 041 645.
przyczepy(8) 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 (8) napędzany silnikiem
elektrycznym, tel. 500 326 862.
śrutownik(8) bijakowy, tel. 500 326 862.
ciągniki (8) 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.
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.
owczarek niemiecki (8) długowłosy, piękny, 10-miesięczny, czarny,
podpalany, o masywnej budowie, po
wybitnych rodzicach, z linii najlepszej
hodowli świata Fichtenchg, cena do negocjacji, tel. 690 916 530.

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.
BARAKOWÓZ (2) do gołębi, cena do
negocjacji, Księginice, tel. 730 304 065.

BUDOWLANE / RÓŻNE
Sprzedam
podgrzewacz(8) wody, elektryczny,
Galmet 150 litrów z wężownicą spiralną, zakupiony w 2018 roku, tel 503 032 094.

opielacz(8) do obróbki między rzędami ziemniaków, tel. 668 302 127.
sieczkarnia(8) poniemiecka, tel. 603
127 204..

Sprzedam
Nissan (8) Almera Tino, cena 7200 zł, rok
produkcji 2004, od 2012 w Polsce, paliwo
i LPG, przebieg 153 tyś, moc silnika 116 KM,
tel. 669 151 452.

ZŁOTA
RĄCZKA

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

tel. 505 551 358

Regał(8) IKEA KALLAX, Regał podwójny
149 wysokość, 79 szerokość, 39 głębokość.
Cena 70 zł, na miejscu również pudełka do
mebli LEKMAN 33x37x33 cm, plastikowe
i z wikliny, Odbiór osobisty w: Oborniki Śląskie, tel. 732 244 683.

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

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.
słoiki (8) starodawne, szklane, 1.3 L, cena
1.50 szt, tel. 607 431 604.
Zamrażarka(7) 200 L, skrzyniowa, stan
dobry, cena do uzgodnienia, Trzebnica,
tel.604 231 515.
Maszyna(6) do szycia, Łucznik – wielofunkcyjna 40 zł, tel. 666 451 684.
toster(5) tanio, tel. 502 244 871.
pralka(7) AEG EXCLUSIV, tel. 514 399 485.

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.

MOTORYZACJA

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

MEBLE
Sprzedam

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.
kino domowe (8) zestaw kina domowego Philips, cena 250 zł, tel.603 283 075.

brony ciężkie (8) stan dobry, cena do
uzgodnienia, tel. 603 465 219.
waga (8) dziesiętna do 200 kg + odważniki, tel. 513 918 288.
młot(8) 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.
sprzęgło(7) kompletne + koło zamachowe z wieńcem, nieużywane do URSUSA 3P,
tel. 513 918 288.
siewnik (8) ciągnikowy POZNANIAK, ORKAN, tel. 500 326 862.
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.
.

młot(8) wyburzeniowy, Boscha GSH 16+ 3
groty, oraz młotowiertarkę, Boscha, GBH 7
DE + 2 groty, gotowe do pracy,dzwonić po
16.00, tel. 609 341 999.
grzejnik (7) aluminiowy, 12 żeberek, tel.
513 918 288.
palety(6) EURO, Trzebnica, tel. 514 604 545.
piec(8) C.O. na ekogroszek, firmy Siemko, z
podajnikiem i sterownikiem, Argon 2 o mocy
cieplnej 19 kW, mało używany, nowa cena, tel.
503 032 094.

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

Sprzedam
rower(8) 24 cali, cena 250 zł, Trzebnica,
tel. 603 283 075.
hokery(8) 2 sztuki, wysokie, z litej sosny Ingolf IKEA, używane, w bardzo dobrym stanie, wysokość siedziska 74 cm,
możliwy dowóz po uzgodnieniu, cena
150 zł sztuka, tel. 609 959 711.

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.
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.
Półka(8) IKEA, 26 głębokość, 5 wysokość,
110 długość, używana, stan dobry, cena 20
zł, Odbiór osobisty w: Oborniki Śląskie, tel.
732 244 683.
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.
.
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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.

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.

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

materiały konstrukcyjne (5) kątowniki, płaskowniki, ceowniki, tel. 798
263 003.
drabiny(4) aluminiowe, wolnostojace,

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.

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.

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

DLA DZIECI / różne

Kupię / ODDAM / przyjmę

Sprzedam

Odstąpię telewizor(8) Kolekcjonerowi odbiorników TV odstąpię mały, czarno
-biały telewizor, sprawny, na 12/230V, Elektronika 409a, tel. 600 530 560.

jeździk (8) w dobrym stanie, tel. 603
127 204.

PRĄD
ZE SŁOŃCA
ZA DARMO

Miałeś

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
szafka(8) IKEA Używana, Szafka 37
szerokość, 50 głębokość, 68 wysokość z
kółeczkami, bez kołeczek 63, stan dobry,
cena 90 zł, Odbiór osobisty w: Oborniki
Śląskie, tel. 732 244 683.

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

wózek (8) inwalidzki, nowy, nie używany,
dla osoby dorosłej, cena 1600 zł, tel. 511
780 062.
Pionizator(8) nowy, nie używany, dla
osoby dorosłej, cena 300 zł, tel. 511 780 062.
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.

fotelik (8) samochodowy "Graco", uchwyty na napoje. Cena 70 zł, tel. 732 244 683.

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

Księgarnia
„u Jasia”

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

zapraszamy

tel. 515 072 591 / 515 072 592

Wynajem
samochodów

wypadek?

– 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

podstawiamy kontenery | transport gratis | najlepsze ceny w mieście

Milicka 32 tel. 71 312 05 03

atrakcyjne cenY!

fotelik (8) samochodowy. Cena 50 zł,
tel. 732 244 683.

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.

Regał(8) IKEA KALLAX, Regał pojedynczy
wysokość 183, szerokość 44, głębokość
38,5. Używany, stan dobry, cena 70 zł, Odbiór osobisty w: Oborniki Śląskie,tel. 732
244 683.

Trzebnica

.

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.

krzesła(8) 4 sztuki, Ingolf z litej sosny
z IKEA, używane, w bardzo dobrym stanie, poduszki gratis, możliwy dowóz po
uzgodnieniu, cena za komplet 599 zł, tel.
609 959 711.

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

ROWERY / WÓZKI

matematyka(8) 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.
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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
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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

39
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Firma TOMIK oferuje

PROFESJONALNE

CZYSZCZENIE
- DYWANÓW
- WYKŁADZIN
- TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ
- MEBLI TAPICEROWANYCH

Konkurencyjne ceny!
tel. 693 431 523

WYCENA

Rachunkowe

NIERUCHOMOŚCI

pełna obsługa firm,
pośrednictwo kredytowe

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

Wycena usługi bezpłatna

także u klienta

Powiat Trzebnicki
i okolice

694-057-540

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
tel. 609

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.

ul. Parkowa 46 Wysoki Kościół

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

601 270 514

049 746

Wykonujemy: instalacje wodno
-kanalizacyjne, centralne ogrzewanie, wewnętrzne instalacje
sanitarne (biały montaż), ogrzewanie podłogowe, wymianę
pionów i poziomów wodno
kanalizacyjnych

ul. Jędrzejowska 25A

tel. 796 060 595

telefon

tel. 693

Trzebnica

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

TRZEBNICA

Instalacje
Sanitarne
Instal-Pol – Wacław Kumur

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

TAXI 1

ul. Sienkiewicza 3a Trzebnica

MECHANIKA
samochodowa

TRZEBNICA

Żołnierzy Września 2A

756 346

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

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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Drukarnia Oddział Piła

40

Nr 8 / 158

10.05.2019

