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 GAZETKA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO 

   - WETERYNARYJNYCH  

    W TRZCIANIE                  KWIECIEŃ  2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W numerze: 

-o nowym projekcie zagranicznym, 

- o konkursach, wycieczkach, 

laureatach nagród, 

 

- 

- o uroczystym otwarciu ujeżdżalni 

- o wydarzeniach z życia szkoły i 

internatu 

- a także wiele innych, ciekawych 

artykułów...... 
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UROCZYSTE OTWARCIE KRYTEJ UJEŻDŻALNI DLA KONI 

Trzciana może 
właśnie pochwalić 

się nowym 
obiektem. Mowa o 

maneżu przy 
Zespole Szkół 
Techniczno-

Weterynaryjnych. 
Koszt inwestycji to 

ponad 2 miliony 
złotych. Część 

funduszy pochodzi 
ze środków 

Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej w 
ramach Programu 

Rozwoju 
Regionalnej Infrastruktury 

Sportowej.  
Wymiary ujeżdżalni to 

40mX21m, jest też 
ogrodzony padok 

(ujeżdżalnia zewnętrza) o 
powierzchni około 1112 m 

kwadratowego. Padok 
posiada odwodnienie 

(drenaż) oraz instalację 
nawadniającą podłoże za 

pomocą zraszaczy. 
Dodatkowo przewidziano 

zbiornik na wody opadowe 

z połaci dachowych 
połączony przyłączem 

wodociągowym z 
zaworami czerpalnymi ze 

złączką do węża 
umieszczonymi na 

dłuższym boku padoku 
służącymi do nawadniania 

podłoża. Wykonano 
również niezbędną 

infrastrukturę 
umożliwiającą właściwe 

funkcjonowanie obiektu tj. 
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przyłącza kanalizacji deszczowej, przyłącza wodociągowego, przyłącza 
elektrycznego zalicznikowego, płyty obornikowej, wykonane zostało niezbędne 
zagospodarowanie terenu. W ramach zadania zakupiono również równiarkę do 

podłoża maneżu oraz padoku. 
Z wybudowanego przez Powiat Rzeszowski obiektu korzysta młodzież kształcąca się 
na kierunku technik weterynarii ze specjalnością hipoterapia oraz na kierunku technik 

hodowca koni w Zespole 
Szkół Techniczno – 
Weterynaryjnych w 
Trzcianie. Obiekt 

przewidziany jest również 
w zakresie hipoterapii 

przez niepełnosprawne 
dzieci i młodzież ze 

Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – 

Wychowawczego w 
Mrowli, będącego 

jednostką organizacyjną 
Powiatu Rzeszowskiego. 

Źródło: http://rzeszow.eska.pl/newsy/w-trzcianie-powstala-ujezdzalnia-koni-za-
2-miliony-zlotych-galeria/119009 

i jeszcze o 
otwarciu...

Ludzie od 
niepamiętnych 

czasów fascynują 
się końmi. 

Towarzyszyły one 
od zawsze 

człowiekowi w 
różnych sytuacjach 

życiowych -na 
wojnach, w pracy 

na roli, w 
odkrywaniu piękna 

natury. Pomimo 
postępu 

technicznego koń nadal wywołuje pozytywne emocje. W końcu jest to zwierzę piękne 
i szlachetne. 

http://rzeszow.eska.pl/newsy/w-trzcianie-powstala-ujezdzalnia-koni-za-2-miliony-zlotych-galeria/119009
http://rzeszow.eska.pl/newsy/w-trzcianie-powstala-ujezdzalnia-koni-za-2-miliony-zlotych-galeria/119009
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W ostatnich latach 
można 

zaobserwować 
coraz większe 

zainteresowanie 
tym niezwykłym 
zwierzęciem, a 

jeździectwo staje 
się ulubionym 
sportem wielu 

ludzi.  
Wychodząc 
naprzeciw 

zapotrzebowaniom 
młodzieży, osób 

niepełnosprawnych i środowiska dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych 
w Trzcianie wraz z  Zarządem Powiatu Rzeszowskiego postanowił stworzyć przy szkole 
warunki do uprawiania tej niezwykłej dyscypliny sportu. Z ich inicjatywy wybudowano krytą 

ujeżdżalnię przy szkole w Trzcianie, którą finansował Zarząd Powiatu wraz z 
Ministerstwem Sportu i Turystyki. Obiekt ma służyć celom edukacyjnym, rekreacji, a 

także rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z całego powiatu rzeszowskiego. 
W dniu 22 marca 2016 roku nastąpiło uroczyste otwarcie ujeżdżalni przy naszej szkole.  

 
Uczestniczyli w nim 
parlamentarzyści, 
Starosta Powiatu 
Rzeszowskiego, 

Wicestarosta Powiatu 
Rzeszowskiego, 

członkowie zarządu 
Powiatu, radni 

powiatowi, naczelnicy 
wydziałów Starostwa 

Powiatowego w 
Rzeszowie oraz 
dyrektorzy szkół 

powiatowych i jednostek 
organizacyjnych.  

Do przecięcia wstęgi i 
otwarcia ujeżdżalni 
zaproszeni zostali: 

parlamentarzyści Halina 
Szydełko i Wojciech Buczak, Starosta Powiatu Rzeszowskiego Józef Jodłowski, proboszcz 
parafii Trzciana Janusz Winiarski, skarbnik Powiatu Rzeszowskiego Danuta Gargała oraz 

dyrektor Zespołu Szkół w Trzcianie Janusz Jakubek. 
Dla wszystkich gości uczniowie technikum weterynaryjnego przygotowali niezwykły pokaz 

jazdy konnej, wraz ze skokami przez przeszkody, prezentując w ten sposób  swoje wysokie 
umiejętności jeździeckie. 
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CAVALIADA 
7 lutego, uczniowie naszej szkoły wybrali się do Lublina w celu obejrzenia zmagań 

zawodników światowej rangi w jeździe konnej. Mieliśmy okazję zobaczyć : 
- CSI2* - Konkurs nr 11- MAŁA RUNDA, dwufazowy (125 cm) 

- CAVALIADA Future – dzieci na kucach, z rozgrywką 
- CSI2* Konkurs nr 12 – PKO BP GRAND PRIX Lublina (145cm), z rozgrywką, FEI 

RANKING, 
CAVALIADA 

TOUR 
RANKING 
- CDN – 

Ujeżdżenie – 
FINAŁ 

Lublin jest 
częścią 
jeździeckiego 
cyklu 
CAVALIADA 
Tour 
2015/2016. 
Przez cztery 
dni tereny 
Targów Lublin 
wypełniły się 

sportową atmosferą. Za nami między innymi rywalizacja zawodników w drugiej 
eliminacji CAVALIADY Tour 2015/2016, przejazdy zaprzęgów, rywalizacje dzieci. 

Ewelina Mazur klasa III TW 
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27.01.2016r. oraz 04.02.2016r. uczniowie z klasy II TW B i A wyjeżdżali do 
Wytwórni Pasz w Kolbuszowej. Wyjazd odbył się w ramach przedmiotu produkcja 
zwierzęca. Uczniowie zapoznali się z procesem wytwarzania paszy dla drobiu oraz 
trzody chlewnej. 
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II miejsce w konkursie "Inspiracje 
ślubne" 

 

08 lutego 2016 r. odbył się konkurs fryzjerski, którego tematem przewodnim były 
„Inspiracje ślubne”. Organizatorem przedsięwzięcia był Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tarnobrzegu. Honorowy  patronat objął  Prezydent 
Miasta Tarnobrzega  Pan Grzegorz Kiełba.  O tytuł najlepszego ucznia w zawodzie 
fryzjer rywalizowało  19 reprezentantów z ośmiu szkół z województwa 
podkarpackiego tj. Rzeszowa, Sędziszowa  Małopolskiego, Krosna, Jasła, 
Kolbuszowej, Trzciany oraz z Tarnobrzega. 

Technikum Usług 
Fryzjerskich przy Zespole 
Szkół Techniczno – 
Weterynaryjnych w 
Trzcianie reprezentowały 
trzy uczennice: Justyna 
Drak (klasa IV), 
Aleksandra Półćwiartek  i 
Karolina Skrobacz (klasa 
III). Fryzury były 
wykonywane na 
modelkach odpowiednio 
wcześniej 
przygotowanych: strój i 
makijaż ślubny zgodny z 
tematem konkursu. 
 Ideą tej rywalizacji było 
rozwijanie twórczości, 
pomysłowości i pasji 
przyszłych adeptów sztuki 
fryzjerskiej. Poziom 
konkursu był bardzo 
wysoki, a „walka” między 
uczestniczkami niezwykle 
wyrównana.  Każda 
młoda fryzjerka wznosiła 
się na wyżyny swoich 
umiejętności i wkładała 
dużo serca w swoje dzieło 
artystyczne. Kreatywność, 
pomysłowość i 
zaangażowanie 

uczestników spowodowały, że komisja miała bardzo trudny wybór. Każda stylizacja 
była połączeniem kunsztu fryzjerskiego z umiejętnościami i wyobraźnią przyszłych 
fryzjerów. Przy ocenie jury brało pod uwagę stylizację całościową- nie tylko fryzurę 
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ale także strój i makijaż. Tym bardziej cieszy fakt, że to uczennica Zespołu Szkół 
Techniczno-Weterynaryjnych - Justyna Drak - zajęła II miejsce w tej rywalizacji. 
Stworzyła ona subtelną, kobiecą fryzurę ślubną w stylu klasycznym dopasowaną do 
typu urody, kształtu twarzy oraz osobowości modelki, a całość stylizacji dopełnił 
ślubny makijaż i elegancka suknia ślubna, podkreślająca urodę modelki – Klaudii 

Wodzień (uczennicy z naszej szkoły - klasa I TW).  

Uczestniczki konkursu  wykazały się dużym profesjonalizmem. 
Po burzliwej naradzie komisja sędziowska ogłosiła wyniki. Podała do wiadomości, że 
uczennica naszej Szkoły Justyna Drak - zajęła II miejsce. Zwycięstwo dowodzi, że 
kierunek o profilu fryzjerskim w Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w 
Trzcianie kształci uczniów na najwyższym poziomie a potwierdzeniem tego jest 
również stuprocentowa zdawalność egzaminu zawodowego  w zawodzie Technik 
Usług Fryzjerskich. Niech te osiągnięcia będą zachętą dla młodzieży i dowodem na 
to, że warto uczyć się zawodu pod okiem nauczycieli w Zespole Szkół Techniczno-
Weterynaryjnych w Trzcianie. Sukcesy uczniów to również efekt pracy nauczycieli 
Pani Bogusławy Jaworek oraz Pani Bernadetty Krajnik. 

mgr Bogusława Jaworek 
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troszkę relaksu.... 
W dniu 09.02.2016r. młodzież naszej szkoły uczestniczyła w jednodnio-
wym wyjeździe na narty w miejscowości Chyrowa. 
 

 

                                               

ZAPROSZENIE 
 

 

Zapraszam wszystkich chętnych uczniów , w 
szczególności z klas Technikum Weterynarii do 
współpracy w ramach koła Towarzystwa Ochrony 
Zwierząt RP w projekcie "Anioły ze szkoły". 
 
Aneta Jamróz 
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Interaktywne Warsztaty Uniwersyteckie 
 
14.04.2016 roku  
uczniowie klasy III 
TW wraz z 
opiekunem p. 
Anetą Jamróz 
wzięli udział w 
pierwszej edycji 
Interaktywnych 
Warsztatów 
organizowanych 
przez Uniwersytet 
Rzeszowski. 
 Młodzież naszej 

szkoły uczestniczyła w przygotowanych dla nich warsztatach i zajęciach, na których 
mieli możliwość  obejrzenia pokazu pierwszej pomocy w wykonaniu studentów 
ratownictwa medycznego.  
Wysłuchali wykładu na temat inkluzji owadów i skamieniałości oraz uczestniczyli w 
laboratorium mikrobiologicznym. 
Odwiedzili również Interaktywną Wystawę ,,Eksploratorium", której celem jest 
doświadczenie nauki z naprawdę bliska. Obejrzeli budowle Leonarda da Vinci, modele 
anatomiczne, lasery i wiele innych eksponatów ,które rozbudziły w młodzieży naukową 
ciekawość i chęć zdobywania wiedzy.  
Dzięki tego typu inicjatywom młodzi ludzie są o krok bliżej wyboru, który wpłynie na ich 
przyszłe kariery naukowe i zawodowe.  

 

Śmiech to zdrowie" ,  

"Spójrz  na siebie  

oczyma dziecka". 
Motywami przewodnimi marcowego 
spotkania z wychowankami Internatu 
ZST-W w Trzcianie były motta: 
"Śmiech to zdrowie" i "Spójrz  na 
siebie oczyma dziecka". W imprezie 
wzięli udział przedstawiciele wsz-
ystkich grup wychowawczych. Zapro-
ponowano następujące  gry i zabawy 
zręcznościowe:  celowanie   w pisan-
kę marchewką do koszyka, pin-pong 
pisankowy,  wyścig   królików,   bieg 
z pisanką. Młodzież chętnie uczestni-
czyła we wszystkich konkurencjach.  
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Było mnóstwo  śmiechu i zabawy. 
Uczestnicy spotkania otrzymali nagrody 
tematyczne związane z Wielkanocą. Cała 
społeczność  internatowa została 
poczęstowana świątecznymi 
ciasteczkami. Spotkanie upłynęło w 
serdecznej atmosferze. 

Ludwika Oleksak 

 

 

 

 

 

Turniej  matematyczny 
 

Zgodnie z kalendarzem świąt nietypowych i faktopedii: 
- 9 marca – Dzień Polskiej Statystyki, 
- 12 marca - Dzień Matematyki, 
- 14 marca – Dzień liczby Pi, 
- 25 kwietnia - Dzień Maturzysty. 
Pierwsze ogólnopolskie obchody Dni Matematyki odbyły się 12 marca 2014r. 

Z tej okazji w dniu 21 marca 2016r odbył się w naszej  szkole Turniej Matematyczny – 
„Dzień Matematyki 2016 z polskimi przysłowiami” dla 5 osobowych drużyn z klas 
pierwszych. Każda drużyna odpowiadała na 6 losowo wybranych pytań. Między 
klasami toczyła się zacięta rywalizacja. Wyniki przedstawiają się następująco: 
I miejsce - drużyna z klasy I TW, 
II miejsce - drużyna z klasy I TUF i I TW/Ż, 
III miejsce - drużyna z klasy I LO. 
Zwycięzcom gratulujemy i dziękujemy wszystkim za dobrą zabawę. 
Nauczyciele matematyki: mgr Dorota Becker i mgr Barbara Selwa 
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Finał VII Powiatowego Konkursu Ortograficznego dla uczniów 
klas gimnazjalnych o tytuł: „Powiatowego Mistrza Ortografii” 
pod honorowym patronatem Starosty Rzeszowskiego. 

 

Propagowanie kultury języka polskiego. Szerzenie wśród młodzieży nawyków pracy 
nad poprawnością językową, a także kształcenie umiejętności poprawnego, biegłego 
i płynnego pisania.  

Rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy z zakresu polskiej ortografii to główne 

cele, które przyświecały organizatorom VII Powiatowego Konkursu 
Ortograficznego dla uczniów klas gimnazjalnych o tytuł: „Powiatowego  Mistrza 
Ortografii” pod honorowym patronatem Starosty Rzeszowskiego. Konkurs 
przebiegał w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym. Uczestnicy etapu szkolnego 
napisali dyktando w macierzystych szkołach, zwycięzcy etapu szkolnego 
zakwalifikowali się do etapu powiatowego konkursu. W dniu  10.03.2016r. w 
internacie ZSTW spotkali się uczniowie II i III klas gimnazjalnych szkół z:, 
Boguchwały, Rudnej Wielkiej, Świlczy, Sędziszowa Małopolskiego, Łąki i Trzciany. 
Rywalizacja rozpoczęła się o godz. 10.00. Uczniowie zmierzyli się z trudnym 
dyktandem pt. "Rodzinne historyjki". Po zakończeniu części konkursowej komisja 
rozpoczęła pracę w efekcie, której wyłoniono zwycięzców. O godz. 12.30 odbyło się 
rozstrzygnięcie konkursu.  Wyniki ogłosił pan dyrektor ZSTW mgr Robert Bejster, 
nagrody wręczył Wicestarosta Rzeszowski pan Marek Sitarz.  

To przedsięwzięcie zorganizowały panie: mgr Barbara Binduga oraz mgr Agnieszka 
Nowak - Sanecka. Konkursowi  patronował  Starostwa Rzeszowski. Uczestnicy 
otrzymali ufundowane przez pana Starostę Rzeszowskiego nagrody oraz dyplomy. 
Były to nie lada nagrody: przenośna pamięć zewnętrzna, słuchawki bezprzewodowe, 
nośniki pamięci USB. Nagrody zdobyli: 
I miejsce – Martyna Paśko - Gimnazjum w Sędziszowie Małopolskim, 
II miejsce – Ewelina Czajak - Gimnazjum w Świlczy, 
III miejsce Jakub Śliz- Gimnazjum w Łące. 
Wyróżnienia otrzymali: Szymon Trzeciak – Gimnazjum w Rudnej Wielkiej, 
Natalia Basara - Gimnazjum w Sędziszowie Małopolskim. 

http://www.zstw.pl/node/1013
http://www.zstw.pl/node/1013
http://www.zstw.pl/node/1013
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 V Międzyszkolny Konkurs Języka 
Niemieckiego Szkół Gimnazjalnych '2016 
W dniu 10 marca 2016 r. w Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie 
k. Rzeszowa odbyła się V edycja Międzyszkolnego Konkursu Języka Niemieckiego 
Szkół Gimnazjalnych, który został objęty patronatem przez Starostę Rzeszowskiego 

Pana Józefa 
Jodłowskiego. 

W zmaganiach 
konkursowych wzięło 
udział 20 gimnazjalistów  

Oceny prac dokonali 
nauczyciele języka 
niemieckiego w ZS T-W 
w Trzcianie: Małgorzata 
Kretowicz oraz Anita 
Jarosz-Kapica. 

Najlepsze rezultaty w 
konkursie uzyskali: 

I miejsce – Emilia Szpara 
(Zagórzyce Górne) 
II miejsce – Julian Oswald (Gnojnica Dolna) 
III miejsce – Bartłomiej Zięba (Cmolas) 
IV miejsce – Karolina Toton (Zagórzyce Górne) 
V miejsce – Aneta Serafin (Cmolas) 
VI miejsce – Aleksandra Uliasz (Rudna Wielka) 

Na  uroczystość zakończenia konkursu przybył Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek 
Sitarz, który wręczył laureatom dyplomy i nagrody ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe w Rzeszowie.  

 
Konkurs recytatorski 

 
6 kwietnia 2016 roku w Sędziszowie Małopolskim 

odbył się 61 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. 

Klaudia Lisowska uczennica  klasy II TWB 

otrzymała na nim wyróżnienie w kategorii poezja 

śpiewana. Uczennica przygotowana była przez  p. 

Małgorzatę Syrdę. Serdecznie gratulujemy. 

 

http://www.zstw.pl/node/1015
http://www.zstw.pl/node/1015
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Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej  

W dniach od 31.03. do 02.04. odbył się 

etap okręgowy i centralny XXXVIII 

Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i 

Kartograficznej w Zespole Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących im. 

Kazimierza Gzowskiego w Opolu.  

W etapie okręgowym Olimpiady wzięło 

udział 26 zespołów ze szkół geodezyjnych 

z całej Polski wyłonionych w eliminacjach, 

które odbyły się jesienią zeszłego roku.   

Drużyna naszej szkoły w składzie: Marcin 

Delekta, Dominik Maciąg  i Tomasz Ochał 

/wszyscy kl. 4TG/ zajęła 11 miejsce w kraju. 

Indywidualnie 30 miejsce zajął Tomasz Ochał, 

33 Marcin Delekta, a 50 Dominik Maciąg,.  

 

 

 

 

 

 

 



KURIER SZKOLNY] Strona15 
 

 

 

Uczestnicy 

pierwszego 

dnia olimpiady 

mieli do 

rozwiązania 4 

zadania 

tekstowe i 80 

testowych. 

Kolejnego dnia 

odbył się etap 

praktyczny, w 

którym 3-

osobowe ekipy 

musiały 

wykonać i 

opracować 

kameralnie 2 

zadania 

terenowe. 

Pomiary 

geodezyjne 

odbywały się 1 kwietnia w trudnych warunkach terenowych przy padającym deszczu, silnym 

wietrze i temp. 5 oC na terenie Centrum Wystawienniczo Kongresowego w Opolu, jako część 

Targów Budowlanych „Mój Dom". 

Uczniów do olimpiady przygotował   p. Tomasz Panek - nauczyciel przedmiotów  

zawodowych w 

Technikum 

Geodezji. 
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VI Powiatowy  
Konkurs Języka 
Angielskiego w 
Zespole Szkół 
Techniczno- 

Weterynaryjnych  
w Trzcianie 

 
  03.03.2016 roku w 
internacie ZSTW w 
Trzcianie o godz. 9.00 
odbył się drugi (finałowy) 
etap VI Powiatowego 

Konkursu Języka Angielskiego.  
Patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Rzeszowskiego Pan Józef Jodłowski. Do 
konkursu przystąpili uczniowie z gimnazjów Powiatu Rzeszowskiego, Gminy Świlcza i 
Rzeszowa.  
 
 W wyniku przeprowadzonego testu zawierającego ćwiczenia sprawdzające z 
zakresu umiejętności czytania ze zrozumieniem, słuchania oraz zadania leksykalno-
gramatyczne otrzymano wyniki, które wyłoniły zwycięzców: 
I miejsce – Mateusz Baran ; Gimnazjum Głogów Małopolski 
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II miejsce – Kamila Piękoś; Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. 
III miejsce –Klaudia Malik; Gimnazjum Głogów Małopolski 
IV miejsce – wyróżnienie – Anna Rembisz; Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie 
Młp. 
V miejsce – wyróżnienie – Julia Woźniak ; Gimnazjum Głogów Małopolski 
VI miejsce – wyróżnienie – Hubert Hess; Gimnazjum Wysoka Głogowska 
 
Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie 
oraz Wydawnictwo Macmillan, a wszyscy uczestnicy zostali obdarowani gadżetami od 

Wydawnictwa Macmillan. 
 

 

Agnieszka Ćwiek-Frańczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - 
OKIEM FOTOGRAFA.... 
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III Ponadregionalny Konkurs Wiedzy i Umiejętności 
Fryzjerskich 

 
  
 
W dniu 13 kwietnia 20116 
roku  w naszej szkole 
odbył się III 
Ponadregionalny Konkurs 
Wiedzy i Umiejętności 
Fryzjerskich pod hasłem 
„Nowoczesna wizja fryzury 
kobiecej”. Honorowy 
patronat nad konkursem 
objął Starosta Rzeszowski 
pan Józef Jodłowski.  
 

 
 

W konkursie wystartowało siedemnaścioro uczniów z dziewięciu szkół 
ponadgimnazjalnych kształcących w zawodzie Technik Usług Fryzjerskich. Nasza Szkoła 
reprezentowana była przez uczennice II klasy Technikum Usług Fryzjerskich – 
Katarzynę Kontek oraz Paulinę Kuźniar. 
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Laureaci otrzymali 
cenne nagrody, a każdy 
uczestnik pamiątkowy 
Dyplom oraz drobny 
upominek. Oprawę 
fotograficzną zapewniła 
uczennica klasy I 
Technikum 
Weterynaryjnego – 
Aleksandra Kochańska 
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zajrzyjcie również na stronę facebooka 

 
 

 

Zespół Szkół 

Techniczno-Weterynaryjnych 

im. Bohaterów Westerplatte 

w Trzcianie k.Rzeszowa 

  
Adres szkoły:    36-071 Trzciana 

                       Trzciana 193 

Województwo:  podkarpackie 

Tel./Fax.:          178514077 

Tel. internat:     178514076 

  
WWW:    www.zstw.pl 

  
e-mail:    zstw-trzciana@wp.pl 

http://www.zstw.pl/
mailto:e-mail:zstw-trzciana@wp.pl?subject=Wiadomo%C5%9B%C4%87

