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Za nami 37. Uliczny Bieg Sylwestrowy Trzebnica 2021! Jak zwykle przywitaliśmy biegaczy niepowtarzalną atmosferą, 
sprawną organizacją i bogatym pakietem startowym. Nie brakowało również sportowych emocji oraz pokonywania 
własnych ograniczeń i słabości czy poprawiania życiowych rekordów. Po raz pierwszy centrum biegowym zawodów była 
nowa Gminna Hala Widowiskowo-Sportowa im. Dolnośląskich Olimpijczyków – obiekt stworzony z myślą o imprezach 
tej rangi. Dziesiąty rok z rzędu Trzebnicki Bieg Sylwestrowy miał także swój wymiar charytatywny – dzięki licznej 
frekwencji udało się zebrać 6640 zł, które burmistrz Marek Długozima przekazał mieszkańcom Gminy Trzebnica – Kindze 
Dziubczyńskiej, która cierpi na stwardnienie rozsiane i Błażejowi Basiakowi, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi.
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– Podpisałem umowę na jego 
dostawę z firmą Moje Bambi-
no z Łodzi, a paczki już trafiły do 
szkół. Zostały one wyposażone 
m.in. w drukarki 3D, komputery 
do ich obsługi, aparaty fotograficz-
ne, gimbale, stoły wraz z oprzyrzą-
dowaniem do nauki techniki, kloc-
ki do nauki robotyki i wiele innych 
– powiedział burmistrz Marek 
Długozima i dodał: – Udział w tym 
programie to kolejny z elemen-
tów rozwoju infrastruktury szkół 

gminnych. Zakupiony sprzęt po-
może w kształtowaniu i rozwijaniu 
umiejętności manualnych i tech-
nicznych, umiejętności samodziel-
nego i krytycznego myślenia, zdol-
ności myślenia matematycznego 
oraz umiejętności w zakresie nauk 
przyrodniczych, technologii i inży-
nierii, stosowania technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych, jak 
również pracy zespołowej, dobrej 
organizacji i dbania o porządek na 
stanowisku pracy oraz radzenia so-

bie w życiu codziennym – podsu-
mowuje.

Laboratoria Przyszłości to no-
woczesny sprzęt, który uatrakcyjni 
zajęcia szkolne i pozwoli uczniom 
rozwijać swoje zainteresowania nie 
tylko na lekcjach techniki i w ra-
mach innych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, lecz także w ramach 
zajęć pozalekcyjnych, kół zainte-
resowań i innych form rozwijania 
umiejętności.

[sh]

Laboratoria przyszłości dla Gminy Trzebnica

zwycięskie Gospodynie 

Rozwój sołectw
Burmistrz Marek Długozima pozyskał 741 700,00 zł. z rządowego projektu 

,,Laboratoria przyszłości’’. Jest to program skierowany do szkół podstawowych oraz 
ogólnokształcących szkół artystycznych. Dzięki temu dofinansowaniu możliwym był 

zakup nowoczesnego sprzętu do wszystkich szkół na terenie Gminy Trzebnica.

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a p o dpis a ł  um owę na dost awę 
spr zę t u mul t ime dialne go dla s z kó ł.  Inwe st ycję w y kona 
f irm a M oje B amb ino z Ło d z i .

– Nowa inwestycja wynika 
z potrzeb mieszkańców jakie za-
komunikował mi sołtys miejsco-
wości Kamil Czajkowski, i o którą 
z determinacją osobiście zabiegał. 
Wiata posłuży wspólnej integracji 
mieszkańców, a nowe stojaki na 
rowery pomogą dzieciom korzy-
stającym z placu zabaw. Dziękuję 
sołtysom za zainteresowanie spra-
wami mieszkańców. Dzięki do-
brej współpracy rozwijamy tereny 
wiejskie. Powstają nowe drogi, 

chodniki, świetlice, a także place 
zabaw – podsumował burmistrz 
Marek Długozima. 

Warto nadmienić, że w ostat-
nim czasie wyremontowana zosta-
ła łazienka w świetlicy wiejskiej, 
zakupiono też szereg nowego asor-
tymentu. Przypomnijmy, że sołec-
twa mają także do swej dyspozycji 
fundusz sołecki, dający możliwość 
rozwoju wsi w obranym przez soł-
tysa i radę sołecką kierunku.

[sh]

W Biedaszkowie Małym doposażony został teren 
rekreacyjny obok istniejącego placu zabaw. Powstała 

tam wiata wraz z ławkami i stołem oraz stojak na 
rowery. Inwestycję wartą 15 tys. zł wykonała firma 

USBHIT Graszka Mariusz Steczkowski.

Jak komentuje sołtys Zenobiusz 
Modliborski: – Staramy się działać 
najlepiej jak potrafimy, a ta na-
groda to dowód, że jesteśmy bar-
dzo aktywnym sołectwem. Cieszy 

to, że zostaliśmy wyróżnieni za 
nasz trud. Gratuluję całemu kołu, 
wszystkie Panie jesteście wyjątko-
we i zasługujecie na wielki szacu-
nek – podsumowuje sołtys, a bur-

mistrz Marek Długozima dodaje: 
– Jest to wyróżnienie w pełni za-
służone. Jest także zwieńczeniem 
ogromnego nakładu pracy i wielu 
wyrzeczeń! Serdeczne gratulacje 
i wielkie podziękowania za wspa-
niałą promocję Gminy Trzebnica 
dla całego Koła Gospodyń z Do-
manowic oraz sołtysa Zenobiusza 
Modliborskiego – skomentował 
burmistrz. 

[sh]

Koło Gospodyń Wiejskich z Domanowic zajęło 
I  miejsce w Konkursie Mistrzowie Agro Gazety 

Wrocławskiej w powiecie trzebnickim a IV 
w województwie dolnośląskim.

▶ Pr z y k ł adowa pracow nia p owst a ł a z w y kor z yst anie m spr zę t u dostę pne go 
w ram ac h pro gramu " L ab oratoria pr z ys z ł ośc i ”.

▶ Poz ys k ane p onad 70 0 t ys .  z ł  p oz wo li ł o na z akup m . in .  druk are k 3D w raz 
z opr z y r z ądowanie m , aparatów foto graf ic z nyc h i  wie lu innyc h akce soriów.

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a wi z y towa ł Bie d as z ków M a ł y,  g d z ie p owst a ł a nowa wiat a . 
W te n sp osób roz bu dowany zost a ł  te re n re k re ac yj ny,  g d z ie z naj duje s ię ju ż p l ac z abaw.
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– Z prośbą o zmianę tego stanu 
rzeczy zwrócili się do mnie miesz-
kańcy okolicznych bloków na 
czele z Małgorzatą Kolińską oraz 

proboszczem parafii pw. św. Piotra 
i Pawła Bogdanem Grabowskim. 
Tak jak obiecałem, remont udało 
się wykonać przed Bożym Naro-

dzeniem – powiedział burmistrz 
Marek Długozima. 

Wzdłuż środkowej linii ulicy 
po obu stronach rynsztoka uło-
żone zostały granitowe płyty dla 
łatwiejszego poruszania się prze-
chodniów. Teren ulicy Drzymały 
wpisany jest do rejestru zabyt-
ków, jako obszar Starego Miasta, 
więc zasadne jest utrzymanie wi-
zualnej spójności nawierzchni. 
Rozwiązanie, którym wprowadza 

się elementy wykonane z płyt ka-
miennych, pozwala na kompromis 
w postaci pozostawienia znacznej 
części istniejącej nawierzchni przy 
jednoczesnej poprawie komfortu 
i bezpieczeństwa mieszkańców. 
Nawierzchnia z płyt połączona 
zostanie z chodnikiem rozpoczy-
nającym się na wysokości kościoła 
pw. św. Piotra i Pawła.

Warto nadmienić, że ulica 
Drzymały stanowi dojście do 

wspomnianego wyżej Kościoła. 
Jest ona także drogą, która obsłu-
guje mieszkańców okalających ją 
bloków. Ze względu na te czynniki 
ulica jest często użytkowana przez 
przechodniów, a także umożliwia 
dojazd mieszkańców do parkin-
gów i miejsc postojowych. Za wy-
konanie inwestycji dziękuję firmie 
Marbruk Mariusza Kwaka.

[sh]

Gładko i bezpiecznie 
Ulica Drzymały została zmodernizowana tak, by 

była ona bezpieczniejsza dla pieszych, szczególnie 
osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci. 

Nawierzchnia z tzw. „kocich łbów” stanowiła 
trudność i bywała przyczyną upadków. 

pierwszy etap zakończony 
Zakończony został pierwszy etap remontu drogi 

powiatowej nr 1400 D na trasie Biedaszków 
Mały – Ujeździec Wielki – Gruszeczka, 

współfinansowanego przez Gminę Trzebnica. 
Inwestycję wykonuje firma STRABAG. 

Podpisanie protokołów odbiorowych odbyło się 
w siedzibie firmy TARCZYŃSKI S.A.

Dzięki determinacji burmi-
strza Marka Długozimy dokoń-
czona zostanie ta bardzo ważna 
droga łącząca Gminę Trzebnica 
z powiatem milickim. – Na ten re-
mont przekazałem 2 mln 286 tys. 
zł, co pozwoliło powiatowi trzeb-
nickiemu pozyskać dofinansowa-
nie z Rządowego Funduszu Dróg 
Samorządowych w wysokości 
blisko 5 mln zł. Firma Tarczyń-
ski S.A. do remontu dołożyła 400 
tys. zł. Całość inwestycji to blisko 
10 mln zł – powiedział burmistrz 
i dodał: – W ten sposób, zgodnie 

z obietnicą daną mieszkańcom, 
finalizujemy to co rozpoczęliśmy 
w poprzedniej kadencji, gdy za-
rząd powiatu trzebnickiego sta-
nowili radni z mojego komitetu 
KWW Skuteczni dla Rozwoju 
oraz radni PiS na czele z panem 
starostą Waldemarem Wysockim. 
Wówczas wykonany został re-
mont odcinka prowadzącego od 
Trzebnicy do mostu w Biedasz-
kowie Małym. Ta inwestycja była 
dla mnie priorytetowa ze względu 
na ilość osób korzystających na 
co dzień z tej drogi. To również 

ważna trasa na mapie turystycznej 
Gminy Trzebnica, łączy nas z Mi-
liczem, a za sprawą powstającego 
połączenia Ujeźdźca Małego z Ko-
niowem, bezpiecznie dostaniemy 
się do znajdującej się na terenie 
Gminy Trzebnica trasy rowerowej 
pomiędzy Gruszeczką a Książęcą 

Wsią prowadzącą po śladzie daw-
nej kolei wąskotorowej – podsu-
mował burmistrz, który podzię-
kował i pogratulował wszystkim, 
którzy się do tego sukcesu przy-
czynili. – Dziękuję radnym po-
wiatowym z mojego ugrupowania 
KWW Marka Długozimy Skutecz-

ni dla Rozwoju, a w szczególności 
właścicielowi firmy Tarczyński 
S.A. panu Jackowi Tarczyńskiemu. 
Realizacja inwestycji zakończy się 
w pierwszej połowie 2022 r – za-
kończył. 

[sh]

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a p o dpisuje o d b iór pie r ws ze go e t ap u re m ont u dro gi p owiato -
wej z  G ru s ze c z k i  w st ronę Bie d as z kowa M a ł e go.

▶ Remont drogi nr 1400 D został rozpoc zęt y przez poprzedni zarząd powia-
tu trzebnickiego, k tór y t worz yli  radni komitetu K W W Marka D ługozimy, te -
raz dzięki staraniom burmistrza będzie on dokońc zony. (Na zdj.  burmistrz 
wspólnie z Piotrem Miko łajc zakiem – pe ł nomocnikiem f irmy STR ABAG 
oraz Dyrek torem Zarządu Dróg Powiatow ych – Pawłem Kazimierc zakiem).

▶ Re m ont roz p o c z ą ł  s ię o d st rony G ru s ze c z k i .  G mina Tr ze b nic a na te n ce l 
pr ze k az a ł a p onad 2 m ln z ł .

▶ Pł y t y p om o g ą b e z pie c z nie dost ać s ię m . in .  do kośc io ł a .  D z ię k i  ic h u ł oże -
niu z nik nę ł a nie rów na kost k a .

▶ I nwe st ycję na ul .  D r z y m a ł y wi z y towa ł burmist r z wsp ó lnie z prob os zc ze m 
paraf i i  pw. ś w. Piot ra i  Paw ł a B o g d ane m G rab owsk im .

R E K L A M A

R E K L A M A
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Szanowni Rodzice, 
od dnia 1 lutego br. obowiązu-

je nowa, miesięczna opłata stała za 
pobyt dziecka w Gminnym Żłobku 
i Gminnych Klubach Dziecięcych. 
Wynosi ona 550 zł. W związku ze 
zmianą tej opłaty, a także zmianą 
opłaty za wyżywienie, za pośred-
nictwem dyrektora wprowadzam 
aneks do zawartej przez Państwa 
umowy o świadczenie usług Ze-
społu Placówek Żłobka i Klubów 
Dziecięcych Gminy Trzebnica. Jed-
nakże, biorąc pod uwagę, iż dofi-
nansowania z Rodzinnego Kapitału 
Opiekuńczego mogą wpłynąć do 
rodzica lub żłobka/klubu dopiero 
w maju 2022 r. stwarzam Rodzicom 
możliwość odroczonej spłaty.

W przekazanym aneksie prze-
widziałem możliwość zapłaty przez 
rodzica opłaty stałej za miesiące: 
luty, marzec i kwiecień 2022 roku 

w dwóch ratach. Można to uczynić 
w dotychczasowym terminie płat-
ności, tj. do 10 dnia danego miesiąca 
w dotychczasowych wysokościach, 
a pozostałą do zapłaty kwotę opłaty 
tj. w przypadku żłobka – 260,00 zł, 
a w przypadku Klubu Dziecięce-
go 400,00 zł, po wypłacie środków 
z Rodzinnego Kapitału Opiekuń-
czego, do końca miesiąca, w którym 
otrzymano świadczenie – nie póź-
niej jednak niż w terminie do dnia 
30 maja 2022 r. 

Oczywiście jest to tylko możli-
wość, gdyż rodzic może wnieść całą 
opłatę, w nowej wysokości, w termi-
nie płatności tej opłaty. Wpłynięcie 
środków z Rodzinnego Kapitału 
Opiekuńczego spowoduje obniżenie 
opłaty stałej, a ewentualna nadpłata 
zostanie Państwu zwrócona na kon-
to osobiste. 

W ramach Polskiego Ładu rodzic 
na wniosek będzie mógł otrzymać 

na dziecko zgodnie z obowiązujący-
mi kryteriami jedno ze świadczeń:
1. Dofinansowanie obniżenia opła-

ty stałej, które wynosić będzie 
maksymalnie 400 zł miesięcz-
nie na dziecko w żłobku, klu-
bie dziecięcym lub u dziennego 
opiekuna nie więcej jednak niż 
wysokość opłaty ponoszonej 
przez rodziców za pobyt dzieci 
w żłobku, klubie dziecięcym lub 
u dziennego opiekuna. Dofinan-
sowanie będzie przysługiwać: na 
dziecko pierwsze i jedyne w ro-
dzinie, na dziecko pierwsze z ro-
dzin, w których kolejne dziecko 
jest objęte rodzinnym kapitałem 
opiekuńczym oraz na dziecko 
w wieku przed ukończeniem 
12 miesiąca i po ukończeniu 36 
miesiąca życia.

2. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy 
– maksymalna wysokość przy-
sługującego kapitału to aż 12 

tys. zł na dziecko. Świadczenie 
przysługuje od miesiąca, w któ-
rym dziecko kończy 12. miesiąc 
życia do końca miesiąca, w któ-
rym dziecko kończy 35 miesięcy. 
Rodzice samodzielnie wskażą, 
czy kapitał chcą otrzymywać 
w wysokości 500 zł przez okres 
24 miesięcy, czy w wysokości 
1000 zł przez 12 miesięcy. 

oświadczenie bUrMistrza GMiny trzebnica
Dotyczące możliwości odroczenia spłaty za pobyt dziecka w gminnym żłobku i klubie dziecięcym

inwentaryzacja źródeł ciepła 

Szanowni Rodzice, 
na zlecenie Gminy Trzebnica, an-

kieterzy GlobalECO przeprowadzą 
inwentaryzację indywidualnych źró-
deł ciepła na terenie Gminy Trzebnica. 
Ankieterzy będą posiadać stosowne 

upoważnienie oraz identyfikatory.
Gmina Trzebnica stale poszu-

kuje ekologicznych rozwiązań, 
które pozwalają dbać nam o śro-
dowisko, a w najbliższej przyszło-
ści przywrócić status uzdrowiska, 
stąd też montaż stacji kontroli ja-

kości powietrza czy wcześniejsze 
działania związane z pozyskaniem 
środków na OZE, a także dofinan-
sowania do wymiany pieców.

Cieszę się tym, jak duże jest 
już teraz zainteresowanie tematy-
ką nowoczesnego i ekologicznego 

sposobu uzyskania energii i ciepła 
wśród mieszkańców. Pokazuje to, 
że nasza świadomość na ten temat 
staje się coraz większa, a nasze 
działania proekologiczne przyno-
szą wymierne korzyści. Ta ankie-
ta, pozwoli ocenić skalę proble-

mu niskiej emisji oraz określić ilu 
mieszkańcom powinno się pomóc 
w wymianie starego i nieefektyw-
nego źródła ciepła poprzez udzie-
lenie im wsparcia finansowego.

Marek Długozima 
Burmistrz Gminy Trzebnica

R E K L A M A

Z informacjami na temat szcze-
gółów ubiegania się i przyznawania 
w/w świadczeń można się zapoznać 
na stronach:
https://www.zus.pl 
https://www.gov.pl/web/rodzina 

Z wyrazami szacunku
Marek Długozima 

Burmistrz Gminy Trzebnica 
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Od wielu lat Gmina Trzebnica, 
poprzez udzielanie dotacji na dzia-
łalność, wspiera Ośrodek Wsparcia 

Społecznego „Szósty Stół”, który 
prowadzą Siostry Boromeuszki. To 
tu ubodzy, starsi, schorowani, nie-

pełnosprawni, a bywa, że uzależ-
nieni, bezdomni i bezrobotni szu-
kają wsparcia.

W poniedziałek 20 grudnia 
Siostry Boromeuszki wraz za-
stępcą burmistrza Krystyną Ha-
ładaj, przedstawicielami Carita-
su i Ośrodka Pomocy Społecznej 
przyjęli przy szóstym stole trzeb-
niczan, którzy pozostają w trudnej 
sytuacji życiowej.

Podobnie jak w roku ubiegłym, 
ze względu na pandemię, nie mo-
gła się odbyć wspólna wigilia dla 
potrzebujących. Wsparcia udało się 
udzielić poprzez wręczenie paczek 
z żywnością, środkami higieny 

osobistej i środkami czystości.
W imieniu burmistrza Marka 

Długozimy podziękowania wszyst-
kim zaangażowanym przekazała 
zastępca burmistrza Krystyna Ha-
ładaj: – Dziękuję wszystkim, którzy 
zaangażowali się w niesienie po-
mocy. W sposób szczególny dzię-
kuję siostrze przełożonej Paulinie 
Janczar wraz z boromeuszkami, 
które prowadzą ośrodek, a także 
wolontariuszom Caritasu na czele 
z panią Ewą Dudek i pracownikom 
Ośrodka Pomocy Społecznej wraz 
z dyrektorem Waldemarem Wy-
sockim. Słowa wdzięczności kieru-
ję również do licznych sponsorów, 

którzy pomogli w zakupie i przygo-
towaniu paczek – podsumowała. 

Sponsorzy Wigilii 2021: Lewia-
tan Trzebnica, Bar Mleczny – Ko-
ciołek, Bistro 44, Bistro Swojska 
Szama, ELMAR SP. Z O.O., Biur-
chem, PLAST – MET, Sady-Trzeb-
nica Sp z o.o., Ulmar Wytwórnia 
art. Spożywczych, AMI Sp. z.o.o., 
Gospodarstwo Rolne z Karnic, 
Fundacji ,,Manufaktura Inicjatyw”, 
pracownicy Banku Spółdzielcze-
go, Piekarnia Jul-Ka, Firma Tar-
czyński S.A, BROOKVENT Polska 
Sp. z o.o.

[red]

Z należytą wrażliwością 
Na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy 

w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie 
dotyczące przekazania procedur związanych 

z pogrzebem dzieci nienarodzonych. 

– Wspólnie z panią Małgorzatą 
Grabowską oraz panią Anną Ba-
jak podjęliśmy inicjatywę, by na 
Cmentarzu Parafialnym powstał 
Grobowiec Dzieci Nienarodzo-
nych. Już kilka lat temu taką po-
trzebę sygnalizowała ówczesna 
wiceburmistrz pani Jadwiga Jani-
szewska – powiedział burmistrz 
Marek Długozima. Grobowiec to 
szczególne miejsce, w którym ro-
dzice mogą oddać hołd pamięci 
swoim dzieciom. Ma ono także 
wymiar symboliczny dla wszyst-
kich rodziców, którzy zmagali 
się z traumą tej niewyobrażalnej 
straty. Do tej pory takie pogrzeby 
odbywały się na cmentarzu Oso-
bowickim we Wrocławiu, teraz 
rodziny dzieci utraconych zyskały 
taką możliwość w Trzebnicy. 

Każdy z uczestników spotkania 
dostrzega wagę tej sprawy. Rodzice 
mają prawo godnie pożegnać swoje 
potomstwo. Powinniśmy pamiętać, 
że w takich chwilach muszą oni nie 
tylko mierzyć się ze swoim bólem, 
ale również z wieloma formalno-
ściami związanymi z pochówkiem. 
– Stąd skoordynowane działanie, 
w którym chcemy okazać nasze 

wsparcie i współczucie tym, którzy 
cierpią po stracie dziecka. Sprawa 
pochówku dzieci nienarodzonych, 
która dotyka tak wielu rodziców, 
również w Gminie Trzebnica, zo-
stanie potraktowana w należyty 
sposób, z szacunkiem i troską. Do-
świadczenie przedwczesnej śmierci 
dziecka jest dla rodziców zawsze 
bardzo trudne. Próba poradzenia 
sobie z tą stratą to ogromne wy-
zwanie dla całych rodzin – mówi 
Waldemar Wysocki pełniący obo-
wiązki dyrektora OPS. 

Burmistrz wyraził również 
wdzięczność wszystkim zaanga-
żowanym: – Dziękuję wszystkim 
uczestnikom spotkania za podję-
cie się tej ważnej inicjatywy, a tak-
że wszystkim, którzy włączyli się 
w powstanie pomnika, m.in. sio-
strze Ewie Jędrzejak – prezes Fun-
dacji „Evangelium Vitae”. Koor-
dynatorem z mojego ramienia nad 
sprawnym działaniem wszelkich 
procedur została pani Krystyna 
Haładaj – Zastępca Burmistrza 
Gminy Trzebnica oraz pan Walde-
mar Wysocki – pełniący obowiązki 
Dyrektora Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej – podsumował burmistrz. 

W spotkaniu udział wzięli: ks. 
proboszcz Piotr Filas, Anna Ba-
jak – Poradnia Rodzinna, Ewa 
Dudek – Parafialny Zespół Cari-
tas, Katarzyna Żelazko – położ-
na oddziałowa w Szpitalu im. Św. 
Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, Ja-
rosław Popielarz i Ireneusz Jakób 
ze Wspólnoty Arka, Prokurent 
GZGK ERGO Angelika Szałapska, 
Agnieszka Cieplik-Kajda z Gmin-
nego Zakładu Pogrzebowego. 

[sh]

Niosąc pomoc 
Św.  Jadwiga Śląska miała na pięciu stołach 

ustawiać żywność,  ubrania i  leki ,  by 
rozdawać je  najbardziej  potrzebującym. 20 

grudnia 2021 roku na symbolicznym „szóstym 
stole”  Gmina Trzebnica we współpracy 

z  Ośrodkiem Pomocy Społecznej  i  Siostrami 
Boromeuszkami zorganizowała pomoc dla 

trzebniczan,  którzy również znajdują się 
w trudnej  sytuacji  życiowej.

▶ W Ur zę d z ie M iejs k im o d by ł o s ię sp ot k anie,  p o dc z as k tóre go pr ze k az ane i  om ówione 
zost a ł y p ro ce dur y z wiąz ane z p o gr ze b e m d z ie c i  u t raconyc h .

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a wsp ó lnie z panią M a ł gor z at ą G rab ows k ą oraz panią Anną 
B ajak p o dją ł  inicjat y wę, by na c m e nt ar z u paraf ialny m z nalaz ł  s woje miejsce G rob owie c 
D z ie c k a Ut racone go. W sp ot k aniac h uc ze st nic z y ł y t ak że siost ra Ewa J ę dr zejak z Fund acji 
„ Evange lium V it ae ” oraz Ewa D u de k z Paraf ialne go Ze sp o ł u Carit as .

▶ G rob owie c D z ie c k a N ie naro d zone go z naj duje s ię ob o k 
k ap lic y na c m e nt ar z u paraf ialny m .

▶ Pac z k i  pr z ygotowane pr ze z G minę Tr ze b nic a oraz Ośro de k Wsparc ia 
Sp o ł e c z ne go „ Szóst y Stó ł ” pr z y wsparc iu sp onsorów.

▶ W imie niu burmist r z a M ark a D ł u goz imy ws z yst k ic h ze b ranyc h pr z y wit a ł a 
z astę p c a burmist r z a K r yst y na H a ł ad aj .

▶ Z  p owo du pande mii  uro c z ystość o d by ł a s ię w pr ze st r ze ni ot war tej ,  g d z ie 
p oś wię cono p o k army.

"Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, 
żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki." 

Ewangelia wg św. Jana 11,25-26

Wyrazy głębokiego współczucia oraz otuchy z powodu śmierci

Taty
śp. Mariana Adameczka

dla
córki Małgorzaty z Rodziną oraz wszystkich bliskich

składa
Burmistrz Gminy Trzebnica

Marek Długozima
wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”
Wisława Szymborska

Wyrazy głębokiego współczucia oraz otuchy z powodu śmierci

śp. Stanisławy Atamańczyk
dla

Rodziny oraz wszystkich bliskich

składa

Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”.
 ks. Jan Twardowski

Z wielkim żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci

śp. Pawła Kocerby
wieloletniego pracownika Banku PKO BP 

Łącząc się w żałobie, szczere wyrazy współczucia
Rodzinie i wszystkim bliskim

składa
Burmistrz Gminy Trzebnica

Marek Długozima

R E K L A M A
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Burmistrz pogratulował za-
wodniczce osiągnięć i wręczył 
upominek. – Zdobycie dyplomów 
w dziedzinie, którą się uprawia 
jest ważnym osiągnięciem dla 
każdego sportowca, nagrodą za 
poniesiony trud i wysiłek pod-
czas przygotowań. Dlatego proszę 
przyjmij wyrazy uznania i szacun-
ku za miesiące poświęceń, deter-
minacji i pracy jaką wkładasz w tę 
dyscyplinę sportu. Niech wszyst-
kie zdobyte medale będą zapowie-
dzią do kolejnych sukcesów, mo-
tywacją do dalszego rozwoju oraz 
zapewnieniem wspaniałej przy-
szłości – powiedział burmistrz 
i życzył Amelii dobrego zdrowia, 
powodzenia w szkole i pogratulo-

wał rodzicom talentu córki.
Amelka ma 13 lat i chodzi do 

7 klasy Szkoły Podstawowej nr 2 
w Trzebnicy. Trenuje od 8. roku 
życia. Jej pierwszą trenerką była 
pani Martyna Pytel – finalist-
ka Mam Talent. Dzięki wsparciu 
i determinacji rodziców obecnie 
trenuje na AZS AWF Wrocław. 
Skacze na podwójnej mini-tram-
polinie i zdobywa medale. Swoją 
przygodę z trampoliną rozpoczęła 
dzięki kuzynce, która trenowała 
akrobatykę i zaczepiła w niej chęć 
do tej dyscypliny sportu. W przy-
szłości Amelia chciałaby zostać 
stylistką, jednakże sport również 
będzie obecny w jej życiu. I tego 
jej życzymy!

[mw]

R E K L A M A

podziękowanie za współpracę 
Burmistrz Marek Długozima otrzymał 

podziękowania za finansowe i merytoryczne 
wsparcie od przedstawicieli Trzebnickiego Koła 

nr 23 Polskiego Związku Wędkarstwa — prezesa 
Karola Wszołka oraz Rafała Chwalińskiego. 

– Dziękuję za to wyróżnienie 
oraz bardzo dobrą współpracę 
koła z Gminą Trzebnica, w szcze-
gólności za działania na rzecz 
ochrony środowiska i wód będą-
cych pod opieką koła – powie-
dział burmistrz Marek Długozima 
i dodał: – Korzystając z okazji, na 
ręce prezesa złożyłem gratulacje 
dotyczące osiągnięć sportowych, 
poświęcenia i pracy społecznej 
dla wszystkich wędkarzy. Na uwa-
gę zasługuje fakt stałego wzro-

stu członków trzebnickiego koła, 
w tym zwiększone zainteresowa-
nie osób młodych, które mogą 
odkrywać w sobie sportową pasję 
do wędkarstwa. Przypomnę, że 
w organizowanych wspólnie przed 
pandemią zawodach z okazji Dnia 
Dziecka o Puchar Burmistrza 
Gminy Trzebnica, uczestniczyło 
blisko 100 dzieci. Mam nadzieję, 
że uda nam się wspólnie powró-
cić do tej tradycji – podsumowuje 
burmistrz. 

Młody taLent
Gościem Burmistrza Marka Długozimy była 

młoda utalentowana mistrzyni Dolnego Śląska 
w skokach na trampolinie, ścieżce i PMT 

(podwójnej mini trampolinie) Amelia Zając, która 
może się również pochwalić 3. miejscem podczas 

Ogólnopolskich „Młodych Talentów” w skokach 
na PMT w Olkuszu.

▶ Burmist r z M are k D ł u goz im a p o grat ulowa ł Am e li i  Z ając – mist r z y ni Do lne go Śl ąs k a 
w s ko k ac h na p o dwój nej mini -t ramp o linie.  G rat ul acje ot r z y m a ł a rów nie ż m am a m a ł ej 
mist r z y ni ,  k tóra w raz z m ę że m d ba o sp or tow y i  osob ist y roz wój córk i .

▶ Burmist r z o de b ra ł  p o d z ię kowanie z a wsparc ie u d z ie lone Tr ze b nic-
k ie mu Ko ł u Wę dk ar s k ie mu .

R E K L A M A

R E K L A M A
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Punktualnie w samo południe, 
burmistrz Marek Długozima dał 
sygnał do startu, a blisko 700 bie-
gaczy ruszyło zakończyć rok na 
sportowo, mierząc się z wymaga-
jącą trasą. Do wyboru były dwie 
opcje – 5 i 10 km. Niezależnie od 
dystansu przebiegnięcie legen-
darnego już biegu, było dla wielu 
z uczestników marzeniem, które 
chcieli spełnić tuż przed końcem 
roku. – Jestem tu po raz pierwszy, 
ale bardzo podoba mi się panująca 
atmosfera i zaplecze. Piękna nowa 
hala, to wspaniała baza dla biega-
czy i godne miejsce dla wręcze-
nia nagród – mówi pani Aldona, 
a pan Michał dodaje: – Biegi syl-
westrowe są coraz popularniejsze 
w Polsce, ale z takim zapleczem 
jak ta hala, myślę, że Trzebnica na 
dziś wygrywa i jest najlepszą opcją 
na sportowe pożegnanie roku. Je-
śli zdrowie pozwoli, pojawię się na 
linii startu również za rok – doda-
je z zadowoleniem. 

Z inicjatywy burmistrza Marka 
Długozimy, już dziesiąty rok z rzę-
du Trzebnicki Bieg Sylwestrowy 
miał także swój wymiar charyta-
tywny. – Dzięki licznej frekwen-
cji udało się zebrać 6640 zł, które 
oficjalnie przekazałem tuż przed 

dekoracją mieszkańcom Gminy 
Trzebnica – Kindze Dziubczyń-
skiej, która cierpi na stwardnienie 
rozsiane i Błażejowi Basiakowi, 
który uległ nieszczęśliwemu wy-
padkowi. W imieniu swoich dzie-
ci, czek odebrały na scenie mamy. 
Zebrane pieniądze pomogą w le-
czeniu i kosztownej rehabilitacji 
Kindze i Błażejowi – powiedział 
burmistrz Marek Długozima. Ko-
lejne 10 000,00 zł przekazał po-
trzebującym przedstawiciel głów-
nego sponsora – banku PKO BP 
– dyrektor trzebnickiego oddziału 
pan Andrzej Łoposzko.

Mama Błażeja, pani Barba-
ra Basiak również brała udział 
w biegu: – Dziękuję panu burmi-
strzowi Markowi Długozimie za 
wsparcie i możliwość, by ten bieg 
był w połowie poświęcony Bła-
żejowi. Obecnie jest on rehabili-
towany neurologicznie i wierzę, 
że z pomocą wielu dobrych ludzi 
uda się nam wyprowadzić go na 
prostą – podkreśliła. – Z całe-
go serca chciałam podziękować 
panu burmistrzowi za taki hojny 
gest. Jesteśmy bardzo wdzięczne, 
a wszystkie te pieniądze zostaną 
spożytkowane na rehabilitację, 
która jest potrzebna każdego dnia 

– mówi mama Kingi Dziubczyń-
skiej, pani Małgorzata.

– Zawsze w tym samym czasie 
był bieg sylwestrowy w Lesznie, 
w tym roku wybraliśmy Trzebnicę 
i się nie zawiedliśmy. Bardzo faj-
na trasa, chyba wrócimy tu za rok 
– mówi pani Martyna. – Świetna 
atmosfera to to co wyróżnia ten 
bieg, dlatego zachęcam wszystkich 
do udziału w nim – mówi pan To-
mek. 

Wśród trzebniczanek najszyb-
sza okazała się Anna Czerw: – 
Trasa generalnie na plus, atmosfe-
ra na plus i bardzo fajnie, że udało 
się zorganizować ten bieg pomimo 
pandemii i że w tym roku nie tyl-
ko wirtualnie, ale realnie mogli-
śmy spotkać wiele znajomych twa-
rzy i razem świętować sportowe 
zakończenie roku. 

Dla najmłodszych amatorów 
biegania w Sylwestra już trady-
cyjnie odbył się Bieg Rodzinny. 

Na linii startowej ustawili się ro-
dzice wraz z pociechami w wieku 
przedszkolnym oraz klas 1-3. Za 
pokonanie trasy każde z dzieci 
otrzymało pamiątkowy medal. 
W Biegu Rodzinnym nie liczy 
się rywalizacja, tylko wspania-
ła, łącząca rodzinę zabawa i upo-
wszechnianie zdrowego trybu ży-
ciu już od najmłodszych lat. Tak, 
aby za kilkanaście lat te same 
dzieci miały chęć wziąć udział 
w sztandarowej imprezie sporto-
wej w Trzebnicy, jaką jest właśnie 
trzebnicki Bieg Sylwestrowy.

Wśród mężczyzn w biegu na 
dystansie 10 km zwyciężyli: Ar-
kadiusz Gardzielewski, drugie 
miejsce zajął Krzysztof Gosiew-
ski, a trzecie Jacek Stadnik. Wśród 
kobiet wygrała Aleksandra Ję-
drzejewska, druga na metę wbie-
gła Katsiaryna Ptashuk, a trzecia 
trzebniczanka Anna Czerw. 

Na dystansie 5 km najszybszy 

okazał się Jakub Wawrzykowski, 
drugi był Tomasz Musiał, a trzeci 
Mariusz Franczak. Wśród kobiet 
zwyciężyła Martyna Zielińska, 
druga była Oksana Kutsko, a trze-
cia Marta Zając-Sobczak. Pełne 
wyniki dostępne na stronie:
https://wyniki.datasport.pl/

– Gratuluję serdecznie wszyst-
kim uczestnikom 37. edycji na-
szego tradycyjnego Trzebnickie-
go Biegu Sylwestrowego i jeszcze 
raz dziękuję sponsorom, którzy 
wsparli organizację tegorocznego 
biegu. W sposób szczególny dzię-
kuję sponsorowi strategicznemu – 
firmie Tarczyński S.A. oraz spon-
sorom głównym – bankowi PKO 
BP oraz Grupie SANMAR. Życzę 
szczęśliwego Nowego Roku 2022 
i do zobaczenia na linii startu za 
rok! – podsumował i pogratulował 
burmistrz Marek Długozima. 

[sh]

stary rok pożeGnaLiśMy 
na sportowo 

Za nami 37. Uliczny Bieg Sylwestrowy Trzebnica 
2021! Jak zwykle przywitaliśmy biegaczy 

niepowtarzalną atmosferą, sprawną organizacją 
i bogatym pakietem startowym. Nie brakowało 
również sportowych emocji oraz pokonywania 

własnych ograniczeń i słabości czy poprawiania 
życiowych rekordów. Po raz pierwszy centrum 

biegowym zawodów była nowa Gminna Hala 
Widowiskowo-Sportowa im. Dolnośląskich 

Olimpijczyków. Obiekt stworzony z myślą 
o imprezach tej rangi. 

▶ N ajs z y bs z y m b ie g ac ze m na t rasie 10 k m o k az a ł s ię Ark adiu s z G ar d z ie lews k i.

▶ W b ie gu c z y nny u d z ia ł  b ra ł a rów nie ż m am a B ł ażeja B asiak a – B arbara w raz 
z grupą wsparc ia nasto l at k a ,  k tór y ule g ł nie s zc zę ś l iwe mu w y padkowi. 
Śro dk i ze b rane w b ie gu p om o g ą w je go re hab il it acj i .

▶ Zw yc ię żc z y ni wśró d t r ze b nic z ane k Anna C ze r w wb ie g a na m e tę.

▶ . . .ul .  M . Konopnic k iej .  Jak s ami m ówią ,  to w ł aśnie t a róż noro dność t ras y 
sprawia ,  że b ie g w Tr ze b nic y je st  w yjąt kow y.

▶ Wśró d kob ie t naj d ł u ż s z y dyst ans w ygra ł a Ale k s andra J ę dr zejewsk a ,  drug a 
na m e tę wb ie g ł a Kat siar y na P t as huk , a t r ze c ia t r ze b nic z ank a Anna C ze r w.

▶ Ce re m onia de koracj i  oraz ce nt rum b ie gowe ulo kowane by ł y w nowej 
G minnej H ali  Widowis kowo -Sp or towej .  im . Do lnoś l ąs k ic h O limpijc z y ków.

▶ Bie g ac ze mu sie l i  mie r z yć s ię z  t ru dny mi p o d b ie g ami na ul .  M ostowej 
oraz …

▶ Wśró d m ę żc z y z n w b ie gu na dyst ansie 10 k m z w yc ię ż y li :  Ark adiu s z 
G ard z ie lewsk i ,  drugie miejsce z ają ł  K r z ys z tof G osiewsk i ,  a  t r ze c ie Jace k 
St adnik .

▶ Burmist r z pr ze k az a ł na rę ce m amy K ingi i  m amy B ł ażeja s y mb o lic z ne c ze k i 
na k wotę 3320 z ł ,  a  do d at kowo p o 5 t ys .  na ce l  c har y t at y w ny pr ze k az a ł 
dy re k tor t r ze b nic k ie go o d d z ia ł u PKO B P Andr zej  Łop os z ko.

▶ Punk t u alnie o go d z . 
12 .0 0 burmist r z  
M are k D ł u goz im a d a ł 
s ygna ł do st ar t u .
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▶ Po dc z as z awo dów m oż na by ł o napić s ię k aw y z lo k alnej pal arni  E L G ato. 
N a z dj .  burmist r z z  ro d z iną Państ wa O c ie p ków. 

▶ B u r m i s t r z  M a r e k  D ł u g o z i m a  w r a z  z  d y r e k t o r e m  z a w o d ó w  J a n u s z e m 
P a n c e r z e m . 

▶ Bie g Sy lwe st row y z ys k a ł nowe ce nt rum z awo dów. Bie g ac ze by li  p o d w raże nie m nowej hal i .

▶ W b ie gu uc ze st nic z y ł  m . in .  k s .  R afa ł  Kowals k i 
z  R adia Ro d z ina . 

▶ Bieg ukończyło wielu trzebniczan, w tym widoczny 
na zdj. Robert Hałdziński. 

▶ N a l ini i  st ar t u Bie gu Ro d z inne go nie 
z ab rak ł o rów nie ż m a ł yc h sup e rm e nów. 

▶ Bie g Ro d z inny to pr ze de ws z yst k im dob ra z abawa i  inte gracja dl a c a ł yc h 
ro d z in . 

▶ Wsp ó lne z dję c ie z w yc ię zców. 

▶ Każ dy z mniejs z yc h i  wię k s z yc h uc ze st ników ot r z y m a ł pamiąt kow y m e d al.

▶Dzień wcześniej odbył się Bieg Dzieci i Młodzieży.
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charytatywne koLędowanie 
Na scenie wybrzmiały znane 

kolędy i pastorałki w pięknych 
aranżacjach Izabeli Możdżeń & 
IM Fanki Tim. Zaśpiewały rów-
nież uczestniczki warsztatów wo-
kalnych: Julia Piech, Celina Gra-
bowska, Janina Grabowska, Agata 
Ziembińska oraz solistki: Marta 
Lenart, Julia Jarczewska, Justyna 

Mandryga. Zbiórka do puszek 
była prowadzona przez wolonta-
riuszy. W holu sali kinowej dzieci 
mogły wykonać własne przypinki, 
a dorośli mogli nabyć rękodzieło 
i inne gadżety świąteczne.

Nie sposób wymienić wszyst-
kich ludzi dobrego serca, za-
angażowanych w pomoc przy 

organizacji trzech koncertów cha-
rytatywnych, których celem było 
uzbieranie jak największych środ-
ków na rehabilitację Błażeja.

Jeśli nie byliście na koncercie, 
to nic straconego! Możecie też 
udzielić wsparcia online

– https://tiny.pl/9f8kd

W mroźne czwartkowe popołudnie 6 
stycznia w sali widowiskowo-kinowej 

Gminnego Centrum Kultury i Sztuki odbył się 
charytatywny koncert kolęd. Na zaproszenie 

burmistrza Marka Długozimy, już po raz trzeci 
artyści zagrali dla Błażeja Basiaka, który uległ 

nieszczęśliwemu wypadkowi. 

R E K L A M AR E K L A M A

▶ Zgrom ad zona p u b lic z ność c hę t nie śpiewa ł a wsp ó lnie z ar t yst ami z nane 
ko l ę dy oraz pastora ł k i . 

▶ N a z apros ze nie burmist r z a M ark a D ł u goz imy wsp ó lnie z I z ab e l ą M oż d że ń 
oraz ze sp o ł e m I M Fank i Tim na sce nie w yst ąpi ł y p o dopie c z ne war s z t atów 
wo k alnyc h GCK iS oraz wo k alist k i :  M ar t a Le nar t ,  Jul ia Jarc zews k a i  Just y na 
M andr yg a .

▶ Po dc z as c a ł e go konce r t u m oż na by ł o w r z uc ać pie niąd ze do p u s ze k ,  kupić 
pro duk t y lo k alnyc h rę ko d z ie lników i  we spr ze ć re hab il it ację B ł ażeja .

▶ 6  st yc z nia o d by ł o s ię wsp ó lne ko l ę dowanie dl a B ł ażeja B asiak a ,  k tór y 
ule g ł nie s zc zę ś l iwe mu w y padkowi.
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R E K L A M A

Ponad 70% naszej planety po-
krywa ocean. Pierwsze organizmy, 
które pojawiły się na Ziemi, wyszły 
z wody. Prawie 4 miliardy lat ewo-
lucji mikroorganizmów morskich 
wpłynęło na gigantyczną bioróż-
norodność, która wciąż nie jest do 
końca poznana i zrozumiana. Oko-
ło 80% mikroorganizmów morskich 
pozostaje niehodowanych, przez co 
ich pełny potencjał nie jest w pełni 
wykorzystany. W związku z tym 
Unia Europejska zleciła badanie 
(Komisja Europejska-Biotechnolo-
gia Morska ERA-NET) w celu oce-
ny wpływu i potencjału wzrostu 
tzw. Blue Biotechnology. Niebieską 
biotechnologię definiuje się jako 
„zastosowanie nauki i technolo-
gii do przekształcania biozasobów 
morskich (surowców pochodzących 
z żywych organizmów) za pomocą 
procesów biotechnologicznych do 
wykorzystania w sektorach zdro-
wia, kosmetyków, żywności, akwa-
kultury, energii i usług w zakresie 
środowiska morskiego”. 

W przypadku rozwoju w ob-
szarze niebieskiej biotechnologii 
akwakultura stała się jednym z naj-
szybciej rozwijających się sektorów 
produkcji żywności i ma ogromny 
potencjał w zakresie bezpieczeń-
stwa żywnościowego i źródeł utrzy-

mania. Sprzyja temu fakt, że śro-
dowisko naturalne staje się coraz 
bardziej zanieczyszczone, a rozwój 
technologii pędzi w zawrotnym 
tempie. Naukowcy z sektora niebie-
skiej biotechnologii zwrócili więc 
swoją uwagę ku mikrobiomowi 
morskiemu i tworzeniu rolnictwa 
akwaponicznego. Czym zatem jest 
akwaponika? Akwaponika to me-
toda uprawy zarówno ryb jak i ro-
ślin w obrębie tego samego systemu. 
Odpady wytwarzane przez ryby 
są wykorzystywane jako źródło 
składników odżywczych dla roślin, 
co pozwala na utrzymanie zdro-
wego środowiska dla ryb. Stanowi 
to więc proces, który naprawdę na-
śladuje to, co naturalnie występuje 
w stawach, jeziorach i strumieniach. 
Akwaponika naśladuje naturalny 
obieg azotu w celu maksymaliza-
cji wydajności uprawy roślin i ryb, 
przy jednoczesnej minimalizacji 
odpadów z systemu. W tego typu 
systemie wytwarzana żywność jest 
więc wysokiej jakości, wolna od ja-
kichkolwiek środków chemicznych, 
zdrowa oraz niezanieczyszczona. 
System produkcji żywności oparty 
na akwaponice obejmuje trzy głów-
ne rodzaje organizmów żywych – 
ryby, mikroby i rośliny. Tworzą one 
symbiotyczne środowisko, w któ-
rym rośliny rozwijają się dzięki na-

wozowi wyprodukowanego przez 
mikroby z odpadów ryb, filtrując 
jednocześnie wodę, w której ryby 
mogą się dalej rozwijać.

Farmy akwaponiczne są na sze-
roką skalę zakładane w Emiratach 
Arabskich, ale w Europie też już 
mamy kilka przykładów zastoso-
wania tego typu rozwiązań. Projekt 
TomatoFish (PomidoRyba) jest pla-
cówką pokazową utworzoną w pół-
nocno – wschodniej części Niemiec, 
prezentującą integrację produkcji 
pomidorów i ryb. Projekt powstał 
we współpracy z producentem ryb 
słodkowodnych Fisherey Muritz 
oraz instytutem badawczym IGB. 
Gospodarstwo rybackie Fisherey 
Muritz zdecydowało się na udział 
w projekcie z uwagi na to, że stoso-
wane przez niego tradycyjne meto-
dy hodowli ryb zaczęły przynosić 
straty, związane m.in. z konieczno-
ścią utrzymania wysokiej jakości 
wody.

W Polsce akwaponika nie jest 
popularna, jednak coraz więcej 
osób przekonuje się do tej metody 
uprawy, ze względu na kurczące się 
zasoby wody czy ziemi. W więk-
szych miastach, często bywa tak, 
że dysponujemy tylko przestrze-
nią zalaną betonem, gdzie wysepki 
odsłoniętej ziemi to luksus często 
wykorzystywany przez pieski do 

czynności fizjologicznych. Może 
mamy też trochę miejsca na balko-
nie, może na dachu, podjeździe sa-
mochodowym lub w piwnicy i z ża-
lem patrzymy na te hektary betonu 
grzejącego się w lecie do niemoż-
liwych temperatur. Podobnie jest 
z wodą zdatną do picia. Naukowcy 
szacują, że realne zasoby wodne 
w okresie suchym wynieść mogą 
tylko ok. 250 m3/rok/osobę. Jest to 
bardzo niska wartość, która wska-
zuje na dużą potrzebę oszczędza-
nia i racjonalnego gospodarowania 
wodą. W Polsce najpopularniejsza 
hodowla ryb to ta uprawiana w sta-
wach. Hodowle stawowe pochłania-
ją olbrzymie ilości wody, co praw-
da pobocznie powstają rozwinięte 
ekosystemy jednak koszt jest wyso-
ki. Roczny pobór wody do stawów 
ocenia się na ok. 1 mld m3. Stawy 
hodowlane napełniane są na wiosnę 
a opróżniane na jesień. Odzyskuje 
się z nich tylko 30% wpompowanej 
wody, reszta wody wyparowuje oraz 
jest wchłaniana przez glebę. 

Na tym tle akwaponika wyglą-
da zupełnie inaczej. Zużycie wody 
jest niewielkie. Woda, która została 
odlana z systemu jest tak przetwo-
rzona w cyklu azotowym, że może 
służyć za idealny nawóz dla roślin 
doniczkowych. Systemy akwapo-

niczne działają na zasadzie recyr-
kulacji. W Bright Agrotech ocenili, 
że ich dzienna strata wody poprzez 
parowanie i wycieki to około 1,5%. 
Według ich wyliczeń do tej samej 
uprawy w ziemi potrzebowaliby 
nawet 20 razy więcej wody niż wy-
korzystują obecnie. Choć akwapo-
nika nie należy do uniwersalnych 
i tanich metod upraw, może stać się 
alternatywą dla tradycyjnego rolnic-
twa – przynajmniej w przyszłości.

kącik naukowy
pr omu jem y osi ągnięc i a  t r z ebnic z a n

mgr inż. Sylwia Baluta
Katedra Chemii
Organicznej i Medycznej
Wydział Chemiczny
Politechnika Wrocławska.

– W swojej działalności naukowej 
skupia się na opracowywaniu 
nowych technik analitycznych, 
będących alternatywą dla 
klasycznych metod badań. Jako 
przyszły doktor biotechnologii 
skupiła się na zgłębianiu 
interdyscyplinarnej, wielce 
wymagającej dziedziny łączącej 
w sobie zagadnienia z zakresu 
biochemii, biotechnologii, chemii 
fizycznej, inżynierii materiałowej 
czy elektroniki – nauki 
o biosensorach.

AkwAponikA – jAk będzie wyglądAłA żywność przyszłości



32 33NR 1 / 206 / 21.01.2022NR 1  / 206 / 21.01.2022

Nasza szkoła już włączyła historię!
Akcja BohaterON. Według Tytu-
sa Liwiusza: „Historia to świadek 
dziejów, źródło prawdy, pamięci, 
mistrzyni życia, piastunka prze-
szłości i zwiastunka przyszłości”. 
Dzięki naszej młodzieży przemó-
wiła i dziś. W tym roku nasza szko-
ła włączyła się po raz drugi w akcję 
„BohaterON” – ogólnopolską kam-
panię mającą na celu upamiętnie-
nie i uhonorowanie uczestników 
powstania warszawskiego oraz 
promocję historii Polski XX wie-
ku.Nasi uczniowie udowodnili, że 
krążące współcześnie przekonanie 
na temat młodzieży, która rzeko-
mo nie lubi patrzeć wstecz i nie jest 
zainteresowana historią swojego 
kraju, całkowicie mija się z prawdą. 
Uczniowie klas trzecich i ósmych 
z ogromnym zaangażowaniem 
wzięli bowiem udział w akcji zwią-
zanej z powstaniem warszawskim, 
by nie tylko zgłębić jego historię 
oraz przebieg, ale i upamiętnić bo-
haterów. Ósmoklasiści uczestni-
czyli w lekcjach historii na temat 
powstania warszawskiego, w czasie 
których wraz z nauczycielem oma-
wiali przyczyny, przebieg i skutki 

powstańczego zrywu. Na podstawie 
otrzymanych materiałów edukacyj-
nych uczniowie próbowali znaleźć 
odpowiedź na pytania: Dlaczego 
doszło do wybuchu powstania? Jak 
ono przebiegało? Co zrobili nasi so-
jusznicy? I jaką cenę zapłaciła War-
szawa? Poznawszy niezwykłą histo-
rię warszawskiego zrywu, młodzi 
ludzie podjęli działania twórcze 
i samodzielnie wykonali tematycz-
ne gazetki ścienne oraz prace pla-
styczne. Uczniowie klas trzecich 
rozmawiali o roli dzieci i młodzie-
ży w powstaniu. Pracując w parach 
wypełniali karty pracy, malowali 
symbol Polski Walczącej, każde 
dziecko otrzymało do pokolorowa-
nia obrazki dotyczące powstania 
warszawskiego. W klasach powsta-
ły wystawy prac uczniów. Dodatko-
wo dzieci mogły przymierzyć strój 
sanitariuszki, mundur harcerza, 
opaski na ramię PCK, opaski z sym-
bolem Polski Walczącej oraz nakry-
cia głowy. Jesteśmy bardzo dumni 
z tego, iż uczniowie naszej szkoły 
podjęli wyzwanie i przyłączyli się 
tak chętnie do tej wspaniałej akcji, 
która jest szansą na oddanie hołdu 
i czci ostatnim żyjącym powstań-
com warszawskim. / Lucyna Sob-
czak, Małgorzata Strzykalska

W poniedziałek, 13 grudnia 2021 
r. uczniowie klas 1a, 1b, 2a, 3a 
i 3b Szkoły Podstawowej w Ujeźdź-
cu Wielkim byli na wycieczce we 
Wrocławiu. Organizując wycieczkę 
skorzystaliśmy ze wsparcia finan-
sowego w ramach przedsięwzięcia 
Ministra Edukacji i Nauki Prze-
mysława Czarnka „Poznaj Polskę”, 
którego celem jest poznanie naszego 
dziedzictwa narodowego i kulturo-
wego oraz popularyzacja osiągnięć 
polskiej nauki. Uczniowie zwiedza-
nie rozpoczęli od najstarszej, zabyt-
kowej części Wrocławia – Ostrowa 
Tumskiego. Razem z lokalnym 
przewodnikiem spacerowali wśród 
urokliwych kamieniczek szukając 

słynnych wrocławskich krasnali. 
Podczas wycieczki poznali kilka-
dziesiąt wrocławskich spiżowych 
skrzatów, których imiona często 
brzmią humorystycznie. Każdy 
z nich to krótka i zabawna histo-
ria miejsca, w którym stoi. Pozna-
li również legendy dotyczące tych 
przesympatycznych mieszkańców 
miasta Wrocławia. Następnie udali 
się autokarem do Hydropolis – wro-
cławskiego Centrum Nauki i Wie-
dzy o Wodzie. Miały okazję poznać 
miejsce, w którym różne technologie 
multimedialne, interaktywne insta-
lacje, wierne repliki i modele oraz 
bogate w informacje ekrany dotyko-
we służą ukazaniu wody z różnych, 
fascynujących perspektyw. Przed 
samym wejściem na ekspozycję na 

odwiedzających czeka drukarka 
wodna – na ścianie wody o długości 
46,5 m kreowane były różnorodne 
wzory i napisy, a zaraz w środku 
wir wodny. Zwiedzanie rozpoczęli 
od obejrzenia filmu opowiadają-
cego o powstaniu wody na naszej 
planecie. Film wyświetlany był na 
ekranie 360 stopni. Uczniowie po-
znali teorie dotyczące pochodzenia 
wody i jej obecności we wszechświe-
cie. Następnie eksplorowali głębiny 
oceanów. Dowiedzieli się jakie stra-
tegie wykorzystują zwierzęta, aby 
przetrwać w głębinach. W kolejnych 
salach odkrywali historię inżynierii 
wodnej i metody racjonalnego go-
spodarowania wodą. Mogli zajrzeć 
do repliki batyskafu Trieste, któ-
ry w 1960 r. dotarł do najgłębszego 
miejsca na Ziemi. Obejrzeli też naj-
bardziej znane wraki statków i okrę-
tów. Zwiedzając muzeum ciągle 
słyszeli odgłosy wody, płynące stru-
mienie, burzę, deszcz, szum fal. Inte-
raktywna, angażująca forma uczest-
nictwa w zwiedzaniu sprawiła, że 
w Hydropolis nikt się nie nudził. 
Dzięki multimediom uczniowie za-
pamiętali wiele istotnych faktów 
o wodzie i zostali uwrażliwieni na 
problem deficytu wody i jej oszczę-
dzania. To była bardzo interesująca 
wycieczka, która pozwoliła uczniom 
zdobyć wiedzę i doświadczenia nie-
dostępne w szkole, a uśmiechy na 
twarzach dzieci świadczyły o tym, 
że wyjazd należy zaliczyć do wyjąt-
kowo udanych. / Wioletta Skuza

akcja bohateronwycieczka do wrocławia 

Szkoła Podstawowa nr 2Sz. Podstawowa Ujeździec

Gabrysia Inglot uczęszcza do klasy 
szóstej Szkoły Podstawowej im. św. 
Jadwigi Śląskiej w Kuźniczysku. 

Z dumą reprezentuje naszą szkołę 
w Poczcie Sztandarowym i dzia-
ła w Samorządzie Uczniowskim. 
Jest klasową mistrzynią ortografii. 
Osiąga wysokie wyniki w nauce, 
ale jest skromna i uczynna. Koledzy 
i koleżanki zawsze mogą liczyć na 
wsparcie z jej strony, gdy nie mogą 
uczestniczyć w zajęciach szkolnych. 
Przerwy międzylekcyjne spędza 
zazwyczaj na szalonych zabawach 
ze swoją klasą. W czasie lekcji jest 
aktywna w wieloraki sposób – za-
biera głos w dyskusji, wykonuje 
polecenia, rozwiązuje zadania, cią-
gle zadaje pytania, ale nie da się 
ukryć, że robi coś jeszcze – nasza 
Gabrysia rysuje, rysuje i rysuje. Jej 
prace są ciekawe i oryginalne. Po-
nieważ jest krytycznie nastawiona 
do swoich dzieł, ukrywała je przed 

nami długo. W końcu postanowi-
liśmy zmotywować ją do udziału 
w Ogólnopolskim Konkursie Pla-
styczno – Literackim „Świat i Ja”. 
Jak na artystkę przystało, Gabrysia 
o konkursie zapomniała i wysłała 
pracę w ostatniej chwili, ale zajęła 
pierwsze miejsce w Polsce. W przy-
szłości Gabrysia chce ilustrować 
książki i wydać własny komiks, 
dlatego marzy o szkole plastycznej. 
Najczęściej rysuje ołówkiem lub 
wykorzystuje tablet graficzny. Te-
matem jej prac są ludzie i natura, 
dlatego uwielbia długie spacery po 
lesie. Interesuje się również foto-
grafią i literaturą fantasy. Gabrysia 
kocha motyle i koty. O tych ostat-
nich może mówić godzinami i jak 
one chodzi własnymi ścieżkami. 
Gabrysiu, jesteśmy z Ciebie dumni. 
Gratulujemy Ci i życzymy spełnie-
nia marzeń. / Wychowawczyni kl. 6 
SP Kuźniczysko

Czas przed Bożym Narodzeniem 
jest szczególny dla każdego Polaka. 
Właśnie wtedy szukamy przepisów 
na tradycyjne potrawy, w naszych 
domach pojawiają się choinki, ku-
pujemy prezenty dla naszych bli-
skich, ale nie może też zabraknąć 

pięknych polskich kolęd. Dnia 14 
grudnia 2021 r. uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Kuźniczysku wy-
słuchali żywiołowych aranżacji 
tradycyjnych kolęd i pastorałek 
w wykonaniu góralskiej kapeli Ciu-
paga. To kolejny koncert w NFM 
we Wrocławiu w ramach projektu 
związanego z obchodami stulecia 

odzyskania niepodległości oraz 
odbudowy polskiej państwowości. 
Artyści z łatwością stworzyli swo-
bodną atmosferę i zachęcili młodą 
publiczność do wspólnego śpiewa-
nia i zabawy. Podziwialiśmy ory-
ginalne stroje górali i z ciekawością 
wsłuchiwaliśmy się w brzmienie ich 
gwary. W drodze powrotnej po-
dziwialiśmy barwne stoiska Wro-
cławskiego Jarmarku Bożonaro-
dzeniowego. Uczniowie klas V i VI 
z wychowawcami.

sUkces GabrieLi

koncert w ForUM MUzyki 

Sz. Podstawowa Kuźniczysko

Sz. Podstawowa Kuźniczysko
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Noworoczna wyprawa

– Wyjazd był planowany od 
kliku tygodni, chcieliśmy trafić 
na dobre warunki – tzw. „okno 
pogodowe”, żeby można było 
zrealizować zamierzony cel. Już 
na miejscu analizując sytuację 
pogodową i warunki, zdecydo-
waliśmy o wspinaczce na Szpi-
glasowy Wierch. W warunkach 
mocno zimowych nie jest to za-

bawa, tym bardziej, że podejście 
zaplanowaliśmy od Doliny 5 Sta-
wów Polskich, a zejście na Mor-
skie Oko tzw. „ceprostradą”. Samo 
podejście odbywało się przy bar-
dzo niskiej temperaturze i silnym 
wietrze co mocno utrudniało swo-
bodne poruszanie. Bez sprzętu 
zimowego jak raki i czekany prak-
tycznie niemożliwe, żeby dostać 

się na Szpiglasową Przełęcz, skąd 
później tylko kwadrans wspinacz-
ki dzieli od szczytu. Dopiero na 
przełęczy ogrzaliśmy się w słońcu, 
bo większość czasu wspinaliśmy 
się w cieniu. Kilka minut i zaczęli-
śmy schodzenie, żeby się nie wy-
chłodzić. Po 3 godzinach byliśmy 
już w okolicach schroniska nad 
Morskim Okiem. Ogólnie oceniam 
wyjazd za bardzo udany z uwagi 
na fakt, że warunki pozwoliły nam 
na dość sporo, a przede wszyst-

kim, że udało nam się pojechać aż 
10-osobową grupą. Poprzedni rok 
był bardzo udany, łącznie zorgani-
zowaliśmy kilkanaście wyjazdów, 
głównie w Tatry. Ten rok również 
się zapowiada dość intensywnie. 
Następny wyjazd planujemy już 
na przełomie lutego/marca – pod-
sumowuje Maciej Bildz. 

Grupę wspiera m.in. burmistrz 
Marek Długozima, który przekazał 
na ręce jej członków zestaw odzie-
ży sportowej tj. bluzy, koszulki 

i czapki. Trzebnicka Grupa Gór-
ska ZAWRAT serdecznie zaprasza 
do rozwijania pasji, aktywnego 
spędzania czasu, w gronie pozy-
tywnych ludzi, w malowniczych 
okolicznościach przyrody. Zaktu-
alizowaną bazę informacyjną, ga-
lerię zdjęć, otwartą przestrzeń do 
rozmów i kontakt można znaleźć 
na portalu społecznościowym Fa-
cebook oraz za pośrednictwem 
adresu e-mail: tggzawrat@gmail.
com. [red]

Członkowie Trzebnickiej Grupy Górskiej Zawrat 
rozpoczęli nowy rok od wspinaczki na Szpiglasowy 

Wierch. Poniżej przedstawiamy relację jednego z jej 
uczestników. O wyprawie opowiada Maciej Bildz.
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Wielkimi krokami zbliżają się 
święta Bożego Narodzenia, zatem 
już najwyższy czas pomyśleć o upo-
minkach dla najbliższych. Ucznio-
wie klasy 1 d Szkoły Podstawowej nr 
2 w Trzebnicy postanowili obdaro-

wać swoich rodziców samodzielnie 
przygotowanymi prezentami. Dzie-
ci malowały i dekorowały ozdoby 
choinkowe z masy solnej. W wyko-
nanie upominków dzieci włożyły 
wiele serca i zaangażowania, a takie 
prezenty mają największą wartość 
dla rodziców. / M. Strzykalska

„Gdy zabłyśnie gwiazda w błękitnej 
dalekości. Będziemy z sobą dzielić 
opłatek – chleb Miłości. A łamiąc 
okruch biały, wśród nocy świętej 
ciszy, niechaj się serca nasze, jak 
dzwony rozkołyszą.” Czas oczeki-
wania na Boże Narodzenie należy 
do najpiękniejszych w roku. To czas, 
kiedy wszyscy stają się dla siebie 
bardziej życzliwi, milsi i zapomina-

ją o wszelkich sporach i waśniach. 
Aby podkreślić wyjątkowy charak-
ter tych świąt, uczniowie klasy 2a 
i 3a wystawili jasełka bożonarodze-
niowe dla kolegów i koleżanek z klas 
młodszych. 17 grudnia 2021 roku 
szkolni aktorzy świetnie i z ogrom-
nym zaangażowaniem wcielili się 
w swoje role, przypominając w ten 
sposób wydarzenia sprzed ponad 
dwóch tysięcy lat, kiedy to w Betle-
jem narodziło się Boże Dzieciątko. 

Dzieci wcieliły się w role Maryi i Jó-
zefa, pasterzy, aniołów, śnieżynek 
i Trzech Króli, przybywających zło-
żyć pokłon Jezusowi narodzonemu 
w ubogiej stajence. Przedstawienie 
przeplatane było kolędami, pasto-
rałkami w wykonaniu Zosi Świ-
derskiej, Zuzi Janik, Tosi Górnicz, 
chóru i aktorów. Do wspólnego ko-
lędowania włączyła się także zgro-
madzona publiczność. Ze względu 
na panującą pandemię wystawiono 
3 przedstawienia, a uczniowie prze-
bywający na kwarantannie mogli 
oglądać spektakl online. / R.Mak-
les, B.Wojda

W dniu 14.12.2021 r. odbył się 
pierwszy Dolnośląski Mecz Ma-
tematyczny dla uczniów klas 7-8. 
Przeciwnikami była Szkoła Pod-
stawowa nr 15 w Wałbrzychu. Mecz 
odbył się po raz pierwszy w formie 
zdalnej, jednak to nie przeszkodzi-
ło naszym uczniom w zwycięstwie. 
Gratulujemy i czekamy na kolejne 

zwycięstwa w meczach! W meczu 
wzięli udział: Hanna – lider ze-
społu, Karolina, Aleksandra, Mar-
celina, Miłosz H., Miłosz P., Ma-
ciej, Filip, Mateusz, Tomasz oraz 
uczniowie obserwujący i przygo-
towujący się do kolejnych rozgry-
wek: Patrycja, Hanna L., Blanka, 
Julia, Wiktoria, Klara. / Uczniów 
przygotowywała Sylwia Mirek

Okres Świąt Bożego Narodzenia to 
czas radości, przebaczenia, rodzin-

nych spotkań i refleksji nad Bożą 
miłością. To w te dni, kiedy jeste-
śmy zapatrzeni w błyszczące na 
choince lampki i bombki, odkry-

wamy sens życia. Ze świętami zwią-
zane są też różne tradycje, a jedną 
z nich jest wspólne kolędowanie. 
17 grudnia 2021 przedszkolaki ze 
Szkoły Podstawowej im. Świętej 
Jadwigi Śląskiej w Kuźniczysku za-
prosiły swoich starszych kolegów 
i pracowników szkoły na „Jasełka”. 
Przedstawienie było wyjątkowe. 
Dzieci występowały w pięknych 
strojach aniołów, Józefa, Maryi, 
królów i pasterzy. Ciekawie opo-
wiedziały o wydarzeniach z Betle-
jem sprzed ponad dwóch tysięcy 
lat. Pięknie recytowały swoje role 
i złożyły wszystkim świąteczne ży-
czenia. Wspólnie śpiewaliśmy kolę-
dy. Występy przedszkolaków wpro-
wadziły wszystkich w świąteczny 
nastrój i uświadomiły, dlaczego co 
roku z niecierpliwością czekamy na 
Święta Bożego Narodzenia. Dzię-
kujemy wszystkim za pomoc w zor-
ganizowaniu naszego przedstawie-
nia, a w szczególności rodzicom za 
przygotowanie pięknych strojów 
i rekwizytów dla swoich pociech. / 
Wychowawca kl. 0 – M. Noszczyk

„Najlepszym sposobem na uszczę-
śliwienie samego siebie jest uszczę-

śliwienie drugiego człowieka” Ko-
lejny raz Szkoła Podstawowa im. 
Świętej Jadwigi Śląskiej w Kuźniczy-
sku wzięła udział w akcji „Razem 
na święta”. Wspólnie wykonaliśmy 
140 bożonarodzeniowych kartek 
świątecznych. Kartki wykonano 
dla podopiecznych Ośrodka Opie-
kuńczo-Rehabilitacyjnego w Skoro-
szowie i Ośrodka Medycyny Palia-
tywnej i Hospicyjnej w Będkowie. 
Kartka świąteczna może wydawać 
się nam czymś bardzo prostym, ale 
wiemy, że potrafi sprawić radość 
drugiemu człowiekowi. Zdajemy 
sobie sprawę z tego, że nawet naj-
mniejsza pomoc jest cegiełką, któ-
ra buduje lepszy świat. Dziękujemy 
wszystkim, którzy wzięli udział 
w tym przedsięwzięciu. / Koordy-
nator akcji – M. Noszczyk

prezenty świąteczne jasełka

Mecze MateMatyczne

jasełka

razeM na świeta

Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

Sz. Podstawowa Kuźniczysko

Sz. Podstawowa Kuźniczysko

Prace naszych uczniów na konfe-
rencji we Wrocławiu. 8 grudnia 
w Dolnośląskim Centrum Filmo-
wym odbyła się konferencja “Obli-
cza ekologii”, zorganizowana przez 
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli przy współpracy DCF 
i firmy Best Film. Konferencji towa-
rzyszyła wystawa prac plastycznych 

prezentujących gatunki chronione 
na Dolnym Śląsku. Dużą część wy-
stawy stanowiły prace laureatów 
konkursu, który w naszej szkole 
zorganizowały pani Aleksandra 
Bona-Waniek i pani Anna Just. 
Gratuluję uczniom i uczennicom 
talentów plastycznych i dziękuję 
paniom nauczycielkom za wspania-
łą promocję naszej szkoły. / A. Ciba

17 grudnia uczniowie z klas 5b, 5c, 
4c i 4a Szkoły Podstawowej nr 3 
w Trzebnicy, uczestniczyli w wy-
cieczce do Krasiejowa, które wszy-
scy znamy jako miejsce ulubione 
przez dinozaury. Tym razem to nie 

one były głównym celem podróży, 
lecz Święty Mikołaj, który zatrzy-
mał się tam i zaprosił do wspólnej, 
niezapomnianej przygody świą-
tecznej. W magiczny świat baśnio-
wych zabaw zaprosiły dzieci Elfy, 
a sam Mikołaj, jak dobry gospodarz 
przywitał gości i poczęstował mu-
finkami oraz herbatką owocową. 

Korzenne smaki i zapachy towarzy-
szyły uczniom podczas ozdabiania 
pierników. Trudno było się po-
wstrzymać, by nie zjeść ich natych-
miast i zabrać te dzieła do domu. 
Nie zabrakło też sympatycznej 
rozrywki w postaci filmu „Grinch”. 
Miło było bawić się razem wśród 
blasku kolorowych światełek, w bo-
żonarodzeniowej atmosferze zbli-
żających się świąt.
Joanna Sobota, Olga Gardiasz

Zbliżają się Święta Bożego Naro-
dzenia – czas radości i nadziei. Cze-
kamy cały rok na te dni wypełnione 
wspólnym kolędowaniem i rodzin-

nym ciepłem. W tym szczególnym 
czasie uczniowie klas I-III również 
zadbali o dobre przygotowanie się 
do Świąt. Przez ostatnie dni z wy-
chowawcami wykonywali ozdoby 
świąteczne, angażowali się w akcje 

charytatywne, omawiali tradycje 
bożonarodzeniowe, a także pozna-
wali kolędy i pastorałki. Punktem 
kulminacyjnym tych wszystkich 
działań było wspólne spotkanie, 
podczas którego dzieci zaśpiewały 
kolędę „Wśród nocnej ciszy”. Wszy-
scy byli bardzo zadowoleni i z pew-
nością długo wspominać będą świą-
teczną atmosferę. / D. Surma

Pod takim hasłem nasza szkoła 
zorganizowała zbiórkę żywności 
i rzeczy dla zwierząt. Celem tego 
przedsięwzięcia była poprawa stan-

dardu pobytu zwierząt w schroni-
sku, kształtowanie postawy przyja-
ciela zwierząt oraz wdrażanie dzieci 
i osób dorosłych do aktywnego 
udziału w zbiórce. Uczniowie bar-
dzo mocno zaangażowali się w po-

moc i sukcesywnie przynosili dary. 
Zebrane dary w dniu 16 grudnia 
zostały przekazane do Organiza-
cji non profit „Prusickie Serce dla 
Zwierząt”. Wszystkim dobroczyń-
com – uczniom oraz rodzicom, któ-
rzy przyczynili się do polepszenia 
bytu zwierząt, bardzo serdecznie 
dziękujemy. / Anna Pacierz, Justy-
na Curyło

obLicza ekoLoGii z wizytą U święteGo Mikołaja

hej koLęda koLęda!

zbiórka dLa zwierząt

Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 3

Sz. Podstawowa Boleścin

Szkoła Podstawowa nr 3

Podczas zajęć świetlicowych 
uczniowie klasy III, IV oraz grupy 
„Zuchy” postanowili ulepić bałwa-
na. Śniegu nie brakowało, a chęci 
były ogromne, więc z tego wspólne-

go wysiłku powstał „Masłowianek”. 
Wydarzeniu towarzyszyła zabawa 
w śnieżki oraz rzucanie kulkami 
do celu. Szkoda tylko, że śniegowy 
twór nie przetrwał kolejnego dnia. 
Stopił się. Zostało po nim tylko 
wspomnienie i te zdjęcia.

ziMowe szaLeństwo
Sz. Podstawowa MasłówSerdecznie gratulujemy Jakubo-

wi zajęcia I miejsca i Ninie zajęcia 
II miejsca – w konkursie „PCK – 
HDK rymowankę ułożyć się da”. 
Z powodu pandemii została odwo-
łana uroczysta Akademia z okazji 
Honorowego Krwiodawstwa, na 
której miały zostać rozdane nagro-
dy za udział w konkursie. Do szkoły 

przywiozły je: pani Prezes OR PCK 
w Miliczu Anna Polubek oraz pani 
Kierownik OR PCK w Miliczu Pau-
lina Kromarek. Otrzymaliśmy rów-
nież nagrodę za zajęcie III miejsca 
w kategorii klas 0 – 3 w „Konkursie 
złota” – zbiórce monet. Dyplomy 
i upominki przekazały uczniom 
pani dyrektor Elżbieta Nowak oraz 
pani wicedyrektor Beata Białecka 
wraz z opiekunką wolontariatu pa-
nią Moniką Wojewódką.

podsUMowanie konkUrsów pck
Szkoła Podstawowa nr 1

14 grudnia uczniowie klasy Ia de-
korowali pierniczki, które upiekli 
w tym celu ich rodzice. Dzieci ozda-
biały pierniki kolorowym lukrem 
i różnymi posypkami. Dekorowa-
nie pierników okazało się dla nich 
wielką frajdą – można było puścić 
wodze fantazji. Powstały smako-

wite i przepiękne dzieła. Tego dnia 
w klasie i na korytarzu szkolnym 
unosił się korzenny zapach – przy-
pominający, że święta tuż, tuż. 
Przygotowane pierniki będą pre-
zentami dla bliskich. Nowo nabyte 
umiejętności dzieci z pewnością 
zaprezentują w swoich rodzinnych 
domach podczas przygotowań 
świątecznych. / Jadwiga Michalak

dekorowanie pierników 
Szkoła Podstawowa nr 2
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W dniach 8-20 grudnia wszystkie 
grupy z Gminnego Przedszkola nr 
2 im. Polskiej Niezapominajki prze-
prowadziły Kiermasz Świąteczny. 
Organizacją i przeprowadzeniem 

tego przedsięwzięcia z niezwykłym 
zaangażowaniem zajęli się rodzice 
naszych przedszkolaków. Podczas 
kiermaszu każda z grup przygo-
towała swoje stoisko, na którym 
wystawiane były najrozmaitsze 
ozdoby świąteczne wykonane przez 

dzieci oraz rodziców. Mogliśmy 
podziwiać kolorowe bombki, stroj-
ne choinki, świeczniki, lampiony, 
ramki ze zdjęciami dzieci. Dekora-
cje szybko znajdowały nabywców. 
Szczególnym zainteresowaniem 
cieszyły się wyśmienite wypieki 
mam, które swoim smakowitym 
wyglądem zachęcały do natych-
miastowej konsumpcji. Przedszko-
laki natomiast – szczególnie lubiące 
niespodzianki – chętnie korzystały 
z ,,loteryjki” z nadzieją wyciągając 
losy. Dochód pozyskany z tegorocz-
nego kiermaszu każda z grup prze-
znaczy na własne potrzeby, które 
ustalone zostaną wspólnie z rodzi-
cami. Dziękujemy serdecznie Ra-
dzie Rodziców oraz wszystkim 
Rodzicom z poszczególnych grup 
za zaangażowanie. Dziękujemy za 
przepiękne wyroby rękodzielni-
cze, przepyszne ciasta, dekoracje 
i wspólnie spędzony czas. Za kre-
atywność i chęci! Dziękujemy za 
przekazanie przedmiotów na lote-
rię, a także za hojność. / Ewa Łopąg

Jak co roku, wszystkie przedszko-
laki z Gminnego Przedszkola nr 2 
w Trzebnicy, odwiedził Święty Mi-
kołaj. 6 grudnia przedszkole zamie-
niło się w zimowo-świąteczną kra-
inę, do której zaproszone zostały 
wszystkie dzieci na spotkanie z dłu-
go wyczekiwanym gościem. Świę-
ty Mikołaj wraz ze swoimi elfami 

i reniferami mógł odpocząć po dłu-
giej podróży, wysłuchując piosenek 
oraz wierszy przygotowanych przez 
dzieci. Oprócz wspaniałych niespo-
dzianek jakimi były prezenty, po-
mocnicy Mikołaja przygotowali dla 
dzieci szalony układ taneczny, przy 
którym wszyscy świetnie się bawili 
oraz filmiki instruktażowe, z któ-
rych dzieci będą korzystać podczas 
wykonywania prac plastycznych 

w przedszkolu. Wszystkie dzieci 
zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie ze 
Świętym Mikołajem oraz jego po-
mocnikami. Serdeczne podzięko-
wania dla Wolontariuszy ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Henryka Bro-
datego w Trzebnicy oraz Pani Mo-
niki Wojewódki, za pomoc w zor-
ganizowaniu tego magicznego dnia. 
Dziękujemy za ogromne zaangażo-
wanie. W tym dniu w przedszkolu 
nie brakowało radości i szczęścia! 
Wszystkie dzieci z niecierpliwością 
czekają na odwiedziny Świętego 
Mikołaja za rok .

Dzięki bezpośredniemu wspar-
ciu Burmistrza Gminy Trzebnica 
– pana Marka Długozimy, nasza 
szkolna biblioteka wzbogaciła się aż 
o 42 książki w języku angielskim! 
Wszystkie są kolorowe, przepięk-
nie wydane i o różnorodnej tema-
tyce. Każdy znajdzie dla siebie coś 
interesującego! Dla najmłodszych 
mamy, między innymi, kolejne 
książki z serii „Shark in the.....”, 
w tym najnowszą: „Oh, no! Shark 

in the Snow”! W kolekcji znajduje 
się również wyjątkowa książka pt. 
„Dear Zoo” i seria o przygodach 
myszki Maisy. Jest również bardzo 
ciekawa pozycja pt. „Once upon 
a time”, gdzie każdy z nas może sam 
opowiedzieć wymyśloną przez sie-
bie bajkę i wiele, wiele innych! Dla 
starszych mamy serię „100 things to 
know about....”, która wraz z zaku-
pionymi wcześniej książkami z serii 
Usbourne Reading Library, tworzy 
pokaźny zbiór dodatkowej wiedzy 
w języku obcym.

W sportowym duchu rywalizacji 
uczniowie naszej szkoły, zdobywa-
jąc złote i brązowe medale, poże-
gnali stary i przywitali Nowy 2022 

Rok. Cieszymy się, że nasi uczniowie 
uczestniczyli w tym największym 
wydarzeniu sportowym jakim Trzeb-
nica może szczycić się od lat. Serdecz-
nie gratulujemy wszystkim zwy-
cięzcom, którzy stanęli na podium.

Nauczyciel to zawód wyjątkowy. Nie 
można się go tak po prostu nauczyć. 
Poza wiedzą i doświadczeniem, aby 

spełniać się w tej roli, trzeba mieć coś 
więcej – umiejętność nawiązywania 
relacji z uczniami, budowania u nich 
autorytetu i szacunku, umiejętność 
bycia jednocześnie ich opiekunem, 

liderem, ale i przyjacielem. Tym 
samym z ogromną przyjemnością 
informujemy, że w tegorocznym Ple-
biscycie Edukacyjnym „Nauczyciel 
na Medal” organizowanym przez 
Gazetę Wrocławską wyjątkowy ty-
tuł i pierwsze miejsce w powiecie 
trzebnickim zdobyła pani Agniesz-
ka Kraska – nauczycielka mate-
matyki z naszej szkoły. To wyróż-
nienie szczególnie ważne, bowiem 
przyznawane przez społeczność 
uczniowską, rodziców i środowisko. 
Pani Agnieszka to osoba niezwykle 
otwarta, angażująca się w wiele dzia-
łań szkolnych, wytrwale realizująca 
swój pomysł na kształcenie młodych 
umysłów w edukacji matematycznej. 
Jej energia, uśmiech i gotowość do 
działania mają teraz jeszcze większą 
siłę w działaniach służących trzeb-
nickiej społeczności. Pani Agnieszce 
Krasce, „Nauczycielowi na Medal”, 
gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów 

kierMasz świąteczny

Mikołaj

bibLioteka szkoLna
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W dniach 6-17 grudnia Samorząd 
Uczniowski w Szkole Podstawowej 
w Boleścinie ogłosił zbiórkę kar-
tek, ozdób i stroików świątecznych. 
Wielu uczniów i rodziców chętnie 
zaangażowało się w tą szczytną ak-
cję. Zebrane kartki oraz upominki 
zostały przekazane na ręce siostry 
Weroniki dla podopiecznych Za-
kładu Opiekuńczo-Leczniczego 
w Trzebnicy. / Opiekunki Samo-
rządu Uczniowskiego

poMocnicy św. Mikołaja
Sz. Podstawowa Boleścin

Zwyczaj celebrowania kolacji wi-
gilijnej to nie tylko tradycyjne 
spotkania 24 grudnia w gronie ro-
dziny i przyjaciół. Niesłabnącą po-
pularnością cieszą się także Wigilie 
klasowe dla uczniów i wychowaw-
ców organizowane w szkołach. 17 
grudnia 2021 r. uczniowie kl. III, 
V, VII i VIII Szkoły Podstawowej 
w Masłowie bardzo aktywnie włą-
czyli się w przygotowania do tego 
przedświątecznego w ydarze-

nia . Przystrojono sale lekcyjne 
i ubrano choinki. Uczniowie pod-
czas spotkania (zgodnie z tradycją) 
podzielili się opłatkiem ze swoimi 
koleżankami, kolegami, nauczycie-
lami i pracownikami szkoły. Przy 
wigilijnym stole odczytano frag-
ment o narodzinach Pana Jezusa, 
odśpiewano kolędy, wymieniono 
się także spostrzeżeniami na temat 
uczczenia tego dnia w innych kra-
jach. Wszystkim uczestnikom ten 
dzień upłynął w bardzo radosnej 
atmosferze.

27 listopada uczniowie klasy IV wy-
stąpili ze scenką inspirowaną wier-

szem pt. „Spóźniony słowik” Juliana 
Tuwima. Czwartoklasiści przygoto-
wali samodzielnie rekwizyty oraz 
współdziałali przy redagowaniu 
scenariusza wraz z polonistką – 
Katarzyną Pawelec-Grodecką. Pio-
senkę do przedstawienia napisała 
Zuzanna Tass, komponując do niej 
muzykę. Towarzyszyły temu nie-
samowite emocje. Celem wydarze-
nia było przekazanie w atrakcyjny 
sposób młodym widzom – grupie 
„Tygryski”, „Zuchy” oraz uczniom 
klasy III wraz z wychowawczynia-
mi – przesłań, że SPÓŹNIANIE 
SIĘ NIE JEST WŁAŚCIWE, a tak-
że, iż w życiu należy CIESZYĆ SIĘ 
Z OTACZAJĄCEGO NAS PIĘK-
NA na co dzień. W ramach pod-
sumowania dzieci odpowiadały na 
pytania dotyczące widowiska. Na 
zakończenie wszyscy uczestnicy 
otrzymali słodką niespodziankę. 
Zadowoleni i pełni wrażeń powró-
cili do swoich klas. 

W grudniu 2021 roku chętni ucznio-
wie klas V-VIII wzięli udział w Pro-

gramie Edukacyjnym pt. „Trzymaj 
formę”. Celem tego programu jest 
edukacja uczniów w zakresie trwa-
łego kształtowania prozdrowot-

nych nawyków wśród dzieci oraz 
uświadomienie uczniom i rodzicom 
zakresu grup produktów spożyw-
czych, które powinny się znaleźć 
w codziennej, prawidłowo zbilanso-
wanej diecie. Uczniowie przez dwa 
tygodnie pracowali metodą projek-
tu, tworząc – „Makiety talerza zdro-
wia”. Praca odbywała się w grupach 
i indywidualnie. Po sprawdzeniu 
i ocenieniu prac konkursowych 
komisja składająca się z nauczycie-
li wyłoniła zwycięzców: I miejsce: 
Maja P., Maja S., Nikola Sz., Wiktoria 
Z. – uczennice klasy VII. II miejsce: 
Lena P. – klasa V. III miejsce: Łukasz 
P. – klasa V, Joanna P. i Dawid K. – 
klasa VIII. Wszyscy laureaci otrzy-
mali dyplomy i nagrody książkowe. 
Gratulujemy im bardzo serdecznie. 
Z pewnością będziemy wdrażać na-
stępne działania w naszej szkole, aby 
przyczynić się do zdrowego stylu ży-
cia naszych uczniów.

Cieszymy się bardzo, że już oficjal-
nie możemy ogłosić rozpoczęcie 
nowej akcji Szkolnego Klubu Wo-

lontariusza: „Program stypendial-
ny im. Heleny Kmieć”. Naszą pod-
opieczną została Leticia z Meksyku. 
Pod linkiem znajdują się informacje 
o dziewczynie: https://helenakmiec.
pl/stypendia/stypendium-w-mek-
syku/leticia-z-meksyku/. Celem 
akcji jest uzbieranie kwoty potrzeb-
nej na umożliwienie Letici dalszej 
nauki w szkole (30 USD – miesięcz-
nie). Mamy nadzieję, że uda nam się 
również nawiązać korespondencję 
listowną oraz spotykać się online 
z naszą podopieczną. / Wolontariu-
sze SKW

W dniu 10 grudnia 2021 r. 
w auli Gminnej Szkoły Muzycz-
nej I st. w Trzebnicy odbył się po-
pis uczniów klasy wiolonczeli pani 
Anny Szpil. Interpretacje utworów 
dostarczyły słuchaczom wielu mi-
łych wrażeń. Wszystkim wykonaw-
com przy fortepianie towarzyszyła 
pani Anna Sokołowska-Stasik.

ceLebrowanie wiGiLii spóźniony słowik

tworzyMy Makietę 

nowa akcja skw

popis Uczniów kL. wioLonczeLi 

Sz. Podstawowa Masłów Sz. Podstawowa Masłów

Sz. Podstawowa Masłów

Szkoła Podstawowa nr 1

Gminna Szkoła Muzyczna

W listopadzie w Miejskiej Bibliote-
ce w Trzebnicy odbył się konkurs 
plastyczny. Należało wykonać za-
kładkę do książki z motywem mi-
sia. Komisja konkursowa oceniała 
kreatywność, estetykę i wkład pra-
cy dziecka. Spośród 57 prac miejsca 
i wyróżnienia otrzymali również 
uczniowie z naszej szkoły. Gratu-
lujemy i życzymy kolejnych osią-
gnięć! / Magdalena Zaleska

Misiowe zakładki
Szkoła Podstawowa nr 3

W grudniu na trzebnickim basenie 
odbyły się Mikołajkowe Zawody 
Pływackie o Puchar Burmistrza 
Trzebnicy. I miejsce w kategorii 
wiekowej 7-8 lat zajął uczeń na-
szej szkoły (z kl.2b) Bartłomiej 
Poprawski. Bartek systematycznie 
uczestniczy w zajęciach szkolnych 
na basenie oraz dodatkowo tre-
nuje pływanie w sekcji pływackiej 
w trzebnickim Aquaparku. Gratu-
lujemy i życzymy kolejnych sukce-
sów:) / M. Zaleska

zawody pływackie
Szkoła Podstawowa nr 3

W przeciągu kilku chwil rodzina stra-
ciła dach nad głową. Prosimy o wzię-
cie udziału w zbiórce na odbudowę 
domu. Liczy się każda złotówka. Za-
chęcamy do udziału w internetowej 
zbiórce:

zrzutka.pl/tpzam5
lub do wpłaty gotówki 
w sekretariacie szkoły 
lub u wychowawców.

PILNIE POTRZEBNA POMOC 

W niedzielę 9 stycznia spalił się częściowo dom 
wychowanka naszego oddziału przedszkolnego 
4-letniego Adasia z Ligoty gm. Trzebnica. 

Pamiętaj dobro wraca!
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Osoby, które dostarczą rozwiąza-
ną krzyżówkę do Redakcji Pano-
ramy Trzebnickiej, ul. Prusicka 12, 
pok. 201 lub do skrzynki kore-
spondencyjnej przy wejściu do bu-
dynku, wezmą udział w losowaniu:

• 50 zł
ufundowane przez GCKiS,  

do odbioru: ul. Prusicka 12

Rozwiązanie z numeRu 19 (205)

1. Komisja wylosowała głównego zwycięzcę 

którym został (a) : Beata Telążka

hasło: czego nie masz nie obiecuj

wpisz: imię, nazwisko, telefon

KUPON KRZYŻÓWKOWY dwutygodnika NR 1 (206)

R E K L A M A
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50 zł Trzebnica
ul. Prusicka 12

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 roz-
porządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum 
Kultury i Sztuki, 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 prze-
chowywane 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 pod-
stawie zgody przed jej cofnięciem; żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia prze-
twarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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I n f o r m a t o r
GminneGo Centrum Kultury i  Sz tuKi

KULTURA GCKiS ul. Prusicka 12 
tel. 71 312 09 47 pon. – pt. 7:30-15:30

Ferie zimowe 
‚
22

Zapraszamy za zajęcia feryjne – Akademia 
Detektywistyczna. Zapisy ruszają od 19.01.2022r. 
Więcej informacji na stronie gckis.trzebnica.pl

artKawiarnia
Miejsce dla Ciebie!

ul. Prusicka 12 (wejście od ul. Jana Olszewskiego) 

Od września nowe godziny otwarcia!
pon-czw 12:00 – 20:00 / pt-sob 12:00 – 22:00 
niedz. 12:00 – 20:00 
Zapraszamy na domowe ciasta, najlepszą 
kawę, chrupiące gofry oraz rzemieślnicze lody
tel. 669 886 997

29 stycznia Heart Talk – warsztaty, 
prowadzi Marta Cieszanowska

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

BILETy ONLINE kinopolonia.bilety24.pl 
zachęcamy do zakupu biletów online

KASy KINA
Kasy kina czynne od piątku do wtorku 
w godz. 14:00 do 15 min. po rozpoczęciu
ostatniego seansu. tel. 71/312 09 47 wew. 221

21-25 stycznia 

„SING 2” – PREMIERA 
bez ograniczeń / animacja, komedia, musical 
/ 2D dubbing /1godz. 50 min.

„MATRIX ZMARTWyCHWSTANIA” 
15+ / akcja, sci-fi / 2D napisy / 2godz. 28 min.”

28 stycznia-1 lutego 
„SING 2”
“SPIDER-MAN: BEZ DROGI DO DOMU”

27 stycznia / 19:00
Leningrad – spektakl muzyczny
 – bilety 55 zł

Rynek Ratusz, parter / tel. 669 767 871 / poniedziałek 09:00 – 
12:00 i 13.00 – 16.00 / wtorek 09:00 – 12:00 i 13.00 – 16.00 / śro-
da prace wewnętrzne / czwartek 10:00 – 12:00 i 13.00 – 17.00 
/ piątek 09:00 – 12:00 i 13.00 – 16.00 / sobota 09:00 – 13:00 – 
pierwsza i trzecia sobota miesiąca

26.01 / 17:00
Zimowanie z książką – spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki/Rynek/ Ratusz/
sala spotkań

4.02 / 11:00-13:00

11.02 / 11:00-13:00

Biuro Detektywistyczne w Bibliotece/ 
Rynek/ Ratusz/sala spotkań 
Bezpłatne zajęcia czytelniczo-plastyczne dla 
dzieci w wieku 7-12lat. Deklaracje prosimy 
przesyłać na zapisy@gckis.trzebnica.pl

TARgI
265x130

R E K L A M A
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w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 
poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 
2373) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Trzebnicy:
•	 Uchwały	 Nr	 XXXII/358/21	 z dnia 29.12.2021 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Trzebnica dla części terenu wsi Komorowo,
•	 Uchwały	 Nr	 XXXII/359/21	 z dnia 29.12.2021 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Trzebnica dla części terenu wsi Cerekwica.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące Studium. 

Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektro-
nicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej, w szczególności poczty elektronicznej z podaniem 
imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania 
albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której wnio-
sek dotyczy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, 
Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 15.02.2022 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione 
za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia-
łalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 2070 ze zm.):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
2) opatrzone podpisem zaufanym albo
3) opatrzone podpisem osobistym.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz 
Gminy Trzebnica.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-
wie 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 2019 r., poz. 1781) oraz art. 11a 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), 
w związku z realizacją czynności, o których mowa w art. 11 
pkt 1 tejże ustawy, informuję, że: 

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Bur-
mistrz 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 skontak-
tować przez e-mail: iod@um.trzebnica.pl
3) dane osobowe osób, które złożyły wnioski w toku proce-
dury sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica, będą 
przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych wy-
nikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze 
zm.),
4) przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obo-
wiązku prawnego ciążącego na administratorze,
5) dane będą przekazywane tylko na podstawie przepisów 
prawa,
6) dane będą przechowywane przez okres przewidziany prze-
pisami prawa,
7) ma Pan/Pani prawo do:
a. żądania od administratora dostępu do swoich danych oso-
bowych, ich sprostowania;
b. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Oso-
bowych,
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 zagospodaro-
waniu przestrzennym, ustawy z dnia 3 października 2008 roku 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddzia-
ływania na środowisko,
10) niepodanie danych uniemożliwi działania związane z rozpa-
trzeniem Pana/Pani wniosku bądź uwagi,
11) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowane-
mu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 741 ze zm.), Burmistrz Gminy Trzebnica informuje również 
o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych 
osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań 
dotyczących sporządzania aktów planistycznych. W związ-
ku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku 
prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów 
planistycznych, o których mowa w ustawie o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym, prawo, o którym mowa w art. 
15 ust. 1 lit. g, RODO tj. PRAWO DOSTĘPU przysługuje, jeżeli nie 
wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te 
pozyskano.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Raszów 

i miasta Trzebnica

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 i art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz uchwały 
nr XIX/212/20 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 14 września 2020 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części terenu wsi Raszów i miasta Trzebnica, zawiadamiam o wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu w/w projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
w dniach od 31.01.2022 r. do 1.03.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pl. 
Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, Wydział Architektury i Urbani-
styki, pok. 49 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie www.bip.trzebnica.pl. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w w/w projekcie rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 28.02.2022 r. o godz. 12:00 w formie elektronicznej za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość. Chęć udziału w dyskusji publicznej należy zgło-
sić na adres e mail: planowanie.przestrzenne@um.trzebnica.pl. Link do dyskusji 
publicznej zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miej-
skiego w Trzebnicy w dniu dyskusji o godz. 11:00.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 i art. 18 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do pro-
jektu planu.

Uwagi należy składać do Burmistrza Gminy Trzebnica w formie papiero-
wej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
w szczególności poczty elektronicznej (e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl) lub 
elektronicznej skrzynki podawczej (adres ePuap:/1y3nd3qd5d/SkrytkaESP), z po-
daniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedzi-
by oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczal-
nym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.03.2022 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 oddziały-
wania na środowisko (Dz. U z 2021 poz. 2373) zawiadamiam o udostępnieniu do 
publicznego wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
w/w projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i możliwości zapozna-
nia się z nim w terminie od 31.01.2022 r. do 1.03.2022 r. w godzinach pracy Urzę-
du oraz na stronie www.bip.trzebnica.pl. 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska 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 Bur-
mistrz Gminy Trzebnica.

Zgodnie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne 
i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą 
wnosić uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Trzebnica 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 16.03.2022 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.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związ-
ku 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)

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Gminy Trzebnica, 
dane będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsud-
skiego 1, 55-100 Trzebnica,
2) dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury planistycznej dą-
żącej do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w za-
kresie składanych uwag do projektu planu,
3) z Inspektorem ochrony danych może się Pan/Pani skontaktować przez e-mail: 
iod@um.trzebnica.pl,
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 sprosto-
wania;
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 paździer-
nika 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
10) niepodanie danych uniemożliwi dalsze rozpatrywanie Pana/Pani uwagi,
11) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), Burmistrz Gminy Trzebnica 
informuje również o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych 
osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządza-
nia aktów planistycznych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzy-
skanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów pla-
nistycznych, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g, RODO tj. PRAWO DOSTĘPU 
przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te 
pozyskano.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 
poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 
ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Trzeb-
nicy:
•	 Uchwały	 nr	 XXXII/355/21	 z dnia 29.12.2021 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Jaźwiny,
•	 Uchwały	nr	XXXII/356/21	z dnia 29.12.2021 roku w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi 
Będkowo,
•	 Uchwały	 nr	 XXXII/357/21	 z dnia 29.12.2021 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla terenu w Trzebnicy 
w rejonie ulic: Jana Pawła II, Świętojańskiej, Grunwaldzkiej 
i Henryka Brodatego.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planów. 
Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektro-
nicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej, w szczególności poczty elektronicznej z podaniem 
imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania 
albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której wnio-
sek dotyczy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, 
Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 15.02.2022 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione 
za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 2070 ze zm.):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
2) opatrzone podpisem zaufanym albo
3) opatrzone podpisem osobistym.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz 
Gminy Trzebnica.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-
wie 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 2019 r., poz. 1781) oraz art. 17a 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), 
w związku z realizacją czynności, o których mowa w art. 17 
pkt 1 tejże ustawy, informuję, że: 

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Bur-
mistrz 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 skontak-
tować przez e-mail: iod@um.trzebnica.pl
3) dane osobowe osób, które złożyły wnioski w toku procedu-
ry sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiąz-
ków prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 741 ze zm.),
4) przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obo-
wiązku prawnego ciążącego na administratorze,
5) dane będą przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa,
6) dane będą przechowywane przez okres przewidziany prze-
pisami prawa,
7) ma Pan/Pani prawo do:
a. żądania od administratora dostępu do swoich danych oso-
bowych, ich sprostowania;
b. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Oso-
bowych,
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 zagospodaro-
waniu przestrzennym, ustawy z dnia 3 października 2008 roku 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddzia-
ływania na środowisko,
10) niepodanie danych uniemożliwi działania związane z rozpa-
trzeniem Pana/Pani wniosku bądź uwagi,
11) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowane-
mu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 741 ze zm.), Burmistrz Gminy Trzebnica informuje również 
o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych 
osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań 
dotyczących sporządzania aktów planistycznych. W związ-
ku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku 
prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów 
planistycznych, o których mowa w ustawie o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym, prawo, o którym mowa w art. 
15 ust. 1 lit. g, RODO tj. PRAWO DOSTĘPU przysługuje, jeżeli nie 
wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te 
pozyskano.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA
GMINY TRZEBNICA

OGŁOSZENIE BURMISTRZA
GMINY TRZEBNICA

OGŁOSZENIE BURMISTRZA
GMINY TRZEBNICA

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

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

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

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

Rozkład SzynobuSów źródło: www.kolejedolnoslaskie.pl

LINIA c Trzebnica – Głuchów Górny – Piersno – Siedlec Trzebnicki – Trzebnica

PRZySTANKI
KURS

1
KURS

2
KURS

3
KURS

4
KURS

5
KURS

6

ważny od 16.12.2019r. POCZĄTEK TRASy
1 Trzebnica nr 23 6:10 7:15 10:05 16:02 17:06 18:02

2 Raszów skrzyżowanie 6:13 7:18 - 15:59 17:01 17:59

3 Raszów wieś - - 10:08 - - -

4 Taczów 6:16 7:21 10:12 15:56 16:58 17:56

5 Głuchów Górny 6:20 7:25 10:16 15:52 16:54 17:52

6 Skarszyn 6:24 7:29 10:20 15:48 16:50 17:48

7 Boleścin 6:27 7:32 10:23 15:45 16:47 17:45

8 Piersno 6:30 7:35 10:26 15:42 16:44 17:42

9 Boleścin 6:33 7:38 10:29 15:39 16:41 17:39

10 Skarszyn 6:36 7:41 10:32 15:36 16:38 17:36

11 Godzieszowa 6:39 7:44 10:35 15:33 16:35 17:33

12 Siedlec PKP 6:42 7:47 10:38 15:30 16:32 17:30
13 Godzieszowa 6:45 7:50 10:41 15:27 16:29 17:27

14 Skarszyn 6:48 7:53 10:44 15:24 16:26 17:24

15 Głuchów Górny 6:52 7:57 10:48 15:20 16:22 17:20

16 Taczów 6:56 8:01 10:52 15:16 16:18 17:16

17 Raszów skrzyż. - - 10:55 15:13 - 17:13

18 Raszów wieś 7:00 8:05 - - 16:14 -

19 Trzebnica nr 23 7:04 8:09 10:58 15:10 16:10 17:10
Obowiązuje w dni robocze
Trzebnica nr. 23 – oznacza przystanek na ul. W. Witosa POCZĄTEK TRASy

LINIA D Trzebnica – Kałowice –Trzebnica – Marcinowo – Trzebnica

P.T Przystanki Kurs 1 Kurs 2

1 Trzebnica nr 12 12:05 16:15

2 Księginice 1 12:08 16:17

3 Księginice 2 12:10 16:19

3 Ligota 12:13 16:20

4 Masłów 1 12:15 16:22

5 Masłów 2 12:17 16:24

6 Kałowice 12:19 16:26

7 Masłów 2 12:21 -

8 Masłów 1 12:23 -

9 Ligota 12:25 -

10 Księginice 2 12:27 -

11 Księginice 1 12:29 -

12 Trzebnica nr 18 12:32 16:37

13 Marcinowo 12:41 (WT+PT) 16:44

14 Trzebnica nr 12 12:47 (WT+PT) 16:50

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

P.T Dworce i przystanki Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 Kurs 4 Kurs 5 Kurs 6 Kurs 7 Kurs 8 Kurs 9 Kurs 10 Kurs 11 Kurs 12 Kurs 13

1 Nowy Dwór (Pętla) 6:06 6:58 7:36 8:16 9:04 10:00 11:25 12:15 13:07 13:48 14:30 15:12 16:00
2 Szpital (Kierunek Miasto) 6:08 7:00 7:38 8:18 9:06 10:02 11:27 12:17 13:09 13:50 14:32 15:14 16:02
3 Biedronka (Kierunek Miasto) 6:10 7:02 7:40 8:20 9:08 10:04 11:29 12:19 13:11 13:52 14:34 15:16 16:04
4 Targowisko 6:12 7:04 7:42 8:22 9:10 10:06 11:31 12:21 13:13 13:54 14:36 15:18 16:06
5 PKS / Urząd Miejski 6:14 7:06 7:44 8:24 9:12 10:08 11:33 12:23 13:15 13:56 14:38 15:20 16:08
6 Rynek/Fontanna 6:16 7:08 7:46 8:26 9:14 10:10 11:35 12:25 13:17 13:58 14:40 15:22 16:10
7 Stadion 6:18 7:10 7:48 8:28 9:16 10:12 11:37 12:27 13:19 14:00 14:42 15:24 16:12
8 Intermarche 6:22 7:14 7:52 8:32 9:20 10:16 11:41 12:31 13:23 14:04 14:46 15:28 16:16
9 Dworzec Kolejowy 6:24 7:16 7:54 8:34 9:22 10:18 11:43 12:33 13:25 14:06 14:48 15:30 16:18

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

INFORMACJE OGÓLNE
KIERUNEK GODZINA ODJAZDU PRZySTANKI

Trzebnica –Boleścin – Siedlec 
PKP – Trzebnica

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

ważny od 3.06.2020r.

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

Trzebnica– Koniowo 15:35
Przystanek nr. 12 – ul. Ks. 
Bochenka,
miejsce: Al. Jana Pawła II

Koniowo – Trzebnica 08:20 / 11:35 Koniowo

Trzebnica–Masłów –Kałowice– 
Trzebnica

12:05 / 16:15
Przystanek nr. 12 – ul. Ks. 
Bochenka,
miejsce: Al. Jana Pawła II

Trzebnica – Marcinowo

12:32
kursuje wtorek i piątek przystanek nr 18 (UM)

– ul Daszyńskiego,
miejsce: Urząd Miejski.

16:35 kursuje od poniedziałku 
do piątku oprócz dni ustawowo 
wolnych od pracy

Trzebnica– Ujeździec
Mały

14:15 /  15:15 A
Przystanek nr. 12 –
ul. Ks. Bochenka,
miejsce: Al. Jana Pawła II

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

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica
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GABINET 
LEKARSKI

Anna Paleczek-Różewicz
•	Medycyna	Estetyczna
•	Chirurgia
•	Medycyna	Rodzinna	
•	Wizyty	Domowe

Trzebnica Św. Jadwigi 27c 
w w w.lekar zdomow y.pl
w w w.gabinet .website

tel. 690 931 579

LOGOPEDA

Katarzyna Matyasik
SPECJALISTA NEUROLOGOPEDII 

I WCZESNEJ LOGOPEDII KLINICZNEJ
•	 Terapia	zaburzeń	mowy	u dzieci
•	 Wspomaganie	dzieci	z opóźnionym 

rozwojem mowy
•	 Korekcja	wad	wymowy
•	 Badanie	gotowości	szkolnej
•	 Diagnoza	i terapia dysleksji
•	 Trening	słuchowy	Metodą	Warnkego
•	 Terapia	Sensomotoryczna

tel. 605 606 882
w w w. lo go -sp ek trum. pl

logospektrum.trzebnica@gmail.com

ENDOKRyNOLOG

Paweł Wójtowiec
Specjalista Endokrynologii, 

Specjalista Chorób Wewnętrznych

Dorośli oraz młodzież od 16 r.ż
•	 choroby	tarczycy,	USG	tarczycy	
•	 choroby	nadnerczy,	przysadki	mózgowej,
•	 choroby	jąder	i jajników, zespół PCO, 

hipogonadyzm
•	 otyłość,	insulinooporność 

Gminne Centrum Medyczne 
TRZEBNICA-ZDRÓJ, ul. Kościuszki 10

każdy wtorek od 13:00 do 18:00
REJESTRACJA 

tel. 713120510, 713120375

OKULISTA
i PRACOWNIA OPTyCZNA

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

Trzebnica ul. H. Pobożnego 15/XII
wejście od ul ic y Mil ick iej

Rejestracja:
71 387 22 67 / 607 40 58 47
czynny: pon. – pt. w godz. 13-19

www.okulistatrzebnica.pl
pełen zakres badań okulistycznych
OCT-optyczna koherentna tomografia

komputerowe pole widzenia

GINEKOLOG

GABINET GINEKOLOGICZNy
Janina Aleksandra Miturska

ginekolog-położnik

ZAKRES: USG, cytologia, 
konsultacje w sprawie 
leczenia niepłodności

Trzebnica ul. Mickiewicza 1
tel. 71 312 05 60

GODZINY PRZYJęć GABINETU:
pon. – śr. – pt. 16 – 19

GINEKOLOG

J. Rakowska-Stefanidis
ginekolog-położnik

Trzebnica, ul. Kosmonautów 8

przyjmuje:

poniedziałek 13:00 – 18:00

środa 15:00 – 19:00

w innych dniach
po telefonicznym uzgodnieniu

tel. 71 312 19 71
604 474 755

LARyNGOLOG

praktyka
laryngologiczna

Dr nauk med. Piotr Pastuszek
•	 choroby	uszu,	nosa,	gardła	i krtani
•	 badania	videoendoskopowe
•	 zabiegi	operacyjne

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica-ZDRÓJ

ul. KOŚCIUSZKI 10
Rejestracja

tel. 607 09 99 00

GABINET
PEDIATRyCZNO-

ALERGOLOGICZNy

Anna Puchała
specjalista pediatrii i alergologii

TRZEBNICA
ul. Św. Jadwigi 27 A-B

w ProVicie
od godz. 16:00

po wcześniejszym umówieniu.

tel. 602 159 230

OKULISTA
w ZAKŁADZIE OPTYCZNYM

dr n. med. Anna Białek-Szymańska
specjalista chorób oczu
Trzebnica ul. Św. Jadwigi 1D
• korekcja wad wzroku
• pomiar ciśnienia ocznego
• badanie dna oka
optyk czynny: pon. – pt. 10 – 18
dr przyjmuje: soboty 10 – 14

REJESTRACJA
tel. 601 754 974

STOMATOLOG

lek. stom.

Adam Wesołowski
TRZEBNICA

ul. J. Korczaka 1E
(Osiedle Zdrój – wejście 

od ul. Armii Krajowej)
•	stomatologia	zachowawcza 

z endodoncją

•	stomatologia	dziecięca

tel. 519 580 771

HIRUDOTERAPIA
GABINET TERAPII NATURALNYCh

TERAPIA
PIJAWKĄ LEKARSKĄ

RÓżNyCh SChORZEń
Czy pijawki mogą Ci pomóc?

Zadzwoń Zapytaj!
rejestracja: wtorek i czwartek

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

PARMED www.parmed.pl

Tarnowiec 96 55-106 Zawonia

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

STOMATOLOG

LEKARZ DENTySTA

Dagmara Zięba

Trzebnica
ul. Koscielna 11 

w przychodni REH4U

tel. 603 403 202

STOMATOLOG

MediPerfect
lek. dent. Ana 

Vidiun-Kurasiewicz 
Stomatologia 

i medycyna estetyczna

TRZEBNICA
ul. Kościelna 11

tel. 515 874 799

OKULISTA

Sebastian Floryn
zastępca ordynatora 

Oddziału Okulistycznego 
Szpitala Wojskowego 

we Wrocławiu
dobór okularów, diagnostyka, 

leczenie zaćmy, jaskry 
i chorób siatkówki

gabinet: Brzeg Dolny
ul. Kopernika 1

rejestracja tel. 730 10 10 60

INTERNISTA
KARDIOLOG

Gabinet Internistyczno-Kardiologiczny

Lekarz Krzysztof Włodarczyk
specjalista chorób

wewnętrznych i kardiologii

w poniedziałki 15:00-16:00
w czwartki 15:00-17:00

Trzebnica ul. Kościuszki 10
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica-ZDRÓJ
II piętro, pokój 206

wizyty domowe tel. 601 760 888

ONKOLOG

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

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

i tarczycy.
•	 Dermatoskopia-badanie	znamion	

barwnikowych skóry

Konsultacje Onkologiczne
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica-ZDRÓJ
czwartki godz. 15-18

rejestracja tel. 606 456 454

ACS SŁUCHMED

•	APARATY SŁUCHOWE
•	 karta	stałego	klienta
•	bezpłatne badanie słuchu
•	 raty,	wypożyczenia
•	 baterie,	akcesoria

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

tel. 71 387 12 76
gabinet czynny: pon. 8-16 / wt. 8-11

śr. nieczynne / czw. – pt. 8-16

NEO
CENTRUM SŁUCHU

•	BEZPŁATNE
 BADANIA SŁUCHU
•	APARATY	SŁUCHOWE

•	DYPLOMOWANY
 PROTETyK SŁUCHU
 Z 20 -LETNIM
 DOŚWIADCZENIEM

• Dobór aparatów słuchowych 
u dzieci i dorosłych

• Bezpłatne testowania 
i wypożyczenia

•	Konsultacje	profesorskie

•	Dofinansowania NFZ,
PCPR, raty

ul. Wincentego Witosa 2
TRZEBNICA

pon. 8-17 
wt. śr. czw. 8-16 
pt. 8-15

tel. 71 740 50 12

ACS SŁUCHMED

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

Oborniki Śląskie
ul. Dworcowa 36 h

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

tel. 789 218 803

PODOLOG

Gabinet Zdrowe Stopy
• Zabiegi lecznicze i pielęgnacyjne stóp

• Pedicure podologiczny

• Usuwanie odcisków, modzeli, kurzajek

• Obcięcie i opracowanie paznokci 
problematycznych, grzybiczych 
i wrastających

ul. Obrońców Pokoju 43/4 

tel. 516 309 502

PSyCHOLOG
P OZ Y T Y W - K a

Centrum Rozwoju i Wsparcia 
Psychologicznego

•	 psycholodzy	dzieci	i młodzieży
•	 psycholodzy	osób	dorosłych
•	 konsultacje	online
•	 psychoterapia	dzieci	i młodzieży
•	 psychoterapia	osób	dorosłych
•	 grupy	rozwojowo-terapeutyczne	dla	

dzieci i młodzieży
•	 EEG	biofeedback
•	 terapeuci	ręki

Trzebnica ul. Polna 33
rejestracja tel. 503 901 757

www.pozy ty w-ka.pl

PSyCHIATRA

lek. Agnieszka Dzioba-Musiał

TRZEBNICA
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica – ZDRÓJ

ul. Kościuszki 10
Przyjmuje we wtorki

w godz. 15.00 – 19.00

rejestracja telefoniczna

tel. 665 38 38 58

PSyCHOLOG
PSyCHOTERAPEUTA

mgr Anita Szlęzak
Psychoterapia i wsparcie psychologiczne 

osób dorosłych i młodzieży po 16 rż

•	zaburzenia	nastroju
•	depresja	i żałoba po stracie 
•	zaburzenia	lękowe	i nerwicowe
•	objawy	psychosomatyczne
•	kryzysy	życiowe	i nadmierny stres
•	nadużywanie	alkoholu	i uzależnienia

tel. 660 688 738
www.psychoterapia-trzebnica.pl

Trzebnica ul. Św. Jadwigi 11a/1

PSyCHOLOG
PSyCHOTERAPEUTA

Gabinet Psychologiczno-Terapeutyczny

mgr Alicja Szajner
•	 psychoterapia	indywidualna,
•	 terapia	par,
•	 terapia	systemowa	rodzin,
•	 konsultacje	dla	rodziców,

PRACUję	GŁóWniE	
Z OSOBAMi	DOROSŁYMi

tel. 731 644 123
Trzebnica

ul. Jana Olszewskiego 8/16 (p. III)

TECHNIK
DENTySTyCZNy

Adrian Lenkcis
Pracownia Techniki Dentystycznej

Arodent
NAPRAWA PROTEz

zębOWYCH
TRZEBNICA ul. Obornicka 41 G

Pracownia czynna
pon. – pt. 9:00 – 16:30

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

Dr n med Piotr hańczyc
USG, Cytologia, 

niepłodność, 
badanie piersi

ul. Wrocławska 4 A
Wisznia Mała

REJESTRACJA 

tel. 500 020 110

DERMATOLOG
Irena Dudek-Zaborowska

SPECJ. DERMATOLOG-WENEROLOG

Trzebnica, ul. Wiosenna 26
www.dermed-kosmetyka.pl
•	wizyty	lekarskie	na	nFZ,
 tel. 71 387 06 03
•	prywatne	konsultacje	derma-

tologiczne, tel. 669 070 396
•	porady lekarskie, dermatosko-

pia, światłolecznictwo (AZS, 
łuszczyca) usuwanie brodawek 
i włókniaków (kriochirurgia) 
elektrokoagulacja.

Z AB I EG I
LECZNICZO-KOSMETyCZNE
mgr Anna Binek tel. 726 162 805

KOSMETOLOG, PODOLOG
• pedicure leczniczy, pielęgnacja 

stopy cukrzycowej i zmienionych 
chorobowo paznokci, usuwanie od-
cisków i modzeli, oczyszczanie i pie-
lęgnacja twarzy, peelingi medyczne

UROLOG

lek. Waldemar BONCZAR
Specjalista Urolog FEBU

•	 Choroby	nerek,	moczowodów,	
pęcherza, prostaty, jąder

•	 Zaburzenia	potencji
•	niepłodność
•	nietrzymanie	moczu	u kobiet 

i mężczyzn
•	 Przewlekłe	infekcje	układu	

moczowego
•	 Kwalifikacje	i przygotowanie do 

zabiegów urologicznych.
•	USG	nerek,	pęcherza,	prostaty,	

jąder i prącia
•	 TRUS	przezodbytnicze	USG	prostaty

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

ul. Daszyńskiego 67/16
T R Z E B N I C A

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

SKLEP MEDYCzNY
MEDICA

w Gminnym Centrum
Medycznym 

TRZEBNICA-ZDRÓJ
ul. Kościuszki 10
III piętro p.301

Oferujemy:
• wózki, balkoniki, chodziki
• ortezy, pasy brzuszne
• pieluchomajtki, podkłady
• materace przeciwodleżynowe
• kołnierze i inne

czynne:
poniedziałek – czwartek: 

8:00-16:00 
piątek: 8:00-15:00

tel. 511 056 459 
umowa

z Narodowym 
Funduszem Zdrowia

TERAPEUTA MANUALNy

mgr Paweł Stelmaszczyk

FIZJOTERAPIA
OSTEOPATIA

TRZEBNICA
ul. Solna 6 lok 2 i 3

rejestracja online
www.stepmed.pl oraz

tel. 503 195 870

FIZJOTERAPEUTA

GABINET FIZJOTERAPII

mgr Mateusz Marszycki
•	Masaż	Leczniczy
•	Terapia	Manualna
•	 Igłoterapia

TRZEBNICA
ul. Świętej Jadwigi 1/2

tel. 501 676 986

PRZyCHODNIA

SPECJALISTYCZNO-
REhABILITACYJNA

DLA DZIECI
Trzebnica ul. Św. Jadwigi 3a

rejestracja tel:
pon – pt 8:00 – 16:00

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

LOGO-SPEKTRUM
NOWOCZESNE CENTRUM

TERAPII I WSPOMAGANIA

ROZWOJU DZIECI
•	 integracja	Sensoryczna
•	Terapia	Logopedyczna
•	Diagnoza	i terapia dysleksji
•	Trening	sensomotoryczny
•	Trening	umiejętności	społecz-

nych
•	Zajęcia	dla	dzieci	z Zespołem 

Aspergera
•	Przygotowanie	do	szkoły-
– Pierwszak na medal
•	Terapia	ręki
•	Muzykoterapia	
•	Zajęcia	z ortografii
•	Senso-zabawy	dla	niemowląt	

i małych dzieci
•	Diagnoza	gotowości	szkolnej.

TRZEBNICA
ul. Solna 6

www.logo-spektrum.pl

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

SPECJALISTA
FIZJOTERAPII

Hanna Stelmaszczyk
• terapia powięziowa
• terapia czaszkowo-krzyżowa

TRZEBNICA
ul. Solna 6 lok 2 i 3

rejestracja online:
www.stepmed.pl oraz

tel. 507 033 543

GABINET USG

dr n. med. Tomasz Harań
specjalista radiolog

Godziny przyjęć:

poniedziałki 9:20-15:30
wtorki i środy 14:30-19:30 

TRZEBNICA ul.
Obornicka 41e

koło stadionu
REJESTRACJA

tel. 71 387 27 78
605 175 050

FIZJOTERAPIA

mgr Łukasz Łagoda
• akupunktura klasyczna
• terapia manualna
• chiropraktyka
• usg narządu ruchu
• konsultacje fizjoterapeutyczne

TRZEBNICA
ul. Św. Jadwigi 1/2

www.aktiv-rehabilitacja.pl

tel. 693 280 758

ŚRODOWISKOWE 
CENTRUM 

PSyCHIATRII 
I PSyCHOTERAPII

Zespół doświadczonych 
psychiatrów i psychologów – 

psychoterapeutów oferuje opiekę 
w zakresie:

•	 konsultacje	psychiatryczne	dla	
osób dorosłych.

•	 konsultacje	psychiatryczne	dla	
dzieci i młodzieży.

•	 psychoterapia	indywidualna	osób	
dorosłych.

•	 psychoterapia	i wsparcie psycho-
logiczne dla dzieci i młodzieży.

•	 konsultacje	i terapia dla par, rodzin.
•	 wizyty	domowe	psychiatry	

i psychologa (dla seniorów i osób 
z ograniczoną mobilnością).

Rejestracja telefoniczna: 

+48 694 723 900
TRZEBNICA

ul. Polna 27a/1

PRZyCHODNIA
WETERyNARyJNA

F E N I K S

lek. wet. Ewa
Okręglicka – Langner

TRZEBNICA

ul. Kolejowa 1b
rejestracja wizyt:

tel. 601 061 222

DERMATOLOG

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

dermatologii i wenerologii
• konsultacje i zabiegi dermatologiczne – 

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

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

zmarszczek, ust; mezoterapia igłowa, botox

POniEDZiAŁEK 15:00-19:00
Gminne Centrum Medyczne

Trzebnica-ZDRÓJ
ul. KOŚCIUSZKI 10

tel. 696 115 821
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PULMONOLOG
KARDIOLOG

DIETETyK
BADANIA USG

lek. med. Agata Kot
SPECjALiSTA	CHORóB	PŁUC

Chlamydia, mycoplasma, przewle-
kły kaszel, duszności, astma, ob-
turacyjna choroba płuc, zapalenia 
płuc i oskrzeli, zaburzenia oddy-
chania w czasie snu, nadmierne 
zmęczenie, nadmierna senność

dr n. med.
Agata Kaczmarzyk-Radka

SPECJALISTA KARDIOLOG
USG serca, zaburzenia rytmu, nad-
ciśnienie tętnicze, niewydolność 
serca, arytmia, kołatanie serca, 
wady serca, zawał serca

Wizyty domowe wraz z badaniem 
echokardiograficznym 

lek. med. 
Joanna Konieczyńska

SPECJALISTA ChORÓB WEW.
MEDyCyNA żyWIENIA 

Zaburzenia przewodu pokarmo-
wego, Wzdęcia/Zaparcia, Zespół 
jelita nadwrażliwego, SIBO (zespół 
przerostu flory jelita cienkiego), 
celiakia, wsparcie przy chorobach 
autoimmunologicznych (m in. 
choroba hasimoto, RZS, łuszczyca), 
problemy skórne ( trądzik, AZS, egze-
my, wypadanie włosów), zaburzenia 
glikemii (insulinooporność, cukrzy-
ca), zaburzenia hormonalne (PCOS)

lek. med. Grzegorz Fast
SPECJALISTA RADIOLOG

Badania USG: jamy brzusznej dzie-
ci i dorosłych, układu moczowego, 
tkanek miękkich, tarczycy, ślinia-
nek, węzłów chłonnych, jąder, pier-
si, miednicy (prostaty), kolana

Oferujemy badania:
■ Zaburzeń oddychania w czasie snu 
■ USG serca / EKG / spirometria 
■ holter EKG / holter Ciśnieniowy 

Rejestracja telefoniczna:

tel. 505 686 165
Viltis Medica

ul. Wrocławska 8D 
TRZEBNICA

od 15.00 do 16.00

LOGOPEDA 
KLINICZNy

Neurologopeda kliniczny
Surdopedagog

•	terapia	aac	i c-eye
•	elektrostymulacja	obszaru	

ustno-twarzowego 
•	trening	słuchowy	johansena	
•	trening	słuchowo-głosowy	

przewodnictwa kostnego
•	kinesiotaping
•	masaż	Schantala
•	Monachijska	Funkcjonalna	

Diagnostyka
•	praca	z pacjentem z wadą 

genetyczna, uszkodzeniami 
neurologicznymi, niemowlę-
tami, korekcja wad wymowy

Agnieszka 
Franieczek-Madalińska

tel. 504 234 127
Trzebnica

ul. Daszyńskiego 67/11

WAżNE TELEfONY
URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICy

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

w sprawach skarg i wniosków:
w każdą środę

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

miesiąca w godz. od 13:00 – 16:00

PRZEWODNICZąCy RADy MIEJSKIEJ
dyżur w każdą środę w godz. 13:00 – 

16:00 w sprawie skarg i wniosków
w każdą środę w godz. od 15:30 – 16:00

WyDZIAŁy URZęDU MIEJSKIEGO

WYDZiAŁ	TECHniCZnO	–	inWESTYCYjnY
71 388 81 81, 71 312 06 11, wew. 281

WYDZiAŁ	GEODEZji
I GOSPODARKI NIERUChOMOŚCIAMI
71 388 81 54, 71 312 06 11, wew. 254

WYDZiAŁ	ARCHiTEKTURY	I URBANISTyKI
71 388 81 51, 71 312 06 11, wew. 251

WYDZiAŁ	ORGAniZACYjnY
71 388 81 42 wew 242 lub 243

WYDZiAŁ	ROLniCTWA
I OChRONy ŚRODOWISKA

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

71 388 81 55, 71 312 06 11, wew. 255
DZiAŁALnOŚĆ	GOSPODARCZA

71 388 81 86, 71 312 06 11, wew. 286
WYDZiAŁ	PROMOCji

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

WYDZiAŁ	EGZEKUCji	I WINDyKACJI
71 388 81 79, 71 388 81 06

wew. 279 i 406
WYDZiAŁ	SPRAW	OBYWATELSKiCH

URZąD STANU CyWILNEGO
71 388 81 16 i 71 388 81 37

Ewidencja Ludności 71 388 81 99
Dowody Osobiste 71 388 81 87

Działalność Gospodarcza 71 388 81 86
ZAKŁAD	GOSPODARKi	MiESZKAniOWEj

71 387 15 92
OŚRODEK	POMOCY	SPOŁECZnEj

71 312 05 27
GMINNy ZGK TRZEBNICA ERGO

71 310 99 56, 71 310 99 92
STRAż MIEJSKA W TRZEBNICy

71 388 81 14
GMINNE CENTRUM KULTURy I SZTUKI

785 922 332
BIBLIOTEKA MIEJSKA 669 767 871

hALA SPORTOWA 71 312 11 71

ZAKŁAD	UBEZPiECZEń	SPOŁECZnYCH
71 388 75 00, 71 388 75 80

SąD REJONOWy 71 312 12 13

POWIATOWy URZąD PRACy
71 312 11 54 , 71 387 11 38

SZPITAL ŚW. JADWIGI ŚLąSKIEJ
71 312 09 20, 71 312 09 13

GMINNE CENTRUM MEDyCZNE
TRZEBNICA–ZDRÓJ 71 387 28 38

POGOTOWIE WODNO-KAN.
71 310 12 16

DERMATOLOG

lek.med. Barbara
Idzińska-Michel

• Przyjęcia NFZ
• Zabiegi
• Wizyty prywatne

MILICZ
ul. Kasztanowa 16

Rejestracja: 605 195 194

WOLNE

MIEJSCA

REHABILITACJA
WIZyTy DOMOWE

mgr Anna Zalewska
FIZJOTERAPIA 
neurorozwojowa dzieci  
i niemowląt
Certyfikowany Terapeuta 
NDT Bobath
•	zaburzone	napięcie	
 mięśniowe
•	asymetria	ciała
•	problemy	ruchowe
•	zespoły	neurologiczne	 

i genetyczne

FIZJOTERAPIA 
dorosłych
•	po	operacjach
•	po	urazach
•	po	unieruchomieniu
•	po	pobycie	w szpitalu
•	terapia	McKenzie

Trzebnica i okolice
tel. 506 607 012

MIEJSCE
NA TWOJą
REKLAMę

tel. 66 50 86 997
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OgŁOSzENIA
DRObNE

NIERUCHOMOŚCI

SPR zE DAM

MIESzKANIE(18) dwupoziomowe 79 mkw, 
tel. 691 270 060, 785 082 839.
MIESzKANIE(16) 2 pokojowe 34 mkw, bez 
czynszu + komórka, Kowale gm. Oborniki 
Śląskie, tel. 607 848 197.

bLIźNIAKI(1) z działką o powierzchni 570 
mkw w Szczytkowicach, nowy budynek, 
stan deweloperski, wysoki standard wykoń-
czenia. Pow. domu 108 mkw, gabinet, 3 sy-
pialnie, 2 łazienki, salon z aneksem, gardero-
ba, koniec budowy III kw. 2022, bez podatku 
PCC. Pomagamy w uzyskaniu kredytu, tel. 
512 174 493.

DOM(17) bliźniak cały lub połowa, parter 
i poddasze 2 x 82 mkw, działka 2 x 585 mkw, 
stan surowy zamknięty, rok budowy 2015, 
dobra cena, tel. 667 362 909, 697 260 316.
DOM(1) do remontu, dwukondygnacyj-
ny, położony na działce, o pow. 1667 mkw 
w miejscowości Malczów gm. Trzebnica, po-
wierzchnia domu: 211 mkw ( w tym garaż 27 
mkw), pow. strychu 54 mkw, cena 395 000 
zł, tel. 71 369 69 11.

DzIAŁKI(17) budowlane w okolicach Prusic, 
tel. 530 976 838.
DzIAŁKA(1) budowlana, Czeszów obok Mły-
na, 1300 m2, nieuzbrojona, ale w pobliżu jest 
gaz i woda. Cena 65 tys., tel. 732 244 683.
.

.

DzIAŁKA(17) budowlana, w Trzebnicy, na 
obrzeżach miasta, 1400 mkw., media w po-
bliżu, cena 315 tys. zł, do negocjacji, tel. 791 
377 070, 663 572 490.
DzIAŁKA(17) budowlana, z lasem, o pow. 
6800 mkw, Biedaszków Mały, cena 250 tyś.
zł, tel. 692 473 622.
DzIAŁKA(16) o pow. 1000 mkw. położona 
przy rzece i lesie w miejscowości Masłowiec, 
do sprzedania 5 działek z wydanymi warun-
kami zabudowy, bezpośrednio przy drodze 
asfaltowej, media w drodze przy działkach, 
tel. 663 844 847.
DzIAŁKA(16) siedliskowa, o pow. 1,18 ha, 
położona przy rzece i lesie w miejscowości 
Masłowiec, działka uzbrojona w prąd, woda 
w drodze, działka przy drodze asfaltowej, tel. 
663 844 847.
DzIAŁKA(16) budowlana, Księginice, 1500 
mkw, uzbrojona, woda + prąd + kanalizacja, 

Ogłoszenia drobne są bezpłatne.
Ich treść przyjmujemy i wycofujemy: 

osobiście w sekretariacie GCKiS
ul. Prusicka 12 lub telefonicznie

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

lub do momentu wycofania ich przez nadawcę.
Zgłoszenia do kolejnego numeru
należy dostarczyć do 1.02.2022 r.

UWr kierunek fotograficzny. Mam wielolet-
nie doświadczenie w fotografii eventowej 
oraz portretowej, jeśli chcesz zacząć swoją 
przygodę albo poszerzyć swoje umiejętno-
ści, to zapraszam, tel. 519 448 421.
fOTOgRAfIA EvENTOWA(14) jestem ab-
solwentem UW kierunek fotograficzny. Mam 
wieloletnie doświadczenie w fotografii even-
towej oraz portretowej. Jeśli chcesz zacząć 
swoją przygodę albo poszerzyć swoje umie-
jętności, to zapraszam do kontaktu, tel.519 
448 421.
CHEMIA / MATEMATYKA(14) udzielę ko-
repetycji z chemii i matematyki na poziomie 
szkoły podstawowej, tel. 518 264 135.

ROWERy

SPR zE DAM

ROWER(1) B'Twin Rockrider 500, czerwono-
czarny, zakupiony w Decathlon, na kołach 
24 cale, osprzęt Shimano , manetki obro-
towe SRAM Grip 18 przełożeń, do roweru 
jest lampa, torebka pod-siodłowa, nóżka, 
dzwonek oraz osłona na tylną przerzutkę. 
w bardzo dobrym stanie, cena 350 zł tel. 694 
878 705..

ROWER(1) stacjonarny, niemieckiej firmy 
Kettler, stan bardzo dobry, cena do uzgod-
nienia, tel. 502 244 871..

MOTORyZACJA / rolnicze

SPR zE DAM

MERCEDES(1) C250 esprit kombi, 2500cm 6 
td 1997r, 150 KM, ASR, ESP, BAS, 4 elektryczne 
szyby, 2 komplety kół (letnie i zimowe) zare-
jestrowany, ubezpieczony, w ciągłej eksplo-
atacji, cena 4800 zł, tel. 697 730 903.
fIAT(1) Ducato Max, poj. 2,8 TDI Diesel. Rok 
1999, Trzebnica , tel. 661 816 161.
bMW(1) czarne, rok 2003, diesel, pojemność 
2 tyś, bardzo zadbane, zużytkowane przez 
starszych ludzi, tel. 792 409 540.

KOŁA(1) do Renault Twingo, 6 sztuk, cena 50 
zł za sztukę, nr tel. 734 302 552.
OPONY(19) komplet opon, zimowych, DĘBI-
CA 155/70 R13, użytkowane tylko jeden se-
zon, cena 200 zł, tel. 502 433 986.
OPONY(19) komplet opon, letnich, DĘBICA, 
145/70 R13, stan: dobry, cena 150 zł, tel. 502 
433 986.
OPONY(19) nowe, samochodowe, letnie, 
DUNLOP ENASAVE EC 300+215/60 R17, nowe, 
4 sztuki, cena 600 zł, tel. 502 433 986.

atrakcyjna lokalizacja, cena 283 tyś. zł, tel. 
693 037 294.
DzIAŁKA(18) budowlana, atrakcyjna, w Trzeb-
nicy, 1600 mkw, decyzja o warunkach zabudo-
wy, media obok, tel. 798 283 228.

KUPIę

gARAż(1) w Trzebnicy tel. 694 878 705.
DOM(16) w okolicy Trzebnicy/Obornik Ślą-
skich/Wiszni, nieduży max 150 mkw, maksy-
malny czas dojazdu do Trzebnicy to 15 min, 
najlepiej od strony Wrocławia, lub Obornik 
Śląskich, wolno stojący, ale rozważę także 
zabudowę szeregową i bliźniaczą, tel. 570 
027 290.
MIESzKANIE(16) w okolicy Trzebnicy, mak-
symalnie 15 min od Trzebnicy, minimum 70 
metrów 3 pokoje, z dostępem do ogrodu, 
tel. 570 027 290.

DO WYNAJęCIA

MIEJSCE NOCLEgOWE(1) do wynajęcia 
4 miejsca noclegowe dla pracowników od 
zaraz, tel. 511 139 119.
MIEJSCE POSTOJOWE(1) w Trzebnicy, 
przy rogu ul. Obrońców Pokoju i Kościelnej, 
tel. 609 124 929.
MIESzKANIE(1) apartament, 30 mkw, 
NOWE, pierwszy wynajem, pełne wyposa-
żenie, wysoki standard, klimatyzacja, meble, 
kuchnia, AGD, RTV, światłowód, duży taras,
lokalizacja: Trzebnica – Bukowe Osiedle ul. 
Oleśnicka, cena 1990 zł / miesiąc + opłaty, 
tomek@alfatom.pl, tel. 603 953 707.
POSzUKUJę POKOJU(19) do wynajęcia, 
preferowana Trzebnica, tel. 603 719 748.
MIEJSCE POSTOJOWE(19) z platformą, na 
dwa samochody, w garażu podziemnym, 
przy Rynku w Trzebnicy, tel. 663 844 847.
MIESzKANIE(18) 3-pokojowe, 80 mkw 
w Trzebnicy, okolice Bazyliki, Cena do 
uzgodnienia, Tel.691 270 060 ,785 082 839.
POWIERzCHNIA USŁUgOWA(17) po skle-
pie, razem z wyposażeniem, SKARSZYN, bu-
dynek wolnostojący 50 mkw, cena 6zł / 1mkw, 
tel. 667 362 909 , 697 260 316.
POWIERzCHNIE bIUROWE(17) usługowe, 
w centrum Trzebnicy, przy ul. Solnej 6, w bez-
pośrednim sąsiedztwie deptaka, w budynku 
znajdują się lokale o pow. 10 – 40 mkw, teren 
biurowca jest ogrodzony i posiada własny par-
king, tel. 663 844 847.

DAM PRACę
PANI DO POMOCY W DOMU(1) Kobylice, 
praca stała, sprzątanie, gotowanie, spora-
dyczna opieka nad dziećmi, tel. 508 998 886.
PRALNIA DYWANóW(1) poszukuje do 
współpracy sklep lub inny działający punkt 
na terenie Trzebnicy, w celu utworzenia 
stacjonarnego punktu odbioru dywanów, 
atrakcyjna prowizja, tel. 603 232 261.
MONTER / ELEKTROMONTER(1) ciągle 
rozwijająca się firma TRIP ENERGY zatrudni 
instalatora paneli fotowoltaicznych, atrak-
cyjne zarobki, elastyczny czas pracy, adres e 
mail: joanna.radziejowska.tripenergy@gma-
il.com, tel. 724 933 777.
ŚLUSARz, MECHANIK(18) pracownik fi-
zyczny, przy sprzedaży obsłudze maszyn 
budowlanych (ślusarz, mechanik, pomoc-
nik. itp). Wysokie zarobki, tel. 600 033 115.
PRACOWNIK fIzYCzNY(14) pomocnik, 
ślusarz, mechanik, do przyuczenia, przy 
sprzedaży, obsłudze maszyn budowlanych, 
atrakcyjne warunki, tel. 600 033 115.
MONTER(14) instalacji sanitarnych / pomoc-
nik / pracownik budowlany, poszukujemy 
pracowników praca na miejscu oraz na wy-
jazdach, atrakcyjne wynagrodzenie, zapew-
niamy transport oraz dodatki, tel. 781 494 805.
fREzER, TOKARz, MONTER(1) Firma 
SENDEX zatrudni na stanowisko: TOKARZ, do-
godne warunki pracy, stała umowa o pracę, 
Zainteresowanych prosimy o kontakt: sen-
dex@sendex.com.pl, Tel. 601 746 630.

SZUKAM PRACy

PRACA DORYWCzA(1) w szczególności 
sprzątanie domów i mieszkań, tel. 605 590 086.
OPIEKA NAD STARSzYMI(16) zajmuję się 
starszymi osobami, Trzebnica, tel. 780 091 144.

KOREPETyCJE

MATEMATYKA(17) Jestem studentem Po-
litechniki Wrocławskiej, udzielę korepetycji 
dla uczniów szkoły podstawowej, a także 
szkół ponadpodstawowych przygotowują-
cych się do matury, tel. 792 429 119.

MATEMATYKA(19) przygotowanie do eg-
zaminów. Magister ekonomii z kilkuletnim 
doświadczeniem dydaktycznym, posiada-
jący uprawnienia (kurs pedagogiczny). Za-
pewniam indywidualne podejście, wspólne 
ustalanie celów pracy, konsekwencję i cier-
pliwość. Specjalność: nadrabianie zaległości 
z czasów nauki zdalnej! Korepetycje w Trzeb-
nicy lub możliwość dojazdu (od godz. 17.00) 
do okolicznych miejscowości, tel. 731 645 077
fOTOgRAfIA(18) jestem absolwentem 

SKRzYNIA bIEgóW(18) tanio, oraz tarcze 
hamulcowe kół przednich, Renault Clio 
i Thalia, Oborniki Śląskie, tel. 605 365 312.
ALUfELgI(17) do Mazdy 3, cena 500 zł kom-
plet, opony zimowe 195 x 65 x 15 komplet, 
cena 120 zł, koła na oponach zimowych i fe-
lgi stalowe 4 sztuki. 185 x 65 x 15 komplet do 
Daci, stan dobry, cena 500 zł, ceny do nego-
cjacji, tel. 697 120 620.
WSPOMAgANIE ELEKTRYCzNE(16) do 
kierownicy T25, do rosyjskiego małego cią-
gnika, tel. 723 538 228.

KURCzAKI(1) chowu ekologicznego na ro-
sół, tel 797 450 275.
PŁUg(1) dwuskibowy i trzyskibowy, tel. 693 
602 615, 723 270 982.
KULTYWATOR(1) z wałkiem, szerokość ro-
bocza 2,10 m, tel. 693 602 615, 723 270 982.
KULTYWATOR(1) z wałkiem produkcji nie-
mieckiej, szerokość robocza 2,50 m, tel. 693 
602 615, 723 270 982.
SIEWNIK(1) zbożowy produkcji niemieckiej 
marki NODET, szerokość robocza 3 m, tel. 
693 602 615, 723 270 982.
PRzYCzEPA(1) drewnianka w cenie złomu, 
tel. 693 602 615, 723 270 982.
ROzRzUTNIK(1) obornika, dwuosiowy, 
stan dobry oraz rozsiewacz nawozu produk-
cji niemieckiej DIADEM, kosz zasypowy 600 
kg, tel. 693 602 615, 723 270 982.
OPRYSKIWACz(1) 400 L, lance 12 m, tel. 
693 602 615, 723 270 982.
TRAKTOREK(1) kosiarka, maska do C-360, 
tel. 693 602 615, 723 270 982.
bRONY CIężKIE(1) siewka do nawozu pro-
dukcji Polskiej typu LEJEK, tel. 693 602 615, 
723 270 982.
PRzYCzEPKA(1) jednoosiowa do przewo-
zu zwierząt, tel. 693 602 615, 723 270 982.
PROSIęTA(18) tel. 691 207 336.
gęSI(18) i małe koguty z małego stada, Ko-
niów, tel. 601 304 371.
PRzYCzEPA(17) rolnicza, tel. 668 302 127.
CIągNIK(17) ZETOR 7211, części do ciągni-
ka ( nowe i używane), narzędzia, przyczepa 
skrzyniowa, tokarki do metalu, części do to-
karek i frezarek , dwa wiertła, noże tokarskie, 
tel. 500 326 862.
DRzEWO(16) czereśniowe, nadaje się do ko-
minka, pieca, tel. 603 528 704.
DRAbINY(16) trzy sztuki, drewniane 5-me-
trowe, tel. 603 528 704.
MARCHEW(16) jadalna, dla królików, cena 80 
gr/kg, tel. 601 708 438.
KUźNIA(18) z lat 1900, wraz: 60 narzędzi 
ręcznych i mechanicznych, cena 8,5 tyś. zł, 
tel. 883 433 493.

Firma poszukuje pracowników 

DO PRODUKCJI STOLARKI PCV 
Umowa o pracę na czas nieokreślony. Bardzo dobre warunki płacowe. 

Możliwość przyuczenia. Mile widziane osoby z doświadczeniem.

tel. 603 605 244

BUDOWLANE / AGD, RTV

SPR zE DAM

STOJAK(1) rowerowy na tylne koło, do re-
gulacji itp. stan bardzo dobry, cena 20 zł. Tel. 
694 878 705..

TELEWIzOR(1) Samsung LE40D55 używa-
ny, w bardzo dobrym stanie, . W zestawie 
oryginalna podstawa oraz pilot, cena 500zł. 
Tel. 694 878 705.

WIEżA(1) technics, w bardzo dobrym stanie, 
tel. 531 303 316.

PRALKA(19) ELEKTOR-LUX, pilnie sprzedam 
z powodu wyjazdu, w bardzo dobrym stanie, 
cena 500 zł, tel. 791 181 454.
TELEWIzOR(19) Samsung 40', z zestawem 
kina domowego Samsung, cena 500 zł, do 
negocjacji, tel. 601 622 473.
bUTLE DO gAzU(19) 2 sztuki, nowe, o po-
jemności 11 l, każda,cena 50 zł/szt, tadeusze-
mil@gmail.com, tel. 607 770 873.
PIEC KUCHENNY(19) posiada również płytę 
grzewczą na górze, stan: dobry, cena 120 zł, 
tel. 502 433 986.

R E K L A M AR E K L A M A

biUro
nierUchoMości

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

tel. 602 756 346

MIESZKANIA
DOMY
DZIAŁKI

ul. daszyńskiego 42 trzebnica

PIEC(18) Junkers WRDP 11-2 B 23 (zasilany 
baterią), w pełni sprawny – użytkowany do 
lipca 2021 r., gdy został zdemontowany, tel. 
602 411 873.
LUSTRA(18) do przedpokoju, w różnych roz-
miarach, cena do uzgodnienia, tel. 601 764 525.
PALETA LUSTER(18) odpady w różnych 
rozmiarach, cena do uzgodnienia, tel. 601 
764 525.
gŁOŚNIKI(18) kolumnowe. Tel. 798 263 003.
OKNA(18) jednoskrzydłowe, kolor biały 3 szt 
/ 2 szt są nowe nie montowane, 1 szt była 
tylko osadzona lekko pianką i zaraz wymon-
towana/ wymiary 90 cm x 144 H, cena – 300 
zł / szt, tel. 601 764 525.

MAgIEL(17) elektryczny 220 WOLT, tel 600 
593 216.
LODóWKA(17) Beko, kolor biały, stan bdb, 
tel. 721 900 693.
PIEC(16) nadmuchowy firmy ARAJ PGA-150 
do ogrzewania obiektów takich jak: budyn-
ki inwentarskie, suszarnie do ziarna, tunele 
foliowe, szklarnie, hale, suszarnie przemysło-
we i inne, piec był używany do ogrzania hali 
produkcyjnej, regenerowany palnik, instala-
cja elektryczna wymieniona, piec jest wy-
posażony w palnik Riello, cena: 9.000 zł. (do 
uzgodnienia). Wysokość : 190 cm, szerokość 
: 165 x 86, nakładka kierowania powietrza – 
wysokość 30 cm, wylot spalin Ø 200 mm, 
Trzebnica, ul. Chrobrego 26, tel. 609 514 915.

MEbLE

SPR zE DAM

fOTEL(1) używany, IKEA Poang , w bardzo 
dobrym stanie, cena 200 zł. Tel. 694 878 705.

PóŁKA/WIESzAK(1) 120 x 25 x 19, cena 
270 zł, tel. 694 057 540.

SzAfKA(1) RTV, w bardzo dobrym stanie, 
wymiary: długość 108 cm, wysokość 66 cm, 
głębokość 60 cm, posiada bardzo pojemne 

dwie szuflady, cena: 55 zł, Pierwoszów koło 
Trzebnicy, tel. 602 605 666.

MEbLE(19) do kuchni , używane, cena 150 zł, 
odbiór własny, tel. 601 764 525.

SEgMENT(19) używany, cena 150 zł, odbiór 
własny, tel. 601 764 525.

KOMODY(19) 2 sztuki, średni brąz, matowe, 
w bardzo dobrym stanie, pilnie sprzedam z po-
wodu wyjazdu, cena 500 zł, tel. 791 181 454.
WYPOCzYNEK(18) komplet wypoczynko-
wy, kolor turkusowy, dł. 2 0, szer. Po rozłoże-
niu 2,2 m. Czachowo, cena do uzgodnienia, 
tel. 888 409 049.

SOfA(18) z funkcją spania – kolor bordowy 
oraz komodę – 4 szuflady, stan bardzo do-
bry, cena za komplet 1200 zł, tel. 791 181 454.

DLA DZIECI / RóŻNE

SPR zE DAM

ŁYżWY(1) dziecięce, rozmiar 33-36, stan bar-
dzo dobry, tel. 663 951 072.

WALIzKA(1) neseser męski, wymiary 
45x31x9 stan bardzo dobry, cena do uzgod-
nienia tel. 502 244 871

KRzESEŁKO (19) do karmienia 5w1 ( biało-ja-
sno różowe), wielofuncyjne: z wyjmowaną 
tacką, oddzielny stoliczek+krzesełko, koła, 
pasy bezpieczeństwa, regulacja oparcia, 

zdejmowane pokrycie, krzesło z funkcją buja-
nia, zdejmowany blat, stan: dobry, cena 120 zł 
(cena do negocjacji), tel. 502 433 986.

WózEK(18) gondola Nawington Caravel, 
głęboki, doskonały w prowadzeniu, przednie 
koła skrętne z możliwością blokady, wenty-
lacja w środku wózka, możliwość ustawienia 
do pozycji siedzącej, metalowy duży kosz 
z rozwijana siatka, wszyta w gondolę czarna 
moskitiera, możliwość składania gondoli na 

płasko, wygodny uchwyt w budzie gondo-
li, oryginalna torba obszyta skóra, skórzana 
rączka, bardzo duża i szeroka gondola, mięk-
kie zawieszenie, delikatne bujanie, proste 
składanie, trzy prześcieradła, pokrowce na 
koła, folia przeciwdeszczowa, osłona prze-
ciwsłoneczna. Wózek kompletny, bez uszko-
dzeń, sprawny, wyprany, stan użytkowy i wi-
zualny jest bez zrzutu, Trzebnica, cena 450 zł 
do małej negocjacji, tel. 662 985 912.

ŚPIWOREK(18) do wózka dziecięcy , w do-
brym stanie , cena 70 zł, tel. 601 764 525.

KUPIę /  ODDAM / PRzYJMę

ODDAM DzIAŁKę(1) przy ulicy Węgrzy-
nowskiej, 8 arów, altanka, drzewa owocowe, 
tel. 697 120 620.
KUPIę IMADŁA(19) kowadła i motoredukto-
ry. 692 466 363.
ODDAM UbRANIA(19) w dobrym stanie, 
markowe, roz. 35 i 36, Trzebnica, tel. 724 423 151.

R E K L A M A
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Firma TOMIK oferuje

PROFESJONALNE
CZYSZCZENIE

– DYWANÓW
– WYKŁADZIN
– TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ
– MEBLI TAPICEROWANYCH

Konkurencyjne ceny!

tel. 693 431 523

TAXI 1
TRZEBNICA
przewóz 6 osób

telefon
601 270 514

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

Firma świadczy usługi:

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

Pracujemy na maszynach i środkach firmy KARCHER

Firma
BIURO

RACHUNKOWE
• Pełna obsługa firm
• Możliwość odbioru 

dokumentów od klienta 
oraz współpraca zdalna

•	gwarantujemy terminowość, 
profesjonalizm i dyskrecję

tel. 713 870 274
502 749 540
602 571 613

TYLKO U NAS
SZYBKO

TANIO
I SOLIDNIE

Wycena usługi bezpłatna
także u klienta

Powiat Trzebnicki
i okolice

694-057-540

zAprASzAMy Do wSpółprACy

Jakub
FhUSKUP ZŁOMU

METALI KOLOROWyCH MAKULATURy WyWóZ GRUZU BUDOWLANEGO

Tr z E b n I C A  ul.  Milicka 32  tel . 71 312 05 03
GODZINY OTWARCIA SKUPU

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 8:00 – 16:00
SOBOTA 8:00 – 13:00

poDSTAwIAMy kontenery | transport grATIS | nAjwyżSzE CEny w MIEśCIE

Paweł Miklas
693 749 567

pmserwis90@gmail.com

czynne: pon – pt 9 – 17 Księginice, ul. Trzebnicka 67

serwis oleJowy
naprawa
sKrzyń biegów
auTomaTycznych i manualych

SPRZEDAŻ WęGLA
P.h.U. "JAROS" WĘGIEL Z POLSKIEJ GRUPy GÓRNICZEJ

KoSTKA / orzECh / EKogroSzEK 
DrEwno rozpAłKowE, pEllET

LuzeM	Lub	w	workach

TRzEbNICA ul. Chrobrego 26
dawny ARAJ

tel. 609 514 915 / 697 011 953

wyroby betonowe imitujące drewno 
deski tarasowe, palisady, obrzeża, schody i inne elementy niezbędne 
do aranżacji ogrodów. W produkcji naszych wyrobów wykorzystujemy 
beton najwyższej jakości. Produkty są zbrojone włóknami cyrkonowymi 
co pozwala na stworzenie mocnej i odpornej struktury. Realizujemy 
zamówienia w bezpośrednim kontakcie z klientem gdyż nasze możliwości 
są nieograniczone. Możliwość wyboru dowolnej kolorystyki.

Trzebnica ul. Chrobrego 26
tel. 697 011 953
609 514 915

drewno beTonowe
www.drewno-betonowe.pl /  biuro@drewno-betonowe.pl

WęGIEL
EKOGROSZEK

DREWNO KOMINKOWE 
i	OPAŁOWE

PoLSkI	oPaŁ
Głuchów Górny 1
TARTAK przy krzyżówce

tel. 695 934 148 
663 693 820

WIęźbY 
DACHOWE
tel. 731 200 005

PELLET 
TRZEBNICA / BĘDKÓW

tel. 602 523 956
71 388 91 91

UsłUgi
Lakiernicze
pranie tapicerki 

poLerowanie karoserii

zawonia
tel. 724 354 894

PRANIE 
DYWANóW 
NA WSKROŚ W PRALNI

21zł/m2
tel. 603 232 261
www.czyszczeniedywanow.pl

TAXI 3
Józef Domagała

• przewóz osób

• zakupy na telefon

tel. 601 586 739

REgULACJE 
NAPRAWA 

OKNA 
ROLETY

TeL.	530 250 070

SCHODY
100 % DREWNIANE

produkcja i montaż
DĄB JESION
BUK SOSNA

www.schodex.net
cena od 4,5 tys. zł.

tel. 602 728 266

USŁUGI
REMONTOWE
• płytki
• malowanie
•	gładzenie
•	kompleksowe	wykończenia	

łazienek
•	zabudowy	GK
•	wykończenia	wnętrz
•	wykończenia	poddaszy
•	docieplenia	dachów

tel. 725 340 467

zASILANIE 
AWARYJNE

dla POMP
KOMPUTERóW
OŚWIETLENIA
LODóWEK...

tel. 513 986 986

oczyszczalnia
Ścieków

BEzPŁaTna
wycEna

ProfEsjonalnE
doradzTwo

Zbiorniki
na desZcZówkę

piwnicZki betonowe
odwodnienia

i drenaż

paweł madaliński
skarszyn 48 trZebnica

szamBa
betonowe
605 331 903

Gwarancja
na zBiornik

i monTaż

www.ocz yszcz aln i e - sz amba .com . pl szczytkowice 70
tel. 693 476 703 

Złota rączka 
POGOTOWIE NAPRAWCZE

SPRAWNIE I RZETELNIE
– usuwanie awarii domowych
– montaż i skręcanie mebli
– drobne remonty i naprawy
– malowanie, układanie paneli
– usługi hydrauliczne 
 i elektryczne

Tel. 505 016 400

sPawanie-ŚlusarsTwo
TOLL-SPAW 
Krzysztof Kawecki 

tel. 883 485 324
Trzebnica
ul. prusicka 39

■ spawanie
-aluminium
-stopów aluminiowych
-stali, stali nierdzewnej
-stali miękkich

■ meTaloPlasTyKa

swiatchemii.com / swiatchemii@wp.pl 

REMONT Y
I WyKOńCZENIA WNĘTRZ
– płytki, panele
– malowanie, 
– gładź i zabudowa GK
– tapetowanie
–	montaż	drzwi
– docieplenie poddasz

FACHOWE DORADZTWO
DARMOWA WyCENA

tel. 781 953 010

MINI
KOPARKA

USŁUGI 
WYNAJEM

tel. 883 388 601

APARATy 
TLENOWE 

dla osób chorych
wynajem, sprzedaż, 

serwis
tel. 728 945 874

www.tlenoterapia-domowa.pl
Biedaszków Wielki 

ul. Pogodna 7

cHemia imPorTowana
naJwyŻszeJ JaKoŚci

DLA TWOJEGO DOMU

– zaopatrzenie firm, instytucji, hoteli 
 oraz gastronomii w środki utrzymania czystości
– gwarancja lepszej ceny niż u obecnego dostawcy
– kompleksowe sprzątanie i doczyszczanie budynków

brUkarstwo

MARBRUK
Mariusz Kwak

Trzebnica
tel. 792 457 967

!

J&J 
piaskowanie

czyszczenie staLi
aLUminiUm

drewna 

tel. 782 112 237 
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