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▶ Inwestycję wizytował burmistrz Marek Długozima, starosta Waldemar Wysocki, 
sekretarz gminy Trzebnica oraz członek zarządu powiatu trzebnickiego Daniel Bu-
czak, a także dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Paweł Kaźmierczak. 

▶ Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem nabrzeży drogowych włącznie 
z położeniem nawierzchni asfaltowej.

 To właśnie dzięki dobrej 
współpracy burmistrza Marka 
Długozimy ze starostą Walde-
marem Wysockim oraz radnych 
koalicyjnych z KWW „Skuteczni 
dla Rozwoju” Marka Długozimy 
wraz z radnymi Prawa i Spra-
wiedliwości, podpisano umowę 
z firmą Colas Polska – wykonaw-
cą inwestycji. O wspomniany re-
mont zabiegał szczególnie radny 
Mariusz Szkaradziński.
 – To jeden z najważniejszych 
odcinków dróg powiatowych 
przebiegających przez Gminę 
Trzebnica. Jest ona bardzo ważna 
dla mieszkańców, stąd tak bardzo 
zależy mi na tym, aby mogli bez-
piecznie z niej korzystać. Cieszę 
się, że dzięki mojej dobrej współ-
pracy ze starostą Waldemarem 
Wysockim oraz radnymi koalicji,  
nasze zobowiązania wyborcze są 

realizowane. Co ważne, dzięki 
pozyskanemu dofinansowaniu 
zewnętrznemu remont omawia-
nej drogi będzie kontynuowany 
w przyszłym roku – powiedział 
burmistrz Marek Dlugozima.
 Warto nadmienić, że już 
w przyszłym roku zostanie prze-
prowadzony remont odcinka od 
Trzebnicy do końca Szczytko-
wic – łącznie 3,5 kilometra trasy, 
wzdłuż której powstanie również 
ścieżka rowerowa.
 Obecnie trwają prace związane 
z przygotowaniem nabrzeży dro-
gowych włącznie z położeniem 
nawierzchni asfaltowej. Wyczysz-
czone zostały również przydroż-
ne rowy. – Co ważne, dla miesz-
kańców Komorówka wykonany 
zostanie także zjazd prowadzący 
do sołectwa oraz chodnik dopro-
wadzający do przystanku auto-

busowego, o co zabiegała sołtys 
Lidia Warian – dodał burmistrz. 
 W 2018 roku planowane jest 
pozyskanie dofinansowania na 
remont ostatniego odcinka dro-
gi do Ujeźdźca Wielkiego. Ze 
względu na kontynuację rozpo-
czętego już remontu oraz zaanga-

żowanie finansowe partnera pro-
jektu - Gminy Trzebnica, bardzo 
prawdopodobne jest otrzymanie 
dofinansowania również tego od-
cinka ze środków budżetu pań-
stwa. 

[sh]

▶ Podczas prac prowadzonych na wspomnianym odcinku wykonany 
zostanie również zjazd prowadzący do Komorówka oraz chodnik 
doprowadzający do przystanku autobusowego, o co zabiegała 
sołtys Komorówka Lidia Warian.

Początek remontu ważnej drogi 
Rozpoczął się remont drogi powiatowej z Trzeb-
nicy do Ujeźdźca Wielkiego pomiędzy zjazdem 
na Komorówko, a zjazdem na Koczurki. Odcinek 
ten znajduje się w najgorszym stanie technicz-
nym, dlatego jego realizacja była priorytetowa 
zarówno dla Gminy Trzebnica, jak i Powiatu 
Trzebnickiego, bez których dobrej współpracy ta 
inwestycja nie byłaby możliwa.

▶ O wspomniany remont za-
biegał szczególnie radny po-
wiatowy KWW „Skuteczni dla 
Rozwoju” Marka Długozimy 
oraz dyrektor Zespołu Szkół 
w Ujeźdźcu Wielkim - Mariusz 
Szkaradziński.

R E K L A M A
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 - Podjąłem decyzję, by w tym 
roku ten szczególny moment prze-
biegł w sposób bardziej uroczysty, 
stąd pomysł, by nauczyciele zło-
żyli ślubowanie - powiedział bur-
mistrz.
 Małgorzata Strzykalska, Mo-
nika Lech i Justyna Popiel ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Ju-
styna Bartosik z Przedszkola nr 2 
w obecności dyrektorów placówek, 
w których pracują i burmistrza 
Marka Długozimy złożyły przy-
rzeczenie o następującej treści: 
„Ślubuję rzetelnie pełnić mą po-

winność nauczyciela, wychowaw-
cy i opiekuna młodzieży, dążyć do 
pełni rozwoju osobowości ucznia 
i własnej, kształcić i wychowywać 
młode pokolenie w duchu umiło-
wania Ojczyzny, tradycji narodo-
wych, poszanowania Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej - Tak mi 
dopomóż Bóg”.
 Burmistrz wręczając akty na-
dania stopnia awansu zawodo-
wego nauczyciela pogratulował 
wszystkim i życzył dalszych suk-
cesów w kształceniu i wychowa-
niu uczniów naszej gminy, a także 

pomyślności w realizacji planów 
zarówno zawodowych, jak i osobi-
stych. Spotkanie przebiegło w miłej 
atmosferze. Było okazją do rozmów 

i wymiany poglądów na temat edu-
kacji młodego pokolenia.
 W imieniu Anny Karbowiak 
z Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wiel-

kim akt nadania odebrał dyrektor 
szkoły - Mariusz Szkaradziński. 
  [em]
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Mianowanie nauczycieli
Comiesięczne spotkanie burmistrza Marka 
Długozimy z dyrektorami gminnych placó-
wek oświatowych, które 2 grudnia odbyło się 
w Urzędzie Miejskim, było okazją do wręczenia 
aktów nadania stopnia awansu zawodowego 
nauczyciela.

▶ W tym roku po raz pierwszy mianowane nauczycielki złożyły uroczyste ślubowanie. 

▶ Akty nadania stopnia awansu zawodowego z rąk burmistrza Marka Długozimy odebrały: Małgorzata Strzykalska, Monika Lech i J u s t y n a Po p i e l  ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 oraz Just yna Bar tosik z Przedsz kola nr 2 . Na zdjęciu również dyrek tor SP 2 Graż yna Kantecka, dyrek tor ZS w Ujeźdźcu Wielk im Mariusz Sz karadzińsk i oraz 
dyrek tor Z APO Agniesz ka Moździeż . 
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TRZEBNICA  ul. Obornicka 47 
godziny otwarcia:    pn.-pt. 7-17    sob. 7-13

TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA
SKLEP INSTALACYJNO-SANITARNY 

• rury, kształtki PCV, PE, PP, 
betonowe

• studnie kanalizacyjne, włazy 
żeliwne i betonowe

• armatura sanitarna
• grzejniki, kotły grzewcze
• oczyszczalnie, separatory, 

zbiorniki
• systemy odwodnień
• urządzenia do instalacji 

wodociągowej 
• pompy ciepła

PLUS
INSTAL 

tel. sklep  713 121 900   
tel. kom.  695 199 127

e-mail: 
system-plus.miroslaw.gajda@wp.pl

PROMOCJA 
SÓL TABLETKOWA

DO ZMIĘKCZACZY 25kg  

25zł

SPRZEDAŻ

• instalacje
• roboty ziemne
• sieci: wodociągowa, 

kanalizacyjna, 
   deszczowa, drenaż,  

szamba, przyłącze 
wod.-kanalizacyjne, 

   separatory tłuszczu 
   i ropopochodnych 
• instalacje wewnątrz  

obiektów: wod.-kan., 
centralne ogrzewanie, 
gaz, pompy ciepła itp.

PLUS
SYSTEM 

MONTAŻ 

tel. kom. 601 78 52 44
e-mail: 
instalplus.edytagajda@gmail.com

DORADZTWO

R E K L A M A

▶ Zmiany dotyczące poprawy bezpieczeństwa burmistrz Marek Długozima omówił 
z dyrektor SP 2 Grażyną Kantecką.

▶ Do zakończenia prac pozostało zamontowanie słupków zabezpieczających oraz za-
gospodarowanie terenu.

Poprawa bezpieczeństwa w SP 2
Zmiany, które zostały wprowadzo-
ne są efektem rozmów burmistrza 
Marka Długozimy z dyrektor SP 2 
Grażyną Kantecką. – Pani dyrektor 
zwróciła moją uwagę na zaistniały 
problem, czyli brak odpowiedniej 
ilości miejsca dla grup wysiadają-
cych ze szkolnych autobusów. Ro-
dzić może to zagrożenie dla dzieci, 
stąd moja decyzja o wykonaniu 
potrzebnych prac związanych 

z poprawą bezpieczeństwa naj-
młodszych mieszkańców – powie-
dział burmistrz Marek Długozima
Warto zauważyć, że dynamiczny 
rozwój Gminy Trzebnica skutku-
je także powiększającą się liczbą 
uczniów, którzy uczęszczają do 
wspomnianej placówki – stąd tak 
ważne, by szkoła była dla nich jed-
nym z najbezpieczniejszych miejsc. 
Przeprowadzane są również kolej-

ne inwestycje, takie jak powstające 
boisko wielofunkcyjne z sześcio-
torową bieżnią lekkoatletyczną 
czy hala widowiskowo-sportowa, 
której budowa rozpocznie się już 
wkrótce. Uzupełnieniem powsta-
łego kompleksu edukacyjnego bę-
dzie przedszkole wraz ze żłobkiem. 

[sh]

Przed Szkołą Podstawową nr 2 przeprowadzone 
zostały prace związane z przesunięciem furtki 
znajdującej się od strony ul. 3 Maja. Bramkę cof-
nięto, a uzyskana przestrzeń posłuży za bufor 
bezpieczeństwa dla wysiadających z autobusów 
szkolnych dzieci. Pojawią się tam również słupki 
zabezpieczające.

    tel. 71 727 97 75
stihlpilmar@vp.plTrzebnica   ul. Wrocławska 3

Marcin Stąporek
Autoryzowany dealer STIHL i VIKING

SKLEP SERWIS CZĘŚCI
godziny otwarcia:
pn-pt. 8:00 - 16:30
sob.     8:00 - 12:30

Piły, Kosy, Kosiarki
Nożyce do żywopłotu
Opryskiwacze
Wertykulatory, Glebogryzarki
Traktorki, Wiertnice glebowe,
Części zamienne itp.

WYPRZEDAŻ 
KOSIAREK 
RABAT -8%

R E K L A M A
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▶ nic
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 - Prawidłowy sposób odży-
wiania ma istotny wpływ na 
zdrowie i życie każdego człowie-
ka. Nie bez przyczyny mówi się, 
że człowiek jest tym co je. Jakość 
i ilość spożywanych produktów 
bezpośrednio przekłada się na 
stan organizmu, może powodo-
wać polepszenie lub pogorszenie 
zdrowia. Istnieje wiele chorób 
dietozależnych – cukrzyca, cho-
roby serca, choroby przewodu 
pokarmowego – mówi Katarzy-
na Walas. - Szacuje się, że około 
30% chorób nowotworowych jest 

spowodowanych złym sposobem 
odżywiania. A nadmierna masa 
ciała to nie tylko problem dietety-
ków, ale także lekarzy, gdyż nad-
waga czy otyłość ma bezpośredni 
wpływ na występowanie chorób 
– dodaje.

W jaki sposób możemy zapo-
biec chorobom cywilizacyjnym?

 - Zmiana nawyków żywienio-
wych, odpowiednio zbilansowana 
dieta stworzona przez wykwalifi-
kowanego dietetyka jest jednym 
z elementów zapobiegania choro-

bom cywilizacyjnym – tłumaczy 
dietetyczka. - Profilaktyka jest 
elementem walki z chorobami, 
jednak prawidłowe żywienie od-
grywa także istotną rolę u osób 
już chorujących. Lekarze takich 
dziedzin medycyny jak diabeto-
logia, endokrynologia czy gastro-
enterologia ściśle współpracują 
z żywieniowcami w trakcie pro-
cesu leczenia. Chirurdzy, orto-
pedzi czy rehabilitanci również 
korzystają z konsultacji dietetycz-
nych, gdyż źle odżywiony pacjent 
nie będzie odpowiednio reagował 
na leczenie.

Od czego zacząć?

 - Wprowadzenie zdrowych 
nawyków żywieniowych, zmiana 
stylu życia to wyczerpująca praca. 
Odpowiednia motywacja, dobry 
plan i wytrwałość w jego reali-
zacji to klucz do sukcesu. Dyplo-
mowany dietetyk kliniczny jest 
osobą, która wesprze i pokieruje 
pacjenta, wyznaczy plan działa-
nia, stworzy indywidualne zale-
cenia żywieniowe.

Katarzyna Walas

 Specjalistka żywienia klinicz-
nego, psychodietetyk, coach. Ab-
solwentka Collegium Medicum 
UMK w Bydgoszczy oraz Uni-
wersytetu SWPS. Posiada ponad 
dziesięcioletnie doświadczenie 
w pracy z klientem. Prowadzi 
warsztaty żywieniowe, szkolenia 
grupowe i indywidualne z zakre-
su żywienia klinicznego i żywie-
nia w sporcie, a także konsultuje 
indywidualnych pacjentów. Zaj-
muję się poradnictwem żywienio-
wym sportowców i osób aktyw-
nych fizycznie, diet coachingiem 
oraz leczeniem żywieniowym. 
Jest wykładowcą akademickim 
z zakresu żywienia klinicznego 
i psychodietetyki w Niepublicz-
nej Wyższej Szkole Medycznej 
oraz współpracuje z Uniwersyte-
tem Medycznym we Wrocławiu. 
Działa na rzecz walki z niedoży-
wieniem w chorobie nowotwo-
rowej w Dolnośląskim Centrum 
Onkologii. Współpracuje z profe-
sjonalistami i amatorami w przy-

gotowaniu startowym. Pracuje 
z najlepszymi polskimi badmin-
tonistami.

Wkrótce więcej informacji na 
stronie Gminnego Centrum Me-
dycznego TRZEBNICA – ZDRÓJ.

DIETETYK  RADZI
    w GMINNYM CENTRUM MEDYCZNYM TRZEBNICA-ZDRÓJ 

GMINA TRZEBNICA - DBAMy O ZDROWIE MIESZKAńCÓW PRZEZ CAły ROK!

Od przyszłego roku w Gminnym Cen-
trum Medycznym TRZEBNICA-ZDRÓJ 
będzie można skorzystać z porad dotyczą-
cych prawidłowego odżywiania się. O po-
prawę stanu zdrowia poprzez dobranie 
odpowiedniej zbilansowanej diety zadba 
Katarzyna Walas - specjalistka żywienia 
klinicznego, psychodietetyk, coach.

▶ Katarzyna Walas.
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 Konferencja zgromadziła kadrę 
kierowniczą oraz pracowników 
zakładów wodociągowo-kanali-
zacyjnych z Dolnego Śląska oraz 
Wielkopolski, przywitał burmistrz 
Marek Długozima, wyrażając jed-
nocześnie zadowolenie z faktu, że 
Gmina Trzebnica rozwija się i stale 
dąży do unowocześnienia. – Temat 
konferencji jest niezwykle waż-
ny i niezbędny do zastosowania 
innowacyjnych rozwiązań, które 
z korzyścią wpłyną na ogranicze-
nie strat wody i energii oraz bez-
pośrednio przysłużą się mieszkań-
com. – powiedział burmistrz.
 Zgodnie z hasłem wiodącym 
konferencji przedstawiono szereg 
interesujących prezentacji. Za-
nim jednak przybliżono pierwszą 
z nich, uczestnicy wysłuchali re-
feratu pt. „Przegląd urządzeń do 
diagnostyki sieci wodociągowej, 
procedury lokalizacji awarii”, któ-
ry zaprezentowała Ewelina Kilian, 
wykładowca Politechniki Śląskiej.
 Podczas spotkania zostały za-
prezentowane najnowsze rozwią-
zania w eksploatacji i zarządza-
niem siecią wodociągową. Zakres 
tematyczny wystąpień obejmował 
diagnostykę sieci, stosowanie od-
powiedniej armatury, renowację 
obiektów kanalizacyjnych oraz 
pomiarownie wody. Swoimi do-

świadczeniami dzielili się profe-
sjonalni przedstawiciele firm dzia-
łających w branży wodnej. Wśród 
nich byli: Steve Gilham z angiel-
skiej firmy Gutermann, Grzegorz 
Dąbek z AEVON International, 
Adam Gonera z MC-Bauche-
mie, oraz Andrzej Zych z Bmeters 
Polska firmy mającej lokalizację 
w Psarach pod Wrocławiem. Nad 
całością organizacji czuwała firma 
ECO-FLOW z Trzebnicy. Atmos-
fera podczas spotkania skłaniała 
do wymiany spostrzeżeń tech-
nicznych i doświadczeń pomiędzy 
pracownikami z poszczególnych 
zakładów wodociągowych.
 - Mam nadzieję, że konferencja 
wpisze się już na stałe w kalendarz 
spotkań w Trzebnicy i stanie się 
miejscem rozpoznawalnym dla 
osób związanych z branżą wodo-
ciągowo-kanalizacyjną naszego re-
gionu – powiedział Marek Kaniew-
ski pomysłodawca konferencji.
 Warto dodać, iż w Gminie 
Trzebnica konsekwentnie prze-
prowadzane są różnego rodzaju re-
monty, modernizacje i rozbudowy, 
w tym także remonty sieci wodno
-kanalizacyjnych, w ramach syste-
matycznie realizowanej przez bur-
mistrza Marka Długozimę strategii 
rozwoju Gminy Trzebnica.

[mw]

O nowoczesnych rozwiązaniach w wodociągach

„Nowoczesne rozwiązania w wodociągach” – pod 
takim tytułem odbyła się 7 grudnia, w Sali Retro 
Gminnego Centrum Kultury w Trzebnicy, Konfe-
rencja Regionalna, nad którą patronat honorowy 
objął Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozi-
ma. Organizatorami konferencji byli: ECO-FLOW 
Marek Kaniewski, MC-Bauchemie, BMETERS Pol-
ska, AEVON Grzegorz Dąbek oraz Gutermann AG.

▶ Na zdjęciu: Steve Gilham z angielskiej firmy Gutermann, Marek Kaniewski ECO-FLOW, burmistrz Ma-
rek Długozima, Grzegorz Dąbek przedstawiciel Aeon International, Adam Gonera, Przemysław łobo-
dziec MC-Bauchemie oraz Roman Maśluk BMETERS Polska. 

▶ Uczestników konferencji przywitał burmistrz Marek Długozima.
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Co skłoniło Pana do podjęcia 
pracy na rzecz lokalnej społecz-
ności? Jak to się stało, że został 
Pan sołtysem?

To mieszkańcy wsi zaproponowa-
li mi kandydowanie w wyborach 
na sołtysa Świątnik. Z początku 
się wahałem, jednak po dłuższym 
namyśle zdecydowałem się przy-
jąć ich propozycję i tym samym 
otrzymałem duży kredyt zaufa-
nia. Mimo dużych wyrzeczeń 
i obowiązków z perspektywy cza-
su, uważam, że było warto. 
Jako sołtys, zapewne ma Pan 
z mieszkańcami wiele planów 
do zrealizowania na 2017 rok. 
Zbliża się koniec roku, są już 
może sprecyzowane ?

Planów jest bardzo wiele, ale naj-

ważniejszą potrzebą mieszkańców 
wsi jest wybudowanie świetlicy. 
Takie miejsce umożliwia prze-
prowadzanie zebrań i organizo-
wanie imprez kulturalnych. Chcę 
nadmienić, że projekt świetlicy 
jest w trakcie końcowej realizacji.  
Niedawno miała miejsce rozbiór-
ka starej stodoły, którą wkrótce 
zastąpi nowa świetlica. Kolejnym 
zadaniem, o którym myślimy jest 
poprawa stanu dróg lokalnych. 
Oczywiście liczymy na pomoc 
pana Burmistrza Marka Długo-
zimy, który do tej pory zawsze 
wspierał nasze działania.
Jakie zostały zrealizowane in-
westycje w Świątnikach?

Głównym celem było zagospoda-
rowanie terenu w centralnej części 

wioski, na którym powstał piękny, 
kolorowy plac zabaw. Również 
zostało wygospodarowane miej-
sce na wiatę wraz z miejscem na 
grilla. Na pozostałej części placu 
powstało boisko do piłki nożnej 
i siatkowej. Dla bezpieczeństwa 
zamontowano lustro na skrzyżo-
waniu oraz uzupełnione zostało 
oświetlenie na wsi. 
A co by Pan zmienił w swojej  
miejscowości? 

Chciałbym, aby mieszkańcy byli 
bardziej zaangażowani w pracę 
na rzecz wsi. Jest grupa ludzi, na 
których pomoc zawsze mogę li-
czyć i którzy czynnie uczestniczą 
w życiu Świątnik. Wioska stale się 
rozbudowuje, przybywa nowych 
mieszkańców i właśnie dlatego 

potrzebna nam świetlica, aby 
móc wspólnie się integrować.
Jak się prezentuje Pana wioska 
na tle innych sołectw?

Świątniki to nieduża miejsco-
wość położona w malowniczej 
kotlinie, otoczona wzgórzami. 
Na przestrzeni ostatnich lat nasza 
miejscowość bardzo się zmieniła, 
głównie za sprawą przeprowa-
dzonych inwestycji. Atrakcyjność 
położenia i bliskość miasta Trzeb-
nicy powoduje, że wiele osób de-
cyduje się tutaj osiedlić.
Co może Pan powiedzieć na te-
mat współpracy z Gminą Trzeb-
nica i panem burmistrzem oraz 
innymi sołectwami?

Współpraca z gminą i panem 
Burmistrzem Markiem Długozi-
mą układa się  bardzo dobrze. Na 
burmistrza mogę liczyć w każdej 
sprawie. Zawsze stara się nam po-
móc i wspiera nasze plany. Taka 

współpraca jest niezwykle ważna 
dla rozwoju wsi, za co składam 
ogromne podziękowania.
Czego Panu i mieszkańcom ży-
czyć?

Przede wszystkim życzyłbym 
sobie wytrwałości w dążeniu do 
celu, aby wszystkie zaplanowa-
ne inwestycje, a w szczególności 
budowa świetlicy doszła do skut-
ku. Poza tym chciałbym, żeby 
wszystkim mieszkańcom żyło się 
dobrze.

Rozmawiała 
Małgorzata Derecka 

Wioska oczami sołtysa 
RozMowA z Janem BoJakowskim -  SołtySEM ŚwiątniK

▶ Nowy plac zabaw w Świątnikach.▶ Rozmowa sołtysa z burmistrzem Markiem Długozimą na temat budowy świetli-
cy, która zajmie miejsce starej stodoł y widocznej w tle.

OKNA  DRZWI  ROLETY  PODŁOGI

DORADZTWO  SPRZEDAŻ   MONTAŻ

ul. Wrocławska 3 
tel. 605 986 600

608 250 663
info@tomfloor.pl 

www.tomfloor.pl SPRZEDAŻ  RATALNA
na cały  asortyment

godziny otwarcia
pon-pt:   10 - 17
sobota:     9 - 13

R E K L A M A

R E K L A M A

▶ W ostatnim czasie rozpoczęły się pierwsze prace rozbiórkowe. 
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 Konkurs odbył się 8 listopa-
da w Starostwie Powiatowym 
w Trzebnicy. Udział w nim wzięli 
uczniowie z 15 szkół podstawo-
wych z powiatu trzebnickiego 

i milickiego. Jego celem jest pro-
mocja ochrony zdrowia i życia 
w gospodarstwach rolnych. 
 Spośród 45 uczestników ko-
misja wyłoniła 10 najlepszych 

uczniów. W gronie tym znala-
zła się Kinga Borys i Magdalena 
Reptak z Ujeźdźca Wielkiego. 9 
grudnia Kinga reprezentowała 
również szkołę na etapie woje-
wódzkim konkursu.  
 - Osobiście pogratulowałem 
Kindze sukcesu i wręczyłem jej 
prezent - aparat fotograficzny. 
Życzyłem jej również kolejnych 
sukcesów – powiedział bur-
mistrz Marek Długozima. - Cie-
szę się, że mogłem zapewnić 
jej bezpłatny transport na finał 
konkursu, w którym zdobyła 
wyróżnienie - dodał. 
 Współorganizatorami kon-
kursu byli: Starostwo Powiato-
we w Trzebnicy oraz Nadleśnic-
two Oborniki Śląskie.

[em]

Sukces uczennicy z Ujeźdźca Wielkiego
Kinga Borys ze Szkoły Podstawowej w Ujeźdź-
cu Wielkim zajęła 1. miejsce w konkursie na 
temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie 
rolnym pod nazwą  „Bezpieczny Krasnal” 
na poziomie gminnym, 3. miejsce na szcze-
blu regionalnym oraz wyróżnienie na etapie 
wojewódzkim. Z tej okazji burmistrz Marek 
Długozima odwiedził dziewczynkę w szkole, 
by osobiście pogratulować sukcesu i wręczyć 
upominek. 

▶ Na zdjęciu: Kinga Borys - laureatka konkursu, burmistrz Ma-
rek Długozima, Beata Iżewska - z-ca dyrektora ZS w Ujeźdź-
cu Wielkim, Anna Jurczak - nauczycielka, która przygotowała 
dziewczynkę do konkursu i Mariusz Szkaradziński - dyrektor ZS 
w Ujeźdźcu Wielkim. 

TRANSPORT GRATIS
tel. kom. 602 523 956 

tel.  71 388 91 91 

SPRZEDAŻ

EKOGROSZEK  MIAŁ  WĘGIEL

R E K L A M A
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 Pierwszą Galę Jubileuszową 
wręczenia medali „Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie”, uroczystym 
występem otworzyła dr Monika 
Gruszczyńska solistka Operetki 
Wrocławskiej przy akompania-
mencie wrocławskiego pianisty 
Wiktora Szymajdy. 
 Złote pary wraz z rodzinami 
i zaproszonymi gośćmi przywitała 
w imieniu burmistrza Marka Dłu-
gozimy Magdalena Kunicka, z-ca 
kierownika Urzędu Stanu Cywil-
nego w Trzebnicy. W uroczystości 
udział wzięli także: Anna Piotrow-
ska – kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego oraz Naczelnik Wydziału 
Spraw Obywatelskich Marcin Woj-
taśkiewicz. 
 Wzruszeni jubilaci, powtarza-

jąc słowa przysięgi małżeńskiej, 
odnowili ślubowanie. Tuż po tej 
jakże uroczystej chwili burmistrz 
wręczył jubilatom odznaczenia 
państwowe „Za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie" i legitymacje, 
upamiętniające rocznice zawarcia 
związków małżeńskich. 
Okolicznościowe medale odebrali: 
Państwo Jadwiga i Marian Dydo 
z Trzebnicy, Państwo Honorata 
i Jerzy Mika z Nowego Dworu, 
Państwo Helena i Jan Zarzecz-
ni z Marcinowa, Państwo Zofia 
i Witold Nowakowie z Ujeźdźca 
Wielkiego, Państwo Władysława 
i Antoni Kormańscy z Marcinowa, 
Państwo Józefa i Stanisław Nosz-
czykowie z Kuźniczyska, Państwo 
Józefa i Jan Maziarzowie z Trzebni-

cy oraz Państwo Krystyna i Adam 
Maczugowie z Trzebnicy. 
 - Szanowni Jubilaci, Złote Gody 
to szczególna uroczystość zarówno 
dla Państwa, jak i Waszych rodzin. 
To sukces, jaki osiągają nieliczni. 
Zaszczytem jest zatem wręczać od-
znaczenia, które świadczą o wiel-
kiej miłości i wzajemnym szacun-
ku i są dowodem na to, że związki 
małżeńskie mogą przetrwać pomi-
mo różnych kolei losu – powiedział 
burmistrz. – Gratuluję pięknych 
jubileuszy, składam Państwu ser-

deczne życzenia długich lat spo-
kojnego życia w otoczeniu najbliż-
szych. Z racji zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia proszę przyjąć 
najlepsze życzenia zdrowych i spo-
kojnych Świąt oraz Szczęśliwego 
Nowego Roku – dodał burmistrz.
 Po symbolicznym poczęstun-
ku uczestnicy jubileuszu usłyszeli 
piękne kolędy w wykonaniu dr 
Moniki Gruszczyńskiej. Burmistrz 
w imieniu wszystkich zebranych 
podziękował i pogratulował so-
listce udanego występu i wręczył 

kwiaty.
 W podziękowaniu za zorganizo-
wanie uroczystości, Jadwiga Dydo, 
w imieniu wszystkich jubilatów po-
dziękowała burmistrzowi Marko-
wi Długozimie i wyraziła ogromną 
wdzięczność za szacunek i opiekę, 
jakimi obdarza nie tylko jubilatów, 
ale wszystkich mieszkańców. 
 Każda z par otrzymała również 
drobny upominek oraz gwiazdę 
betlejemską z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia. 

[mw]

Gala Jubileuszowa Złotych Godów
Na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy, 
osiem par z Gminy Trzebnica, w świątecznej at-
mosferze, uczciło swój jubileusz Złotych Godów. 
Z tej okazji jubilaci zostali odznaczeni medalami „Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. O ich przyznanie 
do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja 
Dudy wnioskował burmistrz. Uroczystość wręcze-
nia odznaczeń odbyła się 16 grudnia w Sali Retro 
Gminnego Centrum Kultury i została uświetniona 
występem solistki Operetki Wrocławskiej dr Moni-
ki Gruszczyńskiej.

▶ Gala Jubileuszowa Złotych Godów była okazją do odnowienia przyrzeczenia małżeńskiego. Okolicznościowe medale z rąk burmistrza odebrali: Państwo Jadwiga i Marian 
Dydo z Trzebnicy, Państwo Honorata i Jerzy Mika z Nowego Dworu, Państwo Helena i Jan Zarzeczni z Marcinowa, Państwo Zofia i Witold Nowakowie z Ujeźdźca Wielkiego, 
Państwo Władysława i Antoni Kormańscy z Marcinowa, Państwo Józefa i Stanisław Noszczykowie z Kuźniczyska, Państwo Józefa i Jan Maziarzowie z Trzebnicy oraz Państwo 
Krystyna i Adam Maczugowie z Trzebnicy.

▶ Pamiątkowe zdjęcie z burmistrza Maraka Długozimy z odznaczonymi jubilatami.

▶ Specjalnie dla odznaczonych par wystąpiła dr Monika Gruszczyńska.▶ Jubilaci podziękowali burmistrzowi za pamięć i zorganizowanie uroczystości. 



11NR 21 (107)   21.12.2016

R E K L A M A

godziny otwarcia
pon-pt   9.30-17.30   
sobota 10-14

totalna 
wyprzedaż 
 27.12.2016r - 31.12.2016r.

pralki, lodówki, 
kuchenki,zmywarki, 
telewizory, laptopy, 

smartfony

taniej do 60%

▶ Po odnowieniu przysięgi małżeńskiej, nastąpił tradycyjny moment „pierwszego” pocałunku. 

▶ Dla wszystkich uczestników gali przygotowano poczęstunek. ▶ Ten wyjątkowy czas jubilaci spędzili w gronie rodzinnym. 
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▶ Film „Uwolnić  Mikołaja!” był kolejną niespodzianką przygotowaną dla dzieci.  ▶ Przedstawienie teatralne pt. „List do Świętego Mikołaja” zachwyciło dzieci. 

Po raz kolejny z inicjatywy 
burmistrza Marka Długozimy 
wszystkie atrakcje przygotowane 
z okazji Mikołajek dla dzieci były 
bezpłatne. Dodatkowo dzieci 
z grup „0”, a także uczęszczające 
do klas I-III spoza Trzebnicy mia-
ły zapewniony dowóz. 
 Ze względu na duże zaintere-
sowanie mikołajkami oraz liczny-
mi atrakcjami przygotowanymi 
przez Gminę Trzebnica, spotka-

nie dla dzieci z gminnych placó-
wek oświatowych rozłożono na 
dwa dni. Za każdym razem sala 
widowiskowo-kinowa wypełnio-
na była po brzegi. 
 6 grudnia pozostałe dzieci, 
które nie skorzystały z Mikołaj-
kowych niespodzianek, licznie 
stawiły się w Gminnym Centrum 
Kultury, by wspólnie z rodzicami, 
dziadkami i rodzeństwem powi-
tać św. Mikołaja. 

 Wśród wielu atrakcji, jakie 
czekały tego dnia na najmłod-
szych znalazło się m.in. przed-
stawienie teatralne przygotowa-
ne przez pracowników GCK pt. 
„List do Świętego Mikołaja” na 
podstawie scenariusza Wiesławy 
Kucięby. Opowiadało ono o tym, 
że marzenia się spełniają jeśli się 
w nie mocno wierzy. Ich ziszcze-
nie się będzie tym bardziej możli-
we , jeśli napiszemy o nich w liście 
do św. Mikołaja. 
 Przedstawienie bardzo się 
wszystkim podobało zwłaszcza, 
gdy na scenie pojawił się Wonder- 
pies „wypożyczony” przez panią 
Luizę Mrozińską do roli Moruska 
- zwierzaka chorej sąsiadki, któ-
rym dzieci musiały się zaopieko-
wać. 
 Po spektaklu uczestników 
świętowania przywitał organi-

zator wydarzeń burmistrz Marek 
Długozima:
 - Witam wszystkich bardzo 
serdecznie, a szczególnie Was 
drogie dzieci. Cieszę się, że tak 
licznie przybyliście na spotkanie 
ze Świętym Mikołajem, który ma 
dla Was drobne upominki. Mam 
nadzieję, że spodobają się Wam 
atrakcje, jakie dla Was przygoto-
waliśmy. Życzę miłej zabawy. 
 Film „Uwolnić  Mikołaja!” to 
kolejna niespodzianka przygo-
towana dla dzieci. Opowiada on 
historię ojca i syna, którzy łączą 
siły, by ratować Boże Narodzenie, 
kiedy znajdują w garażu śpiącego 
św. Mikołaja. 
 - Bardzo podobał mi się film 
o św. Mikołaju. Tym bardziej, że 
myśl przewodnia  filmu mówi-
ła o tym, że każdy zasługuje na 
drugą szansę i nie należy oceniać 

„książki po okładce” – mówiła 
po filmie mama 5-letniej Ani. - 
Widziałam, że córce też bardzo 
się podobał, a podczas przedsta-
wienia nie mogła usiedzieć na 
miejscu, zwłaszcza gdy na scenie 
pojawił się prawdziwy pies. To 
już kolejny raz, gdy jesteśmy na 
Mikołajkach organizowanych 
w Gminnym Centrum Kultury 
przez Gminę Trzebnica. 
 Po filmie przed budynkiem 
w wiklinowych saniach zaprzężo-
nych w renifery, na dzieci czekał 
św. Mikołaj wraz z pomocnikami. 
Wspólnie rozdawali prezenty. 
 Dekorację do spektaklu wy-
konali uczniowie z Powiatowe-
go Zespołu Specjalnych Placó-
wek Szkolno - Wychowawczych 
w Trzebnicy. 

[em]

  Mikołajki w Kinie Polonia
Ponad 2 tys. dzieci, przedstawienie teatral-
ne, darmowy seans filmowy i spotkanie ze 
Świętym Mikołajem. Tak wyglądały tego-
roczne Mikołajki zorganizowane przez Gmi-
nę Trzebnica w Gminnym Centrum Kultury. 

▶ Ponad 2 tys. dzieci, podczas siedmiu seansów wzięło udział w Mikołajkach zorganizowanych przez Gminę Trzebnica.
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▶ Każde dziecko zostało obdarowane prezentem od Mikołaja. ▶ Po seansie Mikołaj rozdawał specjalnie przygotowane dla dzieci paczki.

▶ Burmistrz Marek Długozima podziękował pracownikom Gminnego Centrum Kultu-
ry za przygotowanie przedstawienia dla najmłodszych.

▶ Dzieci z grup „0”, a także uczęszczające do klas I-III spoza Trzebnicy miały zapew-
niony dowóz. 

R E K L A M A
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 Pierwsza część uroczystości 
związanych z odsłonięciem po-
mnika odbyła się w sali widowisko-
wo – kinowej Gminnego Centrum 
Kultury, gdzie prof. Michał Mierze-
jewski opowiedział o życiu i działal-
ności generała Kuklińskiego. Była 
to cenna lekcja patriotyzmu i miło-
ści wobec ojczyzny zorganizowana 
przede wszystkim dla młodzieży. 
Po wykładzie odbył się porywający 
koncert patriotyczny zespołu VEN 
przygotowany przez Tadeusza Bo-
guckiego i Marcina Łuczyńskiego. 
Punktualnie o godzinie 12.00 na 
skwerze przy ul. 1- go Maja, który 
od momentu odsłonięcia pomnika 
nosi nazwę skweru Generała Ry-
szarda Kuklińskiego, rozpoczęła się 
druga część uroczystości, podczas 
której burmistrz Marek Długozima 
- gospodarz uroczystości - przywi-
tał zaproszonych gości i mieszkań-
ców oraz wygłosił okolicznościowe  
przemówienie. Stali się oni świad-
kami odsłonięcia pierwszego na 
Dolnym Śląsku pomnika generała 
Kuklińskiego, agenta CIA znanego 
pod pseudonimem „Jack Strong”.
 Na zaproszenie burmistrza 
w uroczystościach udział wzięli: 
przedstawiciele rządu na czele z Mi-
nister Beatą Kempą - członkiem 
Rady Ministrów - Szefową Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów, JE 
Kardynał Henryk Gulbinowicz, 
starosta Waldemar Wysocki, Da-
mian Mrozek - Doradca Wojewo-
dy ds. kontaktów z organizacjami 
pozarządowymi i kombatancki-
mi, posłowie na sejm RP na czele 
z Piotrem Babiarzem – Prezesem 
Zarządu Okręgowego PiS Okręgu 
nr 3 Wrocław i Jackiem Światem, 
przedstawiciele najwyższych władz 
wojskowych – w imieniu Ministra 
Obrony Narodowej - I Zastępca 
Sztabu Generalnego Wojska Pol-
skiego, gen. Broni Michał Sikora; 
Dowódca 3 Brygady Radiotech-
nicznej – Dowódca Garnizonu 
Wrocław, generał brygady Woj-
ciech Lewicki, Piotr Okuniewicz 
wiceprezes Spółdzielni Mieszka-
niowej, radni gminni, powiatowi 
i wojewódzcy na czele z Andrzejem 
Jarochem, a także Związek Strze-
lecki Strzelec, dyrektorzy szkół, jed-
nostek gminnych i powiatowych, 
związki kombatanckie, poczty 
sztandarowe, harcerze i uczniowie 
z gminnych placówek oświatowych 
i wiele innych osób, które w ten spo-
sób chciały oddać hołd generałowi. 
„Jack Strong” 
Na początku uroczystości krót-
ki życiorys generała przedstawił 
nauczyciel z Gimnazjum nr 1 
w Trzebnicy - Józef Wojciechowski. 
Następnie Błażej Basiak - uczeń  tej 
samej szkoły zaprezentował wiersz 
„Nie zapomnisz tej mojej tęskno-
ty”. Warto dodać, że od tego dnia, 
wspomniana szkoła stała się opie-
kunem pomnika. Po odegraniu 
Hymnu Państwowego przez Orkie-
strę Reprezentacyjną Wojsk Lądo-
wych, burmistrz Marek Długozi-

ma, przeczytał okolicznościowy list, 
który w odpowiedzi na zaproszenie 
na uroczystość i objęcie jej patro-
natem honorowym, przesłał Pre-
zydenta RP Andrzej Duda: „Cieszę 
się że w przeddzień 35. rocznicy 
wprowadzenia stanu wojennego 
władze i mieszkańcy Trzebnicy 
postanowili uczcić pamięć i zasłu-
gi człowieka, który przeciwstawił 
się komunistycznemu reżimowi 
i przyczynił się do upadku systemu 
zniewolenia w Polsce i całej Europie 
Środkowo-Wschodniej. Sekretarz 
Gminy Trzebnica - Daniel Buczak 
zaprezentował list przysłany przez 
Dyrektora Izby Pamięci Pułkowni-
ka Kuklińskiego z Warszawy - Fili-
pa Frąckowiaka, który ze względu 
na obowiązki służbowe nie mógł 
przyjechać do Trzebnicy. 
 Kolejnym punktem progra-
mu było wręczenie podziękowań 
wszystkim zaangażowanym w po-
wstanie pomnika generała Ryszar-
da Kuklińskiego w Trzebnicy. 
Wśród wyróżnionych znalazł się 
Paweł Luchowski – autor rzeźby, 
wykonawca postumentu - Paweł 
Rutkowski i prof. Michał Mierze-
jewski. Podziękowanie trafiło rów-
nież do rąk Marka Krzaka, który 
zadbał o teren wokół monumentu. 
Uroczystość była również stosow-
ną okazją do wręczenia dyrektor 
Gimnazjum nr 1 Elżbiecie Nowak 
symbolicznego aktu przekazania 
w opiekę uczniom i kadrze nauczy-
cielskiej, pomnika generała Ryszar-
da Kuklińskiego.
Trzebnica miejscem pamięci 
narodowej
W imieniu własnym oraz Premie-
ra Rzeczypospolitej Polskiej Beaty 
Szydło głos zabrała Minister Beata 
Kempa.
- Często zaglądam do Trzebnicy, 
bo lubię tu przyjeżdżać nie tylko ze 
względu na sanktuarium św. Jadwi-
gi Śląskiej, z którego zawsze można 
wyjść pokrzepionym i wzmocnio-
nym. Trzebnica to nie tylko miasto 
stale upiększane przez burmistrza 
poprzez liczne inwestycje. To miej-
sce, w którym stale pielęgnowana 
jest również historia oraz pamięć 
o bohaterach i co najważniejsze 
przekazywana jest ona młodzie-
ży. Panie burmistrzu, krzewienie 
pamięci o bohaterach, zwłaszcza 
wśród młodzieży jest godne podzi-
wu. Tak czynią mężowie stanu. Oni 
nie myślą o kolejnych wyborach, ale 
o kolejnych pokoleniach - mówiła 
Minister Beata Kempa. - Bardzo 
podoba mi się pomysł przekazania 
pomnika generała Ryszarda Ku-
klińskiego pod opiekę młodzieży 
z Gimnazjum nr 1, bo wiem, że ta 
opieka będzie się wiązała nie tyl-
ko z dbaniem o porządek wokół 
pomnika, ale przede wszystkim 
burmistrz, nauczyciele a także 
młodzież zadbają o to, by pamięć 
o bohaterze i jego czynach nigdy nie 
zginęła - dodała. - Panie generale, 
Ojczyzna i patrioci upomnieli się 
o Ciebie i o Twoją pamięć. Cześć i 

chwała bohaterom! - zakończyła Mi-
nister Beata Kempa.
 Skalę wydarzenia podkreślił tak-
że kardynał Henryk Gulbinowicz: 
- Gratuluję burmistrzowi podjęcia 
słusznej i mądrej decyzji o upa-
miętnieniu generała Kuklińskiego. 
Dziękuję za zaproszenie oraz za to, 
że mogłem uczestniczyć w tej pięk-
nej uroczystości. Słowa uznania 
i podziękowanie na ręce burmistrza 
Marka Długozimy w postaci listu 
od Ministra Obrony Narodowej 
Antoniego Macierewicza przeczy-
tał i złożył I Zastępca Szefa Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego, 
gen. Broni Michał Sikora (treść listu 
dostępna na stronie internetowej 
Trzebnicy).
W hołdzie generałowi 
Momentem, który wzbudził naj-
więcej emocji było uroczyste odsło-
nięcie pomnika generała Ryszarda 
Kuklińskiego. Wraz z burmistrzem 
Markiem Długozimą dokonali tego: 
Minister Beata Kempa, I Zastępca 
Szefa Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego - generał broni Michał 
Sikora, Dowódca 3 Brygady Radio-
technicznej – Dowódca Garnizonu 
Wrocław – generał brygady Woj-
ciech Lewicki, prof. Michał Mierze-
jewski i dyrektor Gimnazjum nr 1 
w Trzebnicy – Elżbieta Nowak. Na-
stępnie ks. dziekan Jerzy Olszówka 
poświęcił obelisk. 
Salwa honorowa 
Co warto podkreślić, w wydarzeniu 
wzięli udział żołnierze z 3 Brygady 
Radiotechnicznej Garnizonu Wro-
cław, którzy pełnili wartę przy po-
mniku i asystowali przy złożeniu 
wieńców i wiązanek kwiatów, a tak-
że oddali salwę honorową po od-
czytaniu przez Komendanta Gar-
nizonu Wrocław – Majora Roberta 
Trelę - Apelu Pamięci. Warto do-
dać, że z okazji uroczystości, trzeb-
nicka poetka – Danuta Kamińska 
– przygotowała i zaprezentowała 
wiersz „Pro Memoriam”. Na za-
kończenie utwór Krystyny Prońko 
„Psalm dla stojących w kolejce” wy-
konała Joanna Trębicka, a Orkiestra 
Reprezentacyjna odegrała Pieśń 
Reprezentacyjną Wojska Polskiego 
„My pierwsza brygada”, po którym 
nastąpiło odprowadzenie wojsko-
wej asysty honorowej. Po części 
oficjalnej, wszyscy biorący udział 
w uroczystościach związanych 
z odsłonięciem pomnika generała 
Ryszarda Kuklińskiego zostali za-
proszeni na wojskową grochówkę. 

[em]

Trzebnica uczciła bohatera!

Z inicjatywy burmistrza Marka Długozimy na 
skwerze przy ul. 1-go Maja stanął pomnik Ryszar-
da Kuklińskiego. Jest to pierwszy na Dolnym Ślą-
sku pomnik generała, który również jako pierw-
szy w Polsce został zrealizowany przez samorząd. 
Uroczyste odsłonięcie monumentu odbyło się 12 
grudnia w wigilię 35. rocznicy wprowadzenia sta-
nu wojennego. Honorowy Patronat nad uroczy-
stością objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzej Duda. 

▶ Uroczystego odsłonięcia pierwszego na Dolnym Śląsku pomnika generała Ryszarda Kuklińskiego 
wraz z burmistrzem Markiem Długozimą dokonali: Minister Beata Kempa, I Zastępca Szefa Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego - generał broni Michał Sikora, Dowódca 3 Brygady Radiotechnicznej 
– Dowódca Garnizonu Wrocław – generał brygady Wojciech Lewicki, prof. Michał Mierzejewski i dy-
rektor Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy – Elżbieta Nowak.

Szanowni Państwo,
 Od dziś, na mapie naszego miasta, wśród ulic, placów, 
skwerów, miejsc, które kochamy i które są naszą codzienno-
ścią odnajdziemy kolejny ważny punkt – przestrzeń szczególną 
– POMOST ubrany w formę pomnika - łączący tych, którzy 
odeszli, z tymi, którzy żyją i tymi, którzy przyjdą po nas. 
 Z pomnika, który mam dziś zaszczyt odsłonić, spogląda na 
nas postać generała Ryszarda Kuklińskiego. Znamy jego bio-
grafię i zasługi dla ojczyzny. Podziwiamy go za odwagę, deter-
minację, mądrość w podejmowaniu trudnych decyzji, ale i go-
towość do zapłaty najwyższej ceny w walce o niepodległość 
Polski. Jednak dziś z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć: 
Generale, twoja walka nie dobiegła jeszcze końca, a wróg, 
z którym my dziś mierzymy się w Twoim imieniu, to „ludzka 
niepamięć” i „niesprawiedliwy osąd”.
 Mam ogromny zaszczyt dziś, w naszym mieście – w Trzebni-
cy, odsłonić pomnik bohatera, o którego trzeba się upomnieć. 
Oskarża się generała Kuklińskiego o to, że złamał przysięgę 
wojskową, ale ci, którzy wysuwają te oskarżenia, zapominają, 
że łamiąc ją, pozostał wierny swojemu najwyższemu dowódcy 
- swojej ojczyźnie. 
 Wierzę, że pomnik Generała Kuklińskiego pomoże naszemu 
bohaterowi odrodzić się w sercach dzisiejszych, ale i przyszłych 
pokoleń, że stanie się dla nas wszystkich wspaniałą lekcją hi-
storii, owszem trudną, ale i inspirującą, że będzie przedmiotem 
naszej lokalnej dumy, świadkiem czasów, w których przyszło 
nam żyć, że każdego dnia, gdy będziemy go mijać - pobudzi do 
refleksji, do myślenie o rzeczywistości, która nie jest czymś za-
stanym, ale czymś nam danym i zadanym -by czynić ją dobrą, 
ważną i piękną. 
 Generał Kukliński dokonał mądrego i odważnego wyboru 
przyczyniając się tym samym do odzyskania przez nas wol-
ności. Jestem ogromnie wdzięczny prezydentowi Andrzejowi 
Dudzie za pośmiertne mianowanie Ryszarda Kuklińskiego 
na stopień generała brygady. To dowód na to, że dziś historia 
przyznała mu rację, że prawda odniosła zwycięstwo. 
 Ten pomnik wpisuje się w krajobraz naszego miasta, które 
owszem rozwija się bardzo dynamicznie i ten rozwój ma na 
imię „nowoczesność”, ale które jest miejscem szczególnym. To 
tu troska o przeszłość, o pielęgnowanie pamięci jest dla nas 
czymś nader ważnym. Dlatego dziś społeczność Trzebnicy od-
daje hołd generałowi Ryszardowi Kuklińskiemu, który choć 
niemy, choć zaklęty w kamieniu, wiele mówi o sobie i o nas. 
 Dziękuję dziś wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przy-
czynili się do realizacji tego dzieła.

Przemówienie 
Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy  

Powstał pomnik generała Kuklińskiego
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▶ W imieniu własnym oraz Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Beaty Szydło głos za-
brała Minister Beata Kempa.

▶ Komendant Garnizonu Wrocław – Major Robert Trela przeprowadził Apel Pamięci.
▶ Salwę honorową oddali żołnierze z 3 Brygady Radiotechnicznej Garnizonu Wro-

cław, którzy pełnili wartę przy pomniku i asystowali przy złożeniu wieńców i wiąza-
nek kwiatów.

▶ Burmistrz Marek Długozima - gospodarz uroczystości - przywitał zaproszonych go-
ści i mieszkańców.

▶ List od Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza przeczytał I Zastępca 
Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. Broni Michał Sikora: - Szanowny 
Panie Burmistrzu! (...) Dziękuję  społeczności Gminy Trzebnica za troskliwą pamięć 
o generale Ryszardzie Kuklińskim, o którym William Casey powiedział: „Nikt na 
świecie w ciągu ostatnich 40 lat nie zaszkodził komunizmowi tak jak ten Polak”.▶ Uroczystość zaszczycił swoją obecnością JE kardynał Henryk Gulbinowicz. 

List Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
przekazany na ręce burmistrza Marka Długozimy
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▶ Złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem. Na zdjęciu od lewej: Robert Borczyk – sekre-
tarz Starostwa Powiatowego, Waldemar Wysocki starosta Powiatu Trzebnickiego, burmistrz Marek 
Długozima, i Przewodniczący Rady Miejskiej - Mateusz Stanisz.

▶ Z okazji uroczystości, trzebnicka poetka – Da-
nuta Kamińska – przygotowała i zaprezentowa-
ła wiersz „Pro Memoriam”. 

▶ Ks. dziekan Jerzy Olszówka SDS poświęcił pomnik.

▶ Sekretarz Gminy Trzebnica - Daniel Buczak 
przeczytał list przysłany przez Dyrektora Izby 
Pamięci Pułkownika Kuklińskiego z Warszawy - 
Filipa Frąckowiaka.

▶ Piotr Babiarz - poseł na sejm RP  – 
Prezes Zarządu Okręgowego PiS 
Okręgu nr 3 Wrocław.

▶ W imieniu wojewody dolno-
śląskiego Pawła Hreniaka 
głos zabrał Damian Mrozek - 
doradca ds. kontaktów z or-
ganizacjami pozarządowymi 
i kombatanckimi.

▶ Starosta Powiatu Trzeb-
nickiego Waldemar Wy-
socki.

      Ryszard Kukliński
 - pro memoriam

Motto:
„Sztuką wielką jest być w teamie
i z narodem
jak w drużynie
mądrze iść ku tej Jutrzence
będąc lwem-pustyni królem
innym razem zaś chytrusem
przyodzianym w lisią kitę,,,
wszystko zaś, 
by Polsce służyć.”    

Co wiedziałeś o życiu, ścieżkach pełnych wyboisk.
Kto Ci kazał podążać, iść przed siebie do gwiazd?

Czy już wtedy wiedziałeś, że Twój los to zagadka?
Ceną będzie też życie. Karkołomny to szlak.

A co przyszłość przyniesie? Kiedy ktoś powie stop?
Seria pytań. Też wahań. Wallenrodyzm? To fakt.

Jak ocenią Cię ludzie? Wszak historia to karta,
która skłamie, gdy trzeba. I sfałszuje, podepta.

Jakże lwem być i lisem. I kamienną mieć twarz.
A musiałeś być lisem. Być na scenie. I grać

Ale grałeś tak dobrze. I jak Mewa bujałeś.
Mogłeś przeciąć nic życia. A krążyłeś, milczałeś.

I śledziłeś, tropiłeś, by przechytrzyć, przetrzymać.
Machiaweli Ci sprzyjał. Jakie były Twe sny?

Nie kochałeś przemocy. Wszelkim fałszem gardziłeś. 
Śniłeś sen o wolności. I prorocze to sny.

I hasło: cel niech środki uświęca, a  Bóg mądrym sprzyja.
Antidotum na chwile niemocy pełne i chwile  zwątpienia.

Bo człowiek nie zawsze jest silny jak skała.
Ma serce i cierpi. Czasami też pobłądzi. 

Ot, i prawda cała.

Jakie zyski i straty dało Ci takie życie?
Opływałeś w dostatkach, pławiąc się w dobrobycie?

Już nie byłeś Kuklińskim w tej baśniowej krainie.
Kolejno synów tracisz, a ich śmierć

wciąż zagadką

Na samotność skazany, na bezsenność- wyłączność.

W kraju różnie bywało, co rusz zmiany, poglądy.
Także skrajnie i różnie oceniano Twe kroki.

Raz bohater wszech czasów, innym zaś tylko zdrajca.
W naszych oczach bohater , prawy człowiek. Nie zdrajca.
Odwaga równa męstwu. O wolnej Polsce sny.

I ten song pełen bólu i rozterek, o smutnym życiu pieśń .
Samotność pośród tłumu, czyli  po prostu życia treść.

I na szczęście mamy ludzi oddanych ojczyźnie.
I Trzebnica trud Twój ceni na czele...

Powiedz, Boże, dlaczego tak wciąż i wciąż.
Powtarzamy błąd za błędem co rusz i co krok?
Co takiego jest w tym naszym losie,
że wadzimy się co rusz i co krok?

Czy nie możemy żyć, ot, tak po prostu,
pod ramię z człowiekiem do słońca wprost iść?
Świat piękny jest ,więc żyjmy w zgodzie.
Niech prawda z nami zawsze kroczy.
Świat taki piękny, naprawdę, jest.

Pułkowniku Kukliński, o Tobie śpiewam pieśń.

Danuta Kamińska
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▶  . . .po k tór ym nastąpi ło odprowadzenie wojskowej asyst y honorowej.

▶ Porywający koncert patriotyczny przygotował Tade-
usz Bogucki i Marcin łuczyński z zespołu Ven.

▶ W Gminnym Centrum Kultury podczas spotkania z młodzieżą prof. Michał Mierzejewski opowiedział o życiu 
i działalności generała Kuklińskiego.

▶ Ork iestra Reprezentac yjna odegra ła pieśń „My pier wsza br ygada”,. . .

▶ Uroczyste odsłonięcie monumentu odbyło się 12 grudnia w wigilię 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

▶ Wśród wyróżnionych znalazł się m.in. Paweł 
Luchowski – twórca rzeźby. 

▶ Wręczenie dyrektor Gimnazjum nr 1 Elżbiecie Nowak symbo-
licznego aktu przekazania w opiekę uczniom i kadrze nauczy-
cielskiej, pomnika generała Ryszarda Kuklińskiego.

▶ Krótki życiorys ge-
nerała przedstawił 
nauczyciel z Gimna-
zjum nr 1 w Trzeb-
nicy - Józef Wojcie-
chowski.

▶ Błażej Basiak - uczeń 
z tej samej szkoły, 
przeczytał wiersz „Nie 
zapomnisz tej mojej 
tęsknoty”.
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R E K L A M A

AleksAndrA  MAc

 Ksiądz Andrzej urodził się 6 
października 1941 roku, w War-
szawie w okresie niemieckiej oku-
pacji.
 Wybuch Powstania Warszaw-
skiego przerwał jego dzieciństwo. 
W tym czasie wraz z matką Sta-
nisławą i siostrą Krystyną (ojciec 
zmarł w czasie wojny) został ze-
słany do obozu przejściowego. 
Stamtąd trafił do rodziny w wo-
jewództwie kieleckim, by następ-
nie przenieść się w 1946 roku do 
Trzebnicy. To tutaj odkrył w sobie 
potrzebę służenia Bogu.
 Święcenia kapłańskie przyjął 
28 czerwca 1966 roku w Trzebini 
z rąk abp. Karola Wojtyły. Swoją 
duszpasterską działalność prowa-
dził w wielu parafiach salwato-
riańskich na terenie całej Polski, 
ale także w Europie. Przełożeni 
mówili o nim, że jest wzorowy 
pod każdym względem i niezwy-
kle uzdolniony, dlatego postano-
wili skierować go do Rzymu na 
Papieski Uniwersytet Salezjański, 
gdzie rozpoczął studia pedago-
giczne. Po powrocie do kraju ob-
jął urząd wicesuperiora i wykła-
dowcy w Wyższym Seminarium 
Duchowym w Bagnie. Jednak po 
roku poprosił o przywrócenie go 
do pracy w roli katechety, ponie-

waż nauczanie dzieci i młodzieży 
było dla niego szczególnie ważne. 
Potrafił z nimi rozmawiać, ro-
zumiał ich potrzeby i rozbudzał 
w nich zainteresowania. Przez to, 
że sam uwielbiał wycieczki rowe-
rowe, piłkę nożną oraz fotografię 
pomagał im odnaleźć własną pa-
sję.
 Ostatni rok życia ks. Andrzej 
spędził w Zakładzie Opiekuńczo
-Leczniczym dla Dorosłych Sióstr 
Boromeuszek w Trzebnicy.
 - Pamiętam, jak w czerwcu 
wspólnie radowaliśmy się Złotym 
Jubileuszem księdza Andrzeja. 
Pomimo złego stanu zdrowia 
ogromnie cieszył się z obecno-
ści swoich przyjaciół - wspomi-
na burmistrz Marek Długozima. 
- Z wielkim bólem przyjąłem 
wiadomość o jego śmierci, po-
nieważ znaliśmy się wiele lat, 
jeszcze za czasów, gdy był zaan-
gażowany w duszpasterstwo pa-
rafialne w Koczurkach. Dla mnie 
był przykładem kapłańskiej po-
sługi. Przez 50 lat wiernie służył 
Bogu i ludziom. Był człowiekiem 
skromnym, który mimo ciężkiej 
choroby znosił ją z pokorą i po-
trafił cieszyć się każdym dniem. 
Ks. Andrzeja zapamiętam jako 
duszpasterza młodzieży, podróż-
nika i człowieka z pasją – dodaje 
burmistrz.

Ksiądz z pasją wspomnienia o ks. Andrzeju Sulewskim SDS 

Był pasterzem młodzieży. Wieloletnim katechetą 
gotowym nieść pomoc duchową wszystkim po-
trzebującym, a zwłaszcza młodym ludziom. To 
z nimi dzielił zamiłowanie do fotografii, przyro-
dy czy sportu - mowa o śp. ks. Andrzeju Sulew-
skim SDS. Kapłan po ciężkiej chorobie, 26 listo-
pada, odszedł do domu Pana, któremu powierzył 
całe swoje życie. Miał 75 lat.

Wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych 

ks. Andrzeja Sulewskiego, 

składamy serdeczne podziękowania za obecność,

życzliwość, wsparcie duchowe oraz wszelką pomoc. 

Rodzina

▶ Ostatnie wspólne zdjęcie burmistrza Marka Długozimy z ks. Andrzejem Sulewskim podczas Złotego 
Jubileuszu, który miał miejsce w czerwcu w trzebnickiej Bazylice. 
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 Wielu z Was z pewnością 
myśli, że darmowa pożyczka to 
ściema. A tymczasem oferta jest 
prawdziwa! Dziś przedstawię 
Państwu ofertę Getin Banku, któ-
ra wielu z Was na pewno zadziwi, 
ponieważ takiej promocji w przy-
padku bankowych kredytów jesz-
cze nie było. Mowa tu o darmo-
wej pożyczce gotówkowej w Getin 
Banku na okres 12 miesięcy!
 Co ciekawe, wspomnianą ,,ab-
solutnie darmową pożyczką” zaj-
mowała się nawet Komisja Etyki 
Reklamy, która monitoruje treści 
docierające do nas m.in.: z prasy, 

radia i telewizji. Werdykt komi-
sji był jednoznaczny – oferta jest 
prawdziwa!
 Oferta darmowej pożyczki 
gotówkowej Getin Banku skiero-
wana jest wyłącznie do nowych 
klientów banku. W ramach tej 
oferty możemy pożyczyć od 500 
zł do 2000 zł z okresem spłaty 12 
miesięcy. Oprocentowanie po-
życzki jak i prowizja wynoszą 0%. 
Po roku Klient zwraca do Banku 
dokładnie tyle, ile pożyczył.
 Dlaczego w ofercie drugiego co 
do wielkości Polskiego Banku jest 
w ogóle taka oferta? Otóż Bank 

chce przyciągnąć do siebie jesz-
cze więcej Klientów. Oferta jest 
dostępna dla wszystkich osób, 
które na dzień złożenia wniosku 
o pożyczkę nie posiadają w Getin 
Banku żadnego produktu (kre-
dytowego, depozytowego, karto-
wego lub Rachunku ROR), mają 
ukończone 18 lat, posiadają stałe 
źródło dochodu i są zameldowane 
w Polsce.
 Aby uzyskać "Darmową Po-
życzkę"   wystarczy wybrać się 
do jednego z ponad 500 od-
działów Getin Banku mając ze 
sobą wyłącznie dowód osobisty. 
Wszystkie formalności związane 
z udzieleniem "Pożyczki" zostaną 
załatwione podczas jednej wizy-
ty. W Trzebnicy placówka Getin 
Banku znajduje się przy ul. Da-
szyńskiego 67 tuż przed wejściem 
do Rynku, czynna jest od ponie-
działku do piątku w godzinach 
od 9:00 do 17:00. W przypadku 
dodatkowych pytań serdecznie 
zapraszam do kontaktu:

Doradca kredytowy
Tomasz Ruchała

tel. 663116117

Darmowa Pożyczka na Święta!

Przebierańcy na start - konkurs

Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym 
zazwyczaj mocno uszczuplamy nasze portfele. 
Kupujemy na potęgę, wpadamy w świąteczny 
szał. Co zrobić, gdy zabraknie nam pieniędzy na 
zakupy i prezenty? Z pomocą przychodzi Getin 
Noble Bank ze swoją Darmową Pożyczką. Dzięki 
niej pieniądze możesz mieć na swoim koncie na-
wet w 30 minut, bez zbędnych formalności i bez 
zaświadczeń. 

A R t y K u ł  S p o n S o R o w A n y

POGOTOWIE  
KANALIZACYJNE

WYWÓZ  SZAMB
i usługi asenizacyjne

SPRZEDAŻ  OPAŁU 
  brykiet   pellet

WĘGIEL 
WYŁĄCZNIE 
Z POLSKICH 
KOPALNI 

telefon   
664  024  722
606  413  592
662  232  081

godziny otwarcia

pon - pt.  8 - 16  
sob.          8 - 14

BILUsc

Szczytkowice 17
w  pobliżu Trzebnicy 

– czyszczenie oraz udrażnianie kanalizacji 
sanitarnych i deszczowych

– video inspekcja kanalizacji, rur, kanałów 
wen. oraz kominowych

– czyszczenie kanalizacji wewnętrznych
– usuwamy awarie na sieciach zew. i 

instalacjach wod.- kan.

– ORZECH /gruby/workowany     
– KOSTKA      
– MIAŁ /workowany      
– GROSZEK     
– EKO GROSZEK /workowany     

R E K L A M A

 Wszystkim osobom, które się 
przebiorą, zostaną wykonane 
zdjęcia, a następnie opublikowa-
ne po eliminacjach w specjalnym 

albumie na profilu Pro Run Wro-
cław na Facebooku. Zwycięzcą zo-
stanie osoba, której zdjęcie będzie 
cieszyło się największą popularno-

ścią – uzyska najwięcej polubień 
i udostępnień. Do wygrania nie-
bagatelna nagroda – wyciskar-
ka do soków wolnoobrotowych 
Muke MU2G. Jest to produkt 
premium, wykonany z najwyż-
szej jakości komponentów, który 
pozwala na wyciskanie świeżych 
soków i koktajli. Wartość nagro-
dy to 1699 złotych.
Razem ze sponsorem mamy dla 
Was dwa podwójne pakiety star-
towe. Więcej informacji na: ht-
tps://facebook.com/mukepolska.

Ulicznemu Biegowi Sylwestrowemu Trzebnica 2016 
towarzyszy szereg atrakcji zapewnionych przez or-
ganizatorów. Jedną z nich jest konkurs, który będzie 
zachęcał biegaczy do przygotowania oryginalnego 
przebrania. Na uczestników czeka wartościowa na-
groda – wyciskarka do soków Muke MU2G o warto-
ści 1699 złotych.
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Po raz kolejny Gmina Trzebnica 
zadbała o najmłodszych, którzy 
uczęszczają na zajęcia świetlico-
we. Ze względu na dużą liczbę 
zainteresowanych spotkaniem 
z Mikołajem, dzieci podzielono 
na dwie grupy. Odbyło się ono na 
sali retro w Gminnym Centrum 
Kultury. 

- Najbardziej podoba mi się two-
rzenie ozdób na choinkę i oczywi-
ście to, że przyszedł do nas świę-
ty Mikołaj – mówi 5 letni Kamil. 
- Jest fajnie. Dużo się śmiejemy 
i bawimy. Jak ktoś nie lubi zajęć 
plastycznych może w tym czasie 
pobawić się na przykład klocka-
mi – dodaje jego koleżanka Marta. 

Wspólna zabawa rozpoczęła się 
od krótkiego przedstawienia, 
w którym wystąpił św. Mikołaj 
wraz z Elfami i Śnieżynką.
Dla najmłodszych przygotowano 
szereg atrakcji.
- Budowaliśmy z klocków tron 
i tworzyliśmy orkiestrę dla Mi-
kołaja. Robiliśmy świąteczne 
porządki, przygotowywaliśmy 
także bożonarodzeniowe kartki. 
Pisaliśmy też list do Mikołaja, 
w którym mogliśmy się zwierzyć, 
co chcielibyśmy dostać pod cho-
inkę – mówi zadowolony Marcin. 
Jak się okazało, aby zasłużyć na 
prezent od św. Mikołaja, dzie-
ci musiały brać czynny udział 
we wspólnej zabawie. Gdy część 
z nich wykonywała prezenty dla 
kolegów z całego świata, czy przy-

gotowywała kartki świątecz-
ne, pozostałe dzieci brały 
udział w zabawie ze Śnie-
żynką. 
Spotkanie było również 
okazją do przekazania 
opiekunom świetlic gier, 
zabawek i słodyczy dla dzieci 
uczęszczających na zajęcia. 
O dobrą zabawę zadbała firma 
Sportimpreza Dominiki Sadal.  
Warto dodać, że w mikołajkach 
udział wzięły dzieci ze świetlic 
o charakterze profilaktycznym z: 
Ujeźdźca Wielkiego, Boleścina, 
Jaźwin, Kuźniczyska, Rzepoto-
wic, Marcinowa, Biedaszkowa 
i Masłowa oraz świetlica Maciejki 
z Trzebnicy. 

[em]

Kolejne dzieci z Gminy Trzebnica odwiedził Mikołaj

10 grudnia po raz kolejny w ramach działań 
profilaktycznych prowadzonych przez gminę, 
burmistrz Marek Długozima zorganizował dla 
blisko 260 dzieci zabawę mikołajkową. Były gry 
i zabawy, wspólne tworzenie ozdób choinko-
wych, wizyta Świętego Mikołaja i wiele innych 
atrakcji.  

▶ Na koniec Mikołaj rozdał prezenty. ▶ Pamiątkowe zdjęcie burmistrza Marka Długozimy z opiekunami świetlic oraz 
uczestnikami zabawy mikołajkowej.

▶ Nie zabrakło wspólnych gier i zabaw. ▶ Podopieczni mogli pochwalić się swoimi zdolnościami plastycznymi.

▶ Na spotkanie z Mikołajem przybyło blisko 260 dzieci z gminnych świetlic.  ▶ O dobrą zabawę mikołajkową zadbała Dominika Sadal z firmy SportImpreza. Na 
zdjęciu m.in. Krystyna Haładaj oraz Iwona Durbajło. 
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JEdnoLity pLiK KontRoLny ( JpK) – 
obowiązEK wAżny dLA podAtniKów.

 przepisy dotyczące Jednolitego pliku Kontrolnego obowiązują 
od 1 lipca 2016 r. dotyczą one obowiązku przekazywania za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej danych z systemów informatycz-
nych w formie JpK. 
 obowiązek przekazywania danych w postaci JpK mają przed-
siębiorcy i nieprzedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi podatkowe przy 
użyciu programów komputerowych. dane w formie JpK przesyłane są 
zarówno na żądanie organów podatkowych jak i bez wezwania. 
 bez wezwania przekazywane są dane odnośnie informacji o ewi-
dencji sprzedaży i zakupu VAt. przekazywane są one przez czynnych 
podatników podatku od towarów i usług ministrowi właściwemu do 
spraw finansów publicznych za okresy miesięczne w terminie do 25 
dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Struktury 
logiczne, jakim mają odpowiadać przekazywane dane, dostępne są na 
stronie Ministerstwa Finansów pod linkami:
http://www.mf.gov.pl/kontrolaskarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik
-kontrolny

http://www.mf.gov.pl/administracjapodatkowa/dzialalnosc/jedno-
lity-plik-kontrolny

 określony w przepisach moment powstania obowiązku prze-
kazywania danych w formie JpK zależy od statusu przedsiębiorcy 
w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, także 
w odniesieniu do podmiotów nie będących przedsiębiorcami. w celu 
ustalenia statusu przedsiębiorcy należy kierować się kryteriami okre-
ślonymi w art. 104-106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej: 
średniorocznym zatrudnieniem oraz rocznym obrotem netto lub sumą 
aktywów.

 zgodnie z obowiązującymi przepisami podmioty spełniające 
kryteria dla dużych przedsiębiorców są obowiązane do przekazywa-
nia danych w formie JpK na żądanie organów podatkowych w zakresie 
wszystkich struktur i bez wezwania odnośnie informacji o ewidencji 
sprzedaży i zakupów VAt od 01.07.2016 r., przy czym, m.in. jednostki 
samorządu terytorialnego i jej jednostki organizacyjne mają przedłu-
żony do 31 stycznia 2017r. termin składania informacji o ewidencji VAt 
za miesiące przypadające od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 
2016 r. 
 uwaga: podmioty (przedsiębiorcy i nieprzedsiębiorcy) spełnia-
jące kryteria wskazane dla małych i średnich przedsiębiorców będą 
zobowiązane do składania bez wezwania informacji o ewidencji VAt 
w formie JpK od 1 stycznia 2017 r. pierwszą informację muszą złożyć do 
25 lutego 2017 r. Mikroprzedsiębiorcy będą składać te informacje od 
01.01.2018 r. 
 natomiast dane w formie JpK na żądanie organów podatkowych 
mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy będą obowiązani 
przekazywać od 01.07.2018 r.

URZąD SKARBOWy 
w TRZEBNICy

punKt SKłAdAniA 
zEznAń pit 

w inSpEKtoRAciE 
zuS w tRzEbnicy

nowa lokalizacja - zakład optyczny 
przeniesiony z ul. Daszynskiego 35

Trzebnica godziny otwarcia:

pn.-pt. 10.00 - 17.30
sob. 10.00 - 13.00

www.optiq.pl

tel. 601 754 974

OPTYk
OKULISTA

ul. Św. Jadwigi 1D 

R E K L A M A
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HARMONOGRAM   ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNyCH ZMIESZANyCH  I SELEKTyWNEJ 
zbióRKi z tEREnu GMiny tRzEbnicA – SołEctwA  w oKRESiE od 01.01.2017 R. - 31.12.2017 R.
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MiEJScowoŚĆ

odpAdy zMiESzAnE 2017 r. odApAdy SELEKtywniE zEbRAnE
ODPADy 
ZIELONE
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TWORZyWA 
SZTUCZNE

PAPIER  
uwaga: zmiana 
częstotliwości 

odbioru – raz na 
dwa miesiące!

SZKłO 
uwaga: zmiana 
częstotliwości 

odbioru – raz na 
dwa miesiące!

1

Masłów C Z W A R T E K
i

poniEdziAłEK 

2.01
6.02
6.03
3.04 

8.05*
5.06
3.07 
7.08  
4.09
2.10  
6.11  
4.12

i
poniEdziAłEK

M-cE 
niEpARzyStE

2.01
6.03

8.05*
3.07
4.09
6.11

i
poniEdziAłEK

M-cE 
pARzyStE 

6.02
3.04
5.06
7.08
2.10
4.12

REJON 1  
     

 ŚRodA
tAK JAK
 REJony

4 i 5

cerekwica 

Sulisławice 

Świątniki

węgrzynów 12 9 9 6 4 1 13 10 7 5 2 14

REJON 2

ŚRodA

2017

5; 19.04

2(w torek *)

17; 31.05

14; 28.06

12; 26.07

9; 23.08

6; 20.09

4; 18.10 

31.10(w torek *)

15; 29.11

droszów 26 23 23 20 18 14* 27 24 21 19 16 28

Malczów 29 30

Marcinowo

Rzepotowice

nowy dwór

2

brzezie W T O R E K
ii 

wtoREK

10.01
14.02
14.03
11.04
9.05

13.06
11.07
8.08

12.09
10.10
14.11
12.12

ii 
wtoREK 

M-cE 
niEpARzyStE

10.01
14.03
9.05
11.07
12.09
14.11

ii 
wtoREK 

M-cE 
pARzyStE

 
14.02
11.04
13.06
8.08
10.10
12.12

biedaszków wielki

Janiszów 3 1

ujeździec Mały 17 14 14 11 9 6 4 14* 12 10 7 5

ujeździec wielki 31 28 28 25 23 20 18 29 26 24 21 19

Koniówko

Koniowo

domanowice

brzyków 

3

piersno Ś R O D A
ii 

poniEdziAłEK

9.01
13.02 
13.03 
10.04

15.05*
12.06
10.07
14.08
11.09
9.10

13.11
11.12

ii
poniEdziAłEK 

M-cE
 niEpARzyStE

9.01
13.03

15.05*
10.07
11.09
13.11

ii 
poniEdziAłEK

M-cE 
pARzyStE

13.02
10.04
12.06
14.08
9.10
11.12

boleścin

Skarszyn 2*

Głuchów Górny 11 8 8 5 17 14 12 9 6 4 15 13

taczów Mały 25 22 22 19 31 28 26 23 20 18 29 27

taczów wielki 31* 

brochocin

Raszów

będkowo

4

Masłowiec C Z W A R T E K iii 
poniEdziAłEK

16.01
20.02
20.03

24.04*
22.05
19.06
17.07
21.08
18.09
16.10
20.11
18.12

iii 
poniEdziAłEK  

M-cE 
niEpARzyStE 

16.01
20.03
22.05
17.07
18.09
20.11

 iii
poniEdziAłEK

M-cE 
pARzyStE

20.02

24.04*
19.06
21.08
16.10
18.12

REJON 1

ŚRodA 

12; 26.04
10; 24.05
7; 21.06
5; 19.07

2; 16; 30.08
13; 27.09
11; 25.10
8; 22.11

Kuźniczysko 

Skoroszów 2 3

Koczurki 5 2 16 13 11 8 6 17 14 12 9 7

biedaszów Mały 19 16 30 27 25 22 20 31 28 26 23 21

Komorówko

Komorowo 

Szczytkowice

5

blizocin Ś R O D A iii 
wtoREK

17.01
21.02 
21.03
18.04
16.05
20.06
18.07

22 .08*
19.09
17.10
21.11
19.12

iii 
wtoREK

M-cE
niEpARzyStE

17.01
21.03
16.05
18.07
19.09
21.11

iii 
wtoREK 

M-cE 
pARzyStE

21.02
18.04
20.06

22 .08*
17.10
19.12

Jaźwiny 

Ligota 1 2

Księginice 4 1 15 12 10 7 5 16 13 11 8 6

Kobylice 18 15 29 26 24 21 19 30 27 25 22 20

Jaszyce 

Małuszyn

UWAGA!  Kolorem czerwonym i * oznaczono daty odstępstw od wyznaczonych dni tygodnia na wywóz odpadów komunalnych  w związku  z przypadajacymi w danym tygodniu świętami.

pojemniki należy wystawiać przed posesję na dzień przed terminem odbioru. odbior odpadów odbywa się od godz 6.00 rano! pojemniki nie wystawione nie będą opróżniane.
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H A R M O N O G R A M   ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNyCH ZMIESZANyCH 

i SELEKtywniE zEbRAnycH z tEREnu MiAStA tRzEbnicA  /  w okresie od 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. 
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w budynki powyżej 7 
lokali - całe miasto

Każdy poniedziałek (wyjątki  zamiast 17.04., 
01.05., 25.12.2017 r., 01.01.2018 r. wywóz 

odbędzie się  w dniach: 18.04.; 02.05. ; 22.12.; 
29.12.2017 .

KAżDy 
PIąTEK

Kwiecień - 
listopad co 

drugi czwartek 
- zgodnie 

z terminami 
w rejonach 

i poniżej.

SM budynki SMLw 
trzebnica Każdy piątek (wyjątek : poniedziałek 09.01;  )

1

b. chrobrego 

PIąTKI
2017

5.01
czwartek*

3.02  
3.03
7.04 
5.05  
2.06
7.07 
 4.08  
1.09
6.10
 3.11 
1.12

na wzgórzach

Jarzębinowa 

Kolejowa C Z W A R T E K

Kwiatowa 

łączna 

Marii Leszczyńskiej REJON 1

Mostowa 

ogrodowa 12 9 9 6 4 1 13 10 7 5 2 14

parkowa 26 23 23 20 18 16* 27 24 21 19 16 28

Sportowa 29 30

S. żeromskiego 

Św. Jadwigi 

węgrzynowska 

wrocławska 

przemysłowa

żołnierzy września 

2

borówkowa 

PIąTKI
2017

13.01
10.02 
10.03
14.04
 12.05 
9.06 

14.07 
11.08
8.09
13.10 
10.11
 8.12

czereśniowa CZWARTKI

poziomkowa

porzeczkowa

Malinowa Ś R O D y

Fryderyka chopina 

Grunwaldzka 

Harcerska 

Henryka brodatego 1 2

i.  paderewskiego 4 1 15 12 10 7 5 16 13 11 8 6

Jagodowa 18 15 29 26 24 21 19 30 27 25 22 20

K. wielkiego 

oleśnicka 

piastowska 

Samarytańska 2017

S. Moniuszki

truskawkowa 13,27.04

wesoła 11,25.05

winna 8,22.06

władysława Jagiełły 6,20.07

władysława łokietka 3,17,31.08

3

Elizy orzeszkowej PIąTKI
2017
5.01

czwartek*
3.02 
3.03 
7.04
5.05 
2.06
7.07
4.08
1.09
6.10
3.11 
1.12

14,28.09

gen. G.-Roweckiego 12,26.10

gen. L. okulickiego C Z W A R T K I 9,23.11

gen. w. Sikorskiego 

Janusza Korczaka

łąkowa 

nowa 

Szarych Szeregów 2 3

1 Maja 5 2 16 13 11 8 6 17 14 12 9 7

PIąTKI
2017

13.01
 10.02 
10.03
14.04 
12.05 
9.06

14.07 
11.08 
8.09
13.10 
10.11 
8.12

3 Maja 19 16 30 27 25 22 20 31 28 26 23 21

Armii Krajowej 

Henryka pobożnego 

Jana pawła ii 

Świętojańska

Jana Kilińskiego 

Franklina Roosevelta 

Krakowska 

w. witosa 

w. Reymonta 

UWAGA! Kolorem czerwonym i * oznaczono daty odstępstw od wyznaczonych dni tygodnia na 
wywóz odpadów komunalnych  w związku z przypadającymi w danym tygodniu świętami.

pojemniki należy wystawiać przed posesję na dzień przed terminem odbioru. odbior odpadów 
odbywa się od godz 6.00 rano! pojemniki nie wystawione nie będą opróżniane.
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4

Adama Asnyka

PIąTKI
2017
20.01 
17.02
17.03
21.04 
19.05 
16.06
21.07 
18.08 
15.09
20.10 
17.11 
15.12

REJON 2

CZWARTKI

2017

6,20. 04

4,18. 05

1,13*;29. 06

13,27. 07

10,24. 08

7,21. 09

5,19. 10

2,16,30. 11

A. Mickiewicza

cicha W T O R K I

c. Kamila norwida 

gen. Józefa bema

Jędrzejowska 2 3

J. Słowackiego 10 7 7 4 16 13 11 8 5 17 14 12

Krótka 24 21 21 18 30 27 25 22 19 31 28 27*

Marii dąbrowskiej 

Marii Konopnickiej 

pogodna

prusicka 

Siostry H. brzoski

teatralna 

w. broniewskiego 

wojska polskiego

5

Akacjowa 

PIąTKI
2017
27.01
24.02 
24.03
28.04 
26.05 
23.06
28.07 
25.08 
22.09
27.10
24.11
22.12 

brama trębaczy

Graniczna Ś R O D y

Kosmonautów 

Lawendowa 

Marcinowska 

Młynarska 

Morelowa 4* 4

obornicka 11 8 8 5 17 14 12 9 6 18 15 13

orzechowa 25 22 22 19 31 28 26 23 20 31* 29 27

polna 

Rynek 

Słoneczna 

Spokojna

S. piaskowskiego 

wałowa

wiosenna 

wiśniowa 

zielona

6

H. Sienkiewicza

PIąTKI
2017
20.01 
17.02
17.03
21.04 
19.05 
16.06
21.07 
18.08 
15.09
20.10 
17.11 
15.12

i. daszyńskiego 

ks. dz. bochenka W T O R K I

Milicka

piwniczna 

pl. M. J. piłłsudskiego

Solna 

Stawowa 3 1

t. Kościuszki 17 14 14 11 9 6 4 16* 12 10 7 5

9 Maja 31 28 28 25 23 20 18 29 26 24 21 19
PIąTKI

2017
27.01 
24.02
 24.03
28.04 
26.05 
23.06
28.07 
25.08 
22.09
27.10 
24.11
22.12 

b. Głowackiego 

Jana Matejki

Kościelna 

Leśna 

Lipowa 

Michała drzymały

obrońców pokoju 

UWAGA! Kolorem czerwonym i gwiazdką  oznaczono daty odstępstw od wyznaczonych dni tygodnia 
na wywóz odpadów komunalnych  w związku  z przypadajacymi w danym tygodniu świętami.

pojemniki należy wystawiać przed posesję na dzień przed terminem odbioru. odbior odpadów 
odbywa się od godz 6.00 rano! pojemniki nie wystawione nie będą opróżniane.
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 Na zaproszenie organizato-
rów, Marty Lasoty-Łysoń, Lu-
cyny Lasoty, Anny Balickiej, 
Renaty Andruszków oraz Pawła 
Taźbirka, udział w tym magicz-
nym widowisku otoczonym aurą 
nadchodzących Świąt Bożego Na-
rodzenia, wziął burmistrz Marek 
Długozima oraz starosta powiatu 
trzebnickiego Waldemar Wy-
socki. Pomysłodawcy projektu 
przywitali zaproszonych gości, 
jednocześnie dziękując za licz-
ne przybycie. Szczególne słowa 
wdzięczności trafiły do burmi-
strza. – To dla nas kolejna szan-
sa na zrealizowanie pomysłów 

i zaprezentowanie utalentowa-
nych dzieci i młodzieży z naszych 
szkół – powiedziała Marta Lasota
-Łysoń i dodała: – Dziękujemy za 
przychylność dla naszych projek-
tów i udostępnienie sali kinowej. 
Jest to szczególne dla nas miej-
sce, w którym zawsze możemy 
liczyć na życzliwość pracowni-
ków, a nasi podopieczni czują się 
w nim bezpiecznie i komfortowo.
 Widowisku zaprezentowane-
mu szerokiej publiczności w for-
mie spektaklu teatralnego, przy-
świecała idea promocji uczniów 
o różnorodnych talentach, dzia-
łanie na rzecz integracji, zapo-

bieganiu społecznemu wyklu-
czeniu oraz stygmatyzacji osób 
niepełnosprawnych intelektual-
nie. W tegorocznym widowisku 
teatralnym udział wzięło blisko 
osiemdziesiąt osób, w tym absol-
wenci Liceum Ogólnokształcące-
go: Marta Łuczkowska, Małgo-
rzata Adamczyk, Adam Rokosz, 
Miłosz Łapiński oraz Jakub Pęcz-
kowski. 
 - Podczas realizacji każdego 
spektaklu, który trwa kilka mie-
sięcy, niezbędna jest pomoc i pra-
ca zgranego zespołu ludzi o róż-
norodnych talentach i wielkich 
sercach. Dziękujemy dyrektor 
Powiatowego Zespołu Szkół nr 
1 Danucie Szuber oraz dyrektor 
Powiatowego Zespołu Specjal-
nych Placówek Szkolno – Wycho-
wawczych Mieczysławie Grubej 
za znaczący wkład w organizację 
spektaklu. Pracownicy Powiato-
wego Zespołu Specjalnych Placó-
wek Szkolno–Wychowawczych: 
Dorota Tabor, Lila Zajączkowska, 
Agnieszka Urbanowicz, Mag-
dalena Wilamowska, Elżbieta 

Zarzeczna, Rafał Gajski, Agata 
Reguła–Szczepaniak, Bogumiła 
Kubacka, Franciszek Chrobok, 
Krzysztof Zięba aktywnie wspie-
rali proces przygotowania przed-
stawienia. Justyna Łukasiewicz 
opracowała choreografię oraz 
uczyła tańca – zgodnie podkreśla-
ją organizatorki Marta Lasota-Ły-
soń oraz Lucyna Lasota.
 Uczniów biorących udział 
w spektaklu w tym szczególnym 
dniu otoczyli opieką: Agnieszka 
Książkiewicz, Beata Mąka, Karo-
lina Husar, Małgorzata Żelasko 
oraz Dariusz Just. Piękne stroje 
zostały wykonane przez: Ewę Sto-
lecką i Jadwigę Pytlik. W reali-
zacji projektu pomogli także ro-
dzice: Beata Maczuga i Sławomir 
Roszak, którzy wspierają działa-
nia i przedsięwzięcia szkolne.
- Gratuluję organizatorom po-
mysłu i pięknego przedstawienia. 
Jestem zachwycony choreogra-
fią oraz scenografią. Gratuluję 
wszystkim, którzy przygotowali 
to niezwykłe wydarzenie. Widać, 
że włożyli wiele serca w organi-

zację tego widowiska. Z wielką 
przyjemnością w niej uczestni-
czyłem – powiedział na zakończe-
nie burmistrz Marek Długozima. 
– Cieszę się, że młodzi ludzie po-
trafią się integrować i tym samym 
zwracają uwagę na problem dys-
kryminacji osób niepełnospraw-
nych – dodał.
 W spektaklu wystąpili chó-
rzyści, aktorzy i tancerze: Karo-
lina Herka, Katarzyna Bartosik, 
Wiktoria Downar–Zapolska, 
Julia Jarczewska, Klaudia Ko-
walska, Magdalena Góral, Zu-
zanna Kozicka, Aleksandra Ma-
czuga, Małgorzata Adamczyk, 
Piotr Górecki, Bartłomiej Ciba, 
Krzysztof Roszak, Bartosz Lorek, 
Bartłomiej Oświęcimski, Aleks 
Cieślak, Mateusz Balicki, Kacper 
Czarnecki, Michał Cepiel, Kac-
per Kwocz, Gracjan Dufrat, Rafał 
Frankowski, Natalia Hariasz, Ja-
nek Kendra, Natalia Jaskóła oraz 
Karolina Kurzątkowska. 
 

[mw]

Bal u Kopciuszka
„Bal u Kopciuszka” to finał projektu międzysz-
kolnego w formie widowiska teatralnego, jaki 
odbył się 1 grudnia w Gminnym Centrum Kultu-
ry w Trzebnicy. W przedstawieniu wzięli udział 
uczniowie z Powiatowego Zespołu Specjalnych 
Placówek Szkolno - Wychowawczych oraz Po-
wiatowego Gimnazjum Sportowo – Językowego. 
w Trzebnicy. 

▶ Jedną z atrakcji był występ wokalny gimnazjalistów. ▶ Spektakl był dopracowany w każdym szczególe. Zadbano także o piękne kostiumy.

▶ Dzieci z wielką przyjemnością i zainteresowaniem obejrzały widowisko „Bal u Kop-
ciuszka”.

▶ Wspaniałego widowiska pogratulowali burmistrz Marek Długozima oraz starosta 
Waldemar Wysocki.
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▶ Imponująca scenografia zachwyciła zgromadzoną publiczność.

Wesołych Świąt!

R E K L A M A

♦ terapia indywidualna (metody PNF, terapia 
manualna, Mc Kenzi, NDT Bobath,  terapia 
cranio-sacralna)

♦ ćwiczenia grupowe" zdrowy kręgosłup/ pilates

♦  biofeedback

♦  kinesiotaping

♦  lekarze specjaliści : ortopeda, reumatolog, 
neurolog, choroby tarczycy, radiolog, chirurg 

♦ KRIOKOMORA

♦ REHABILITACJA
     INDYWIDUALNA
♦  ODNOWA 
     BIOLOGICZNA
♦  FALA 
     UDERZENIOWA

REJESTRACJA:

570 90 92 92; 71 308 46 46
rejestracja@reh4u.com
www.reh4u.com

Trzebnica ul. Wrocławska 8 d

Monika krawczyk
Fizjoterapeutka

Trenerka Cantienica

kacper kowalski
Fizjoterapeuta

Instruktor narciarstwa 
zjazdowego

Urszula Marcjoniak
Fizjoterapeutka
Kinesiotaping

Piotr lewicki
Fizjoterapeuta

Masaże

Aneta Arendarska-Maj
Fizjoterapeutka

Rehabilitacja reki

lek. med. Maciej Paruzel
Chirurgia ogólna 

Chirurgia ręki 
Medycyna estetyczna

Paulina krawiec
Bony prezentowe
Krzem organiczny

lek. med. Tomasz Łukaniec
Ortopedia 

Chirurgia urazowa
Rehabilitacja

Anna Imielska
Kriokomora

Laser wysokoenerge-
tyczny

Łukasz siemież
Rehabilitacja osób na 

wózkach, „Inne oblicza 
niepełnosprawności”

A R t y K u ł  S p o n S o R o w A n y

▶ W przedstawieniu wzięło udział blisko osiemdziesiąt osób.

▶ Na zdjęciu od lewej: Anna Balicka, Renata Andruszków, Lucyna Lasota, Marta Laso-
ta-łysoń, burmistrz Marek Długozima oraz dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Trzebnicy Mieczysława Gruba.

▶ Scena z Kopciuszka.
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▶ Na ręce Heleny Jaworskiej Przewodniczącej Zarządu Rejonu Trzebnickiego kwiaty 
wraz z podziękowaniem za współpracę wręczyła Michalina Witczak - Przewodnicza 
Zarządu Okręgowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Wrocławiu. 

▶ Podczas spotkania panowała miła i rodzinna atmosfera.

PATrycjA król

 Gmina Trzebnica wsparła te 
działania i do akcji włączyła się 
już pod koniec października, 
kiedy to w Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu odbyły się wdro-
żenia i szkolenia dla wolontariu-
szy Szlachetnej Paczki. Wkrót-
ce przystąpiono do działania. 
W systemie pojawiły się opisy 
rodzin potrzebujących pomocy. 
Niektóre historie były bardzo po-

ruszające – samotność, choroby, 
niepełnosprawność. Na szczęście 
zarówno w naszym rejonie, jak 
i w całej Polsce każda rodzina za-
kwalifikowana do projektu znala-
zła swojego Darczyńcę. Najpierw 
wolontariusze odwiedzili rodzi-
ny, z którymi przeprowadzili wy-
wiad i zbadali ich potrzeby. Był 
to bardzo intensywny czas, ale 
wysiłek się opłacił – Szlachetna 
Paczka w Trzebnicy odniosła suk-
ces. W paczkach znalazły się naj-

potrzebniejsze rzeczy: żywność, 
chemia, brakujące sprzęty domo-
we, pościele, meble, ubrania, buty, 
węgiel. Darczyńcy stanęli na wy-
sokości zadania i przygotowali 
ogromne, wspaniałe paczki.
- Szlachetna Paczka w Trzebni-
cy zorganizowana została po raz 
pierwszy i była ogromnym wy-
zwaniem – mówi Adrian Ryba, 
lider rejonu. - Pomimo różnych 
przeciwności, dzięki determinacji 
i zaangażowaniu wolontariuszy, 
zdołaliśmy pomóc 18 rodzinom 
w potrzebie. Wartość paczek 
dostarczonych tym rodzinom 
wyniosła 50 000 zł. Nie udałoby 
się to, gdyby nie wsparcie przy-
chylnych nam osób prywatnych 
i instytucji. Z tego miejsca pragnę 
podziękować przede wszystkim 
wolontariuszom i darczyńcom, 
ale także burmistrzowi Gminy 

Trzebnica Markowi Długozimie 
za objęcie patronatem tego wy-
jątkowego wydarzenia oraz udo-
stępnienie nieodpłatnie obiektów 
gminnych, a także odwiedziny na 
miejscu zbiórki i osobiste wspar-
cie naszej szczytnej akcji – dodał.
 W trakcie trwającego 2 dni 
Wielkiego Finału Szlachetnej 
Paczki, wsparcie okazały lokalne 
firmy. Kawiarnia Markiza ufun-
dowała poczęstunek i pierniczki 
dla darczyńców oraz wolonta-
riuszy, Pizza On The Way oraz 
Damiano’s Ristorante Pizzeria 
przygotowały pyszne pizze, Hur-
townia Napojów PSS Społem 
i firma Mirmar zaopatrzyły wo-
lontariuszy w wodę, soki, kawę 
i herbatę, firmy Kazan i Adria 
zapewniły transport, a firma Alex 
– materiały biurowe i papiernicze 
oraz balony i bibułę do dekora-

cji magazynu. Gminne Centrum 
Kultury i Sportu wsparło projekt 
udostępniając halę sportową na 
magazyn oraz inne pomieszcze-
nia do przechowywania mebli dla 
potrzebujących rodzin. 
 Jaki jest efekt Szlachetnej 
Paczki w Trzebnicy w liczbach? 
18 szczęśliwych rodzin, kilka-
set kartonów z paczkami o łącz-
nej wartości 50 000 zł, dziesiąt-
ki zaangażowanych ludzi, setki 
przejechanych kilometrów, wiele 
zarwanych nocy i kilkunastu 
wolontariuszy pracujących przez 
wiele godzin na dobę. Jest jedna 
rzecz, której nie da się policzyć 
ani zmierzyć: radość i wdzięcz-
ność osób otrzymujących pomoc. 
Był to  niezwykły czas spełniania 
marzeń, a momenty wręczania 
paczek na długo zapadną w pa-
mięci również wolontariuszy.  

Szlachetna Paczka po raz pierwszy w Trzebnicy!

W dniach 10-11 grudnia odbył się Wielki Finał 
Szlachetnej Paczki. Był to dzień, w którym 18 
rodzin z naszego rejonu otrzymało wymarzoną 
pomoc. Ta znana w całej Polsce akcja stowarzy-
szenia Wiosna zagościła również w Trzebnicy!

▶ Od lewej: Laurence Lacuisse (Franzuzka mieszkająca we Wrocławiu), darczyńca 
jednej z rodzin, burmistrz Marek Długozima, Adrian Ryba - lider Szlachetnej Pacz-
ki Rejon Trzebnica, Jacek Warszewski, Patrycja Król, Aleksandra Prokopczyk - wo-
lontariusze SzP

Spotkanie opłatkowe seniorów
 W uroczystej wigilii udział wzię-
ło blisko 80 osób.  Byli to w więk-
szości członkowie trzebnickiego 
oddziału związku z Przewodniczą-
cą Zarządu Rejonowego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Heleną Jaworską, a także zaprosze-
ni goście na czele z burmistrzem 
Markiem Długozimą, Michaliną 
Witczak - Przewodniczącą Zarządu 
Okręgowego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów we Wrocła-
wiu, proboszczem  parafii Czeszów 

-  ks. Jackiem Tomaszewskim, któ-
remu towarzyszyli emeryci z Czesz-
owa wraz z sołtys wsi - Beatą Boro-
wiak i Marianną Ogonowską. 
 Spotkanie rozpoczęło się od 
krótkiego przemówienia gospoda-
rza miasta, który życzył wszystkim 
zebranym zdrowia, pogody ducha 
i miło spędzonych świąt Boże-
go Narodzenia w gronie rodziny 
i przyjaciół. Podziękował również 
prezes  Helenie Jaworskiej za do-
brą współpracę oraz zaangażowa-

nie w prowadzenie koła Emerytów 
i Rencistów. Po odmówieniu przez 
ks. Jacka Tomaszewskiego modli-
twy, przyszedł czas na dzielenie się 
opłatkiem i składanie życzeń. Nie 
mogło zabraknąć wigilijnego barsz-
czu z krokietem i domowego ciasta 
przygotowanego przez członkinie 
związku. Na zakończenie odbył się 
koncert kolęd w wykonaniu ks. pro-
boszcza Jacka Tomaszewskiego.  

[em]

W restauracji Ratuszowa odbyło się spotka-
nie wigilijne członków Rejonowego Związ-
ku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Wzięła 
w nim udział liczna grupa seniorów z Trzebni-
cy i okolic, dla których przygotowano poczę-
stunek. Wydarzenie wsparł burmistrz Marek 
Długozima.

▶ łukasz Ryba, tata Adriana, burmistrz Marek Długozima i Adrian  Ryba inicjator 
Szlachetnej Paczki w Trzebnicy.
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▶ Tradycyjne dzielenie się opłatkiem burmistrza z  Maria Korzeniowską.

▶ Pamiątkowe zdjęcie burmistrza Marka Długozimy z prezes UTW Ireną Kahalik oraz chórem UTW pod kie-
rownictwem Joanny Nieradki.

▶ W spotkaniu wigilijnym wzięli udział słuchacze UTW oraz zaproszeni goście.

▶ Ś w i ą t e c z n e  ż y c z e n i a  b u r m i s t r z  z ł o ż y ł  A g n i e s z c e 
Z e g a r o w s k i e j .

Spotkanie wigilijne UTW

 Na spotkanie opłatkowe przy-
byli zaproszeni goście m.in. 
burmistrz Marek Długozima, 
starosta powiatu trzebnickiego 
Waldemar Wysocki, ks. dzie-
kan Jerzy Olszówka SDS, ks. 

proboszcz parafii pw. Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła Bogdan 
Grabowski, rektor kościoła pw. 
Czternastu Świętych Wspomo-
życieli ks. Andrzej Uruski, dy-
rektor Gimnazjum nr 1 Elżbieta 

Nowak, dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie Zofia 
Kaczmarek. Na początek wszyst-
kich zgromadzonych przywitała 
prezes Stowarzyszenia Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku „Tęcza” 
Irena Kahalik, która korzystając 
z okazji podziękowała za tak licz-
ne przybycie.  
 W programie artystyczno-mu-
zycznym znalazły się m.in. wy-
stęp Izabeli Możdżeń z zespołu 
Im Fanki Tim oraz przezabawne 
jasełka pt. „Zapomniane scenki 
z szopki betlejemskiej”, czyli roz-
mowa Anioła Pi-aru z Aniołem 

Reklamy. Wigilijne spotkanie 
uświetnił także koncert chóru 
UTW pod przewodnictwem Jo-
anny Nieradki, który przepięknie 
zaśpiewał kolędy i tym samym 
wprowadził wszystkich w ma-
giczny, świąteczny nastrój. Jako 
ostatni zaprezentowali się uczest-
nicy warsztatów poetyckich pro-
wadzonych przez Annę Marię 
Musz. Swoje wiersze świąteczne 
przygotowane specjalnie na tę 
okazję przeczytali Kazimierz No-
wak, Regina Wiatr oraz Danuta 
Tylus. Następnie goście oraz słu-
chacze UTW przystąpili do tra-

dycyjnego połamania się opłat-
kiem i wigilijnego poczęstunku.
Za zaproszenie podziękował bur-
mistrz Marek Długozima: - Dzię-
kuję, że mogłem zasiąść wspólnie 
z Państwem przy tym stole wigi-
lijnym i spędzić ten wyjątkowy 
czas. Wszystkim uczestnikom 
chcę złożyć najserdeczniejsze ży-
czenia, aby Boże Narodzenie było 
wypełnione spokojem, nadzieją 
i radością, a nadchodzący Nowy 
Rok obfitował w sukcesy i po-
myślność.

[mc]

W czwartek 15 grudnia słuchacze Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku w Trzebnicy spotkali 
się w sali Retro, aby symbolicznie połamać się 
opłatkiem i wspólnie świętować nadchodzące 
Boże Narodzenie.

Masz problem? 
Pomagamy profesjonalnie

nowo  otwarta
Kancelaria  Radcy  Prawnego

Stefan  Dzido 
ul. Obrońców Pokoju 8

Trzebnica   tel. 512 185 364

R E K L A M A

autocraft@onet.pl

tel. 713 870 266
       501 438 918
       512 087 592
       502 705 365

Milicka 31

GODZINY OTWARCIA:

pn. - pt.   8:00 - 17:00
sob.          9:00 - 13:00

części samochodowe
Trzebnica

www.autocraft.net.pl

R E K L A M A
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▶ Narada drużyny przed meczem.

▶ Przedstawiciele TSSR Polonia Trzebnica podziękowali burmistrzowi za wsparcie. 
Zapewnili, że zrealizują cel jaki przed nimi postawił - awans do IV, a następnie do III 
Ligii. Na zdjęciu: Krzysztof Ulatowski wiceprezes, Sławomir Kołodziej trener, bur-
mistrz Marek Długozima, Kamil Kwaśniak prezes oraz Krzysztof Wołczek kapitan 
drużyny. 

 Ostatni mecz w tej fazie gru-
powej Polonia zagrała z Piastem 
Żerniki (Wrocław). Spotkanie od-
było się 26 listopada na Stadionie 
Miejskim Fair Play Arena i zakoń-
czyło się wynikiem 4:1 dla druży-
ny z Trzebnicy. Łącznie w rundzie 
jesiennej biało-niebiescy zdobyli 58 
bramek, a stracili tylko 8. 

 - Dziewiętnaście zwycięstw 
z rzędu to naprawdę ogromny suk-
ces! Jeszcze przed meczem ostatniej 
kolejki z Piatem Żerniki wiedzieli-
śmy, że mistrzostwo jesieni zostanie 
w Trzebnicy. To, że niedawno spa-
dliśmy do „okręgówki” nie oznacza 
dla nas przegranej. Wyciągnęliśmy 
wnioski i nadal będziemy walczyć 

o kolejne punkty oraz utrzymanie 
wyniku – powiedział prezes TSSR 
Polonia Trzebnica Kamil Kwaśniak. 
- Teraz czekamy na rundę wiosen-
ną, kiedy to podopieczni Sławomi-
ra Kołodzieja udowodnią, że stać 
ich na awans z pozycji lidera grupy 
i powrót do IV Ligii – dodał.
 Co zatem spowodowało, że pił-
karze Polonii tak świetnie poradzili 
sobie w rundzie jesiennej? Prezes 
klubu tłumaczy, że zmiany jakie 
zaszły w strukturze klubu, a także 
wspólnie przyjęta strategia z tre-
nerem to tylko niektóre elementy, 
które przyczyniły się do sukcesu 
trzebnickich piłkarzy. - Pomogła 
nam także obecność byłych za-
wodników WKS Śląsk Wrocław 
- Krzysztofa Ulatowskiego, Krzysz-
tofa Ostrowskiego oraz Krzysztofa 
Wołczka, którzy swoim cennym 
doświadczeniem wzbogacili na-
szą drużynę. Warto nadmienić, że 
wiosną szansę debiutu w pierwszej 
drużynie dostaną juniorzy: Jakub 
Falfura i Karol Łoposzko. Młodzi 
zdolni piłkarze ciężko pracowali 

przez cały sezon, dlatego zasłużyli 
na to wyróżnienie - podkreślił pre-
zes i dodał: - To również ogromna 
zasługa burmistrza Gminy Trzeb-
nica Marka Długozimy, który 
wspiera nas finansowo, dzięki cze-
mu klub stale się rozwija. Obecnie 
mamy 16 grup młodzieżowych, bli-
sko 300 dzieci - chłopców i dziew-
czynek. To oni są przyszłością klu-
bu. 
- Gratuluję sukcesu i trzymam 
kciuki za rundę wiosenną. Mam 
nadzieję, że te wyniki będą kon-
tynuowane w przyszłości. Liczę, 
że pomoże w tym rozbudowa Sta-
dionu Miejskiego Fair Play Arena. 
W ramach planowanej inwestycji 
zostaną rozbudowane i zadaszone 
trybuny, powstanie także nowy 
budynek zaplecza sportowego wraz 
kompleksem odnowy biologicz-
nej. Wszystko po to, aby podnieść 
komfort treningów piłkarzom Po-
lonii - powiedział burmistrz Marek 
Dugozima. 

[mc]

Polonia mistrzem jesieni!
Znakomita obrona, skuteczna ofensywa, 
kolejne gole i zwycięstwa – tak w skrócie 
można podsumować jesienną rundę roz-
grywek wrocławskiej klasy okręgowej 
piłkarzy Polonii Trzebnica. Wygrywając 
wszystkie spotkania zdominowali przeciw-
ników i uplasowali się na szczycie tabeli. 
Teraz pozostaje im utrzymać ten wynik 
i zrealizować cel, jaki postawił przed nimi 
burmistrz Marek Długozima, czyli awans 
do IV Ligii.

KLASA OKRęGOWA  
SEZON 2016/2017

Msc. Klub pkt.

1. polonia trzebnica 45

2. piast żerniki 37

3. zachód Sobótka 31

4. Energetyk Siechnice 29

5. Strzelinianka Strzelin 29

6. polonia Środa Śląska 26

7. czarni Jelcz Laskowice 25

8. widawa bierutów 21

9. Kp brzeg dolny 19

10. KS żórawina 16

11. wratislavia wrocław 16

12. olimpia oleśnica 15

13. dolpasz Skokowa 14

14. zjednoczeni łowęcice 11

15. czarni Kondratowice 6

16. LKS brożec 6

▶ W górnym rzędzie od lewej: Krystian łącki, Piotr Czarnecki, Rafał Miazgowski, Przemysław Stasiak, Kacper Belica, Jacek Nawrot, Artur Wawrzykowski. W środkowym rzędzie 
od lewej: Przemysław Migdał (sekretarz), Marcin Adamczyk, Krzysztof Ostrowski, Jakub Czternastek, Karol Buchla, Tomasz Szandrocho, Marcin Waliszczak, Kamil łukojć, 
Maciej Waliszczak, Paweł Kapinos (członek zarządu), Tomasz Stępień (skarbnik). Dolny rząd od lewej: Przemysław Marduła, Michał Wesołowski, Krzysztof Ulatowski (wice-
prezes), Kamil Kwaśniak (prezes), Marek Długozima (burmistrz Gminy Trzebnica), łukasz Kuczer, Adam Miazgowski, Rafał Bucki, Sławomir Kołodziej (trener). Nieobecny na 
zdjęciu jest Krzysztof Wołczek (kapitan).
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W sobotę 3 grudnia w hali sportowej Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu rozegrano Mikołajkowy Tur-
niej Skrzatów w Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza 
Gminy Trzebnica. W zawodach uczestniczyli naj-
młodsi piłkarze z Polonii Trzebnica oraz UKS Szkółka 
Piłkarska Milicz. Tego dnia oprócz sportowych emocji 
było dużo radości i uśmiechu.

 W turnieju wzięły udział czte-
ry drużyny Polonia Trzebnica oraz 
zawodnicy z Milicza. Mecze roze-
grano metodą „każdy z każdym”. 
Na boisku młodzi piłkarze poka-
zali talent i futbolowe umiejętności. 
Z wielkim zapałem i zaangażowa-
niem walczyli o każdą piłkę oraz 
kolejne bramki. Jednak w tym dniu 
to nie rywalizacja a dobra zabawa 
była najważniejsza. Ponadto roz-
grywki stanowiły doskonałą okazję, 
aby przypomnieć najmłodszym za-
sady gry fair play. W trakcie turnie-
ju panowała znakomita atmosfera. 
Kibice, którzy zasiedli na trybunach 

gorąco dopingowali swoich fawo-
rytów. Na zakończenie wszystkie 
drużyny otrzymały puchar ufundo-
wany przez burmistrza Marka Dłu-
gozimę, a każdy z piłkarzy dostał 
pamiątkowy dyplom, medal oraz 
mikołajkowy prezent. - Bardzo lu-
bię grać w piłkę nożną. Cieszę się, że 
mogłem wziąć udział w tym turnie-
ju, bo było naprawdę super. Najfaj-
niejsze było to, że na koniec dosta-
liśmy medale i paczkę od Mikołaja. 
Mam nadzieję, że w przyszłym roku 
również zagram – powiedział jeden 
z uczestników turnieju. 

[mc]

Futbolowy Turniej Mikołajkowy

▶ Na boisku mali zawodnicy dali z siebie wszystko. Jednak tego dnia liczyła się dobra 
zabawa. 

▶ Na koniec turnieju wszystkie drużyny otrzymały puchar.

▶ Każdy mały piłkarz dostał pamiątkowy medal, dyplom i mikołajkową paczkę.

R E K L A M A

Korzystając z kolejnej akcji „Dzieci 
na stadionie” uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 odbyły wycieczkę 
na mecz pomiędzy WKS Śląskiem 
Wrocław a Legią Warszawa. Na sta-
dionie padł rekord frekwencji i było 
22 tysiące widzów! Wśród nich 

również uczniowie z Trójki. Dzięki 
uprzejmości pana Roberta Wojtasi-
ka zostali wyposażeni w szaliki Ślą-
ska oraz otrzymali koszulki z her-
bem drużyny. Bardzo serdecznie 
dziękujemy za tę pomoc. Na meczu 
byli z uczniami: Pani Małgorzata 

Gadawska, Paweł Wolski, Wojciech 
Kabat oraz państwo Edyta i Piotr 
Lorek, a także Pan Czesław Miś. 
Dziękujemy za pomoc w organizacji 
wyjazdu. Hej Śląsk!  

Wojciech Kabat

Dzieci na meczu WKS Śląsk
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▶ Jasełka dostarczyły publiczności wielu wrażeń i wzruszeń.▶ Mali artyści swoim występem stworzyli wyjątkową świąteczną 
atmosferę.

MonIkA WIlgA

 Wszystkich przybyłych gości, 
na czele z burmistrzem Mar-
kiem Długozimą oraz ks. dzie-

kanem Jerzym Olszówką i ks. 
Andrzejem Uruskim, przywitała 
dyrektor Agnieszka Mandry-
ga: - Jestem bardzo szczęśliwa, 
że dzięki uprzejmości gospoda-

rza naszego miasta, burmistrza 
Marka Długozimy, możemy w tej 
pięknej sali spotkać się i wspólnie 
w świątecznej atmosferze cieszyć 
się nadchodzącymi świętami. 
Dziękuję także za dotychczasową 
owocną współpracę, bez której 
nasz rozwój nie byłby możliwy 
– powiedziała dyrektor. Podzię-
kowała również nauczycielom za 
doskonałe przygotowanie dzieci  
i pogratulowała rodzicom utalen-
towanych pociech i przepięknie 
wykonanych kostiumów.
 Tuż przed rozpoczęciem ja-
sełek burmistrz, przekazał na 
ręce dyrektor Agnieszki Man-
drygi serdeczne gratulacje i wy-
razy uznania dla wszystkich by-
łych i obecnych pracowników 

oraz wychowanków przedszkola 
i uczniów szkoły, którzy wspólnie 
budują imponujący dorobek dy-
daktyczny i wychowawczy. 
 - Gratuluję wspaniałego przed-
stawienia. Jasełka Bożonarodze-
niowe to wyjątkowe przedstawie-
nie, które wprowadza wszystkich 
w świąteczny nastrój, dostarcza 
wielu wrażeń i wzruszeń dzie-
ciom, rodzicom i wszystkim któ-
rzy uczestniczą w uroczystości. 
Ogromnie się cieszę, że tak licznie 
przybyli Państwo na dzisiejszy 
występ. Frekwencja pokazuje, że 
decyzja o budowie nowej, więk-
szej sali sportowo-widowiskowej, 
była słuszna – powiedział bur-
mistrz i dodał: - Dzisiejsze spo-
tkanie i przypadające rocznice są 

doskonałą okazją, by podzięko-
wać Pani dyrektor za wieloletnią 
współpracę, której owoce służą 
najmłodszym.
 Jasełka rozpoczął występ ab-
solwenta przedszkola Janka Sa-
downika. Utalentowany młody 
artysta, grą na saksofonie utwo-
ru „Nie było miejsca dla Ciebie”, 
wprowadził wszystkich w dosko-
nały nastój świąteczny. Na scenie 
pojawiło się 138 wychowanków 
Przedszkola i Szkoły. Niezapo-
mnianym momentem przedsta-
wienia był występ Amelii Lubicz 
– Miszewskiej, która zagrała na 
skrzypcach „Cichą Noc” i Justyny 
Mandrygi, która zaśpiewała „Ma-
rio czy Ty wiesz?” – absolwentek 
placówek. 

Jasełka Bożonarodzeniowe
Z okazji 20. rocznicy powstania Przedszkola Integracyj-
nego i 15. rocznicy utworzenia Językowej Integracyjnej 
Szkoły Podstawowej im. Aniołów Stróżów w Trzebnicy, 
11 grudnia na scenie Gminnego Centrum Kultury i Spor-
tu, odbyły się Jasełka Bożonarodzeniowe. Na zaprosze-
nie dyrektor Agnieszki Mandrygi udział w uroczystości 
wziął Burmistrz Gminy Trzebnica – Marek Długozima. 
Koordynatorem przedsięwzięcia była Agnieszka Wałej-
ko przy współudziale: Barbary Kaczmarczyk, Joanny 
Wojciechowskiej i Ireny Marczakovej.

▶ 11 grudnia sala Gminnego Centrum Kultury wypełniła się po brzegi publicznością, a wszystko za sprawą Jasełek 
Bożonarodzeniowych, zorganizowanych z okazji 20. rocznicy powstania Przedszkola Integracyjnego i 15. rocznicy 
utworzenia Językowej Integracyjnej Szkoły Podstawowej.

▶ Burmistrz Marek Długozima podziękował dyrektor 
Agnieszce Mandrydze za wieloletnią współpracę.

▶ Pokaz tańca w wykonaniu dzieci.▶ Barwne kostiumy małych aktorów wzbogaciły całe przedstawienie. 
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Poszukiwanie Św. Mikołaja SP Boleścin

 W tym roku uczniowie klas 
I-III wraz z wychowawcami ze 
Szkoły Podstawowej w Boleści-
nie przeżyli wyjątkowe spotkanie 
ze Świętym  Mikołajem. Dzieci 
z młodszych klas pojechały aż do 
Kościana, aby osobiście go poszu-
kać. Najpierw wszyscy udali się do 
domu gospodyni, która opowie-
działa o tradycjach bożonarodze-
niowych, a następnie przedstawiła 

tajemniczych gości: Górala, renife-
ra Henia i delfina Nufrika. Ucznio-
wie wraz z bohaterami udekoro-
wali pierniki, zaśpiewały kolędy 
i ubrały choinkę. Po wzorowym 
wykonaniu zadań zostały zapro-
wadzone do Fabryki św. Mikoła-
ja. Tam każde dziecko z osobna 
mogło szepnąć do ucha, jakie jest 
jego największe marzenie i otrzy-
mując świąteczny upominek. 

Drugim punktem wycieczki był 
pokaz i nauka savoir vivre przy 
stole. Uczniowie zostali przyjęci 
w eleganckiej restauracji, gdzie 
zjedli trzydaniowy posiłek. Z pew-
nością przeżyte chwile na długo 
pozostaną w pamięci podopiecz-
nych.

 D. Surma

 W dniach od 30 listopada do 
2 grudnia uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Masłowie w ramach 
edukacji kulturalnej udali się 
do Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu, gdzie wystawiano trzy 
spektakle teatralne.Dzieci z klas 
0-III obejrzały "Księgę dżungli" 
przygotowaną przez grupę ar-
tystów z Wrocławskiego Teatru 

"Panteatr". Uczniowie klasy IV 
i VI podziwiali aktorów Teatru 
Moich Marzeń w musicalu "W 80 
dni dookoła świata", natomiast 
uczniowie klasy V obejrzeli peł-
ne nostalgii przedstawienie pt. 
"Mały Książę" również  wysta-
wione przez panteatr. Spektakle 
zachwyciły scenografią, barw-
nymi kostiumami, wyrazistymi 

postaciami oraz wspaniałą mu-
zyką, dostarczając młodym wi-
dzom wiele pozytywnych wrażeń 
i emocji. Po przedstawieniach od-
były się krótkie warsztaty teatral-
ne, na których uczniowie poznali 
arkana sztuki aktorskiej. Czeka-
my na kolejne spektakle w GCKiS 
w Trzebnicy!       

      [aszm]

Teatralny zawrót głowy SP Masółów

Kiermasz bożonarodzeniowy Boleścin

Niezwykłe choinki, kolorowe 
bombki, stroiki oraz aniołki, 
bałwanki i wianki to tylko część 
przepięknych ozdób świątecz-
nych, jakie wykonali uczniowie 
wraz z rodzicami i nauczycielami 
ze Szkoły Podstawowej w Bole-
ścinie. Wszystkie te wspaniałości 
można było nabyć na Kiermaszu 
Bożonarodzeniowym, który od-
był się w dniach 12-19 grudnia 
w Urzędzie Miejskim w Trzebni-
cy. Dekoracje wykonane ręcznie 
cieszyły się dużym zainteresowa-
niem wśród mieszkańców, którzy 
byli zachwyceni pomysłowością 

i dbałością wykonania. - Wszyst-
kie ozdoby są wspaniałe i ciężko 
się zdecydować. Ja jednak wy-
brałam prześliczny stroik i mam 
nadzieję, że wśród potraw wigi-
lijnych doskonale będzie zdobić 
stół świąteczny. Widać, że wszy-
scy włożyli dużo serca w przygo-
towanie tych cudownych deko-
racji – powiedział pani Elżbieta 
z Trzebnicy. Warto zaznaczyć, że 
cały dochód ze sprzedaży ręko-
dzielniczych wyrobów świątecz-
nych zostanie przeznaczony na 
potrzeby szkoły.

[mc]

Przedszkolaki z podziękowaniem u burmistrza

 Dzieci z Przedszkola nr 2 im. 
Polskiej Niezapominajki odwie-
dziły burmistrza Marka Długo-
zimę, by osobiście podziękować  
za zaproszenie i zorganizowanie 
w Gminnym Centrum Kultury 
spotkania z Mikołajem. Przedszko-
laki z XII grupy wraz z opiekunką 
panią Agata Pomorską, przyszły 
do burmistrza, by zaśpiewać ko-
lędę, złożyć  gospodarzowi miasta 
życzenia świąteczne i wręczyć wła-
snoręcznie wypieczone i ozdobione 
pierniczki. Podczas wizyty, mali 
goście podziękowali burmistrzowi 
za zorganizowanie i zaproszenie 
ich na mikołajki,  zorganizowane 

przez Gminę Trzebnica w Gmin-
nym Centrum Kultury, podczas 
których przewidziano dla nich 
szereg bezpłatnych atrakcji. Było 
to m.in. przedstawienie teatralne 
w wykonaniu pracowników GCK 
oraz projekcja filmu „Uwolnić Mi-
kołaja!” Wizyta maluchów w Urzę-
dzie Miejskim była też okazją do 
odwiedzenia kiermaszu przygo-
towanego przez uczniów i grono 
pedagogiczne ze Szkoły Podstawo-
wej w Boleścinie. Na koniec wizyty 
burmistrz wręczył wszystkim słod-
kie upominki. 

[em]

Jesienne nakrycia głowy

 15 listopada w Szkole Podstawo-
wej nr 2 odbył się konkurs na naj-
ładniejsze jesienne nakrycie głowy. 
Konkurs został zorganizowany po 
raz pierwszy i jest efektem współ-
pracy nauczycielek: Pauliny Pier-
chorowicz-Rączki oraz Ilony Rud-
kiewicz. Wszystkie nakrycia głowy 
uczniowie wykonywali samodziel-
nie w domu, a do dyspozycji mieli 
wszelkie materiały kojarzące się 
z jesienią – szyszki, kasztany, żołę-
dzie, liście. Kapeluszom nie brako-
wało oryginalności i artystycznego 
wyglądu, a każdy z nich był wy-

konany z wielką dbałością o deta-
le. W konkursie wzięło udział 20 
uczniów łącznie z 8 klas. Ich prace 
metodą głosowania oceniało jury – 
pozostali uczniowie klas biorących 
udział w konkursie. Wybieg, po 
którym przechadzali się uczestnicy 
konkursu prezentując swoje kape-
lusze, przypominał ten prawdziwy, 
znany z pokazów mody. Sprawiły 
to odpowiednie dekoracje i muzy-
ka. Publiczność nagradzała wszyst-
kie prace gromkimi brawami, 
a emocje podczas głosowania się-
gały zenitu. Na czas liczenia głosów 

dzieciom przedstawiony został film 
pokazujący historię mody. W kon-
kursie na najpiękniejsze nakrycie 
głowy I miejsce zajął Dawid Pałys 
z klasy V B, II zaś Gosia Dmytryk 
z V C, a III miejsce ex aequo Kor-
nelia Szklarz i Patryk Herner z V C. 
Dodatkowo jury przyznało także 
nagrodę specjalną za oryginalność 
Indze Franaszek, również z klasy V 
C.  Warto dodać, że z kapeluszy zo-
stanie stworzona wystawa i gazet-
ka, które zaprezentowane zostaną 
w holu szkoły.       

Patrycja Król
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InfoR mAT oR 
GmInnEGo CEnTRum KulTuRY I SpoRTu

LISTOPADkULTURa
KONTAKT I GODZINY PRACY: GCKiS ul. Prusicka 12 / tel. 71 312 09 47 
poniedziałek – piątek / 7:30-20:00, soboty / 10:00-18:00

ARTKawiarnia – Miejsce dla Ciebie! 
Poniedziałek – czwartek 10:00 – 20:00, piątek – niedziela 10:00 – 22:00

wYDaRZenia kULTURaLne:
22 grudnia / 17:00 / Koncert Kolęd Szkoły Muzycznej / Sala Widowiskowa
19 – 23 grudnia / Owocowy Zawrót Głowy / CH Marino
31 grudnia / Bal Sylwestrowy / 420 zł od pary / Sala Retro / więcej pod nr 724-574-580
14 – 15 stycznia / Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Konkurs plastyczny dla dzieci  „Gwiazdowy Anioł” 
  / termin składanie prac do 23 grudnia
Konkurs fotograficzny WOŚP „Historia jednego serca” 
  / termin składania prac do 29 grudnia
Organizujemy urodziny dla dzieci w Art Kawiarni! Szczegóły: 724-574-580_________________________________________________________
Dodatkowy nabór do sekcji GCKiS 
  – informacje na gckis.trzebnica.pl lub 785 922 332
Informujemy, że w związku z przerwą świąteczną w dniach 23 grudnia - 31 grudnia 
zajęcia sekcji GCKiS nie będą się odbywały. Zapraszamy ponownie od 2 stycznia. 
_____________________________________________________________

kino PoLonia 3D
KONTAKT I GODZINY PRACY / GCKiS ul. Prusicka 12 / tel. 71 312 12 43, 71 312 09 47 

Kasy Kina / piątek – wtorek / od 14:00 
  - zamykamy 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu

CENNIK - bilet normalny 18 zł / ulgowy 14 zł / Rodzina 3+ 50% zniżki 
  / więcej na stronie
REPERTUAR – bieżący tydzień na plakacie / kolejny na stronie gckis.trzebnica.pl
każda sobota / 12:00 / Kino Juniora / wstęp wolny
tanie wtorki / bilety norm. 14 zł, ulg. 9 zł
Fanpage Kina Polonia 3D: facebook.com/kinopolonia3dtrzebnica

PRemieRY:

28 grudnia / ŁOTR 1 – Star Wars. Historie
6 stycznia / Józef i Maryja

wYsTawY
9 – 31 grudnia / Dobry czas pod choinką / wystawa w ramach Trzebnickiego Fe-
stwalu Tradycji i Obrzędów/ Galeria Parter

18 listopada – 31 grudnia / Prezentacja lokalnych twórców sztuki plastycznej, 
literatura, rzeźba w ramach Art Wrzosowiska 2016 / Sala im. F. Mułki
15 grudnia – 30 stycznia / Jak pachną święta Bożego Narodzenia / wystawa 
ceramiki, malarstwa, rękodzieła/ Warsztaty Terapii Zajęciowej, Katarzyna Belska, 
Anna Kędzierska, Danuta Dereniowska, Mieczysław łokietko / Galeria Poddasze
styczeń 2017 / Spotkanie ze Św. Mikołajem / wystawa malarstwa / Pracownia 
Malarstwa GCKiS / sala kameralna

sPoRT
W ramach programu Trzebnicka Rodzina 3+ serdecznie zapraszamy do nieodpłatne-
go korzystania (2 godz. tygodniowo) z Hali Sportowej przy ul. Kościelnej 9. Chętnych 
prosimy o rezerwację z tygodniowym wyprzedzeniem. Dostępne terminy i godziny, a 
także rezerwacja pod numerem tel. 71 312 11 71.
KONTAKT I GODZINY PRACY: Hala Sportowa ul. Kościelna 9 / tel. 71 312 11 71
poniedziałek – piątek / 7:30 – 15:30

GoDZinY oTwaRCia oBiekTÓw sPoRTowYCH:

Stadion Miejski FAIR PLAy ARENA / bieżnia dla biegaczy na stadionie
poniedziałek – piątek / 8.00-20.00, sobota / 12:00-18:00, niedziela / nieczynny poza 
godzinami meczy ligowych

Kompleks Boisk Orlik ul. Oleśnicka
poniedziałek - piatek / 12:30-20:30, sobota – niedziela / 12:00-18:00

Lodowisko Miejskie - Kompleks Boisk Orlik
Już wkrótce otwieramy kolejny sezon łyżwiarski. Lodowisko Miejskie już zmonto-
wane. O terminie uruchomienia poinformujemy Państwa na plakatach oraz stronie 
gckis.trzebnica.pl  Bilet wstępu: ulgowy 3 zł, normalny 6 zł, Wypożyczenie łyżew: 
ulgowy 3 zł, normalny 6 zł, Rodzina 3+: 50% za okazaniem legitymacji.

31 grudnia / 32 Uliczny Bieg Sylwestrowy - Trzebnica 2016/
                    Bieg Dzieci i Młodzieży / 9:00
                    BIEG GŁÓWNY / 12:00
                    Bieg Rodzinny, Bieg Krasnala / 13:30
Zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych i młodzież gimnazjalna do zapisów na stro-
nie internetowej:  biegsylwestrowy.pro-run.pl (zakładka regulamin dzieci i młodzieży)

BiBLioTeka
KONTAKT I GODZINY PRACY: Ratusz / parter / 669 767 871, poniedziałek / 
10:00 – 17:00, wtorek / 9:00 – 16:00, środa prace wewnętrzne, czwartek / 11:00 – 
18:00, piątek / 9:00 – 16:00

każdy czwartek / 16:30 / W 80 pomysłów dookoła biblioteki / Rynek-Ratusz

Mikołajkowa moc atrakcji - SP Boleścin

6 grudnia uczniowie z klas IV, V i VI 
ze Szkoły Podstawowej z Boleścina 
pod opieką Krystiana Żaka, Anny 
Leszczyńskiej-Janik oraz Agnieszki 
Florczak pojechali na „Mikołajkową 
Wycieczkę” do Wrocławia. Dzie-
ci przemierzały wrocławski rynek 
i jego okolice, jednak największą 
niespodzianką okazał się Jarmark 

Bożonarodzeniowy. Świąteczne 
atrakcje w bajecznym klimacie 
wszystkich oczarowały. Po długim 
spacerze, uczniowie wraz z opieku-
nami, udali się na obiad, a następnie 
do kina, gdzie obejrzeli wzruszający 
film „Za niebieskimi drzwiami”. 
Jednak to nie był koniec atrakcji w 
tym wyjątkowym dniu! Na zakoń-

czenie wycieczki wszyscy udali się 
do kręgielni „Skybowling” do Sky 
Tower. Tam na kilku zarezerwowa-
nych torach uczestnicy wycieczki w 
pięcioosobowych grupach walczyli 
o zwycięstwo bawiąc się przy tym 
wesoło. Nawet opiekunów wciągnę-
ła gra w kręgle. To był bardzo ak-
tywnie i przyjemnie spędzony czas.
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 Tak brzmiało hasło wieczornicy, 
na którą 11 listopada zaprosiła dy-
rekcja Szkoły Podstawowej w Bo-
leścinie i zespół Mozaika działają-
cy przy Stowarzyszeniu na Rzecz 
Rozwoju Wsi Skarszyn. W tym 
roku zespół Mozaika sięgnął po 
inny repertuar niż w latach po-
przednich. Chcąc uczcić Narodo-
we Święto Niepodległości odstąpił 
od znanych nam wszystkim pie-

śni legionowych i patriotycznych, 
a przygotował program poetycko
-muzyczny. Wybrane utwory m.in. 
pieśni i wiersze: „Pieśń o domu” 
M. Konopnickiej, „W pamiętniku 
Zofii Bobrówny” J. Słowackiego, 
„Droga” Cz. Miłosza, „Rysunek” 
W. Broniewskiego, „Pokażcie mi 
piękniejszy kraj na ziemi” H. Ku-
nickiej, „Pamiętajcie o ogrodach” 
J. Pietrzaka, „Szczęśliwej drogi już 

czas” R. Rynkowskiego, „Co mnie 
tu trzyma” A. Rosiewicza odzwier-
ciedlały uczucia i emocje twórców, 
a odbiorców skłaniały do refleksji 
nad stosunkiem do ojczystej ziemi, 
rodzinnego domu i historii narodu. 
Na twarzach słuchaczy malowała 
się zaduma i wzruszenie. Dyrek-
tor Bogumiła Szermer dziękując za 
występ, zaprosiła zespół Mozaikę 
na przyszły rok, by znów wspólnie 
uczcić rocznicę odzyskania nie-
podległości.
  Halina  Wawruszczak

To nam w duszy gra

 6 grudnia pod szkołę w Ujeźdź-
cu Wielkim przyjechały autokary, 
które zabrały dzieci z przedszkola 
i klas I-III  i przywiozły do Gmin-
nego Centrum Kultury w Trzeb-
nicy. Tutaj czekało na nie wiele 
niespodzianek. Na początku dzie-
ci obejrzały piękne przedstawie-
nie teatralne, w którym pokazano 
jak ważna jest pomoc drugiemu 
człowiekowi w codziennym życiu, 
okazywanie mu szacunku, miło-

ści i wsparcia. Następnie na scenie 
pojawił się tak długo wyczekiwa-
ny przez wszystkich gość – Święty 
Mikołaj, który zaprosił na film pt. 
„Uwolnić Mikołaja”. Przedszkolaki 
i uczniowie z zapartym tchem śle-
dzili losy pewnego chłopca, który 
postanowił pomóc Mikołajowi. 
W tej miłej i radosnej atmosferze  
spędzili mikołajkowe przedpo-
łudnie. To jednak nie był koniec 
niespodzianek. Na placu przed bu-

dynkiem w swoich saniach z reni-
ferami i workiem prezentów czekał 
Mikołaj. Każde dziecko otrzymało 
słodycze i drobny upominek. Dla 
najmłodszych uczniów był to dzień 
pełen wrażeń i na pewno pozosta-
nie długo w ich pamięci. Wszystkie 
dzieci dziękują panu burmistrzowi 
Markowi Długozimie za zorgani-
zowanie takiego wspaniałego spo-
tkania mikołajkowego.

[bi]

Mikołajkowa niespodzianka

Konkurs wiedzy

 W dniu 30 listopada w Szko-
le Podstawowej w Kuźniczysku 
po raz trzeci odbył się Powiatowy 
Konkurs Wiedzy o Krajach Nie-
mieckojęzycznych klas V-VI. W 
wydarzeniu wzięli uczniowie i na-
uczyciele z następujących szkół: 
Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie, 
Szkoły Podstawowej w Zawoni, 
Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu 
Wielkim, Szkoły Podstawowej nr 
2 w Trzebnicy, Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Trzebnicy oraz Szkoły Pod-

stawowej w Kuźniczysku. Laureaci 
III Powiatowego Konkursu Wiedzy 
o Krajach Niemieckojęzycznych 
klas V-VI: I miejsce - Patrycja Bu-
dzyń kl. V z SP 3, II miejsce - Jakub 
Nowakowski kl. V SP 2, II miejsce 
- Maciej Faraniec kl. VI SP Zawo-
nia, III miejsce - Kosma Czarnik kl. 
VI SP 2, IV miejsce - Błażej Miel-
nik kl. VI SP Ujeździec Wielki , IV 
miejsce - Mikołaj Kubaszewski kl. 
V SP 3, V miejsce - Kacper Krupa 
kl. VI SP Żmigród. Uczniowie wy-

kazali się bardzo dużą znajomością 
państw, w których językiem urzę-
dowym jest język niemiecki. Wszy-
scy uczestnicy konkursu otrzymali 

pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy 
dodatkowo nagrody książkowe. 
Organizatorzy gratulują zarówno 
uczniom, jak i ich nauczycielom i 

zapraszają do udziału w konkur-
sie za rok! Organizator konkursu: 
Magdalena Bugaj – nauczycielka j. 
niemieckiego w SP Kuźniczysko.

 We wtorek 6 grudnia wszystkie 
grupy przedszkolne z Przedszkola 
nr 1 im. Krasnala Hałabały wyru-
szyły na poszukiwanie Świętego 
Mikołaja do Kreatywnego Obiektu 
Multifunkcyjnego w Miliczu. Dzie-
ci musiały wykonać kilka zadań, 
aby dotrzeć na spotkanie z uko-
chanym Mikołajem. Pierwszym z 
nich było poznanie historii drzew-
ka bożonarodzeniowego, którą 
opowiedziały dwa elfy. Następnie 
każdy przedszkolak otrzymał od 
elfa piernik oraz wskazówki, jak sa-
modzielnie ozdobić go kawałkami 
lukru. Po spakowaniu gotowych 
pierniczków do imiennych torebek 
wszystkie dzieci udały się na pocz-

tę Świętego Mikołaja. Tam wysłały 
swoje rysunki do Mikołaja. Kolejne 
zadanie czekało na dzieci w Mu-
zeum Bombek. Tutaj w tajemniczej 
atmosferze dzieci poznały w jaki 
sposób ze szklanej rurki powstają 
szklane kule. Oglądały gabloty wy-
pełnione różnorodnymi bombka-
mi  ułożonymi tematycznie. Kolej-
ne zadanie również było związane z 
bombką. Dzieci miały jak najszyb-
ciej odszukać takie w kształcie: cy-
tryny, ogórka, torebki prezentowej, 
Myszki Miki itp. 
 Na koniec przedszkolaki zatań-
czyły układ ruchowy prezentowa-
ny przez interaktywnego Mikołaja.  
Po wykonaniu wszystkich zadań 

do dzieci przyszedł długo wyczeki-
wany Mikołaj. Szczęśliwe maluchy 

zaśpiewały mu piosenkę w zamian 
otrzymały od niego słodkości.

Agnieszka Kucharska 

Spotkanie z Mikołajem 

W auli szkolnej PZS nr1 w Trzeb-
nicy 9 grudnia odbyło się VIII 
Otwarte Spotkanie Przedświą-
teczne, zorganizowane przez Sto-
warzyszenie Absolwentów i Przy-
jaciół LO w Trzebnicy i Dyrekcję 
Powiatowego Zespołu Szkół  nr1 
w Trzebnicy. W odświętnie przy-
gotowanej sali, bogato zaopatrzone 
stoiska ze świątecznymi wyrobami 
rękodzielniczymi zachęcały do za-
kupów świątecznych prezentów. 
Stoiska przygotowali: uczniowie ze 
Szkolnego Klubu Wolontariusza z 
opiekunką - p. Moniką Wojewód-

ką, opiekunowie Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej z Trzebnickiego 
Stowarzyszenia ,,Uśmiech Dziec-
ka" oraz absolwenci i sympatycy 
szkoły. Wśród przybyłych gości  
liczną grupę stanowili rodzice 
uczniów prezentujących program 
artystyczny i absolwenci z rocznika 
maturalnego 1969, którzy w tym 
dniu wyznaczyli sobie spotkanie 
koleżeńskie. Po przywitaniu  go-
ści przez dyrektor szkoły Danutę 
Szuber i prezesa Stowarzyszenia 
Małgorzatę Kolińską, wysłuchano 
nagradzanych gromkimi brawami  

przepięknych kolęd i recytacji w 
wykonaniu uzdolnionych uczniów 
szkoły. Wspaniały program arty-
styczny, nad którym czuwała pani 
Joanna Nieradka zakończył występ 
szkolnego zespołu muzycznego 
,,The coś tam" z opiekunem i jed-
nym z solistów Marcinem Lesz-
czyńskim. Po części artystycznej 
organizatorzy podziękowali drob-
nymi upominkami i słodyczami 
wszystkim zaangażowanym w 
przygotowanie spotkania, szcze-
gólnie wolontariuszom i młodym 
artystom.  Po złożeniu życzeń po-
godnych i radosnych Świąt oraz 
zakończeniu części oficjalnej kon-
tynuowano rozmowy przy kawie, 
herbatce i ciasteczkach .

        Organizatorzy

Spotkanie świąteczne
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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 - 16:15
w sprawach lokalowych 

  w każdy pierwszy wtorek 
  miesiąca w godz. od 13 - 16

pRZewoDnICZĄCy   RaDy   MIeJSKIeJ 
  dyżur w każdą środę 
   w godz. 13 - 16
w sprawie skarg i wniosków 
  w każdą środę 
  w godz. od 15:30 - 16

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 
I SPRAW   OByWATELSKICH
 71 388 81 42   wew 242

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

Urząd  stanu  cywilnego

71 3888137,  71 388 8116,  71 3888199

straż  Miejska  w  Trzebnicy 

                                               71 388 81 14

Zakład   gospodarki  Mieszkaniowej

                                               71 387 15 92

ośrodek  Pomocy  społecznej

                                               71 312 05 27

Trzebnickie   centrum   kultury  i  sportu

                                               785 922 332

Biblioteka  Miejska             669 767 871 

Hala  sportowa                      71 312 11 71

Zakład  Ubezpieczeń społecznych

              71 388 75 00, 71 388 75 80 

sąd rejonowy                71 312 12 13

Powiatowy Urząd Pracy

          71 312 11 54 ,  71 387 11 38

szpital św. jadwigi Śląskiej

             71 312 09 20    71 312 09 13

Trzebnickie  centrum Medyczne   Zdrój

                                             71 387 28 38

Zakład  gospodarki komunalnej   ergo

              71 310 99 56,  71 310 99 92

Pogotowie  Wodno-kanalizacyjne

                                                 71 310 12 16

 10 grudnia sołectwo Mału-
szyn odwiedził wspaniały gość 
– prawdziwy św. Mikołaj! Na tę 
wizytę wszyscy mieszkańcy cze-
kali z niecierpliwością, a szcze-
gólnie dzieci i ich opiekunowie, 
a także Siostry Boromeuszki i 
przedstawiciele sołectwa. Mi-
kołaja ugoszczono w przytulnej 
Kaplicy pod wezwaniem św. Izy-
dora w Małuszynie. Staruszek 
zasiadł na wygodnym krześle, 
pośrodku sali i serdecznie przy-
witał wszystkich zgromadzo-
nych. Opowiedział, w jaki spo-
sób dotarł do wioski. Nie było 

to łatwe, ponieważ w tym roku 
zabrakło śniegu. Dzięki środ-
kom z funduszu sołeckiego oraz 
„anielskiego” dla dzieciaków 
przygotowano wielkie paczki, 
które Święty Mikołaj wręczył za 
wierszyk, piosenkę i odpowiedź 
na trudne pytanie. Zarówno 
młodsi, jak i nieco starsi śpie-
wali, recytowali i rozwiązywali 
zagadki. Dwóch chłopców po-
prosiło Mikołaja, aby zrobił so-
bie  pamiątkowe zdjęcie „selfie” 
– pierwsze w swoim życiu. Na 
zakończenie Mikołaj obiecał, że 
do takich grzecznych dzieci na 

pewno przyjedzie za rok, musi 
tylko zaopatrzyć się w nową 
mapę do nawigacji, by trafić bez 
trudu, jeśli i w przyszłym roku 
znów nie spadnie śnieg. Dzię-
kujemy Świętemu Mikołajowi, 
Aniołkom i wszystkim pomoc-
nikom za tak pięknie spędzo-
ny czas! Serdecznie zapraszam 
wszystkich do Małuszyna na 
coroczne kolędowanie w stycz-
niu 2017 roku. 
 Sołtys Wsi Małuszyn
  Stanisław Krawiec

Prawdziwy święty Mikołaj w Małuszynie!

Wyczekiwany gość w Ujeźdźcu Wlk.

 Poruszenie i rumor we wtor-
kowy ranek w szkole w Ujeźdźcu 
Wielkim wydawał się nie mieć 
końca. Zniecierpliwieni uczniowie 
wyczekiwali upragnionego Święte-
go Mikołaja, bo przecież tego dnia 
przypadał 6 grudnia. W pięknie 
przygotowanej scenerii znalazł się 
czerwony tron, na którym miał 
zasiąść wspaniały gość. Po chwili  
zjawił się Mikołaj ze swoimi po-
mocnikami i worem prezentów. 
Wszyscy uczniowie byli zachwy-
ceni. Szkolna społeczność przywi-

tała go gorąco wierszykami oraz 
śpiewem, i tym samym zasłużyła 
sobie na piękne podarki. Święty 
Mikołaj był zachwycony atmosfe-
rą panującą w szkole, grzecznym 
zachowaniem dzieci oraz tak wspa-
niale zorganizowanym przyjęciem. 
Nie mogło zabraknąć również 
wspólnych zdjęć z tak wspania-
łym gościem. Uśmiechnięte buzie 
uczniów świadczyły o trafionych 
prezentach, wszak przecież  Miko-
łaj czyta wszystkie listy i wie, jaki 
podarować upominek.    [bi]

Piżama Party Ujeździec Wielki

 W czwartek 24 listopada odbyła 
się tradycyjna zabawa andrzejkowa 
dla uczniów Szkoły Podstawowej 
z Ujeźdźca Wielkiego. Po raz ko-
lejny była to „impreza piżamowa”. 
Uczestnicy przebrani w piżamy 
tańczyli w rytm największych hi-
tów. Nie zabrakło także konkursów 
i wróżb, które przygotowali prowa-
dzący. Na parkiecie królowała mu-

zyka „disco polo”, a kulminacyjnym 
punktem zabawy był konkurs „go-
rące krzesła”. Było dużo śmiechu i 
radości. Wszyscy świetnie się bawili. 
Tego dnia dla dzieci przygotowano 
napoje i słodki poczęstunek.  Impre-
zę zorganizowali i prowadzili pani 
Anna Jurczak oraz pan Zbigniew 
Krysa z pomocą uczennic z pierw-
szej klasy gimnazjum.              [uw]

Pomysł na firmę – konkurs

 W dniu 9 grudnia, w sali kon-
ferencyjnej przy ul. Leśnej, odbyła 
się gala rozdania nagród w ramach 
konkursu na najlepszy biznesplan 
dla uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych z terenu powiatu trzebnickiego 
pt. „Weź przyszłość w swoje ręce” 
zorganizowanego przez PUP. Trzem 
uczniom z Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 2 udało się przejść przez 
wszystkie etapy konkursu i dotrzeć 
do finału. Patrycja Kasprzyk zajęła 
III miejsce, natomiast Artur Ama-
nowicz oraz Patrycja Nita otrzymali 
wyróżnienia. Swoje wyjątkowe po-

mysły na biznes młodzi ludzie za-
prezentowali w trakcie Ogólnopol-
skiego Tygodnia Kariery w dniu 21 
października. Uczestnicy z wielkim 
zaangażowaniem przygotowali się 
do autoprezentacji i podczas „prak-
tycznej lekcji przedsiębiorczości” 
opowiedzieli o swoich planach na 
przyszłość i firmie, jaka zamierzają 
założyć. Następnie komisja wybrała 
10 najlepszych biznesplanów, wśród 
których znalazły się właśnie trzy 
prace konkursowe uczniów z PZS nr 
2. Poziom konkursu był bardzo wy-
soki, a pomysły na biznes okazały się 

naprawdę znakomite. Produktem 
finalnym konkursu na biznesplan 
pn. „Weź przyszłość w swoje ręce” 
jest informator zawierający opis 10 
najlepszych biznesplanów wraz z 

fotografiami uczestników. Uczniów 
do konkursu przygotowały nauczy-
cielki: Agnieszka Nurek i Jolanta 
Slansky.

Mikołaj u Hałabały

We wtorek 13 grudnia dzieci z gr. 
IV z Przedszkola nr 1 im. Krasnala 
Hałabały wraz z nauczycielkami i 
panią od rytmiki wystawiły dla ro-
dziców Jasełka Bożonarodzeniowe. 
Przygotowana inscenizacja była 
bogata w rekwizyty, a także barwne 
kostiumy. Dzieci zaśpiewały znane  

kolędy, pastorałki i świąteczne pio-
senki. Tym samym wprowadziły 
wszystkich w piękny, świąteczny 
nastrój. Wspaniały występ malu-
chów zachwycił przybyłych gości, 
którzy nagrodzili małych artystów 
gromkimi brawami.

 autor: Jadwiga Gręda.
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KUPON KRZYŻÓWKOWY
dwutygodnika NR 21 (107)

Osoby, które nadeślą rozwiązaną krzyżówkę lub dostarczą osobiście do redakcji we-
zmą udział w losowaniu:
• 50 zł ufundowane przez GCKiS (do odbioru: ul. Prusicka 12)
• karta podarunkowa o wartości 50 zł + zabawka (Realizacja karty Baby 

MaXX w salonie w Psarach i w Parku Handlowym Bielany.)
• pakiet produktów kosmetyczno-chemicznych o wartości 50 zł (do odbioru 

w sklepie przy ul. Św. Jadwigi  6C po okazaniu gazety z dowodem tożsamości)

Rozwiązanie  z numeru 20 (106)
nAGRody za rozwiązanie  krzyżówki otrzymuje:  Stefan Czyżyński
hasło:  Sfałszowany dokument

TRZEBNICA  
UL. ŚW. JADWIGI 6C

50
ŚWIAT  CHEMII

zł

WROCŁAW 
PSARY, PARK HANDLOWY BIELANY

713 888 477

50 zł

baby-maxx.pl

TRZEBNICA
UL. PRUSICKA 12

50zł

Sprostowanie
W artykule opublikowanym w numerze 19 PT pt. "Wołyń dla seniorów" informu-
jemy, że pod zdjęciem podaliśmy błędne nazwisko. Prostujemy: Jadwiga Hajduk z 
domu Dymarczyk. Przepraszamy wszystkich zainteresowanych.

Redakcja

Serdeczne podziękowania
dla  Szanownego Pana

Marka Długozimy
Burmistrza Gminy Trzebnica

Za okazałą pomoc i wsparcie realizowanych przedsięwzięć oraz 
aktywną działalność na rzecz sołectwa Brzezie i dotychczasową 

owocną współpracę. To dzięki Pana szczególnemu 
zaangażowaniu nasza wieś ciągle się rozwija.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy 
jednocześnie zdrowia, pomyślności i wytrwałości w dążeniu do 
celów, a nadchodzący Nowy Rok niech wypełni się kolejnymi 

sukcesami.

Życzą

Krystyna Borecka-Roszak sołtys Brzezia

wraz z mieszkańcami
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ROZWÓJ POWIATU TRZEBNICKIEGO POPRZEZ 
POZYSKIWANIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH 



40 NR 21 (107)   21.12.2016

TVP 1 TVN POLSAT TV 4
PULSTVN 7

TVP 2

TVP HISTORIAEUROSPORT TVP KULTURATVP SPORT PSN TVP INFO TV TRWAM 

TVP 1 TVN POLSAT TV 4
PULSTVN 7

TVP 2

TVP HISTORIAEUROSPORT TVP KULTURATVP SPORT PSN TVP INFO

TV6TTVStopklatka 

TV6TTVStopklatka 

TV TRWAM 

 7.10 Kolędowanie ze Świętym 
Janem Pawłem II, cz. 1 - koncert

 8.00 Tydzień
 8.35 Ziarno - magazyn
 9.10 Święta rodzina (4) - fi lm fabu-

larny, Włochy 
 10.10 Zakochaj się w Polsce (16) 

-  Kraków świąteczny 
 10.35 Jak to działa (15) - magazyn
 11.05 Weterynarze z sercem
 11.40 Sekrety mnichów - rozmowa
 11.55 Urbi et Orbi, Watykan 
 12.35 Hej Kolęda, Kolęda z Krakowa!
 13.00 Pisklę wśród śniegu. Opowieść 

o małym pingwinie - fi lm dok.
 14.00 Kayah kolęduje w Bukowinie 
 14.50 Serce dla dzieci - miniaudycje
 15.10 Felix, Net i Nika oraz teore-

tycznie możliwa katastrofa 
- fi lm przygodowy

 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.30 Marek Grechuta
 18.35 Jaka to melodia?
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.10 Szlachetna Paczka
 20.25 Blondynka (56) - Gama - serial
 21.25 Rolnik szuka żony seria III (13) 

Wydanie specjalne - widowisko 
rozrywkowe

 22.25 Ranczo (130) - Cuda, cuda 
ogłaszają - serial

 23.20 Mój tydzień z Marilyn - fi lm 
obyczajowy, USA, Wielka Bry-
tania, reż. Simon Curtis, wyk. 
Michelle Williams, Kenneth Bra-
nagh, Dougray Scott, Judi Dench

 0.55 Zimowa dziewczyna - fi lm oby-
czajowy, USA, reż. Bert Kish, wyk. 
George Wyner, Patricia Richar-
dson, Jordan Belfi , Katrina Law

 2.25 Gwiazdka pod psem - fi lm oby-
czajowy, USA, reż. Terry Ingram, 
wyk. Teri Polo, Martin Cummins

 3.55 Czarny pies - fi lm sensacyjny, 
USA, reż. Kevin Hooks, wyk. 
Patrick Swayze, Meat Loaf

 5.20 Zakończenie dnia

7.00 Teledyski 7.20 Informacje kultural-
ne 7.35 Którędy po sztukę - Volodymyr 
Kuznetsov - magazyn 7.50 Kolędy z Ma-
zowszem - koncert 8.40 Spotkanie. Bjork 
i Attenborough - fi lm dok. 9.40 Oliver! 
- musical 12.15 Spartakus - dramat 15.30 
Nienasyceni 19 - magazyn 16.00 Rod Ste-
wart. Merry Christmas, Baby - koncert 
17.05 Pomniki historii - Zamość - reportaż 
17.15 Niedziela z… kinem Stanisława Ba-
rei - Miś - komedia 20.20 Artyści - serial 
21.20 Tylko kochankowie przeżyją - dra-
mat 23.35 Jazz noc - Święta cisza - ko-
lędy gra Włodek Pawlik 0.15 Holy Motors 
- dramat 2.20 Król Nowego Jorku - fi lm 
fabularny 4.15 Artyści - serial 

6.30 Ginące cywilizacje - Tańczące maski. 
Boloni w Burkina Faso (13) - cykl dok. 7.35 
Strażnicy piątej ewangelii - fi lm dok. 8.40 
Czarne chmury (8) - Wilcze doły - serial 
9.35 Z Polski - Ludzie z Betlejem 10.05 
Zakopower kolęduje w Bukowinie - kon-
cert 11.10 Skarby Watykanu - 1 - fi lm dok. 
12.10 Przewodnik Historyczny Bogusława 
Wołoszańskiego - Twierdza Dęblin - cykl 
dok. 12.40 Dzika Iberia, cz. 2 Lato - cykl 
dok. 13.45 Szerokie tory - Szerokie tory. 
Milioner z lasu - reportaż 14.20 Pan Wo-
łodyjowski, cz. I - fi lm historyczny 15.50 
Mundial. Gra o Wszystko. - cykl dok. 
17.35 Ex Libris 18.00 Ziemia obiecana (2) 
- serial 19.10 ZSRR. Rozpad mocarstwa 
- fi lm dok. 20.15 Pułkownik Kwiatkowski 
- komediodramat 22.30 Cicha noc, świę-
ta noc - fi lm kr.metr. 23.05 Tajemnice po-
czątków Polski - fi lm dok. 0.10 Konnica 
- western 2.15 Przybieżeli do Betlejem… 
z Podhala 3.00 Ostatni partyzant Rzeczy-
pospolitej - fi lm dok. 4.10 Ziemia obieca-
na (2) - serial 5.10 Zakończenie dnia 

7.00 Magazyn Trans world sport 8.00 
Polsat Sport News 8.07 Magazyn alpejski 
9.00 Polsat Sport News 9.07 Koszyków-
ka Euroliga 11.00 Polsat Sport News 11.07 
Tenis Wimbledon 2016 13.00 Polsat Sport 
News 13.07 Piłka nożna Magazyn UEFA 
EURO 2016 14.10 Sportowe podsumo-
wanie roku 2016 15.00 Polsat Sport News 
15.07 Tenis Wimbledon 2016 17.00 Pol-
sat Sport News 17.07 Piłka nożna Super-
puchar Włoch 19.00 Polsat Sport News 
19.07 Siatkówka Liga Mistrzów 21.00 
Polsat Sport News 21.07 Sportowe pod-
sumowanie roku 2016 22.00 Siatków-
ka Liga Światowa 0.00 European Rugby 
Championships Cup 2.00 Boks Polsat Bo-
xing Night 

8.00 Łyżwiarstwo fi gurowe - Finał Grand 
Prix. Marsylia 2016 - program dowolny 
par sportowych 9.00 Żeglarstwo - Sailing 
World Cup 2016 Final - Melbourne 10.10 
Zwarcie - . - magazyn 10.45 RIo mia-
sto bez Boga 11.50 10 lat TVP Sport - Ta-
cy jesteśmy - reportaż 12.55 Hokej na lo-
dzie - NHL. Florida Panthers - Detroid Red 
Wings 15.00 Piłka nożna - Piłkarski dia-
ment 15.35 Piłka nożna - Klubowe MŚ 
- Japonia 2016 - FINAŁ 17.45 Magazyn 
piłkarski FIFA 18.25 PN - Barca TV 19.45 
PN - Barca TV 21.10 PN - Barca TV 21.50 
Tenis ziemny - Turniej WTA - Pekin. Finał 
23.35 Piłka nożna - Mecz towarzyski. Pol-
ska - Słowenia 1.40 Tenis ziemny - Singa-
pur - turniej mistrzyń 

8.30 Narciarstwo Dowolne. PŚ, Innichen 
9.45 Skoki narciarskie. PŚ, Lillehammer 
10.30 Skoki narciarskie. PŚ, Engelberg 
11.30 Skoki narciarskie. TCS Best of 12.30 
Biathlon. PŚ, Oestersund 13.30 Biathlon. 
PŚ, Pokljuka 14.30 Biathlon. PŚ, Nove Me-
sto 15.30 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Co-
urchevel 16.15 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, 
Madonna di Campiglio 17.00 Biathlon. 
PŚ, Nove Mesto 17.30 Skoki narciarskie. 
PŚ, Lillehammer 18.15 Skoki narciarskie. 
PŚ, Engelberg 19.15 Skoki narciarskie. TCS 
Best of 20.15 Biathlon. PŚ, Oestersund 
21.15 Biathlon. PŚ, Pokljuka 22.15 Biat-
hlon. PŚ, Nove Mesto 23.15 Skoki narciar-
skie. TCS Best of 0.15 Narciarstwo Alpej-
skie. PŚ, Courchevel

12.00 Orędzie Bożonarodzeniowe „Urbi 
et Orbi” 12.30 Ostatni gram odwagi 14.05 
Jasełka tradycyjne - Cieszyn 2014 16.10 
Koncert życzeń 17.00 Życzenia Bożonaro-
dzeniowe Pasterzy Kościoła Katolickiego 
w Polsce 17.30 Okiem kamery 18.00 Anioł 
Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 Życze-
nia Bożonarodzeniowe Pasterzy Kościoła 
Katolickiego w Polsce 18.20 Zespół Pieś-
ni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny 
19.25 Życzenia Bożonarodzeniowe Paste-
rzy Kościoła Katolickiego w Polsce 19.30 
Jezus - Królestwo bez granic 20.00 Infor-
macje dnia 20.20 Różaniec 20.50 Życze-
nia Bożonarodzeniowe Pasterzy Kościoła 
Katolickiego w Polsce 21.00 Apel Jasno-
górski 21.20 Informacje dnia 21.40 Cuda 
Jezusa 22.30 Vatican Magazine 23.00 Jak 
my to widzimy - z daleka widać lepiej 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis Spor-
towy co pół godziny 16.30 Puls Polski 
- magazyn 16.55 Pogoda 17.00 Flesz Info 
17.05 Serwis sportowy 17.15 Teleexpress 
Extra 17.32 Rzeczpospolita babska - talk 
- show 18.00 Zakazane historie - maga-
zyn 18.15 Twoje Info 18.27 Sąsiedzi - pro-
gram publicystyczny 18.50 Wrak okrętu 
Króla Słońce - fi lm dok. reż. Herle Jouon 
19.53 Gość Wiadomości 20.08 Minęła 
20ta 20.51 Pogoda 21.00 Panorama Info 
21.26 Pogoda 21.30 Puls Polski - magazyn 
21.40 Studio LOTTO 21.50 Bez retuszu 
- magazyn 23.00 INFO Wieczór 23.30 
Reportaż TVP INFO - reportaż 23.50 Te-
leexpress Extra 0.15 Gość Wiadomości 
0.30 Minęła 20ta 1.15 INFO Wieczór

 5.40 Renifer Niko ratuje brata - fi lm 
anim., Dania, Finlandia, Irlandia

 7.00 Rozmowa z Kardynałem Kazi-
mierzem Nyczem na Boże 
Narodzenie 

 7.15 Przedpokój do raju - fi lm dok. 
 8.20 Świąteczna pomyłka - kome-

dia, Kanada, reż. Jonathan 
Wright, wyk. Alicia Witt, Mark 
Wiebe aktor, Lawrence Dane

 10.00 Kadet Kelly - komedia, USA, reż. 
Larry Shaw, wyk. Hillary Duff , 
Christy Carlson Romano

 11.45 Gwiazdy w południe - Kochaj 
albo rzuć - komedia, reż. Sylwe-
ster Chęciński, wyk. Władysław 
Hańcza, Wacław Kowalski, Anna 
Dymna, Halina Buyno - Łoza, 
Irena Karel, Duchyl Martin Smith, 
Maria Zbyszewska

 14.00 Familiada - teleturniej
 14.45 Koncert Bożonarodzeniowy
 16.00 Powiedz tak - komedia roman-

tyczna, USA, Niemcy, reż. 
Adam Shankman, wyk. Jennifer 
Lopez, Matthew McConaughey, 
Bridgette Wilson

 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.55 Koncert Bożonarodzeniowy
 20.05 Kolacyjna TV - Łowcy. B
 21.30 Ślubne wojny - komedia, USA, 

reż. Gary Winick, wyk. Kate Hud-
son, Anne Hathaway, Candice 
Bergen, Steve Howey, Chris Pratt

 23.05 Dom na końcu ulicy - thriller, 
USA, reż. Mark Tonderai, wyk. 
Jennifer Lawrence, Elisabeth 
Shue, Max Thieriot

 0.50 Jaguar - fi lm przygodowy, Fran-
cja, reż. Francis Veber, wyk. Jean 
Reno, Patrick Bruel, Harrison 
Lowe, Patricia Velasquez

 2.35 Stan gry - fi lm sensacyjny, USA, 
Francja, Wielka Brytania, reż. 
Kevin McDonald, wyk. Russell 
Crowe, Rachel McAdams, Ben 
Affl  eck, Helen Mirren

 4.40 Zakończenie dnia

 5.25 Uwaga! - program interwencyjny 
 5.45 Mango - Telezakupy
 6.50 Myszka Miki
 7.15 Zaplątani - fi lm anim., USA 
 9.20 I żyli długo i zaplątani
 9.30 Potop - fi lm przygodowy
 12.45 Wielka szóstka - komedia, USA 
 14.50 Śnięty Mikołaj II - komedia, 

USA 2002, reż. Michael Lembeck
 17.00 Shrek Forever - komedia, USA 

2010, reż. Mike Mitchell, wyk. 
Mike Myers, Cameron Diaz, Eddie 
Murphy, Antonio Banderas, Julie 
Andrews, John Cleese 

 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.45 Uwaga! - program interwencyjny 
 20.00 Red - fi lm sensacyjny, USA 2010, 

reż. Robert Schwentke, wyk. 
Bruce Willis, Morgan Freeman, 
John Malkovich, Helen Mirren

 22.15 Twój na zawsze - melodramat, 
USA 2010, reż. Allen Coulter, wyk. 
Emilie de Ravin, Robert Pattinson, 
Pierce Brosnan, Chris Cooper, 
Martha Plimpton, Lena Olin

 0.40 Sposób na teściową - komedia, 
USA, Niemcy 2005, reż. Robert 
Luketic, wyk. Jane Fonda, Jennifer 
Lopez, Michael Vartan, Wanda 
Sykes, Adam Scott, Monet Mazur

 2.45 Los numeros - komedia, Polska 
2011, reż. Ryszard Zatorski, wyk. 
Lesław Żurek, Justyna Schneider, 
Tamara Arciuch, Weronika Książ-
kiewicz

 4.25 Uwaga! - program interwencyjny 
 4.50 Nic straconego

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.20 Uratować Mikołaja! - fi lm fami-

lijny, USA, 2013, reż. Dustin Rikert
 9.20 Artur ratuje Gwiazdkę - fi lm anim.
 11.25 Święty Mikołaj z 34. ulicy 

- komedia familijna, USA, 1994
 13.45 Zawód święty Mikołaj - kome-

dia, USA, 2001, reż. Peter Werner
 15.30 Kevin sam w domu - komedia 

familijna, USA, 1990
 17.50 Nasz nowy dom 
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Kung Fu Panda: Święta, święta 

i Po - fi lm anim., USA, 2010
 20.05 Epoka lodowcowa: Mamucia 

gwiazdka - fi lm anim., USA
 20.35 Madagwiazdka - fi lm anim., 

USA, 2009, reż. David Soren
 21.05 Pada Shrek - fi lm Soren USA, 

2007, reż. Gary Trousdale

 21.40 Prawdziwe kłamstwa - komedia 
sensacyjna, USA, 1994, reż. James 
Cameron, wyk. Arnold Schwa-
rzenegger, Jamie Lee Curtis, Tom 
Arnold, Bill Paxton, Tia Carrere

  Międzynarodowy agent do 
zadań specjalnych Harry Tasker 
to prawdziwy as wśród szpiegów. 
włada biegle sześcioma językami, 
ma nienaganne maniery, ale 
potrafi  też unieszkodliwić każ-
dego przeciwnika. 

 0.45 Trzej muszkieterowie - fi lm 
przygodowy, Niemcy/Wielka Bry-
tania, 2011, reż. Paul W.S. Ander-
son, wyk. Matthew Macfadyen, 
Luke Evans, Logan Lerman, Mads 
Mikkelsen, Milla Jovovich

 3.00 Tajemnice losu

 6.00 Legendy Chima
 6.55 Tom i Jerry
 7.30 Klub przyjaciół Myszki Miki
 7.55 Tom i Jerry
 8.30 Klub przyjaciół Myszki Miki
 8.55 Gwiezdny zaprzęg - fi lm fami-

lijny, Kanada, USA, 2011
 10.35 Galileo
 11.35 Jaś Fasola 
 12.10 Wyścig - fi lm akcji, USA, Kanada
 14.45 Poszukiwacze świętej włóczni 

- fi lm przygodowy, Niemcy, 
2010, reż. Florian Baxmeyer, wyk. 
Bettina Zimmermann, Jürgen 
Prochnow, Kai Wiesinger, Sonja 
Gerhardt

 17.05 12 świątecznych randek 
- komedia romantyczna, 2011, 
reż. James Hayman, wyk. Amy 
Smart, Laura Miyata, Vijay Mehta 

 19.00 Galileo
 20.00 Niebezpieczna dzielnica - fi lm 

akcji, USA, 2010, reż. David 
DeFalco, wyk. Rob Dam Van, 
Dave Bautista, Lara Grice

 21.45 Bullet - fi lm akcji, USA, 2014, 
reż. Nick Lyon, wyk. Danny Trejo, 
Jonathan Banks 

 23.35 Silent Hill: Revelation - horror, 
Francja, Kanada, USA, 2012, reż. 
Michael Bassett, wyk. Adelaide 
Clemens, Kit Harington, Sean Bean

 1.35 Franciszek z Buenos Aires - fi lm 
dok. Włochy, 2014

 3.00 Disco Polo Life

 5.00 Ukryta prawda - program oby-
czajowy

 7.00 Mango - Telezakupy
 9.05 Przyjaciele - serial komediowy
 10.05 Siedmiu wspaniałych 

- western, USA 1960
 12.45 Greystoke: Legenda Tarzana 

władcy małp - fi lm przygodowy, 
Wielka Brytania, USA 1984

 15.25 Wytańczyć marzenia - fi lm 
obyczajowy, USA 2006

 17.55 Happy Feet: Tupot małych stóp 
II - komedia, USA 2011

 20.00 Złap mnie, jeśli potrafi sz - fi lm 
sensacyjny, USA 2002, reż. Ste-
ven Spielberg, wyk. Leonardo 
DiCaprio, Tom Hanks, Christopher 
Walken, Martin Sheen, Nathalie 
Baye, Amy Adams, James Brolin

 22.55 Godziny szczytu II - fi lm sensa-
cyjny, USA 2001, reż. Brett Ratner, 
wyk. Jackie Chan, Chris Tucker, 
John Lone, Zhang Ziyi, Roselyn 
Sanchez, Harris Yulin

 0.55 Fantom - fi lm przygodowy, 
Australia, USA 1996, reż. 
Simon Wincer, wyk. Billy Zane, 
Kristy Swanson, Treat Wil-
liams, Catherine Zeta - Jones

 3.05 Szczęśliwe święta - komedia, 
USA 2014, reż. Joe Swanberg, 
wyk. Anna Kendrick, Melanie 
Lynskey, Mark Webber, Lena 
Dunham, Joe Swanberg

 4.40 Koniec programu

 6.00 Taki jest świat
 7.00 Najpiękniejsze baśnie braci 

Grimm: Żabi Król - baśń
 8.00 Najpiękniejsze baśnie braci 

Grimm: Biały wąż - baśń
 10.00 Przyjadę do domu na święta 

- fi lm familijny, USA, Kanada 
 11.50 Dziewczynka z zapałkami 

- baśń, Niemcy 2013
 13.05 Opowieść wigilijna - fi lm anim.
 15.00 Piękna i bestia - fi lm familijny
 17.25 Królewna Śnieżka i Łowca 

- fi lm przygodowy, USA 2012
 20.00 Holiday - komedia, USA 2006, 

reż. Nancy Meyers, wyk. Came-
ron Diaz, Edward Burns, Eli Wal-
lach, Jack Black, Jude Law, Kate 
Winslet, Rufus Sewell

 22.45 Aniołki Charliego - komedia 
sensacyjna, USA 2000, reż. McG, 
wyk. Bill Murray, Cameron Diaz, 
Cool LL, Drew Barrymore, Kelly 
Lynch, Lucy Liu, Luke Wilson, 
Matt LeBlanc, Sam Rockwell, Tim 
Curry, Tom Green

 0.45 Król Skorpion 4: Utracony tron 
- fi lm przygodowy, USA 2014, 
reż. Michael Weiss, wyk. Barry 
Bostwick, Ellen Hollman, Rutger 
Hauer, Victor Webster, Will Kemp

 3.00 Mike i Molly - serial
 3.20 Taki jest świat
 3.50 Biesiada na cztery pory roku
 4.20 Menu na miarę
 4.45 Z archiwum policji

 5.30 Drzewko życzeń - fi lm oby-
czajowy, Kanada, wyk. Jason 
Gedrick, Erica Cerra, Carrie Genzel

 7.00 Transmisja Mszy Świętej 
 8.00 W Krainie Baśni (2) - Kwiat 

paproci
 8.25 Kayah kolęduje w Bukowinie 

- koncert
 9.20 Gwiazdka pod psem - fi lm oby-

czajowy, USA, reż. Terry Ingram, 
wyk. Teri Polo, Martin Cummins, 
Jordyn Olson

 10.50 Jaka to melodia? - teleturniej
 11.40 Kolędy Pospieszalskich
 12.30 Rekordziści w świecie zwie-

rząt - fi lm dok.
 13.30 Marek Grechuta
 14.30 Skoki Narciarskie - Mistrzo-

stwa Polski - Zakopane
 16.00 Rolnik szuka żony seria III (13) 

- wydanie specjalne 
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Bracia patrzcie jeno - koncert 

kolęd - koncert
 18.35 Jaka to melodia?
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.25 Służące - dramat, USA, reż. Tate 

Taylor, wyk. Viola Davis, Bryce 
Dallas Howard, Octavia Spencer

 23.00 Czarny pies - fi lm sensacyjny, 
USA, reż. Kevin Hooks, wyk. Patrick 
Swayze, Meat Loaf, Randy Travis, 
Brenda Strong, Erin Broderick

 0.30 Mój tydzień z Marilyn - fi lm 
obyczajowy, USA, Wielka Brytania 

 2.10 Notacje - Barbara Wachowicz. 
Klucz do miasta Kościuszki 

 2.20 Zimowa dziewczyna - fi lm oby-
czajowy, USA, reż. Bert Kish, wyk. 
George Wyner, Patricia Richar-
dson, Jordan Belfi , Katrina Law

 3.45 Zakończenie dnia

7.00 Teledyski 7.20 Afi sz kulturalny 7.50 
Studio Kultura 8.05 Informacje kultural-
ne 8.15 Niedziela z… kinem Stanisława 
Barei 9.10 Pechowiec - komedia sensa-
cyjna, Francja 10.55 Siedem czerwonych 
róż, czyli Benek Kwiaciarz o sobie i o in-
nych - fi lm TVP, Polska 12.25 Tootsie - ko-
media, USA 14.35 Wydarzenie aktualne 
15.10 Działa Navarony, Wielka Brytania, 
USA 18.00 Teatr Telewizji - Mistrz i Mał-
gorzata 21.00 Artyści - serial 22.00 Tury-
sta - dramat, Francja, Norwegia, Szwecja 
0.05 Którędy po sztukę - Paweł Althamer 
- magazyn 0.20 Czego chcę więcej - dra-
mat, Włochy 2.35 Artyści - serial 3.35 Po-
rządny - fi lm dok. 5.20 Teledysk 

6.25 Telewizyjny Kurier Olsztyński - Przed 
świętami 1972 6.50 Wokół Morza Śród-
ziemnego. Ocaleni z ostatniej epoki lo-
dowcowej - serial dok. 7.50 Święty Au-
gustyn (1) - seria 8.45 Wojciech Cejrowski 
- boso 9.20 Wojownicy czasu (6) Sarno-
wa Góra 1920 10.00 Śledztwo w spra-
wie Bożego Narodzenia - fi lm dok. 10.45 
Tajemnice początków Polski - cykl dok. 
11.45 Konnica - western 13.45 Pierwsza 
Cicha Noc - fi lm dok. 14.50 Pan Wołody-
jowski, cz. II - fi lm historyczny 16.15 Czas 
leśnych kurierów - dokument 17.50 Zie-
mia obiecana (3) - serial 18.50 Flesz hi-
storii (318) 19.10 Pacyfi k w ogniu. Odc. 1, 
Niemcy 20.10 Było, nie minęło 20.40 Pił-
karski poker - komedia sensacyjnai 22.35 
Czas honoru (74) - Konfrontacja - serial 
23.35 Apokalipsa bez granic - fi lm dok. 
0.45 Tajemnice początków Polski - Mia-
sto zatopionych bogów - cykl dok. 1.40 
Czas honoru (74) - Konfrontacja - se-
rial 2.40 Big Bang - komedia, Polska, reż. 
Andrzej Kondratiuk 4.25 Ziemia obiecana 
(3) - serial 5.25 Zakończenie dnia 

7.00 Magazyn Trans world sport 8.00 
Polsat Sport News 8.07 Magazyn narciar-
ski 9.00 Polsat Sport News 9.07 Koszy-
kówka Euroliga 11.00 Polsat Sport News 
11.07 Siatkówka Liga Mistrzów 13.00 
Polsat Sport News 13.07 Siatkówka Liga 
Mistrzów 15.00 Polsat Sport News 15.07 
Piłka nożna Superpuchar Włoch 17.00 
Polsat Sport News 17.07 European Rug-
by Championships Cup 19.00 Polsat Sport 
News 19.07 Sportowe podsumowanie 
roku 2016 20.00 Polsat Sport News 20.07 
Sportowe podsumowanie roku 2016 
21.00 Polsat Sport News 21.07 Sportowe 
podsumowanie roku 2016 22.00 Polska 
Liga Koszykówki 0.00 Tenis Wimbledon 
2016 2.00 Boks Polsat Boxing Night 

7.50 Rok pełen wydarzeń sportowych 
8.15 IO Rio 2016 - Ceremonia Otwarcia 
- relacja 9.55 IO RIO Kolarstwo i 10.40 
Rok pełen wydarzeń 10.55 IO Rio 2016 
- Wioślarstwo 11.45 IO RIO - LA - Wyda-
rzenia 13.35 Skoki Narciarskie - Mistrzo-
stwa Polski - Zakopane 16.05 IO Rio 2016 
- Kajakarstwo 17.10 W 25 minut dooko-
ła Rio 17.50 Rok pełen wydarzeń spor-
towych 18.10 IO Rio 2016 - Ceremonia 
zamknięcia - relacja 19.45 Rok pełen wy-
darzeń sportowych 20.00 Igrzyska Para-
olimpijskie - podsumowanie 21.00 Sno-
oker - relacja 21.30 Skoki Narciarskie 
- Mistrzostwa Polski - Zakopane 23.00 
Echa stadionów 23.25 Tacy jesteśmy 0.25 
Magazyn FIFA 0.50 Zakończenie dnia 

8.30 Biathlon. PŚ, Pokljuka 9.15 Biathlon. 
PŚ, Nove Mesto 9.45 Skoki narciarskie. 
TCS Best of 10.45 Skoki narciarskie. PŚ, 
Klingenthal 11.45 Skoki narciarskie. PŚ, Lil-
lehammer 12.45 Narciarstwo Dowolne. 
PŚ, Innichen 13.45 Biathlon. PŚ, Oester-
sund 14.15 Biathlon. PŚ, Pokljuka 15.00 
Skoki narciarskie. PŚ, Klingenthal 16.00 
Skoki narciarskie. PŚ, Lillehammer 17.00 
Skoki narciarskie. PŚ, Engelberg 18.00 
Biathlon. PŚ, Nove Mesto 19.00 Skoki nar-
ciarskie. PŚ, Lillehammer 20.00 Skoki nar-
ciarskie. PŚ, Engelberg 21.00 Skoki nar-
ciarskie. TCS Best of 22.00 Biathlon. PŚ, 
Nove Mesto 23.00 Narciarstwo Dowol-
ne. PŚ, Innichen 0.00 Skoki narciarskie. PŚ, 
Engelberg 1.00 Biathlon. PŚ, Nove Mesto 

10.30 Chwała Pani - pieśni dla Maryi 
12.00 Anioł Pański z Ojcem Świętym Fran-
ciszkiem 12.20 Mam w sobie siłę 14.00 
Kolędowanie z Nadzieją 15.00 Mojżesz 
- 10 przykazań 16.00 Koncert życzeń 
16.50 Tydzień z Ziemi Świętej 17.10 Życze-
nia Bożonarodzeniowe Pasterzy Kościoła 
Katolickiego w Polsce 17.30 Okiem ka-
mery 18.00 Anioł Pański 18.05 Informa-
cje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 
19.25 Życzenia Bożonarodzeniowe Paste-
rzy Kościoła Katolickiego w Polsce 19.30 
Niezwykłe Święta Bożego Narodzenia 
20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 
20.50 Życzenia Bożonarodzeniowe Pa-
sterzy Kościoła Katolickiego w Polsce 
21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje 
dnia 21.40 Szukając miłosierdzia 23.15 
Głos serca 0.00 Programy powtórkowe 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sporto-
wy co pół godziny 16.30 Puls Polski - ma-
gazyn 16.55 Pogoda 17.00 Flesz Info 17.15 
Teleexpress Extra 17.32 Extra świat - ma-
gazyn 17.50 Serwis Info 18.00 To jest te-
mat - magazyn 18.28 Cztery strony - pro-
gram publicystyczny 18.50 Serwis Info 
19.00 INFO kraj - serwis regionalny 19.30 
INFObiznes 19.44 Pogoda 19.53 Gość 
Wiadomości 20.08 Minęła 20ta 20.51 Po-
goda 21.00 Panorama Info 21.25 Pogoda 
21.30 Puls Polski - magazyn 21.40 Studio 
LOTTO 21.49 W tyle wizji - program publi-
cystyczny 22.30 W tyle wizji Extra 23.00 
INFO Wieczór 23.45 Studio świat. - ma-
gazyn 0.00 Teleexpress Extra 0.30 Gość 
Wiadomości 0.45 Minęła 20ta 

 5.35 Koncert Bożonarodzeniowy
 6.35 Pierwsza Cicha Noc - fi lm dok. 
 7.40 Rodzinka.pl (151) - Zima, 

zima…ach to TY! - serial
 8.10 Rodzinka.pl (152) - O miłości 

i zimniej wodzie - serial
 8.40 Superpies - komedia, USA, reż. 

Aaron Norris, wyk. Chuck Norris, 
Peter Savard Moore, Francesco 
Quinn, Carmine Caridi

 10.15 Ukryte skarby 
 10.40 Kochany urwis - komedia, USA, 

reż. Dennis Dugan, wyk. John Rit-
ter, Michael Oliver, Jack Warden, 
Amy Gasbeck

 12.05 Gwiazdy w południe - Sied-
miu wspaniałych nadjeżdża 
- western, USA 

 14.00 Familiada - teleturniej
 14.45 Kolacyjna TV - Łowcy. B
 16.05 Córka prezydenta - komedia 

romantyczna, USA, reż. Forest 
Whitaker, wyk. Katie Holmes, 
Marc Blucas, Michael Keaton

 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.40 Ślubne wojny - komedia, USA, 

reż. Gary Winick, wyk. Kate Hud-
son, Anne Hathaway, Candice 
Bergen, Steve Howey, Chris Pratt

 20.10 Barwy szczęścia (1565) - serial
 20.45 Kinoteatr Mumio
 21.55 Dziewczyny z wyższych sfer 

- komedia, USA, reż. Boaz Yakin, 
wyk. Brittany Murphy, Heather 
Locklear, Dakota Fanning, Marley 
Shelton, Donald Faison

 23.35 Stan gry - fi lm sensacyjny, USA, 
Francja, Wielka Brytania, reż. 
Kevin McDonald, wyk. Russell 
Crowe, Rachel McAdams, Ben 
Affl  eck, Helen Mirren, Robin 
Wright

 1.45 Dom na końcu ulicy - thriller, 
USA, reż. Mark Tonderai, wyk. 
Jennifer Lawrence, Elisabeth 
Shue, Max Thieriot

 3.25 Koncert Bożonarodzeniowy
 4.15 Zakończenie programu

 5.20 Uwaga! - program interwencyjny 
 5.45 Mango - Telezakupy
 6.40 Bożonarodzeniowy Koncert 

Kolęd w Bydgoszczy 
 7.55 Jack Frost - fi lm familijny, USA
 10.00 Potop - fi lm przygodowy
 12.50 Śnięty Mikołaj III: Uciekający 

Mikołaj - komedia, USA 2006
 14.45 Złoty kompas - fi lm przygo-

dowy, USA, Wielka Brytania 2007
 17.15 Kung Fu Panda - komedia, USA 

2008, reż. Mark Osborne, wyk. 
John Stevenson, Jack Black, Dustin 
Hoff man, Angelina Jolie, Ian McS-
hane, Jackie Chan, Lucy Liu 

 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.45 Uwaga! - program interwencyjny 

 20.00 Listy do M. - komedia, Pol-
ska 2011, reż. Mitja Okorn, wyk. 
Maciej Stuhr, Roma Gąsiorow-
ska, Tomasz Karolak, Agnieszka 
Dygant, Piotr Adamczyk, Woj-
ciech Malajkat, Paweł Małaszyń-
ski, Katarzyna Zielińska

 22.30 Wyścig po życie - fi lm sensa-
cyjny, USA, Bułgaria 2013, reż. 
Courtney Solomon, wyk. Ethan 
Hawke, Selena Gomez, Jon Voight, 
Rebecca Budig, Paul Freeman

 0.15 Red - fi lm sensacyjny, USA 2010, 
reż. Robert Schwentke, wyk. 
Bruce Willis, Morgan Freeman, 
John Malkovich, Helen Mirren

 2.35 Bylismy żołnierzami - fi lm 
wojenny, USA, Niemcy 2002, reż. 
Randall Wallace, wyk. Mel Gibson

 5.05 Nic straconego

 8.00 Sooby Doo: Upiorna Gwiazdka 
- fi lm anim., USA, 2012

 8.30 Pingwiny z Madagaskaru: 
Misja świąteczna - fi lm anim.

 8.40 Gorące święta - fi lm familijny
 10.35 Smerfy: Opowieść wigilijna 

- fi lm anim., USA, 2012
 11.05 Kung Fu Panda: Święta, święta 

i Po - fi lm anim., USA, 2010
 11.35 Epoka lodowcowa: Mamucia 

gwiazdka - fi lm anim., USA
 12.05 Madagwiazdka - fi lm anim.
 12.35 Pada Shrek - fi lm anim., USA
 13.05 Koszmarny Karolek - komedia 

familijna, Wielka Brytania, 2011
 15.00 Świąteczna gorączka - kome-

dia familijna, USA, 1996
 16.55 Kevin sam w domu - po raz 

czwarty - komedia familijna
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.00 Wysmakowani

 20.10 MEGA HIT - Trzej muszkietero-
wie - fi lm przygodowy, Niemcy, 
Wielka Brytania, 2011, reż. Paul 
W.S. Anderson, wyk. Matthew 
Macfadyen, Luke Evans, Logan 
Lerman, Mads Mikkelsen

 22.40 Granice wytrzymałości - fi lm 
przygodowy, USA, Niemcy, 2000, 
reż. Martin Campbell, wyk. Chris 
O’Donnell, Robin Tunney, Scott 
Glenn, Izabella Scorupco

 1.10 Jeździec znikąd - western, USA, 
2013, reż. Gore Verbinski, wyk. 
Armie Hammer, Helena Bonham 
Carter, Johnny Depp, Ruth Wilson

 4.15 Kabaretowa Ekstraklasa

 6.00 Nieśmiertelny
 7.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 8.00 Garfi eld Show . 
 8.15 Stitch! Misja - fi lm anim., USA
 9.35 Świąteczne psiaki - fi lm fami-

lijny, Kanada, USA, 2009
 11.30 Program ochrony Księżniczek 

- komedia familijna, USA, 2009
 13.10 Kod Karola Wielkiego - fi lm 

przygodowy, Niemcy, 2008, reż. 
Ralf Huettner, wyk. Benjamin 
Sadler, Bettina Zimmermann, Ste-
phan Kampwirth

 15.50 Niezniszczalny - thriller, USA, 
2000, reż. M. Night Shyama-
lan, wyk. Bruce Willis, Charlayne 
Woodard, Eamonn Walker, 
Samuel L. Jackson, Robin Wright 
Penn, Spencer Treat Clark 

 18.00 Czarownik i biały wąż - fi lm 
fantasy, Chiny, Hongkong, 2011, 
reż. Siu - Tung Ching, wyk. Huang 
Shengyi, Jet Li 

 20.00 Skyline - fi lm sci - fi , USA, 2010, 
reż. Colin Strause, Greg Strause, 
wyk. Donald Faison, Eric Balfour, 
Scottie Thompson 

 21.55 W szczękach rekina - horror, 
Australia, Singapur, 2012, reż. 
Kimble Rendall, wyk. Chris Betts, 
Richard Brancatisano

 23.55 Śmierć w Tombstone - western, 
USA, 2013, reż. Roel Reiné, wyk. 
Anthony Michael Hall, Danny 
Trejo, Mickey Rourke 

 5.00 Ukryta prawda - program oby-
czajowy

 7.00 Mango Telezakupy
 9.05 Przeminęło z wiatrem - melo-

dramat, USA 1939, reż. Victor 
Fleming, wyk. Clark Gable, Vivien 
Leigh, Olivia de Havilland

 13.45 Zaczarowana - komedia, USA 
2007, reż. Kevin Lima, wyk. Amy 
Adams, Patrick Dempsey, James 
Marsden Susan Sarandon

 16.00 Podróż do wnętrza Ziemi - fi lm 
przygodowy, USA 2008, reż. Eric 
Brevig, wyk. Brendan Fraser, Josh 
Hutcherson, Anita Briem

 18.00 Podróż na tajemniczą wyspę 
- fi lm przygodowy, USA 2012, reż. 
Brad Peyton, wyk. Dwayne John-
son, Michael Caine, Josh Hutcher-
son, Luis Guzman, Kristin Davis

 20.00 Showtime - komedia, USA 2002, 
reż. Tom Dey, wyk. Robert De 
Niro, Eddie Murphy, Rene Russo, 
William Shatner, Chris Ufl and

 22.00 Fred Claus, brat świętego 
Mikołaja - komedia, USA 2007, 
reż. David Dobkin, wyk. Vince 
Vaughn, Paul Giamatti, John 
Michael Higgins, Miranda Richar-
dson, Rachel Weisz, Kevin Spacey

 0.25 Vinci - komedia, Polska 2004, 
reż. Juliusz Machulski, wyk. 
Robert Więckiewicz, Borys Szyc

 2.45 Trzy życzenia - fi lm obyczajowy, 
USA 1995, reż. Martha Coolidge

 5.35 Rocky i Łoś Superktoś - kome-
dia, USA 2000, reż. Des McAnuff 

 7.25 Dziewczynka z zapałkami 
- baśń, Niemcy 2013

 8.40 Tańczący z wilkami - fi lm przy-
godowy, USA 1990

 12.20 Najpiękniejsze baśnie braci 
Grimm: Jaś i Małgosia - baśń

 13.30 Historia Kopciuszka - baśń
 15.10 Milion na gwiazdkę - fi lm 

familijny, Kanada, USA 2007, reż. 
James Orr, wyk. Amy Schlagel, 
Cameron Bright, Carmen Electra, 
Chris Kattan, Matthew Knight

 17.25 Holiday - komedia, USA 2006, 
reż. Nancy Meyers, wyk. Came-
ron Diaz, Edward Burns, Eli Wal-
lach, Jack Black, Jude Law, Kate 
Winslet, Rufus Sewell

 20.00 Robin Hood: Książę złodziei 
- fi lm przygodowy, USA 1991, reż. 
Kevin Reynolds, wyk. Alan Rick-
man, Christian Slater, Kevin Cost-
ner, Mary Elizabeth Mastrantonio, 
Morgan Freeman, Sean Connery

 22.55 Król Skorpion 3: Odkupienie 
- fi lm przygodowy, USA 2011, reż. 
Roel Reiné, wyk. Victor Webster, 
Ron Perlman, Billy Zane

 1.05 Taki jest świat
 2.00 JRG w akcji
 2.30 Dyżur
 3.00 Biesiada na cztery pory roku
 4.20 Menu na miarę
 4.45 Z archiwum policji

Poniedziałek, 26.12.2016

Niedziela, 25.12.2016

6.00 Na planie 6.30 Komisarz Rex - serial 
8.35 Zjazd - fi lm dok. 10.25 MiłośćKrop-
ka.pl 11.35 Krzyżacy cz. II - fi lm historycz-
ny 13.10 Kochany potwór - fi lm przygo-
dowo - fantastyczny 15.05 Janosik - fi lm 
przygodowy 17.50 Jack Hunter i Gwiaz-
da Niebios - fi lm przygodowy 19.50 100 
kultowych fi lmów: Annie Hall - magazyn 
publicystyczny 20.00 Uśmiech Mony Lizy 
- dramat 22.35 Znamię - dramat

15.45 Express - informacje 16.05 Damy 
i wieśniaczki. PL 17.15 Usterka 17.45 Ex-
press - informacje 18.00 Usterka 19.00 
Ostre cięcie 19.45 Express - informacje 
20.00 Kossakowski. Inicjacja 20.30 Kos-
sakowski. Inicjacja 21.00 Pierwszy raz za 
granicą… 21.45 Gogglebox. Przed telewi-
zorem 22.25 Damy i wieśniaczki. Rosja 
23.25 Wojny magazynowe

6.00 Taaaka ryba 7.00 Kacper i przyjacie-
le 7.25 Kiedy Święty Mikołaj spadł na zie-
mię - fi lm familijny 9.45 Tajemniczy Jezus 
- fi lm dok. 11.45 Fala śmierci - fi lm kata-
strofi czny 15.30 Bajkowe Boże Narodze-
nie - fi lm familijny 17.25 Bohater ostat-
niej akcji - komedia sensacyjna 20.00 
Rude Tube - Wydanie Gwiazdkowe 21.00 
Tajemnicza przesyłka - fi lm akcji 23.00 
3000 mil do Graceland - fi lm akcji

6.00 Prywatna historia kina 6.40 Pan To-
ti - serial 6.50 Pan Toti - serial 7.00 Jano-
sik - serial 7.20 Mulan II - fi lm anim. 8.50 
Jack Hunter i Gwiazda Niebios - fi lm przy-
godowy 10.50 Janosik - fi lm przygodo-
wy 13.35 Czułe słówka - komediodra-
mat 16.20 Stożkogłowi - komedia 18.00 
I kto to mówi - komedia 20.00 Trzynasty 
wojownik - fi lm kostiumowy 22.05 Dom 
z piasku i mgły - dramat

15.45 Express - informacje 16.05 Damy 
i wieśniaczki. PL 17.15 Usterka 17.45 Ex-
press - informacje 18.00 Pierwszy raz za 
granicą… 18.45 Dzień, w którym poja-
wiała się forsa 19.45 Express - informa-
cje 20.00 Damy i wieśniaczki. PL 21.00 
Kossakowski. Być jak… 21.45 Gogglebox. 
Przed telewizorem 22.25 Damy i wieś-
niaczki. Rosja 23.25 Wojny magazynowe 

7.00 Elmo - komedia familijna 8.30 Su-
perpsiaki - fi lm familijny 10.15 Egipskie psia-
ki - komedia familijna 12.00 Lochy i smoki. 
Księga Plugawego Mroku - fi lm fantasy 
13.55 Ojciec panny młodej - komedia 16.05 
Ojciec panny młodej 2 - komedia 18.25 Po-
wodzenia, Charlie: Szerokiej drogi - kome-
dia familijna 21.00 Poszukiwacze świętej 
włóczni - fi lm przygodowy 23.30 Wrogo-
wie publiczni - dramat gangsterski
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PEDIATRA
NEONATOLOG

lek. med. 

Stanisława Marcjoniak
specjalista chorób dzieci i neonatologii

trzebnica 

ul. W. Jagiełły 9
przyjmuje codziennie po uprzedniej 
rejestracji telefonicznej.

tel. 71 312 11 62
 502 670 316

STOMATOLOG

lek. dent. Judyta łukaniec
tRzEbnicA ul. Prusicka 1 

•	 stomatologia zachowawcza
•	 stomatologia dziecięca
•	protetyka  
•	 zabiegi z zakresu 
 medycyny estetycznej

godziny przyjęć: 
pon. i pt. 14:00 - 20:00  
wt. i śr.    9:00 - 15:00

REJEStRAcJA w godz. przyjęć
tel. 607 817 491

           LOGOPEDA

Katarzyna Matyasik
SpEcJALiStA nEuRoLoGopEdii  

i wczESnEJ LoGopEdii KLinicznEJ
•	 terapia zaburzeń mowy 
 dzieci i dorosłych
•	 wczesna interwencja logopedyczna
•	 Korekcja wad wymowy
•	 Rehabilitacja głosu
•	 terapia dysleksji MEtodą wARnKEGo
•	 tERApiA SEnSoMotoRycznA
•	 wspomaganie uczniów z trudnościami  

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

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

          OKULISTA
 i PRACOWNIA OPTYCZNA

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

trzebnica ul. H. Pobożnego 15/XII
                        wejście od ulicy milickiej
Rejestracja:

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

www.okulistatrzebnica.pl
pełen zakres badań okulistycznych
oct - optyczna koherentna tomografia
komputerowe pole widzenia

GABINET USG

dr n. med. Tomasz Harań
specjalista radiolog

tRzEbnicA (koło stadionu)

 ul. Obornicka 41e
REJESTRACJA 

tel.  71 387 27 78
 605 175 050

godziny przyjęć:
pon. i czw. 9:00 - 15.30
wt. i śr. 14:00 - 19:00

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

ORTODONTA

lecZenIe WAd ZgryZU
lek. stom.

specjalista ii z ortodoncji

Lidia Korczyk
trzebnica

ul. Obrońców Pokoju 31 A
przyjmuje we wtorki

od 14:00 do 19:00

tel. 604 095 455

PSyCHOLOG
P OZ Y T Y W - K a 

centrum rozwoju i Wsparcia 
Psychologicznego

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

ne dla dzieci i młodzieży

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

www.pozytyw-ka.pl

GINEKOLOG

j. rakowska-stefanidis
ginekolog-położnik

Trzebnica, ul. kosmonautów 8

przyjmuje: 

poniedziałek   13:00 - 18:00

środa                   15:00 - 19:00

w innych dniach 
po telefonicznym uzgodnieniu

tel. 71 312 19 71 
        604 474 755

LARyNGOLOG

p r a k t y k a 
laryngologiczna

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

tRzEbnicA
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-tej 

po wcześniejszym umówieniu.

tel. 602 159 230

 ASC SłUCHMED

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

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

tel. 71 387 12 76
Gabinet czynny
pon. – śr. 8 – 16:30
czw. – pt. 8 – 15:30

           OKULISTA
      w   ZAKŁADZIE   OPTYCZNYM  

dr n. med.  Anna Białek-Szymańska
specjalista chorób oczu

trzebnica ul. Św. Jadwigi 1D

NOWA LOKALIZACJA
• 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

dr n. med. 
Justyna Składnik 
specjalista stomatologii 
zachowawczej z endodoncją 

tRzEbnicA  

ul. św. Jadwigi 19 a 
czynne od poniedziałku do piątku

REJEStRAcJA tELEFonicznA

603 233 932
505 377 781

STOMATOLOGIA
 RODZINNA

 Zofia Anna Bartłomiej 
Kaczmarzyk
www.kaczmarzyk.eu

ORTODONTA
IMPLANTy

pełen zakres usług 
stomatologicznych

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

DIAGNOZA

MonAcHiJSKA 
FunKcJonALnA

diAGnoStyKA 
RozwoJowA

0 - 6 r. ż.

504 234 127
607 398 582

INTERNISTA
DIABETOLOG

lek. Jolanta Wojciechowska

TrZeBnIcA

ul. Św. Jadwigi 27 A-B

godz. przyjęć: Środa 15.00 - 16.30

Rejestracja telefoniczna 
po godz. 20-tej

tel. 71 312 16 80

TECHNIK DENTySTyCZNy

Adrian Lenkcis
pracownia techniki dentystycznej

Arodent

naPRawa  PRoTeZ 
ZęBowYCH

trzeBnica  ul. Obornicka 41 G
pracownia czynna 

pon. - pt.  9:00 - 16:30

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

PSyCHOLOG

mgr Joanna Płuska
•	PSYCHOTERAPIA (problemy w ży-

ciu osobistym, rodzinnym  
i zawodowym związane z odczu-
wanym lękiem, smutkiem, złością, 
poczuciem straty, itd.)

• terapia  psychologiczna dla osób 
 z  zESPOłEm  ASPERgERA
•	 pomoc psychologiczna w dziedzinie 

SEkSuOlOgII - Szkolenia na temat 
seksualności osób ze sprzężoną 
niepełnosprawnością dla placówek 
i rodziców

tel. 883 964 804

       STOMATOLOG

lek. stom. 

Ewa Zgliczyńska-Duda

nowY GaBineT
tRzEbnicA  

ul. J. Korczaka 1E
(wejście od strony parkingu 

przy ul. A. Krajowej na osiedlu Zdrój)
•	 stomatologia	zachowawcza
•	 stomatologia	dziecięca
•	protetyka, ortodoncja  603 925 286

tel.  607636024 / 713870938

LOGOPEDA
 KLINICZNy

•	 nEuRoLoGopEdA KLiniczny
  z wczESną intERwEncJą

•	 pEdAGoG SpEcJALny
  - SuRdopEdAGoG

•	 pEdAGoG

•	 MASAż SHAntALA

•	 tERApiA wG S. MASSGutowEJ

tel.  504 234 127
 mgr AGniESzKA FRAniEczEK

NEUROLOG

lek. med. 
Monika Susz-Kołodyńska

TrZeBnIcA  

ul. Św. Jadwigi 25A

śr. i czw. w godz.  16 - 19

REJESTRACJA telefoniczna

513 128 911

INTERNISTA
KARDIOLOG

gabinet Internistyczno 
kardiologiczny

lekarz Krzysztof Włodarczyk
specjalista chorób 

wewnętrznych i kardiologii
przyjmuje: 

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

Trzebnica ul. Kościuszki 10
w Zakładzie rehabilitacyjnym

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
trzebnickie centrum Medyczne zdrój

czwartki godz. 11-15
REJEStRAcJA 

tel. 606 456 454

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

TERAPEUTA  MANUALNy

mgr Paweł Stelmaszczyk
FizJotERApiA 
oStEopAtiA

więcej informacji na stronie
www.stepmed.pl
cEntRuM MEdycznE 

PROVITA
ul. Św. Jadwigi 27A-B trzebnica

rejestracja  tel. 503 195 870 

GABINETY
LEKARSKIE

PULMONOLOG

lek. med  Agata Kot
NOWOŚĆ 

BADANIE BEZDECHU 
SENNEGO

Viltis Medica
Specjalistyczny Gabinet 

Chorób Płuc
ul. Wrocławska 8D  Trzebnica

rejestracja telefoniczna: 

tel. 505 686 165



miesZkanie(21) własnościowe spółdziel-
cze w Trzebnicy przy ul. Słonecznej. 47 mkw, 
2 pokoje, kuchnia, łazienka, balkon, 1 piętro, 
piwnica, cena 185 000 zł, tel. 605 327 016.
miesZkanie(21) w Trzebnicy, nowe - stan 
deweloperski, powierzchnia 79 mkw. Salon z 
aneksem kuchennym, dwa pokoje, łazienka, 
garderoba, przedpokój, balkon. III piętro (win-
da). Lokalizacja - ul. Korczaka (okolica Trzebni-
ca Zdrój). Okna w kierunku południowym i 
płd.-zachodnim. Bardzo słoneczne i ustawne. 
W cenie GRATIS gotowy projekt architekta 
wnętrz. Atrakcyjna cena, tel. 664 781 782.
miesZkanie(20) własnościowe po kapital-
nym remoncie w samym centrum Trzebnicy 
na 1 piętrze w przedwojennej kamienicy o 
pow. 50 mkw, 2 pokoje, kuchnia, łazienka 
+wc, garderoba oraz duża piwnica i strych, 
cena 130 000 zł, tel. 607 638 670.
miesZkanie(19) 53 mkw. Tel. 607 431 604 
miesZkanie(19) sprzedam lub zamienię na 
mniejsze z dopłatą (kawalerka lub 2 pokoje 
na parterze ), mieszkanie na parterze- 4 poko-
je + toaleta, łazienka, kuchnia- razem 70 mkw. 
Zlokalizowane w centrum miasta w pobliżu 
przychodnia, ZUS, Urząd Miasta, przedszkole, 
szkoła, siłownia, przystanek pks, sklepy i dep-
tak, dzwonić po 16:00, tel. 663 113 723.
miesZkanie(19) w Trzebnicy przy ul. Ko-
ścielnej, 40 mkw, dwa pokoje, kuchnia, ła-
zienka, balkon, mieszkanie blisko Rynku, w są-
siedztwie marketów, niewysokie opłaty, cena 
150 tyś. zł. tel. 725 468 177 lub 727 548 808.

miesZkanie(19) W Trzebnicy przy ul. 
Słonecznej, 57,3 mkw, 3 pokoje, I piętro, 
kuchnia osobna, tel. 795 480 501.

miesZkanie(16) na osiedlu Zdrój w Trzeb-
nicy, 92 mkw, ul. Korczaka - pierwsze osiedle. 
Drugie piętro, winda, 3 pokoje, 2 balkony, kli-
matyzacja, komfortowe, miejsce postojowe, 
wykończone w wysokim standardzie, w roz-
liczeniu możliwa kawalerka, tel. 608 697 330.
miesZkanie(14) dla seniora w Trzebnicy 
trzy pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, 
balkon spokojna okolica, centrum miasta, 
dwa parki zieleni, blisko kościoła, urzędów, 
sklepów, przystanku autobusowego, bardzo 
atrakcyjny czynsz, ogrzewanie samodzielne 
gazowe, cena 330 tyś zł, tel. 781 652 205.
miesZkanie(14) własnościowe o pow. 82 
mkw w Trzebnicy, 3 pokoje, ogród, piwnica, 
spiżarka, igoorr@poczta.fm, tel. 731 126 305.
miesZkanie(13) 53 mkw,  w Trzebnicy, tel. 
607 431 604.
miesZkanie(13) własnościowe w budyn-
ku wielorodzinnym, w Obornikach Śl., pow. 

64 mkw w tym kuchnia, 3 pokoje, łazienka. 
Mieszkanie po remoncie, do zamieszkania. 
Budynek ocieplony, okna plastikowe. Do 
mieszkania przynależy piwnica, garaż, część 
strychu, ogródek i część podwórka. Cena 180 
tys. do negocjacji, tel. 605 512 825.
miesZkanie(13) własnościowe składające 
się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przed-
pokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 
- 57,2 mkw, położone na wysokim parterze 
w miejscowości Nowy Dwór. Wraz z miesz-
kanie jest także piwnica, budynek gospo-
darczy (który można przerobić na garaż) i 
ogródek ok. 3 arów. Mieszkanie usytuowa-
ne w pobliżu szpitala; niedaleko znajduje 
się przystanek autobusowy podmiejski, a 
także supermarkety; Cena: 170 000 zł (do 
negocjacji), tel. 784 058 257.
miesZkanie(15) 3-pokojowe w Trzebnicy, 
parter, garderoba, spiżarka,  osobno wc, ko-
mórka lokatorska, ogródek, 92mkw. Cena 230 
000 zł, tel. 609 577 122.
miesZkanie(15) 3-pokojowe w Trzebnicy 
przy ul. Milickiej - Piwnicznej. Parter, gardero-
ba, spiżarka, osobno wc, komórka lokatorska  
8mkw, ogródek, 75,6 mkw. Cena 230 000, tel. 
665 001 704.

Dom(14) 120 mkw w budowie szerego-
wej z garażem, ogródek 5 arowy, Księ-
ginice, cena 350 tyś zł, tel. 508 178 045.

Dom(21) wolnostojący w Szczytkowicach. 
200 mkw, piwnica, strych 60 mkw, dwa ga-
raże. Rok zabudowy 1995. Nowy dach, okna 
PCV. Dom przy drodze polnej, działka na któ-
rej stoi dom: 22 ary, tel. 607 669 280.
PÓŁ BLiŹniaka(20) w Szewcach, stan: 
nowy na wykończeniu, powierzchnia 82 
mkw +działka ~1200 mkw dzielona między 
dwóch właścicieli. 5 pokoi, 2 łazienki. Cena: 
230 tys. zł do negocjacji, tel. 507 461 310.
Dom(20) jednorodzinny w Wiszni Małej, o 
pow. 220 mkw, na działce 18 arów, cena do 
uzgodnienia, tel. 692 725 881.
Dom(19) duży, ośmioletni w Sułowie koło Mi-
licza. 110 mkw, działka 10,5 ara. Ogrzewanie 
centralne i częściowo podłogowe. Duży ga-
raż na pilota. Cena: 330 tyś zł - cena do nego-
cjacji, tel. 667 551 575, 782 485 484.
Dom(19) w RADZIĄDZU gm. Żmigród , wol-
nostojący ok. 200 m kw. na działce 0.186 ha, 
cena 320 tys. tel. 696 625 552.

Dom(17) sprzedam lub wynajmę, o po-
wierzchni 200 mkw + budynek gospodarczy 
na działce 20 arów w Trzebnicy, tel. 513 918 288.
Dom(17) jednorodzinny w Prusicach lub za-
mienię na mieszkanie w Trzebnicy, tel. 798 
263 003.
PÓŁ DomU(16) (parter) w okolicach Obornik 
Śląskich i Trzebnicy, 5 km do zjazu na nową 
S5, w budynku wybudowanym przed 1939 
r. Miejscowość położona w malowniczych 
Kocich Górach. Powierzchnia użytkowa 130 
mkw. Założona KW lokalowa, ogródek przy-
domowy. Kuchnia i 4 pokoje, 2 łazienki (po-
mieszczenia wysokie i przestrzenne). Od-
rębne centralne ogrzewanie, wymienione 
okna, możliwość rozdzielenia na 2 odrębne 
mieszkania, tel. 609 084 453
Dom(13) jednorodzinny, wolno stojący w 
centrum Trzebnicy. Atrakcyjna cena, duża 
działka siedliskowa, tel. 723 117 268.
Dom(13) zabytkowy o powierzchni 126 mkw 
+ budynki gospodarcze - do remontu, dla 
konesera 12 km od Trzebnicy - Biedaszków 
Wielki 30 - tylko kontakt  osobisty.
PÓŁ DomU(13) wraz przylegającą działką, 
gdzie znajduje się garaż, pomieszczenia go-
spodarcze w Trzebnicy w atrakcyjnej okolicy, 
tel. 607 636 024.
Dom(19) jednorodzinny parterowy o pow. 
132 m kw. plus użytkowe poddasze (niewy-

kończone). Działka 13 arów. W strefie krajo-
brazowej 2 km od Trzebnicy, tel. 609 110 868.

DZiaŁka(16) o powierzchni 1350 mkw, 
budowlana na obrzeżach Trzebnicy, w 
pełni uzbrojona (woda, prąd, kanalizacja), 
atrakcyjnie położona, tel. 506 837 298.

DZiaŁka(21) w Masłowcu 20 arów, tel. 601 
711 301.
DZiaŁka(20)  budowlana w dolinie baryczy 
o pow.0,5ha pięknie położona przy samym 
lesie wszystkie media, tel . 609 936 972.
DZiaŁka(20) budowlana o pow. 0,94 ha 
przy drodze krajowej relacji Milicz-Trzebnica 
obok stacji cpn w Masłowcu, media w dział-
ce, tel. 609 936 972.
DZiaŁki(20) 14 sztuk w Brzeziu, tel. 693 995 044.
GRUnT(20) Sprzedam lub wydzierżawię 3 ha  
gruntu, w tym 1 ha wiśni i 0,5 ha czereśni, ca-
łość ogrodzona, tel. 605 271 216.
DZiaŁka(19) 6 sztuk, budowlanych  z drogą, 
całość  0.94 ha w RADZIĄDZU -175 tys. tel.  696 
625 552.

DZiaŁka(17) rolna 1h, w okolicach Skoro-
szowa, w pobliżu strumień wodny, cena do 
uzgodnienia, tel. 603 864 645.
DZiaŁki(19) budowlane w Masłowcu, uzbro-
jone z decyzjami na budowę, tel. 516 873 000.
DZiaŁka(17) budowlana w centrum wsi Ko-
morowo koło Trzebnicy. Powierzchnia działki 
1108 mkw, przy głównej drodze, po lewej 
stronie od Trzebnicy. Działka uzbrojona, do 
sprzedaży z projektem budowlanym domu 
jednorodzinnego z garażem (piętrowy) wraz 
z aktualnym pozwoleniem na budowę. Nr 
działki 115-A, tel. 602 862 551.
DZiaŁka(16) budowlana 10 arów, Blizocin k/
Trzebnicy, dojazd droga asfaltową, media przy 
drodze. Cena 25 000,00 zł, tel.: 605 583 332.
DZiaŁki(16) budowlane od 10 do 12 arów w 
cichej okolicy ul. Wrocławskiej. Posiadają wa-
runki zabudowy oraz wszelkie niezbędne de-
cyzje potrzebne do zakupu. Niedaleko szko-
ła, market Netto, stacja benzynowa. Położona 
25 km od Wrocławia, na obrzeżach Trzebnicy. 
tel. 724 820 669.
DZiaŁka(16) USŁUGOWA o powierzchni 86 
ar 04 mkw, położona blisko drogi krajowej 
numer 5 oraz budowanej S5. Posiada warunki 
zabudowy oraz wszelkie niezbędne decyzje 
potrzebne do zakupu. tel. 724 820 669
DZiaŁka(16) budowlana, duża, uzbrojona  w 
Jaszycach, powierzchnia 10,40 ara, foremny 
prostokąt, cena do negocjacji, tel. 691 525 389.
DZiaŁka(15)  budowlana 15,8 arów, wydane 
warunki zabudowy, Miennice, gm. Wisznia 
Mała, tel. 728 482 555.
DZiaŁka(15) budowlana w Kobylicach 10 
arów, cena 60 zł / mkw, tel. 691 240 403.
DZiaŁka(15) przy węźle drogi Trzebnica S5, 
5 arów, 533 533 288.
DZiaŁka(15) budowlana w pięknym, wi-
dokowym miejscu Trzebnicy, na nowym 
osiedlu Polna. Pow. 18 arów. Położona na 
wzniesieniu, w okolicy Szpitala Powiatowego 
i Szkoły Podstawowej nr 3. Warunki zabudo-
wy zawarte w projekcie osiedla. Cena 105 zł/ 
mkw, do negocjacji, tel. 608 572 381.
DZiaŁka(15) pod budownictwo zagro-
dowe, pięknie położona na granicy Parku 
Krajobrazowego Dolina Baryczy, obręb wsi 
Pierstnica. Zatwierdzony plan zagosp. prze-
strzennego. Pow. 2,65 ha. Cena 9,00 zł /mkw, 
do negocjacji, tel. 608 572 381.
DZiaŁka(14) budowlana 1300 mkw, w Pier-
woszowie, blisko lasu w nowym osiedlu, cena 
do uzgodnienia, tel. 782 532 519.
DZiaŁka(14) budowlana 9 arów Komorowo 
koło Trzebnicy.  Szerokość 20 M, Długość 45 
M, uzbrojona, posiada warunki zabudowy. 
Położona jest 25 km od Wrocławia, 6 km od 
Trzebnicy przy drodze asfaltowej, wjazd z ob-
niżonym chodnikiem. W sąsiedztwie budo-

           WETERyNARZ

lek. wet. Ewa Okręglicka
tRzEbnicA

ul. B. Głowackiego 16
(naprzeciwko PZU)

Godziny przyjęć:
pon. / śr. / pt. 10 - 18
wt. / czw. 8 - 14
sobota 9 - 12

    tel.  601 061 222

 LEKARZ   WETERyNARII

GAbinEt  wEtERynARyJny  IATROS

dr n. wet. Stanisław Dzimira
lek. wet. Ewa Michalska

tRzEbnicA  ul. 1 Maja 3 

tel.  71 312 09 85
   601 76 29 57

pon. / śr. / pt. 11 - 19
wt. / czw. 8 - 14
sob. 10 - 14

MASAż   LECZNICZy

GABINET 
masażu leczniczego
i terapii manualnej

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

ul. Witosa 20
tel. 600 353 595

PRZyCHODNIA

APTEKI
dyżuR nocny

przez cały 2016 rok 
pełni apteka: 

Panaceum
 ul. Daszyńskiego 65
trzebnica 

oGŁosZenia
DRoBne

kawaLeRka(13) w centrum Trzebnicy 
przy deptaku o pow. 36,5 mkw, II piętro, 
własnościowe, słoneczne, po remoncie. Po-
kój, przedpokój, kuchnia, łazienka, w przed-
pokoju szafa wnękowa przesuwna, meble 
kuchenne. Budynek po remoncie (styczeń 
2015 roku), piwnica, wydzielone miejsce na 
strychu. Możliwość zakupu do mieszkania 
garażu. Tel. 790 558 208.

 nieRUCHomoŚCi 

sPRZeDam

ogłoszenia drobne są BeZPŁaTne. 
ich treść przyjmujemy  i wycofujemy:   

osobiście w sekretariacie GcKiS ul. pru-
sicka 12 lub telefonicznie  tel. 785 922 332  

oraz  przez e-mail: 
reklama.panorama.trzebnicka@wp.pl 
ogłoszenia publikowane są: przez ok. 6 emisji 

lub do momentu wycofania ich przez nadawcę. 

DERMATOLOG
Irena Dudek-Zaborowska
specj. dermatolog-wenerolog

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

kosmetolog, podolog

Trzebnica   ul. Wiosenna 26
wizyty lekarskie na nFz, rej. tel. 71 387 06 03
prywatne konsultacje dermatologiczne

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

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

niaków, brodawek wirusowych, innych
• zamykanie naczynek krwionośnych 

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

sPecjAlIsTycZno
-reHABIlITAcyjnA 

dlA dZIecI
trzebnica  ul. Św. Jadwigi 3a

Rejestracja tel.
pon - pt  8:00 - 18:00
tel. 606 454 887

PORADNIA NEUROLOGICZNA 
DLA DZIECI

lek. med. Marzena Ambicka -ciba

REHABILITACJA DZIECI
Fizjoterapeuci 

z certyfikatem matody Vojty 
ndt - bobath, pnF

KONSULTACJE  LEKARSKIE

pediatra, neonatolog
ortopeda, nefrolog

endykrynolog

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
trzebnica, ośrodek Medyczny „zdrój”

ul. KOŚCIUSZKI 10
centrum Medyczne zdRóJ

tel. 696 115 821

FIZJOTERAPEUTA

Jakub Durczak
terapia manualna / osteopatia

•	 bóle pleców i stawów
•	 bóle i zawroty głowy
•	 Korekcja wad postawy
•	 Rehabilitacja neurologiczna

tel.  502 483 949
www.jakubdurczak.pl

eMVIT   łowackiego 7

REHABILITACJA 
DZIECI I NIEMOWLąT

mgr Dominika Ociepka
certyfikowany Fizjoterapeuta

Terapia metodą Vojty i ndT 
Bobath, PnF, FITs, Terapia 

Manualna i inne.
gabinet: Zawonia, ul. Radosna 6
wizyty domowe: Trzebnica i okolice.

www.dominikaociepka.pl

tel. 509 160 905

miejsce 
na Państwa
ogłoszenie
lekarskie
telefon:
665 086 997

REHABILITACJA
NIEMOWLąT i DZIECI

mgr Marta Massalska
fizjoterapeuta dziecięcy

- terapia neurorozwojowa metodą 
ndt -bobath

- nauka pielęgnacji małego dziecka
- dobór i montaż termoplastycz-

nych wkładek ortopedycznych
- terapia wad postawy
- nauka chustonoszenia
- masaż Shantala
ul. daszyńskiego 67/11 Trzebnica

tel. 607 398 582

kierunek  i  godzina  odjazdu przystanki

TRZEBNICA – BOLEŚCIN – SIEDLEC PKP – TRZEBNICA
 6:10   7:20   10:10  15:08  16:20  17:20    

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     8:20    11:35
trzeBniCa – MarCinoWo   
12:32 kursuje wtorek i piątek oprócz dni ustawowo wolnych od pracy
16:35 kursuje od pon. do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy

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

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

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

Kursuje w dni nauki szkolnej od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy
A - w ferie zimowe i wakacje letnie kursuje tylko do Ujeźdzca Wielkiego         ważny od 02.11.2016 r. - 31.12.2017 r.
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wane jest osiedle domków jednorodzinnych, 
atrakcyjne położenie. CENA DO NEGOCJACJI, 
tel. 501 722 594.

saD(14) wiśniowo-czereśniowy 1,40 ha z moż-
liwością budowy domu przy drodze Trzebni-
ca – Oborniki Śląskie, tel. 502 318 266.
DZiaŁki(14) budowlane w Księginicach, tel. 
509 406 292.
DZiaŁki(14) 4 sztuki, budowlane w Kałowi-
cach, gmina Zawonia lub zamienię na miesz-
kanie we Wrocławiu lub w Trzebnicy, tel. 798 
263 003.
DZiaŁka(13) budowlaną Siedlec Trzebnicki, 
tel. 502 860 657.
DZiaŁki(13) budowlane 11 arowe, Pstrzejo-
wice, Gmina Zawonia, tel. 725 147 283.
DZiaŁka(13) dwie sztuki ,budowlane 10 a i 
12 a w Szczytkowicach, tel. 665 233 766.
DZiaŁka(15) budowlaną, malowniczo poło-
żoną na obrzeżach miasta Trzebnica, pow. 23 
ary, tel. 785 686 232.

GaRaż(14) tel. 693 663 591.
LokaL(14) użytkowy 53 mkw, w Trzebnicy, 
tanio sprzedam,  tel. 607 431 604.
LokaL(13) w centrum Trzebnicy, handlowo
-usługowy o pow. 35 mkw z możliwością rozbu-
dowy oraz parkingiem prywatnym, klimatyzacją, 
wszystkie media, w zabudowie szeregowej, na 
działce własnościowej 65 mkw, tel. 798 267 177.
LokaL(12) handlowo-usługowy w rejonie ul. 
Daszyńskiego w Trzebnicy, ścisłe centrum w 
pobliżu głównego ciągu handlowego i no-
wego deptaka, lokal o pow. 96  m. kw. z za-
pleczem biurowym i socjalnym, parter, wej-
ście bezpośrednio z ulicy, odrębna własność 
z księgą wieczysta, przy lokalu działka o pow. 
65 m. kw z możliwością powiększenia lokalu 
lub wykorzystania na parking, tel. 501 503 211

kawaLeRka(20) w Trzebnicy, tel. 693 031 974.
DZiaŁka(14) budowlaną w Trzebnicy, tel. 
722 277 996. 
miesZkanie(14) w Trzebnicy do 45 mkw,  
tel. 798 263 003.
DZiaŁka(19) budowlana (lub cześć działki) 
w Trzebnicy 4-6 arów, tel. 693 031 974.
miesZkanie(13) w Trzebnicy, 2 - 3 pokojo-
we, na parterze lub 1 piętrze, z balkonem w 
przystępnej cenie, tel. 690 899 109.

kawaLeRka(21) szukam kawalerki bądź 
części domu do wynajęcia w niewielkiej 
cenie, tel 579 154 967. kawaLeRka(17) w 
Trzebnicy, tel. 669 146 703.
Dom(14) w Trzebnicy, co najmniej 4 pokoje, 
mogą być również dwa oddzielne wejścia, 
tel. 504 239 193.

wsPÓŁLokaToR(10) poszukuję współlo-
katora do mieszkania 53 mkw, w dobrej lo-
kalizacji w Trzebnicy, mieszkanie czyste i za-
dbane, cena 625 zł + opłaty, tel. 665 147 450.

mam  Do  wYnaJęCia

LokaL(20) Część lokalu w salonie fryzjerskim 
w Prusicach na gabinet kosmetyczny , itp. , 
tel. 693 121 762.
Dom(17) jednorodzinny w Prusicach z gara-
żem i ogrodem, tel. 798 263 003.
miesZkanie(17) 2-pokojowe na wsi, 8 km 
od Trzebnicy, w domu wolnostojącym, I pię-
tro, 60 mkw. Umeblowane, stan dobry, cena  
1000 zł + opłaty. CO we własnym zakresie, 
tel. 697 607 049.
kawaLeRka(15) po remoncie,  w Trzebnicy, 
cena 850 zł + media, tel. 609 884 881.
LokaL(13) handlowo-usługowy o pow. 12 
mkw (woda, prąd, WC), wyremontowany, 
przy ul. Ks. W. Bochenka 25. Proszę dzwonić 
po godz. 15.00, tel. 530 695 800.

LokaL(15) usługowy. W chwili obecnej lokal 
użytkuje fryzjerka i kosmetyczka. Od stycznia 
połowa lokalu czyli 30 mkw , którą obecnie 
zajmuje kosmetyczka będzie oddana do 
najmu. Lokal znajduje się przy ulicy Milickiej 
9 (obok sklepu Meble Bodzio). Można go za-
gospodarować na różne branże. Wszystkich 
zainteresowanych proszę o kontakt mail: sza-
tanik20@wp.pl lub tel. 781 350 746.
kawaLeRka(16) umeblowana do zamiesz-
kania od zaraz w centrum Trzebnicy, w cenie 

750 zł, tel. 510 955 887.
LokaL(16) przy ul. Bochenka (obecnie PUB) z 
możliwością zmiany w użytkowaniu, tel. 669 
664 798.
GaRaż(15) przy ul. Kościelnej/Daszyńskiego, 
światło, kanał, tel. 601 622 703.
miesZkanie(15) 2 pokojowe, 50 mkw, ul. 
Korczaka w Trzebnicy, tel. 608 846 182.
miesZkanie(15) dwupokojowe z balko-
nem 36 mkw na drugim piętrze w Trzebnicy, 
Rynek, tel. 665 255 998.
DZiaŁkę(14) Mam do wydzierżawienia o 
pow. 11 arów w Kobylicach, (dzwonić po 
godz. 14)tel. 601 622 703.
miesZkanie(14)  Trzebnica ul. Obornicka, 
46 mkw, po generalnym remoncie: 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój. Możliwość ko-
rzystania ze strychu i ogrodu; Cena: 1200 zł + 
media (mieszkanie bez czynszu); dodatkowo 
możliwość wynajęcia garażu: 200 zł/miesiąc, 
tel. 507 767 995.

kieRowCa(21) szukam kierowcy kat. C+ E, 

wyjazdy z Trzebnicy codziennie w domu, tel. 
693 800 815.
monTeR(21) przyjmę do pracy pomocnika 
montera drzwi i paneli. Wymagane doświad-
czenie, tel. 609 968 898.
PRaCa w BeLGii(21) Polka mieszkająca w 
Belgii zatrudni dziewczynę do pracy w domu 
i restauracji, tel. 667 811 211.
BUDowLanieC(21) zatrudnię osobę do 
prac ziemnych i budowlanych, przygotowa-
nie wykopów pod fundamenty, nawierzchnie 
z kostki, prace murarskie, itp., tel.  603 953 707.
sPRZeDawCa(20) zatrudnię osobę do pra-
cy kawiarnio-cukierni w Trzebnicy na pełny 
etat na stanowisko sprzedawcy. Praca dwu-
zmianowa, e-mail kawiarnia.markiza@gmail.
com, tel. 603 262 837.
oPiekUnka(20) potrzebna osoba do opie-
ki nad starszą osobą z zamieszkaniem i wyży-
wieniem, tel. 691 734 146.
sPRZeDaż(19) Potrzebuję współpracowni-
ków do sprzedaży kosmetyków, tel. 601 705 863
PomoC w CUkieRni(18) zatrudnię osobę 
do pomocy w cukierni w Trzebnicy, tel. 691 283 007.
oPeRaToR koPaRki / kieRowCa(18) 
Zatrudnię operatora koparki i ładowarki kat. II,  

Mechanika maszyn budowlanych, Kierowcę 
kat. C oraz C+E , Wymagane doświadczenie, 
praca na terenie Prusic, tel. 690 089 917.

keLneRka/kUCHaRZ(13) Restauracja 
Palermo w Trzebnicy przy ul. Jana Pawła 
II 1 zatrudni osobę na stanowisko kelnerki 
oraz kucharza. Mile widziane doświadcze-
nie. Oferujemy umowę o pracę, elastyczny 
grafik. Informacje pod, tel. 668 374 650.

keLneRka/kieRowCa(13) Pizzeria Pa-
lermo w Trzebnicy przy ul. Św. Jadwigi 15 
zatrudni osobę na stanowisko kierowcy 
oraz kelnerkę. Praca na wakacje, week-
endy lub na stałe. Oferujemy umowę o 
pracę, elastyczny grafik. Informacje pod, 
tel. 509 617 118.
sPRZeDawCa/ DoRaDCa kLienTa(18) 
sprzedaż płytek w oparciu o ofertę interne-
tową i stacjonarną, organizacja zamówień, 
zleceń itp. znajomość języka niemieckiego 
w stopniu komunikatywnym  i prawo jazdy 
kategorii b, tel. 602 263 687

PakowaCZ(17) zatrudnię osobę do pako-
wania pieczywa. Piekarnia Trzebnica,  tel. 691 
283 007.
mURaRZ(18) zatrudnię murarzy, zbrojarzy, 

tynkarzy gipsowych oraz osoby do przy-
uczenia. Praca na stałe w Trzebnicy, tel. 607 
085 292.
kieRowCa(15) do rozwozu pieczywa za-
trudnię kierowcę do rozwożenia pieczywa. 
Piekarnia Trzebnica, tel. 691 283 007.
PiekaRZ(15) zatrudnię piekarza. Piekarnia 
Trzebnica, tel. 691 283 007.
eLekTRYk(15) zatrudnię elektryków. tel. 533 
823 582.
sPRZeDawCa(15) Pracownik do kawiarni 
zatrudnię osobę do pracy kawiarnio-cukierni 
w Trzebnicy na weekendy, E-mail kawiarnia.
markiza@gmail.com , tel. 603 262 837.
PRaCownik(15) hali sprzedaży Agencja 
Pracy Tymczasowej Jobman Group Sp. z o.o 
zarejestr. pod nr 2163 poszukuje pracowni-
ków hali sprzedaży do marketu spożywczego 
w Trzebnicy. Wymagania- dyspozycyjność, 
pracowitość, odpowiedzialność, oferujemy- 
umowa zlecenie, wypłaty w formie dniówek, 
pracę w miłej atmosferze, kontakt: kamila.wal-
kowiak@jobmangroup.pl lub tel. 510 162 089.
PomoCnik(15) w kuchni do baru Mai Lan 
w Trzebnicy. Kontakt osobisty w barze, ul. Ko-
ściuszki 33 lub tel. 71 387 08 42.

kUPię

PosZUkUJę  Do  wYnaJęCia

 Dam  PRaCę 
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naUCZYCieL(14) przyjmę do pracy nauczy-
ciela przedszkolnego, tel. 664 734664.
PRaCa BiURowa(14) stacjonarny specja-
lista ds. sprzedaży. Cv proszę przesyłać na 
adres: pracatrzebnica@slowowroclawian.pl, 
tel. 506 162 908.
monTeR RekLam(13) Atrakcyjne warunki, 
(umowa o pracę), CV proszę wysyłać na ad-
res: biuro@alfatom.pl, tel. 71 388 91 06
LakieRnik(13) ANOTIS Lakiernia proszko-
wa w Trzebnicy zatrudni pracownika linii 
lakierniczej, nie wymagane doświadczenie, 
oferujemy stałe zatrudnienie na pełen etat, 
tel. 71 312 06 05.
kieRowCa(12) zatrudnię kierowcę kat. B na 
pół lub cały etat, tel. 604 207 412.
oPiekUn FinansowY(11) pracownik na 
cały etat, na stanowisko do oddziału Stefczyk 
Finanse w Żmigrodzie. Doświadczenie nie 
jest wymagane, wyślij CV na adres estera.fi-
rek@tzskokska.pl, tel. 605 740 104.
PRaCownik/ŚLUsaRZ(11) Firma ślusarska 
zatrudni pracownika, Trzebnica, tel. 691 894 011.

sZUkam PRaCY(21) z wykształcenia 
ogrodnik, po kursie masażu, podejmę się ja-
kiejkolwiek pracy, m. in: roznoszenie ulotek, 
pomoc domowa, tel. 730 777 907.
PRaCa DoDaTkowa(19) złupię węgiel, 
porąbię drzewo , tel. 797 194 793.
PomoC aPTeCZna(18) poszukuję pracy 
w aptece w Trzebnicy, jestem zaiteresowana 
pracą od poniedziałku do piątku w godz. od 
8.00 do 12.00 lub 14.00 do 15.00, tel. 667 131 413.
PomoC naUCZYCieLa(16) poszukuję pra-
cy w żłobku, przedszkolu w Trzebnmicy, je-
stem zainteresowana pracą od poniedziałku 
do piątku na pół etatu lub cały etat w godzi-
nach od 6.30 do 16.30, tel. 667 131 413.
niania(16) zaopiekuję się dzieckiem w wieku 
od dwóch do czterech lat w godzinach od 
rana do 17. Jestem z wykształcenia pedago-
giem, tel. 664 949 993. 
sPRZąTanie(18) domów, mycie okien, tel. 
510 773 825.
sPRZąTanie(14) posprzątam piwnice, ogro-
dy, własny transport. tel. 669 526 136.
kosZenie(13)  wykaszarką, cena 0,40 zł /
mkw, tel. 607 580 258.
maLowanie wnęTRZ(12) tel. 603 864 654.
kieRowCa(12) kat. B., tel. 662 531 557.
PomoC w RoLniCTwie(11) szukam pra-
cy związanej z rolnictwem, tel. 667 631 225.

 koRePeTYCJe 

JęZYk anGieLski(20) dla szkoły podsta-
wowej i gimnazjum- korepetycje, zajęcia 
rozwijające, przygotowanie do egzaminu 
gimnazjalnego. Lekcje indywidualne lub w 
grupach. Posiadam certyfikat B2 (wyższy 
średnio-zaawansowany). Nauczanie weeken-
dowe, w tygodniu terminy do ustalenia . (po 
godz. 15), tel. 699 252 007. 
JęZYk niemieCki(17) nauczycielka pomo-
że w nauce języka niemieckiego, tanio już od 
20 zł, tel. 783 164 357.
RYsUnek/maLaRsTwo(13) Architekt, 
malarz, rysownik i podróżnik, przyjmuje na 
naukę rysunku odręcznego, na studia wyższe, 
a także na kurs malarstwa, tel. 727 343 600.
maTemaTYka(8) szkoła średnia, matura, 
tel. 603 548 603.

FiaT(21) panda rok produkcji 2005, 1,1 benzy-
na, przebieg 130 tys. bordowy, II właściciel, 
auto kupione w salonie, wspomaganie kie-
rownicy, elektryczne szyby, poduszka po-
wietrzna, centralny zamek, radio z cd, wymie-
niony rozrząd ,olej i filtry, nowy akumulator, 
cena 8 500 zł, tel. 605 327 016.
vw(20) caddy biały, rok produkcji  2011 prze-
bieg 153 tyś. km. 1,6 tdi  vat1, ciężarowy, boga-
te wyposażenie, super stan, tel.  609 936 972.
voLkswaGen(20) golf 4 benzyna, rok 
2002, niebieski, 1,8 turbo, 5 drzwiowy. pełne 
wyposażenie, cena 12500 zł do negocjacji, tel. 
724 339 319.
oPeL(21) Astra F Hatchback rok - 1991 poj. sil-
nika 1,400 cm, benzyna, przebieg 3.000  szary 
metalik, zadbane wnętrze, welurowa tapi-

cerka, wspomaganie kierownicy, centralny 
zamek, hak, silnik pracuje bardzo ładnie, cena 
850 zł, tel. 603 689 666.  

BUs(19) IVECO DAYLI 2007 r. bezwypadkowy, 
auto kupione w salonie, pierwszy właściciel 
po przeglądzie, tel. 601 764 525.

vw PoLo(17) 2001r. 1.9 sdi  ekonomiczny, 
ważny przegląd i OC, elektryka, wspomaga-
nie, ABS, wymieniony olej i filtry. Cena 3000 zł, 
tel. 697 421 907.
wv(14) Golf 3, kombi, granatowy, 1.9 tdi 90 km, 
sprawny, zarejestrowany, aktualny przegląd 
i OC. Niedawno wymieniany olej, filtry i roz-
rząd, tel. 697 421 907. 
BLaCHaRka(14) Fiat 126 p (błotniki, poszy-
cia przednie), tel. 605 365 312.
skUTeR(11) elektryczny, tel. 662 992 226.
ToYoTa(10) Corolla 2004 lift 1,4 D4D 
90KM,auto z polskiego salonu, bogate wy-
posażenie, oryginalny stan kilometrów, tel. 
609 936 972.

oPonY(21) Barum Polaris, zimowe, nowe 
195/50/15, 4 szt., cena 600 zł, tel. 609 936 972.
koŁa(19) do roweru 28, SIMANO DUO, stoż-
kowe, w czarnym kolorze, kpl. przód i tył, zę-
batka 9 trybów, tel. 505 838 073.
PRZekŁaDnia(19) kompletna  z sufortem, 
SIMANO,  3 zębatki, tel. 505 838 073.
kieRowniCa(19) z mostkiem aluminio-
wym, mostek regulowany SIMANO, tel. 505 
838 073. 
FeLGi(18) aluminiowe gwiazdy, rozstaw 5 x 
112, 17 cali, tel. 505 838 073.
CZęŚCi samoCHoDowe(18) nowe czę-
ści do Opela Frontery Sport rok prod. 1999, 
poj. 2.2  turbo diesel, tel. 783 296 512.
CZęŚCi(14) do fiata punto, tel. 603 465 219.
FeLGi(20) 4 sztuki, „15” z dwiema oponami 
zimowymi na 5 śrub, tel. 601 622 703.
ZesTaw naPRawCZY(20) do opon, pasu-
je do kilku marek, tel. 601 622 703.
oPonY(20) zimowe, 2 szt., 165/70/R14, vee ru-
bber, mało używane, Odbiór własny: Trzebni-
ca lub Kryniczno, cena: 100 zł, tel. 606 610 955.

oPonY(16) z felgami „13” 170/70, 8 sztuk, tel. 
883 211 353.

oBoRnik(21) koński w  workach, z dowo-
zem, tel. 721 900 693.
kRÓLiki(21) Kalifornijskie Czarne i Nowoze-
landzkie Białe, króliki są po ocenie sędziow-
skiej, są zaszczepione oraz posiadają rodo-
wody. Cena od 100 do 120 zł za sztukę, tel. 
663 872 269.
siewnik(20) uniwersalny do prac ogrodo-
wych, pojemność 12 L, zielony, jak nowy- 
cena 65 PLN, tel. 729 270 272.

 sZUkam  PRaCY 

 moTo / BUDowLane / aGD
sPR Ze Dam

PaLeCiak(19)  używany, tel. 601 764 525.

LamPY oGRoDowe(18) tel. 798 263 003.
skRZYnioPaLeTY(16) na jabłka, jedno-
roczne, tel. 609 811 275, 669 728 250.
TUneLe(15) metalowe, 4 sztuki o szer. 7 m, dł. 
31 m, wys. 3,5 m, cena 4 000 zł za sztukę do 
negocjacji, tel. 664 024 722, 608 082 456.
BamBUs(15) do sadzonek, wys. 60 cm, nowe 
w cenie 8 gr, używane w cenie 4 gr / sztukę, 
tel. 664 024 722, 608 082 456.
ZamGŁawiaCZ(15) termiczny PULSFOG, 
cena 2,5 tyś zł, tel. 664 024 722, 608 082 456.
maTY(15) kokosowe , używane 1 rok, dł. 1 m, 
szer. 20 cm, cena 2,5 zł / sztukę, tel. 664 024 
722, 608 082 456.
sTYRoPian(15) pod matę kokosową, dł. 1 
m, szer. 20 cm, cena 40 gr/ sztukę, tel. 664 024 
722, 608 082 456.
FoLia(15) nowa, różowa, firmy BIERUŃ, dł. 33 
m / 12 m, tel. 664 024 722, 608 082 456.
kosiaRka(14) spalinowa i elektryczna, tel. 
603 465 219.
TRakToRek(14) kosiarkę z przyczepką i płu-
giem do śniegu,  tel. 697 614 575.
RoZsiewaCZ(14) nawozu, tel. 603 465 219.
BRonY(14) ciężkie, tel. 603 564 219.
oPRYskiwaCZ(14) tel. 603 564 219.
kULTYwaToR(14) z wałkiem, tel. 603 465 219.
oBoRnik(14) koński z dowozem, tel. 721 900 693.
CiąGnik(13) URSUS C 4011, cena do uzgod-
nienia, rejestrowany, ubezpieczony, tel. 783 
235 840.
wÓZ konnY(13) przerobiony na traktor, 
cena 300 zł, tel. 783 235 840.
siewnik(17) lejkowy do nawozu. Nowy nie-
używany. Cena 700 zł, Prusice, tel. 781 726 548.
siewnik(17) 2m do zboża Hestia sprowa-
dzony z Niemiec. Świetnie nadaje się do 
c330, obecnie jest przy c360. Siewnik jest w 
dobrym stanie. Cena 1600 zł, Prusice tel. 781 
726 548.
PŁUG(17) dwuskibowy. Stan dobry. Cena 500 
zł, Prusice, tel.  781 726 548.
wYCiąGaRkę(17) leśną. Wyciągarka praco-
wała przy MTZ. Obecnie jest przy c360. Jest 
zupełnie sprawna. Brakuje tylko liny. Cena 
1500 zł, Prusice, tel. 781 726 548.
CiąGnik(13) John Deedr 1030S z roku 1975. 
Ciągnik był użytkowany w  Niemczech na 
plantacji winogron, miał jednego właściciela 
w Niemczech. Został sprowadzony do Polski 
z dokumentacją do rejestracji (Brief). W 100% 
sprawny. Stan bardzo dobry, opony 95%, po 
wymianie filtrów i olejów. Cena: 22 500 do 
negocjacji, tel. 695 815 023.
sieCZkaRka(13) z silnikiem elektrycznym, 
cena 700 zł tel. 797 724 335.
CHoinki(19) żywe, prosto z plantacji, świerk 
zwykły, srebrny. Cięte lub w donicach, tel. 783 
044 462.

kaCZki(19) francuskie, indyki, gęsi, tel. 609 
210 199.
kRÓLiki(14) do dalszego chowu, tel. 721 900 693.
Świnie(14) wietnamki, tel. 783 235 840.
Ziemniaki(16) jadalne Vineta i siano w kost-
kach, tel. 735 103 102 lub 669 414 410.

PieC(21) gazowy CO Vaillant 28kW, 2-funkcyj-
ny, wiszący, pompę CO typ PCO-25, tel. 605 
365 312.
UmYwaLka(21) 60 x 60 , tel. 605 365 312.
sTeRownik(21) dmuchawa do pieca 150 zł, 
tel. 660 440 377.
BeToniaRka(21) 100 L, cena 300 zł, tel. 513 
918 288.
kosZ(21) na odpady komunalne pojemność 
120 L - 2 sztuki. Używany. Cena 80 zł za sztukę, 
tel. 501 480 000.

PUsTaki(20) max, tel. 798 263 003. 
kaBina(21) czyli brodzik i kabina, waru-
nek sprzedaży własny demontaż, wymiary 
90x90 cm. aluminiowo-szklana z profili, 
kosztowała ok 1500 zł, moja cena 300 zł / do 
negocjacji, Oborniki Śląskie, tel. 732 244 683.

sZaFka(20) łazienkowa, duża, cena 100 zł, 
tel. 514 399 495.

kLamki i sZYLDY(19) do drzwi - nowe 4 
komplety, tel. 694 216 036.
ŁaDowaCZ(18) cyklop, stan dobry, bardzo 
sprawny,  serdecznie polecam, tel.  535 091 637.
oŚwieTLenie(18) kuchenne, sztuk 5, z 
dwoma  transformatorami, tel. 691 498 650. 
PieCYk(18) gazowy  do ogrzewania, tel. 798 
263 003.
mŁoT UDaRowY(18) Bosh, stan bardzo 
dobry, 400 zł, tel. 505 838 073.
kaRCHeR(18) 720, stan sprawny, 550 zł, tel. 
505 838 073.
PoDesT GRZeJnY(18) Stanowiskowy Elek-
tryczny Podest Grzejny, wymiary 62 x 46 x 3 cm 
/ Moc 300 Wat, cena 676,50 zł, tel. 505 415 704.

mŁoT (16) udarowy marki BOSS, średniej 
wielkości , cena 400 zł, tel. 505 838 073.
PieC(15) nadmuchowy, cena 600 zł/sztukę, tel. 
664 024 722, 608 082 456.
PiŁa(15) krajzega z silnikiem o mocy 3 kw, 
cena 600 zł, i 5 kw, cena 1000 zł, tel. 664 024 
722, 608 082 456.
GRZeJnik(15) żeliwny, tel. 664 024 722, 608 
082 456.
oGRZewanie CenTRaLne(15) do tu-
neli lub hali ( piec miałowy, komin metalowy, 
grzejniki, węże podłogowe), tel. 664 024 722, 
608 082 456.
BeCZka(15) poj. 13 tys. litrów wody, cena 
2000 zł, tel. 664 024 722, 608 082 456.
aGReGaT(15) prądotwórczy, Nupower evo-
lution 2,5 kw, typ jednofazowy, napięcie 230 
wat, częstotliwość 50Hz, silnik benzynowy, 
agregat posiada również prostownik do sa-
mochodu wraz z bezpiecznikiem i ampero-
mierzem, stan dobry, po wymianie oleju, tel. 
887 332 418.
kaBina(15) kwadratowa do URSUSA ZETOR 
T360 i T4011, tel. 783 235 840. 

masZYna Do sZYCia(21) Łucznik w szaf-
ce, zapasowe stopki, szpulki 150 zł (elektrycz-
na), tel. 660 440 377.
eksPRes(21) do kawy na kapsułki, nowy, 
produkcji szwedzkiej, dodatkowo paczka 
kapsułek 220 zł, tel. 660 440 377.
PoDGRZewaCZ(21) do butelek marki Lovi. 
Nowy 85 zł, używany 50 zł. Gwarancja. Tel. 501 
480 000.

LoDÓwka(21) WHIRLPOOL ARC 6678 Inox. 
Cena 750 zł (do uzgodnienia), tel. 501 480 000.

ZamRażaRkę(21) szuflady GORENJE Mo-
del F6181AW stan jak nowa, gwarancja. Cena 
1100 zł, tel. 501 480 000.

BLenDeR(21) Nowy BOSCH MaxoMixx. Cena 
230 zł, tel. 501 480 000.

ZmYwaRka(20) po zabudowę, SIMENS, 
bardzo dobrym stanie, sprawna, cena 250 zł, 
tel. 514 399 495.

wiTRYna(19) chłodnicza dwudrzwiową 
używana  cena 200, tel. 601 764 525.

RoBoT(19) kuchenny KASIA model 116/B z 
blenderem, cena 250 zł stan, bardzo dobry, 
tel. 605 113 822.

eksPRes(19) Ciśnieniowy Minuetto - ARIETE, 
kolor srebrny, stan bardzo dobry, cena 188 zł, 
tel. 605 113 822.

PRaLka(18) automatyczna , tel. 798 263 003.
wiRÓwka(18) do bielizny, tel. 798 263 003.
kUCHenka(18) elektryczna na 4 palniki, 
cena do uzgodnienia, tel. 71 310 73 73.
saUna(14) przenośna parowa Total, używana 
ok 20 razy, 80 zł - cena do negocjacji, tel. 696 
095 538.

kUCHenka(15) elektryczna, dwupłytowa, 
cena 60 zł tel. 502 677 578.

CHoDZik(21) (balkonik) 4-kołowy, składany, 
tel. 605 365 312.
wÓZek(18) dziecięcy firmy Baby design 
Lupo 2 w 1 dla chłopca lub dziewczynki. 
Kolor brudny róż. Aluminiowy stelaż Lupo 
Comfort, Gondola Lupo , siedzisko spacero-
we Lupo przekładane na dwie strony, torba 
na akcesoria, oryginalna folia na gondolę i 
spacerówkę. Stan wózka bardzo dobry, tel. 
690 902 907.
nosiDeŁko(17) dla lalek, cena 15 zł. tel. 693 
790 106.

RoweR(15) holenderski z silnikiem spalino-
wym, tanio, tel. 785 686 232.
wÓZek inwaLiDZki(15) (skuter elektrycz-
ny) dla osób mających trudności w chodzeniu. 
Łatwy w transporcie - rozkłada się bez użycia 
kluczy. W 100% sprawny, tel. 662 992 226.
RoweR(14) rozmiar koła 24 cale, 180 zł, 
(dzwonić po godz. 15:00) tel. 505 022 012.

CHoDZik(14) 4-kołowy, składany, lekki z ha-
mulcami (dla seniora), tel. 605 365 312.
RoweR(13) górski FELD 600, cena do nego-
cjacji, tel. 535 494 556.
RoweRek(12) dziecięcy bez pedałów, 70 zł, 
tel. 697 607 049.

 RoweRY /  wÓZki 

sPR Ze Dam

Szukasz pracownika?
- spawacz, - ślusarz , 
- stolarz, - monter , 
- pracownik produkcji, 
- operator wózka widłowego
Agencja pracy Smart Work 
nawiąże współpracę z firmami 

z trzebnicy oraz okolicznych 
miejscowości.

więcej informacji pod 
nr tel. 536 911 566 

w godz. od 8.00 do 16.00

firma  Vidian
ZATRUDNI

SZWACZKI
KRAWCOWE

na bardzo dobrych
warunkach

ZAPEWNIAMY
TRANSPORT

Świątniki
ul. trzebnicka  15

 tel.  71 387 05 46

44 NR 21 (107)   21.12.2016



45NR 21 (107)   21.12.2016

RoweR(16) Kross (koła20 cali), 150zł, tel. 698 
946 880.

HULaJnoGa(16) OXELO, cena 100 zł, tel. 
698 946 880.

HULaJnoGa(16) w dobrym stanie, zaku-
pioną w sklepie Decathlon ,cena 90 zł, tel. 698 
946 880.

HULaJnoGa(16) OXELO dla dziecka w wie-
ku 4-6 lat, cena 30  zł, tel. 698 946 880.

wÓZek(14) w bardzo dobrym stanie (używa-
ny 1 rok). Model: Jumper X 3w1 firmy Tako. 
W skład wchodzą: gondola, spacerówka, 
fotelik samochodowy (bez kolizji), folia prze-
ciwdeszczowa na wózek, moskitiera na fote-
lik, torba. Kolor: czarno-czerwony. Cena 350 
zł, tel. 506 352 295.
wÓZek(12) dziecięcy 2 - osobowy szerego-
wy firmy Jane, 370 zł. tel. 798 267 177.
CHoDZik inwaLiDZki(13) na 4 kółkach, 
stan bardzo dobry, tel. 721 900 693.
konCenTRaToR TLenU(18) cena 1000 
zł, tel. 725 597 395.
ŁÓżko ReHaBiLiTaCYJne(18) nowe, na 
pilota, cena 1250 zł, tel. 725 597 395.
CHoDZik inwaLiDZki(18) cena 200 zł, 
tel. 725 597 395.
wÓZek inwaLiDZki(18) cena 250 zł, tel. 
725 597 395.

keYBoRD(21) firmy casio, cena - 75 zł, tel. 660 
440 377.
oDTwaRZaCZ(21) Blu-ray firmy LG prak-
tycznie nieużywany + 30 filmów oryginal-
nych 220 zł, tel. 660 440 377.
aPaRaT(20) fotograficzny. Kodak - 65 zł, tel. 
601 198 984.
koLUmnY(18) głośnikowe atlusy, 2 sztuki, 
tel. 798 263 003.
oDTwaRZaCZ PŁYT CD(18) Sony, stan 
sprawny, 100 zł, tel. 505 838 073.
aPaRaT(19) Cyfrowy Sony, 14,1 megapikse-
la, zoom optyczny 10x, nagrywanie filmów. 
Cena 215 zł, tel. 534 666 552.

sZaFka/ RaCk(13) pod sprzed RTV, tel. 694 
216 036.

soFka(20) młodzieżowa z funkcją spania i 
pojemnikiem na pościel. Bardzo dobry stan, 
używana 11 miesięcy. Cena 670 zł., tel. 505 
239 816.

sToLik(20) kawowy, bardzo dobra jakość,jak 
nowy, gruby szklany blat, półka w kolorze 
gruszy, 3 nogi z matowego srebrnego two-
rzywa, z domu meblowego Abra, cena 110 
PLN, tel. 729 270 272.

RTv / meBLe / RÓżne
sPR Ze Dam

kinkieT(20) sufitowy 3 reflektory (3 x max. 
50W), kolor srebrny, made in Szwecja, cena 35 
PLN, tel. 729 270 272.

PÓŁka naRożna(20) wymiary wys. 25cm, 
gł. 23cm,cena 95zł, tel. 694 057 540.

komoDa(20) Dwie komody biurowe po 3 
szuflady, wymiary 41/67/45, uchwyty mato-
we srebrne,kolor wenge, bardzo dobra jakość 
producent MebloCross, jak nowe cena 300 
PLN, tel. 729 270 272.

ZesTaw meBLowY(20) nowoczesne 
szklane witrynki,komoda RTV z szufladami, 
trzy części, bardzo solidna seria IKEA, ciemny 
orzech, cena 850 PLN, tel. 729 270 272.

sZaFa(20) trzydrzwiowa typu Komandor, 
duża, funkcjonalna, ładna, bardzo dobra ja-
kość, cena 2 tys., tel.  697 607 049.
Ława(20) kwadratowa, biała, masywna, bar-
dzo dobra jakość, cena 300 zł, tel.  697 607 
049.
sTÓŁ(20) rozkładany BRW, wm. 1,00x0,80 po 
rozłożeniu 1,5x0,80 lub 2,0x0,80 ,cena 200 zł, 
tel. 693 790 106.

soFa / weRsaLka(20) 2 osobowa, 3 letnia, 
rozkładana, z pojemnikiem na pościel. Stan 
bardzo dobry. Wymiary po rozłożeniu 200 x 
118 cm. Cena 220 zł. Odbiór wyłącznie oso-
bisty z własnym transportem tel. 730 717 272.

sZaFka(20) po komputer , cena 30 zł, tel. 514 
399 495.

komPLeT kUCHennY(20) stolik + 2 tabo-
rety, nowy w opakowaniu, cena 300 zł, tel. 514 
399 495.

komPLeT wYPoCZYnkowY(19) skó-
rzany 3+2+1, sofa z funkcją spania, stan bar-
dzo dobry, cena: 2500 zł (do negocjacji, nowa 
cena: 7000 zł. tel. 722 109 157.

sToLik(19) pod komputer,  cena 30 zł, tel. 502 
677 578.

GRZeJnik(19) elektryczny, 2  szt., olejowy i 
grzewczy, cena 25 zł, tel. 502 677 578.
ŁÓżko(19)  z Ikea +materac o wym 1,40 x 2.00 
m cena 350 zł, tel. 694 216 036.

sZaFa(19) czarna z lustrem 150 zł, tel. 694 216 036.

sToLik(19) okrągły, szklany 50 zł, tel. 694 216 036.

ŚCianka(19) segmentowe 400 zł, tel. 694 

216 036.

meBLe(19) białe z witryną podświetlane 150 
zł, tel. 694 216 036.
meBLe(18) ogrodowe komplet, tel 798 263 003.
meBLe(18) do pokoju dziecięcego niebieskie 
szafa biurko szafka i regał cena 350 zł. do ne-
gocjacji tel. 500 254 827.

PÓŁka(18) o wymiarach; 120 x 18 x 25, cena 
250 zł. tel. 694 057 540.

meBLe oGRoDowe(17) drewniane i pla-
stikowe, 4 fotele, 2 ławy, stół, tel. 798 263 003.
ŁÓżko(17) cena 300 zł, Trzebnica, odbiór oso-
bisty, tel. 669 146 703.

sZaFa(17) narożna Black Red White system 
XXI, kolor olcha,(wysokość/szerokość/głębo-
kość) szafa narożna (189,5/33,5-68/33,5-68) 
cena 350 zł, tel. 693 790 106.

sTÓŁ(17) BRW, wymiary 1,0 x 0,80, po rozłoże-
niu 1,5 x 0,80 lub 2,0 x 0,80, cena 200 zł, tel. 
693 790 106.

żYRanDoL(17) cena 50 zł, tel. 693 790 106.

sZaFka(14) z szufladą 60x35x53 wys.  cena 
50 zł. tel. 502 244 871.

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowiska: 

Operator Maszyn, Logista, Pakowacz, 
Magazynier, Wózkowy. 

ZAPEWNIAMY BEZPŁATNE DOJAZDY
 z miejscowości: 

Tarczyński S.A., Ujeździec Mały 80, 55-100 Trzebnica 
e-mail: rekrutacja@tarczynski.pl 

tel. 71 866 85 20 
     603 590 856 

Oferujemy: 
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę w stabilnej firmie;

 

• bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych, m.in.: bezpłatną stołówkę dla pracowników
prywatną opiekę medyczną, bony świąteczne.

 
Zainteresowany? Skontaktuj się z nami!  

Wyślij swoje CV, przyjdź do nas lub zadzwoń! 
 

 

 

BUKOWICE – Czeszów – Kuźniczysko - Ligota – Księginice- TRZEBNICA- 
Szczytkowice - Komorowo- Biedaszków- WIŃSKO – Rudawa - Pełczyn – 

 Skokowa- PRUSICE- Domanowice 

 

 
Dębno- Rudno - Wrzosy- Stary Wołów – Wołów - Lipnica - 

Bukowice - Rościsławice - Oborniki Śląskie - Wilczyn - 
Droszów - Nowy Dwór k /Trzebnicy - Brzyków 
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ZnaCZki(21) pocztowe, stemplowane i 
niestemplowane, pojedyncze i serie, polskie, 
australijskie, rumuńskie, oraz z innych kra-
jów, sprzedam również etykiety zapałczane. 
Sprzedam też wyroby ze srebra, kryształy, 
porcelanę, tel. 502 677 578.
kRYsZTaŁY(21) wazony, popielniczki, wazy 
itp., łącznie 20 sztuk, tel. 605 327 016.
CHoDZik inwaLiDZki(21) stan bardzo 
dobry, tel. 721 900 693. 
ZnaCZki FiLaTeLisTYCZne(21) polskie 
i zagraniczne, tel. 605 327 016.
owCZaRki(19) niemieckie rodowodowe. 
Cena 1000 zł,  tel. 503 865 787.

RoLki(17) rozm. 30-34, cena 45 zł. tel. 693 790 106.
kLaTka(16) piętrowa dla chomika z pełnym 
wyposażeniem, cena 90 zł, tel. 698 946 880.

 

ZaBawki(20) dziecięce dla dziewczynek: 
lalki Barbie z rowerami, Ken i Barbie z samo-
chodem, kuchenka Barbie wys. 85 cm z na-
czyniami i inne, tel. 71 312 43 88, 500 159 118.
PiaskowniCa-Basenik(20) 2 w 1 Mo-
tylek-Smoby, odporna na blaknięcie, solidna, 
mało używana- cena 90 PLN, tel. 729 270 272.

HULaJnoGa(20) Ketler Scooter różowa, 
trzy koła, mało używana, świetna niemiec-
ka jakość, pompowane ciche koła, 5 stopni 
regulacji kierownicy, ograniczenie skrętu 

akCesoRia  DLa  DZieCi 

sPRZeDam

ATRAKCYjNE CENY!

Kursy języka niemieckiego 
dla dzieci i dorosłych

przygotowanie do wyjazdu do pracy. profesjonalna lektorka 
z doświadczeniem i praktyką zagraniczną.

Szkoła językowa Will do   ul. witosa 20, trzebnica

tel.  888 636 936  www.willdo.pl

WUKO krzysztof Buczek

CZySZCZENIE 
KANALIZACJI
wywóz nieczystości 

płynnych
obsługujemy gminy:

trzebnica, wrocław, wisznia mała, 
czernica, oborniki Śląskie, zawo-
nia, kąty wrocławskie, długołęka

tel. 601 537 024

kierownicy, podnóżek antypoślizgowy, od-
blaskowe elementy,oryginalny karton+ in-
strukcja, wiek 2+, max waga 25 kg, cena 150 
PLN, tel. 729 270 272.
.

kRZeseŁko(20) do karmienia dziecka, od-
czepiany blat i dodatkowa nakładka, półecz-
ka na drobiazgi, pasy bezpieczeństwa, stabil-
ne i przyczepne nogi. Używane rok. Dobry 
stan. 160 zł, tel. 505 239 816.

UBRanka(18) dla dziewczynki rozmiary od 
56 do 80 ubranka stan b. dobry lub dobry 
bez plam i dziur po mojej córeczce. Sprze-
daje na sztuki od 1 zł do 5 zł. Zapraszam do 
oglądnięcia – Trzebnica, tel. 603 037 421.

CiUsZki DZieCięCe(17) dla chłopczyka od 
0 do 1,5 roku, tel. 733 751 409.
UBRanka(17) dla chłopca 1,5 - 2,5 lat, roz-
miar 80-92 cm, używane, cena do uzgodnie-
nia, tel.  697 607 049.
kRZeseŁko(18) do karmienia dzieci, białe z 
IKEI, 15 zł, tel. 505 838 073.
LeżaCZek-BUJaCZek(18) czerwony, stan 
bardzo dobry, 50 zł. tel. 505 838 073.
ŁÓżeCZko(18) dla niemowlaka, brązowe, 
bez materaca, 80 zł, tel. 505 838 073.

UBRania

sPRZeDam

sUknia ŚLUBna(21) piękna, nietypowa 
w stylu staropolskim / książęcym plus welon 

U s ł U g i  
WODNO
-KANAlIZACyJNe
hyDRAUlICZNe

studnie wodomierzowe
systemy pomiarowe

tel. 885 886 997
e-mail. biuro@eco-flow.pl

TRZeBNICA

Miejsce
na Twoją

fiszkę 
reklamową
12,20 zł netto

15,00 zł brutto

RestauRacja 
Kościuszki 18a
Trzebnica
tel. 724 888 886
ceskabeseda .pl

Z  osTaTnieJ  CHwiLi

sPRZeDam

FoTeLe(19)  skórzane: jeden dwuosobowy i 
dwa jednoosobowe. Cena do uzgodnienia, tel 
793 032 093. 

naRTY(19)  firmy ATOMIC taliowane 132 cm + 
wiązania regulowane Atomic + kijki cena 300 zł, 
tel. 693 280 780.

naRTY(19) firmy SALOMON taliowane 160cm 
110.73.99 + wiązania regulowane na każdy 
rozmiar buta cena 200 zł tel.693 280 780.

BUTY (19) narciarskie firmy Rossignal, wkładka 
315 mm cena 200 zł, tel 693 280 780.

koronkowy i peleryna, rozmiar 38, Trzebnica, 
Cena 300 zł - do negocjacji, tel. 696 095 538.

kożUCH(20) damski, czarny z odpinanym 
kapturem, długość do kolan, tel, 601 198 984.
BUTY(19) narciarskie damskie  rozmiar 38, nie-
używane, cena 300 zł.  tel. 601 764 525.

BiaŁa komża(19) do komunii + koszula 
biała , kamizelka spodnie czarne na rozm.  
146 + buty czarne , rozm.  34 cena 150 zł za 
komplet, tel. 601 764 525.

PŁasZCZYk(19) czerwony, rozm. M, tel. 691 
141 985.

kożUCH(19) damski, cena 50 zł, tel. 502 677 578.

GaRniTUR komUniJnY(19) (spodnie, ka-
mizelka, marynarka), rozm. 128-134, cena 100 
zł, tel. 693 790 106.

LoDÓwka(19) oddam2 sztuki, tel. 694 216 036.
moToCYkL(18) Kupię, WSK, KOMAR , PANO-
NIA, SHL, SIMSON, Trzebnica, tel. 662 021 437.
meBLe(18) Kupię, oraz inne przedmioty z przed 
1945 r, także do renowacji, tel. 694 057 540.
PRaLka(18) oddam za darmo - pralka jest 
zepsuta - może być na części lub do na-
prawy, tel. 605 475 438.

Piesek(17) oddam pieska w dobre ręce,  tel.  
608 222 440.
PRZYCZePka(17) kupię lekka, typu "SAM", 
do remontu, zarejestrowaną z dokumentami 
(konieczne), w rozsądnej cenie, tel. 507 843 124.

kUPię / oDDam / PR Z YJmę

KREDYTPLUS

PożYCZki
od 500 zł 

do 3000 zł

MiESięcznE RaTY!

tel. 508 502 294

NAPRAWA
LAPTOPÓW

komputerów Pc, 
Tabletów, gps itp.
naprawy sprzętowe 

i programowe, wsparcie IT.
BEZPłATNA DIAGNOZA

tel: 504 016 924
dojAZd grATIs

mail: uslugilb@gmail.com

uSłuGi 
REMONTOWO 
BUDOWLANE

- malowanie
- tapetowanie
- zabudowy gips-kar.
- układanie 
  glazury i paneli

tel. 605 432 606
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oskargsm.pl
TRZEBNICA      ul.  W. Witosa 18

tel. 71 387 48 45   kom. 511 511 011

profesjonalny serwis 
 - masz problem z telefonem ??  
skontaktuj się z nami, naprawimy go !!  

telefony 
KomÓrKowe
sKUp / SPRZEDAŻ 
Cb raDia nawiGaCje
NAjwiękSZy wybóR AkcESoRiów, PokRowców  gSm  w TRZEbNicy
PROMOCJA!!!    POKROWCE już od 10 zł   ZAPRASZMy!!!

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

Firma świadczy usługi:

KOMPLEKSOWE SPRZąTANIE, DOCZySZCZANIE
domów-mieszkań-biur-budów, mycie okien 

CZySZCZENIE dywanów, tapicerki meblowej, samochodowej, żaluzji pionowych
OBSZyWANIE wykładzin i chodników 
PIELęGNACJA, SPRZąTANIE NAGROBKÓW usługa całoroczna i jednorazowa 
PIASKOWANIE elewacji i fasad, czyszczenie strumieniowo-ścierne, mycie elewacji 
USUWANIE GRAFFITI 
ODŚNIEżANIE dachów, posesji prywatnych - pielęgnacja terenów zielonych

   pracujemy na maszynach i środkach firmy kaRCHeR

Firma 

sCHoDY
100 % 

DRewniane
DĄB  jESION
 BUK  SOSNA

cena od 4,5 tys. zł.

tel. 602 728 266

nakład 10 000 egzemplarzy
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KLEbER 165 zł 210 zł 
oPonY UżYwane  ponAd 3 tys. sztuk  

oPonY  nowe   w  internetowych  cenach 

seRwis kÓŁ ciĘżARowycH do 56” 

PRosTowanie  FeLG

GeomeTRia 3D – nowoŚĆ 2016  

GEOMETRIA   3D  NOWOŚĆ  2016 
JEDYNE URZĄDZENIE w powiecie trzebnickim
BADAJACE GEOMETRIĘ  POJAZDÓW W SYSTEMIE 3D!!!. . .

godZIny PrAcy:  Pon, PT  8-17   
soBoTa 8-14

SERwiS KLiMAtyzAcJi 
SpAwAniE ALu & inoX  

szczytkowice 91  tel. 785 233 408

szczytkowice 91  tel. 785 233 408

MECHANIKA 
SAMOCHODOWA
tel. 796 060 595
naprawy bieżące
wulkanizacja

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

A N D i K A R

NOWO  OTWARTy
WARSZTAT

Trzebnica ul. jędrzejowska 25

Jesteśmy wyłącznym auto-
ryzowanym serwisem na 
powiat trzebnicki opon Gt 
RAdiAL i FALKEn z darmo-
wym ubezpieczeniem Ac

zapraszamy

godZIny PrAcy:  Pon, PT  8-17   
soBoTa 8-14

Masz KOMINEK / PIEc KaflOwy

Pal bRyKIEtEM
producent ekologicznego brykietu

 z trocin drzew liściastych

od 550 zł/t
możliwy darmowy transport

tel. 607 809 535
71 312 82 88
brykiecik.com

SpRAwdzEniE GEoMEtRii  tyLKo 30ZŁ       uStAwiEniE GEoMEtRii Juz od 60ZŁ 

.

.

na URODZINy, 18-stki, WIeCZORy PANIeŃ-
SKIe I KAWAleRSKIe! ŚMIeSZNe UPOMIN-
KI, PReZeNTy OKOlICZNOŚCIOWe A także: 
maski, kostiumy, akcesoria i wiele innych.
W sprzedaży książki Julianny Michorczyk "Ze 
wzgórz Trzebnickich", "A jak urosnę..." i "Ka-
ruzela z piosenkami" w atrakcyjnych cenach! 

sklep   "e-pap."   ul. witosa 16 
(stary Zegarmistrz obok Urzędu Miasta)

PREZENTY!!!

Firma                                           oferuje 

PRanie
i CZySZCZENIE

dyWAnóW
WykŁAdZIn
TAPIcerek

tel. 571 340 516
www.kamyjka.com

Firma   TOMIK   oferuje 

PROFESJONALNE
CZYSZCZENIE

- DYWANÓW 
- WYKŁADZIN 
- TAPICERKI 
 SAMOCHODOWEJ 
- MEBLI TAPICEROWANYCH

Konkurencyjne ceny!

tel. 693 431 523 

SZAMBA
zbiorniki na deszczówkę, biologiczne oczyszczalnie 

ścieków, przyłącza wodno - kanalizacyjne

telefon 605 331 903
paweł Madaliński   /  Skarszyn 48   /   trzebnica

REJESTRACJA 
KARt Sim 
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R E K L A M A

TORINO

SORANO

polub Nas :)  

KABE  STYL

www.kabestyl.pl
kabestyl@gmail.com

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
NAJNIŻSZE CENY 

OKNA     ROLETY    DRZWI 
PARAPETY    MOSKITIERY

DRUTEX / PORTOS / INTRAX / PORTA / 

POSKONE / ERKADO / INTENSO / DRE

TRZEBNICA   
ul. Wrocławska 3
tel. 570 903 105

Œwi¹teczna promocja 
na ca³y asortyment


