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Mieszkanie Plus w Trzebnicy

stąpieniu do programu, ponieważ
dzięki niemu możemy to zmienić
– powiedział burmistrz Marek Długozima i dodał: – Mieszkanie Plus to
pozytywny kierunek i bardzo dobrze
zapowiadający się program. W tym
miejscu muszę pochwalić rząd za
dostrzeżenie problemu, z jakim na
rynku mieszkań w Polsce boryka
się wielu młodych ludzi. Wierzę,
że te działania, w połączeniu z rozwojem gospodarczym, przekonają
Polaków do tego, że to właśnie ich
Ojczyzna jest idealnym miejscem do
życia i budowania rodziny. Obiecuję na bieżąco informować Państwa
o postępach w prowadzeniu projektu oraz sposobie dystrybuowania
powstałych mieszkań – zakończył.
W skali województwa cena najmu takiego mieszkania ma się
kształtować na poziomie około 8 zł
za 1mkw. Będzie można je docelowo wykupić lub długoterminowo
wynajmować. W Trzebnicy Miesz-

▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a p o d p isuj e list inte nc yj ny w sp rawie p r z yst ąp ie nia do r z ądo -
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kania Plus powstaną na ul. Chrobrego. Będą je mogły wynająć, także ze
wspomnianą opcją wykupu, jedynie
osoby, które nie posiadają na własność mieszkania.
Do programu na terenie województwa dolnośląskiego przystąpiły:
Trzebnica – 30 mieszkań, Legnica
– 665 mieszkań, Kudowa Zdrój – 65
mieszkań, Zgorzelec – 54 mieszkania, Jaworzyna Śląska – 45 mieszkań,
Pieńsk – 30 mieszkań, Radwanice –
30 mieszkań, Strzelin – 25 mieszkań,
Walim – 20 mieszkań.
[sh]

▶ W ram ac h p r o g ramu M ie s z k anie Plu s w Tr ze b nic y p owst a -

nie 30 now yc h mie s z k ań , k tór yc h ce na b ę d z ie p re fe re nc yj na w stosu nku do t yc h r y nkow yc h .

Na zaproszenie burmistrza w Urzędzie Miejskim odbyły się pierwsze z serii konsultacji
z prof. dr hab. Janem
Burdukiewiczem. Tematem spotkania było
stworzenie „Trzebnickiego Parku Kulturowego” na terenach Winnej
„Kociej” Góry. Rozmowy są efektem porozu▶ Na zaproszenie burmistrza w spotkaniu udział wzięli: prof. dr hab. Jan Burdukiewicz, Katarzyna Styperek z Wydziału Architektumienia o współpracy
ry i Urbanistyki, naczelnik Wydziału Promocji Jakub Szurkawski, Alicja Turkiewicz i Marta Romaniuk z Wydziału Promocji, Alicja
Gawior z Wydziału Pozyskiwania Funduszy oraz naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Szczepan Gurboda wraz
podpisanego przez burz pracownikiem Magdaleną Martyniak.
mistrza Marka Długozimę z rektorem Uniwernam nieocenione wsparcie mery- ologiczne). Dodatkowo przewiduje pomocą projektorów animowa- a także multimedialny tunel (presytetu Wrocławskiego toryczne. Dzięki niemu należycie się prowadzenie ścieżek w formie nego obrazu dopasowanego do zentujący historię Winnej Góry).
prof. dr hab. Adamem zabezpieczymy i wyeksponujemy drewnianych trapów wyniesionych danego obiektu) oraz strefa spor- Uzupełnieniem ścieżek będzie buwielką tajemnicę, jaką skrywają ponad teren. Ich zadaniem będzie tów ekstremalnych (zjeżdżalnia dynek muzeum wraz z restauracją
Jezierskim. Projekt za- tą
nasze wzgórza, a mieszkańcy i tu- niwelacja znacznych różnic pozio- grawitacyjna, siłownia terenowa, oraz amfiteatrem, umożliwiającym
gospodarowanie terenu ryści zyskają wiedzę o miejscu tak mów terenu. W późniejszym etapie zorbing – w zimie zamieniany przeprowadzenie plenerowych wytworzy firma Bartosza ważnym dla historii człowieka – trasom edukacyjnym towarzyszyć na sanki, ścianka wspinaczkowa, kładów, koncertów i spotkań.
burmistrz Marek Dłu- będą strefy rekreacji i zabawy takie pumptrack – tor rowerowy, park
Pierwsze prace mają rozpocząć
Żmudy CREOPROJECT. powiedział
jak: edukacyjny plac zabaw, model linowy, tyrolka, paintball, laser się już w 2018 roku.
[sh]
gozima.
Winna Góra ma wysokość 219
m n.p.m., z jej trawiastego szczytu
rozciąga się panorama Trzebnicy
i płaskiej Doliny Baryczy. Do 1987
r. funkcjonowała tu odkrywkowa
kopalnia gliny, gdzie wydobywano
iły trzeciorzędowe, które transportowano do pobliskiej cegielni
kolejką linowo-terenową. W latach
1988-1992 wyrobiska zostały zbadane przez archeologów. Ich pracami kierował wspomniany prof.
Jan Burdukiewicz. Odkrył wtedy
ślady bytowania Homo Erectusa
sprzed 500 tys. lat, które okazały się najstarszym obozowiskiem
w Polsce i jednym z najdalej wysuniętych na północ Europy.
– Głównym celem projektu jest
ochrona i udostępnianie zasobów
przyrodniczych Winnej Góry.
W tym celu w fazie projektu przeprowadzamy konsultacje z prof. Janem Burdukiewiczem, który daje

– Cieszę się, że Gmina Trzebnica na czele z panem burmistrzem
Markiem Długozimą w tak ambitny sposób podchodzi do tematu powstania parku kulturowego,
traktując z należytym szacunkiem miejsce, które jest ważne dla
całej historii człowieka – mówił
prof. dr hab. Jan Burdukiewicz
i dodał: – Naszym celem jest, by
wszyscy, którzy odwiedzą park,
wychodzili stąd bogatsi o wiedzę
podaną w przystępnej i nowoczesnej formie.
Trzebnicki Park Kulturowy
usytuowany na Winnej Górze będzie pełnił głównie funkcję edukacyjno-rekreacyjną. W pierwszym
etapie teren zostanie uporządkowany i wzbogacony o ciągi komunikacyjne – ścieżki spacerowo
edukacyjne z przystankami (fauna, flora, klimat, człowiek, świat
epoki lodowcowej, stanowisko dokumentacyjne, stanowisko archeR
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Rozmowy o Winnej Górze

W czwartek 14 grudnia w Warszawie odbyła się konferencja „Mieszkanie + dziś i jutro”, podczas której
burmistrz Marek Długozima podpisał list intencyjny w sprawie przystąpienia do rządowego programu
Mieszkanie Plus. Trzebnica dołączy do niego jako jedyna gmina w Powiecie Trzebnickim i jedna z dziewięciu
gmin województwa dolnośląskiego. W związku z tym
powstanie u nas 30 nowych mieszkań. Ich cena najmu
i wykupu będzie preferencyjna w stosunku do krajowego rynku nieruchomości.
Udział w dyskusji wzięli m.in.
minister rodziny, pracy i polityki
społecznej Elżbieta Rafalska, minister infrastruktury i budownictwa
Andrzej Adamczyk, sekretarz stanu
w ministerstwie infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski, pełnomocnik ds. organizacji Krajowego
Zasobu Nieruchomości Tomasz Tomala oraz przedstawiciele samorządów i innych jednostek przystępujących do projektu.
– Zrealizujemy program mieszkaniowy Mieszkanie Plus. Musimy
stworzyć warunki, szczególnie dla
młodych Polaków i młodych rodzin,
żeby nie szukali przyszłości poza
granicami kraju – mówił otwierając
konferencję minister infrastruktury
Andrzej Adamczyk.
– Tym programem chcemy
zwiększyć możliwości na rynku
nieruchomości. Spodziewamy się,
że jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, pierwsi lokatorzy odbiorą
klucze do swoich nowych mieszkań
już w połowie 2019 roku – mówił wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski.
– Ten program musi być realizowany na szczeblu samorządowym.
Państwa zaangażowanie jest szczególnie ważne – podkreślała minister
pracy i polityki społecznej Elżbieta
Rafalska. W jej ocenie prorodzinne
znaczenie programu „Mieszkanie
Plus” może być jeszcze większe niż
programu „500 plus”.
– Gmina Trzebnica po raz kolejny
staje się pionierem rozwoju zarówno
w Powiecie Trzebnickim, jak i województwie. Jak wiemy zapotrzebowanie na mieszkania w naszym mieście
jest wprost proporcjonalne do rozwoju, jaki w ostatnim czasie zachodzi w Trzebnicy. Nie wszystkich stać
jednak na zakup własnego lokum,
dlatego podjąłem decyzję o przy-
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szkieletu nosorożca, park głazów
narzutowych, mapping na zboczu
jednej ze skarp (wyświetlanie za

tag – laserowy paintball). Trasę
zwiedzania wzbogaci wieża widokowa i kilka tarasów widokowych,

▶ W planach jest także budowa ▶ Wizualizacja stanowiska archeologic znego wraz z plat formą widokową. To tu odnaleziono pier wsze ślady by towania
c z łowieka w Środkowej Europie.

wieży widokowej.
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Sztuka

Sztuka w urzędzie
Nowoczesna galeria sztuki połączona z gminnym
punktem informacji turystycznej, dodatkowo
miejsce relaksu oraz platforma dla niepełnosprawnych. Wymienione inwestycje już niebawem znajdą swoje miejsce w przestrzeni Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy. Projekt rozbudowy omawiany był
podczas spotkania burmistrza Marka Długozimy
z Bartoszem Żmudą z firmy CREOPROJECT.
W ramach przewidzianych
zmian powstanie przestronna galeria sztuki składająca się z holu,
w którym znajdzie się punkt informacji turystycznej, obok niego duża i mała sala z przestrzenią
wystawową. Większa z sal, wyposażona w sprzęt multimedialny,
będzie pełniła również funkcje
konferencyjne. Galeria w całości
będzie przeszklona. Od strony ul.
Daszyńskiego powstanie zautomatyzowana platforma dla osób
niepełnosprawnych, a także przestrzeń relaksacyjna.
– Projekty, które omówiliśmy
na dzisiejszym spotkaniu wyglądają atrakcyjnie. Przestrzeń wystawowa w bliskim sąsiedztwie

Urzędu Miejskiego jest bardzo potrzebna, na co moją uwagę zwracali artyści. W rozmowach ze mną,
podkreślali chęć prezentowania
u nas wystaw o europejskiej czy
światowej renomie. Teraz będzie to
możliwe. Nowa przestrzeń pozwoli
również na lepszy kontakt mieszkańców odwiedzających urząd ze
sztuką, ale i z historią Trzebnicy –
powiedział burmistrz Marek Długozima i dodał: – Przed urzędem
powstanie również miejsce relaksu
z ławeczkami otoczonymi zielenią,
a także platforma dla osób niepełnosprawnych.
W niedalekiej przyszłości planowany jest również remont elewacji budynku.
[sh]

▶ Sp ot k anie b u rmist r z a M ark a D ł u goz imy z B ar tos ze m Żmu d ą z f irmy CR EO PROJ EC T. Uc ze st-
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nowoczesna ga l eria sztuki

▶ W t y m miejscu p owst anie nowo c ze sna g al e ria s z t u k i.
▶ Wi z u ali z acj a nowo c ze s nej g al e rii s z t u k i p r z y
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u l . Witosa
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▶ W p r ze st r ze ni g al e rii z naj d z ie s ię t ak że p u nk t inform acj i t u r yst yc z nej .

▶ Pr z y k ł adowa s al a w yst awowa .
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Pań stwo Zofia i Zbigniew Kiszczyń scy

Państwo Janina i Jan Zalescy

Para diamentowych jubilatów

Państwo Elżbieta i Jan Kuna

Pań stwo Teresa i Eugeniusz Jedynak

21.12.2017

Państwo Irena i Michał Ośmak

Pań stwo Waleria i Michał Wo ś

Państwo Julianna i Augustyn Wszo łek

Państwo Krystyna i Henryk Smaczyńscy

Pań stwo Anna i Marian Glapa
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Jubileusz Diamentowych Godów Państwa Wszołek
16 grudnia Państwo Julianna i Augustyn Wszołek obchodzili 60-lecie pożycia
małżeńskiego. Miłość Państwa Wszołek
rozkwitła w Trzebnicy. To tu w 1956 roku
poznali się i pomimo różnych przeciwności
zawarli związek małżeński. Pan Augustyn
to bardzo zaradny i pracowity mężczyzna.
Urodził się w niewielkiej miejscowości
w powiecie lwowskim – w Winniczkach.
Dzieciństwo spędził w domu przeważnie
pod opieką mamy. Wspomina ten czas jako
niezwykle urokliwy – wiejskie, beztroskie
proste życie na wsi. Niestety do pewnego
czasu… II wojna światowa wprowadziła
strach i terror. Ojciec pana Augustyna został
powołany do wojska, co zmusiło rodzinę do
opuszczenia domu i udania się na zachód
w poszukiwaniu nowego miejsca na ziemi.
Wiosną 1946 roku dotarli do Trzebnicy
i tu zostali. – Po ukończeniu szkoły średniej w 1953 roku dostałem nakaz pracy
dla Rejonu Eksploatacji Dróg Publicznych
w Trzebnicy, gdzie pracował mój ojciec. Byłem bardzo zadowolony, ponieważ mogłem
doszkalać się pod opieką taty – wspomina
pan Augustyn.
Po śmierci ojca, to pan Augustyn stał się
głową rodziny i podejmował samodzielne decyzje, które pomogły przetrwać jego
najbliższym. Tuż przed służbą wojskową,
gdzie zdobył stopień kaprala i przed zmianą miejsca pracy na stanowisko tokarza
w Spółdzielni Pracy „Metalowiec”, poznał
swoją przyszłą żonę – Juliannę.
Pani Julianna przyjechała do Trzebni-

R

cy z okolic Lubania na nakaz pracy do P.P.
Uzdrowisko, gdzie pracowała aż do emerytury jako pielęgniarka. Podczas służby wojskowej męża, dokonała wszelkich starań,
by dostali przydział na małe i skromne,
ale własne i niezależne mieszkanie, które
późnej zamienili na rzecz większego M-4
przy ul. Słonecznej. Po przepracowaniu 37
lat w Uzdrowisku pani Julianna przeszła na
zasłużoną emeryturę.
Polityka Spółdzielczości na terenach
Dolnego Śląska spowodowała, że pan
Augustyn został kierownikiem przekwalifikowanej ze Spółdzielni Pracy „Metalowiec” nowej firmy „SPOLMOT”. Niestety, niesprzyjająca atmosfera i sytuacja
społeczno-polityczna grudnia 1981 roku,
zmusiła pana Augustyna do rezygnacji ze
stanowiska i rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, którą prowadził aż do
emerytury.
Państwu Wszołek urodziło się dwóch
synów. Doczekali się jednego wnuka, a teraz czekają z utęsknieniem na prawnuki.
Jako receptę na długie pożycie małżeńskie
zgodnie podają: zaufanie. – To jedna z najważniejszych umiejętności. Dzięki wzajemnemu zaufaniu można zbudować solidny
fundament, który wytrzyma bardzo wiele
– odpowiadają jubilaci. – Spokój i kompromis pomagają uniknąć błędów, a koncentrowanie się na sprawach, które jednoczą,
a nie dzielą sprawia, że łatwiej i przyjemniej
spędza się życie – dodają.
[mw]
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Spotkanie opłatkowe
14 grudnia członkowie Gminnego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy
w Trzebnicy spotkali się, by wspólnie przeżywać
i poczuć nastrój zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. W spotkaniu opłatkowym, na zaproszenie przewodniczącej PZERiI Oddz. Rej. w Trzebnicy Heleny Jaworskiej, udział wziął Burmistrz
Gminy Trzebnica Marek Długozima. O oprawę
muzyczną podczas spotkania zadbał energiczny
zespół AleBabki z Czeszowa oraz ks. proboszcz Jacek Tomaszewski z parafii pw. Najświętszego Ser- ▶
ca Pana Jezusa w Czeszowie.
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Wszystkich członków oraz zaproszonych gości przywitała przewodnicząca PZERiI Helena Jaworska, przekazując jednocześnie
życzenia świąteczne i noworoczne.
Słowa podziękowania skierowała
również w kierunku burmistrza
Marka Długozimy za dotychczasową współpracę oraz pomoc finansową dla członków związku oraz
za to, że nie zapomina o seniorach
i jest otwarty na ich potrzeby.
– Grudzień to miesiąc, który
obfituje w spotkania opłatkowe
i stwarza doskonałą okazję ku
temu, by choć na chwilę odłożyć
zmartwienia dnia codziennego
i wzajemnie podzielić się opłatkiem, wysłuchać kolęd i złożyć
sobie życzenia świąteczne – powiedział burmistrz i przywitał gorąco
wszystkich zebranych członków
związku, a także zaprzyjaźnione
koło nr 10 z Czeszowa na czele
z panią Marianną Ogonowską, panią Wójt Zawoni Agnieszkę Werstę, zespół AleBabki na czele z panią Bożeną Cieleń oraz księży: ks.
proboszcza Jacka Tomaszewskiego
i ks. rektora Andrzeja Uruskiego.
– Czas przed Bożym Narodzeniem, to czas podsumowań i refleksji. Chciałbym z tego miejsca
serdecznie podziękować i pogratulować Pani Helenie Jaworskiej
siły, wiary i determinacji w piastowaniu stanowiska przewodni-

czącej Oddziału Rejonowego PZERiI w Trzebnicy i podziękować za
dobrą owocną współpracę – dodał
burmistrz i podkreślił, że takie
spotkania są niezmiernie istotne
dla społeczności lokalnej.
Kilka słów do zebranych skierowała również Wójt Zawoni
Agnieszka Wersta, przekazując
serdeczne podziękowania za zaproszenie i nawiązanie współpracy z oddziałem w Trzebnicy,
a także życzenia świątecznie i noworoczne.
Przed rozpoczęciem wieczerzy
wigilijnej przewodnicząca związku odczytała modlitwę, która towarzyszy jej rodzinie od wielu lat.
Po czym ksiądz Andrzej Uruski
przytoczył fragment Ewangelii św.
Łukasza, którą tradycyjnie czytamy podczas wigilii zanim wszyscy
zasiądą do kolacji.
Spotkaniu wigilijnemu towarzyszyła świąteczna atmosfera,
wspólne kolędowanie i wyjątkowy
nastrój; dyskutowano o minionym
czasie i nadziejach związanych
z nadchodzącym Nowym Rokiem.
W rozmowach nawiązywano do
tradycji, by nie zapominać o idei
świąt. Na zakończenie Helena Jaworska wręczyła kalendarze na rok
2018 przekazane przez burmistrza
Marka Długozimę.
[mw]
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ora z Wój te m Z awoni Ag nie s z k ą We r st ą.

▶ B lis ko 150 c z ł onków Po ls k ie go Zwi ąz ku E m e r y tów, Re nc istów i I nwalidów z as iad ł o do wi g ilij ne go sto ł u , by ws p ó lnie radować s ię z naro d z in Chr yst u s a .

▶ Sp ot k anie op ł at kowe u ś wie t ni ł w ystę p ze s p o ł u Al e B ab k i z C ze s zowa .

Świąteczny kiermasz
Po raz kolejny trzebniczanie mieli okazję, aby
podczas kiermaszu bożonarodzeniowego, który
odbył się w dniach 11-13 grudnia w holu Urzędu
Miejskiego w Trzebnicy zakupić ręcznie zrobione
ozdoby świąteczne przygotowane przez uczniów,
rodziców i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej
w Boleścinie.
Przepiękne choinki, kolorowe
bombki, pomysłowe bałwanki, mikołaje, aniołki, stroiki i wiele innych świątecznych ozdób, których
nie sposób wymienić. Wszystkie
zostały ręcznie wykonane z wielką
starannością i dbałością o każdy,
nawet najmniejszy szczegół. To
dlatego, co roku cieszą się dużym
zainteresowaniem nie tylko mieszkańców, ale też odwiedzających

urząd. Duży wybór rękodzielniczych ozdób sprawiał, że nie łatwo było się zdecydować. – Od
razu widać, że w przygotowanie
tych wszystkich pięknych dekoracji włożono wiele serca i mnóstwo
pracy. Takie ozdoby własnoręcznie zrobione to idealny prezent
gwiazdkowy. Ja wybrałam choinkę
oraz bałwanka, który z pewnością
spodoba się mojej córce – powie-

▶ N a z dj ę c iu b u rmist r z M are k D ł u goz im a w ra z z p r ze d st awic ie lk ami Sz ko ł y Po d st awowej
w B o l e śc inie.

działa pani Anna, jedna z odwiedzających kiermasz.
– W imieniu całej społeczności
szkolnej dziękujemy panu burmistrzowi Markowi Długozimie za

pomoc w organizacji kiermaszu
bożonarodzeniowego i udostępnienie holu. Środki ze sprzedaży ozdób świątecznych zostaną
przeznaczone na potrzeby szkoły

i uczniów – powiedziała dyrektor
Szkoły Podstawowej w Boleścinie
Bogumiła Szermer.
[mc]
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Marek Koliński
Radny Rady Miejskiej

Maria Zięba

Paweł Kubiak nauczyciel SP2
Radny Rady Miejskiej
Wszystkim mieszkańcom Gminy
Trzebnica życzę zdrowych, radosnych i Wesołych Świąt, a moim
uczniom, by te święta były śnieżne
i by podczas zajadania się świątecznymi potrawami nie zapominali
o choć odrobinie aktywności.

Życzę swojej rodzinie, by była
zdrowa i by dobrze jej się powodziło. Trzebniczanom, aby nadal
mieszkali w tym pięknym mieście,
które tak wspaniale się rozwija,
a wszystkim ludziom życzę pokoju,
zgody i miłości. By w ten świąteczny czas umilkły wszystkie konflikty,
a w naszych sercach zagościła radość z Bożego Narodzenia.

R

E

Zygmunt Raczyk
Chciałbym złożyć życzenia całej
swojej rodzinie: córkom, synowi,
wnukom, których mam ośmioro
i prawnukowi. Zdrowia, szczęścia
i pomyślności z okazji Świąt i Nowego Roku.

Małgorzata Smakowska
i Mariola Eilmes
nauczycielki z Ujeźdźca Wielkiego
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
od Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim, chciałybyśmy złożyć
wszystkim z serca płynące, szczere życzenia. Zdrowia, szczęścia,
pomyślności, żeby te święta były
spędzone w gronie najbliższych.
Wszystkiego dobrego i dużo prezentów pod choinkę. A naszym
uczniom życzymy szczerej chęci do
nauki. By sprawiała Wam ona codziennie przyjemność i byście byli
dalej tak uśmiechnięci i radośni, jakimi znamy Was na co dzień.

K

L

A
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Mikołajki w KINIE

Mieszkańcy życzą
na święta
Wszystkim mieszkańcom Gminy
Trzebnica, znajomym i obcym,
życzę zdrowych, spokojnych, wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i szczęśliwego Nowego Roku. Mam
nadzieję, że będzie on równie udany, co ten już mijający – tak bardzo
owocny dla poprawy jakości życia
wszystkich mieszkańców. Piękna
Szkoła Podstawowa nr 1 i wspaniała Strefa Aktywności są najlepszym
tego dowodem.

21.12.2017

Sebastian Borowiecki
instruktor w Gminnej
Strefie Aktywności
Instruktorzy Strefy Aktywności
Sportowej życzą progresu na siłowni, zbudowania czystej masy mięśniowej na zimę i niech Wam obciążenie lekkie będzie. Pamiętajcie,
że pomożemy Wam spełnić każde
świąteczne postanowienie odnośnie formy i pozbycia się zbędnego
balastu.
M

W dniach 6, 7 i 8 grudnia Gmina Trzebnica zaprosiła wszystkie dzieci z przedszkoli na nie lada
niespodziankę. Spotkanie z najprawdziwszym
Świętym Mikołajem, które odbyło się na sali widowiskowo-kinowej Gminnego Centrum Kultury!
Od kilku lat w Gminie Trzebnica istnieje piękna tradycja – świąteczne przedstawienie na podstawie scenariusza pisanego przez
Wiesławę Kuciębę, w którym grają
pracownicy Gminnego Centrum
Kultury. Tym razem rodzina, której członkowie są głównymi bohaterami spektaklu, stała przed nie
lada dylematem. Otrzymali propozycję wyjazdu w góry na Święta
i Nowy Rok. Mimo, że z trudem
zdecydowali się na wyjazd, to jednak zawrócili z trasy, by spędzić
ten czas z rodziną. Przedstawienie
bardzo podobało się najmłodszym,
którzy szczególnie żywo reago-

wali na widok Świętego Mikołaja,
kładącego pod choinką wymarzone prezenty oraz Aniołka, który
widoczny był tylko dla nich. Na
koniec Mikołaj z Aniołkiem przy
pomocy dwóch sióstr z przedstawienia rozdawali słodkie upominki wszystkim widzom i zapraszali
na ponowne spotkanie z Mikołajem na trzebnickim rynku.
Po każdym spektaklu na dzieci czekał jeszcze bezpłatny seans
filmowy w Kinie Polonia. W tych
dniach wszyscy najmłodsi mieszkańcy Trzebnicy chodzili uśmiechnięci i podekscytowani.
[pk]

▶ Sp ot k ania ze Świę t y m M iko ł aje m d l a p r ze d s z ko l aków z te re nu G miny Tr ze b nica o d był y s ię
w s ali k inowo -widowis kowej G minne go Ce nt ru m Ku l t u r y.

Uczniowie
z Ujeźdźca Wielkiego
Życzymy, by nasze koleżanki
i koledzy byli dalej tak wspaniali,
a nauczyciele tak wyrozumiali.
Żeby zima była zimą, a wakacje
były upalne. Dla naszych rodzin, by zawsze nas wspierały,
nawet, jeśli czasami sami siebie
mamy dość. A dla wszystkich, by
ten świąteczny czas był pełen
uśmiechu!

A

▶ Z o k a zj i M iko ł aj e k d z ie c i ob ej r z a ł y ś wi ąte c z ne p r ze d st awie nie.
R

E

▶ Po s p e k t ak lu na p r ze d s z ko l aków c ze k a ł M iko ł aj , k tór y r oz d a ł ws z yst k im
s ł o d k ie u p omink i.

K

L

A

M

A

14

NR 22 {129}

NR 22 {129}

21.12.2017

21.12.2017

15

Mikołajki w Gminie Trzebnica
Świąteczna zabawa prowadzona przez zespół Centrum
Uśmiechu – Fruktaki Show, spotkanie ze Świętym Mikołajem i Super Kotem, prezenty i niespodzianki dla
wszystkich dzieci oraz gorący barszcz i herbata – tak
10 grudnia na trzebnickim Rynku mieszkańcy Gminy
Trzebnica świętowali Mikołajki. Do wspólnej zabawy
wszystkie dzieci zaprosił burmistrz Marek Długozima.
Dodatkową atrakcją była promocja książki pt. „Koty
Trzebnickich Wzgórz” autorstwa Pawła Orzechowskiego oraz trzebnickiej poetki Danuty Kamińskiej.
Radosną piosenką „Gruszka”
Fruktaki rozpoczęły tegoroczne
świętowanie Mikołajek, pobudzając
tym samym publiczność do zabawy.
Znakiem rozpoznawczym zespołu
jest muzyka o bogatym brzmieniu
nawiązująca do dobrych nawyków
żywieniowych.
Ważną częścią spotkania była
promocja wspomnianej książki
„Koty Trzebnickich Wzgórz” z autorskimi tekstami Pawła Orzechowskiego oraz poetyckimi impresjami
Danuty Kamińskiej. O stronę graficzną zadbała młoda trzebnicka
artystka Marta Mroczek – absolwentka wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, córka trzebnickiej malarki Ewy Mroczek.
„Czy dom bez kota – najedzonego, dopieszczonego i należycie
docenionego – zasługuje na miano
domu?” – pytał Mark Twain. Czy
Trzebnica zasługuje na miano takiego domu? – oto pytania, które wybrzmiały ze sceny.
– Drodzy Państwo, odpowiedź
jest tylko jedna: tak. Trzebnica

z pewnością jest naszym domem –
miejscem, w którym się urodziliśmy,
wychowaliśmy, do którego wracamy
w rozmowach z bliskimi, we wspomnieniach. Również dla miłośników kotów nasze miasto, otoczone
pasmem Wzgórz Trzebnickich, potocznie zwanych Kocimi Górami,
to dom szczególny - powiedział burmistrz i dodał – Zachęcam wszystkich do lektury tej pięknej, mądrej
i potrzebnej książki. Serdecznie gratuluję autorom: panu Pawłowi Orzechowskiemu, pani Danucie Kamińskiej, a także pani Marcie Mroczek
za oryginalne ilustracje i życzę Państwu przyjemnej lektury. Dzieciom
życzę udanych Mikołajek i wspaniałych prezentów – zakończył burmistrz i zaprosił wszystkie dzieci na
nieodpłatny świąteczny seans filmowy w Kinie Polonia 3D, który odbył
się w godzinach popołudniowych.
Autor opowieści o trzebnickich
kotach to obdarzony literackim talentem trzebnicki lekarz, uhonorowany przez burmistrza tytułem
„Zasłużony dla Gminy Trzebnica”,

▶ Sp ot k anie miko ł aj kowe by ł o o k a zj ą do w r ę c ze nia nag r ó d w konku r s ie z Su p e r Kote m „ Je s ie ń w Tr ze b nic y ”. N ag r o d y z rąk b u rmist r z a M ark a D ł u goz imy
o de b rali: w k ate gorii do 6 l at – I g a K rawc z y k (I miej sce), M ak s y milian Sz al a (I I miej sce), Alicj a Wie li ńs k a (I I I miej sce) i w k ate gorii o d 7 l at – Piot r Sz ali ńs k i
(I miejsce), Antoni G rab ows k i (I I miejsce), H anna N u re k (I I I miejsce) ora z Lu dwik Śró d k a - d l a naj m ł o d s ze go uc ze st nik a konku r su .

▶ Z o k a z j i M i ko ł a j e k G m i n a Tr z e b n i c a p r z yg o t ow a ł a s z e r e g a t r a kc j i . Tr a d yc y j n i e z p r e z e n t a m i z aw i t a ł Św i ę t y M i ko ł a j , a t ow a r z y s z y ł y m u r a d o s n e Fr u k t a k i , k t ó r e z a c h ę c a ł y d o
w s p ó l n e j z a b aw y.

uczestnik maratonów na całej półkuli, człowiek wielu talentów obdarzony niezwykłą wrażliwością. –
Kiedy przeczytałam pierwsze teksty,
wiedziałam, że są na tyle interesujące, że trzeba się nimi zająć i wydrukować – to słowa pani Danuty Kamińskiej prowadzącej promocyjną
część spotkania. – Dzięki wsparciu
finansowemu pana burmistrza,
projekt doczekał się realizacji i dziś
drodzy Państwo otrzymacie piękne
wydanie książki „Koty Trzebnickich Wzgórz”. Pan burmistrz zawsze docenia i stara się promować
mieszkańców naszego miasta obdarzonych talentem. Tak było i tym razem – podkreśla pani Danuta, która
ma na swoim koncie spory dorobek
literacki, a ostatni tomik polsko-niemiecki (tłum. S. Olimpii) „Trzebnic-

kie Impresje” znalazł się w zbiorach
Biblioteki Narodowej w Lipsku i we
Frankfurcie nad Menem.
O genezie powstania publikacji,
cytując jej fragment, opowiedział
autor przy współudziale Natalii Fabiszewskiej, Danuty Kamińskiej
i uczennicy trzeciej klasy Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy Wiktorii
Pasternak. Warto dodać, że w niezwykły świat kocich bohaterów mających swój wizerunek na trzebnickim rynku wprowadziła tegoroczna
absolwentka Akademii Medycznej,
Aleksandra Fabiszewska.
Pięknym gestem było zaproszenie
na scenę szkolnych koleżanek i kolegów pana Pawła Orzechowskiego
z II Liceum Ogólnokształcącego we
Wrocławiu. Przyjechali oni specjalnie po to, by towarzyszyć koledze

w tym wyjątkowym dniu.
Spot kanie Mikołajkowe na
trzebnickim Rynku było również
okazją do wręczenia nagród w konkursie z Super Kotem pn. „Jesień
w Trzebnicy”. Burmistrz wręczył
nagrody w dwóch kategoriach: do
6 lat (I miejsce – Iga Krawczyk, II
miejsce – Maksymilian Szala, III
miejsce –Alicja Wielińska) od 7
lat (I miejsce – Piotr Szaliński, II
miejsce – Antoni Grabowski, III
miejsce – Hanna Nurek)
Na zakończenie nastąpiło wspólne odliczanie i uroczyste zapalenie
światełek na choince. Zaraz potem
każde dziecko otrzymało egzemplarz książki „Koty Trzebnickich
Wzgórz” oraz paczkę od Świętego
Mikołaja.
[mw]

▶ Frag m e nt y k s iąż k i „ Kot y Tr ze b nic k ic h Wzgór z ” o dc z y t ali: b u rmist r z M are k D ł u goz im a , t r ze b nic k a p o e t k a Danu t a Kamińs k a , N at alia Fab is zews k a , Pawe ł
O r ze c hows k i ora z uc ze nnica SP 2 Wik toria Paste rnak .

▶ Dz ie c i c hę t nie uc ze st nic z ył y w z aba wac h p r z ygotowanyc h p r ze z Fru k t ak i.

▶ Je d ną z at rakcj i by ł o ws p ó lne o d lic z anie i z apal e nie ś wiate ł e k na c hoince.

▶ Zgromadzonych prz y wita ł burmistrz Marek D ługozimie i zapo ▶ Na spotkanie z Mikołajem na trzebnickim R y nku lic z nie p r z y by li mie s z k ań c y.

w i e d z i a ł k o l e j n ą a t r a k c j ę – p r o m o c j ę k s i ą ż k i „ Ko t y Tr z e b n i c k i c h
W z g ó r z ”a u t o r s t w a t r z e b n i c z a n : P a w ł a O r z e c h o w s k i e g o i D a n u t y
Kamińskiej.

▶ Po dc z as M iko ł aje k ws z yst k im d z ie c iom roz d ano p re ze nt y, w t y m t ak że k s iąż k i „ Kot y Tr ze b nic k ic h Wzgór z ”.

▶ N ie z ab rak ł o r ów nie ż pami ąt kow yc h z dj ę ć z Su p e r Kote m .

▶ N a z ako ń c ze nie b u rmist r z z ap r os i ł ws z yst k ic h na ś wi ąte c z ny se ans f ilm o w y w K inie Po l onia 3D.
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Piękno i rozwój w jednym miejscu
We wtorek 5 grudnia odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Piękna i Rozwoju
w Trzebnicy – miejsca, w którym piękno spotyka się z rozwojem, tworząc niesamowitą kombinację, dając to, czego potrzebuje dziś każda nowoczesna kobieta.
– Będziemy działać w czterech strefach: piękna, zdrowia, rozwoju i biznesu, po
to, by pomóc kobietom w holistycznej metamorfozie – mówiła podczas otwarcia
właścicielka firmy Aneta Kułakowska.
Uroczystość rozpoczęła się od
tradycyjnego przecięcia wstęgi,
którego dokonali Marek Długozima, Burmistrz Gminy Trzebnica
oraz Aneta Kułakowska. – Z okazji
otwarcia Centrum Piękna i Rozwoju w Trzebnicy składam serdeczne
gratulacje i wyrazy uznania za za-

▶

angażowanie i entuzjazm włożony
w realizację tego projektu. Jako gospodarz Gminy Trzebnica z wielką radością i dumą obserwuję jej
dynamiczny rozwój na różnych
polach działalności. Cieszę się, że
szeroka oferta Pani firmy zapewni
mieszkańcom gminy nowe możli-

Tra d yc yj n e g o p r z e c i ę c i a ws t ę g i d o ko n a l i b u rm i s t r z M a r e k D ł u g oz i m a
o ra z w ł a ś c i c i e l k a Ce nt ru m Pi ę k n a
i R oz woj u An e t a Ku ł a kows k a .

▶

wości rozwoju osobistego na wielu
płaszczyznach. Gratuluję pomysłu
i życzę, aby stworzona przez Panią
koncepcja odniosła sukces – powiedział na wstępnie burmistrz.
Następnie właścicielka i pomysłodawczyni tego niezwykłego
miejsca opowiedziała o tym, skąd

wziął się pomysł na stworzenie
Centrum Piękna i Rozwoju i co
znajduje się w jego ofercie. – Jestem dyplomowaną wizażystką,
pasjonatką zdrowego stylu życia,
trenerem biznesu MLM i rozwoju osobistego. Od 9 lat działam
jako niezależny dyrektor struktur
sprzedaży. Buduję i zarządzam
zespołami sprzedażowymi i menadżerskimi szwedzkiej firmy kosmetycznej Oriflame. Tworząc
koncepcję Centrum Piękna i Rozwoju od początku kierowałam się
mottem: „Lepiej dać człowiekowi
wędkę i nauczyć go łowić niż dać
mu rybę i nakarmić go na jeden

N a o t wa r c i e p r z y by l i z a p r os z e ni g oś c i e , k t ó r z y by l i p o d w ra ż e ni e m o f e r t y i at ra kcj i ,
j a k i e p r z yg o t owa ł a p o mys ł o d awc z y ni n owej f i rmy w Tr z e b ni c y.

dzień”. Chcę dzielić się z innymi
swoim doświadczeniem, wiedzą
i pasją doskonalenia siebie. Jestem
przekonana, że rozwój osobisty jest
najlepszą inwestycją na całe życie –
podkreśla właścicielka firmy i dodaje: – Centrum Piękna i Rozwoju
będzie działać w obrębie czterech
stref: piękna, zdrowia, rozwoju
i biznesu. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom wielu kobiet stworzyliśmy ofertę, w której znalazły
się m.in. warsztaty pielęgnacyjne, makijażu, stylizacji paznokci, a także wartościowe szkolenia
związane z obsługą komputera,
bezpieczeństwem w sieci czy kursy językowe. Ważnym elementem
będą także szkolenia biznesowe,
przedsiębiorczości i specjalne
programy, które mają za zadanie
zwiększyć poziom motywacji i pomóc uzyskać niezależność finansową. W planach mamy również spotkania z dietetykami i trenerami
personalnymi. Dodam, że wszystkie warsztaty spełniają wysokie
standardy i są prowadzone przez
profesjonalnych
instruktorów
i specjalistów. Jednak na tym nie
koniec. W miarę rozwoju firmy będziemy dokładać kolejne elementy
związane z pięknem i rozwojem.
Podczas otwarcia goście poznali także trenerów i instruktorów,
z którymi współpracuje firma.
Dodatkową atrakcją było losowanie nagród w postaci zestawów kosmetyków i voucherów na warsztaty w Centrum Piękna i Rozwoju.
Nie zabrakło również ciekawych,
inspirujących rozmów, wymiany
doświadczeń i tortu.
[mc]
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Przedsiębiorcza kobieta
Jesteś kobietą powyżej 30 roku życia? Nie posiadasz zatrudnienia? Mieszkasz na terenie Gminy
Trzebnica? Dzięki projektowi „Przedsiębiorcze
kobiety 2.0” realizowanemu przez Centrum Doradztwa i Szkoleń Europrojekt, z którym Gmina
Trzebnica podjęła współpracę, możesz otrzymać
bezzwrotną dotację na założenie firmy.
W okresie od 01.12.2017 roku do
30.11.2019 roku firma Centrum
Doradztwa i Szkoleń Europrojekt
realizuje na terenie województwa
dolnośląskiego projekt „Przedsię-

biorcze kobiety 2.0”. Jego celem
jest założenie działalności gospodarczej przez min. 51 kobiet
z terenu Dolnego Śląska. Również kobiety zamieszkujące teren

Gminy Trzebnica, które mają
pomysł na biznes i chcą otworzyć
własną działalność gospodarczą
będą mogły otrzymać dotacje.
Projekt skierowany jest do kobiet
powyżej 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia (warunek
konieczny), zamieszkujących na
terenie Gminy Trzebnica. Pierwszeństwo udziału w projekcie
mają kobiety zamieszkujące obszary wiejskie i obszary objęte
Lokalnymi Programami Rewitalizacji oraz kobiety z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu uczestnicy
otrzymują dotacje na założenie
firmy w wysokości do 25 000 zł
na osobę oraz wsparcie pomostowe: finansowe (do 1 850 zł/m-c
na pokrycie składek ZUS i innych obowiązkowych wydatków)
i doradcze o charakterze specjalistycznym
(rozwiązywanie
konkretnych problemów uczestniczek) przez 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności.
Dodatkowo będzie możliwość
skorzystania z bezpłatnego
wsparcia szkoleniowo-doradcze-

go z zakresu zakładania i prowadzenia firmy.
Rekrutacja do projektu prowadzona jest w okresie od grudnia
2017 do maja 2018.
Szczegółowe informacje znajdują
się pod adresem www.przedsiebiorczekobiety2.eu oraz telefonicznie z Biurem Projektu tel: 605
202 076 i 605 202 026 oraz adresem mailem: kontakt@przedsiebiorczekobiety2.eu
[mc]

Centrum Piękna i Rozwoju zaprasza
NA:
�	Makijaże sylwestrowe
	Cena promocyjna TYLKO 70 zł
	Wolne terminy 31.12.2017 r. w godz. 8:00-17:00

Centrum Piękna i Rozwoju

�	Akademię Makijażu 13.01.2018 r.

Trzebnica Polna 27a piętro 1

	Naucz się profesjonalnego makijażu u boku specjalistów
małe grupy, twoja inwestycja to 199 zł

www.pieknoirozwoj.pl

Bądź z nami na bieżąco
Centrum Piękna i Rozwoju

zapisy: kontakt@pieknoirozwoj.pl lub 533 061 062
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na Państwa
reklamę
telefon
665 086 997
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA
GMINY TRZEBNICA
- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: s. Hilgi Brzoski, Milickiej,
Prusickiej, Roosevelta w Trzebnicy
- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Raszów dla części B,
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz
- uchwały nr XXII/233/16 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 listopada 2016 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: s. Hilgi Brzoski, Milickiej, Prusickiej, Ro osevelta w Trzebnicy,
- uchwały nr XXVIII/298/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 października 2012
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Raszów, zmienionej uchwałą nr XLVIII/584/14 Rady Miejskiej
w Trzebnicy z dnia 28 lipca 2014 r.,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektów wraz z prognozami
oddziaływania na środowisko w dniach od 02.01.2018 r. do 25.01.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, Wydział Architektury i Urbanistyki, pok. 49 w godzinach pracy urzędu oraz na stro nie www.bip.trzebnica.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami:
- w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
w rejonie ulic: s. Hilgi Brzoski, Milickiej, Prusickiej, Roosevelta w Trzebnicy, odbędzie
się w dniu 10.01.2018 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego, pok. nr 48;
- w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Raszów dla
części B, odbędzie się w dniu 10.01.2018 r. o godz. 13:30 w siedzibie Urzędu Miejskie go, pok. nr 48;
Zgodnie z art. 17 pkt 11 i art. 18 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektów planów.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Trzebnica z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.02.2018 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektro-

Niedokończone dzieło

nicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 570):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 oraz art. 46 pkt 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2017 poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o udostępnieniu do publicznego wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektów
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko i możliwości zapoznania się w terminie od 02.01.2018 r. do 25.01.2018 r. w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie www.
bip.trzebnica.pl.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi
i wnioski do projektów planów w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do
rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektów jest Burmistrz Gminy Trzebnica.
Zgodnie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073
ze zm.) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy
Trzebnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do
09.02.2018 r. Zgodnie z art. 40 ustawy uwagi mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Z ogromnym żalem i smutkiem, na kilka dni przed
Świętami Bożego Narodzenia, przyjąłem informację
o śmierci artysty, rzeźbiarza, realizatora wielu prac sakralnych w Polsce i za granicą, mieszkańca Gminy Trzebnicy
– śp. Mariana Krzysztofa Lewczaka. Wiem, że dla wielu
z nas to odejście jest czymś bardzo dotkliwym i pozostawia w sercu puste miejsce.
Z Krzysztofem znaliśmy się od wielu lat. Był znakomitym rzeźbiarzem, człowiekiem wielkiego talentu, który
miał imponujący dorobek artystyczny. Jedna z jego prac
- figura św. Jadwigi Śląskiej została ofiarowana 26 kwietnia 1985 roku Papieżowi Janowi Pawłowi II przez parafian
z Trzebnicy. Rzeźba do dziś przechowywana jest w zbiorach sztuki Muzeum Watykańskiego. Jego prace znajdują
się w kościołach w całym kraju: w Wałbrzychu, Wrocławiu, Jelczu Laskowicach, Twardogórze, a także poza granicami – m.in. w Niemczech.
Jednak najwięcej śladów jego twórczości odnajdziemy
w przestrzeni Trzebnicy. Jest autorem figury przedstawiającej apostołów św. Piotra i św. Pawła, którą możemy zo-
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Marian Krzysztof Lewczak 1960-2017

baczyć w Kościele św. Piotra i Pawła w Trzebnicy. Tam
również znajdują się inne jego prace – duża rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego oraz obudowa tabernakulum. Jest
autorem dużej figury Chrystusa Ukrzyżowanego umieszczonej w kaplicy cmentarnej w Trzebnicy. Dziś jednak
moje myśli koncentrują się wokół naszego ostatniego,
wspólnego projektu – Rowerowej Drogi Krzyżowej.
Jakiś czas temu Krzysztof pojawił się u mnie w gabinecie wraz z panem Mariuszem Gryniukiem i wspólnie
przedstawili pomysł „Rowerowej Drogi Krzyżowej”. Od
pierwszej chwili wiedziałem, że to wyjątkowa inicjatywa.
Projekt był nie tylko bardzo oryginalny, ale nawiązywał
również do duchowej tradycji miejsca, w którym żyjemy.
Jako burmistrz Gminy Trzebnica, nad którą górują wieże
bazyliki i duchowy patronat św. Jadwigi, gdzie tradycje
pielgrzymkowe są bardzo duże, wiedziałem, że jestem
zobowiązany, by objąć patronatem ten projekt. Podjąłem
decyzję, że gmina będzie fundatorem pierwszej i ostatniej
stacji drogi krzyżowej. Zapewniłem też, że na płaszczyźnie projektowej, wykonawczej i promocji udzielę pełnego

wsparcia. I tak 21 marca 2015 roku wspólnie dokonaliśmy
uroczystego otwarcia pierwszej, choć tak naprawdę XIII stacji Drogi Krzyżowej. Stanęła w niezwykle urokliwym miejscu w Kuźniczysku. Jej fundatorem była Fundacja Wspierania Dziedzictwa Kulturowego „Żarna”. Krzysztof, pytany
w rozmowach, dlaczego pracę nad projektem rozpoczął od
stacji XIII „Jezus zdjęty z krzyża”, mówił, że to jego ulubiona. Dziś cały projekt, myślę, że jedyny taki w Polsce, staje
się dziełem niedokończonym…
Pamiętam, jak w jednym z wywiadów, którego udzielił,
by wypromować projekt rowerowej krzyżowej drogi, dziennikarz zapytał go o plany na przyszłość. Krzysztof odpowiedział wtedy: „Nie planuję życia. Jest bardzo kruche. Trzeba
się modlić i pracować”.
Dziś ślady życia Krzysztofa Lewczaka, którymi niewątpliwie są jego prace, nabierają dla nas wszystkich innego
znaczenia. Stają się świadectwem życia, zupełnie nową
opowieścią o człowieku, którego wśród nas nie ma, ale
o którym – dzięki jego twórczości - będą pamiętać następne pokolenia.
W tym szczególnym czasie, kiedy puste miejsca przy
stole przypominają nam również o tych, którzy odeszli, rodzinie i bliskim składam wyrazy głębokiego współczucia
i mocno wierzę, że

„nie trzeba żałować przyjaciół.
Że gdziekolwiek są, dobrze im jest,
Bo są z nami, choć w innej postaci.
(…) Że po głosach tych wciąż drży powietrze,
Że odeszli po to by żyć.
I tym razem będą żyć wiecznie”.
Spoczywaj w Pokoju, Krzysztofie!

Marek Długozima

Burmistrz Gminy Trzebnica

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

Przedwojenna Trzebnica i okolica
Piersno i Boleścin oraz rodzina von Debschitz
Losy Piersna i Boleścina (a wcześniej również Cerekwicy i Sędzic)
łączy rodzina von Debschitz, która była właścicielem omawianych
majątków. Rodzina von Debschitz
pochodziła z Łużyc (pierwotna
siedziba rodowa znajdowała się
w wiosce o nazwie Döbschütz,
położonej około 16 kilometrów
na północy zachód od Zgorzelca),
zaś od 1550 roku zaczęła ona nabywać majątki ziemskie na Śląsku.
Pierwszym majątkiem omawianej
rodziny w granicach dzisiejszej
Gminy Trzebnica był Boleścin,
który został przejęty przez von
Debschitzów około 1650 roku. Następnie von Debschitzowie nabyli

▶

majątki w Sędzicach i Cerekwicy.
W 1805 roku urzędnik królewski
Carl Sylvius von Debschitz, pan
na Boleścinie dokupił majątek
ziemski w Piersnie. Carl Sylvius
von Debschitz podzielił swoje dobra w 1843 roku pomiędzy
swoich synów, z których Piersno
przypadło Carlowi Rudolphowi
von Debschitz, zaś Boleścin odziedziczył Eduard von Debschitz.
W 1856 roku Carl Rudolph przebudował stary dwór w Pierśnie
i nadał mu formę widoczną na grafice. O ile swoje dobra w Sędzicach,
Boleścinie i Cerekwicy rodzina von
Debschitz sprzedała jeszcze w XIX
lub na początku XX wieku, o tyle

Pa ł a c w Pi e r s ni e n a t a b l i c y Al e xa n d ra D u n c ke ra .

▶

właścicielami Piersna pozostała do
1945 roku. W swoich majątkach
von Debschitzowie zajmowali się
uprawą zbóż, hodowlą bydła, trzody i owiec, byli oni również właścicielami gorzelni, cegielni, młynów, stawów i płatkarni. Nie każdy
z licznych synów omawianej rodziny mógł liczyć na przejęcie i użytkowanie majątku rodzinnego.
Dlatego wielu z von Debschitzów
zrobiło kariery w wojsku lub administracji pruskiej. Jednym
z nich był Kolmar von Debschitz.
Urodził się on w 1809 roku w Sędzicach. Po śmierci swojego ojca
wychowywał się na dworze swojego wuja w Boleścinie. Kolmar von
Debschitz zakończył swoją bogatą
karierę wojskową jako pruski ge-

Pa ł a c w B o l e ś c i ni e.

▶

nerał, który zasłużył się w wojnach
o zjednoczenie Niemiec. Podczas
wojny z Danią otrzymał Order
Orła Czerwonego III klasy, za
udział i zasługi w wojnie z Austrią otrzymał w 1866 roku order
Pour le Merite (najwyższe wówczas
pruskie odznaczenie wojskowe),
w 1868 roku został odznaczony orderem Królewskim Korony, podczas wojny z Francją odznaczony
Krzyżem Żelaznym II klasy (1870)
oraz I klasy (1871 rok). Kolmar von
Debschitz zmarł w 1878 w Zgorzelcu. Śladów po von Debschitach pozostało u nas już niewiele. Pałace
w Piersnie i Cerekwicach zostały
rozebrane pod koniec II wojny
światowej, zaś pałace w Sędzicach
i Boleścinie stoją do dzisiaj.

G e n e ra ł Ko l m a r
vo n D e bs c hi t z .

▶

Daniel Buczak

sekretarz Gminy Trzebnica,
radny Rady Powiatu Trzebnickiego,
członek Zarządu Powiatu,
prywatnie pasjonat historii
przedwojennej Trzebnicy,
którą chce się z Państwem
podzielić na łamach tej rubryki.

Więcej archiwalnych zdjęć
i artykułów znajdziecie Państwo
na profilu facebookowym:
Przedwojenna Trzebnica i okolica.

Pa ł a c w Ce r e k w i c y w y b u d owa ny w 18 6 4 r o k u p r z e z
K a rl a Fri e d ri c h a vo n D e bs c hi t z .
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wym Roku, życzę Państwu zdrowia,
spokoju, radości i spełnienia wszystkich marzeń – powiedział burmistrz
i podziękował za zaproszenie, wyrażając jednocześnie nadzieję na dalszą owocną współpracę. Prezes stowarzyszenia Irena Kahalik, witając
wszystkich zebranych odczytała fragment książki Richarda Paula Evansa
„Szukając Noel”, który nawiązuje do
wigilii i narodzin Chrystusa. Natomiast Irena Prostak, trzebnicka poetka, przytoczyła wzruszający wiersz
swojego autorstwa pt. „Cicha noc”.
Następnie przyszedł czas na jasełka, które wspólnie przygotował chór
UTW wraz z sekcją tańca teatralnego

„Impresje”. I tym razem nie zabrakło
dobrego humoru i wspaniałej oprawy
muzycznej – na skrzypcach zagrała
Dorota Macalak, a Bartosz Świtalski
na pianinie cyfrowym. Na chwilę
przed przystąpieniem do kolacji wigilijnej proboszcz parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Trzebnicy ks.
Bogdan Grabowski odmówił modlitwę, po czym wszyscy złapali się za
ręce i przekazali sobie znak pokoju.
O wyjątkowy, świąteczny nastrój zadbał także Marian Kowalski, który
na wigilię przybył z akordeonem i od
razu porwał wszystkich do radosnego kolędowania.
[mc]

15 grudnia z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia podopieczni Dziennego Domu Pobytu Osób Starszych „Senior Wigor” przygotowali
uroczyste spotkanie wigilijne połączone z przedstawieniem jasełkowym. Tego dnia nie zabrakło
pięknych życzeń, wspólnego kolędowania przy
wigilijnym stole, choinki oraz wspaniałej rodzinnej atmosfery.

fot. W. Marzec

▶

Życzenia świąteczne wszystkim członkom Stowarzyszenia
U n i w e r s y t e t u Tr z e c i e g o W i e k u „Tę c z a ” z ł o ż y ł b u r m i s t r z
Marek Długozima. Na zdjęciu z prezes SUTW Ireną Kahalik,
ks. proboszczem Bogdanem Grabowski i trzebnicką poetką
Ireną Prostak.

fot. W. Marzec

▶
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Świątecznie w Senior Wigor

Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W środę 13 grudnia członkowie Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Tęcza”
oraz zaproszeni goście spotkali się przy wigilijnym stole, by świętować nadchodzący
czas Świąt Bożego Narodzenia. Pełne radosnej atmosfery spotkanie opłatkowe upłynęło
na wspólnym kolędowaniu i rozmowach o obyczajach świątecznych.
W wigilii uczestniczyli burmistrz
Marek Długozima, prezes SUTW
Irena Kahalik, ks. proboszcz Bogdan Grabowski oraz członkowie stowarzyszenia. Na wstępie burmistrz
złożył świąteczne życzenia. – Przed
nami najpiękniejszy okres w roku
– Boże Narodzenie. Jest to czas pełen uroku i magii, który obfituje we
wspólne spotkania wypełnione tradycją i ciepłem rodzinnym. Dlatego
cieszę się, że po raz kolejny możemy
wspólnie zasiąść przy wigilijnym
stole i weselić się z narodzin Chrystusa. Niech ten wyjątkowy czas
upłynie w atmosferze pełnej miłości
i życzliwości. W nadchodzącym No-
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Na wigilijne spotkanie w domu
seniora
przybyli
pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej na
czele z dyrektor Iwoną Grobelną
oraz sekretarz Gminy Trzebnica
Daniel Buczak, który w imieniu
burmistrza Marka Długozimy złożył seniorom świąteczne życzenia.
– Życzę Państwu zdrowia, witalności, szczęścia i optymizmu. Niech
nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą prawdziwym przeżyciem chrześcijańskich tradycji,
pełnym radości i rodzinnego ciepła. Pamiętajcie, że Dom „Senior
Wigor” został stworzony z myślą
o Was, drodzy seniorzy, abyście
nie czuli się wykluczeni z życia
społecznego i mogli na nowo odkrywać w sobie pasje i dzielić je
z innymi – powiedział sekretarz,

a następnie wręczył wszystkim seniorom kalendarze na Nowy Rok.
Na początek seniorzy przedstawili jasełka w formie teatrzyku kukiełkowego. Warto dodać, że scena
oraz pacynki zostały własnoręcznie wykonane przez podopiecznych, którzy włożyli mnóstwo serca i pracy, aby dopracować każdy
szczegół. Efekt był wspaniały, a goście byli pod wielkim wrażeniem
talentu twórców.
Podczas spotkania nie mogło
zabraknąć tradycyjnego połamania się opłatkiem i życzeń. Następnie seniorzy wraz z opiekunkami
i zaproszonymi gośćmi zasiedli do
stołu, który prezentował się niezwykle okazale. Zdobiły go piękne
stroiki świąteczne oraz pierniczki,
również samodzielnie przygoto-

▶

W i m i e niu b u rm i s t r z a M a rk a D ł u g oz i m a ż yc z e ni a z o k a zj i Św i ąt B oż e g o N a r o d z e ni a p o d o p i e c zny m d o mu „ S e ni o r W i g o r ” o ra z i c h o p i e k u n o m z ł oż y ł s e k r e t a r z Da ni e l B u c z a k . N a s p o t k a niu
w i g i l ij ny m o b e c ni by l i t a k ż e p ra cow ni c y O PS w ra z z p a ni ą d y r e k t o r Iwo n ą G r o b e l n ą .

wane przez podopiecznych. Uroczysty poczęstunek uświetnił także występ Natalii Przyjałgowskiej,
która zagrała na skrzypcach.
Swojej radości ze wspólnego świętowania nie kryła jedna
z podopiecznych „Senior Wigor”
Stanisława Stankiewicz. – Bardzo
się cieszę z dzisiejszego spotkania
wigilijnego. Wspólne przygotowania sprawiły, że jeszcze bardziej
zżyliśmy się ze sobą. W Dziennym
Domu Pobytu Osób Starszych jestem od niedawna, a czuję jakby

to był mój drugi dom. Panuje tutaj przyjazna atmosfera, wszyscy
są życzliwi i dbają o siebie nawzajem. Dziękuję panu burmistrzowi
Markowi Długozimie za to, że nie
jest mu obojętny los osób starszych
i stworzył to wspaniałe miejsce –
mówiła pani Stanisława .
Przypomnijmy, że Dzienny
Dom Pobytu Osób Starszych „Senior Wigor” powstał w styczniu
2017 roku z inicjatywy burmistrza
Marka Długozimy. Po licznych
rozmowach przeprowadzonych za-

równo z seniorami, jak i ich rodzinami z terenu Gminy Trzebnica,
podjął decyzję o utworzeniu miejsca, w którym osoby starsze będą
miały opiekę przez 5 dni w tygodniu. Zadbają tu o swoje zdrowie
i skorzystają z bogatej oferty kulturalnej i edukacyjnej. Opiekę nad
seniorami sprawują: Magdalena
Kij, Agnieszka Kuczmarz, Małgorzata Waliszczuk, Anna Seniura
i Marta Winiarska.
[mc]

fot. W. Marzec

▶

Ja s e ł k a w w y ko n a niu c h ó ru UT W o ra z s e kcj i t a ń c a t e at ra l n e g o „ I m p r e sj e ”.
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K

L

Sp o t k a ni e w i g i l ij n e by ł o o k a zj ą d o ws p ó l n e g o p r z e ż y wa ni a n a d c h o d z ąc yc h
Św i ąt B oż e g o N a r o d z e ni a , ko l ę d owa ni a i r oz m ów.
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M

A

▶

S e ni o r z y z a d b a l i o ś w i ąt e c z n ą at m os f e r ę o ra z b oż o n a r o d z e ni owe d e ko ra cj e
i p i e rni c z k i .

R

E

K
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▶

Ws z ys c y p o d o p i e c z ni D z i e n n e g o D o mu Po by t u O s ó b St a r s z yc h w p r e z e n c i e
o t r z y m a l i k a l e n d a r z e p r z e k a z a n e p r z e z b u rm i s t r z a .
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Dym jest zły

A

„Dym jest zły, bo nas truje, a od niego się choruje”
– pod tym hasłem odbył się w listopadzie konkurs
plastyczny skierowany do przedszkolaków w Gminie Trzebnica. Organizatorem było Przedszkole
Publiczne nr 1 im. Krasnala Hałabały w Trzebnicy
a koordynatorkami panie: Monika Falfura i Monika
Marycz, które na co dzień są wychowawczyniami
w tymże przedszkolu. Burmistrz Marek Długozima objął konkurs swoim honorowym patronatem.
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L

A

M

R

A
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M

L
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M
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Cały projekt był jedną z części
przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół
nas” – programu realizowanego
w placówkach przedszkolnych,
który ma za zadnie tworzenie dzieciom w wieku 5–6 lat warunków
do właściwego rozwoju i kształtowania postaw prozdrowotnych.
Program uzupełnia wiedzę na temat rozpoznawania różnych źródeł dymów (smog z komina, dym
tytoniowy) oraz ich szkodliwości. Łączy się to również z poznawaniem sposobów radzenia sobie w sytuacjach codziennych,
w których dziecko narażone jest na
szkodliwe działanie dymu, np. papierosowego. Kształtowanie i wychowanie człowieka zaczyna się od
najmłodszych lat. Postawa obronna wobec zjawiska palenia tytoniu,
którą uda się wykształcić u dziecka

w wieku przedszkolnym, owocuje
przez całe jego życie.
Tematyka tworzonych przez
dzieci prac nawiązywała do profilaktyki antytytoniowej, ograniczania palenia oraz wpływu palenia tytoniu na zdrowie. Zgłoszone
w konkursie dzieła zostały wykonane różnymi technikami: malarstwo, rysunek, wycinanki, wydzieranki, kolaż. Pierwszy etap odbył
się w poszczególnych placówkach
przedszkolnych, z których zostały
wybrane po dwie prace i dostarczone do organizatora – Przedszkola im. Krasnala Hałabały.
Ostatecznie do finału zgłoszonych
zostało 16 prac konkursowych z 9
placówek przedszkolnych w Gminie Trzebnica.
Powołana Komisja wyłoniła
zwycięzców: I miejsce – Wojciech
Łojakowski, lat 6 (Oddz. Przed-

▶

L au r e a c i ko n k u r su „ D y m j e s t z ł y, b o n a s t ruj e , a o d ni e g o s i ę c h o ruj e ” z b u rm i s t r z e m M a rk i e m
D ł u g oz i m ą , d y r e k t o r Pr z e d s z ko l a n r 1 i m . K ra s n a l a H a ł a b a ł y B e at ą Sz a d kows k ą i Su p e r Ko t e m .

szkolny przy SP nr 3), II miejsce –
Hania Kupiec, lat 5,5 (Przedszkole
im. Polskiej Niezapominajki), III
miejsce – Kalina Drab, lat 5 (Przedszkole im. Krasnala Hałabały) oraz
prace: Tamary Rzeźnik, lat 6 (Oddz.
Przedszkolny przy SP w Boleścinie)
i Hanny Soroko, lat 6 (Oddz. Przedszkolny przy SP nr 1) otrzymały
wyróżnienia. Komisja dodatkowo
postanowiła, że upominkami zostaną nagrodzeni wszyscy finaliści.

Gala finałowa, która odbyła się
30 listopada (czwartek) w Urzędzie Miejskim, zgromadziła licznie przybyłych gości: burmistrza
Marka Długozimę, naczelnika
Wydziału Oświaty Krystynę Haładaj, dyrektorów placówek przedszkolnych i szkolnych, nauczycieli,
wychowawców i oczywiście przedszkolaków. Grupy z Przedszkola
im. Krasnala Hałabały przygotowały krótki recital artystyczny

(wierszyki i piosenki) w temacie
przeprowadzonego konkursu. Pan
Burmistrz wspólnie z Panią Dyrektor Beatą Szadkowską wręczyli
nagrody finalistom i zwycięzcom.
Na zakończenie uroczystości
Przedszkolaków odwiedził SUPER
KOT, który przybijał piątki z dzieciakami, pozował do zdjęć i rozdał
wszystkim najmłodszym słodkie
lizaki.
[at]
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G a l a f i n a ł owa ko n k u r su o d by ł a s i ę w Ur z ę d z i e M i ej s k i m . Wz i ę l i w ni ej u d z i a ł
m . i n . b u rm i s t r z M a r e k D ł u g oz i m a , d y r e k t o r Pr z e d s z ko l a n r 1 B e at a Sz a d kows k a , n a c z e l ni k W yd z i a ł u Oś w i at y K r ys t y n a H a ł a d aj , d y r e k t o r z y p l a cówe k
p r z e d s z ko l nyc h i s z ko l nyc h , n au c z yc i e l e , w yc h owawc y o ra z p r z e d s z ko l a k i .
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HARMONOGRAM odbioru odpadów komunalnych
zmieszanych i selektywnej zbiórki z terenu Gminy Trzebnica / SOŁECTWA
okresie od 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Cerekwica
Sulisławice
Świątniki
1

Węgrzynów

11

8

8

5

2*

14

12

9

6

4

15

13

Droszów

25

22

22

19

17

28

26

23

20

18

29

27

Malczów

29*

30*

Marcinowo

I
PONIEDZIAŁEK
2018

I
PONIEDZIAŁEK
M-CE NIEPARZYSTE

I
PONIEDZIAŁEK
M-CE PARZYSTE

2.01* / 5.02
5.03 / 3.04*
7.05 / 04.06
2.07 / 6.08
3.09 / 1.10
5.11 / 3.12

2.01.*
5.03
7.05
2.07
3.09
5.11

5.02
3.04*
4.06
6.08
1.10
3.12

Rej. 1 ŚRODA
TAK JAK
REJONY
4i5

R

E

Kolejowa

2

2

Ujeździec Mały

16

13

13

10

8

5

17

14

11

9

6

4

Ujeździec Wielki

30

27

27

24

22

19

31

28

25

23

20

18

3

Koniówko
Koniowo

II
WTOREK
2018
9.01 / 13.02
13.03 / 10.04
8.05 / 12.06
10.07 / 07.08*
11.09 / 9.10
13.11 / 11.12

Domanowice

II
WTOREK M-CE
NIEPARZYSTE
9.01
13.03
8.05
10.07
11.09
13.11

II
WTOREK M-CE
PARZYSTE
13.02
10.04
12.06
7.08*
9.10
11.12

Brzyków
Ś

R

O

D

A

Boleścin
Skarszyn

3

Głuchów Górny
3

Taczów Mały

10
24

7
21

7
21

Taczów Wielki

4
18

16
30

13
27

11
25

8
22

5
19

17
31

14

12

28 24*

30*

Brochocin

II
PONIEDZIAŁEK
2018
8.01 / 12.02
12.03 /9.04
14.05 / 11.06
9.07 / 13.08
10.09 / 8.10
12.11 / 10.12

Raszów

C

Z

W

A

R

T

E

K

III
PONIEDZIAŁEK
2018

Kuźniczysko
Skoroszów
4

2

Koczurki

4

1

1

12

10

7

5

16

13

11

8

6

Biedaszów Mały

18

15

15

26

24

21

19

30

27

25

22

20

Komorówko

29

Komorowo

II
PONIEDZIAŁEK
M-CE NIEPARZYSTE

Ś

R

O

D

A

15.01 / 19.02
19.03 / 16.04
21.05 / 18.06
16.07 / 20.08
17.09 / 15.10
19.11 / 17.12

III
WTOREK
2018

Jaźwiny

5

Ligota

3

Księginice

17

14

14

11

9

6

4

16* 12

10

7

5

Kobylice

31

28

28

25

23

20

18

29

24

21

19

Jaszyce
Małuszyn

1

26

Ogrodowa
Owocowa

2*
4
11 8 8 5 17 14 12 9 6 18 15 13
25 22 22 19 29* 28 26 23 20 31* 29 27

Sportowa
S. Żeromskiego
Św. Jadwigi

REJON 2
ŚRODA
2018

Węgrzynowska
Wrocławska

III
PONIEDZIAŁEK
M-CE NIEPARZYSTE
15.01
19.03
21.05
16.07
17.09
19.11

19.02
16.04
18.06
20.08
15.10
17.12

16.01 / 20.02
20.03 / 17.04
15.05 / 19.06
17.07 / 21.08
18.09 / 16.10
20.11 / 18.12

III
WTOREK M-CE
NIEPARZYSTE
16.01
20.03
15.05
17.07
18.09
20.11

III
WTOREK M-CE
PARZYSTE

Ś

R O D Y

3
1
17 14 14 11 9 6 4 14* 12 10 7 5
31 28 28 25 23 20 18 29 26 24 21 19

Oleśnicka
Piastowska
Samarytańska
Stanisława Moniuszki
Truskawkowa

2018
12.01
9.02
9.03
13.04
11.05
8.06
13.07
10.08
14.09
12.10
9.11
14.12

REJON 1

Morelowa

CZWARTKI

Obornicka

2018

5

10 7

C Z W A R

T K

I

gen. W. Sikorskiego
Łąkowa
Nowa

Jana Pawła II
Świętojańska
Jana Kilińskiego
F. Roosevelta
Krakowska
Wincentego Witosa

1
2
4 1 15 12 10 7 5 16 13 11 8 6
18 15 29 26 24 21 19 30 27 25 22 20

5.01 / 2.02
2.03 / 6.04
4.05 / 1.06
6.07 / 3.08
7.09 / 5.10
2.11 / 7.12*

PIĄTKI

2018

12.01 / 9.02
9.03 / 13.04
11.05 / 8.06
13.07 / 10.08
14.09 / 2.10
9.11 / 14.12

W. S. Reymonta

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

GRUDZIEŃ

LISTOPAD

PAŹDZIERNIK

WRZESIEŃ

SIERPIEŃ

4 16 13 11 8

5 17 14 12

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

Orzechowa

Rynek
Słoneczna
Spokojna
S. Piaskowskiego

2018
26.01
23.02
23.03
27.04
25.05
22.06
27.07
24.08
28.09
26.10
23.11
28.12

REJON 2
CZWARTKI

2018

5/19.04
4*/17/30.05*

14/28.06
12/26.07
9/23.08
6/20.09
4/18/30*.10
15/29.11

Wałowa
Wiosenna
Wiśniowa

W T O R K

ks. D. W. Bochenka

PIĄTKI

2018

I

Milicka

2018

gen. G-Roweckiego

7

3

Polna

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

PIĄTKI

Janusza Korczaka

UWAGA ! Kolorem czerwonym i „ * „ oznaczono daty odstępstw od wyznaczonych dni tygodnia, w których następuje wywóz odpadów komunalnych
w związku z przypadającymi w danym tygodniu świętami. Pojemniki należy wystawiać przed posesję na dzień przed terminem odbioru.
Odbiór odpadów odbywa się od godz 6.00 rano! Pojemniki nie wystawione nie będą opróżniane, a reklamacje uwzględniane.

2

I. Daszyńskiego

Henryka Pobożnego

R O D Y
PIĄTKI

Władysława Jagiełły
Elizy Orzeszkowej

20.02
17.04
19.06
21.08
16.10
18.12

Ś

H. Sienkiewicza

Armii Krajowej

LIPIEC

Brama Trębaczy

Winna

1 Maja

CZERWIEC

Akacjowa

Zielona

3 Maja

MAJ

Wojska Polskiego

W. Łokietka

3

KWIECIEŃ

W. Broniewskiego

Wesoła

Szarych Szeregów

MARZEC

Teatralna

Młynarska

PIĄTKI

K. Wielkiego

gen. L. Okulickiego

LUTY

Siostry Hilgi Brzoski

Marcinowska

Harcerska

11/ 25.04
9/23.05
6/20.06
4/18.07
1/ 13*/ 29.08
12/ 26.09
10/ 24.10
7/ 21.11

Marii Dąbrowskiej

Lawendowa

Grunwaldzka

ŚRODA
2018

23 20 20 30* 29 26 24 21 18 30 27 24*

Krótka

19.01
16.02
16.03
20.04
18.05
15.06
20.07
17.08
21.09
19.10
16.11
21.12

Kosmonautów

Porzeczkowa

III
PONIEDZIAŁEK
M-CE PARZYSTE

4 16 13 11

Prusicka

Poziomkowa

Jagodowa

6 17 15 12 10 7

Pogodna

Czereśniowa

2

6

Graniczna

Fryderyka Chopina

12.02
9.04
11.06
13.08
8.10
10.12

9

2

Marii Konopnickiej

Borówkowa

Henryka Brodatego

8.01
12.03
14.05
9.07
10.09
12.11

4

Aleksandry

I. Paderewskiego

2018

3

Juliusza
Słowackiego

Żołnierzy Września

Malinowa

PIĄTKI

I

Cypriana K. Norwida

Widokowa

4 / 18.04
2 / 16 / 30.05
13 / 27.06
11 / 25.07
8 / 22.08
5 / 19.09.
3 / 17 / 31.10
14 / 28.11

W T O R K

Cicha

7.12*

Przemysłowa

ODPADY
ZIELONE

Adama Mickiewicza

Jędrzejowska

5.01
2.02
2.03
6.04
4.05
1.06
6.07
3.08
7.09
5.10
2.11

ODPADY
ZEBRANE
SELEKTYWNIE

Adama Asnyka

2018

K

Marii Leszczyńskiej

II
PONIEDZIAŁEK
M-CE PARZYSTE

Szczytkowice
Blizocin

E

Łączna

Będkowo
Masłowiec

T

Parkowa

Janiszów

Piersno

C Z W A R

Kwiatowa

K

Biedaszków Wielki

Kwiecień –
listopad co
drugi czwartek
– zgodnie
z terminami
w rejonach
i poniżej.

PIĄTKI

Jarzębinowa

1
O

ULICA

gen. Józefa Bema

Na Wzgórzach

Nowy Dwór
T

trawa,
liście,
drobne
gałązki

Miodowa

Mostowa

W

Każdy
piątek

ODPADY ZMIESZANE 2018

ODPADY
ZIELONE

B. Chrobrego

Rzepotowice

Brzezie

ODPADY
ZEBRANE
SELEKTYWNIE

STYCZEŃ

Każdy piątek

GRUDZIEŃ

Budynki SMLW
Trzebnica

LISTOPAD

SM

PAŹDZIERNIK

K ażdy poniedziałek z wyjątkiem
01.01.2018 r., 02.04.2018 r., zamiast tego dnia
wywóz odbędzie się w dniach:
03.01.2018 r. / 03.04.2018 r.

WRZESIEŃ

W

Budynki powyżej
7 lokali
całe miasto

SIERPIEŃ

K

LIPIEC

E

CZERWIEC

PAŹDZIERNIK

T

trawa, liście, drobne gałązki

ULICA

MAJ

WRZESIEŃ

R

SZKŁO

KWIECIEŃ

SIERPIEŃ

A

PAPIER

MARZEC

LIPIEC

W

METALE
I TWORZYWA
SZTUCZNE

ODPADY ZIELONE

RE JON

CZERWIEC

Z

GRUDZIEŃ

MAJ

C

LISTOPAD

KWIECIEŃ

Masłów

MARZEC

LUTY

STYCZEŃ

REJON

MIEJSCOWOŚĆ

ODPADY ZMIESZANE 2018

REJON

ODPADY SELEKTYWNE

ODPADY ZMIESZANE 2018 r.
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
ZMIESZANYCH I SELEKTYWNIE ZEBRANYCH Z TERENU MIASTA TRZEBNICA w okresie od 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

LUTY
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STYCZEŃ

24

19.01/16.02
16.03/20.04
18.05/15.06
20.07/17.08
21.09/19.10
16.11/21.12

Piwniczna
Pl. M. J. Piłsudskiego
Solna

6

Stawowa

2

T. Kościuszki

16 13 13 10 8

9 Maja

30 27 27 24 22 19 31 28 25 23 20 18

B. Głowackiego
Jana Matejki
Kościelna
Leśna
Lipowa
Michała Drzymały

3
5 17 14 11 9

6

4
27*

PIĄTKI

2018

26.01/23.02
23.03/27.04
25.05/22.06
27.07/24.08
28.09/26.10
23.11/28.12

Obrońców Pokoju

UWAGA ! Kolorem czerwonym i „ * „ oznaczono daty odstępstw od wyznaczonych
dni tygodnia, w których następuje wywóz odpadów komunalnych
w związku z przypadającymi w danym tygodniu świętami.
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Trener Mamrot z Jagiellonią w Trzebnicy

Cross Kids urozmaicone lekcje WF-u
O tym, że zajęcia wychowania fizycznego nie muszą być nudne przekonali się uczniowie klasy 4e
Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy, którzy
12 grudnia wzięli udział w zajęciach Cross Kids
w Gminnej Strefie Aktywności Sportowej. Ćwiczenia poprowadzili wykwalifikowani instruktorzy: Sebastian Borowiecki oraz Kornel Kowalczyk.
Przestronna sala Cross Box
wyposażona w profesjonalny
sprzęt i energiczna muzyka w tle
już na samym wejściu zrobiły na

uczniach duże wrażenie. Zajęcia
składały się z trzech części: rozgrzewki, części głównej oraz części
końcowej. Po rozgrzewce dzieci

zostały podzielone na zespoły trzyosobowe, w których wykonywały
ćwiczenia wzmacniające mięśnie
obręczy barkowej i nóg. Pierwsza
grupa robiła przysiady z kijkami,
druga podciągała się na taśmach
treningowych typu TRX, a trzecia
wykonywała wyskoki z podporu, leżąc przodem (tzw. burpees).
Każdy uczeń po wykonaniu 10
powtórzeń przechodził do kolejnego ćwiczenia. Część główną zajęć
urozmaicały także zabawy. Jedną
z nich była „Ziemia to lawa”. Pozycją wyjściową zabawy było leżenie
przodem lub siad skrzyżny. Na ko-

▶ Pie r ws ze z aj ę c ia Cr oss K id s w ram ac h l e kcj i w yc howania f i z yc z ne go o d był y s ię w s ali Cr oss B ox w G minnej st re f ie Ak t y w nośc i Sp or towej .

mendę instruktora, w ciągu 3 sekund, dzieci musiały znaleźć sobie
dowolne miejsce, byle nie dotknąć
podłogi, która na ten czas stawała
się lawą i parzyła.
Kolejna zabawa również dostarczyła wiele radości i wywołała niemałe emocje. Było to
przeciąganie liny, które jest doskonałym sposobem rozwijania
siły u dzieci. Zarówno u dziewczynek, jak i chłopców można
było wyczuć chęć zdrowej, sportowej rywalizacji.
Na zakończenie zajęć uczniowie wykonali ćwiczenia rozciąga-
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jące i rozluźniające. Instruktorzy
zadbali o odpowiednie wyciszenie
i uspokojenie organizmu po wysiłku.
Swojej radości z poprowadzonych zajęć nie kryła wychowawczyni klasy 4e Paulina Kwak: –
To były bardzo ciekawe zajęcia.
Uczniowie chętnie wykonywali
wszystkie ćwiczenia i uczestniczyli w zabawach, które jednocześnie
przyczyniły się do jeszcze lepszej
integracji dzieci. Dziękujemy instruktorom za wspaniałą lekcję
wychowania fizycznego.
[mc/pk]

Urodził się w Trzebnicy, tu się wychował jako
człowiek i jako piłkarz. Tutaj w Polonii zaczynał też karierę trenerską, odnosząc pierwsze sukcesy. Nic więc dziwnego, że Ireneusz
Mamrot jako opiekun Jagiellonii wybrał nasze
miasto na lokalizację krótkiego zgrupowania
swojego zespołu przed meczem ze Śląskiem.
Jagiellonia przyjechała do
Trzebnicy w czwartek 14 grudnia
i już tego samego dnia odbyła trening na Stadionie Miejskim Fair
Play Arena. Białostoccy piłkarze
chwalili stan murawy. Największe
zainteresowanie wzbudzili jednak
nie sami zawodnicy, a ich trener,
trzebniczanin Ireneusz Mamrot.
To właśnie dla niego na stadion
przyszło wielu kibiców i młodych
adeptów futbolu, a on żadnemu
z nich nie odmówił autografu czy
wspólnego zdjęcia.
W piątek trener Mamrot spotkał się z burmistrzem Markiem
Długozimą i zarządem TSSR Polonia Trzebnica. Kiedy wszedł
do budynku klubowego, odżyły
wspomnienia. – Spędziłem tutaj
wiele lat, to miejsce dobrze mi
się kojarzy, ale mimo że z Polonii
odszedłem już dość dawno, to staram się być na bieżąco ze sprawa-

mi klubu. Wiem, że dużo się tutaj
zmieniło. Za moich czasów były tu
tylko 3 grupy młodzieżowe, teraz
jest ich aż 17, co wzbudza wielki
szacunek w kontekście wielkości
Trzebnicy. Wiem też, że młodziki
awansowały do Ligi Wojewódzkiej
i grają tam z powodzeniem. Życzę
klubowi wszystkiego najlepszego – powiedział szkoleniowiec
wicemistrzów Polski, który był też
pełen uznania dla rozwoju naszego miasta. – Trzebnica od strony
sportowej pod zarządem burmistrza Marka Długozimy bardzo
pozytywnie się zmienia. Jest coraz ładniej, powstała świetna infrastruktura sportowa. Podoba mi
się też bogata oferta Parku Wodnego TRZEBNICA-ZDRÓJ, z której
zamierzam korzystać już podczas
przerwy zimowej i mojego urlopu
– dodał Ireneusz Mamrot.
– To bardzo ważne, by pamiętać

▶ Bu rmist r z M are k D ł u goz im a p r z y wit a ł t re ne ra I re ne u s z a M amrot a na t r ze b nic k im St a d ionie M iej s k im Fair Pl ay Are na . Po d ar owa ł mu r ów nie ż pami ąt kową t ab licę ze z dj ę c iami
z c z asów, k ie d y te n był je s zc ze p i ł k ar ze m Po l onii Tr ze b nica .

o tych, którzy od początku tworzyli ten klub i którzy identyfikują się
z nim po latach. Ireneusz Mamrot
jest najlepszym przykładem tego,
że o Polonii nigdy nie zapomniał,
a teraz pracując w Białymstoku
nosi ją w sercu – powiedział burmistrz i dodał: – To właśnie z myślą
o takich ludziach czynię starania,
by nasz klub stale rósł w siłę dzięki
własnym wychowankom. Dlatego

inwestuję w infrastrukturę i sztab
szkoleniowy, co pozwala nam
prowadzić aż 17 grup młodzieżowych, co jest ewenementem na
skalę powiatu. Wierzę, że wśród
dzieci tam uczęszczających znajdzie się wielu przyszłych piłkarzy,
a po zakończeniu karier także trenerów, którzy dumnie będą nosić
herb Polonii Trzebnica na piersi
i w swoim sercu.

W tym miejscu warto wspomnieć również wynik rywalizacji
pomiędzy Jagiellonią i Śląskiem
Wrocław. Mecz zakończył się zwycięstwem 1:0 zespołu z Dolnego
Śląska. Po rudzie jesiennej podopieczni trenera Mamrota zajmują czwarte miejsce w ekstraklasowej tabeli, Śląsk jest dziesiąty.
[kk]

▶ Uc z niowie k l as y 4 e Sz ko ł y Po d st awowej nr 2 w ra z z nauc z yc ie lk ą w yc ho -

wania f i z yc z ne go i w yc howawc z y nią k l as y Pau liną Kwak ora z p re ze se m
G minne go Parku Wo d ne go TR Z E B N I C A-Z D RÓJ Łu k as ze m Zie l onk ą i in st ru k torami: Se bast iane m B orowie c k im i Korne l e m K rawc z y k ie m .

HO HO HOCKEY HYDRA
W sobotę 16 grudnia, w samym centrum Europy, a tak dokładnie w mieście Bilzen w Belgii, Klub Hokeja Podwodnego HYDR A zagrał
w międzynarodowym turnieju HO HO HOCKEY 4x4 TOURNAMENT. Wśród uczestników
znalazły się najlepsze kluby pochodzące
z Belgii, Hiszpanii, Francji, Węgier, Włoch,
Holandii, Wielkiej Brytanii. HYDR A w najsilniejszym składzie reprezentowała Gminę
Trzebnica i Polskę.
– To wielki sukces, że w ogóle
udało się zapisać HYDRĘ na ten
prestiżowy turniej – powiedział
przed wyjazdem trener Maciej
Marszałek i dodał: – Poprzednie
lata pokazały, że lista chętnych
klubów jest bardzo długa, a selekcja dopuszczająca do gry jest
szczególnie mocna. Skoro znaleźliśmy się na liście startowej
oznacza to tylko jedno – nasz klub
został zauważony na arenie europejskiej i doceniony. Za to należą
się szczególne podziękowania
panu burmistrzowi Markowi Dłu-

gozimie, który wspiera HYDRĘ
w jej codziennym funkcjonowaniu
– wyjaśnił trener.
Rywalizacja w turnieju toczyła się w dwóch blokach i w pięciu
grupach. HYDRA zagrała w grupie
D cztery mecze i w fazie grupowej
skrzyżowała kije z: Mistrzami Holandii BARRAMOENDA 1, wygrywając 4:1, z drużyną DUNSTABLE
MANATEES z Wielkiej Brytanii, remisując 3:3, z gospodarzami, mistrzami Belgii The Undertaker(s),
przegrywając 4:1 i drużyną z Belgii
HohoEpo, wygrywając 6:0. HYDRA
wyszła z grupy na drugim miejscu

i w fazie finałowej w pierwszym
meczu spotkała się z obecnym mistrzem Węgier Budapest Bandits,
którym uległa 6:2. Kolejny mecz
HYDRY z obecnym mistrzem Włoch
(drużyna ALTITUDO) zakończył się
zwycięstwem i awansem do półfinału. W meczu półfinałowym zawodnicy z Trzebnicy zmierzyli się
z Hiszpanami z Madrytu – drużyną
HappyFamily, jednak pomimo wyrównanego meczu przegrała 5:3.
O trzecie miejsce hokeiści z Polski
zagrali z gospodarzem, mistrzem
Belgii, przegrywając 4:3 i ostatecznie kończąc rywalizację na czwartej pozycji tabeli.
Turniej w Belgii był kolejnym
etapem rozwoju drużyny, z którego niewątpliwie zawodnicy wyciągnęli mnóstwo doświadczeń,
które w dalszej perspektywie
przełożą się na jakość cotygodniowych treningów. Drużyna wskoczyła na międzynarodową arenę
ze świetnym wynikiem i umiejętnościami . Z meczu na mecz, z treningu na trening jest coraz lepsza.
Niedawno zdobyte wicemistrzostwo Polski jest tego najlepszym

▶ Sp ot k anie I re ne u s z a M amrot a z b u rmist r ze m M ark ie m D ł u goz im ą i z ar z ą -

▶ We w tore k 19 g ru d nia s z ko l e niowie c Jagie llonii B ia ł ysto k uc ze st nic z ył

▶ Tre ning Jagie ll onii na St adionie M iejs k im Fair Pl ay Are na .

▶ Tre ne r Jagie ll onii nie o d m ówi ł ż ad ne mu m ł o de mu ade ptowi p i ł k i noż nej

de m T SSR Po l onia Tr ze b nic a ora z w ł aś c ic ie l e m H ote lu Tr ze b nic a Le s z k ie m
M r o c z kows k im .

w t re ningu ż aków Po l onii. Po dc z as z aj ę ć u d z ie li ł m ł o d y m p i ł k ar zom ce n nyc h ws k a zówe k , k tóre z p ew nośc ią z ap ro ce nt uj ą w p r z ys z ł oś c i.

▶ Z awo d nic y K lu b u H o kej a Po dwo d ne go HYD R A p o dc z as

mię d z y nar o dowe go t u rnieju H o H o H o key 4x4 Tu rnam e nt
w B e l g ii z doby li c z war te miej sce.

potwierdzeniem.
Trzebnicka HYDRA trenuje dwa
razy w tygodniu w Gminnym Parku Wodnym TRZEBNICA-ZDRÓJ:
w poniedziałki od 18:40 do 21:00

oraz w czwartki od 19:40 do 22:00.
Obecnie prowadzona jest rekrutacja dla młodszych dzieci od 8 roku
życia.
[at]

wsp ó lne go z dj ę c ia i au to g rafu .
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Kolejny raz zawodnicy Gminnego Klubu Pływackiego 7 Zdrój Trzebnica wystartowali w Zimowych Mistrzostwach Okręgu w Pływaniu, które
odbyły się w dniach 8-9 grudnia w Nowej Rudzie.
Gminny Klub Pływacki reprezentowali: Karol Kocik z SP nr 1 w Trzebnicy, Igor Gorczyca z SP nr 3
w Trzebnicy, Adrian Czapor PZS nr 1 w Trzebnicy
oraz Oliwia Zielińska z SP w Wiszni Małej.

Klasyfikacja

Karol Kocik
2004 r.
Oliwia Zielińska
2006 r.
Igor Gorczyca
2004 r.

Adrian Czapor
2003 r.

50 m i 100 m. Z nowych rekordów
życiowych cieszyli się Igor (ur.
2004 r.) i Adrian (ur. 2003 r.). Na
dystansie 50 m stylem dowolnym
obaj wygrali swoje serie i poprawili życiówki, Igor o ponad 2 sekundy, Adrian o ponad 3 sekundy.
Najmłodsza zawodniczka Oliwia
(2006 r.), która pierwszy raz wystartowała w Mistrzostwach Okręgu, za każdym razem finiszowała
z wyraźną przewagą, poprawiając
swoje dotychczasowe rekordy życiowe.
W sumie zawodnicy „Siódemki”
wystartowali w 19 konkurencjach,
pokonując dystans prawie 3 kilometrów. Tory pływalni w Nowej
Rudzie okazały się dla nich bardzo
szybkie, gdyż wszyscy zawodnicy
osiągnęli lepsze od zgłoszonych
czasów startowych.
– Cieszę się, że zawodnicy
Gminnego Klubu Pływackiego 7

dystans / styl
800 m / dowolny
50 m / dowolny
200 m / dowolny
400 m / dowolny
50 m / dowolny
200 m / dowolny
50 m / grzbietowy
100 m / dowolny
50 m / dowolny
100 m / dowolny
50 m / klasyczny
100 m / klasyczny
50 m / grzbietowy
50 m / dowolny
100 m / grzbietowy
50 m / grzbietowy
100 m / dowolny
200 m / grzbietowy

miejsce	
1
21
8
6
14
8
15
13
45
21
23
21
23
41
12
16
32
9

Zawodniczka sekcji akrobatyki sportowej KS A ZS
AWF Wrocław Matylda Nowaczyk, która w listopadzie otrzymała stypendium sportowe Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy, może
pochwalić się kolejnymi osiągnięciami.

▶ 18 g ru d nia p ł y wac y 7 Zd r ój Tr ze b nic a w ra z z t re ne rk ą D ominik ą D u s z ak i r o d z ic ami , o d wie d z ili b u rmist r z a M ark a D ł u goz im ę z ż yc ze niami ś wiąte c z ny mi. K r ót k ie s p ot k anie by ł o
o k a zj ą do z ł oże nia p o d z ię kowań na r ę ce gosp o d ar z a G miny Tr ze b nica z a wsparc ie K lu b u
w mij aj ąc y m 2017 r o ku ora z o k a zj ą do p o c hwal e nia s ię ost at nimi su kce s ami.

Zdrój Trzebnica odnoszą kolejne
sukcesy. Gratuluję młodym pływakom nowych rekordów i osiągnięć,
a trenerce Dominice Duszak tak
zdolnych i pracowitych podopiecznych – powiedział burmistrz Marek
Długozima i dodał: – Ich sukcesy
potwierdzają tylko, że decyzja jaką
podjąłem o wybudowaniu basenu
była słuszna. Mam nadzieję, że nadal będą dumnie reprezentować

16 listopada młoda gimnastyczka reprezentowała Polskę
na Światowych Igrzyskach w Grupach Wiekowych, czyli nieoficjalnych Mistrzostwach Świata Juniorów w Gimnastyce Akrobatycznej,
które odbyły się w bułgarskiej
Sofii. Wywalczyła w nich 21. miejsce w skokach indywidualnych
na trampolinie oraz 7. miejsce
w skokach synchronicznych. Warto wspomnieć, że Matylda wraz ze

swoim kolegą Marcelem Sowulą
jako pierwsi w historii klubu zakwalifikowali się na te zawody. Na
tym jednak nie koniec. Dwa dni
wcześniej dziewczynka, spośród
60 startujących, zdobyła złoty medal w Ogólnopolskich Zawodach
„Młode Talenty” w akrobatyce
sportowej, w skokach na trampolinie i ścieżce w Zielonej Górze
(trampolina indywidualna kobiet
klasa III).

– Jestem pod wrażeniem talentu i osiągnięć Matyldy. To wspaniale, że możemy pochwalić się
tak znakomitymi, młodymi sportowcami, którzy dumnie reprezentują Gminę Trzebnica, również
na arenie międzynarodowej. Tym
bardziej cieszę się, że przyznałem
Matyldzie stypendium sportowe, które jak widać już przynosi
pierwsze efekty. Z całego serca
gratuluję jej dotychczasowych
sukcesów, a rodzicom wspaniałej
i zdolnej córki. Trzymam mocno
kciuki za kolejne starty.
Matylda Nowaczyk od 6 lat trenuje akrobatykę sportową pod
czujnym okiem trenera i koordynatora klubu AZS AWF Wrocław
Konrada Bojakowskiego. Ma na

swoim koncie takie sukcesy jak:
udział w Mistrzostwach Polski
Juniorów Młodszych 2016, gdzie
zdobyła III miejsce w skokach drużynowych (kl. III), I miejsce w kl.
III w Mistrzostwach Dolnego Śląska 2016, I miejsce w kl. III w Pucharze Polski 2017 w skokach na
trampolinie oraz I miejsce w kl.
III w Międzynarodowym Turnieju
„Pod Wawelem” 2017. W tym roku
otrzymała także powołanie do Kadry Polski Juniorów Młodszych.
Trener Konrad Bojakowski
przyznaje, że talent, jaki posiada Matylda zdarza się nieczęsto.
Mocno podkreśla, że dziewczynka
jest bardzo obowiązkowa i pracowita. – Nie dość, że trenuje 5-6
razy w tygodniu, to zawsze jest

na czas, mimo iż na każdy trening dojeżdża z Trzebnicy. W tym
miejscu warto zaznaczyć wielkie
zaangażowanie rodziców, którzy
często poświęcają własne plany, aby Matylda mogła trenować
i rozwijać swoje pasje – mówi trener i dodaje: – Ten rok obfitował
w wiele sukcesów i mam nadzieję, że w przyszłym Matylda również będzie reprezentować Polskę podczas Światowych Igrzysk
w Grupach Wiekowych, które tym
razem odbędą się w Petersburgu
w Rosji. Nie ukrywam, że naszym
największym celem jest zakwalifikowanie do Igrzysk Olimpijskich,
ale na to mamy jeszcze sporo czasu.
[mc]

Gminę Trzebnica
Zimowe Mistrzostwa w Nowej
Rudzie są wielkim świętem pływania i okazją dla każdego zawodnika do sprawdzenia swoich
umiejętności na tle najlepszych
zawodników oraz zdobycia punktów do ogólnej klasyfikacji do kadry Wojewódzkiej Młodzików na
2017 rok.
[at]

czas
10:09,92
29,58
02:20,38
04:51,05
34,15
02:50,76
42,76
01:17,52
32,02
01:22,93
42,82
01:35,12
38,74
32,79
01:21,10
37,63
01:14,23
02:55,93

▶ N a z dj ę c iu z awo d nic y : K ar o l Ko c ik , O liwia Zie li ńs k a , I gor

K a r o l Ko c i k
podczas Zimowych Mistrzostw Okręgu w Pływaniu
uzyskał bardzo dobry wynik
(czas: 4:51,05; 387 punktów)
w starcie na 400 m stylem
dowolnym i tym samym
zapewnił sobie miejsce na
liście 20 kandydatów do Wojewódzkiej Kadry Młodzików.
Serdecznie gratulujemy!

Grupa młodzieży z Koła PZW nr 23 Trzebnica,
uprawiająca wędkarstwo rzutowe tzw. castingsport postanowiła skonfrontować swoje umiejętności w tej dyscyplinie sportowej z innymi
szkółkami wędkarskim i 26 listopada wzięła
udział w Okręgowych Zawodach Dzieci i Młodzieży w Wędkarskie Rzutowym w Żórawinie.
Organizatorami zawodów była Komisja ds. Młodzieży PZW Okręg Wrocławski i Koło PZW Ślęza
w Żórawinie.
karstwie rzutowym nie mają sobie
równych. Poszczególne konkurencje wygrywali, zajmując najczęściej miejsca na podium w każdej
kategorii wiekowej. Również zmagania drużynowe wygrali z dużą
przewagą.
Castingsport to dyscyplina sportowa wywodząca się z amatorskie-

▶ M ie s z k ank a G miny Tr ze b nic a M at y l d a N owac z y k re p re ze ntowa ł a Po ls kę na
Światow yc h I g r z ys k ac h w G ru pac h Wie kow yc h w s ko k ac h na t ramp o linie
i śc ie żce w S o f ii.

▶ Ws p ó lne z dj ę c ie b u rmist r z a M ark a D ł u goz imy z M at y l d ą , j ej r o d z ic ami
i m ł o d s z ą s iost rą.

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Przedszkolaków

G orc z yc a ora z Ad rian C z ap or z t re ne rk ą D ominik ą D u s z ak .

5 grudnia na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy sześć drużyn sześcio– oraz pięciolatków wzięło udział w Mikołajkowym Turnieju Piłki Nożnej
Przedszkolaków, który odbył się w Hali Sportowej
przy ul. Kościelnej. W asyście Świętego Mikołaja
oraz trzebnickiej maskotki Super Kota zmagania piłkarskie toczyły zespoły gminnych przedszkoli oraz
klas zerowych szkół podstawowych.

Jak to było w Żórawinie ...

Młodzi reprezentanci trzebnickiego koła wędkarskiego w składzie: Tomek Bańkosz, Asia Grabia,
Nikola Grabia, Dobrochna Jakubczyk, Bartek Korban, Paweł Michałkiewicz i Piotr Michałkiewicz pojechali na zawody, by bronić pucharu
zdobytego w ubiegłym roku i po
raz kolejny udowodnili, że w węd-
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Sukces goni sukces

Pływali jak dziki!

Mistrzostwa
zorganizowane
zostały przez Urząd Marszałkowski, Dolnośląski Okręgowy Związek Pływacki oraz Centrum Sportu
w Nowej Rudzie – Słupcu i zgromadziły tłumnie prawie wszystkie
(41) kluby pływackie z Dolnego
Śląska, w sumie 477 zawodników.
Podczas dwóch dni mistrzostw rozegrano konkurencje od 50 m do
1500 m we wszystkich stylach.
W piątek, w pierwszej konkurencji otwierającej zawody, Karol
Kocik (ur. 2004 r.) wystartował na
800 m stylem dowolnym i uzyskał bardzo dobry czas 10:09,92,
poprawiając swój dotychczasowy
rekord życiowy o 53 sekundy. Karol prowadził przez cały dystans
i wywalczył I miejsce w kategorii
młodzików (2004-2005) i złoto
dla klubu. Najbardziej ekscytujące i widowiskowe były jak zawsze
starty na krótszych dystansach,
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go połowu ryb, która wykorzystuje
najważniejsze techniki wędkarskie:
muchową i spinningową. Wędkarstwo rzutowe polega na celnym
rzucie lekką muszką i ciężarkiem
w tarcze. Oceniane jest nie tylko
celność, ale także odległość wykonanych rzutów. Wyróżnia się wiele
konkurencji, jednak najczęściej są
to: skish, czyli rzut wędką do tarczy
z różnych odległości, rzucanie do
tarczy Arenberga różnymi metodami – z lewej, z prawej i z przodu,
rzut na odległość czy test sprawnościowy (rzut kulą zanętową do
celu). W konkurencjach tych używa
się krótkiej wędki (ok. 1,5 m) zaopatrzonej w kołowrotek z żyłką
i plastikowy ciężarek 7,5 g. Castingsport uprawia się na boiskach,
trawnikach i w halach sportowych,
dlatego jest to świetna alternatywa dla tradycyjnego połowu ryb

w okresie jesienno-zimowym.
Dla chętnych i zainteresowanych tym sportem informujemy,
że zajęcia odbywają się w poniedziałek na Hali Sportowej przy ul.

Kościelnej o godz. 15:30.
Podziękowania dla instruktorów: siostry Macieji, Joanny Michałkiewicz i Stefana Łożyńskiego.
[mc]

Oprócz zaciętej rywalizacji
sportowej na boisku, dzieci co jakiś czas odwiedzał Święty Mikołaj,
częstując je słodyczami. Natomiast
na zakończenie turnieju wręczał
dyplomy oraz puchary w specjalnych mikołajkowych czapeczkach.
W turnieju, tym razem najlepsze

okazały się dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3, zwyciężając w finale drużynę Szkoły Podstawowej
nr 1. Miejsce trzecie przypadło
w udziale zespołowi Przedszkola
Integracyjnego, a czwarte Szkole
Podstawowej z Ujeźdźca Wielkiego. Na miejscu piątym uplasowały

się drużyny Przedszkola nr 1 im.
Krasnala Hałabały oraz Przedszkola nr 2 im. Polskiej Niezapominajki. Obok sportowych emocji
zawodom towarzyszyła radosna atmosfera. Wszystkie dzieci chętnie
dopingowały swoich faworytów.
[jp]
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Świąteczne warsztaty
SP Kuźniczysko
11 grudnia dzieci z zerówki oraz
pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku uczestniczyły w warsztatach świątecznych
zorganizowanych przez Fundację
Wspierania Dziedzictwa Kulturowego ,,Żarna” przy współpracy

Starostwa Powiatowego w Trzebnicy oraz państwa Bożeny i Pawła
Łaczmańskich. Wprowadzili oni
w świąteczny nastrój wszystkich
uczestników warsztatów. Dzieci
mogły obejrzeć figurki wykonane z różnych rodzajów drewna,
a następnie ozdabiać własne aniołki i kolorować świąteczne szablony.

Warsztaty malowania bombek
Przedszkole Ujeździec Wlk.

Człowiek jest zawsze solidarny z kimś
SP 2
7 grudnia uczniowie klasy IV b
SP2 w Trzebnicy mieli okazję
uczestniczyć w czterogodzinnych
warsztatach prowadzonych w języku angielskim przez jednego z liderów projektu Erasmus+ goszczącego w Polsce. Uczniowie nie tylko
mogli sprawdzić swoje umiejętności w rozumieniu i posługiwaniu
się językiem angielskim, ale również zostali wdrożeni w niezwykle ważne w dzisiejszych czasach
zagadnienie solidarności. By lepiej

zrozumieć znaczenie tego pojęcia,
uczniowie wzięli udział w wielu
zabawach oraz eksperymentach,
które z jednej strony stanowiły dla
uczniów świetną zabawę, wprawiając wszystkich w doskonały humor,
ale z drugiej wprowadziły uczniów
na pole poważnego tematu, ukazującego niezliczoną ilość trudnych
sytuacji życiowych, w jakich mogą
znaleźć się zarówno dzieci, jak
i dorośli na świecie w XXI wieku.
Celem warsztatów było zrozumienie samego pojęcia solidarności
oraz znalezienia możliwych w re-

Uczymy się i bawimy
SP Kuźniczysko
11 grudnia w Centrum Sztuki
IMPART we Wrocławiu uczniowie
ze Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku obejrzeli jeden ze spektakli Teatru Nowego w Słupsku
pt. „Balladyna” w reżyserii Jana
Machulskiego. Ten dramat Juliusza Słowackiego doczekał się niezliczonych realizacji scenicznych,
z których każda na długo pozostaje w sercach i umysłach odbiorców.

Już od pierwszych chwil, kiedy
kurtyna odsłoniła scenę, można
było się spodziewać niesamowitych wrażeń. Scenografię opracowaną przez Bogdana Semotiuka
stanowiły głównie video – projekcje, barwne oświetlenie sceny
i kostiumy z elementami współczesnych strojów. Być może celem było uświadomienie, że treść
sztuki, która powstała w XIX w.
jest wciąż aktualna. Zaskakiwała
także niewielka ilość rekwizytów,
ale dzięki temu nóż, symbolizują-

Lekcja w Urzędzie Wojewódzkim
SP 3
8 grudnia uczniowie z klasy VI
b ze Szkoły Podstawowej nr 3
w Trzebnicy wybrali się pod opieką pań: Agnieszki Drohomireckiej i Eweliny Fąfary do Urzędu
Wojewódzkiego we Wrocławiu,
aby uczestniczyć w lekcji wiedzy

NR 22 {129}

21.12.2017

o administracji rządowej i samorządowej. Zajęcia te odbywają się
w ramach projektu, który przygotował dla uczniów szkół dolnośląskich Sejmik Województwa
Dolnośląskiego. Celem spotkania
było zapoznanie ze strukturą i zasadami funkcjonowania samorządów w województwie, zadaniami
realizowanymi przez Wojewodę

Słodkim dopełnieniem warsztatów
było ozdabianie świątecznych pierników. Wszystkie dzieci były tego
dnia bardzo zapracowane i skupione. W mikołajkowych czapkach wyglądały jak prawdziwe elfy
Świętego Mikołaja. Za możliwość
wzięcia udziału w tym świątecznym przedsięwzięciu podziękowania pani Ewelinie Gryniuk,
Starostwu Powiatowemu w Trzebnicy oraz państwu Łaczmańskim
składa wychowawca klasy 0 Aneta
Pasternak.
11 grudnia w czasie prowadzonych
przez panią Elwirę Teski malarskich warsztatów przedszkolaki
stworzyły piękne, własnoręcznie malowane bombki. Dziecięca
kreatywność była bardzo wielka.
Maluchy chętnie malowały swoje
bombki i były dumne ze swoich
dzieł. Każde dziecko otrzymało
też bombkę ze swoim imieniem
namalowaną przez panią Elwirę.
Obie bombki pojechały z dziećmi
do domu, z zamiarem zawieszenia
ich na najbardziej zaszczytnym
miejscu – na choince.
B. Wyszyńska-Borys

Zbiórka słodyczy
SP 2
Na przełomie listopada i grudnia w Szkole Podstawowej nr 2
w Trzebnicy po raz pierwszy odbyła się zbiórka słodyczy dla dzieci
z oddziału pediatrycznego Szpitala
im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. W ostatnich dniach listopada
wszyscy uczniowie szkoły mogli

Tablice informacyjne
Mikołajkowa wycieczka do Zakopanego
Domanowice
SP Boleścin

Jednym z zadań sołectwa Domanowice w roku 2017 było wykonanie
i postawienie dwóch tablic informacyjnych, na których umieszcza
się istotne informacje o lokalnych
wydarzeniach. Dwie nowe i bardzo
estetyczne tablice stanęły w strategicznych miejscach w Domanowicach. Stało sie to za sprawą funduszu
sołeckiego, którym mieszkańcy wsi
dysponują i przeznaczają go rozwój
swojej małej ojczyzny.
[zm]

6 grudnia o godzinie 5.30 uczniowie pod opieką pań: Seweryny Janickiej i Anny Leszczyńskiej-Janik
wyruszyli na dwudniową wycieczkę
dydaktyczno-integracyjną do Zakopanego. Wyjazd był prezentem
Mikołajkowym. Zaraz po przybyciu i zakwaterowaniu zjedli późne
śniadanie, przy okazji podziwiając
piękne widoki z okien pensjonatu.
Następnie udali się pod skocznię

alizacji sposobów na bycie solidarnym z kimś i dla kogoś. W tym
celu kontynuacją tych warsztatów
została akcja podzielenia się swoimi ubraniami, zabawkami, grami, książkami czy też wsparcie
środkami czystości lub jedzeniem.
Zebrane dary zostaną wykorzystane w szczytnym celu i przekazane
potrzebującym dzieciom ze szkoły oraz ludziom znajdującym się
w potrzebie. Warsztaty te na długo
pozostaną w pamięci uczniów, nie
tylko ze względu na ich niezwykły
przebieg, ale również ze względu
na spotkanie z charyzmatycznym
i oddanym swojej pracy człowiekiem. Dziękujemy.
Edyta Smółkowska
cy zbrodnię czy korona – władzę,
zyskały na wymowie, a widzowie
mogli skupić uwagę na tym, co
najważniejsze. Gdy tytułowa bohaterka zabija siostrę, by zyskać
władzę i pieniądze, jest się przekonanym, że popełnia zbrodnię.
Okazuje się, że jeśli ktoś wkracza
na drogę zła, to ono pociąga za
sobą kolejne tragiczne w skutkach
decyzje. Końcowa scena dramatu wywarła ogromne wrażenie na
wszystkich. Uczniowie obejrzeli
ją w skupieniu. Główna bohaterka
ponosi najwyższą karę. Niewątpliwie ogromną rolę w tworzeniu
nastroju w trakcie przedstawienia
odegrała muzyka – piosenki w wykonaniu Renaty Przemyk. WidzoDolnośląskiego oraz przekazanie
podstawowej wiedzy na temat
funkcjonowania Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Lekcja składała się z wykładu, który
prowadził pracownik Kancelarii
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, posiadający wiedzę z zakresu działania systemu administracji rządowej i samorządowej
oraz krótkiego konkursu z wiedzy
zdobytej w części pierwszej. Spotkanie, w którym uczestniczyli
uczniowie, podejmowało tematykę

oddać symbolicznego cukierka, batonika, lizaka lub wafelka na rzecz
dzieci przebywających w szpitalu.
Akcja „Podziel się cukierkiem”
mile zaskoczyła organizatorów
i przerosła ich najśmielsze oczekiwania. Zebrali wiele słodyczy,
które miały na celu umilić pobyt
dzieciom na szpitalnym oddziale.
W poniedziałek 4 grudnia pracownik szpitala osobiście przyje-

narciarską, na której co roku odbywa się Puchar Świata w skokach
narciarskich. Po zrobieniu kilku
pamiątkowych zdjęć na trybunach
skoczni ruszyli na dalsze zwiedzanie. Kolejną atrakcją była Gubałówka – jedno z najczęściej odwiedzanych i najpopularniejszych miejsc
w Zakopanem. Po trzech godzinach
spędzonych na Krupówkach udali się do kina 7 D. O godzinie 18.00
wrócili do pensjonatu, aby zjeść
pyszną obiadokolację. Po posiłku
wycieczkowicze mieli czas na od-
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chał do szkoły i odebrał wszystkie
łakocie, a w zamian dzieci z klasy
0c, które wraz z wychowawcą osobiście zaangażowały się w zbiórkę,
otrzymały upominek. Uczniowie
mają nadzieję, że mały gest poprawi choć na chwilę humor innym
i już dziś wiedzą, że to nie będzie
ostatnia akcja, jaką przeprowadzili
w szkole. Podjęte przez dzieci działania wzbudzają poczucie własnej
wartości, uwrażliwiają na potrzeby innych, uczą empatii. Bo razem
możemy więcej!
Karolina D.
poczynek, a o godz.19.30 w świetle
pochodni, przy lekkich opadach
śniegu został zorganizowany kulig.
Wszyscy ruszyli w las, gdzie podczas
postoju skorzystali z uroków pięknej zimy. Nie obeszło się także bez
lepienia bałwanów. Kolejnego dnia
powrócili na Krupówki, gdzie korzystali ze słonecznej i jednocześnie
zimowej aury Zakopanego. Na miejscu zakupili pamiątki, zjedli pyszne
gofry i wyruszyli w drogę powrotną
do domu. To były wyjątkowe Mikołajki. Wszystkim bardzo się podobało. Podczas wycieczki uczniowie
mogli wiele się nauczyć i zobaczyć.
Żegnaj Zakopane, witaj Boleścinie.
Latem planujemy powrót.

Integracyjne spotkanie andrzejkowe
SP Masłów
W ostatnim tygodniu listopada
wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Masłowie wraz z opiekunem wolontariatu panią Barbarą
Falkowską udali się do Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno
-Wychowawczych w Trzebnicy,
z którym podjęli współpracę w celu
wspierania integracji, rozwijania
otwartości i wrażliwości na potrzeby innych. Uczniowie uczestniczy-

li w zabawie andrzejkowej zorganizowanej w internacie powiatowej
placówki. Wolontariusze włączyli
się do wspólnej zabawy tanecznej
i wróżb andrzejkowych. Podziwiali również układy taneczne zaprezentowane przez gospodarzy. Na
zakończenie zostali zaproszeni
na słodki poczęstunek. Wspólną
zabawę należy zaliczyć do bardzo
udanych, dlatego zostały już zaplanowane kolejne spotkania zarówno w Trzebnicy, jak i w Masłowie.
asf

Wycieczka do Domu Drzewa
SP Masłów

wie opuścili teatr w zamyśleniu, ale
tego dnia czekały na nich jeszcze
inne atrakcje. W planie była zabawa na Stadionie Miejskim we Wro-

cławiu, gdzie obejrzeli największą
w Polsce Wystawę Klocków LEGO.
Organizatorem wyjazdu była Urszula
Borowa.

Dnia 4 grudnia uczniowie z klas
IV-VII Szkoły Podstawowej w Masłowie udali się na wycieczkę do
Domu Drzewa – Ośrodka Edukacji Ekologicznej, znajdującego
się w miejscowości Wałkowa koło
Milicza. Uczniowie wzięli udział
w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez leśników-edukato-

WYSKOKOWY MIKOŁAJ
SP Ujeździec Wlk.

związaną ze świadomością obywatelską młodych Polaków. Podczas
lekcji uczniowie zastanawiali się

również nad współczesnym znaczeniem słowa patriotyzm.
Agnieszka Drohomirecka

rów. Temat warsztatów „Drzewo
jedno z najdoskonalszych tworów
natury” został zrealizowany w ciekawy sposób. Uczniowie mogli zapoznać się z nowymi gatunkami
drzew, z wykorzystaniem w życiu
codziennym wspaniałego surowca
jakim jest drewno oraz wykazać
się swoją wiedzą w konkursach
przeprowadzonych przez organizatorów. Prowadzący chętnie dzielili się wiedzą na temat bogatej

Rodzice uczniów klas szóstych zrezygnowali w tym roku z tradycyjnych mikołajkowych paczek i zafundowali swoim dzieciom wizytę
w niezwykle atrakcyjnym miejscu
– Park trampolin Jump World we
Wrocławiu, który zagwarantował
niezwykłe doznania i rozrywkę na
najwyższym poziomie. Wszyscy
znaleźli coś dla siebie. To doskonałe miejsce, dzięki któremu dzieci

w ciekawy i zupełnie nowy sposób
mogły spożytkować swoje niemałe
pokłady energii i w bezpiecznych
warunkach zrealizować najbardziej
zakręcone pomysły. Jump World
Wrocław podzielony jest na kilka
stref, różniących się swoją charakterystyką. Wszystkie strefy znajdowały się pod nadzorem wykwalifikowanej kadry pracowników, która
czuwała nad bezpieczeństwem oraz
właściwym korzystaniem z atrakcji.
W Strefie Basketu marzenia stają
się rzeczywistością. Dzięki trampo-

przyrody, która na co dzień otacza
ich w pracy. Prelekcję uzupełniły
zajęcia praktyczne, które polegały na stworzeniu własnego stroika
świątecznego, z wykorzystaniem
darów natury: szyszek, kasztanów,
żołędzi, gałązek, orzechów. Podczas wykonywania zadania młodzi
podopieczni wykazali się ogromną
kreatywnością. Obfitujący w atrakcje i ogrom wiedzy wyjazd uwieńczyło wspólne ognisko i ulepienie
pierwszego w tym roku bałwana.
Na pewno nie była to ostatnia wizyta w tym wspaniałym miejscu.
PK
linom można poszybować w górę
tak wysoko, by bez trudu móc efektownie wpakować piłkę do kosza.
Arena Główna to zdecydowanie
największy zestaw trampolin, pozwalający na swobodną rozrywkę
dla większej liczby osób. To właśnie
tutaj uczniowie znaleźli przestrzeń
do szaleństw i poczuli niczym niezmąconą radość skakania. Basen
z gąbkami to magiczne miejsce,
w którym spełniały się sny o zawsze
miękkim lądowaniu. Nawet najbardziej skomplikowane ewolucje
w powietrzu znajdowały swój finał
w przyjaznych dla ciała gąbkach.
W basenie z gąbkami, zupełnie jak
kot, zawsze spadano na cztery łapy.
Akrobatyczna bieżnia to wyjątkowe

miejsce pozwalające na wykonywanie całych sekwencji akrobacji, bez
obawy o bezpieczeństwo i komfort
pozostałych uczestników. Na bieżni będącej trampoliną każdy mógł
szlifować nawet najbardziej zwariowane triki. Prawdziwa nowość
i coś co sprawia, że Jump World jest
naprawdę wyjątkowy to strefa siatkówki. Nie tylko fani koszykówki
mogą dzięki trampolinom dokonywać rzeczy niemożliwych w normalnych warunkach, również miłośnicy siatkówki próbowali swoich
sił na najwyższym poziomie. Po
ponad godzinnym pobycie w tym
„wyskokowym miejscu” uczniowie
udali się do ulubionych sieciowych
restauracji, by tam uzupełnić utra-

cone kalorie.

Barbara Szymacha
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Tradycje i obrzędy polskie

Mikołajki
Domanowice
W poniedziałek 4 grudnia w świetlicy wiejskiej w Domanowicach
gościł Święty Mikołaj. Spotkanie
z najmłodszymi mieszkańcami
wsi poprzedził spektakl „Szewczyk Dratewka”. Na gościa z Laponii czekało ponad czterdzieścioro

dzieci, które przywitały ich gromkimi brawami. Mikołaj opowiedział dzieciom o swojej podróży do
Polski. Zdradził też gdzie zostawił
swoje renifery i zdradził ile czasu
rośnie tak długa broda. Jednak najważniejszym pytaniem, jakie stawiali najmłodsi było czy przywiózł
im prezenty. Każde dziecko mogło
także przytulić się do Mikołaja

SP 2

i zrobić sobie z nim pamiątkowe zdjęcie, zaś najodważniejsi na

prośbę Mikołaja recytowali wierszyki i śpiewali piosenki.

ZM

Spotkanie Mikołajkowe
Skoroszów
Tradycyjnie, co roku w Skoroszowie odbyła się impreza mikołajkowa
dla dzieci. Spotkanie miało miejsce
w dniu 3 grudnia w świetlicy wiejskiej. Zabawa zorganizowana przez
sołtys Annę Maśluk, przy współudziale osób stale angażujących
się w przygotowywania tego typu
wydarzeń – Iwonę Gągorowską

i Józefa Maśluk, przyciągnęła duże
grono najmłodszych mieszkańców
miejscowości. Dzieci, przy akompaniamencie muzyki, bawiły się wraz
z panią Małgorzatą Wawruszczak,
która dołożyła wszelkich starań, aby
zapewnić im najlepszą rozrywkę.
Mimo atrakcyjnej oprawy imprezy
i smakowitego poczęstunku, przygotowanego dla wszystkich gości,
najbardziej wyczekiwaną częścią
spotkania, była wizyta Świętego Mi-

Zbliżają się Święta !
SP Kuźniczysko
22 listopada dzieci z klasy 0 Szkoły
Podstawowej w Kuźniczysku odwiedziły ,,Szklany Świat” w Krośnicach. Przedszkolaki miały okazję

zapoznania się ze specyfiką pracy
w fabryce. Zobaczyły cały proces
powstawania bombki: od dmuchania, srebrzenia aż do dekorowania.
Dzieci mogły obejrzeć unikatowe
bombki, których nie można spotkać w sklepie. Na koniec wszyscy

Mikołajki w afrykarium
SP 2

Uczniowie klasy 4b i 4d z okazji Mikołajek udali się do wrocławskiego
ZOO. Punktem kulminacyjnym
było spotkanie w sali wykładowej
i udział w zajęciach pt. ,,Zmysły
w świecie zwierząt”. Dzieci dowiedziały się w jaki sposób zwierzęta
przystosowały się do życia nocą oraz

jakimi zmysłami poznają otoczenie.
Uczniowie testowali swoje zmysły,
rozpoznając zapachy czy ukryte
przedmioty. Ogród Zoologiczny we
Wrocławiu zajmuje się ochroną gatunków zagrożonych wyginięciem.
Ponieważ wśród czwartoklasistów
mamy wielu miłośników zwierząt,
uczniowie wykazali duże zainteresowanie w niesieniu pomocy zagrożonym gatunkom. Dowodem
na to jest m.in magiczna kula, do
której uczniowie wrzucali drobne
kieszonkowe, by tym oto sposobem
dołożyć swoją cegiełkę dla ratowania zwierząt. Kolejną, równie emocjonującą atrakcją było zwiedzanie
Afrykarium z przewodnikiem.
Dzięki wycieczce uczniowie znacznie poszerzyli swoją wiedzę na temat
otaczającego świata zwierząt, a przy
tym doskonale się bawili i miło spędzili czas!
Ilona Rudkiewicz,
Aleksandra Warchulska

Ekomisja
SP Masłów
Dnia 9 listopada w Szkole Podstawowej w Masłowie odbyły się
„Zajęcia edukacyjne wprowadzające do zagadnień małej ekologii
dla dzieci i młodzieży Aglomeracji Wrocławskiej”. Uczestniczyły w nich klasy IV i V. Warsztaty
trwały dwie godziny lekcyjne i miały charakter interaktywnej zabawy

z wykorzystaniem pomocy naukowych i gadżetów, służących promocji dobrych postaw ekologicznych. Uczniowie w interesujący,
a jednocześnie zaskakujący sposób
zostali wprowadzeni w świat ekologii. Opowiadanie o Wyspie Wielkanocnej, jej mieszkańcach oraz
sytuacji związanej z wykarczowaniem wszystkich znajdujących się
tam drzew stanowiło punkt wyjściowy do tematu przewodniego.

Wróżby andrzejkowe są popularne do tej pory, choć ich początki
w Polsce sięgają nawet XVI wieku.
Kiedyś miały charakter wyłącznie
matrymonialny i przeznaczone
były wyłącznie dla niezamężnych
dziewcząt. W dzisiejszych czasach
andrzejki mogą obchodzić wszyscy. Z tej okazji organizowane są
różne imprezy i spotkania, podczas których możemy sprawdzić,
co nas czeka w przyszłości. Bar-

dzo popularne są różnego rodzaju
wróżby – z kubków, z kolorów, ze
szpilek – ale najbardziej znane jest
oczywiście lanie wosku. Biblioteka
Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy również włączyła się do zabawy. W atmosferze tajemnicy, przy
blasku świec i w otoczeniu wróżek
z klasy 7a, uczniowie mieli okazję
odkryć tajemnice swojej przyszłości. Impreza cieszyła się ogromnym powodzeniem, na każdej
przerwie w bibliotece szkolnej pojawiały się tłumy uczniów. Wróżki
biblioteczne były łaskawe w prze-
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widywaniu przyszłości, wieszczyły dom z ogródkiem, wygraną
w totka, czy 5 z matematyki i wiele
innych miłych rzeczy. Każdy traktował zabawę z lekkim przymrużeniem oka. Oprócz tego dla uczniów
dostępna była gazetka andrzejkowa, z której uczniowie mogli dowiedzieć m. in. się w jaki sposób
kot czy kogut mogły przysłużyć
się podczas wróżb oraz dlaczego
panny przed snem połykały 3 ząbki czosnku. Andrzejki w bibliotece okazały się bardzo udane. I tu
dobra wiadomość dla wszystkich,
którzy nie zdążyli sobie powróżyć,
w przyszłym roku z pewnością je
powtórzymy!
[js]

Radosne Mikołajki
Sulisławice

kołaja. Gość honorowy zadbał o to,
by każde dziecko otrzymało prezent.
Wśród obdarowanych nie znalazł się

nikt, kto mógłby się czuć rozczarowany. Pani sołtys nie zapomniała
także o najstarszych mieszkańcach

Skoroszowa, którzy zostali obdarowani świątecznymi upominkami.
d.m.

wzięli udział w warsztatach. Każde
dziecko otrzymało dwie bombki
– własnoręcznie wykonaną oraz
drugą ze swoim imieniem przygotowaną przez pracowników bombkarni, które z pewnością zawisną
na niejednej choince.
Serdeczne podziękowania dla rodziców, którzy pomogli zorganizować wycieczkę składa wychowawca klasy przedszkolnej Aneta
Pasternak.

Mikołajki we Wrocławiu
SP Masłów
1 grudnia w ramach mikołajek odbyła się wycieczka uczniów klas 5

Ocalić od zapomnienia
SP 2
Dość nietypowo i oryginalnie rozpoczęła się lekcja języka polskiego w 4b. Otóż uczniowie zostali
zaproszeni do sali, w której mieli
możliwość poczuć się inaczej niż
zazwyczaj. Grupa zebrała się na
dywanie, utworzyła koło, które
stanowiło mur dla pojawiających
się… eksponatów. Inspiracją do
zajęć okazał się tytułowy Pan Tadeusz, który wrócił po dłuższej
nieobecności do rodzinnego Soplicowa. Przyjazd Tadeusza do domu
był szczególnym wydarzeniem, bohater bardzo się wzruszył widząc
dom, w którym spędził dzieciństwo – wbiega do niego, czule ogląda ściany, sprzęty, których dawno
nie widział. Uczniowie z 4b mieli
za zadanie przeprowadzić wywiad
Ponadto wyświetlony został film
pt. „Wake up call”, którego autorem jest Steve Cutts. Dodatkowo,
klasy zostały podzielone na cztery
grupy, otrzymując (każda z nich)
plansze z rysunkiem domu i możliwością umieszczenia magnetycznych puzzli. Zadanie polegało na
przyporządkowaniu najbardziej
ekologicznej wersji w wyznaczone
pola, np. butelka z kolorowym napojem (gazowanym), butelka (plastikowa) z wodą źródlaną, a także
dzbanek z wodą. Jedna spośród
grup otrzymała najlepszy wynik:
21 punktów. W ramach podziękowania za uczestnictwo w zajęciach,

Dnia 2 grudnia w świątecznie przystrojonej świetlicy wiejskiej w Sulisławicach dzieci z niecierpliwością
oczekiwały na wizytę Świętego
Mikołaja, którego zaprosiła pani
sołtys Honorata Krzemińska. Czas
oczekiwania na niezwykłego gościa upłynął na wspólnej zabawie

i konkursach, które wraz z sołtys
przygotowała pani Julianna Michorczyk. Pojawienie się Świętego
Mikołaja z workiem prezentów od
razu wywołało wiele emocji. Dzieci z wielką radością powitały gościa, który każdemu wręczył słodką paczkę. Spotkanie przebiegło
w miłej i przyjaznej atmosferze.
[nk]

rodzinny i przynieść pamiątki,
wartościowe przedmioty, które to
nawiązują do ważnych wydarzeń
– nawet historycznych. Sposób,
w jaki uczniowie podeszli do tematu, a także same przedmioty, które tego dnia pojawiły się w szkole,
przerosły oczekiwania polonistki.
Wyjątkowa atmosfera, ogromne
zainteresowanie i zaangażowanie
uczniów i przedmioty, które przynieśli, odsłaniające rodzinne historie – wszystko to wywołało wzruszenie u obecnych. Uczeń, który
prezentował dany przedmiot, dodatkowo przedstawiał, niekiedy
wzruszającą historię. Na długiej
liście pojawiły się m.in. różaniec
mamy z Jerozolimy, który zerwał
się nagle podczas pisania matury,
aparat fotograficzny z 1940 r. widziany przeważnie w starych filmach, kartka żywnościowa, dawne

ze Szkoły Podstawowej w Masłowie
do Wrocławskiego Parku Trampolin. Jest to wspaniałe miejsce na
aktywne spędzanie czasu. Miejsce
to zagwarantowało uczestnikom

Zabawa andrzejkowa
Jaźwiny
Tradycje andrzejkowe mają bardzo
długą historię. Święto to obchodzi
się nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Znane było już bardzo
dawno, bo około XII wieku. Do
Polski przywędrowało nieco później. Dawniej wróżby andrzejkowe przeznaczone były wyłącznie
pieniądze, ordery dziadków, listy
miłosne z okresu wojny, gazety
z I i II wojny światowej, nabój do
pistoletu, profesjonalne drzewo genealogiczne (ok.1,5m), wartościowe szelki dziadka, rodzinne zdjęcia, rodzinna pierwsza zabawka,
akt przyjęcia Pierwszej Komunii
Św. i klaser.
Ilona Rudkiewicz

dla niezamężnych panien i miały
wskazać im przyszłego męża. Kawalerowie też mieli swoje święto,
odpowiednik andrzejek – katarzynki. Tego typu wróżby były
traktowane w tamtych czasach
bardzo poważnie. Dziś andrzejki
to okazja do spotkania i wspólnej
wesołej zabawy. Taka zabawa odbyła się 22 listopada w Jaźwinach

Marzycielska Poczta
SP Masłów
W listopadzie, w ramach wolontariatu czwartoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Masłowie pod
opieką wychowawczyni włączyli się do akcji pt. „Marzycielska
Poczta”. Dla wybranego dziecka – dziesięcioletniej Martynki
Kurek – uczniowie na zajęciach

wychowawczych i dodatkowych
godzinach wyrównawczych rysowali i malowali przeróżne prace.
Dominowały postacie z bajek, ale
nie tylko. Altruizm okazał się na
tyle silny, że niektóre spośród dzieci ustanowiły swój własny rekord,
oddając po kilkanaście prac. Łącznie zebrano ponad 30 rysunków
i kartek z życzeniami. Dodatkowo,

Tajemnice iluzji
SP 2

czwartoklasiści i piątoklasiści nabyli drobne upominki w postaci
broszur edukacyjnych i toreb tekstylnych na zakupy z umieszczoną

nazwą projektu, logami podmiotów finansujących i realizujących
projekt.
KPG

„Teatr Iluzji Aleksandra Tkacza” to
niesamowity spektakl bezgranicznej
fantazji w wykonaniu mistrza iluzji,
który uczniowie z okazji Mikołajek obejrzeli 5 grudnia. W przedstawieniu zaprezentowane zostały

tradycyjne sztuki zręcznościowe,
spektakularne iluzje, uniesienie
w powietrzu, przecinanie człowieka, iluzje optyczne, pojawianie się
i znikanie, metamorfozy osób, czytanie w myślach i wiele wspaniałych
efektów. Talent, doświadczenie, harmonia ruchów zawodowej tancerki,

mnóstwo emocji i zabawy połączonych z rozwojem fizycznym.
Następnie uczniowie udali się na
Jarmark Bożonarodzeniowy na
wrocławskim rynku, gdzie w magicznej atmosferze świąt posmakowali gorącej czekolady i owoców
kandyzowanych oblanych czekoladą.
Jolanta Mazanka
i miała za zadanie zintegrować
dzieci i młodzież ze Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej z Jaźwin
i Kuźniczyska. Wszyscy bawili się
przy dźwiękach skocznej muzyki.
Nie zabrakło oczywiście różnego
rodzaju wróżb, konkursów, zabaw
słowno-ruchowych oraz słodkiego
poczęstunku. Opiekunowie dziękują Klaudii, Natalii i Agnieszce za
pomoc przy organizacji, a uczestnikom za wspólną, zgodną i wesołą zabawę. Opiekunowie: Lidia Kędziora, Jolanta Żarkowska, Bożena
Pieniądz.
kilkoro spośród piętnastu uczniów
wzięło udział w nagraniu krótkiego filmiku dla chorującej na mukowiscydozę i niedosłuch jednego
ucha Martynki. Wychowankowie
mam nadzieję, że list wraz z życzeniami i rysunkami dotrze do
dziewczynki jak najszybciej, wywołując uśmiech na jej twarzy. To
nie pierwsza i nie ostatnia taka akcja. Uczniowie planują kolejne i liczą na wsparcie także innych klas.
Albowiem „szczęście to jedyna
rzecz, która się mnoży, jeśli się ją
dzieli” (Albert Schweitzer). KPG
dobry humor, doskonała oprawa
muzyczna w połączeniu z niesamowitą sztuką iluzji złożyły się na zachwycające widowisko pełne magii
i tajemniczości. Spektakl „Tajemnice iluzji” to przedstawienie przygotowane z myślą o dzieciach i młodzieży. Forma spektaklu była bardzo
atrakcyjna, dopasowana do poziomu percepcji uczniów, pobudzała
aktywność intelektualną uczestników przedstawienia oraz dawała
interesujący pogląd na matematykę,

fizykę poprzez sztukę iluzji. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli
w rozwiązywaniu zadań w trakcie
spektaklu oraz asystowali podczas
sztuczek. Jedna pani nauczycielka
nawet dała się „przekroić na pół”
dla dobra nauki. Sztuka iluzji, świat
czarów oraz bajek są dzieciom bliskie, korzystnie wpływają na rozwój
wyobraźni i logicznego myślenia.
Widowisko dostarczyło nam miłych
wrażeń i niezapomnianych przeżyć.
Joanna Sztyma
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Z wizytą na targach książki
SP 2
Każdy kulturalny człowiek powinien chociaż raz w życiu być na targach książki, dlatego też uczennice
z Koła Przyjaciół Książki i Biblioteki
Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy wybrały się do Hali Stulecia na 26.

Wrocławskie Targi Dobrej Książki.
Dziewczyny, w sobotę pomimo niesprzyjającej aury, dzielnie stawiły
się na porannej zbiórce. Na miejscu
okazało się, że ilość książek, wydawnictw i ogrom ludzi, uczestniczących
w tym wydarzeniu były dla uczennic
niemałym zaskoczeniem. Atmosfera
targów szybko udzieliła się uczest-

Mikołaj wśród najmłodszych uczniów
SP Ujeździec Wielki
Na ten dzień dzieci czekają cały rok.
Najpierw piszą listy, proszą o wspaniałe prezenty, a później czekają,
czy spełnią się ich marzenia. Aura
zawiodła, ale Święty Mikołaj 6 grudnia wczesnym rankiem pojawił się
w szkole i spotkał z najmłodszymi
uczniami: klasami I-III i przedszkolakami. Wręczył dzieciom paczki,
w których były przeróżne słodkości,
owoce, gry, maskotki i puzzle. Na
tym nie kończyły się jednak mikołajowe niespodzianki. Korzystając
z zaproszenia Pana Burmistrza Mar-
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ka Długozimy uczniowie klas I-III
udali się do Gminnego Centrum
Kultury w Trzebnicy, gdzie obejrzeli piękne, świąteczne przedstawienie. Wprowadziło ono wszystkich
w przedświąteczny nastrój i uświadomiło, jak ważna w życiu każdego
człowieka jest rodzina. W przerwie
spektaklu w sali znowu pojawił się
Mikołaj, który obdarował dzieci
czekoladkami. Na zakończenie spotkania w kinie najmłodsi widzowie
obejrzeli film pt. „Święty Mikołaj dla
wszystkich”. To był naprawdę udany
dzień, pełen wrażeń i pozytywnych
emocji. Dziękujemy.
Krystyna Maj

Informator

niczkom, które natychmiast ruszyły
delektować się tym wielkim świętem
książki. Szybko okazało się, że mimo
bardzo atrakcyjnych cen, nie uda się
kupić wszystkich książek, które się
spodobały. Trzeba było dokonać
trudnego wyboru i wśród tysięcy
ciekawych pozycji wybrać coś dla
siebie. Uczennice wróciły pełne wrażeń, zaopatrzone w bestsellery do
czytania w długie zimowe wieczory.

Gminnego Centrum Kultury i Sportu

KULTURA

SP Ujeździec Wielki
Od początku roku szkolnego uczniowie brali udział w różnego rodzaju
projektach na temat prowadzenia
zdrowego trybu życia. W trakcie
realizacji zajęć szkolnych, a także
w ramach „Dni Kultury Zdrowotnej” oraz projektu „Trzymaj Formę”
zgłębiali swoją wiedzę dotyczącą
zdrowia. Omawiali znaczenie piramidy żywieniowej, tworzyli zasady
zdrowego odżywiania oraz poznali
możliwe skutki nieprawidłowej diety. Efektem lekcji są cykliczne zajęcia
taneczne „Aktywne przerwy” oraz
udział w akcji „Śniadanie daje moc”.
Podczas „Aktywnych przerw” społeczność uczniowska spotyka się na
sali gimnastycznej, gdzie pod okiem
pani Marioli Eilmes ćwiczy układy

Otwarta firma
SP Masłów

trzebne. Największą atrakcją dla
dzieci było to, że mogły same zrobić maść według receptury, którą
podał farmaceuta. Na koniec dzieci otrzymały pyszne witaminy w
postaci słodkich lizaków, jabłka i
kolorowanki. Wszystkie upominki
były zapakowane w piękne ekologiczne torebki.
J. C

Czym jest wolontariat?

MALARSTWO
K.Belska
wystawa w ramach Trzebnickiego Festiwalu Tradycji i Obrzędów

SP Masłów

ArtBombki
Galeria Parter

RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE
Elwira Teski

Malarstwo Haptyczne
Galeria Parter

MALARSTWO
Jacek Jarczewski

Z serca miast
Galeria Klatka

MALARSTWO
uczestnicy projektu „Cytryna.
Wyciśnij soki z kultury”

Z okazji Dnia Wolontariatu w Szkole Podstawowej w Masłowie został
zorganizowany konkurs pt. „Czym
jest wolontariat?” Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas IV–VII.
Należało wykonać pracę w dowolnej
formie np. plakatu, kolażu, zdjęcia,
wiersza czy też opowiadania. W
konkursie zwyciężyły uczennice klasy IV: Martyna Kondracka i Milena
Mierzwa. Uczennice oddały prace w
formie wiersza, wzbogacając je ilustracjami. W ramach podziękowania otrzymały upominki w postaci
książek. Serdecznie gratulujemy.
K.PG

Spotkanie ze Świętym Mikołajem
SP Ujeździec Wielki
Dominująca czerwień i długie czapki
z pomponami – to charakterystyczny obraz, jaki można było zauważyć, wchodząc 6 grudnia do szkoły
w Ujeźdźcu Wielkim. ały niecierpliwie na wizytę Świętego Mikołaja,
który przybył ze swoją asystą. Pierwszą niespodzianką były gry, zabawy,
tańce i śpiewy zorganizowanie dla

najmłodszych uczniów. Mikołajowe
„aniołki” wręczały okazałe prezenty,
tak wyczekiwane przez najmłodsze
dzieci. Gość nie zapomniał również
o młodzieży klas VII i gimnazjalnej.
Wszyscy z niecierpliwością czekali
na mikołajowe „kolana”, aby wspólnie z nim mieć pamiątkowe zdjęcie.
Niestety nie było to takie proste, bowiem kochany Mikołaj był bardzo
wymagający. Uczniowie musieli wy-

kazać się umiejętnościami wokalnymi, recytatorskimi oraz różnymi
innymi, aby w pełni zasłużyć sobie
na prezent. Jednak wszyscy uczniowie podołali zadaniom i otrzymali
mikołajowe upominki oraz słodkie drobiazgi. Dzieci z ogromnym
żalem żegnały Świętego Mikołaja
i z niecierpliwością czekają już do
przyszłego roku. Takie wzorce mają
wpływ na postawy, wrażliwość
i przekonanie młodych ludzi, że
przyjemne jest nie tylko przyjmowanie, ale także sprawianie prezentów
innym ludziom.
Adrianna Pieczykolan

wspaniale wpływają na integrację
oraz zacieśnianie więzi społeczności uczniowskiej, rodzicielskiej i nauczycielskiej. Po ocenie przez komisję konkursową zdrowych stolików
wszyscy przystąpili do wspólnego

posiłku, który przebiegał w bardzo
przyjaznej, wręcz rodzinnej atmosferze.
Katarzyna Kwiatkowska
Katarzyna Żebrowska
Adrianna Pieczykolan – Gorazdowska

Miejsca
Galeria Parter

MALARSTWO

Zima
Sala 216

MALARSTWO

Portret jesieni
Galeria Parter

MALARSTWO
dzieci z Pracowni Malarstwa GCKiS

Nauka i sztuka
Galeria Poddasze

MALARSTWO
studenci ASP

ARTKawiarnia

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

Miejsce dla Ciebie!

ORGANIZUJEMY
URODZINY DLA DZIECI
szczegóły: 724 574 580

22 grudnia

okienko
z wierszem
również ogromną pomysłowością
i kreatywnością. Tego typu akcje nie
tylko przyczyniają się do obniżania
poziomu niedożywienia dzieci oraz
likwidowania złych nawyków żywieniowych, ale przede wszystkim

pon. – pt. 7:30-15:30

Boże Narodzenie
w Trzebnicy
Galeria Parter

Prozdrowotna jesień
taneczne. Ta forma spędzenia wolnego czasu cieszy się dużym powodzeniem i gromadzi coraz większą
rzeszę uczniów. Podsumowaniem
„Prozdrowotnej jesieni” było zorganizowanie 29 listopada akcji „Śniadanie daje moc”. Zadaniem każdej
klasy było przygotowanie zdrowego
menu i propozycji śniadaniowych
z uwzględnieniem zasad zdrowego żywienia i zbilansowanej diety.
Mając do dyspozycji własne stoliki,
klasy prezentowały swoje pomysły
i propozycje żywieniowe, które potem podlegały ocenie komisji konkursowej. Kryteriami oceny były
różnorodność potraw, poprawne
zbilansowanie produktów, estetyka
wykonania i oczywiście smak.
Trzeba przyznać, że uczestnicy wykazali się nie tylko dobrą znajomością zasad zdrowego żywienia, ale

GCKiS ul. Prusicka 12
tel. 71 312 09 47

WYSTAWY

Joanna Sztyma

Szkoła Podstawowa w Masłowie
przystąpiła do programu „Otwarta firma” organizowanego przez
Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Jego realizacja polega
na zorganizowaniu wycieczki do
firm bądź instytucji funkcjonujących w najbliższej okolicy szkoły w
celu zapoznania uczniów z różnymi zawodami oraz z działalnością
firm. W ramach programu dzieci
z klas 0-III wraz z wychowawcami
odwiedziły jedną z trzebnickich
aptek. Uczniowie poznali bliżej
zawód aptekarza oraz miejsce jego
pracy. Farmaceuta opowiedział
o lekach, syropach, witaminach i
kosmetykach, które można kupić
w aptece. Wytłumaczył, co to jest
recepta i kto może kupować leki.
Dzieci zobaczyły także aptekę od
zaplecza. Aptekarz pokazał im,
gdzie przygotowuje się lekarstwa
i jakie przedmioty są do tego po-
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Tym razem twórczość Barbary
Kamińskiej w innej odsłonie.
Autorka okazała się bardzo
dobrą aforystką i fraszkopisarką. Dowcip sytuacyjny idzie
w parze z wyczuciem języka,
złośliwość oraz ironia spełniają
tu doskonale funkcję literacką. Autorka bardzo aktywnie
uczestniczy w Warsztatach
Literackich oraz w pracach
UTW „Tęcza”.
Rubryka redagowana przez Stefana Jurkowskiego i Annę Marię
Musz. Osoby zainteresowane
literaturą, a także pisaniem i publikowaniem własnych utworów
zapraszamy na Warsztaty
Literackie w każdy poniedziałek
(9.30-11.00) do Gminnego Centrum Kultury.

BARBARA KAMIŃSKA

		 *
Poświęciłeś swój trud
w ich potrzebie.
Kiedy to zauważą
już nie będzie ciebie!
		 *
Zmienia partie, przekonania,
paszport, zęby, nawet płeć,
aby jak najwięcej mieć!
		 *
Wielkie oczekiwania,
większe rozczarowania.
		 *
Po co piękne słówka?
Masz mnie za półgłówka?
		 *
Odkrywcze myśli się nie starzeją!
		 *
Byt i świadomość
Ciągle walczą o pierwszeństwo.
		 *
Życie uczy, księgi kształcą.
		
*
W pogoni za wiedzą
		
nie grozi zadyszka.

Ola Lis

dzieci z Pracowni Malarstwa GCKiS

/ 19:00

Rockowe Jasełka/ Rodzinne Kolędowanie/
Art Kawiarnia

KINO
Polonia 3D

GCKiS ul. Prusicka 12
tel. 71 312 12 43 (dział kina i widowisk)
pon. – pt. 7:30 – 15:30

Kasy Kina

71 312 09 47 (kasy kina) wew. 221
pt. – wt. 14:00 – 20:00 (zamykamy 15 minut
po rozpoczęciu ostatniego seansu)

REPERTUAR

bieżący tydzień na plakacie
kolejny na stronie gck is.trzebnica.pl

22 - 28 grudnia 2017 r.

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

od 29 grudnia 2017 r.

PREMIERA
PADDINGTON 2

SPORT

Hala Sportowa
tel. 71 312 11 71

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

WYDARZENIA SPORTOWE
Bieg Sylwestrowy dzieci i młodzieży

30 grudnia

33. Uliczny Bieg Sylwestrowy

31 grudnia

Bieg Rodzinny

OTWARCIE LODOWISKA JUŻ WKRÓTCE!
GODZINY OTWARCIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH
Stadion Miejski FAIR
PLAY ARENA i bieżnia

dla biegaczy na Stadionie

poniedziałek – piątek / 8.00-20.00
sobota / 12:00-18:00
niedziela / nieczynny poza godzinami meczy

Kompleks Boisk Orlik
ul. Oleśnicka

poniedziałek - piątek / 13:30-20:00
sobota – niedziela / 12:00-18:00

BIBLIOTEKA

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

21 i 28 grudnia

/ 16:30 W 80 pomysłów dookoła biblioteki
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zyn Piłkarski FIFA - Rosja 2018 - magazyn
19.00 Hokej na lodzie - NHL 2017 . New
York Islanders - Winnipeg Jets 24 22.00
Sportowa Sobota 22.30 Darts - MŚ dz.
10 0.05 Hokej na lodzie - NHL 2017 . New
York Islanders - Winnipeg Jets 24 1.00
Hokej na lodzie - NHL 2017 . 25 3.40 Zakończenie dnia

21.12.2017

Polsat Sport News ﬂash 17.07 The World
Games Unihokej - Floorball - ﬁnał: Szwajcaria - Szwecja 19.00 Polsat Sport News
ﬂash 19.07 Siatkówka Eurovolley - ﬁnał:
Niemcy - Rosja 21.20 Siatkówka PlusLiga:
PGE Skra Bełchatów - BBTS Bielsko - Biała
23.30 Piłka nożna Liga holenderska: PSV
Eindhoven - Vitesse

TVP 1
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Trójskrzydłowy
obraz
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TRZEBNICA
UL. PRUSICKA 12
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jodły
jodłylub
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świerku
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Film
Film
Petą
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Wilson
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TRZEBNICA
POLNA 27 A PIĘTRO 1

Juczny, Resztki
Juczny, Resztki
uparty
mateuparty
matessak
riału
ssak
riału

Osoby, które nadeślą rozwiązaną krzyżówkę lub dostarczą osobiście do Redakcji
Panoramy Trzebnickiej, wezmą udział w losowaniu:
• 50 zł ufundowane przez GCKiS (do odbioru: ul. Prusicka 12),
• 99 zł Voucher na Warsztaty Pielęgnacyjne. (do odbioru w Centrum Piękna
i Rozwoju, Trzebnica Polna 27a, piętro 1, tel. 533 061 062).
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Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje:

Alicja Laskowska
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Rozwiązanie z numeru 20 (127)
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12.15
13.10

Krzyżyk
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8.25

11
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16

17

19

18

19

2.20
3.15

Galeria (96) - serial
Klan (3228 - 3229) - telenowela
Słownik polsko@polski
Transmisja Mszy Świętej
Tydzień
Ziarno - Beskidzkie Boże
Narodzenie - magazyn
Weterynarze z sercem
Nicholas Nickleby - dramat,
USA, reż. Douglas McGrath, wyk.
Charlie Hunnam, Anne Hathaway,
Jamie Bell
Między ziemią a niebem
Anioł Pański
Między ziemią a niebem
BBC w Jedynce - Wielkie
migracje zwierząt. Zebry
Obietnica pod jemiołą - komedia, USA, reż. David Winning,
wyk. Jaime King, Luke Macfarlane, Lochlyn Munro
Jaka to melodia?
Teleexpress
Pogoda
Płyń Kolędo! - wielki koncert
kolęd
Wiadomości, Sport, Pogoda
Orędzie abp Stanisława Gądeckiego na Boże Narodzenie
Jaka Wigilia, taki cały rok
- kolędy z Katowic - koncert
Transmisja Pasterki z udziałem
papieża Franciszka z Watykanu
Nieuchwytni - ﬁlm akcji, USA,
reż. Daniel Benmayor, wyk. Taylor Lautner, Marie Avgeropoulos,
Adam Rayner
Niespotykanie spokojny człowiek - ﬁlm TVP, reż. Stanisław
Bareja, wyk. Janusz Kłosiński,
Ryszarda Hanin, Marek Frąckowiak, Małgorzata Potocka, Janina
Sokołowska, Jerzy Turek
Jaka to melodia?
Obietnica pod jemiołą - komedia, USA, reż. David Winning,
wyk. Jaime King, Luke Macfarlane, Lochlyn Munro

TVP SPORT
8.00 Hokej na lodzie - NHL 2017 . New
York Islanders - Winnipeg Jets 11.05 Piłka
nożna - Mecz towarzyski. Polska - Urugwaj 13.00 Magazyn Piłkarski FIFA - Rosja
2018 13.35 Skoki Narciarskie - PŚ - Zakopane 15.15 Łyżwiarstwo ﬁgurowe - Finał
Grand Prix, Nagoja 17.15 Zimowe Igrzyska
Olimpiad Specjalnych - Austria 2017 - Best
of + Closing Ceremony - relacja 18.10 Piłka nożna - Puchar Niemiec. 1/8F. Bayern
Monachium - Borussia Dortmund 20.10
Lekkoatletyka - Halowe Mistrzostwa Europy - Belgrad - podsumowanie 21.45
Lekkoatletyka - Drużynowe Mistrzostwa
Europy, Lille - podsumowanie 23.15 Lekkoatletyka - MŚ - Londyn 2017 - Polacy
0.15 Jak przychodzi zbawienie - ﬁlm dok.

piglio, 18.00 Narciarstwo Dowolne. PŚ,
Innichen 19.50 Snowboard. PŚ, Cervinia 20.30 Igrzyska Olimpijskie: Rekordy
olimpijskie 21.30 Igrzyska Olimpijskie: Trening na krańcu świata 23.30 Biathlon. PŚ,
Oestersund Sprint kobiet 0.15 Biathlon.
PŚ, Hochﬁlzen Sztafeta kobiet

5.45 Słowo na niedzielę - A nie
brzuchem…
Pierwsza Cicha Noc - ﬁlm dok.
M jak miłość (1339) - serial
Pytanie na śniadanie
Barwy szczęścia (1766) - serial
Magiczna skarpeta - ﬁlm obyczajowy, Kanada, USA, reż. David Winning, wyk. Victor Webster, Bridget
Regan, Iris Quinn, Imogen Tear
11.30 Gwiazdy w południe - Siedmiu wspaniałych - western,
USA, reż. John Sturges, wyk. Yul
Brynner, Steve McQuinn, Charles
Bronson, Robert Vaughn, Horst
Buchholz
13.55 Familiada - teleturniej
14.30 Koło fortuny (93) - teleturniej
15.15 „Wśród nocnej ciszy” - koncert
kolęd w Pelplinie
16.15 Uwierz w święta - ﬁlm obyczajowy, Kanada, reż. Jonathan Wright, wyk. Shanae Grimes - Beech,
Steve Lund
18.00 Panorama
18.30 Sport Telegram
18.40 Pogoda
18.55 Magazyn Ekspresu Reporterów - Świąteczne Wyd. Specjalne
20.05 P. S. Kocham cię - melodramat,
USA, reż. Richard LaGravenese,
wyk. Hilary Swank, Gerard Butler,
Harry Connick Jr, Lisa Kudrow
22.20 Ślubne wojny - komedia, USA,
reż. Gary Winick, wyk. Kate Hudson, Anne Hathaway, Candice
Bergen, Steve Howey, Chris Pratt
23.55 Bóg się rodzi. Kolędowanie
z Białegostoku - koncert
0.30 Koneser - melodramat, Włochy,
reż. Giuseppe Tornatore, wyk.
Geoﬀrey Rush, Jim Sturgess,
Sylvia Hoeks, Donald Sutherland
2.50 Siedmiu wspaniałych
- western, USA, reż. John Sturges,
wyk. Yul Brynner, Steve McQuinn,
Charles Bronson, Robert Vaughn,
Horst Buchholz

PSN
7.00 Piłka nożna Puchar Włoch 9.00
Siatkówka Liga Mistrzyń: Grot Budowlani Łódź - Dinamo Moskwa 11.00 Liga
Mistrzów w siatkówce: ZAKSA Kędzierzyn Koźle - Trentino Diatec 13.00 Polsat
Sport News ﬂash 13.07 Piłka nożna Puchar Włoch 15.00 Polsat Sport News ﬂash 15.07 The World Games Plażowa piłka ręczna 17.00 Polsat Sport News ﬂash
17.07 The World Games Lacrosse - ﬁnał
kobiet: USA - Kanada (30.07.2017) 19.00
Polsat Sport News ﬂash 19.07 Piłka nożna Puchar Włoch 21.20 Piłka nożna Puchar Polski: Lech Poznań - Arka Gdynia
(02.05.2017) 23.30 Piłka nożna Puchar
Włoch 1.30 Piłka nożna Eliminacje do MŚ:
Polska - Dania (08.10.2016)

5.10
5.30
7.40
8.30
10.00

12.05
15.05

16.55

19.00
19.40
19.45
20.05

kończone 19.25 Przegląd Katolickiego Tygodnika „Niedziela” 19.30 Katecheza ks.
bp. Antoniego Długosza 19.45 Modlitwa
z telefonicznym udziałem dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20
Informacje dnia 21.40 Polski PunktNR
Widze22
nia 22.00 Bieg życia 23.45 Syria

TVN

POLSAT

TV 4

Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Milionerzy - wydanie specjalne
Azja Express
Elf - komedia, USA 2003, reż. Jon
Favreau, wyk. Will Ferrell, James
Caan, Bob Newhart, Edward
Asner, Mary Steenburgen
Gwiezdne wojny: Część III
- Zemsta Sithów - ﬁlm S - F,
USA 2005, reż. George Lucas
Kiedy aniołowie śpiewają
- ﬁlm familijny, USA 2013, reż. Tim
McCanlies, wyk. Harry Connick Jr,
Chandler Canterbury, Connie Britton, Fionnula Flanagan
Śnięty Mikołaj - komedia, USA
1994, reż. John Pasquin, wyk. Tim
Allen, Judge Reinhold, Wendy Crewson, Eric Lloyd, David Krumholtz
Fakty, Sport, Pogoda
Raport smogowy
Uwaga! - program interwencyjny
Koncert kolęd z Krakowa

6.00 Nowy dzień z Polsat News
7.45 MY3
8.15 Jeźdźcy smoków na końcu
świata
9.15 Mickey - bardziej bajkowe
święta - ﬁlm 2004
10.45 Artur ratuje Gwiazdkę - ﬁlm
anim., USA, 2011, reż. Sarah Smith
13.15 Świąteczna gorączka - komedia familijna, USA, 1996
14.55 Kolędowanie z Fundacją Polsat
15.50 Jasnogórskie Kolędowanie
z Polsatem
16.50 Wielkie Kolędowanie z Polsatem
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Grześki sami w domu

6.00 Klub przyjaciół Myszki Miki
7.05 Kaczor Donald przedstawia
8.45 Kudłaty zaprzęg - ﬁlm familijny,
USA, 2008, reż. Robert Vince
10.30 Galileo
12.40 Mój tata Scrooge - ﬁlm familijny,
Kanada, 2014, reż. Justin G. Dyck
14.30 Człowiek przyszłości - dramat
sci - ﬁ, USA, Niemcy, 1999, reż.
Chris Columbus, wyk. Robin Williams, Sam Neill, Wendy Crewson,
Oliver Platt
17.05 Bajkowe Boże Narodzenie
- ﬁlm familijny, USA, 2011, reż.
Michael Damian, wyk. Katie
McGrath, Roger Moore
19.00 Galileo
20.00 Trefny wóz - ﬁlm akcji, RPA,
2013, reż. Mukunda Michael
Dewil, wyk. Naima McLean, Paul
Walker
21.50 Mroźny wiatr - horror, USA,
2007, reż. Gregory Jacobs, wyk.
Emily Blunt, Ashton Holmes, Martin Donovan, Ian A. Wallace, Ned
Bellamy
23.45 Lepiej być nie może - komediodramat, USA, 1997, reż. James
L. Brooks, wyk. Jack Nicholson,
Helen Hunt, Greg Kinnear, Cuba
Gooding Jr.
2.30 Najdziwniejsze zwierzęta
świata
3.30 Sekrety sąsiadów
4.00 Top 10 lista przebojów

TVP 2
6.00
7.05
8.00
9.20
9.55

gazyn 21.28 Flesz Info Wieczór 21.40 Studio LOTTO 21.50 Studio Polska - magazyn
23.30 INFO Wieczór 0.00 Salon dziennikarski - program publicystyczny 0.52 Nie
da się ukryć - magazyn 1.20 Flesz Info
Wieczór 1.43 Minęła 20ta 2.45 Wiadomości 3.12 Gość Wiadomości 3.35 Studio
Wschód - magazyn 4.00 Reportaż TVP

21.10 Alicja w Krainie Czarów - ﬁlm
przygodowy, USA 2010, reż. Tim
Burton, wyk. Mia Wasikowska,
Johnny Depp, Helena Bonham
Carter, Anne Hathaway
23.35 Człowiek na krawędzi - ﬁlm
sensacyjny, USA 2012, reż. Asger
Leth, wyk. Sam Worthington,
Elizabeth Banks, Jamie Bell,
Anthony Mackie, Edward Burns
1.45 Shaft - ﬁlm sensacyjny, USA,
Niemcy 2000, reż. John Singleton,
wyk. Samuel L. Jackson, Vanessa
Williams, Jeﬀrey Wright
3.50 Koncert kolęd

EUROSPORT
R
E

8.30 Biathlon. PŚ, Oestersund 13.00
Igrzyska Olimpijskie: Galeria Sław, Pekin
2008 14.00 Igrzyska Olimpijskie: Gold
Medal Entourage 14.30 Igrzyska Olimpijskie: Gold Medal Entourage 15.00 Igrzyska Olimpijskie: Wyścig technologii 17.00
Sporty zimowe. Lindsey Vonn 17.30 Skoki
narciarskie. PŚ, Wisła 18.15 Skoki narciarskie. PŚ, Ruka 19.30 Skoki narciarskie. PŚ,
Nizhny Tagil 20.30 Igrzyska Olimpijskie:
Bohaterowie przyszłości 22.00 Igrzyska Olimpijskie: Bohaterowie przyszłości
22.30 Igrzyska Olimpijskie: Niezwykłe historie 23.00 Igrzyska Olimpijskie: Niezwykłe historie 23.30 Skoki narciarskie. PŚ,
Neustadt HS 142, konkurs indywidualny
0.30 Skoki narciarskie. PŚ, Engelberg

20.10 Kevin sam w Nowym Jorku
- komedia familijna, USA, 1992,
reż. Chris Columbus, wyk. Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern,
Catherine O’Hara, John Heard
22.45 Święta Last Minute - komedia
familijna, USA, 2004, reż. Joe Roth,
wyk. Tim Allen, Jamie Lee Curtis,
Dan Aykroyd, M.Emmet Walsh
Luther i Nora Krank, gdy ich córka
Blair opuściła rodzinne gniazdo,
decydują się wykupić wycieczkę
na Karaiby i spędzić słoneczny
urlop, zamiast obchodzić święta
Bożego Narodzenia w domu.
Ich decyzja o „bojkocie tradycji”
wprawia w stan wrzenia całe
sąsiedztwo.
0.50 Gwiazdka w Harlemie - musical, USA, 2013, reż. Kasi Lemmons, wyk. Angela Bassett, Forest
Whitaker, Jennifer Hudson
2.50 Tajemnice losu

TVP
INFOA
L

K

5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.30 Panorama Info 16.50 Pogoda 16.53 Serwis sportowy
17.00 Teleexpress 17.15 Teleexpress Extra
17.32 Serwis Info weekend 18.00 Panorama 18.30 Prawdę mówiąc - magazyn
19.00 Serwis Info weekend 19.30 Wiadomości 20.00 Orędzie Abp S. Gądeckiego
20.06 Minęła 20ta 21.00 Nie da się ukryć
- magazyn 21.28 Flesz Info Wieczór 21.40
Studio LOTTO 21.49 Człowiek Boga - ﬁlm
dok. reż. Krzysztof Tadej 23.00 INFO Wieczór 23.30 Serwis Info weekend 0.00 PASTERKA 1.37 Woronicza 17 2.50 Nie da się
ukryć - magazyn 3.18 Flesz Info Wieczór
3.41 Minęła 20ta 4.46 Wiadomości 5.16
Orędzie Abp S. Gądeckiego

Stopklatka
6.20 Prywatna historia kina 6.55 Komisarz Rex - serial 9.00 Poirot: Rendez - vous ze śmiercią - ﬁlm kryminalny 11.00 Hook - ﬁlm przygodowy 14.00 Diamentowa
afera - komedia sensacyjna 16.00 Wigilijny show - komedia 18.20 Córka mojego
szefa - komedia 20.00 Robin Hood: Książę złodziei - ﬁlm przygodowy 23.00 Obcy - decydujące starcie - thriller sci - ﬁ 1.55
Czas surferów - ﬁlm sensacyjny

TV TRWAM
A

M

12.00 Anioł Pański 12.20 Wieś - to też Polska 13.30 Papież Polak do Rodaków 14.10
Świat Biblii 15.00 Święty Mikołaj - historia prawdziwa 15.55 Boże Narodzenie
w Indiach 16.10 Koncert życzeń 17.00
Tam, gdzie Bóg płacze 17.30 Okiem kamery 17.55 Rekolekcje Adwentowe 18.00
Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 18.15
Życzenia Bożonarodzeniowe 18.20 Wieczerza Wigilijna u Państwa Pietrasik 19.05
Kantata „Anioł pasterzom mówił” 19.25
Życzenia Bożonarodzeniowe 19.30 Opowieść wigilijna 20.00 Informacje dnia
20.20 Różaniec 20.50 Życzenia Bożonarodzeniowe 21.00 Apel Jasnogórski 21.20
Święty na każdy dzień 21.30 Msza Święta pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka 23.30 Jak my to widzimy
- z daleka widać lepiej

A

Na święta

R

E

K

L

A

M

A

R

E
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L

A

M

A

jeszc ze taniej
RTV I AGD
Totalna wyprzedaż
Taniej o 50% 60% 70%
Tylko do końca roku
godziny otwarcia
pon-pt 9.30-17.30
sobota 10-14

IMPREZY
OKOLICZNOŚCIOWE

w kameralnej atmosferze
ŚNIADANIA, OBIADY, KOLACJE
chrzciny, komunie, stypy, itp.
Nowy Dwór 60 Trzebnica
przy obwodnicy

tel. 71 387 02 01
www.zajazdpodlwem.pl

od 1995 roku

gendy Rocka - Van Halen s. 5 - cykl dok.
20.00 Studio Kultura - Rozmowy 20.20
Blue Jasmine - komediodramat 22.10
Frank Sinatra. A Man & His Music + Ella
+ Jobim - koncert 23.15 Utopia s. II - serial}0.00 Utopia
s. II - serial 1.10 Biały Bóg
{129
21.12.2017
- dramat, Węgry 3.20 Mallory - ﬁlm dok.

- Czesław Niemen 18.00 Jan Serce (6)
- Chłopaki - serial 19.10 Nieznana historia
Wielkiej Armady (2) - serial dok. 20.15 Życie rodzinne - dramat 22.00 Genialne wynalazki (2) - ﬁlm dok. 23.00 Dziewczyny
z Szymanowa - ﬁlm dok. 23.40 Czas siewu i czas żniw (1) - ﬁlm obyczajowy, Francja 0.40 Dotknięcie anioła - ﬁlm dok.
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TVN 7
5.50 Ukryta prawda - program obyczajowy
6.50 Mango - Telezakupy
8.55 Gotowe na wszystko - serial
10.55 Brzydula - serial obyczajowy
13.15 Tatastrofa - ﬁlm familijny, USA
2009, reż. Paul Hoen, wyk. Emily
Osment, David Henrie, Jason Earles, Jonathan Keltz
15.10 Beethoven - Świąteczna przygoda - komedia familijna, USA
16.55 W krzywym zwierciadle: Witaj
Święty Mikołaju! - komedia,
USA 1989, reż. Jeremiah Chechik,
wyk. Chevy Chase, Beverly D’Angelo, Randy Quaid, Diane Ladd
19.00 Godziny szczytu - ﬁlm sensacyjny, USA 1998, reż. Brett Ratner,
wyk. Jackie Chan, Chris Tucker,
Tom Wilkinson, Elizabeth Pena,
Philip Baker Hall, Mark Rolston
21.10 Noce w Rodanthe - ﬁlm obyczajowy, USA, Australia 2008, reż.
George C. Wolfe, wyk. Richard
Gere, Diane Lane, Christopher
Meloni, Viola Davis, Scott Glenn
23.15 Sześć dni, siedem nocy - komedia, USA 1998, reż. Ivan Reitman,
wyk. Harrison Ford, Anne Heche,
David Schwimmer, Jacqueline
Obradors, Temuera Morrison
1.20 Mój rower - ﬁlm obyczajowy,
Polska 2012, reż. Piotr Trzaskalski
3.25 Druga strona medalu - talk show
5.05 Koniec programu

TTV
13.30 Nauka jazdy 13.55 Wojny magazynowe 14.50 Gogglebox. Przed Telewizorem 15.45 Express 16.05 Dżentelmeni
i wieśniacy 17.15 Kossakowski. Inicjacja
17.45 Express 18.05 Pierwszy raz za granicą… 18.50 Usterka 19.45 Express 20.00
Damy i wieśniaczki. Za granicą 21.00 Kossakowski. Być jak… 21.40 Gogglebox.
Przed Telewizorem 23.05 Królowe życia
- serial 23.45 Dżentelmeni i wieśniacy

TVP KULTURA
8.00 Stawiam na Tolka Banana - serial 9.30 Historia Florence Foster Jenkins - ﬁlm dok. 10.35 Scena Klasyczna.
Młody Chopin 11.25 Trzeci punkt widzenia 12.00 Człowiek z Zachodu - western
13.50 Wszyscy pod jedną ﬂagą - serial dok. 14.55 Chuligan Literacki 15.30
Kwartet - komediodramat 17.15 Niedziela
z… Barbarą Kraﬀtówną - Piosenki z programu „Wieczorny gość” 18.40 Kolędy
na szlaku Kolberga 19.40 Studio Kultura
- Rozmowy 20.00 Oliver! - musical 22.30
Kolędy z Mazowszem - koncert 23.30
Kino nocne - Nadzieja i chwała - dramat
1.30 Trzeci punkt widzenia 2.10 Eugeniusz
Bodo - za winy niepopełnione - ﬁlm dok.

PULS
5.45 Niesamowite!
6.35 Allo Allo! - serial
9.35 Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: Gęsiareczka - ﬁlm
familijny, Niemcy 2009
10.40 Flintstonowie - komedia, USA
1994, reż. Brian Levant
12.20 Życzenie wigilijne Richiego
Richa - ﬁlm familijny, USA 1998
13.50 Milion na gwiazdkę - ﬁlm familijny, Kanada, USA 2007
15.35 Dziewczynka z zapałkami - ﬁlm
familijny, Niemcy 2013, reż. Uwe
Janson, wyk. Nina Kunzendorf,
Jörg Hartmann, Oliver Korittke
16.40 Opowieść wigilijna - ﬁlm anim.
18.25 Wesołych Świąt - komedia,
USA 2006, reż. John Whitesell,
wyk. Danny DeVito, Kristin Chenoweth, Kristin Davis, Matthew
Broderick
20.00 Holiday - komedia romantyczna,
USA 2006, reż. Nancy Meyers,
wyk. Cameron Diaz, Edward
Burns, Eli Wallach, Jack Black, Jude
Law, Kate Winslet, Rufus Sewell
22.25 Osaczeni - ﬁlm sensacyjny, USA
1999, reż. Jon Amiel, wyk. Catherine Zeta - Jones, Maury Chaykin,
Sean Connery, Ving Rhames
0.35 Ale numer!
1.25 Taki jest świat
2.10 Biesiada na cztery pory roku
4.20 Menu na miarę
4.50 Twój Puls

TV6
8.00 Galileo 9.05 Klub przyjaciół Myszki
Miki 10.00 Elmo - komedia familijna 11.35
Bambi II - ﬁlm anim. 13.00 Tarzan II - ﬁlm
anim. 14.35 Rodzina Addamsów: spotkanie po latach - czarna komedia 16.30
George prosto z drzewa 2 - komedia familijna 18.20 12 świątecznych randek
- komedia romantyczna 20.00 Włatcy
móch 21.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 23.00 Hirokin - ﬁlm sci - ﬁ

TVP HISTORIA

t a se a 0 0 O asa a e p ep sy
10.50 Dzika przyroda Bliskiego i Środkowego Wschodu - serial dok. 11.55 Perły
Adriatyku - ﬁlm dok. 13.00 Grecka odyseja Joanny Lumley (3) 13.55 Szerokie tory
- reportaż 14.35 W Starym Kinie - Bohaterowie Sybiru 16.20 Tajemnice początków Polski - cykl dok. 17.10 Mazowsze
śpiewa kolędy 17.20 Flesz historii (370)
17.35 Mazowsze śpiewa kolędy 17.40
Ex Libris 18.15 Jan Serce (7) - serial 19.15
Święty uśmiechnięty - ﬁlm dok. 20.05
Golec uOrkiestra w Bukowinie - koncert
21.00 Ułańska ballada (3) - serial 22.00
Szaweł - Droga do Damaszku - dramat
historyczny, 23.35 Świąteczny Koncert
w Pelplinie 0.45 Strażnicy piątej ewangelii
- ﬁlm dok. 1.50 Odkryć tajemnicę - 1 - serial dok. 2.45 Zakończenie dnia
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TVP 1
5.35 Renifer Niko ratuje brata - ﬁlm
anim.
7.00 Transmisja Mszy Świętej
8.00 Płyń Kolędo! - koncert kolęd
9.00 Napoleon - ﬁlm familijny
10.35 Rodzina na święta - ﬁlm obyczajowy, USA, reż. Amanda Tapping, wyk. Lacey Chabert, Tyron
Leitso, Milli Wilkinson
12.00 Urbi et Orbi - transmisja błogosławieństwa z Watykanu, Watykan, Polska
12.50 Pisklę wśród śniegu. Opowieść
o małym pingwinie. - ﬁlm dok.
14.00 Eurowizja Junior - skrót
15.00 Biały Kieł 2 - Legenda białego
wilka - ﬁlm przygodowy, USA,
reż. Ken Olin, wyk. Scott Bairstow,
Charmaine Craig, Alfred Molina,
Victoria Racimo
17.00 Teleexpress
17.20 Pogoda
17.30 Wesoła nowina - kolędy z Białegostoku - koncert
18.40 Jaka to melodia?
19.30 Wiadomości
20.05 Sport
20.10 Pogoda
20.15 Rolnik szuka żony seria IV (13)
wydanie specjalne - reality
show
21.20 Niebo istnieje naprawdę - dramat, USA, reż. Randall Wallace,
wyk. Greg Kinnear, Kelly Reilly,
Thomas Haden Church, Connor
Corum, Lane Styles, Margo Martindale
23.05 Wróć do mnie - ﬁlm obyczajowy, USA, reż. Bonnie Hunt, wyk.
David Duchovny, Minnie Driver,
Robert Loggia
1.10 Zatańcz ze mną - komedia,
USA, reż. Peter Chelson, wyk.
Richard Gere, Jennifer Lopez,
Susan Sarandon, Nick Cannon
3.00 Jaka to melodia?
3.30 Zakończenie dnia

TVP SPORT
8.00 Snooker - Champion of Champions
2017 - dz 5 10.15 Piłka nożna - Mecz towarzyski. Polska - Meksyk 12.15 Strongman - Liga Mistrzów (1) - relacja, Wielka
Brytania 13.15 Skoki Narciarskie - PŚ - Wisła - konkurs drużynowy 15.05 Łyżwiarstwo ﬁgurowe - Finał Grand Prix, Nagoja
- program dowolny par tanecznych 16.05
Łyżwiarstwo ﬁgurowe - Finał Grand Prix,
Nagoja - program dowolny solistek 17.05
Lekkoatletyka - MŚ - Londyn 2017 - podsumowanie 19.00 Narciarstwo klasyczne
- MŚ, Lahti - podsumowanie 20.30 Bayern TV 21.25 Bayern TV 22.45 Tenis ziemny - Turniej WTA Finals - Singapur. Finał
gry pojedyńczej. V. Williams - C. Woźniacki
0.50 Zakończenie dnia

TVP 2

POLSAT

TV 4

5.45 Kubuś i Hefalumpy - ﬁlm anim.
7.05 Pingwiny z Madagaskaru:
Misja świąteczna - ﬁlm anim.
7.20 Świętastyczne kolędowanie
7.30 Artur ratuje Gwiazdkę - ﬁlm
anim., USA, 2011, reż. Sarah Smith
9.35 Święty Mikołaj z 34 Ulicy
- komedia familijna, USA, 1994
12.10 Zawód święty Mikołaj - komedia, USA, 2001, reż. Peter Werner
13.55 Święta Last Minute - komedia
familijna, USA, 2004
16.10 Kevin sam w Nowym Jorku
- komedia familijna, USA, 1992
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda

6.00 Klub przyjaciół Myszki Miki
7.35 Dziwna Przygoda Kubusia
Puchatka - ﬁlm anim., USA
9.05 Przyjaciel Świętego Mikołaja
- ﬁlm familijny, Kanada, 2010
11.05 Król Lew II: Czas Simby - ﬁlm
anim., Australia, USA, 1998
12.50 Kod Karola Wielkiego - ﬁlm
przygodowy, Niemcy, 2008
15.30 Tajniak - komedia, USA, 2002,
reż. Malcolm D. Lee, wyk. Aunjanue Ellis, Eddie Griﬃn, Denise
Richards
17.20 Asteriks i Obeliks: Osiedle
bogów - ﬁlm anim., Belgia, Francja, 2014, reż. Louis Clichy
19.00 Policjantki i Policjanci
20.00 Kuloodporny - komedia sensacyjna, Kanada, USA, 2003, reż.
Paul Hunter, wyk. Yun - Fat Chow,
Jaime King, Seann William Scott
22.20 Strefa X - thriller sci0ﬁ, Wielka
Brytania, 2010, reż. Gareth
Edwards, wyk. Whitney Able,
Mario Zuniga Benavides, Scoot
McNairy
0.05 The Box. Pułapka - thriller, USA,
2009, reż. Richard Kelly, wyk.
Cameron Diaz, Frank Langella,
James Marsden
2.30 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
3.30 Graﬃti
3.50 Cafe Futbol 17/18
5.30 Magazyn Atleci Polsat Sport

TVN 7

PULS

5.35 Ukryta prawda - program obyczajowy
6.45 Mango Telezakupy
8.50 Dwóch i pół - serial
9.50 Rok bez Mikołaja - komedia,
USA 2006, reż. Ron Underwood
11.45 Książę i ja III: Królewski miesiąc miodowy - komedia, USA
2008, reż. Catherine Cyran
13.40 Kopciuszek: W rytmie miłości
- komedia, USA 2011
15.30 Happy Feet: Tupot małych stóp
- komedia, USA 2006, reż. George Miller, Warren Coleman, Judy
Morris, wyk. Elijah Wood, Robin
Williams, Nicole Kidman, Brittany
Murphy, Hugh Jackman
17.50 Znów mam 17 lat - komedia,
USA 2009, reż. Burr Steers
20.00 Sześć dni, siedem nocy - komedia, USA 1998, reż. Ivan Reitman,
wyk. Harrison Ford, Anne Heche,
David Schwimmer, Jacqueline
Obradors, Temuera Morrison
22.10 Diana - ﬁlm obyczajowy, Wielka
Brytania, Francja, Belgia, Szwecja 2013, reż. Oliver Hirschbiegel, wyk. Naomi Watts, Naveen
Andrews, Douglas Hodge, Geraldine James, Charles Edwards
0.30 Moje wielkie greckie wesele
- komedia, USA, Kanada 2002
2.35 Jackie Chan: Pierwsze uderzenie - ﬁlm sensacyjny, Hong Kong,
USA 1996

6.00 To moje życie! - telenowela
7.00 Doktor Proktor i wanna czasu
- ﬁlm familijny, Norwegia 2015
8.50 Przyjadę do domu na święta
- ﬁlm familijny, Kanada, USA
10.15 Milion na gwiazdkę - ﬁlm familijny, Kanada, USA 2007
12.10 Gwiazdka Eloise - ﬁlm familijny,
USA, Wielka Brytania 2003
13.40 Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: O soli cenniejszej niż
złoto - ﬁlm familijny, Niemcy
14.45 Najpiękniejsze baśnie: Dziadek
do orzechów - ﬁlm familijny,
Niemcy 2015
15.50 Aniołki Charliego - komedia
sensacyjny, USA 2000, reż. McG
17.35 Holiday - komedia romantyczna,
USA 2006, reż. Nancy Meyers
20.00 Wybuchowa para - komedia
akcji, USA 2010, reż. James Mangold, wyk. Cameron Diaz, Celia
Weston, Jordi Molla, Paul Dano,
Peter Sarsgaard, Tom Cruise
21.55 Kariera Nikosia Dyzmy - komedia, Polska 2002, reż. Jacek Bromski, wyk. Cezary Pazura, Anna
Przybylska, Ewa Kasprzyk, Katarzyna Figura, Andrzej Grabowski
23.50 Aniołki Charliego: Zawrotna
szybkość - komedia sensacyjny,
USA 2003, reż. McG
1.50 Taki jest świat
2.30 Ale numer!
3.05 Biesiada na cztery pory roku

Stopklatka

TTV

TV6

19.30 Smerfy: Opowieść wigilijna
- ﬁlm anim., USA, 2012
20.05 Pada Shrek - ﬁlm anim., USA,
2007, reż. Gary Trousdale
20.40 Madagwiazdka - ﬁlm anim.,
USA, 2009, reż. David Soren
21.05 Epoka lodowcowa: Mamucia
gwiazdka - ﬁlm anim., USA,
2011, reż. Karen Disher
21.45 Rozmowy nocą - komedia
romantyczna, Polska, 2008, reż.
Maciej Żak, wyk. Magdalena
Różczka, Marcin Dorociński,
Weronika Książkiewicz, Michał
Piela, Roma Gąsiorowska
Matylda zarabia na życie lepiąc
anioły z ciasta. Wie, że szukanie
faceta na całe życie to zadanie na… całe życie. Buduje więc
wymyślną strategię i daje ogłoszenie do gazety.
23.50 Szklana pułapka 4.0 - ﬁlm sensacyjny, USA, Wielka Brytania
2.40 Tajemnice losu

PSN

EUROSPORT

TVP INFO

7.00 Koszykówka Euroliga 9.00 Liga Mistrzów w siatkówce 11.00 Liga Mistrzów
w siatkówce 13.00 Polsat Sport News
ﬂash 13.07 Siatkówka Eurovolley - ﬁnał:
Niemcy - Rosja (03.09.2017) 15.00 Polsat
Sport News ﬂash 15.07 The World Games
Canoe kajak polo - ﬁnał kobiet i mężczyzn
(30.07.2017) 17.00 Polsat Sport News ﬂash 17.07 The World Games Plażowa piłka ręczna 19.00 Polsat Sport News ﬂash
19.07 Piłka nożna Puchar Włoch 21.20 Piłka nożna Eliminacje do MŚ: Polska - Armenia (11.10.2016) 23.30 Tenis Wimbledon 2017 II półﬁnał mężczyzn: Roger
Federer - Tomas Berdych (14.07.2017)
1.30 Piłka nożna Eliminacje do MŚ: Polska
- Armenia (11.10.2016)

5.10 Biały Kieł 2 - Legenda białego
wilka - ﬁlm przygodowy, USA
7.00 Transmisja Mszy Świętej
8.00 Płyń Kolędo! - wielki koncert
kolęd - koncert
9.00 Jak uratować mamę - baśń, Polska, reż. Danil Zduńczyk, Marcin
Męczkowski
10.40 Gwiazdkowy uśmiech losu
- ﬁlm obyczajowy, USA
12.15 Historia Bożego Narodzenia
rysowana piaskiem
12.40 Natura w Jedynce. Tajemniczy
plac zabaw. Kotiki nowozelandzkie. - serial dok.
13.10 Halo, tu Pjongczang - reportaż
13.30 Skoki Narciarskie - Mistrzostwa Polski - Wisła
16.10 Kolędy
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.30 Rolnik szuka żony seria IV (13)
wydanie specjalne - reality show
18.40 Jaka to melodia?
19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.15 Zatańcz ze mną - komedia,
USA, 2004, reż. Peter Chelsom,
wyk. Richard Gere, Jennifer
Lopez, Susan Sarandon, Lisa Ann
Walter
22.10 Wielkie oczy - ﬁlm obyczajowy,
USA, Kanada, reż. Tim Burton,
wyk. Amy Adams, Christoph
Waltz, Danny Huston, Krysten
Ritter, Jason Schwartzman
0.05 Niebo istnieje naprawdę - dramat, USA, 2014, reż. Randall
Wallace, wyk. Greg Kinnear, Kelly
Reilly, Margo Martindale, Thomas
Haden Church
1.50 Jaka to melodia?
2.40 Dom (24) - Droga na skróty
- serial
4.25 Notacje - Krzysztof Globisz.
Znaleźć odrobinę dobra - cykl
dok.
4.35 Zakończenie dnia

6.35 Magiczna skarpeta - ﬁlm obyczajowy, Kanada, USA
8.15 Uwierz w święta - ﬁlm obyczajowy, Kanada, reż. Jonathan Wright
9.55 Świąteczna pomyłka - komedia, Kanada, reż. Jonathan Wright, wyk. Alicia Witt, Mark Wiebe
aktor, Lawrence Dane
11.40 Gwiazdy w południe - Złoto
Mackenny - western, USA, reż.
J. Lee Thompson, wyk. Gregory
Peck, Omar Sharif, Telly Savalas,
Lee J. Cobb
14.00 Familiada Wydanie Specjalne
- teleturniej
14.45 Koło fortuny - Wydanie specjalne (95) - teleturniej
15.35 Wśród nocnej ciszy - koncert
kolęd w Pelplinie - koncert
16.15 Ślubne wojny - komedia, USA,
reż. Gary Winick, wyk. Kate Hudson, Anne Hathaway, Candice
Bergen, Steve Howey, Chris Pratt
18.00 Panorama, Sport, Pogoda
18.50 Wigilijna Tytka - koncert
Bożonarodzeniowy w Poznaniu, cz. II - koncert
20.05 Asterix i Obelix. Misja Kleopatra - komedia, Francja, Niemcy,
reż. Alain Chabat, wyk. Gerard
Depardieu, Christian Clavier,
Jamel Debbouze
22.05 Kabaret. Wszystkiego zabawnego (1) Mikołaj - program rozrywkowy
23.00 Kabaret. Wszystkiego zabawnego (2) - W poszukiwaniu
ducha świąt
23.50 Wkręceni 2 - komedia
1.40 Pan i pani Kiler - komedia sensacyjna, USA, 2010, reż. Robert
Luketic, wyk. Ashton Kutcher,
Katherine Heigl, Tom Selleck,
Catherine O’Hara
3.25 Markiza Angelika - ﬁlm
kostiumowy, Austria, Francja, Belgia
5.20 Zakończenie programu

PSN
7.00 Siatkówka 7. strefa - magazyn siatkarski 9.00 Piłka nożna Puchar Włoch
11.00 Piłka nożna Puchar Polski: Lech Poznań - Arka Gdynia 13.00 Polsat Sport
News ﬂash 13.07 Piłka nożna Puchar
Włoch 15.00 Polsat Sport News ﬂash
15.07 The World Games Unihokej - Floorball - ﬁnał: Szwajcaria - Szwecja 17.00
Polsat Sport News ﬂash 17.07 The World
Games Hokej na rolkach - ﬁnał: Francja
- Czechy 19.00 Polsat Sport News ﬂash
19.07 Piłka nożna Puchar Włoch 21.20
Polska Liga Koszykówki: Stelmet BC Zielona Góra - BM Slam Stal Ostrów Wlkp.
23.30 Piłka nożna Liga holenderska: Ajax
Amsterdam - Willem II 1.30 Piłka nożna
Eliminacje do MŚ: Rumunia - Polska

10.00
12.10
14.20
16.45
19.00
19.40
19.45

8.30 Skoki narciarskie. PŚ, Nizhny Tagil
9.30 Skoki narciarskie. PŚ, Neustadt 10.45
Skoki narciarskie. PŚ, Engelberg 12.00
Skoki narciarskie. Turniej Czterech Skoczni Best of 13.00 Igrzyska Olimpijskie: Galeria Sław, Vancouver 2010 14.00 Igrzyska Olimpijskie: Bohaterowie przyszłości
16.00 Igrzyska Olimpijskie: Rekordy olimpijskie 17.00 Biathlon. PŚ, Hochﬁlzen
19.30 Skoki narciarskie. Turniej Czterech
Skoczni Best of 20.30 Igrzyska Olimpijskie: Niezwykłe historie 22.30 Igrzyska
Olimpijskie: Rekordy olimpijskie 23.30
Skoki narciarskie. Turniej Czterech Skoczni Best of 0.30 Biathlon. PŚ, Bieg kobiet ze
startu wspólnego 1.00 Biathlon. PŚ, Bieg
mężczyzn ze startu wspólnego

TVN
5.10
5.40
6.45
7.40
9.35
11.45
14.00
16.20

19.00
19.40
19.45

Poniedziałek, 25.12.2017

TVN
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Koncert kolęd z Krakowa
Toy Story - komedia, USA 1995,
reż. John Lasseter
Śnięty Mikołaj II - komedia,
USA 2002, reż. Michael Lembeck
101 dalmatyńczyków - komedia,
USA 1996, reż. Stephen Herek
Pamiętnik księżniczki II: Królewskie zaręczyny - komedia,
USA 2004, reż. Garry Marshall
Mali Giganci
Fakty, Sport, Pogoda
Raport smogowy
Uwaga! - program interwencyjny

20.00 Listy do M. - komedia, Polska 2011, reż. Mitja Okorn, wyk.
Maciej Stuhr, Roma Gąsiorowska, Tomasz Karolak, Agnieszka
Dygant, Piotr Adamczyk, Wojciech Malajkat, Paweł Małaszyński, Katarzyna Zielińska
22.25 Błękitna fala - ﬁlm obyczajowy,
USA, Niemcy 2002, reż. John
Stockwell, wyk. Kate Bosworth,
Matthew Davis, Michelle Rodriguez, Sanoe Lake, Mika Boorem
0.45 Pod słońcem Toskanii - komedia, USA, Włochy 2003, reż.
Audrey Wells, wyk. Diane Lane,
Raoul Bova, Sandra Oh, Vincent
Riotta, Lindsay Duncan, Valentine
Pelka, David Sutcliﬀe
3.00 Kiedy aniołowie śpiewają
- ﬁlm familijny, USA 2013
4.35 Nic straconego

TVP 2

TVP SPORT

5.10
5.40
7.10
8.25

6.05 Orędzie abp Stanisława
Gądeckiego na Święta Bożego
Narodzenia
6.15 Z całego świata
6.55 Latający renifer - ﬁlm familijny,
USA, reż. LeVar Burton
8.45 Czarodziejski las - ﬁlm dok.
9.50 Beethoven na tropie skarbu
- ﬁlm familijny, USA
11.35 Gwiazdy w południe - Nevada
Smith - western, USA, reż. Henry
Hathaway, wyk. Steve Mc Queen,
Karl Malden, Brian Keith, Martin
Landau
14.00 Familiada Wydanie Specjalne
- teleturniej
14.45 Koło fortuny - Wydanie specjalne (94) - teleturniej
15.40 P. S. Kocham cię - melodramat,
USA, reż. Richard LaGravenese,
wyk. Hilary Swank, Gerard Butler,
Harry Connick Jr, Lisa Kudrow
18.00 Panorama
18.30 Sport Telegram
18.40 Pogoda
18.50 Wigilijna Tytka - koncert
Bożonarodzeniowy w Poznaniu, cz. I - koncert
20.05 Wkręceni 2 - komedia, Polska,
reż. Piotr Wereśniak, wyk. Paweł
Domagała, Bartosz Opania,
Antoni Królikowski, Małgorzata
Socha, Marta Żmuda - Trzebiatowska, Barbara Kurdej - Szatan,
Leszek Lichota, Filip Bobek, Marcin Perchuć
21.55 Pan i pani Kiler - komedia sensacyjna, USA, reż. Robert Luketic, wyk. Katherine Heigl, Ashton
Kutcher, Tom Selleck
23.45 Markiza Angelika - ﬁlm
kostiumowy, Austria, Francja, Belgia, reż. Ariel Zeitoun, wyk. Nora
Arnezeder, Gerard Lanvin, Tomer
Sisley, David Kross
1.50 Świąteczna pomyłka - komedia, Kanada, reż. Jonathan Wright
3.30 Nevada Smith - western, USA

TVP 1

8.00 Snooker - Champion of Champions
2017 - dz 6 9.00 Snooker - Champion of
Champions 2017 - dz 6 10.15 Boks Megaﬁght - Oscar De La Hoya vs. Floyd Mayweather / Floyd Mayweather vs. Ricky
Hatton - magazyn, USA 11.15 Boks Megaﬁght - Oscar De La Hoya vs. Floyd Mayweather / Floyd Mayweather vs. Ricky
Hatton - magazyn, USA 12.15 Strongman - Liga Mistrzów (2) - relacja, Wielka Brytania 13.15 Skoki Narciarskie - Mistrzostwa Polski - Wisła 16.30 Piłka ręczna
kobiet - MŚ. podsumowanie 18.25 Skoki Narciarskie - Mistrzostwa Polski - Wisła 19.55 Barca TV 21.05 Barca TV 22.30
Sportowy Wieczór 23.00 Skoki Narciarskie - Mistrzostwa Polski - Wisła
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Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Milionerzy - wydanie specjalne
Śnięty Mikołaj III. Uciekający
Mikołaj - komedia, USA 2006
102 dalmatyńczyki - komedia,
USA 2000, reż. Kevin Lima
Alicja w Krainie Czarów - ﬁlm
przygodowy, USA 2010
Zaplątani - ﬁlm anim., USA
Piraci z Karaibów. Na nieznanych wodach - ﬁlm przygodowy,
USA, Wielka Brytania 2011, reż.
Rob Marshall, wyk. Johnny Depp,
Penelope Cruz, Geoﬀrey Rush,
Ian McShane, Kevin McNally,
Keith Richards, Richard Griﬃths
Fakty, Sport, Pogoda
Raport smogowy
Uwaga! - program interwencyjny

20.00 Kraina jutra - ﬁlm przygodowy,
USA, Francja, Hiszpania, Wielka
Brytania 2015, reż. Brad Bird, wyk.
George Clooney, Hugh Laurie,
Britt Robertson, Raﬀey Cassidy,
Tim McGraw
22.45 Władcy ognia - ﬁlm przygodowy, USA, Wielka Brytania,
Irlandia 2002, reż. Rob Bowman,
wyk. Christian Bale, Matthew
McConaughey, Izabella Scorupco,
Gerard Butler, David Kennedy
0.50 Na krawędzi - ﬁlm sensacyjny,
USA 1993, reż. Renny Harlin,
wyk. Sylvester Stallone, Michael
Rooker, John Lithgow, Janine Turner, Caroline Goodall
3.20 MasterChef

EUROSPORT
12.00 Narciarstwo Dowolne. PŚ, Innichen, Włochy 12.30 Sporty zimowe.
Lindsey Vonn 13.00 Igrzyska Olimpijskie:
Galeria Sław, Soczi 2014 14.00 Igrzyska
Olimpijskie: Rekordy olimpijskie 15.00
Igrzyska Olimpijskie: Trening na krańcu
świata 17.00 Skoki narciarskie. PŚ, Nizhny Tagil 18.00 Skoki narciarskie. PŚ, Neustadt 19.15 Skoki narciarskie. PŚ, Engelberg 20.20 Sporty zimowe. Lindsey Vonn
20.30 Igrzyska Olimpijskie: Wyścig technologii 22.30 Igrzyska Olimpijskie: Niezwykłe historie 23.00 FIA WTCC. Podsumowanie sezonu 23.30 Piłka nożna.
FIFA Football 0.00 Sporty zimowe. Lindsey Vonn 0.05 Biathlon. PŚ Bieg kobiet ze
startu wspólnego

5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.30 Panorama Info
16.52 Pogoda 17.00 Teleexpress 17.15 Teleexpress Extra 17.32 Serwis Info 18.00
Panorama 18.28 O co chodzi - magazyn
publicystyczny 18.52 Flesz Info Wieczór
19.00 To jest temat - magazyn 19.20 Serwis Info 19.30 Wiadomości 19.57 Gość
Wiadomości 20.12 Minęła 20ta 21.00
Nie da się ukryć - magazyn 21.28 Flesz
Info Wieczór 21.40 Studio LOTTO 21.49
W tyle wizji 22.24 Flesz Info Wieczór
22.30 W tyle wizji Extra 23.00 INFO Wieczór 23.30 W akcji 23.55 Serwis Info 0.17
Pogoda 0.30 Nie da się ukryć - magazyn
0.58 Flesz Info Wieczór 1.20 Minęła 20ta
2.20 Wiadomości 2.47 Gość Wiadomości

7.35 MiłośćKropka.pl 8.45 Zjazd - ﬁlm
dok. 10.35 Titanic 2: akta sprawy cz. 1
- serial 11.40 Pogromcy duchów - komedia przygodowy 13.50 Córka mojego szefa - komedia 15.40 Kate i Leopold
- komedia romantyczna 18.00 Moja
dziewczyna 2 - komedia familijny 20.00
Asterix i Obelix: W służbie jej królewskiej
mości - ﬁlm przygodowy 22.25 Mexican
- komedia kryminalna

TV TRWAM
12.00 Orędzie Bożonarodzeniowe i błogosławieństwo „Urbi et Orbi” 12.30 Serce
świąt 13.55 Życzenia Bożonarodzeniowe
14.00 Królewna Śnieżka - Spektakl baletowy 16.00 Życzenia Bożonarodzeniowe 16.10 Koncert życzeń 17.00 Życzenia
Bożonarodzeniowe 17.30 Okiem kamery 18.00 Anioł Pański 18.15 Życzenia Bożonarodzeniowe 18.20 Kolędy w wykonaniu Zespołu Artystycznego Wojska
Polskiego 19.20 Życzenia Bożonarodzeniowe 19.30 Jezus - Królestwo bez granic 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec
20.50 Życzenia Bożonarodzeniowe 21.00
Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia
21.40 Kantata „Cicha noc” 22.00 Próba wiary - Święty Antoni z Padwy 22.45
Mojżesz - 10 przykazań 23.30 Zrozumieć
i uwierzyć w Boże Narodzenie

POLSAT

TV 4

6.00 Nowy dzień z Polsat News
7.40 Sooby Doo: Upiorna Gwiazdka
- ﬁlm anim., USA, 2012
8.10 Stitch! Misja - ﬁlm anim., USA,
2003, reż. Tony Craig
9.35 Kung Fu Panda: Święta, święta
i Po - ﬁlm anim., USA, 2010
10.10 Smerfy: Opowieść wigilijna
- ﬁlm anim. USA, 2012
10.40 Madagwiazdka - ﬁlm anim.
11.05 Epoka lodowcowa: Mamucia
gwiazdka - ﬁlm anim., USA
11.35 Pada Shrek - ﬁlm anim., USA
12.15 Paddington - komedia familijna,
Francja, Wielka Brytania, 2014
14.15 Pani Doubtﬁre - komedia familijna,
USA, 1993, reż. Chris Columbus
16.45 Rozmowy nocą - komedia
romantyczna, Polska, 2008, reż.
Maciej Żak, wyk. Magdalena
Różczka, Marcin Dorociński,
Weronika Książkiewicz
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Świat według Kiepskich

6.00 Klub przyjaciół Myszki Miki
6.35 Dzwoneczek i zaginiony skarb
- ﬁlm anim., USA, 2009
8.20 Kudłaty zaprzęg - ﬁlm familijny,
USA, 2008, reż. Robert Vince
10.00 Przyjaciel Świętego Mikołaja
- ﬁlm familijny, Kanada, 2010
12.00 Poszukiwacze świętej włóczni
- ﬁlm przygodowy, Niemcy, 2010,
reż. Florian Baxmeyer
14.35 O krok od zagłady - ﬁlm katastroﬁczny, USA, 2014, reż. David
Gidali, wyk. Chasty Ballesteros, Henry Ian Cusick, Cameron
Richardson
16.25 Za wszelką cenę - dramat,
USA, 2004, reż. Clint Eastwood,
wyk. Clint Eastwood, Morgan
Freeman, Hilary Swank
19.00 Policjantki i Policjanci
20.00 Nie można pocałować panny
młodej - komedia romantyczna,
USA, 2011, reż. Rob Hedden,
wyk. Dave Annable, Vinnie Jones,
Katharine McPhee, Rob Schneider, Mena Suvari
22.05 Pakt milczenia - thriller, USA,
2006, reż. Renny Harlin, wyk. Steven Strait, Laura Ramsey, Sebastian Stan, Chace Crawford, Toby
Hemingway
0.10 Gdy zapada zmrok - horror,
USA, Australia, 2003
2.00 TAK czy NIE
3.00 Graﬃti

20.10 Szklana pułapka 4.0 - ﬁlm sensacyjny, USA, Wielka Brytania,
2006, reż. Len Wiseman, wyk.
Bruce Willis, Timothy Olyphant,
Cliﬀ Curtis, Justin Long, Maggie Q
22.55 Czy leci z nami pilot - komedia, USA, 1980, reż. David Zucker,
wyk. Lloyd Bridges, Julie Hagerty,
Hayes Robert, Hays Robert, Jerry
Zucker, Jim Abrahams
0.55 Prawdziwe kłamstwa - komedia sensacyjna, USA, 1994, reż.
James Cameron, wyk. Arnold
Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis,
Tom Arnold, Bill Paxton

TVP INFO
5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co pół godziny 16.30 Panorama Info
16.52 Pogoda 17.00 Teleexpress 17.15 Teleexpress Extra 17.32 Serwis Info 18.00
Panorama 18.27 O co chodzi - magazyn
publicystyczny 18.51 Flesz Info Wieczór
19.00 To jest temat - magazyn 19.20 Serwis Info 19.30 Wiadomości 19.57 Gość
Wiadomości 20.12 Minęła 20ta 21.00
Nie da się ukryć - magazyn 21.28 Flesz
Info Wieczór 21.40 Studio LOTTO 21.50
W tyle wizji 22.24 Flesz Info Wieczór
22.30 W tyle wizji Extra 23.00 INFO Wieczór 23.30 W akcji 23.55 Widziane z Polski - magazyn 0.10 Serwis Info 0.22 Pogoda 0.30 Nie da się ukryć - magazyn 0.58
Flesz Info Wieczór 1.20 Minęła 20ta

Stopklatka
8.30 Umrzesz ze śmiechu 9.25 Niedobrane pary - serial 10.25 Titanic 2: akta sprawy
cz. 2 - serial 11.35 Projekt: dinozaur - ﬁlm
przygodowy 13.10 Asterix i Obelix: W służbie jej królewskiej mości - ﬁlm przygodowy
15.30 Robin Hood: Ksiażę złodziei - ﬁlm
przygodowy 18.25 Spokojnie, to tylko
awaria - komedia 20.00 Randka w ciemno
- komedia romantyczna 22.00 Hurt Locker: W pułapce wojny - ﬁlm wojenny

TV TRWAM
12.00 Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem 12.20 Koncert kolędowy „Z kolędą u Jana Pawła II” 13.35 Szopki Świata
14.00 Zespół Pieśni i Tańca Bychlewianka
14.30 „Cudem jest w naszych oczach”
- 25 lat Radia Maryja 15.30 Zrozumieć
Święta 16.10 Koncert życzeń 17.00 Życzenia Bożonarodzeniowe 17.10 Prosto
o gospodarce 17.30 Okiem kamery 18.00
Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 18.15
Rozmowy niedokończone 19.25 Święty
na każdy dzień 19.30 Każdy maluch to
potraﬁ 19.45 Modlitwa z telefonicznym
udziałem dzieci 20.00 Informacje dnia
20.20 Różaniec 20.50 Życzenia Bożonarodzeniowe 21.00 Apel Jasnogórski 21.20
Informacje dnia 21.40 Ostatni gram odwagi 23.15 Świąteczne kolędowanie z zespołem „Równica”

15.00 Gogglebox. Przed Telewizorem
15.45 Express - informacje 16.05 Dżentelmeni i wieśniacy 17.15 Kossakowski.
Inicjacja 17.45 Express - informacje 18.05
Druga twarz 18.50 Usterka 19.45 Express
- informacje 20.00 Damy i wieśniaczki
21.00 Ostre Cięcie Londyn 21.55 Gogglebox. Przed Telewizorem 22.40 Pół żartem,
pół serio 23.20 Królowe życia - serial 0.00
Królowe życia - serial

TVP KULTURA

6.00 V.I.P. 7.00 Dom nie do poznania 8.00
Elmo - komedia familijna 9.30 Tom i Jerry Show 9.55 Bambi II - ﬁlm anim. 11.30
Aladyn i król złodziei - ﬁlm anim. 13.05
Superpsiaki - ﬁlm familijny 14.50 George prosto z drzewa 2 - komedia familijna
16.40 K - 19 - dramat 19.35 Tom i Jerry:
Szybcy i Kudłaci - ﬁlm anim. 21.00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku 23.00 Na
szlaku - dramat 0.55 Whiplash - dramat

TVP HISTORIA

8.00 Dziennik ﬁlozofa 8.10 Scena Klasyczna. Młody Chopin 9.00 Pegaz 9.35
Oliver! - musical 12.10 Kolędy na szlaku Kolberga 13.15 Hollywood na wojnie
- Przeciw dyktatorom - serial 14.20 Lawrence z Arabii - ﬁlm fabularny 18.20
Kolęda, hej kolęda… 19.10 Studio Kultura
- Rozmowy 19.30 Portrety - Argentyna,
Argentyna 21.10 Wesołych świąt pułkowniku Lawrence - dramat 23.25 Przeżyć.
Metoda Houellebecqa - ﬁlm dok. 0.45
Dziennik ﬁlozofa 0.55 Muzyka w Opactwie Mischa Maisky, cz. I 1.50 W drodze
do domu - dramat 3.25 Wesele w Sorrento - komedia romantyczna, Dania 5.30
Aﬁsz kulturalny 5.45 Zakończenie dnia

10.35 Szaweł - Droga do Damaszku
- dramat historyczny 12.10 Najwspanialsi w królestwie zwierząt. Antylopy - serial
dok. 13.15 Odkryć tajemnicę - 3 - serial
dok. 14.10 Kolędy z Mazowszem - koncert 14.50 Czy Lucyna to dziewczyna?
- komedia 16.15 Tajemnice początków
Polski - Ukryte gniazdo dynastii - cykl dok.
17.15 Objawienia Gietrzwałdzkie - ﬁlm
dok. 18.10 Lagardere - cz. 1 - ﬁlm przygodowo - historyczny, Francja, reż. Henri Helman, wyk. Bruno Wolkowitch, Florence Pernel, Frederic van den Driessche,
Yvon Back, Ticky Holgado 20.05 Hej kolęda, kolęda z Krakowa 20.30 C. K. Dezerterzy, cz. I - komedia 22.10 Poldark - Wichry
losu (1) - seria 23.20 W poszukiwaniu Wikingów (1) - serial 0.25 Zakopower kolęduje w Bukowinie - koncert

Wtorek, 26.12.2017

TVN 7
6.00 W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
6.50 Mango Telezakupy
8.55 Czarny źrebak - ﬁlm familijny
10.05 Święta Dennisa rozrabiaki
- ﬁlm familijny, USA, Kanada
11.55 Lassie - ﬁlm przygodowy, USA
1994, reż. Daniel Petrie
13.55 Książę i ja IV: W krainie słoni
- komedia, USA 2010
15.55 Elf - komedia, USA 2003
17.55 Megamocny - komedia, USA
2010, reż. Tom McGrath, wyk. Will
Ferrell, Brad Pitt, Tina Fey, Jonah
Hill, Ben Stiller
20.00 Mission: Impossible - ﬁlm sensacyjny, USA 1996, reż. Brian
De Palma, wyk. Tom Cruise, Jon
Voight, Emmanuelle Beart, Henry
Czerny, Jean Reno, Ving Rhames,
Kristin Scott Thomas, Vanessa
Redgrave
22.20 Eksplozja - ﬁlm sensacyjny, USA
1994, reż. Stephen Hopkins, wyk.
Jeﬀ Bridges, Tommy Lee Jones,
Lloyd Bridges, Forest Whitaker,
Suzy Amis
0.55 Bill - komedia, USA 2007, reż.
Bernie Goldmann, Melisa Wallack,
wyk. Aaron Eckhart, Jessica Alba,
Elizabeth Banks, Logan Lerman
2.55 Druga strona medalu - talk show
3.25 Druga strona medalu - talk show
3.55 Druga strona medalu - talk show
4.30 Koniec programu

TTV
14.05 Nauka jazdy 14.30 Nauka jazdy 15.00 Gogglebox. Przed Telewizorem
15.45 Express 16.05 Dżentelmeni i wieśniacy 17.15 Kossakowski. Inicjacja 17.45
Express 18.05 Druga twarz 18.50 Usterka 19.45 Express 20.00 Damy i wieśniaczki. Za granicą 21.00 Ostre Cięcie Londyn
21.55 Królowe życia. Extra 22.25 Królowe
życia. Extra 22.55 Gogglebox. Przed Telewizorem 23.40 Dżentelmeni i wieśniacy

TVP KULTURA
8.00 Dziennik ﬁlozofa 8.10 Wydarzenie
aktualne 8.45 Pan Tadeusz - dramat historyczny, Polska, Francja 11.25 Ringo Kid
- western, USA 13.30 Hollywood na wojnie - Na wszystkich frontach - serial dok.
14.40 Paul Anka plays Avo Session - koncert 16.20 Hitchcock/Truﬀaut - ﬁlm dok.
17.55 Studio Kultura - Rozmowy 18.25
Teatr - Do dna 20.20 Cztery wesela i pogrzeb, Wielka Brytania 22.20 Dezerterzy
- Lech Majewski - rozmowa 22.50 Dziennik ﬁlozofa 23.10 Muzyka w Opactwie
Mischa Maisky, cz. II 23.50 Lekkie obyczaje - Gloria - ﬁlm akcji, USA 2.00 Argentyna, Argentyna, Argentyna 3.40 Dezerterzy - Lech Majewski - rozmowa

PULS
6.00 To moje życie! - telenowela
7.00 Książę i kowal - ﬁlm familijny
9.25 Życzenie wigilijne Richiego
Richa - ﬁlm familijny, USA 1998
10.50 Flintstonowie - komedia, USA
1994, reż. Brian Levant
12.30 Opowieść wigilijna - ﬁlm anim.
14.15 Dziewczynka z zapałkami
- ﬁlm familijny, Niemcy 2013
15.20 Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: Kot w butach - ﬁlm
familijny, Niemcy 2009
16.25 Świąteczny konsultant - ﬁlm
familijny, 2012, reż. John Bradshaw
18.05 Wybuchowa para - komedia
akcji, USA 2010, reż. James Mangold, wyk. Cameron Diaz, Celia
Weston, Jordi Molla, Paul Dano,
Peter Sarsgaard, Tom Cruise
20.00 Taxi 2 - komedia akcji, Francja
21.35 Polowanie na drużbów - komedia, USA 2015, reż. Jeremy Garelick, wyk. Aﬃon Crockett, Josh
Gad, Kaley Cuoco, Kevin Hart
23.30 Dzień świra - komediodramat,
Polska 2002, reż. Marek Koterski, wyk. Marek Kondrat, Michał
Koterski, Janina Traczykówna,
Andrzej Grabowski
1.15 Z Nation - serial
2.10 Ale numer!
2.45 Na jedwabnym szlaku
4.20 Menu na miarę
4.45 Z archiwum policji
5.10 Twój Puls

TV6
10.55 Córka Mikołaja II: Święta pod znakiem zapytania - komedia fantasy 12.40
Tarzan II - ﬁlm USA 14.15 Tom i Jerry: Szybcy i Kudłaci - ﬁlm anim. 15.40 Powodzenia,
Charlie: Szerokiej drogi - komedia familijna 17.25 12 świątecznych randek - komedia romantyczna 19.15 Rodzina Addamsów: spotkanie po latach - czarna komedia
21.00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego
Jorku 23.00 Rozjemca - ﬁlm akcji

TVP HISTORIA
10.45 Pierwsza Cicha Noc - ﬁlm dok.
11.50 Najwspanialsi w królestwie zwierząt
Ptaki - serial dok. 12.55 Odkryć tajemnicę
- 4 - serial dok. 13.55 Przybieżeli do Betlejem… z Podhala 14.40 W Starym Kinie - Ja
tu rządzę - komedia, Polska, reż. Mieczysław Krawicz, wyk. Zbigniew Rakowiecki,
Mieczysława Ćwiklińska, Ina Benita, Józef Orwid, Władysław Grabowski, Stanisław Sielański, Ludwik Sempoliński 16.30
Tajemnice początków Polski - ﬁlm dok.
17.35 Kościuszko. człowiek, który wyprzedził swoje czasy - ﬁlm dok. 18.40 Lagardere, cz. 2 - ﬁlm przygodowy 20.40
C. K. Dezerterzy, cz. II - komedia, Polska,
Węgry 22.00 Brat Albert 22.45 Poldark
- Wichry losu (2) - serial 23.55 W poszukiwaniu Wikingów (2) - serial dok. 1.00
Franciszek - ﬁlm biograﬁczny
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wa żne telefony
URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICY

71 312 06 11, 71 312 06 42, 71 312 01 45
Burmistrz przyjmuje
w sprawach skarg i wniosków:

w każdą środę
w godz. od 16:00 – 16:15
w sprawach lokalowych:

w każdy pierwszy wtorek
miesiąca w godz. od 13 – 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

71 388 81 42 wew 242 lub 243
WYDZIAŁ ROLNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA

71 388 81 77, 71 312 06 11, wew. 277
WYDZIAŁ FINANSOWY

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

71 388 81 86, 71 312 06 11, wew. 286
WYDZIAŁ PROMOCJI

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

WYDZIAŁ EGZEKUCJI I WINDYKACJI

71 388 81 79, 71 388 81 06
wew. 279 i 406

Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Stanu Cywilnego

71 388 81 16 i 71 388 81 37
Ewidencja Ludności 71 388 81 99
Dowody Osobiste 71 388 81 87
Działalność Gospodarcza 71 388 81 86
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

71 387 15 92

Ośrodek Pomocy Społecznej

71 312 05 27

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Trzebnica Ergo

71 310 99 56, 71 310 99 92

Straż Miejska w Trzebnicy

71 388 81 14

Gminne Centrum Kultury i Sportu

785 922 332

Biblioteka Miejska 669 767 871
Hala Sportowa 71 312 11 71
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

71 388 75 00, 71 388 75 80

Sąd Rejonowy 71 312 12 13
Powiatowy Urząd Pracy

71 312 11 54 , 71 387 11 38

Szpital św. Jadwigi Śląskiej

71 312 09 20 71 312 09 13

Gminne Centrum Medyczne zdrój

71 387 28 38

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

71 310 12 16

Wybierzmy najpopularniejszego
dzielnicowego na Dolnym Śląsku
Ruszył pierwszy dolnośląski plebiscyt na najpopularniejszego dzielnicowego pod honorowym patronatem Wojewody Dolnośląskiego
Pawła Hreniaka. W plebiscycie udział bierze
blisko 600 dzielnicowych z terenu całego województwa. Głosowanie na dzielnicowych odbywa się za pomocą SMS-ów. Część uzyskanych z nich środków zostanie przeznaczona
dla rodziny poległego na służbie policjanta.
Plebiscyt ma na celu przede wszystkim wyłonienie, na podstawie głosów oddanych przez
mieszkańców województwa, najpopularniejszego dzielnicowego na Dolnym Śląsku.
Istotnym celem jest też popularyzacja roli
dzielnicowego, jako policjanta „pierwszego kontaktu” wśród lokalnej społeczności.
Partnerem medialnym plebiscytu na najpopularniejszego dzielnicowego jest Gazeta
Wrocławska oraz Telewizja Echo24. Przedsięwzięcie składa się z 2 etapów (etap I powiatowy i etap II wojewódzki). I etap rozpoczął się

15 grudnia 2017 r. i potrwa do 8 stycznia 2018
r. II etap, do którego wejdą zwycięzcy I etapu
z poszczególnych powiatów, rozpocznie się 9
stycznia 2018 r. i potrwa do 19 stycznia 2018 r.
Głosowanie odbywa się za pomocą SMS Premium. Część uzyskanych z nich środków zostanie przekazana dla rodziny poległego na
służbie policjanta podkom. Mariusza Koziarskiego, za pośrednictwem „Fundacji Pomocy
Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Zwycięzca plebiscytu, wybrany głosami mieszkańców, zostanie wyróżniony przez
Wojewodę Dolnośląskiego i Komendanta
Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. Ogłoszenie wyników odbędzie się na uroczystej
gali w styczniu 2018 r.
Zachęcamy do głosowania!
Więcej informacji na stronach: Słowo Polskie
Gazeta Wrocławska i TV Echo 24.

kierunek i godzina odjazdu

przystanki

TRZEBNICA – BOLEŚCIN – SIEDLEC PKP – TRZEBNICA
6:15 7:15 10:13 15:10 16:13 17:15

Przystanek nr. 23 –
ul. W. Witosa,
miejsce: pl. Piłsudskiego
Przystanek nr. 12 –
ul. Ks. Bochenka,
miejsce: Al. Jana Pawła II

TRZEBNICA – KONIOWO 15:35
KONIOWO – TRZEBNICA 8:20 11:35
TRZEBNICA – MASŁÓW – KAŁOWICE – TRZEBNICA 12:05 16:15
TRZEBNICA – MARCINOWO

12:32 kursuje wtorek i czwartek
16:35 kursuje od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy

TRZEBNICA – UJEŹDZIEC MAŁY

14:15

15:15 A

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 11.12.2017 r. – do 30.03.2018 r

Przystanek nr. 12 –
ul. Ks. Bochenka,
miejsce: Al. Jana Pawła II
przystanek nr 18 (UM)
– ul Daszyńskiego,
miejsce: Urząd Miejski.
Przystanek nr. 12 –
ul. Ks. Bochenka,
miejsce: Al. Jana Pawła II
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Chirurgia i Medycyna
Estetyczna
Lek. med. Maciej Paruzel
Specjalista Chirurgii Ogólnej,
Hirudologii, Medycyny
Estetycznej i Kosmetologii
• Chirurgia Ogólna
• Chirurgia Ręki
• Medycyna Estetyczna
• Kosmetologia
Centrum Medyczne PARMED
Trzebnica ul. Wrocławska 8c
tel. 601 773 229
www.parmed.eu

specjalista pediatrii i alergologii
TRZEBNICA
ul. Św. Jadwigi 27 A-B
w ProVicie
od godz. 16-tej

HIRUDOTERAPIA
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

Onkolog
dr n. med.

Mariusz Krawczyk

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

Konsultacje Onkologiczne

Trzebnickie Centrum Medyczne Zdrój

czwartki godz. 11-15
rejestracja
tel.

606 456 454

przyjmuje we wtorki
od 14:00 do 19:00

tel. 604 095 455

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

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

504 234 127

mgr. Agnieszka Franieczek-Madalińska
dojazd do pacjenta neurologicznego

Trzebnica ul. Kościuszki 10

lek. med Agata Kot

nowość
badanie bezdechu
sennego
Viltis Medica
Specjalistyczny Gabinet
Chorób Płuc

ul. Wrocławska 8D Trzebnica

LARYNGOLOG

ASC SŁUCHMED

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
STOMATOLOG

lek. stom.

Ewa Zgliczyńska-Duda

NOWY GABINET
Trzebnica
ul. J. Korczaka 1E

(wejście od strony parkingu przy
ul. A. Krajowej na osiedlu Zdrój)
• stomatologia zachowawcza
• stomatologia dziecięca
tel. 607636024 / 713870938

Leczenie wad zgryzu

ul. Obrońców Pokoju 31 A

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

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

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

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

praktyka
laryngologiczna
Dr nauk med. Piotr Pastuszek

• choroby uszu, nosa, gardła i krtani
• badania videoendoskopowe
• zabiegi operacyjne

tel. 505 686 165

•
•
•
•
•

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

Trzebnica

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

TRZEBNICA

tel. 71 387 12 76

ul. KOŚCIUSZKI 10
Rejestracja
tel. 607 09 99 00

Gabinet czynny

pon. – śr. 8 – 16:30
czw. – pt. 8 – 15:30

STOMATOLOG
lek. dent. Judyta

tel.

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

Stanisława Marcjoniak
specjalista chorób dzieci i neonatologii

Trzebnica

ul. W. Jagiełły 9

Przyjmuje codziennie po uprzedniej
rejestracji telefonicznej.

71 312 11 62
502 670 316
Gabinet USG

dr n. med.

Tomasz Harań

specjalista radiolog
Trzebnica (koło stadionu)
ul. Obornicka 41e

rejestracja

71 387 27 78
605 175 050

tel.

Godziny przyjęć:

pon. i czw. 9:00 – 15.30
wt. i śr. 14:00 – 19:00

Zofia Anna Bartłomiej

dr n. med.

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

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

DIAGNOZA

Monachijska
Funkcjonalna
Diagnostyka
Rozwojowa

DERMATOLOG

PSYCHOLOG

PSYCHOLOG

• 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

mgr Joanna Płuska

Terapia dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym

• Całościowe zaburzenia rozwojowe
•
•
•
•
•

(Autyzm,Zesp.Aspergera)
Zaburzenia lękowe
Zaburzenia zachowania
Problemy wychowawcze
Diagnoza i korekcja niepożądanych
zachowań seksualnych
Edukacja i szkolenia dot. seksualności

tel. 883 964 804

tel. 696 115 821

PSYCHOLOG

NEUROLOG

P OZ Y T Y W- Ka

Centrum Rozwoju i Wsparcia
Psychologicznego

lek. med.

Monika Susz-Kołodyńska
Trzebnica
ul. Św.

Jadwigi 25A

śr. i czw. w godz. 16 – 19
REJESTRACJA telefoniczna

513 128 911

•
•
•
•
•
•

psycholodzy dzieci i młodzieży
psycholodzy osób dorosłych
neurologopedzi
psychoterapia dzieci i młodzieży
psychoterapia osób dorosłych
grupy rozwojowo terapeutyczne dla dzieci i młodzieży
Trzebnica ul. Rynek 13/6
rejestracja tel. 503 901 757
www.pozytyw-ka.pl

i terapia elekroakupunkturą
aparatem AUTOMERIDIAN

mgr Paweł Stelmaszczyk

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

Rehabilitacja
Niemowląt i Dzieci
mgr

Marta Massalska

fizjoterapeuta dziecięcy

– terapia neurorozwojowa metodą
NDT – Bobath
– nauka pielęgnacji małego dziecka
– dobór i montaż termoplastycznych wkładek ortopedycznych
– terapia wad postawy
– nauka chustonoszenia
– masaż Shantala
ul. Daszyńskiego 67/11 Trzebnica

tel. 607 398 582

Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna

Nasz Świat

Zabiegi pomagają na około 200
różnych dolegliwości zdrowotnych

Trzebnica

ul. Kolejowa 1b

Godziny przyjęć:

Centrum Medyczne

pon. / śr. / pt. 10 – 18
wt. / czw.
8 – 14
sobota
9 – 12

ProVita

Godziny przyjęć: Sob. / Niedz. 10 – 16
Zapisy: Pon. – Pt. 9 – 16

Szczytkowice 34 k.Trzebnicy
tel. 577 039 669

ul. Św. Jadwigi 27A-B Trzebnica

Mobilny
Fizjoterapeuta

PSYCHIATRA

Lekarz weterynarii

mgr Aleksandra Fabiś

lek. Agnieszka Dzioba-Musiał

gabinet weterynaryjny iatros

rejestracja tel. 503 195 870

tel.

TRZEBNICA

• Masaż klasyczny / • Masaż relaksacyjno-przeciwbólowy kobiet w ciąży / • Masaż i mobilizacja
blizny po cesarskim cięciu i zabiegach ginekologicznych / • Terapia rozejścia mięśnia prostego
brzucha / • Terapia w nietrzymaniu moczu i w obniżeniu narządów miednicy mniejszej /
• Ćwiczenia profilaktyczne mięśni dna miednicy /
• Gimnastyka dla kobiet w ciąży / • Masaż Shantala /
• BuggyGym – fitness dla mam z dzieckiem /
• Kinesiology Taping / • Certyfikowany Doradca
Noszenia ClauWi® / • Drenaż limfatyczny

tel. 603 382 805

tel. 665 38 38 58

DERMATOLOG

LOGO-SPEKTRUM

PRZYCHODNIA

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

prywatne konsultacje dermatologiczne
tel. 669 070 396
• dermatoskopia – 20 x ocena zmian
barwnikowych
• światłolecznictwo – system TL-01 UVB –
320 nm (AZS, łuszczyca)
• elektrokoagulacja i krioterapia zmian włókniaków, brodawek wirusowych, innych
• zamykanie naczynek krwionośnych
(termoliza)
• peelingi medyczne twarzy
• pedicure leczniczy
• pielęgnacja stopy cukrzycowej
• usuwanie odcisków, modzeli
• leczenie wrastających paznokci i profilaktyka

telefon

SPECJALISTYCZNOREHABILITACYJNA
DLA DZIECI

Trzebnica ul. Św. Jadwigi 3a
rejestracja tel:
pon – pt 8:00 – 18:00
tel. 606 454 887
Poradnia neurologiczna
dla dzieci
lek. med. Marzena Ambicka – Ciba
Rehabilitacja dzieci
Fizjoterapeuci
z certyfikatem metody Vojty
NDT – Bobath, PNF
KONSULTACJE LEKARSKIE
◆ pediatra ◆ neonatolog
◆ ortopeda ◆ nefrolog
◆ wykonujemy badanie
usg u dzieci

Trzebnica

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

665 086 997

tel. 605

606 882

www.naszswiat.org

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

logopeda
psycholog
pedagog
tel.

730 415 710

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

Kinesiology Taping
plastrowanie dynamiczne
•
•
•
•
•

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

tel. 504 234 127
Agnieszka
Franieczek-Madalińska

Trzebnica
ul. Daszyńskiego 67/11

SKLEP MEDYCZNY
MEDICA
w Gminnym Centrum
Medycznym TRZEBNICA-ZDRÓJ

ul. Kościuszki 10
Oferuje produkty z zakresu:

rehabilitacji, ortopedii,
środków pomocniczych
i profilaktyki

do końca roku 2017 oraz przez cały rok 2018
pełni apteka: Panaceum

ul.
K

ul. Św. Jadwigi 1/2
Leczymy:

dyżur nocny

telefon 665 086 997

E

Trzebnica

APTEKI

na Państwa ogłoszenie
lekarskie

R

Łagoda

tel. 511 056 459, 794 587 104

Trzebnica

730 415 710

mgr Łukasz

umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia

ul. Daszyńskiego 33/1

tel.

AKUPUNKTURA

pon. – czw. 08:30 – 18:00
pt. 08:30 – 16:00

kontakt@logo-spektrum.pl

miejsce

tel. 608 485 186

Dzimira

pon. / śr. / pt. 11 – 19
wt. / czw.
8 – 16
sob.
10 – 14

wizyty lekarskie na NFZ, rej. tel. 71 387 06 03

mgr Renata Wójcicka

312 09 85
601 76 29 57

rejestracja telefoniczna

kosmetolog, podolog

Dzieci Młodzież Dorośli

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

tel. 71

Przyjmuje w piątki
w godz. 15.00 – 19.00

Trzebnica ul. Wiosenna 26

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trzebnica ul. 1 Maja 3

ul. Kościuszki 10

Możliwość dojazdu do pacjenta

Psycholog
Psychoterapeuta

601 061 222

dr n. wet. Stanisław

Gminne Centrum Medyczne
Trzebnica – ZDRÓJ

ZABIEGI LECZNICZO – KOSMETYCZNE
mgr Anna Binek tel. 726 162 805

na Państwa
ogłoszenie
lekarskie

lek. wet. Ewa Okręglicka

www.stepmed.pl

Fachowość i długoletnia praktyka
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Przychodnia
Weterynaryjna
FENIKS

więcej informacji na stronie

specj. dermatolog-wenerolog

miejsce
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fizjoterapia
osteopatia

Wskazania: bóle kręgosłupa /
choroba Altzhaimera / bóle
stawów / bóle barków i pleców /
problemy ze wzrokiem / problemy
z układem krwionośnym

Irena Dudek-Zaborowska

rejestracja telefoniczna

tel. 601 754 974

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

Gabinet

czynne od poniedziałku do piątku

0 – 6 r. ż.
504 234 127
607 398 582

rejestracja

TERAPEUTA MANUALNY

specjalista stomatologii
zachowawczej z endodoncją
Trzebnica
ul. św. Jadwigi 19 a

czynny: pon. – pt. w godz. 13-19
www.okulistatrzebnica.pl
pełen zakres badań okulistycznych
OCT – optyczna koherentna tomografia
komputerowe pole widzenia

optyk czynny: pon. – pt. 10 – 18
dr przyjmuje: soboty 10 – 14

Masaż leczniczy

Justyna Składnik

603 233 932
505 377 781

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

Masaż Leczniczy

tel.

STOMATOLOG

Kaczmarzyk

607 817 491

lek. med.

Stomatologia
Rodzinna

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

PEDIATRA
NEONATOLOG

PULMONOLOG

INTERNISTA
DIABETOLOG

Adrian Lenkcis

Trzebnica

INTERNISTA
KARDIOLOG

Rejestracja telefoniczna:

TECHNIK DENTYSTYCZNY

Lidia Korczyk

//////////////

Przychodnia ,,ZDRÓJ,, II p.pok.29
wizyty domowe tel. 601 760 888

ORTODONTA
lek. stom.
specjalista II z ortodoncji

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

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

po wcześniejszym umówieniu.

tel. 602 159 230

//////////

Gabinet terapii Naturalnych

GABINET
PEDIATRYCZNOALERGOLOGICZNY

Anna Puchała
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ogłoszenia
drobne
Ogłoszenia drobne są bezpłatne .
Ich treść przyjmujemy i wycofujemy:
osobiście w sekretariacie GCKiS
ul. Prusicka 12 lub telefonicznie
tel. 785 922 332 oraz przez e-mail:
reklama.panorama.trzebnicka@wp.pl

Ogłoszenia publikowane są: przez ok. 3 emisje
lub do momentu wycofania ich przez nadawcę.
Zgłoszenia do kolejnego numeru
należy dostarczyć do 9 stycznia 2018 r.

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam
Kawalerka(22) rozkładowa z balkonem 37
mkw, w pełni wyposażoną przy ulicy Żeromskiego, nowe budownictwo. Proszę dzwonić
po godz. 18.00, tel. 607 700 655.
Mieszkanie (21) w Trzebnicy, 2 pokoje,
umeblowane, ciepłe i słoneczne, dzwonić po
16:00, tel. 693 372 991.
Mieszkanie (18) + działka, własnościowe
w Trzebnicy ul. Ogrodowa, w domku wielorodzinnym. Budynek przedwojenny. Pow. 46 mkw,
I piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój.
Dodatkowo strych, piwnica i działka o pow. 600
mkw. Ogrzewanie gazowe. Cena: 170 000 zł,
email: boro-82@wp.pl, tel. 577 147 489.
Mieszkanie (18) własnościowe 44,90 m.kw,
III piętro, 2 pokoje, osobna kuchnia, łazienka,
przedpokój, balkon, piwnica, ul Daszyńskiego
przy Rynku. Księga Wieczysta, tel. 601 494 270.
Mieszkanie (18) własnościowe 61 mkw, 3
pokoje, łazienka, kuchnia, wc osobno, duży balkon, centrum Trzebnicy, cena do uzgodnienia,
tel. 694 098 115.
Mieszkanie (17) w centrum Trzebnicy
(skrzyżowanie ul. Polna/ ul. Daszyńskiego),
73,9 mkw, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, na 3
piętrze +piwnica 10mkw, miejsce parkingowe zamykane szlabanem, plac zabaw
dla dzieci, mieszkanie bez obciążeń, do zamieszkania, tel. 692 841 241.
Mieszkanie (17) w centrum TRZEBNICY – na
III piętrze w bloku, 4-pokojowe o powierzchni
71 mkw z balkonem i piwnicą, pełna własność,
księga wieczysta. Nie wymaga remontu. Internet stacjonarny, telewizja kablowa, miejsce
parkingowe, parking zamykanym szlabanem.
Plac zabaw dla dzieci, cena 277.800 zł, e-mail:
mkanios74@gmail.com, tel. 727 343 744.
mieszkanie(16) bezczynszowe 91 mkw, 3-pokojowe, w tym strych, 2 piwnice i 2 ogródki, Domanowice koło Trzebnicy, tel. 504 556 312.
Dom (20) z GARAŻEM + budynek gosp. 5 km od
Trzebnicy, jednorodzinny, wolno-stojący, częściowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym, garażem i pomieszczeniem
gospodarczym w bryle budynku + budynek
gospodarczy. Powierzchnia użytkowa: 192m,
działka 11 arów. tel. 889 964 971 lub 601 710 484.

Dom (18) duży, Wrocław Widawa w okolicy MARINO, dwa oddzielne wejścia, dwie kuchnie,
trzy łazienki, działka 985 m2, duża piwnica i garaż pod domem, dwa garaże z tyłu ogrodu. Nadaje się na mieszkanie dwurodzinne lub firmę
– 7 pokoi, parkiety, salon na parterze z częścią
jadalną (ponad 30mkw), kuchnia wyposażona
w meble i sprzęt AGD. Poddasze z ogrodem
zimowym 62 mkw. Ogród zazieleniony, z dużą
ilością drzew, tel. 724 999 905.
Dom (17) jednorodzinny, parterowy, z użytkowym poddaszem, o łącznej powierzchni 180
mkw, usytuowany na działce 24 arowej, plus
działkę o powierzchni 22 ary – w malowniczej
okolicy 1 km. od Trzebnicy, tel. 713 874 948.
Pół bliźniaka(18) w Trzebnicy, na osiedlu
Grunwald, 110 mkw na działce 365 mkw, piwnica, garaż, cena 380 tys zł, do negocjacji, tel.
663 572 490.
Dom(16) jednorodzinny parterowy o pow.
132 mkw plus użytkowe poddasze (niewykończone), działka 13 arów. W strefie krajobrazowej 1 km od Trzebnicy, tel. 609 110 868.
Dom(16) duży, ok. 200 m kw. Radziądz, gm.
Żmigród. Prąd, woda, kanalizacja miejska,
gaz ziemny cena 280 tys. Zł, tel. 696 625 552.

1939 r. Przecławice, pow. użytkowa 130 m. kw.
Założona kw lokalowa, ogródek przydomowy.
Kuchnia i 4 pokoje, 2 łazienki. Odrębne centralne
ogrzewanie, wymienione okna, możliwość rozdzielenia na 2 odrębne mieszkania, 198 tyś, tel. 609
084 453.
Działka(19) o powierzchni 1350 mkw, budowlana na granicy Trzebnica – Księginice,
w pełni uzbrojona (woda, prąd, kanalizacja),
atrakcyjnie położona, tel. 506 837 298.
Działki (20) budowlane, Świątniki, wydane
warunki zabudowy, o pow. 10 arów, cena do
uzgodnienia, tel. 501 266 437.
Działki (20) budowlane 10 i 20 arowe, Brzyków i Szczytkowice, cena 55 zł / mkw, tel. 601
592 521.
udział w działce (20) rolnej 1/14 części
0,74 ha ( około 5,3 ara ) , cena do negocjacji.
Taczów Wielki, tel. 605 829 132.
Działka(20) przemysłowa 0,9 h w Szczytkowicach, tel. 601 377 922.
Działka(20) budowlana pow. 1300 mkw,
w Pierwoszowie, blisko lasu, w nowym osiedlu, przy ul. Sportowej, około 3 km do S-5,
tel. 782 532 519.
Działki (20) w Ligocie Trzebnickiej, 10 arów
budowlana + sąsiadująca 40 arów rolna, łącznie za 70tys. W sąsiedztwie budowane osiedle
domków jednorodzinnych Cena do negocjacji, tel. 724 091 608.
Działki (20) budowlane z wydanymi warunkami zabudowy, Brzezie, tel. 693 994 044.
Ziemia(20) 2ha ziemi rolnej, w miejscowości
Marcinowo, tel. 601 446 206.
Działka(20) budowlana 15,80 ara, w Mienicach gm. Wisznia Mała, tel. 728 482 555.
Działka(19) budowlana w Trzebnicy przy
nowym osiedlu, 1840 mkw, może być pod
bliźniak, tel. 505 334 186.
Działki (19) budowlane w Księginicach, tel.
509 406 292.
Działka(19) o pow. 0,5 hektara w miejscowości Skoroszów, może zostać podzielona na
3 osobne działki i tak ma też wydane warunki zabudowy (można na niej wybudować 3
wolnostojące domy z garażami), dojazd drogą
gminną, z jednej strony graniczy z rzeczką. Niedaleko las, tel. 603 283 075.
Działka(18) 10 arów w Kobylicach, 55 tyś. zł,
tel. 691 240 403.
działki budowlane (18) dwie sztuki –
12ar, 14ar w miejscowości Skarszyn, dla której
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Położone są one w dogodnej lokalizacji znajdującej się w centrum
miejscowości. Znajdują się w sąsiedztwie drogi
powiatowej, w której są poprowadzone media.
Działki znajdują się 3 km od węzła komunikacyjnego S8 Łozina, 15 minut od Wrocławskiego
Lotniska. Cena 75 zł/m2 do ewentualnej negocjacji, tel. 531 145 110.

Działka(18) 40 arów lub dwie po 20 arów, 20
zł / mkw, Ujeździec Wielki, tel.668 302 127.
Działki (18) 4 sztuki, budowlane w Kałowicach lub zamienię na mieszkanie w Trzebnicy
lub we Wrocławiu, tel. 798 263 003.
Działka(18) budowlana, 9 arów, Komorowo,
koło Trzebnicy, szerokość 20m, długość 45m,
uzbrojona, posiada warunki zabudowy, 25 km
od Wrocławia, 6 km od Trzebnicy przy drodze
asfaltowej, wjazd z obniżonym chodnikiem,
w sąsiedztwie budowane jest osiedle domków
jednorodzinnych, atrakcyjne położenie, CENA DO
NEGOCJACJI, PROSZĘ DZWONIĆ, tel. 501 722 594.

Działka(18) własnościowa przy ul. Polnej
w Trzebnicy. Numer działki 93 o powierzchni
26 arów i 39 m kwadratowych, tel. 71 387 48 90.
Działka(17) budowlana w Szczytkowicach,
15 arów, zjazd z drogi głównej, tel. 699 991 561.
Działka(18) budowlana, Księginice, ul. Czereśniowa, 2000 mkw (110 zł/mkw), tel. 788
969 459.

Działki(16) 6 sztuk, budowlanych z drogą,
całość 0.94 ha w RADZIĄDZU – 165 tys. Tel.
696 625 552.
Dom(14) w centrum wsi Kużniczysko o pow.140mkw z poddaszem do zaadoptowania,
budynek gospodarczy o pow. 40mkw, wszystko na zagospodarowanej działce o pow. 8
arów, tel. 609 936 972.
Pół wilii (14) (Osiedle Grunwald), 120 mkw
pow. Użytkowej, duzy balkon i garaż, 2 łazienki, ogródek, piękne miejsce, tel. 668 815 023.
połowa domu(14) (parter) w okolicach
Obornik Śląskich i Trzebnicy, 5 km do zjazdu na
nową S5, w budynku wybudowanym przed
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OdstąpięOgródek (16) działkowy na Kociej
Górze tel.668 215 025.

Działki (16) budowlane w Szczytkowicach,
nowo powstające osiedle, tel. 665 233 766.
Działka(15) dwie sztuki, budowlane
w Szczytkowicach po 0,21 ha przy drodze
głównej, cena 60 zł / mkw, tel. 601 592 521.
Pole (15) użytkowe 2 ha + 87 arów łąki, Szczytkowice, cena 100 tyś zł, tel. 601 701 865.
garaż(22) własnościowy, ul. Bochenka 12,
tel. 609 010 223.
Kiosk ASZ(22) sprzedam lub wynajmę, wolnostojący w trzebnicy, tel. 661 030 573.
Garaże (21) 3 sztuki, blaszaki, duże, tel. 798
263 003.
Lokal(18) lub wynajmę handlowo-usługowy w centrum Trzebnicy w zabudowie
szeregowej o pow. 35 mkw, z możliwością
rozbudowy oraz parkingiem prywatnym,
klimatyzacja, wszystkie media, na działce
własnościowej z KW o pow. 65 mkw, 20 m
od UM i parkingiem na 100 samochodów,
tel. 798 267 177.
Lokal(18) handlowo-usługowy w rejonie
ul. Daszyńskiego w Trzebnicy, ścisłe centrum
w pobliżu głównego ciągu handlowego
i nowego deptaka, lokal o pow. 96 m. kw. z zapleczem biurowym i socjalnym, parter, wejście 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

kupię
kawalerka(20) w Trzebnicy, parter lub 1
piętro, bez pośredników, tel. 723 877 697.
Mieszkanie (18) w centrum Trzebnicy, bezczynszowe od 60 do 90 mkw, tel. 605 432 606.
Mieszkanie(16) w Trzebnicy, 2 pokojowe,
parter lub 1 piętro, ze wszystkimi mediami.
Do 200.000zł. Opcjonalnie zamienię mieszkanie w Legnicy na mieszkanie w Trzebnicy,
tel. 666 151 548.
Kawalerka(15) lub mieszkanie dwupokojowe gotowe do zamieszkania w Trzebnicy, tel.
733 186 198.

Mam do wynajęcia
Stanowisko manicure (22) w salonie
fryzjersko-kosmetycznym, na bardzo dobrych
warunkach, w Trzebnicy, tel. 790 266 665.
lokal(22) 45 mkw, dwupoziomowy, w Trzebnicy, przy ul. Daszyńskiego 35, przy Deptaku, po
remoncie, 3 witryny sklepowe, tel. 604 210 198.
kawalerka(21) umeblowana w Sędzicach,
tel. 695 185 997.
mieszkanie (20) Trzebnica-Nowy Dwór, 4
małe pokoje, kuchnia łazienka od zaraz, cena
do uzgodnienia, tel. 601 764 525.
Piętro w domu(21) komfortowe, 80 mkw,
dla firm, 8-10 osób + parking, cena 2400 zł,
z mediami, tel. 665 886 993.
Pokój(20) z aneksem w Trzebnicy, od zaraz,
tel. 71 758 46 61; 669 526 136.
mieszkanie lub dom (20) do wynajęcia
w Trzebnicy lub okolicach dla 4 osobowej rodziny
(minimum 2 pokoje), tel. 601 775 733, 791 989 383.
Mieszkanie (19) 2 pokojowe przy ul. Obrońców
Pokoju, 49 mkw., 4 piętro, zadbane, tel. 501 383 638.
Lokal(19) użytkowy o powierzchni 159 mkw
w Centrum Milicz ul. I Maja 1C – idealny pod
każdego rodzaju działalność. Cena do uzgodnienia, tel. 726 003 142.
lokal(18) o pow. 18 mkw. w Trzebnicy ( obok
Lakierni w Rynku), składa się z jednego pomieszczenia + pomieszczenie socjalne wraz
z toaletą, ogrzewanie elektryczne, obecnie
lokal przechodzi gruntowny remont, będzie
dostępny od 1 listopada br, tel. 603 283 075.
Lokal(18) handlowo-usługowy, 36 mkw,
w Trzebnicy, przy ul. Pobożnego, tel. 514 399 495.
Dom (18) jednorodzinny w Prusicach, tanio,
pow. 124 mkw na działce 14 arów, 4 garaże,
ogrodzony, tel. 798 263 003.
Kawalerka(18) Trzebnica, ul. Roosevelta,
cena 900 zł, tel. 535 998 558.
Garaż(18) w Trzebnicy, kanał + światło, tel. 691
498 650.
Działka(17) 5 km od Trzebnicy, 0,5 ha lub
1,5 ha, ogrodzona, jest prąd i woda, 3 bramy
wjazdowe, cena do uzgodnienia, dzwonić
wieczorem, tel. 71 312 30 67, 608 082 456.
Mieszkanie (17) 37 mkw, III piętro, w Trzebnicy, tel. 600 120 894.
Mieszkanie(16) nowe , 52 mkw, przy. ul.
Korczaka. Pokój z aneksem kuchennym,
sypialnia, łazienka, przedpokój. Miejsce postojowe w parkingu podziemnym. Cena do
uzgodnienia, tel. 792 190 460.
mieszkanie (16) dwupokojowe, osiedle
Bukowy Las ul. Korczaka, Trzebnica, tel. 608
846 182.

szukam do wynajęcia
Mieszkanie (18) matka z małym dzieckiem
poszukuje możliwie taniego mieszkania – kawalerka lub 2 pokoje. Może być nieumeblowane, do drobnego remontu. Niepaląca, bez
zwierząt, dzwonić w godz. od 9 do 20, tel. 690
032 111.
Mieszkanie(16) niepalące małżeństwo z 2
psami pilnie szuka kawalerki lub mieszkania
2 pokojowego, może być nieumeblowane,
tel. 790 740 590.

zamienię
mieszkanie (19) 2 pokojowe, 38mkw, I piętro, Rynek, zamienię na podobne w Trzebnicy, do II piętra, ul. Bochenka lub Kościelna,
tel. 663 201 379.

jestrowany na 6 osób, użytkowany aktualnie
jako dostawczy, ale komplet siedzeń tylnych
w bardzo dobrym stanie. Cena 7000 do niewielkiej negocjacji, Trzebnica, tel. 781 839 841.

Pirelli Barum Semperit Dunlop Continental .
Cena od 30 do 50 zł za szt. Trzebnica, tel. 514
604 545.

dam pracę
Pracownik
produkcji (22)
firma
Sanmar w Szczytkowicach zatrudni na dogodnych warunkach pracowników do produkcji palet drewnianych, dzwonić w godz.
od 8.00 do 15.00 tel. 665 464 876.
Sprzątanie gabinetów(22) zatrudnię
osobę do sprzątania gabinetów biurowych
(Trzebnica). Praca od stycznia 2018 r. Cv ze
zdjęciem proszę nadsyłać poprzez e-mail. :
sun_and_rainbow@wp.pl, tel. 665 712 200.
PAKOWACZ(21) zatrudnię osobę do pakowania pieczywa. Praca w godzinach wieczornych,
tel. 691 283 007.
POMOC DO CUKIERNI (21)zatrudnię osobę
do pomocy w cukierni przy produkcji ciastek.
Praca jednozmianowa. Umowa o pracę, tel.
691 283 007.
KIEROWCA(21) zatrudnię kierowcę do rozwożenia pieczywa. Praca jednozmianowa. Umowa o pracę, tel. 691 283 007.
Sprzątanie (20) zatrudnię osobę z Trzebnicy na emeryturze do sprzątania na obiekcie,
2 x w tygodniu w Trzebnicy, dzwonić w każdy
wtorek od godz. 9 – 21, tel. 607 723 072.
PAKOWACZ(20) zatrudnię osobę do pakowania pieczywa. Praca w godzinach wieczornych,
tel. 691 283 007.
POMOC DO CUKIERNI (20) zatrudnię osobę
do pomocy w cukierni przy produkcji ciastek.
Praca jednozmianowa. Umowa o pracę, tel.
691 283 007.
KIEROWCA(20) zatrudnię kierowcę do rozwożenia pieczywa. Praca jednozmianowa. Umowa o pracę, tel. 691 283 007.
SPECJALISTA(16) ds. sprzedaży reklamy internetowej,FirmaBUSINESSNAVIGATORSp.j.poszukujedopracy w Trzebnicy. OFERUJEMY: atrakcyjne wynagrodzenie
(podstawa + prowizja), umowę o pracę, ciekawą pracę
w młodym dynamicznym zespole. OCZEKUJEMY: obsługi komputera + Internet, swobody w rozmowach
telefonicznych z szefami firm, wykształcenia minimum
średniego. Prześlij CVna Adres: BUSINESS NAVIGATOR
Sp.j.,pl.Wolności7b,50-071Wrocławlubemail:krzysztof.
nowak@baza-firm.com.pl
Pracownik biurowy(15) zatrudnię samodzielnego pracownika do biura rachunkowego w Trzebnicy. zgłoszenia : rekrutacja.biuro29@gmail.com. tel. 609 814 209, 691 593 340.
Kelnerka/kucharz(17) Restauracja
Palermo w Trzebnicy przy ul. Jana Pawła
II 1 zatrudni osobę na stanowisko kelnerki
oraz kucharza. Mile widziane doświadczenie. Oferujemy umowę o pracę, elastyczny
grafik. Informacje pod, tel. 668 374 650.
Kelnerka/kierowca(17) Pizzeria Palermo w Trzebnicy przy ul. Św. Jadwigi 15
zatrudni osobę na stanowisko kierowcy oraz
kelnerkę. Praca na wakacje, weekendy lub na
stałe. Oferujemy umowę o pracę, elastyczny
grafik. Informacje pod, tel. 509 617 118.

SZUKAM PRACY
Pomoc(21) pomogę starszej osobie, zrobię
zakupy, jestem osobą życzliwą i empatyczną,
tel. 510 773 825.
Sprzątanie (20) ogrodów, placów budów,
własny transport, tel. 71 758 46 61; 669 526 136.
opieka nad dzieckiem (20) poszukuje dorywczej pracy: sprzątanie ,mycie okien,
Trzebnica i okolica, tel. 570 313 265.
Prace remontowe (14) podejmę się: malowania oraz wszelkich remontów w domu.
STARANNE WYKONANIE, tel. 696 236 239.
Sprzątanie (18) domów!!!Trzebnica i okolica,
tel. 570 313 265.
Sprzątanie (21) domów, mycie okien, tel.
510 773 825.

Piaggio Porter(19) 1995r. Mała ciężarówka. Ważny przegląd i OC. Nowe opony wzmocnione "C" Ładowność 700kg. Drzwi otwierane
po obu stronach tył otwierany do góry, cena
4700. – Trzebnica, tel. 502 860 657.

Toyota(20) Corolla 1,4 D4D szary metalik
2004r z polskiego salonu, bogate wyposażenie, tel. 609 936 972.
Renault(22) Fluence, rok produkcji 2013, 1.5
diesel, auto z polskiego salonu, zadbane, cena
36 900 zł, Trzebnica, tel. 664 989 811.

FIAT(18) DUKATO rok1999, kolor biały, trzyosobowy, po remoncie, hamulców, amortyzatorów i przegubów, po wymianie oleju, ubezpieczony, zarejestrowany, stan dobry. Cena
3000zł, tel. 600 905 862.
Mercedes(18) A150 (benzyna), 2007r. Przebieg
182 487km, bezwypadkowe, zadbane, bogato
wyposażone. Cena 14 900 zł, tel. 607 532 512.

Seat(18) Ibiza w oryginalnym pakiecie FR 1.9
TDI 131KM z 2006 roku, 246 000 km przebiegu.
Cena 14 900 zł, tel. 607 532 512.

BMW(18) 320d Touring, 2004 rok, bogate wyposażenie: tempomat, skórzana tapicerka, klimatyzacja, 4x elektryczne szyby, podgrzewane
siedzenia. Cena 12 000 zł, tel. 607 532 512.

Skuter(18) TGB, tel. 603 465 219.
Audi (18) a4 B6 3.0 V6 220KM + LPG, 2003 rok,
330 000 km, bogate wyposażenie: lampy ksenonowe, kurtyny i poduszki powietrzne, dwustrefowa nawigacja, alufelgi. Cena 16 700 zł, tel.
607 532 512.

Akumulator(21) – Baner-12v-66 Ah 540 A,
stan dobry, tel. 601 622 703.
Opony(21) 4 sztuki, ZIMOWE, DĘBICA, FRIGO
145/70 R13, używane, cena 55 zł /sztukę tel.
502 433 986.

Kierownica(22) do Fiata Stilo z 2005 r.
Posiada poduszkę. Do odbioru i zobaczenia
w Trzebnicy. Cena 50 zł, tel. 691 141 985.
Opony(22) używane, z 2015 roku, 175 x 65. Do
odbioru i zobaczenia w Trzebnicy. Cena 380 zł,
komplet, tel. 570 400 107.

Felgi (21)stalowe 14 komplet do Nissan Almera
N15, dodatkowo komplet śrub, cena 200 zł, tel.
505 526 895.

OPONY(20) ZIMOWE z felgami stalowymi Bridgestone, rozmiar 195/60/R16 4 szt. Opony do
VW Tourana , Sharana, Seata Alhambra, stan
bdb. Cena za komplet 1000 zł, Trzebnica tel.
605 327 016.
Felgi (20) tanio, 4 sztuki "13" dekoracyjne, do
Opla wraz z kołpakami, tel. 605 475 438.
Opony(20) tanio, zimowe "14", tel. 605 475 438.
Opony(20) zimowe 2 sztuki, rozmiar 175/70
R14, cena do uzgodnienia, tel. 697 607 049.
felgi (18) 4 sztuki, "15" na śruby z dwoma
oponami zimowymi, cena 200 zł / kpl, dzwonić po godz. 14 – tej. tel. 601 622 703.
Części (18) do Fiata 126p, blacharka (błotnik,
atrapa) i mechaniczne, Oborniki Śląskie, tel.
605 365 312.
OPONY(17) zimowe Firestone Winterhawk
R16 215/60 4 Szt, opony w zestawie z felgami
stalowymi od SKODA YETI, stan bdb, cena
700 zł / komplet, tel. 515 088 018.

kołpaki (22) Audi, 4 sztuki, cena 60 zł, oraz
2 kołpaki VW, cena 50 zł, Trzebnica, tel. 514
604 545.

Przyczepa(19) rolnicza, sztywna, metalowa
z burtami, ładowność około 3 tony, bez dokumentacji, cena 2500 zł, do negocjacji, tel. 608
082 456, 664 024 722.
Gęsi (19) od 5 do 9 kg, tel. 601 304 371.
Podpórki (19) do roślin, bambus 60 cm wysoki, używany przed rok, 8000 sztuk, cena 0,05
groszy / sztukę, nowy bambus 60 cm wysoki,
1900 sztuk, cena 0,08 groszy / sztukę, tel. 608
082 456, 664 024 722.
Kultywator(19) rozkładany 3,6 m, stan
dobry, cena 1500 zł, do negocjacji, tel. 608 082
456, 664 024 722.
Wąż(19) fi 25 ze zraszaczy, używany, cena 0,60
groszy / mb, około 1000 m. tel. 608 082 456,
664 024 722.
Kuźnia(19) z lat 1900, wraz : 60 narzędzi ręcznych i mechanicznych, cena 10 tyś. zł, tel. 883
433 493.

Siewnik (18) poznaniak 2,5 m dł., w bardzo
dobrym stanie, Ujeździec Wielki, cena 2800 zł,
tel. 668 302 127.
Śrutownik (18) na kamienie, Ujeździec Wielki, tel. 668 302 127.
Prosięta(18) duże, tel. 71 38 32 623.
Pralka(22) LG WD-10490NP,Ładowanie od
przodu, pojemność 5,0 kg, wymiary (W x S
x G) 842 x 600 x 440 mm, blokada przeciw
dzieciom, opóźnienie startu, redukcja czasu,
bez zagnieceń i inne. Prosta w obsłudze, ma
uszkodzone łożysko (hałasuje przy wirowaniu). Poza tym działała bez problemu, cena
300zł, tel. 693 790 106.
Lampa(22) w pełni sprawną używana, lampa do utwardzania paznokci, zakupiona
w Niemczech. Cena 45 zł, tel. 691 141 985.

sadzonki (21) sadzonki w doniczkach SZMARAGD wys. 80 cm cena 08 zł/szt i BRABANT 100
cm cena 10 zł/szt, możliwość dowozu. tel. 71 38
47 692, 661 627 423.

Budy(21) dla psów ocieplone i pomalowane.
Mała 190 zł, średnia 220 zł; duża 300 zł, tel. 661
627 423; 71 38 47 692.
Opony(22) C, używane, w dobrym stanie, po
2 sztuki, zimowe i wielosezonowe : 195 R 14 C
106/104 R Firestone , 195/70 R 14 C Michelin,
185 R 14 C 102/100 Q Dunlop . Cena 50 zł za
szt. Trzebnica tel. 514 604 545.

Piec(22) gazowy, dwufunkcyjny, marki
ULRICH, po demontażu, sprawny po przeglądzie. Cena do uzgodnienia, tel. 602 556 460.
Zlewozmywak (21)tel. 798 263 003.
Grzejnik (22) nowy, Purmo 60 cm x 110 cm.
Zakupiłam go za 412 zł – posiadam fakturę. Do
odbioru i zobaczenia w Trzebnicy. Cena 400 zł,
tel. 691 141 985.

Ekspres(22)przelewowy do kawy, firmy STUDIO/QUIGG. Termos o podwójnych ściankach
ze stali nierdzewnej (około 1 litra) z nakrętką
i zaworem wylotowym. PROGRAMATOR –
możliwość zaprogramowania, filtr do standardowych worków, automatyczne wyłączanie,
Trzebnica, cena 65 zł, tel. 691 141 985.

kantówki (22) 12x12 6m, cena do negocjacji,
tel. 790 558 208.
PłytkI (21) i ceramiczne, zostały mi po remoncie. Jedna paczka nawet nie jest rozpakowana
w drugiej brakuje 2 szt. więc łącznie jest 20 szt.
Płytki mają wielkość 20 cm x 50 cm, w paczce
jest 1.1 m, białe z odcieniami kremowymi, do
zobaczenia i odbioru w Trzebnicy. Cena 50 zł
dotyczy 2 opakowań, tel. 691 141 985.

MOTO / BUDOWLANE / AGD

sztukę, stan dobry, tel. 608 082 456, 664 024 722.
Grzejnik (19) żeliwny, stan bardzo dobry,
cena za jedno żeberko 7 zł, tel. 608 082 456,
664 024 722.
wełna mineralna(22) 7 sztuk, 5 szt wełna Superglass (60mm) w tym jedno opakowanie jest uszkodzone, pozostałe są całe oraz 1
sztuka wełny mineralnej Isover Saint – Gobain.
Wełna z uszkodzonym opakowaniem za 70
zł. pozostałe za 100 zł. W przypadku zakupu
wszystkich, wełnę z uszkodzonym opakowaniem daje gratis, Trzebnica, tel. 691 141 985.

Sprzedam
renault(21) laguna 1995 r., przegląd do
11.02.2018, ubezpieczenie do 3.06.2018, dwa
komplety kół, 1400 zł, tel. 608 899 047.
VW Transporter(19) T4, 1900 cm, diesel
w ciągłej eksploatacji, przebieg 270 000. Zare-

Opony(22) zimowe, używane, w dobrym stanie po 2 sztuki : 205/60/15 Nokian , 195/65/15
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nym remoncie , tel. 603 465 219.
Pług (21)3 Skibowy, tel. 603 465 219.
Kosiarka(21) spalinowa i elektryczna, tel.
603 465 219.
Części (21)do presy Niemki, k.442, tel. 603 465 219.
Sadzarka(21) do ziemniaków, Niemiecka,
Gruse, tel. 603 465 219.
króliki (19) do dalszego chowu lub na tuszki,
tel. 725 895 726.
Kaczki (19) Biegusy Indyjskie, z tego roku,
rasa łatwa w hodowli, odporna na choroby,
mają żywy temperament, są bardzo ruchliwe
i charakteryzują się dużą żernością ślimaków
i owadów. Bardzo chętnie zjadają ślimaki, owady, dżdżownice oraz rzęsę wodną. Są mało
wybredne w pożywieniu, nie latają. Rocznie
znoszą od 270-280 jajek, tel. 600 516 080.

Drewno(22) opałowe, do wędzenia. Drewno w kawałkach 1,5-2 metry .Odbiór i załadunek osobisty w Trzebnicy, tel. 603 283 075.
Choinki (21) cięte oraz do doniczki, cena 40
zł, tel. 783 044 462.

KOREPETYCJE
Ukraiński / Rosyjski (22) Pismo i czytanie, Trzebnica i okolica, tel. 570 313 265.
hiszpański (21) lekcje dla dzieci, młodzieży
i dorosłych, 40 zł/godzina, tel. 605 633 256.
Język hiszpański (19) korepetycje/zajęcia dla młodzieży i dorosłych z dojazdem do
ucznia – 50 zł/godzina, tel. 697 722 995.
Język angielski(16) tel. 607 475 211.
Gra na skrzypcach(16) Muzyk – emerytka udziela lekcji gry na skrzypcach, fortepianie, a także lekcje śpiewu. Prowadzi tez korepetycje dla uczniów szkoły muzycznej. Dla
zestresowanych dzieci i dorosłych zajęcia
z muzykoterapii. Ewentualnie chętni – proszę o uprzednie wysłanie smsa – na każdy
odpowiem tel. 509 170 171.
Fortepian (16) skrzypce, śpiew – muzyk
– emerytka pomoże w ćwiczeniach domowych uczniom szkoły muzycznej. Prowadzi
też zajęcia muzykoterapii dla dzieci i dorosłych. Zgłoszenia wyłącznie po uprzednim
wysłaniu sms (oddzwonię)na tel. 509 170 171.
Matematyka(17) szkoła średnia, matura, tel.
603 548 603.
Język niemiecki (17) nauczycielka pomoże
w nauce języka niemieckiego, tanio już od 20
zł, tel. 783 164 357.
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Króliki (21)dorosłe, tel. 603 465 219.
Kultywator(21)z wałkiem, tel. 603 465 219.
Rozsiewacz(21) nawozu, Polski, po kapital-

Drzwi (21) dębowe, zewnętrzne, bez futryny,
tel. 603 465 219.
Lodówka(20) BOSH, z osobnym zamrażalnikiem, cena 290 zł, tel. 505 838 073.

Młot(20) udarowy, cena 300 zł, tel. 505 838 073.
Myjka(20) ciśnieniowa, karcher, sprawna kompletna, cena 300 zł tel. 505 838 073.
Piece (19) nadmuchowe, 13 sztuk, cena 500 zł /

Filtry(19) żwirowe, 2 sztuki, o pojemności 300

L wody, jeden używany przez rok, cena 2000 zł.
/ sztukę, cena do negocjacji, tel. 608 082 456,
664 024 722.
Linie (19) kroplujące z kroplownikiem, firmy
retia, około 1200m, używane 1 rok, cena 0,50
groszy / sztukę, wąż fi 20, cena 0,50 groszy /
mb, ilość kapilarów około 5 tysięcy, tel. 608 082
456, 664 024 722.
Krajzega(19) kompletna, działająca, silnik
około 5 kw, na siłę, stół metalowy, cena 1000 zł,
odbiór osobisty, tel. 608 082 456, 664 024 722.
Płytki (19) podłogowe w kolorze jasny popiel o wym. 30 x 30 cm, ścienne w kolorze erki
o wym. 20 x 25 cm, tel. 798 263 003.
Pompa(18) cyrkulacyjna CO typ PCO
-25,Oborniki Śląskie, tel. 605 365 312.
Drzwi (18) tanio, w dobrym stanie, poniemieckie drewniane: zewnętrzne o wym. 100x200
cm (prawe) i wewnętrzne o wym. 90x200 cm
(3 pary, prawe), tel. 669 351 078.
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Szafka(18) nocna , cena 70 zł, tel.667 888 993.

Materac(21) lateksowy, BRIZO wraz z pokrowcem, o wymiarach 200x160x16, tel. 534
666 552.
Materac(21) piankowy, KLIO wraz z pokrowcem o wymiarach 200x80x11, tel. 534
666 552.
Fotel(21) żółty, rozkładany wraz z dwoma
poduszkami, tel.534 666 552.
Szafka(21)pod telewizor, firmy BRW z kolekcji Nowy York, wygląda jak nowa . Cena 250
zł, tel. 605 113 822.

Szafka(21) RTV, używana, dębowa, cena 100
zł, tel. 605 113 822.

Komoda(21) dębowa, holenderska, tel. 603
465 219.
Lampa(20) w pełni sprawna, używana lampa
do utwardzania paznokci, zakupiona w Niemczech. Cena 50 zł. Tel. 691 141 985.
PÓŁKA(20) EKLEKTYCZNA, cena 250zł, tel. 694
057 540.

Półka(20) Narożna, cena 100zł, tel. 694 057 540.

urządzenie do ćwiczenia(22) brzuszka, można na nim wykonywać także ćwiczenia
na nogi itp. Jedyny mankament to widoczna
plama po farbie, Trzebnica, bardzo mało używane. Cena 50 zł, tel. 691 141 985.

Pracuj z nami

Akordeon (21) Weltmeister Caprice, 120 basów, 2500 zł, tel. 661 851 943.
Płyty(22) gramofonowe ,winylowe ponad 30
szt., sprawne, używane, nie są porysowane, do
negocjacji. Wśród płyt Pan Tadeusz ! w Trzebnicy. Cena 50 zł wszystkie, tel. 691 141 985.

Operator Maszyn
Pracownik Produkcyjny

Obraz(21) wymiary 84x54cm cena 40zl, tel.
502 244 871.

Lustro(21) Ikea o średnicy 55 cm cena 60 zł,
tel. 502 244 871.
obraz(21) wymiary 60x70cm cena 40zl, tel.
502 244 871.

fotel(18) rozkładany, tapicerowany w kolorze
grafitu, szer.: 103 cm, wys.: 86 cm, gł.: 78 cm.
Odbiór osobisty – Trzebnica, tel. 669 206 280.

Tynk (18) silikonowy, Baumit, kolor 3 odcień
szarości, 3 wiadra po 25 kg, cena za wiadro 60
zł. Odbiór Wysoki Kościół, tel. 691 587 421.
drzwi (18) tanio, w dobrym stanie, poniemieckie, drewniane. zewnętrzne o wym. 100 x 200
cm (prawe) i wewnętrzne o wym. 90 x 200 cm
(3 pary, prawe), tel. 669 351 078.

ROWERY / WÓZKI
Sprzedam

Chodzik (18) 4-kołowy z balkonikiem dla seniora,Oborniki Śląskie, tel. 605 365 312.

RTV / MEBLE / RÓŻNE
Sprzedam
Pistolet(22) wiatrówka, Skif, niesprawny,
kompletny, cena 3000 zł, tel. 576 140 124.
Laptop(22) Lenovo, nowy, nieużywany, cena
1000 zł (w sklepie 1230 zł), tel. 662 016 519.

Adaptery(22) do nosidełka, wózka min. Maxi
Cosi, Salsa, Condor, Turbo, Zoom, Cybex, Kiddy,
Adaptery nie używane. Odbiór i do zobaczenia
w Trzebnicy, cena 40 zł za 2 szt, tel. 691 141 985.

Skuter(21)TGB, tel. 603 465 219.
Rowery(21) miejskie, holenderskie, tel. 603
465 219.
Jeździk (20) motor CROSS, cena 35zł, tel. 603
873 294.

Siedzisko(20) samochodowe, stan dobry,
cena 20 zł, tel. 505 133 755.
.

Maszyna do szycia(21)zabytkowa, Łucznik, tel. 603 465 219.
Kaski (20) na rower, jeden dziewczęcy, czerwono-żółty, drugi młodzieżowy, czarnoszary. Używane. Odbiór w Trzebnicy. Cena
10 zł/szt, tel. 691 141 985.
Filiżanki (20) używane, porcelanowy zestaw
filiżanek i talerzyków – nie jest kompletny, kolor
atramentowy, w Trzebnicy, Cena 15 zł, wszystko. Tel. 691 141 985.
Klatka(20) używana, dla zwierząt, wymiary
35x23 cm, cena 15 zł, tel. 693 790 106.

telefon (19) stacjonarny bezprzewodowy,
stan bardzo dobry, tel. 721 900 693.
samsung (18) galaxy rok 2016, w idealnym
stanie, na gwarancji, cena 650 zł, tel.505 838 073.
Fisharmonia(19) lata 1990, sprawna , cena
1200 zł, tel. 883 433 493.

Nawigacja(22) samochodowa MIO 7500
Spirit, nowa, nieużywana, cena 250 zł, tel. 662
016 519.
głośniki (22) CREATIVE INSPIRE P5800 –
5.1. nowe jednak praktycznie nie używane,
w 100% sprawne, cena 180 zł, tel. 691 141 985.

Segment(17) pokojowy składający się
z trzech części, z których jeden ma elegancką witrynkę. Szerokość każdego z nich to 90
cm a wysokość 218 cm. W kolorze „machoń”,
bardzo pakowne, stan bardzo dobry, tel. 71
312 34 59; 609 396 159.
Szafa(16) metalowa, Trzebnica, tel. 883 394 355.
Stół(16) do warsztatu lub garażu, Trzebnica,
tel. 883 394 355.
Krzesło/stolik(16) do karmienia dzieci,
rozkładany na dwie pozycje: do wysokości
stołu oraz jako stolik z siedziskiem przy podłodze, cena 170 zł, tel. 798 267 177.
urządzenie do ćwiczenia(20) brzuszka, można na nim wykonywać także ćwiczenia
na nogi itp. Do odbioru i zobaczenia w Trzebnicy. Bardzo mało używane. Cena 60 zł, tel. 691
141 985.
meble młodzieżowe (20) Black Red White, seria INDIANA: biurko, półka wisząca, szafka, stan dobry, cena 550 zł, tel 609 959 711.

Panel/Pozytywka(21)zabawka z aktywnościami Fisher Price., wielofunkcyjna; posiada duże lusterko, piszczałkę do naciskania
elementy, muzykę, zasilana na baterie, szelki,
stan bardzo dobry, cena 50 zł, tel. 785 956 184.

Sprzedam
kaski rowerowe (22) jeden dziewczęcy
czerwono-żółty, drugi młodzieżowy czarnoszary. Używane. Odbiór w Trzebnicy. Cena 9
zł/szt, tel. 691 141 985.
Maskotki (22) króliczka wys.40cm cena 10zl,
misia wys.25cm cena 10zl, misia wys.23cm
cena 10zl, misia wys.30cm cena 10zl, tel. 696
427 807.

organy – pianinko(21)dla dzieci, z mikrofonem i taboretem. Cena 80 zł, tel. 605 113 822.

Klatka(20) prawie nowa, dla chomika/myszki, wym. 33x22 cm, cena 40 zł, tel. 693 790 601.
Kolejka(22) na baterię-myszki, Stan dobry,
cena 20zł, tel. 693 790 106.
Stajnia(22) własnoręcznie robiona, cena
30zł i konie 10-15 zł sztuka, tel. 693 790 106.
Śpiworek (21) dziewczęcy. Roz.68/70, kolor
jasny róż zapinany na zamek, z przodu naszywka kotka, stan bardzo dobry, cena 18 zł,
tel. 785 956 184.
Ubranka dla psa(20) 3 ubranka noszone
wcześniej przez mojego psa. Ubranka to 2 sweterki, 1 ubranie jeansowe w środku z polarkiem.
Ubranka na psy typu buldog francuski, mops.
Cena za sztukę 20 zł. Przy zakupie 3 szt. cena na
pewno ulegnie zmianie, tel. 691 141 985.

dekoder(22) sprawny, cyfrowego Polsatu
wraz z pilotem. Bez karty. Cena 30 zł. Tel. 691
141 985.

Gramofon (22) sprawny – należy zakupić
igłę, dwa działające głośniki, w Trzebnicy, Cena
60 zł. Tel. 691 141 985.

AKCESORIA DLA DZIECI

śpiwór (22) dziecięcy, 65x140cm, cena 20 zł,
tel. 693 790 106.

meble (21) pokojowe, zestaw 4 segmenty,
300 zł, tel. 727 502 656.
Biurko(21) 50 x 60 kolor mahoń, (ciemny
brąz), stan dobry, idealne pod laptopa, tel.
781 946 120.
Sofa(21) trzyosobowa, Trzebnica, tel. 798 484 366.

Materac(18) sprężynowy, kieszonkowy, ściągany pokrowiec, nakładka, stan bardzo dobry,
cena 200 zł, tel. 667 888 993.

lalki (22) Barbi, 8-15 zł szt., tel. 693 790 106.

Lampa(21) drewniana w kształcie samolotu,
do pokoju dziecinnego . Cena 100 zł, tel. 605
113 822.

Przeplatanka-Labirynt(21)
firma
Wonder world, stan bardzo dobry, cena 50 zł,
tel. 785 956 184.

Maskotka(21) konik-jednorożec, cena 15 zł,
tel. 693 790 106.
figurki (21) porcelanowe, cena 3-5 zł/szt., tel.
693 79 01 06
Maskotka(21) kłapoucha, wys. około 45 cm,
tel. 693 790 106.
Bajki (21) dla dzieci, cena 5zł/szt. tel. 693 790 106.
Zabawki (21) akcesoria dla dzieci, tanio, tel.
693 790 106.
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Miśki (21) do oddania za darmo, miśki pluszowe. Wszystkie są używane, w super i dobrym
stanie. Należy je przeprać. Oddam, w Trzebnicy, tel. 691 141 985.
Hulajnoga(21) trójkołowa dla dziewczynki, Hello Kitty-różowa, składana, z tyłu hamulec, podświetlane koła przy jeździe, trzy stopniowa regulacja rączki, max. obciążenie-25
kg, cena 60 zł, tel. 785 956 184.
.
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Kocyk (22) Minky wraz z poduszeczką. Stan
idealny, wymiary: niebieski komplet – poduszeczka 30 cm x 38 cm, kołderka 70 cm x 50
cm. Zielony komplet: poduszeczka 30 cm x 23
cm, kołderka 75 cm x 45 cm. Cena za szt 30zł.
Przy zakupie dwóch cena do negocjacji, tel.
691 141 985.
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kokarda do ozdoby np. baldachimu, cena 50 zł,
Trzebnica. tel. 691 141 985.

Pony(20) zestaw koników Pony, w bardzo dobrym stanie, cena 30 zł za kpl, tel. 601 377 908.
Organki (21)Fischer price – cena 50 zł, tel. 505
526 895.

Kurtka(22) zimowa, dla dziewczynki,
roz.158, stan bardzo dobry, cena 35zł, tel. 696
427 807.

Kurtka(22) dla dziewczynki, zimowa,
roz.158, stan bardzo dobry, cena 25zl, tel. 696
427 807.

ZAGINĘŁA K O T K A

Około niedzieli 3 grudnia zaginęła kotka.
Mieszka w Trzebnicy, na ulicy Jędrzejowskiej,
jest kotem wychodzącym, lubi podróżować
autami i wchodzić do obcych mieszkań.
W pobliżu jest Tesco i Biedronka, i właśnie
tam mogła się komuś spodobać. Jest pieszczochem, nie boi się ludzi, ale zdecydowanie
nie jest kotem domowym. W domu czekają
na nią mali właściciele. Wszelkie informacje proszę zgłaszać pod nr tel: 691 997 667.
Kotka jest biała w rude i szare łaty. Ogonek
ma pręgowany. Ma pomarańczową obróżkę
z dzwoneczkiem, lub ślad po niej.

Gabinet

DREWNIANE

Galeria Urody

kosmetyczny

100 %

Edyta Garlińska

DĄB JESION
BUK SOSNA

ul. W. Bochenka 11 d

602 728 266

tel. 725

Trzebnica

cena od 4,5 tys. zł.
tel.

UBRANIA

Rowerek (21) trójkołowy z pozytywką, firma
Winnie the Pooh (Tricco Truck) stan bardzo
dobry, cena 70 zł, tel. 785 956 184.

SCHODY

241 276

Sprzedam

łyżworolki (20) dziewczęce, rozm.26-29.
Stan dobry. Cena 40zł, tel. 664 785 691.
Nosidełko(20) niemowlęce, waga od 0-9kg.
Stan bardzo dobry. Cena 50zł, tel. 664 785 691.

Torba(22) Ben10, cena 20 zł, tel. 693 790 106.

odzież ciążowa(22) rozm. M. Trzebnica,
tel. 691 141 985.
Stroje karnawałowe (22) do wypożyczenia, dla dzieci i dorosłych, Szewce, ul.
Strzeszowska, tel. 602 440 887, 784 523 839,
508 979 046.
Kurtka(22) płaszczyk zimowy dla mamy
i dziecka. Rozm. M. W środku ocieplana miłym miśkiem, cieplutka, ściągana na pasie.
Wkład dla dziecka się odpina i może służyć
jako zwykła kurtka natomiast wkład pasuje
do niektórych innych kurtek. Idealna na zimę.
Kurtka nie była ani razu noszona. Cena 100 zł,
tel. 691 141 985.

zestaw do łóżeczka(22) Ochraniacz
240 cm x 25 cm, poduszeczka 40 cm x 35 cm,
kołderka 65 cm x 70 cm. Komplet to kołderka z poduszką wraz z pościelą. Dodatkowo

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

Kupię / ODDAM / przyjmę

883 38 03 96

Oddam za darmoFotele (21) dwa fotele, rozkładane i sofę rozkładana 2-osobową,
tel. 734 142 261.
Oddam za darmo Meble (21)5 krzeseł, 2
foteliki, łóżko dwuosobowe, tel. 661 851 943.
Przyjmę telefon(19) przyjmę nieodpłatnie telefon i sokowirówkę, tel. 730 777 907.

Firma
Rejestracja

e-mail: firmablyskmn@wp.pl
Firma świadczy usługi:

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE, DOCZYSZCZANIE
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

Trzebnica

Szybko
ul. Kościelna 2
Tanio
tel. 71 312 37 60
Bezpiecznie
kom. 508 621

Sprzedaż Węgla
p.h.u. "jaros" Węgiel z Polskiej Grupy Górniczej
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Zapraszamy po gotówkę
www.lombard66.pl

Kostka / Orzech / Ekogroszek
Miał / Pellet Luzem lub w workach
trzebnica ul. Chrobrego 26
nowa lokalizacja – dawny araj

WUKO Krzysztof Buczek

tel. 609

CZYSZCZENIE
KANALIZACJI

514 915 / 697 011 953

Usługi

wywóz nieczystości
płynnych

obsługujemy gminy:
Trzebnica, Wrocław, Wisznia Mała,
Czernica, Oborniki Śląskie, Zawonia, Kąty Wrocławskie, Długołęka

tel. 601 537 024

ANGIELSKI
TRZEBNICA

40 zł za 60 minut
• nauka dzieci, młodzieży
i osób dorosłych
• pomoc w odrabianiu
lekcji i prac domowych
• 14-letnie doświadczenie

tel. 724

663 557

Piotr Jankowski

Nowy skład opału
Księginice ul. Trzebnicka – teren SKRu

budowlane
malowanie
podłogi
tarasy itp
tel.

513 033 532

atrakcyjne cenY!

Szafy

Szczytkowice 91
tel. 785

wnękowe
meble kuchenne
meble na wymiar

wysoka jakość
indywidualne podejście
pomiar i wycena gratis

tel: 785

339 006

węgiel tylko z polskich kopalni

233 408

GODZINY PRACY: pon-Pt 8-17

SOBOTA 8-14

SERWIS OPON

PROSTOWANIE I REGENERACJA FELG
SERWIS KLIMATYZACJI
W SPRZEDAŻY OPONY NOWE I UŻYWANE
SPRAWDZENIE GEOMETRII tylko 40 zł

Węgiel • kostkA • orzech • ekogroszek • miał

Zapewniamy
profesjonalną
i szybką
obsługę
Z A P R A S Z A M Y !!!

Szczytkowice 91
tel. 785

233 408

GODZINY PRACY: pon-Pt 8-17

Kruszywa • kamień ozdobny • kostka granitowa

SOBOTA 8-14
zapraszamy

tel. 690 294 901 / 570 810 000 / www.wbtech.com.pl

GEOMETRIA 3D NOWOŚĆ 2017

JEDYNE URZĄDZENIE w powiecie trzebnickim

Naprawa

BADAJĄCE GEOMETRIĘ POJAZDÓW W SYSTEMIE 3D!!!

Laptopów
Komputerów PC,
Tabletów, GPS itp.

DWUTYGODNIK SAMORZĄDOWY
GMINY TRZEBNICA

Naprawy sprzętowe
i programowe, wsparcie IT.
Bezpłatna diagnoza

mail: uslugilb@gmail.com

kart sim

domów-mieszkań-biur-budów, mycie okien

LOMBARD 66
Ubranka(22) dla chłopca, roz.68-80, stan
bardzo, dobry. Cena za szt. od 5zl do 10zl, tel.
696 427 807.
buciki (22) firmy Sprandi, roz.23, stan bardzo
dobry, cena 30zl, tel. 696 427 807.

Rampa(21) do zabawy, 8-10szt. tel. 693 790 106.

Maciej Nowak

droga do bezpiecznej gotówki

Suknia(20) komunijna na wzrost 160 cm,
z bolerkiem, torebką, winkiem, tel. 601 592 521.
Wanienka(22) plastikowa, do kąpieli, dla niemowlaka, koloru jasny błękit. Długość 100 cm,
w Trzebnicy. Cena 10 zł, tel. 691 141 985.

tel: 504 016 924
Dojazd Gratis
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Darmowy Kredyt Getin
Banku to oferta, w ramach której prowizja, oprocentowanie
i ubezpieczenie wynoszą dokładnie 0 zł. Bank nie obciąża
kredytobiorcy żadnymi dodatkowymi kosztami. W praktyce
oznacza to, że spłacając kredyt,
oddamy do Banku dokładnie
tyle samo pieniędzy, ile pożyczyliśmy. W zależności od potrzeb, może to być kwota od 500
do 2 000 zł. Okres spłaty wynosi
12 miesięcy, co pozwala na do-

pasowanie wysokości miesięcznej raty do indywidualnych
możliwości kredytobiorcy.
Oferta Darmowy Kredyt
skierowana jest do nowych
Klientów, którzy na dzień złożenia wniosku kredytowego nie
posiadają w Getin Banku żadnego produktu (kredytowego,
depozytowego, kartowego lub
rachunku osobistego). O kredyt
mogą starać się osoby ze stałym
źródłem dochodu, zameldowane w Polsce.

A

sponsorowany

Darmowy Kredyt na Święta!
Za kilka dni Boże Narodzenie - czas odpoczynku
i spotkań z rodziną przy suto zastawionym stole. Dla
wielu z nas to także okres, w którym radość z nadchodzących Świąt przysłaniają myśli: czy organizacja świątecznego śniadania lub zakup prezentów dla
dzieci nie nadwyrężą za mocno domowego budżetu?
Jeśli nie mamy oszczędności, wyjściem z takiej sytuacji może okazać się kredyt gotówkowy. Gdy jednak
zdecydujemy się pożyczyć pieniądze, musimy zrobić
to rozsądnie, żeby po świętach nie martwić się jeszcze bardziej. Dlatego warto skorzystać z Darmowego
Kredytu dla nowych Klientów Getin Banku.

M

Getin Bank kieruje się prostymi i jasnymi zasadami
udzielania kredytów gotówkowych. Dzięki takiemu podejściu, Klienci mogą liczyć na
minimum formalności oraz
wsparcie profesjonalnego Doradcy, który pomaga przejść
przez cały proces kredytowy.
Pozwala to zrealizować wypłatę
środków nawet podczas jednej
wizyty w placówce.
Aby ubiegać się o Darmowy
Kredyt, przyjdź z dowodem
osobistym do placówki Getin Banku w Trzebnicy przy
ul. Daszyńskiego 67, tuż przed
wejściem do Rynku. Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 17:00.
W przypadku dodatkowych
pytań serdecznie zapraszam do
kontaktu.
Doradca kredytowy
Tomasz Ruchała
tel. 663116117

