
Na spotkaniu z mieszkańca-
mi, które odbyło się w minio-
ny wtorek 7 maja burmistrz 
Marek Długozima poruszł 
kilka ważnych tematów.

Mówił o staraniach Trzeb-
nicy o status uzdrowiska, 
budowie drogi ekspreso-
wej, modernizaji przychod-
ni zdrowia, budowie Szkoły 
Podstawowej i Muzycznej 
oraz budowie deptaka. Naj-
więcej emocji wśród samo-
rządowców i radnych opozy-
cyjnych, którzy także przy-
byli na spotkanie, wzbudziła 
kwestia uzdrowiska. Warto 
w tym miejscu przypomnieć, 
że w tym samym dniu i o tej 
samej godzinie poseł M. Ła-
piński zorganizował w swo-
im biurze debatę, której clou 
było także uzdrowisko, ale 
poddane bardzo mocnej kry-
tyce.

Burmistrz natomiast przeko-
nywał, że powstanie uzdro-
wiska nie stoi w sprzeczności 
z koncepcją rozwoju miasta. 

Szerzej na ten temat na stro-
nie 6 oraz 7. 
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O SZKOLE NA SESJI 
Burmistrz wyjaśnił radnym, 
dlaczego zdecydował się na od-
stąpienie od umowy z dotych-
czasowym wykonawcą. Za-
pewnił jednocześnie, że szkoła 
ruszy zgodnie z planem. 
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PLANY SPÓŁKI 
ERGO

Rozmowa z Rafałem Jarosem, 
prezesem gminnej spółki, któ-
ra od niedawna zarządza siecią 
wodno-kanalizacyjną w gmi-
nie Trzebnica
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DBAJĄ 
I OSZCZĘDZAJĄ 

Obiekty sportowe po zimie. 
Porządki, które przynoszą 
oszczędności liczone w tysią-
cach..
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PATRIOTYCZNIE 
W TRZEBNICY

Marsz ulicami miasta, składa-
nie kwiatów pod pomnikiem, 
nabożeństwa w intencji Ojczy-
zny czy niezwykła Msza Kró-
lewska.
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Uzdrowisko nie wyklucza rozwoju 

NR 7 (30)/2013     data wydania 10.05.2013  

Pon. Pizza Margherita za 9 zł* 

Pon.  Sałatki  już od 8 zł *

Wtorek: Makarony już od 14 zł

Środa: Zestaw Gyros + napój 200 ml za 18 zł

Zapraszamy na NOWE wiosenne Promocje w

*Promocja obowiązuje od poniedziałku do czwartku

Kup dwie duże lub małe pizze 
a 3-cią dostaniesz już od 1 zł 
dotyczy. pizzy OSLO, WENECJA, BARCELONA

/  Promocje nie dotyczą Świąt.
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PRZYPOMNIENIE
o konieczności złożenia deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, iż z dniem 15 kwietnia 2013 r. upłynął termin składania deklara-
cji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Do złożenia deklaracji obowiązani są wszyscy właściciele nieruchomości za-
mieszkałych  i niezamieszkałych, niestety znaczna część mieszkańców nie 
wywiązała się jeszcze z tego obowiązku. 
W związku z czym prosimy o jak najszybsze dokonanie formalności zgłasza-
jąc się do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy do pokoju numer 127, 128 i 129 (II 
piętro). 
Niezłożenie deklaracji nie skutkuje uniknięciem opłaty śmieciowej, spowo-
duje natomiast dodatkowe koszty i utrudnienia przy wprowadzaniu nowe-
go systemu.

R E K L A M A
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Już po raz drugi spotkania 
z mieszkańcami organizowane 
przez burmistrza Marka Długo-
zimę oraz posła Marka Łapiń-
skiego odbyły się jednocześnie. 
Najpierw pojawiła się informa-
cja burmistrza o dacie i godzinie 
spotkania, kilka dni później taką 
samą datę i godzinę wyznaczył 
poseł. Przypadek? Zbieżność? 
Nie. Poseł w najświeższym wy-
wiadzie dla swojej gazety stwier-
dził, że, cyt.  A co do terminu, to 
zupełnie nie przeszkadza mi, że 
w tym samym czasie burmistrz 
organizuje swoje wystąpienie. 

Kilka wersów wcześniej żali się 
natomiast na brak zaproszeń 
ze strony gminy, co uniemoż-
liwia mu udział w sesjach rady 
miejskiej oraz w wydarzeniach 
gminnych i szkolnych. Żali się 
na rzetelność gminnych publi-
katorów, a jednocześnie skarży 
się, że został wycięty ze spotka-
nia z marszałkiem Jurkowlań-

cem i pominięto jego wypowie-
dzi. W tym miejscu warto więc 
wyjaśnić – poseł nie był wycięty, 
poseł nie został po prostu sfoto-
grafowany, bo, jak słusznie za-
uważył, było to spotkanie z mar-
szałkiem.  

Nie powinno jednak to martwić 
posła, bo świetnie sobie radzi 
w świecie polityki. Pielęgnuje 
bardzo swój wizerunek polityka, 
który niemalże wszystko może 
i potrafi, człowieka erudyty i z
sercem na dłoni.  Jednym sło-
wem alfa i omega. W każdym 
niemalże wywiadzie i wypowie-
dzi podkreśla swoje zasługi, pre-
zentuje listę spraw i interwencji, 
jakimi się zajmuje. Ot, choćby 
ostatnio – wspomniał o spotka-
niu nie tylko z mieszkańcami 
powiatu, ale z matkami I kwar-
tału oraz działkowcami. Cytu-
jąc posła. […] Warto, by o zda-
niu posła w sprawie przyszłości 
ogrodów działkowych czy poli-

tyki prorodzinnej zainteresowa-
ni dowiadywali się bezpośrednio 
u źródła.[...] 

No i działkowcy się dowiedzieli. 
A oto, co o tym napisali, a wła-
ściwie prezes Prezes OZ PZD we 
Wrocławiu: Poseł Marek Łapiń-
ski na samym wstępie stwierdził, 
że z pełną premedytacją złożył 
podpis pod projektem ustawy 
Platformy Obywatelskiej, uza-
sadniając konieczność likwida-
cji PZD i od podstaw organi-
zowania ładu w prowadzeniu 
ogrodów działkowych przez sto-
warzyszenia w poszczególnych 
ogrodach. 

Dalej czytamy: […] Z wypowie-
dzi posła Łapińskiego wynikało, 
że ma niewielką wiedzę o funk-
cjonowaniu Związku, o zarzą-
dzaniu ogrodami oraz finanso-
waniem inwestycji i remontów 
w ROD, pomimo że jak sam 
poinformował jest działkowcem 
jednego z trzebnickich ogrodów, 
ale w walnym zebraniu i w życiu 
ogrodu nie uczestniczy. […] 

I na koniec: […] Opuszcza-
jąc siedzibę Posła Łapińskiego 
działkowcy odnieśli wrażenie, 

że jest on pod przemożnym 
wpływem innego posła Platfor-
my Obywatelskiej – Stanisława 
Huskowskiego i głównego auto-
ra projektu PO.

Wracając jednak do wtorkowego 
spotkania. A może poseł organi-
zując debatę w tym samym cza-
sie co burmistrz, tak naprawdę 
nie chciał ani pojawić się w gmi-
nie, ani gościć Marka Długozimy  
u siebie. Może to taki taktyczny 
wybieg? Łatwiej jest wtedy, przy 
audytorium mającym zbieżne 
ze swoimi poglądy, krytykować 
poczynania burmistrza, mówić, 
że jest niefajnie, że wszystko 
idzie w złym kierunku, że plany 
burmistrza to zwykłe fanaberie. 
Tyle tylko, że właśnie te „fana-
berie” nikomu nie przeszka-
dzały, gdy burmistrz był jeszcze 
w koalicji z posłem i starostą.  
Ba, nawet sam starosta Robert 
Adach w Strategii Rozwoju Po-
wiatu Trzebnickiego sugeruje, 
że uzdrowisko może przynieść 
nowe miejsca pracy, a na spotka-
niu torpeduje ten pomysł.  

„Zaściankowy Zdrój czy drogi 
do rozwoju nowoczesnej gospo-
darki w Trzebnicy” - to tytuł 

debaty zaproponowanej przez 
posła. I wciąż nie moge oprzeć 
się wrażeniu, że poseł uważa 
Trzebicę za niezbyt chyba rozwi-
nięte miasto. Zaścianek bowiem 
to miejscowość lub środowisko 
zacofane pod jakimś wzglę-
dem. Niefajnie to zabrzmiało, 
tym bardziej, że słowo to stoi 
w sprzeczności z tym, co dzieje 
się w mieście. A dzieje się dużo. 
Czy więc „fanaberie” burmistrza 
są takie złe, skoro miasto kwit-
nie? 

Oczywiście, nie same pomysły 
są filarem rozwoju danej miej-
scowości, ale ludzie, którzy je 
realizują. Ważne, by wierzyli 
w przedsięwzięcie, by pokony-
wali przeszkody, bo te na pewno 
się pojawią, by krok po kroku 
wypełniali swe obietnice. Waż-
ne, by czyny świadczyły o czło-
wieku, a nie obietnice, długie 
przemowy i zapewnienia, że bę-
dzie świetnie.  

Agnieszka Pruszkowska-Jarosz

KOMENTARZ 

Alfa i omega 



My, niżej podpisani mieszkańcy Głuchowa Górnego i rodzice dzieci 
pragniemy wyrazić ogromne oburzenie i niesmak, jaki pozostał w nas 
po przeczytaniu artykułu opublikowanego w Gazecie Nowa. 
Jesteśmy zbulwersowani artykułem, który opisuje to, co rzekomo dzie-
je się wokół długo oczekiwanego przez nas placu zabaw. Informuje-
my, że lokalizacja tego obiektu została zaakceptowana przez większość 
mieszkańców na zebraniu wiejskim długo przed jego powstaniem. 
Anonimowy mieszkaniec mówił o tym, że cyt. “na placu zabaw prze-
bywają pijani i tam oddają mocz”. Otóż jest to absolutne pomówienie 
– nikt i nigdy z nas najbliżej mieszkających nie widział osób nietrzeź-
wych, a tym bardziej załatwiających swoje potrzeby fizjologiczne na
tym terenie (w swietlicy jest toaleta dostepna dla przebywających). 
Od zawsze, kiedy tam powstał sklep spozywczy bawia się dzieci i wów-
czas nikomu z podpisanych w piśmie to nie przeszkadzało, nikt nig-
dy z podpisanych nie widział osób nietrzeźwych i nie interweniował 
w podobnej sprawie. 
Nadmieniamy, że wielu mieszkanców tak wytrwale i długo pracowało 
na wizerunek naszej małej Ojczyzny i jest nam ogromnie przykro, że 
takie artykuły, które nigdy nie powinny powstać, niszczą to, co wypra-
cowały “Dobre Duchy” naszej wioski. 

Podpisy 19 mieszkańców Głuchowa Górnego. 

Oświadczenie

Trwają prace remontowe przy 
ul. Żołnierzy Września, która po 
zakończeniu inwestycji stanie się 
drogą dwukierunkową. Remonty 
infrastruktury drogowej przepro-
wadzane są kompleksowo – z no-
wymi chodnikami, miejscami 
parkingowymi oraz moderniza-

cją sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej. Ponadto, na skrzyżowaniu 
ulic: Obornickiej, Marcinowskiej 

oraz Żołnierzy Września powsta-
je usprawniające ruch drogowy 
rondo.     [kas]

Praca wre na ul. Żołnierzy Września
Ulica Żołnierzy Września jest 
kompleksowo remontowana 
– nawierzchnia jezdni, chodni-
ków, miejsca parkingowe oraz 
sieć wodno-kanalizacyjna. To 
następny po remoncie ul. Kwia-
towej etap prac, dążących do 
utworzenia deptaka na odcinku 
ul. Daszyńskiego.

3trzebnica.pl | facebook.com/trzebnica 
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Utrudnienia w ruchu pojazdów

UWAGA MIESZKAŃCY 
W związku z organizacją I Kolarskiego Kryterium Ulicznego
o „Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica ”
w dniu  19 maja (niedziela) powstaną utrudnienia w ruchu
pojazdów w mieście.

Trasa wyścigu prowadzić będzie ulicami:
Leśną, 1-Maja, Ks.W.Bochenka, Prusicką,
Kościuszki, Wałową, Głowackiego, Polną,
Daszyńskiego, Obrońców Pokoju, Żołnierzy Września,
Chrobrego, Mostową, Armii Krajowej, Szarych Szeregów, 
Sikorskiego, Okulickiego, Armii Krajowej, Korczaka

Zawody odbywać się będą przy ograniczonym ruchu
kołowym, prosimy więc o rozwagę i szczególne zwracanie 
uwagi wyjeżdżając z parkingów, z posesji oraz poruszając
się po mieście.
Prosimy także o cierpliwość i wyrozumiałość.

Organizatorzy

R E K L A M A

24 kwietnia w wyniku konkur-
su na stanowisko dyrektora 
Przedszkola nr 2 w Trzebnicy 
powołano Agnieszkę Paleczek 
– Oświęcimską, która do tej pory 
pełniła funkcję wice dyrektora 
tej placówki. Stanowisko obejmie 
z dniem 2 września br., kiedy to 
na emeryturę odejdzie obecna 
dyrektor Halina Saternus.

Nowa dyrektor ma pełne kwali-
fikacje zawodowe, 11-letni staż
pracy, wyższe wykształcenie 
magisterskie, a także status na-
uczyciela mianowanego. Tak uza-
sadnia decyzję o wzięciu udziału 

w konkursie na dyrektora Przed-
szkola Publicznego nr 2 im. Pol-
skiej Niezapominajki w Trzeb-
nicy: - To mój świadomy wybór.  
Lubię nowe wyzwania i myślę, że 
moje pomysły pozwolą na kiero-
wanie przedszkolem w sposób 
sprawny, innowacyjny i kreatyw-
ny. Oczywiście dla dobra dzieci, 
rodziców, a także całego przed-
szkola i środowiska lokalnego. 
Koncepcje rozwoju dla Przed-
szkola nr 2 formułowane przez pa-
nią Agnieszkę Paleczek oparte są 
przede wszystkim na doświadcze-
niu pracy z dziećmi, ale również 
na sprawowanej przez nią funk-
cji administracyjnej w jako wice 

dyrektor placówki: - Moja wizja 
rozwoju Przedszkola Publicznego 
nr 2 im. Polskiej Niezapominajki 
jest ściśle związana ze strategią 
rozwoju oświaty w gminie, poli-
tyką państwa i priorytetami Dol-
nośląskiego Kuratora Oświaty. 
Chcę, aby pracownicy postrzegali 
przedszkole, jako własne i identy-
fikowali się z nim. Dołożę starań,
aby nasze przedszkole w dalszym 
ciągu było bezpieczne, stwarzało 
dzieciom przyjazne warunki do 
zabawy i edukacji, w którym pa-
nuje przyjazny i życzliwy klimat 
dla dobra wspólnego.

(ewe)

Nowa dyrektor Przedszkola

Burmistrz M. Długozima gratuluje nowej pani dyrektor - Agnieszce Paleczek.

Rondo na skrzyżowaniu Żołnierzy Wrzesnia, Marcinowskiej i Obornickiej.



Dobra ekipa dokończy remont
Pod koniec kwietnia do przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzebnicy Ma-
teusza Stanisza wpłynęły dwa wnioski o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Je-
den z nich złożył burmistrz Marek Długozima i dotyczył informacji na temat 
inwestycji budowy Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej oraz pod-
jęcia decyzji w kilku istotnych sprawach dla gminy. Drugi wniosek wpłynął 
z opozycyjnego klubu i dotyczył tych samych tematów, które zapropono-
wał burmistrz.

Radni koalicji z komitetu burmistrza Marka Długozimy i ugrupowania Trzebnica 2000 Plus podejmują strategiczne dla miasta  decyzje.

ROMAN SKIBA 

Przewodniczący RM Mateusz 
Stanisz zdecydował w oczywisty 
sposób, by połączyć oba wnioski 
i zwołał na wtorek 7 maja jedną 
sesję, której program obejmował 
wszystkie wnioskowane zagad-
nienia. Zresztą na temat przerwa-
nej budowy placówek oświato-
wych, o czym wnosił burmistrz 
w swoim wniosku, chcąc w ten 
sposób zapoznać radnych z ak-
tualnym stanem budowy szkół,  
dyskutowano najdłużej i bardzo 
wyczerpująco. Gdy po trzech go-
dzinach obrad nie było już pytań 
do burmistrza, ani nawet żadnych 
komunikatów okazało się, że klub 
opozycyjny jednak nie wycofuje 
wniosku o „swoją” sesję. Prze-
wodniczący zrobił przerwę, biuro 
rady wydrukowało kilkadziesiąt 
nowych zawiadomień i listę obec-
ności, a po kilku minutach i tak 
wszyscy rozeszli się do domów. 
Przewodniczący Mateusz Stanisz 
musiał otworzyć nową, następną 
sesję, ale za chwilę ją zakończył, 
bo temat był przecież wyczerpa-
ny.

Teraz inwentaryzacja, 
potem przetarg 
Na pierwszej z sesji podjęto kilka 
istotnych decyzji i długo dysku-
towano o przerwanej inwestycji 
budowy Szkoły Podstawowej nr 2 
oraz Szkoły Muzycznej. Burmistrz 
Marek Długozima odpowiadał na 
wszystkie pytania i tłumaczył, 
dlaczego gmina jako inwestor 
zdecydowała się na odstąpienie od 
umowy z tym konkretnym wyko-
nawcą, co wcale nie oznacza, że 
budowa nie będzie kontynuowa-
na. Jest w dalszym ciągu wielka 
szansa, że Szkoła Podstawowa nr 
2 zacznie jednak działać w odre-

montowanej, nowej siedzibie od 
nowego roku szkolnego.
- W ocenie fachowców dobra ekipa 
jest w stanie w ciągu dwóch mie-
sięcy dokończyć remont budynku 
SP 2, a liczymy, że mogłaby zacząć 
prace na początku czerwca. Fak-
tycznie priorytetem będzie teraz 
najpierw uruchomienie Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w nowej siedzi-
bie, a szkoła muzyczna nie jest aż 
tak determinująca. Myślę jednak, 
iż to drugie zadanie również uda 
się zakończyć jeszcze w tym roku, 
a placówka mogłaby zacząć funk-
cjonować później – powiedział 
burmistrz Marek Długozima.
Na budowie trwa teraz inwenta-
ryzacja, która zakończy się w naj-
bliższych dniach. Potem rozpocz-
nie się procedura przetargowa, by 
wyłonić jak najszybciej nowego 
wykonawcę. Wbrew pogłoskom 
inwestycja jest w dosyć zaawan-
sowanym stanie, bo ukończono 
główne roboty budowlane (prze-
budowa), wykonano prace elek-
tryczne i zamontowane instalacje 
centralnego ogrzewania. Na no-
wego wykonawcę czekają głów-
nie takie zadania jak tzw. biały 
montaż w łazienkach, założenie 
stolarki drzwiowej, wykonanie 
elewacji i zagospodarowanie te-
renu wokół budynku. Na dodatek 
nie jest konieczna zgoda nadzoru 
budowlanego na uruchomienie 
placówki, więc przeprowadzka 
i rozpoczęcie nowego roku szkol-
nego 2 września jest jak najbar-
dziej możliwe.
- O odstąpieniu od umowy z do-
tychczasowym wykonawcą zde-
cydowało zagrożenie, że nie zdą-
ży on na czas ukończyć tej inwe-
stycji. Pierwotny termin był do 30 
maja, ale wykonawca miał duże 
opóźnienia. Potem poprosił nas 
o przedłużenie, wyraziełm zgo-

dę na termin maksymalnie do 30 
czerwca. Jednak wykonawca upie-
rał się, że to może być dopiero ko-
niec lipca. Pisemnie nie ustosun-
kował się do naszego pisma. Na 
bieżąco pilotowaliśmy tę budowę, 
najpierw raz w tygodniu, potem 
mieliśmy spotkania codzien-
nie i gdy okazało się, że termin 
30 czerwca może być zagrożony 
odstąpiłem od umowy – mówił 
burmistrz Marek Długozima. 
– Naliczyliśmy wykonawcy kary 
za niewykonanie prac na kwotę 
1,8 mln zł. To jest suma równa 
20 procentom wartości całej in-
westycji. Pewnie sprawa trafi do
sądu i to on rozstrzygnie, kto ma 
racje w tym sporze. Nie jest jed-
nak prawdą, że finansowanie tej
inwestycji jest zagrożone. Gmina 
wydała dotychczas 3 mln 195 tys. 
zł, a w budżecie jest na całość za-
bezpieczona kwota 10 mln zł. Zo-
stały zwiększone wydatki na tzw. 
prace dodatkowe o około 350 tys. 
zł – podkreślił burmistrz.

Z wykonawcą jesteśmy 
rozliczeni
Na pytanie, czy gmina zalegała 
z płatnościami za roboty i czy 
to było przyczyną problemów 
burmistrz zaprzeczył i wyjaśnił: 
- Procedura jest taka, że główny 
wykonawca składa fakturę z ad-
notacją, że rozliczył się z podwy-
konawcami i wówczas gmina pła-
ci taką fakturę. I wszystkie zapła-
ciliśmy. Na budowie było dwóch 
podwykonawców, wiem że mają 
zaległości na około 500 tysięcy 
złotych – powiedział burmistrz 
Marek Długozima.
Podczas dyskusji pojawiły się 
również sugestie, że lepiej było 
wybudować nowy budynek dla 
szkoły. Krytykowano decyzję 
o tej przebudowie i remoncie bu-

dynków przy ul. 3 Maja. Radny 
Idzik przyznał, że nie widzi tej 
szkoły i jest przeciwny budowie 
placu zabaw przy szkole, który 
jest, tak naprawdę, w połowie do-
finansowany przez ministerstwo.
Radny Darowski natyomiast juz 
od dawna w oddanie szkoły do 
użytku  we wrześniu. 
- Mam świadomość odpowiedzial-
ności, ale też widzę jak wielkie są 
potrzeby w naszej gminie i dlate-
go podejmuję trudne decyzje. Do 
tej nowej Szkoły Podstawowej Nr 
2 już zapisano ponad 600 dzieci 
- poinformował burmistrz. Poin-
formował także, że w innej gmi-
nie, która wybudowała obiekt dla 
300 dzieci zapłacila za te inwesty-
cję za 15 mln zł. Radni opozycyjni 
nie mają pojęcia, o czym mówią, 
nie znają realiów. Dlatego doce-
niam zaangażowanie i chęć rad-
nych koalicji z mojego komitetu 
i ugrupowania Trzebnica 2000 
Plus, że podjęli uchwałę o tej in-
westycji. Mam nadzieję, że odda-
nie do użytku nowej siedziby SP2 
pozwoli mieszkańcom docenić 
moja decyzję i nasze ugrupowa-
nia – powiedział burmistrz Ma-
rek Długozima i dodał, zwracając 
się do radnych opozycyjnych: - 
Dzisiaj dziwi mnie państwa za-
chowanie, nastawienie, postawa. 
Nie mówiąc już o tym, co wypi-
suje na ten temat gazeta lokalna. 
Byliście przeciw tej inwestycji, 
głosowaliście przeciw wyemito-
waniu obligacji na sfinansowanie
jej realizacji. To my bierzemy od-
powiedzialność, to my reagujemy 
na potrzeby naszej społeczności: 
dzieci, rodziców, nauczycieli. 
A wy nawet w takiej sprawie nie 
potraficie być konstruktywni
– podkreślił.

Zmiany w budżecie
Podczas sesji radni koalicji przy-
jęli również uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej dla gminy oraz dokonali 
zmian w tegorocznym budżecie, 
między innymi zwiększając wy-
datki na remonty dróg gmin-
nych, przeznaczając pieniądze 
na dostęp do internetu dla szkół 
oraz na program „Radosna szko-
ła”, który zakłada wybudowanie 
placu zabaw dla dzieci przy SP 2. 
Opozycja była przeciw. Na wnio-

sek burmistrza Marka Długozi-
my przyznano również dodat-
kową kwotę 50 tys. zł na remont 
dachu klasztoru boromeuszek. 
Radny Edward Sikora zapytał, 
czy wpłynęły wnioski z innych 
parafii na prace konserwatorskie
w kościołach. Burmistrz odpo-
wiedział, że tak i na kolejnej sesji 
będzie wnioskował o pieniądze 
na malowanie kościołów w Ma-
słowie oraz Głuchowie Górnym. 
Uchwalono również przystąpie-
nie Gminy Trzebnica do Stowa-
rzyszenia Gmin i Powiatów Aglo-
meracji Wrocławskiej. To o tyle 
ważna inicjatywa, że już wkrótce 
w jej ramach samorządy będą się 
starać o pule prawie 500 mln zł 
dotacji z funduszy europejskich. 
Podjęto również uchwałę o opra-
cowaniu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
dla wsi Brzyków.

Podwójna moralność 
radnego
-Czy jest prawdą, że wnieśliście 
skargę do wojewody na studium 
uwarunkowań? - z tym pyta-
niem burmistrz zwrócił się do 
radnego Darowskiego. Włodarz 
przypomniał także, że wojewo-
da nie wniósł do studium uwag 
w terminie ustawowym, zostało 
ono opublikowane w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa 
Dolnoślaskiego i obowiązuje od 
kilku miesięcy. Na jego postawie 
uchwalono plany zagospodaro-
wania przestrzennego, a teraz, jak 
podkreślał burmistrz, radni opo-
zycyjni swoimi działaniami niwe-
lują wieloletni trud pracy. Utrud-
niają w ten sposób mieszkańcom 
możliwość przekształcenia dzia-
łek na nieruchomości budowalne. 
- W mojej ocenie jest to działanie 
destrukcyjne - podkreślił M. Dłu-
gozima. Radny Darowski nie dał 
jednak jednoznacznej odpowie-
dzi w tej sprawie i jedynie przy-
znał enigmatycznie: - Podjęliśmy 
odpowiednie działania. Na te 
słowa zareagował burmistrz mó-
wiąc: - Panie Darowski, ma pan 
podwójną moralność. Do tematu 
jednak powrócimy. 

4 kulturaisport.trzebnica.pl | facebook.com/trzebnicakulturaisport 



5trzebnica.pl | facebook.com/trzebnica 

Główną ideą tego przedsięwzięcia 
jest zaszczepienie kolarskiej pasji 
wśród dzieci i młodzieży. Dlatego też 
organizatorzy zadbają w szczególnie 
o bezpieczeństwo, uczestników, jak 
również o wynagrodzenie im spor-
towych zmagań – dla najlepszych  
w poszczególnych kategoriach wie-
kowych przewidziane są nagrody 
rzeczowe ufundowane przez Gminę 
Trzebnica i sklep rowerowy Har-
fa Harryson Henryka Charuckiego 
– sławy polskiego kolarstwa. Ponad-
to odbędzie się konkurs dla dzie-
ci i młodzieży, w którym nagrodą 
główną będzie profesjonalny rower 
ufundowany również przez Henryka 
Charuckiego. 
Natomiast wśród pozostałych ka-
tegorii przeprowadzony zostanie 
konkurs, w którym nagrodą główną 
będzie profesjonalny zestaw kół ro-
werowych ufundowanych przez bur-
mistrza Marka Długozimę. 
Wyjątkowego prestiżu doda tej im-
prezie - obok wspomnianego Henry-
ka Charuckiego – obecność najwybit-
niejszych polskich kolarzy: Ryszarda 
Szurkowskiego, Jana Brzeźnego, Jana 
Faltyna i innych. 
Jednym z zaproszonych gości będzie 
również nasz krajan, Grzegorz Zie-
liński – sześciokrotny mistrz Polski 
i zdobywca Pucharu Polski w down-
hillu,  który zaprezentuje się w akro-
batyce na rowerze w  towarzystwie 
trialowców. Ponadto podczas im-
prezy wystąpi Trzebnicka Orkiestra 
Dęta z trzebnickimi Mażoretkami.
Dla wszystkich uczestników zawo-
dów przewidziano poczęstunek oraz 

darmowy, godzinny wstęp do  Trzeb-
nickiego Parku Wodnego Zdrój 
Trzebnica. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich Państwa  do uczestnictwa 
w naszej  imprezie, licząc na wspar-
cie rodziców, którzy nie tylko zgłoszą 

swe dzieci do udziału  (patrz: regu-
lamin), lecz także zadbają o kaski 
i ochraniacze dla swoich pociech, co 
warunkuje dopuszczenie do zawo-
dów. Regulamin imprezy i więcej 
informacji znajduje się na stronie 

www.kulturaisport.trzebnica.pl. 
Za jej pośrednictwem można rów-
nież dokonywać zapisów do udziału 
w Kryterium. Można to zrobić także 
bezpośrednio w dniu zawodów na 
godzinę przed startem.

Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima oraz przedstawiciele 
trzebnickich Szerszeni – Bogusław Zieliński i Roman Węglarski, mają 
zaszczyt zaprosić na I  Kolarskie Kryterium Uliczne o Puchar Burmi-
strza Gminy Trzebnica, które odbędzie się 19 maja 2013 r.

Kolarskie zmagania ulicami miasta 
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ROMAN SKIBA 

Cykl spotkań, rozmów, konsul-
tacji pod wspólnym hasłem „Po-
rozmawiajmy” to obietnica, którą 
Marek Długozima konsekwent-
nie realizuje, pełniąc funkcję bur-
mistrza Gminy Trzebnica. Nie 
unika czasem trudnej wymiany 
opinii na każdy temat, bo jak sam 
zaznacza, chce działać coraz bar-
dziej konstruktywnie i dla dobra 
lokalnej społeczności. Mieszkań-
cy to doceniają, bo licznie stawili 
się we wtorek 7 maja w Urzędzie 
Miejskim, by podzielić się swoim 
zdaniem nie tylko z burmistrzem 
Markiem Długozimą, ale również 
z innym urzędnikami, których 
włodarz naszej gminy „ściągnął” 
na to spotkanie. Do dyspozycji 
rozmówców byli również: skarb-
nik gminy Barbara Krokowska, 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Mateusz Stanisz, zastępca bur-

mistrza Jerzy Trela oraz sekretarz 
gminy Daniel Buczak.
Spotkanie poświęcono sześciu 
tematom. Były to następujące 
zagadnienia: starania o status 
uzdrowiska dla Trzebnicy, budo-
wa drogi ekspresowej S 5 i tzw. 
małej obwodnicy Trzebnicy (po-
łączenia dróg nr 5 i 15), moderni-
zacja przychodni zdrowia, budo-
wa deptaka na ul. Daszyńskiego, 
budowa Szkoły Podstawowej Nr 2 
i Szkoły Muzycznej oraz określe-
nie tzw. budżetu obywatelskiego 
w budżecie gminy.
- Miło mi państwa powitać, bar-
dzo się cieszę, że przyjęliście moje 
zaproszenie, bo bardzo mi zależy 
na takich spotkaniach z miesz-
kańcami. Staram się regularnie 

je organizować, od poprzednie-
go w listopadzie nie minęło wiele 
czasu, ale obiecuję już teraz, że 
będą następne – powiedział bur-
mistrz Marek Długozima na po-
witanie.
Najwięcej czasu w prelekcji i dys-
kusji zajął temat „Uzdrowisko 
Trzebnica Zdrój”, bo to zagadnie-
nie niezwykle obszerne i złożone. 
Dlatego też poświęciliśmy mu 
w tym wydaniu gazety osobny 
artykuł. Poniżej relacjonujemy 
spotkanie w pozostałych pięciu 
tematach.

Mała obwodnica
Budowa tzw. małej obwodnicy 
Trzebnicy, czyli drogi która po-
łączy nową trasę S5 z drogą nr 
15 na Milicz, ma olbrzymie zna-
czenie dla mieszkańców naszego 
miasta jak i całej gminy. Przede 
wszystkim znacząco zmniejszy 
ruch tranzytowy przez miasto, 
a centrum Trzebnicy wreszcie zo-

stanie odkorkowane. Będzie rów-
nież impulsem dla inwestorów, by 
właśnie przy tej obwodnicy loka-
lizować potencjalny biznes.
Sama budowa drogi ekspresowej 
S5, którą ma zrealizować GDD-
KiA jeszcze w ciągu tej kadencji 
rządu, jest już długo oczekiwaną 
inwestycją. Przecież miała być 
gotowa na Euro 2012, ale potem 
zrezygnowano z tej inwestycji. 
To również wielka szansa dla 
mieszkańców Trzebnicy, bo zy-
skają znacznie lepszą komuni-
kację z Wrocławiem. Doskonale 
obrazuje to chociażby oddanie 
do użytku trasy S8 na odcinku 
Oleśnica – Wrocław. Dzięki dro-
dze ekspresowej oleśniczanie jadą 
teraz do Wrocławia raptem 10-12 

minut, a nie jak poprzednio, po-
suwając się w korkach nawet po-
nad godzinę.
- Wzdłuż nowo wybudowanej 
drogi ekspresowej S5 zaplanowa-
lismy w studium uwarunkowań 
przestrzennego zagospodaro-
wania nowe tereny aktywności 
gospodarczej służące pod budo-
wę przyszłych fabryk i zakładów 
– powiedział burmistrz Marek 
Długozima.- Stąd moja determi-
nacja w dążeniu do powstania 
węzła trzebnickiego, który będzie 
naszym oknem na świat.Jak pwń-
stwo wiedzą, jedna z działek zna-
lazła juz nabywcę - podkreślił. 

Nowoczesna przychodnia
Jeszcze bliższym mieszkańcom 
był temat modernizacji przychod-
ni zdrowia w Trzebnicy i prze-
kształcenia jej w spółkę prawa 
handlowego ze 100 procentowym 
udziałem gminy. Zebrani w sali 
plenarnej mogli obejrzeć slajdy, 
na których pokazano ostateczny 
docelowy wygląd i wyposażenie 
nowej placówki medycznej. Prze-
kszałcenie w spółkę zwiększy 
możliwości przychodni. Przede 
wszystkim chodzi o rozbudowę, 
lepsze wyposażenie w specjali-
styczny sprzęt, informatyzację 
placówki, co powinno zaowoco-
wać również podniesieniem ja-
kości i szybkości świadczonych 
usług. Oczywiście ważny jest rów-
nież dobry kontrakt z NFZ, który 
zapewni bezpłatny dostęp do le-
karzy specjalistów, ale nie mniej 
istotne są również te wszystkie 
pozostałe działania, pozwalające 
podnieść poziom bezpieczeństwa 
zdrowotnego.
- Przekształcenie przychodni 
w spółkę prawa handlowego po-
zwoli także świadczyć usługi ko-
mercyjne, dzięki czemu placówka  
poszerzy swoją ofertę.  A na tym 
zyskają wszyscy pacjenci, nato-
miast placówka będzie mogła 
podnosić standard usług i wypo-
sażenia – zapowiedział burmistrz 
Marek Długozima. – Rozpoczęte 
przez panią dyrektor Annę Imiel-
ską akcje z cyklu „biała sobota” 
będą kontynuowane. Zresztą już 
widać, jak bardzo one są potrzeb-
ne, jak wiele osób bierze w nich 
udział. Teraz pojawił się pomysł, 
by np. takie akcje organizować 
dla poszczególnych miejscowości 
wiejskich z gminy. Przyjeżdżał-
by po nich autobus i przywoził 
do przychodni na badania. Pod 
kierownictwem pani dyrektor 
Imielskiej przychodnia już się 
zmieniła, a po remoncie napraw-
dę będzie zupełnie odmieniona. 

Remont szkoły 

Burmistrz podczas spotkania po-
informował również mieszkań-
ców na temat inwestycji remontu 
Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły 
Muzycznej. Opowiedział o przy-
czynach wstrzymania prac i pla-
nach ukończenia remontu jeszcze 
przed nowym rokiem szkolnym 
(piszemy o tym w relacji z sesji 
Rady Miejskiej – przyp. red.). - 
Nikt z poprzedników nie zająl się 
tym tematem, a gdy ja podjąłem 
taką decyzje wraz z grupa moich 
radnych, to od razu podniosly sie 
głosy krytyki ze strony opozycji 
- podkreślił. Włodarz odniósł się 
także do jednego z dawnych wy-
wiadów posła Łapińskiego, w któ-
rym to zapowiedział, że w 2000 
roku, gdy był radnym i przewod-
niczącym komisji oświaty zamie-
rza budować szkołę. Było to nawet 
zapisane w strategii oświatowej na 
lata 2000-2006. - Jak dziś  widać, 
na mówieniu się skończyło, jak 
zwykle - zripostował. Odniósł się 
także w tym miejscu do budowy 
basenu i do słów krytyki ze strony 
przeciwników, gdy rozpoczynano 
te inwestycję. - Dziś widać, że ba-
sen działa świetnie, choć nadal 
słyszy się głosy opozycjonistów, 
że przynosi wielomilionowe stra-
ty. To nieprawda - podsumował. 

Budżet obywatelski
- To bardzo ciekawa inicjaty-
wa, by mieszkańcy samodziel-
nie i bezpośrednio decydowali 
o tym, na co chcą przeznaczyć 
część pieniędzy z gminnego bu-
dżetu. Wrocław wyasygnował na 
taki cel 3 mln zł, a miasto Łódź 
aż 20 mln zł. W naszym trzebnic-
kim gminnym budżecie byłaby to 
kwota około 200-300 tys. zł, którą 
już moglibyśmy zapanować w na-
stępnym roku budżetowym 2014 
– powiedział burmistrz Marek 
Długozima.
Głosowanie, czy tez współdecy-
dowanie o wydatku tych kilkuset 
tysięcy złotych odbyłoby się droga 
internetową. Każdy mógłby zgło-
sić pomysł, a potem inni mogliby 
popierać cel konkretnego wydat-
ku. Oczywiście nie chodzi o to, 
by wszystkie pieniądze wydać na 
jedno zadanie, lecz podzielić go 
na kilka najbardziej potrzebnych.

Deptak na ul. Daszyńskiego
Na koniec spotkania gorącą dys-
kusję wywołał jeszcze temat 
budowy deptaka na ul. Daszyń-
skiego. Burmistrz wytłumaczył, 
czemu ma służyć takie rozwią-
zanie. To sposób na uspokojenie 
ruchu drogowego, upiększenie tej 
centralnej części miasta, wreszcie 
umożliwienie również powsta-
nia ogródków restauracyjnych. 
Dodał, że rozumie obawy miesz-
kańców i handlowców, ale zade-

klarował również, że np. będą re-
montowane okoliczne podwórka, 
a jeśli rozwiązanie się nie spraw-
dzi, to niewykluczony jest powrót 
do poprzedniego status quo.
Trzech niezadowolonych miesz-
kańców, którzy pojawili się na 
spotkaniu uważali, że wbrew 
pozorom zamknięcie ulicy dla 
ruchu kołowego jeszcze bardziej 
zakłóci ich spokój. – Kiedyś mieli-
śmy tam sklep nocny z alkoholem 
i wrzaski były całą noc. Jeśli teraz 
będą ogródki przy pizzeriach lub 
restauracjach to dopiero trzeba 
będzie zamykać okna – argumen-
towała jedna z mieszkanek.
- Ja mieszkam na Daszyńskiego 
i przeszkadza mi bardzo ruch po-
jazdów. Trudno się tam spokojnie 
przechadzać, teraz po deptaku 
będzie lepiej – oceniał starszy 
mężczyzna. Mieszkańcy wska-
zywali, że tej zmiany najbardziej 
obawiają się miejscowi handlow-
cy i usługodawcy, którzy twier-
dzą, że jak nie będzie można pod-
jechać autem bezpośrednio pod 
sklep to stracą klientów na rzecz 
dużych marketów.
Radna Wiesława Kucięba sugero-
wała: - To jest dopiero tragedia, 
że pani argumentuje, iż nie może 
dojechać do fryzjera. Czy my 
tymi autami już naprawdę mu-
simy podjechać dwa metry pod 
drzwi, by skorzystać z usługi lub 
pójść do sklepu.
Inny mieszkaniec Trzebnicy 
włączył się w dyskusję słowami: 
- Pomysł deptaka zrodził się już 
w latach 90-tych, ale wówczas nie 
było w Trzebnicy innych miejsc 
do spacerowania. Dzisiaj ludzie 
wolą przechadzki nad stawami 
lub w innych rejonach, nie wiem 
czy zechcą chodzić po deptaku na 
Daszyńskiego? – pytał retorycz-
nie.
Przewodniczący Rady Miejskiej 
przedstawił argumenty „za dep-
takiem”: - Przecież ul. Daszyń-
skiego jest bardzo niebezpieczna. 
Trudno tam spokojnie przejść 
z dzieckiem, ludzie starsi też mają 
problemy z kierowcami. Teraz to 
się zmieni.
- Serdecznie dziękuję Państwu 
za przybycie i wyrażenie swoich 
opinii, są dla mnie bardzo cenne. 
Życie pokaże, czy ta inwestycja 
ul. Daszyńskiego się sprawdzi 
– podsumował spotkanie bur-
mistrz Marek Długozima, który 
potem jeszcze w kuluarach urzę-
du długo rozmawiał w wieloma 
mieszkańcami. Odbierał sugestie 
jak i podziękowania za inwestycje 
i za to, jak zauważalnie zmienia 
się Gmina Trzebnica za jego ka-
dencji.

Spotkanie burmistrza z mieszkańcami
Już po raz kolejny burmistrz Marek Długozima 
zaprosił mieszkańców Gminy Trzebnica na spo-
tkanie. Rozmawiano prawie trzy godziny na wie-
le tematów.

Burmistrz M. Długozima zaprezentował 6 tematów ważnych dla Trzebnicy.

W spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób.

Sekretarz Daniel Buczak przekonuje, że uzdrowisko to dobry pomysł.
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DANIEL BUCZAK 

Trzebnica pochwalić może się 
bogatą tradycją uzdrowiskową. 
Od końca lat osiemdziesiątych 
XIX wieku do czasów II wojny 
światowej Trzebnica wypraco-
wała sobie renomę miejscowo-
ści klimatyczno- uzdrowiskowej 
i ulubionego miejsca wypoczyn-
ku Wrocławian. Główne atuty 
Zdroju Jadwigi w przyciąganiu 
letników i kuracjuszy stanowiły 
według przewodnika „Schlesiens 
Bäder und Sanatorien” (Uzdro-
wiska i Sanatoria Śląska, prze-
wodnik wydany we Wrocławiu 
w 1928 roku): leczniczy klimat, 
bogate w ozon powietrze, kąpie-
le borowinowe i kwasowęglowe, 
kuracje kefirowe, dogodne połą-
czenie komunikacyjne z Wrocła-
wiem, bardzo dobrze wykwalifi-
kowany personel, rozbudowana 
oferta prywatnych pensjonatów 
i restauracji, bogaty program wy-
darzeń kulturalnych, jak również 
unikalne zabytki klasztornego 
miasta. Atuty te pozwalały na 
przyjmowanie w przedwojennej 
Trzebnicy od 4 do 7 tysięcy ku-
racjuszy w trakcie trwania se-
zonu, który trwał od początku 
maja do października. Uzyskany 
status uzdrowiska wygenerował 
wówczas nie tylko liczne miejsca 
pracy przy obsłudze kuracjuszy 
ale przede wszystkim stał się ko-
łem zamachowym dynamiczne-
go rozwoju Trzebnicy. Potrzeba 
profesjonalnej obsługi licznej 
grupy gości z zewnątrz wymusiła 
przyspieszony rozwój niezbędnej 
infrastruktury: gazowni, elek-
trowni, poczty czy połączenia 
wąskotorowego z Wrocławiem. 
Popularność Trzebnicy w połą-
czeniu z uznanymi właściwościa-
mi leczniczymi lokalnego klima-
tu i miejscowych wód przycią-
gały do miasta licznych nowych 
mieszkańców. W opracowaniu 
badacza dziejów Trzebnicy Pana 
Rafała Eysymontta pod tytułem 
„Trzebnica od połowy XVIII wie-
ku do czasów współczesnych” 
opublikowanego w Atlasie hi-
storycznym miast polskich (tom 
IV, zeszyt 3) przeczytać może-
my: „W 1863 r. Trzebnica liczyła 
4311, a w 1875- 4747 mieszkań-
ców. Dopiero rozwój lokalnego 
przemysłu w postaci cegielni, 
tartaku, rzeźni, a zwłaszcza za-
łożenie w 1888 r. uzdrowiska 
spowodowało ponowne przy-
spieszenie ożywienia wzrostu 
ekonomicznego w Trzebnicy; tak 
więc w latach 1880- 1900 liczba 
ludności powiększyła się o pra-
wie 1700 osób, osiągając w 1900 
r. liczbę 6420, w 1910- 7676 osób, 
a w 1936- 9042 mieszkańców”. 
W dalszej części wspomnianego 
opracowania Pan  Rafał Eysy-
montt pisze, że wraz z rozwojem 
zdroju i wzbogacaniem się mia-
sta inwestowano wygenerowa-
ne w ten sposób środki w nową 
infrastrukturę wypoczynkową 
Trzebnicy- zakładano nowe par-
ki i porządkowano skwery. Bez-
dyskusyjnym faktem jest więc 
stwierdzenie, że pełnienie przez 
niemiecką wówczas Trzebnicę 
funkcji uzdrowiska wiązało się 
z przyspieszeniem wzrostu eko-
nomicznego, zwiększeniem liczby 
miejsc pracy, zwiększeniem liczby 
mieszkańców oraz wzrostem do-
chodów miasta i jego obywateli. 
Tradycje uzdrowiskowe Trzebni-
cy nie zakończyły się oczywiście 

wraz z końcem II wojny świa-
towej. Państwowe uzdrowisko 
Trzebnica w przeciągu lat 50, 60 
i 70 ubiegłego wieku rozbudowa-
ło się do jednego z największych 
w kraju ośrodków rehabilitacyj-
no– ortopedycznych dla dzie-
ci. W czasach tych trzebnickie 
uzdrowisko zapewniało pracę 
wielu mieszkańcom naszego mia-
sta i gminy. Niestety Trzebnica 
utraciła status uzdrowiska. Nie 
utraciła jednak unikalnych wła-
ściwości i atutów, które wcześniej 
zapewniały miastu popularność 
wśród kuracjuszy. 
Atutem takim są bezsprzecznie 
wody głębinowe o właściwościach 
leczniczych, które zbadane zosta-
ły w 1977 roku przez wyspecjali-
zowany i upoważniony Instytut 
Balneoklimatyczny z Poznania. 
W wydanej przez Instytut opinii 
o przydatności wody podziemnej 
do celów leczniczych przeczytać 
możemy: „Na podstawie wyni-
ków badań fizycznych i chemicz-
nych stwierdza się, że woda z od-
wiertu IG-1 w Trzebnicy może 
być uznana za swoistą (home-
otermalną, bromkową, borową) 
mineralną wodę leczniczą. Sta-
nowi ona wartościowe tworzywo 
lecznicze i może znaleźć zasto-
sowanie w lecznictwie uzdrowi-
skowym, głównie do celów ką-
pielowych zarówno w basenach 
leczniczo- rehabilitacyjnych jak 
i kąpieli leczniczych w wannach. 
Wartościową cechą tej wody poza 
jej składem chemicznym stanowi 
temperatura wody (37,1ºC), po-
zwalająca na wykorzystanie wody 
w basenach bez uprzedniego 
podgrzewania.” Kolejnym atutem 
Trzebnicy w staraniach o przy-
wrócenie funkcji uzdrowiskowej 
są potwierdzone przez Polską 
Akademię Nauk właściwości 
lecznicze klimatu. W październi-
ku 2012 roku Instytut Geografii
i Przestrzennego Zagospodaro-
wania Polskiej Akademii Nauk 
wydał świadectwo potwierdzają-
ce właściwości lecznicze trzebnic-
kiego klimatu. Potwierdza ono, 
„…że miejscowość Trzebnica, 
położona w województwie dolno-
śląskim, charakteryzuje się wa-
runkami bioklimatycznymi speł-
niającymi normy klimatyczne, 
parametry sanitarne powietrza, 
klimat akustyczny i poziom PEM 
odpowiadają obowiązującym 
dla uzdrowisk normom. Klimat 
Trzebnicy ma właściwości leczni-
cze i profilaktyczne w odniesieniu
do: chorób układu krążenia, cho-
rób narządu ruchu, stanów po-
urazowych, zaburzeń przemiany 
materii, a poprzez zróżnicowane 
bodźce klimatyczne i terenowe 
może także wspomagać leczenie 
zaburzeń układu termoregula-
cyjnego.” Do wymienionych już 
najważniejszych atutów Trzebni-
cy można dodać kolejne: bliskość 
Wrocławia, dobre połączenia 
komunikacyjne Trzebnicy oraz 
interesująca i bogata w zabytki 
historia miasta. Dużym atutem 
Trzebnicy jest również nowocze-
sna infrastruktura wypoczynko-
wo- rekreacyjna, która powstała 
z inicjatywy obecnego Burmistrza 
Pana Marka Długozimy. Wymie-
nić można tutaj między innymi:  
Trzebnicki Park Wodny „Zdrój”, 
zrewitalizowany obszar stawów 
trzebnickich pomiędzy ulicami 
Leśną i Korczaka, zrewitalizo-
wany Las Bukowy- dawny park 
zdrojowy, odnowiona przestrzeń 
miejska (m.in. Park Solidarno-

ści). W związku z tym stwierdzić 
można, że oprócz wymaganych 
w staraniach o status uzdrowi-
ska właściwości leczniczych wód 
oraz klimatu, Trzebnica dyspo-
nuje dużym potencjałem wypo-
czynkowym oraz rozwiniętą in-
frastrukturą rekreacyjną. W tym 
kontekście naturalną konsekwen-
cją posiadania potwierdzonych 
właściwości leczniczych wód oraz 
klimatu, dogodnego położenia 
geograficznego, atrakcyjności tu-
rystycznej, rozwijającego się za-
plecza hotelowego oraz atrakcyj-
nej infrastruktury rekreacyjno- 
wypoczynkowej jest sprawdzenie 
możliwości nadania Trzebnicy 
statusu uzdrowiska. 
Potrzeba przywrócenia miastu 
funkcji uzdrowiskowej i wyko-
rzystania zasobów wód leczni-
czych potwierdzona została przez 
większość dokumentów strate-
gicznych, które do zidentyfiko-
wania mocnych i słabych stron 

Trzebnicy oraz jej szans i zagro-
żeń wykorzystywały popular-
ną metodologię SWOT. Z tego 
względu zapisy o potrzebie wzno-
wienia tradycji uzdrowiskowych 
znajdziemy nie tylko w Strategii 
Rozwoju Miasta i Gminy Trzeb-
nica, czy Strategii Rozwoju Tu-
rystyki Gminy Trzebnica, ale 
również w Strategii Zrównowa-
żonego Rozwoju Powiatu Trzeb-
nickiego w latach 2007-2015. Za-
proponowana przez Burmistrza 
Gminy Trzebnica Pana Marka 
Długozimę droga rozwoju Trzeb-
nicy w kierunku miejscowości 
uzdrowiskowej sprawdzała się 
w przeszłości, ma również szansę 
sprawdzić się obecnie. Co najważ-
niejsze droga rozwoju w kierunku 
miejscowości uzdrowiskowej nie 
zablokuje rozwoju przedsiębior-
czości w Trzebnicy, jak sugerują 
to polityczni adwersarze Bur-
mistrza.  Przeciwnicy koncepcji 
przywrócenia Trzebnicy funkcji 
uzdrowiskowej przeciwstawiają 
jej wizję Trzebnicy jako miejsco-
wości żyjącej z zakładów powsta-
łych wokół planowanej drogi eks-
presowej S5. Prawda jest jednak 
taka, że wizje te nie wykluczają się 
a wręcz przeciwnie mogą się wza-
jemnie uzupełniać potęgując roz-
wój Trzebnicy. Za taką koncepcją 
rozwoju Trzebnicy opowiada się 
Burmistrz Gminy Trzebnica Pan 
Marek Długozima. Potwierdze-
niem tej tezy jest opracowane pod 
nadzorem Burmistrza i uchwa-
lone we wrześniu 2012 roku 
nowe Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Trzebni-
ca. W tym najważniejszym do-

kumencie planistycznym naszej 
gminy zaplanowane zostały roz-
ległe tereny inwestycyjne wzdłuż 
projektowanej drogi ekspresowej 
S5, które utworzą gminną strefę 
aktywności gospodarczej. Tere-
ny te niemal w całości zaprojek-
towane zostały poza granicami 
administracyjnymi Trzebnicy 
i planowanymi strefami ochrony 
uzdrowiskowej, co powoduje że 
w żaden sposób nie będą ograni-
czane przez status uzdrowiska. 
Przeciwnicy pomysłu przywróce-
nia Trzebnicy statusu uzdrowiska 
argumentują, że status ten zablo-
kuje możliwość rozbudowy już 
istniejących na terenie miasta za-
kładów pracy. Argument ten jest 
również nietrafiony. Najbardziej
restrykcyjne zapisy ustawy o lecz-
nictwie uzdrowiskowym dotyczą 
strefy A ochrony uzdrowiskowej. 
W przypadku Trzebnicy strefa 
A ochrony uzdrowiskowej pla-
nowana jest wokół Lasu Bukowe-

go- dawnego Parku Zdrojowego, 
gdzie nie jest planowana działal-
ność przemysłowa. Planowana 
strefa B ochrony uzdrowisko-
wej stanowi natomiast najbliż-
szą otulinę planowanej strefy A. 
Zdecydowana większość miasta 
znalazłaby się w strefie C ochro-
ny uzdrowiskowej, dla której ob-
ostrzenia ustawowe są najmniej-
sze. Jak pokazuje przykład innych 
miejscowości uzdrowiskowych, 
w których w strefach C ochrony 
uzdrowiskowej znajdują się na-
wet podstrefy specjalnych stref 
ekonomicznych w których lokują 
się kolejne zakłady produkcyjne, 
status uzdrowiska nie przekreśla 
możliwości rozwoju przedsiębior-
czości.  Wręcz przeciwnie, odwie-

dzając miejscowości uzdrowi-
skowe możemy przekonać się, że 
przedsiębiorczość lokalna rozwija 
się, a unika się w nich jedynie po-
wstawania uciążliwych zakładów 
przemysłowych, które mogłyby 
negatywnie wpłynąć na lecznicze 
właściwości klimatu i wód. 
Wróćmy jednak do pytania po-
stawionego w tytule niniejszego 
artykułu. Najkrótszą odpowiedź 
na pytanie o powody starania się 
o status uzdrowiska jest stwier-
dzenie, że starania te wynikają 
z potrzeby uzyskania kolejnego 
dodatkowego bodźca do rozwo-
ju Trzebnicy. Nie bez znaczenia 
jest również fakt, że miejsco-
wości uzdrowiskowe otrzymują 
wymierne korzyści finansowe.
Wynikają one z zapisanych w art. 
48 i 49 ustawy uzdrowiskowej  
możliwości pobierania od ku-
racjuszy opłaty uzdrowiskowej 
oraz dotowaniu przez budżet 
państwa działalności uzdrowisk 

w wysokości równej osiągniętym 
wpływom z tytułu opłaty uzdro-
wiskowej. Działalność uzdrowisk 
jest również wspierana przez fun-
dusze z Unii Europejskiej. W ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007- 
2013 do dyspozycji miejscowości 
uzdrowiskowych na Dolnym Ślą-
sku udostępnione zostało ponad 
60 milionów złotych. W kolejnej 
perspektywie finansowej na lata
2014-2020 po raz kolejny plano-
wane są dodatkowe środki dla 
miejscowości uzdrowiskowych. 
Dlatego też warto z tych możli-
wości korzystać. 

Po co Trzebnicy uzdrowisko ?

Gdy w Trzebnicy było uzdrowisko, miasto odnotowywało dynamiczny rozwój

PSS “Społem”  
w Trzebnicy posiada do wydzierżawienia : Restaurację 

Kasztelańska 
ul. Jana Pawła II

Więcej informacji pod nr tel: 71 312 09 36

PSS “Społem” 
w Trzebnicy posiada do wydzierżawienia następujące lokale:

a) 18m2 , 33m2 , 44m2 , ul.Jana Pawła II, na działalność 
 biurową lub usługową;

b) 21m2 , ul. Kościelna na działalność handlową lub 
 usługową;

c) 48m2 , ul. Solna na działalność handlową lub usługową;

Więcej informacji pod nr tel: 71 312 09 36
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Czy przejęcie kanalizacji i wodocią-
gów pod poprzedniej firmy jest wy-
zwaniem? 

Z dniem 1 marca 2013 roku z ini-
cjatywy burmistrza przejęliśmy 
kontrahentów od firmy Usłu-
gi Komunalne WodNiK Sp. z o.
o., która do tej pory świadczyła 
usługi dla mieszkańców gmi-
ny z zakresu dostarczenia wody 
i odbioru ścieków. Niewątpliwie, 
organizacja całego przedsiębior-
stwa działającego na rynku usług 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ście-
ków to wyzwanie zarówno pod 
względem formalnym i organiza-
cyjnym, ale również technicznym 
i inwestycyjnym. Infrastruktura 
wodociągowo-kanalizacyjna, któ-
rą odziedziczyliśmy po spółce to 
przestarzałe sieci, zlokalizowane 
na terenie miasta i gminy Trzeb-
nica, które wymagają natychmia-
stowej konserwacji, a niektóre 
całkowitej wymiany lub renowa-
cji. Mocno wyeksploatowane są 
także stacje uzdatniania wody, 
a i oczyszczalnia ścieków mimo 
że dopiero kilkunastoletnia, wy-
maga wymiany części urządzeń 
mechanicznych. Obecnie najważ-
niejszym zadaniem jest uporząd-
kowanie spraw obsługi Odbior-
ców Usług w zakresie podpisania 
nowych umów i dokonywania 
planowych odczytów wodomie-
rzy. Przygotowujemy także jasno 
określone standardy świadczenia 
usług, wytyczne dla projektantów 
i wykonawców sieci oraz przy-
łączy. Opracowywana jest mapa 
operacyjna sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej. W dalszej kolej-
ności planujemy opracowanie pla-
nu rozwoju urządzeń wodociągo-
wych i kanalizacyjnych dla całej 
Gminy, co pozwoli na prowadze-
nie planowych inwestycji w  roz-
budowę systemu i umożliwienie 
przyłączeń kolejnym odbiorcom. 
Jest wiele problemów i tematów, 
które należy w najbliższym czasie 
opracować i rozwiązać, nie spo-
sób wymienić je jednym tchem 
w tak krótkiej formie. Myślę, że 
burmistrz powołując spółkę wie-
dział, ile jest do zrobienia i chce 
w ten sposób likwidować wielo-
letnie zaniedbania. 
W jakim stanie otrzymali Państwo 
urządzenia i całą sieć? Co jest w naj-
gorszym stanie? Co w najlepszym?

Niektóre odcinki sieci wymaga-
ją natychmiastowego remontu. 
Przestarzała infrastruktura po-
woduje, że wzrasta awaryjność 
sieci, odbija się to przede wszyst-
kim na mieszkańcach. Czasowe 
wyłączenia wody są największą 
bolączką dla ulicy Teatralnej 
i Wojska Polskiego. Priorytetową 
inwestycją jest wymiana tych od-
cinków sieci, w dalszej kolejno-
ści sukcesywnie będą pojawiały 
się kolejne inwestycje. Ponadto 
chcemy przeprowadzić generalne 
remonty stacji uzdatniania wody. 
Ich stan zarówno wizualny, jak 
i techniczny, pozostawia wiele do 
życzenia, odbija się to na jakości 
uzdatnianej wody, na którą na-
rzekają mieszkańcy.
Z czym Państwo mają najwięcej pro-
blemów?

Jesteśmy na etapie wdrażania 
i zapoznawania się z dokumen-
tacją przekazaną z poprzedniej 
firmy. Uszeregowanie wszystkich
danych, zapoznanie się ze sta-
nem technicznym infrastruktu-

ry i uzbrojeniem terenu wymaga 
czasu. Liczymy, że uda się nam 
w szybkim czasie usystematyzo-
wać wszystkie dane, co poprawi 
jakość i szybkość świadczonych 
usług. Chcemy wyjść naprze-
ciw oczekiwaniom mieszkańców 
i inwestorów, tak aby większość 
spraw móc załatwić „na telefon”.
Jakie zadania i prace mają Państwo 
zaplanowane? Będzie budowa no-
wych przyłączy czy raczej remont 
dotychczasowych?

W pierwszej kolejności chcemy 
podjąć się konserwacji tych frag-
mentów sieci, na których awarie 
występują najczęściej. Powta-
rzające się cyklicznie wyłącze-
nia i przerwy w dostawie wody, 
są niekomfortowe zarówno dla 
mieszkańców  gminy, jak i inwe-
storów. Łatanie odcinków przy-
łączy jest tylko tymczasowym 
rozwiązaniem, które nie spraw-
dza się w dłuższej perspektywie 
czasu. Jednocześnie chcielibyśmy 
realizować inwestycje budowy 
kolejnych odcinków sieci kanali-
zacyjnych, zależy nam na skana-
lizowaniu obszarów wiejskich.
Planujemy przeprowadzić moder-
nizacje stacji uzdatniania wody. 
Zmieniły się technologie, dlatego 
chcemy je wdrożyć, aby poprawić 
jakość dostarczanej wody. Mon-
taż nowoczesnych filtrów wpłynie
przede wszystkim na stan, zapach, 
smak, różnice będą odczuwalne 
przez odbiorców wody. Ponadto 
planujemy stopniowo wymienić 
przestarzałą infrastrukturę wo-
dociągową oraz uzbroić mniejsze 
miejscowości w sieć kanalizacyj-
ną. Dostęp do kanalizacji na ob-
szarach wiejskich wpłynie na po-
prawę ochrony środowiska, która 
jest tak restrykcyjnie przestrzega-
na przez Unię Europejską.
Jaki majątek przejął ZGK? Ile jest ki-
lometrów sieci wodociągowej, ile 
kanalizacyjnej? 
Gmina Trzebnica przekazała nam 
do eksploatacji prawie 151 km 
sieci wodociągowej i 41 km sieci 
kanalizacyjnej. Do obu sieci przy-
łączonych jest 54 km przyłączy 
wodociągowych i 19 km przyłą-

czy kanalizacyjnych. Pragniemy, 
aby te wartości w kolejnych latach 
systematycznie przyrastały.
Jak wygląda sytuacja z oczyszczal-

niami?

Aktualnie zarządzamy dwoma 
oczyszczalniami ścieków - tą 
zlokalizowaną na terenie mia-
sta Trzebnica oraz we wsi Skar-
szyn. Oczyszczalnia ścieków przy 
ul. Milickiej, odbiera ścieki od 
mieszkańców miasta Trzebnica, 
wsi Księginice i Kobylice. Aby 
poprawić jej wydajność oraz sku-
teczność musimy ją zmodernizo-
wać. Przez lata od jej budowy roz-
winęły się technologie oczyszcza-
nia ścieków i tym chcielibyśmy 
się w pierwszej kolejności zająć. 
Wymiana urządzeń oraz instala-
cji, pozwoli ograniczyć hałas oraz 
nieprzyjemny zapach. Pozwoli 
również zwiększyć przepustowość 
oczyszczanych ścieków, tym sa-
mym będzie można skanalizować 
kolejne gospodarstwa. Odrębnym 
zagadnieniem jest zagospodaro-
wywanie odpadów powstających 
w procesie oczyszczania ścieków. 
Obecne przepisy dotyczące odpa-
dów, których wdrożenie właśnie 
jest przeprowadzane wymagają 
także odpowiedniego zagospoda-
rowywania osadów ściekowych 
(po 1 stycznia 2013 r. zakaz moż-
liwości ich składowania), skłania-
ją do podjęcia decyzji w sprawie 
budowy instalacji do przetwa-
rzania, np. kompostowni. Spółka 
prowadzi szeroko zakrojone dzia-
łania w kierunku opracowania 
koncepcji budowy instalacji do 
kompostowania osadów ścieko-
wych i innych odpadów ulegają-
cych biodegradacji selektywnie 
zebranych. To też ogromne wy-
zwanie.
A co z cmentarzem. Kto teraz nim za-
rządza?   
Trzebnicki Zakład Gospodar-
ki Komunalnej ERGO Sp. z o.
o. w Trzebnicy, od dnia 5 kwiet-
nia, poza formalnym przejęciem 
zadań z zakresu zarządzania 
cmentarzem komunalnym oraz 
terenem przyległym, realizuje 
obsługę cmentarza komunalnego 
w zakresie utrzymania porząd-
ku i czystości, zieleni oraz dróg, 
chodników, alejek wraz z bie-
żącym wywozem odpadów na 
gminne składowisko. Odbywa 

się to w oparciu o zapisy umowy 
wykonawczej zawartej pomię-
dzy Gminą Trzebnica a Spółką. 
Na przestrzeni roku zarządzania 
cmentarzem, przeprowadzono 

szereg działań służących popra-
wie wizerunku samego obiektu, 
jego bezpieczeństwa oraz funk-
cjonalności. Należy tu wymie-
nić, m.in.: zakup i wyposażenie 
kaplicy w nowe elementy użyt-
kowe i dekoracyjne, po uprzed-
nim zabezpieczeniu-usunięciu 
nieszczelności dachu i odnowie-
niu pomieszczeń, wykonanie 
nawierzchni placu przykaplicz-
nego w technologii mineralno-
-bitumicznej wraz z 6 ławami 
parkowymi, montaż drugiej bra-
my wjazdowej od ul. Spokojnej 
umożliwiającej usytuowanie do-
datkowego kontenera na odpady. 
Równolegle do prowadzonych 
prac opracowano i wdrożono 
regulaminy cmentarza i porząd-
kowy oraz zasady współpracy 
z firmami kamieniarskimi i po-
grzebowymi, a także zakupiono 
oprogramowanie wspomagające 
zarządzanie cmentarzem wraz 
z dostępem do Internetowego 
Systemu Wyszukiwania Osób Po-
chowanych GROBONET (www.
polskie-cmentarze.com/trzebni-
ca/grobonet).
Jakie zadania ma ZGK oprócz obsłu-
gi sieci i cmentarza?

Poza zarządzaniem gminną in-
frastrukturą wodociągowo-ka-
nalizacyjną oraz cmentarzem 
komunalnym, Trzebnicki ZGK 
ERGO realizuje pakiet zadań zle-
conych przez gminę, służących 
głównie zaspokojeniu potrzeb 
wspólnoty samorządowej, z za-
kresu użyteczności publicznej, 
polegających w szczególności na: 
całorocznym utrzymaniu parków 
i terenów zielonych, zimowym 
utrzymaniu chodników, parkin-
gów, schodów i alejek parkowych 
na terenie miasta, utrzymaniu 
czystości na terenie miasta i gmi-
ny Trzebnica,oczyszczaniu dróg 
gminnych, pełną obsługę składo-
wiska odpadów w Marcinowie.
Jak stara jest sieć kanalizacyjna i wo-
dociągowa? Czy właśnie dlatego czę-
sto zdarzają się awarie? 
Wraz z rozbudową miasta i oko-
licznych wsi, następował przyrost 
magistrali wodociągowych i ka-

nalizacyjnych. Najstarsze przyłą-
cza zlokalizowane są w północnej 
części miasta Trzebnica, wybu-
dowane one zostały w ubiegłym 
wieku i powinny być w pierw-

szej kolejności modernizowane. 
Obecnie sukcesywnie wymienia-
na jest sieć wodno-kanalizacyjna 
przy okazji budowy ulic w Trzeb-
nicy.
Przypomnijmy, że miasto i gmi-
na Trzebnica była sukcesywnie 
wodociągowana od lat 70’ ubie-
głego wieku i od tego czasu nie 
interweniowano w stan infra-
struktury. „Łatanie” awaryjnych 
odcinków przyłączy jest roz-
wiązaniem krótkoterminowym, 
w perspektywie czasu pojawia się 
szansa, że podobne zdarzenie po-
nownie wystąpi. Dlatego chcemy 
jak najszybciej wymienić te od-
cinki, które są w fatalnym stanie 
technicznym i regularnie wystę-
pują tu awarie. Wielogodzinna 
przerwa w dostawie wody jest 
największą słabością północnej 
części miasta. Ważne jest szyb-
kie i skuteczne usuwanie awarii, 
dlatego w przypadku zauważenia 
jakiejś nieprawidłowości uru-
chomiliśmy całodobowy numer 
telefoniczny dla zgłaszania za-
uważonych przez mieszkańców 
nieprawidłowości pracy sieci (71 
312 12 16).
Czy w ostatnich pięciu latach doko-
nano  jakichś dużych nakładów? 

Nie mamy wiedzy na temat ja-
kichś szczególnych nakładów 
inwestycyjnych wyasygnowa-
nych przez Spółkę WodNiK na 
infrastrukturę wodociągowo-ka-
nalizacyjną w gminie. Ostatnią 
dużą inwestycją jaką zrealizowała 
Gmina Trzebnica, była budowa 
oczyszczalni ścieków w Skarszy-
nie. Pozwoliło to skanalizować 
obszar wsi Skarszyn oraz otwo-
rzyło drogę do kanalizowania 
Boleścina. Liczymy, że z czasem 
uda się zwiększyć przepustowość 
i będzie można w przyszłości 
zwiększyć liczbę gospodarstw 
podłączonych do kanalizacji.
Jak wygląda sytuacja w mieście, jak 
na wsiach - jeśli chodzi o sprawność 
sieci? Gdzie wygląda to gorzej?

Obszary wiejskie są w dużo lep-
szej sytuacji, jeśli chodzi o spraw-
ność sieci, niż miasto Trzebnica. 
Wodociągowanie okolicznych wsi 
odbywało się na przełomie lat 90 
i wykorzystane ówczesne mate-
riały służą do dziś. Dużo gorsza 
sytuacja występuje na terenie 
miasta. Przestarzała infrastruk-
tura oraz materiały stosowane 
wiele lat temu do budowy przy-
łączy, zwiększają występowanie 
awarii. 
Rozmawiała 

Agnieszka Pruszkowska-Jarosz

Rozmowa z Rafałem Jarosem, prezesem ZGK ERGO, spółki ze stuprocentowym udziałem gminy

Planujemy stopniowo wymieniać przestarzałą infrastrukturę 

Prezes Rafał Jaros.

Burmistrz daje wskazówki prezesowi odnośnie zarządzania mieniem gminnym.



Subiektywnym 
okiem gospodarzaTak rozumiem samorządność

Na łamach poprzedniego wyda-
nia Panoramy Trzebnickiej za-
praszałem Państwa na spotkanie, 
by móc porozmawiać o podejmo-
wanych aktualnie przez gminę 
działaniach. Czas szybko płynie 
i już przychodzi mi podziękować 
za liczne przybycie oraz Państwa 
głosy w dyskusji. Zarówno te po-
pierające moje działania, jak i te 
krytyczne. Każda opinia jest dla 
mnie cenna i jeśli ma meryto-
ryczne uzasadnienie – warta roz-
ważenia. 
Pragnę podkreślić, że jako jedy-
ny gospodarz gminy spośród le-
żących w powiecie trzebnickim, 
organizuję cykliczne spotkania 
z mieszkańcami, ponieważ tak 
rozumiem istotę samorządności 
i demokracji. 
W mojej ocenie mieszkańcy mają 
prawo wiedzieć na jakim etapie są 
inwestycje, których realizację za-
powiadałem w moim programie 
wyborczym na lata 2010 – 2014, 
i które konsekwentnie staram się 
wcielać w życie. Mógłbym oczy-
wiście bazować tylko i wyłącznie 
na powierzonym mi przez miesz-
kańców w wyborach bezpośred-
nich mandacie burmistrza, który 
jest wyraźnym sygnałem akcep-
tacji mojej wizji Trzebnicy na naj-
bliższe lata. 
Ten kredyt zaufania potwierdza 
ponad 86 - procentowe poparcie 
uzyskane w ostatnich wyborach 
samorządowych – najwyższe na 
Dolnym Śląsku. Ale ja ten wy-
nik przyjąłem z dużą wdzięcz-
nością i pokorą. Jest on dla mnie 
ogromnym kredytem zaufania 
od mieszkańców i jednocześnie 
zobowiązaniem, dlatego tym bar-
dziej czuję się w obowiązku spo-
tykania z mieszkańcami i wspól-
nej rozmowy. 
Jest to ważne również dlatego, 
że brakuje merytorycznej dysku-
sji podczas sesji rady miejskiej, 
czego powodem jest notoryczne 

negowanie moich działań przez 
opozycję. 
Pragnę jednak podzielić się z Pań-
stwem na łamach gazety kilkoma 
refleksjami, które pojawiły się po
zakończonym spotkaniu.
Przede wszystkim stało się to, 
czego można się było spodzie-
wać – opozycyjne wobec mnie  
i moich radnych środowisko po-
stanowiło zrobić sobie ze spotka-
nia wiec polityczny. Oczywiście 
kosztem mieszkańców. 
Na czele tego frontu stanął sta-
rosta trzebnicki Robert Adach, 
który przyszedł wraz ze swoim 
sekretarzem i radcą prawnym, by 
po raz kolejny publicznie zanego-
wać jeden z realizowanych obec-
nie pomysłów zapisanych w mo-
im programie wyborczym, a mia-
nowicie przywrócenie Trzebnicy 
statusu uzdrowiska. 
Oczywiście starosta apelował, że 
przyszedł tu, by podjąć meryto-
ryczną dyskusję, a nie uprawiać 
politykę. Wspomniał również, że 
jego administracja odrobiła lekcję 
i sprawdziła wszelkie zapisy usta-
wy związanej z miejscowościami 
uzdrowiskowymi.
 I mimo rzeczowych argumentów, 
przedstawionych przez sekretarza 
gminy Daniela Buczaka, przema-
wiających za podjęciem próby 
przywrócenia miastu utracone-
go statusu uzdrowiska, uparcie 
twierdził, że takie działanie spo-
wolni gospodarczy rozwój Trzeb-
nicy. (więcej o możliwościach, 
jakie daje Trzebnicy  ubieganie 
się o status uzdrowiska na str. 6 
- przyp. red.)
Czy starosta naprawdę sądzi, że 
ludzie nie mają własnego zdania 
i nie potrafią obiektywnie ocenić
faktów? Czy na pewno nie ma 
w tym działaniu polityki? To dla-
czego jego partyjny kolega – poseł 
Marek Łapiński organizuje w swo-
im biurze poselskim spotkanie 
pod nazwą „Zaściankowy Zdrój 

czy drogi do rozwoju nowocze-
snej gospodarki w Trzebnicy?”.  
Na dodatek dziwnym zbiegiem 
okoliczności robi to dokładnie 
w tym samym czasie i tej samej 
godzinie, co dużo wcześniej za-
powiadane spotkanie w Urzędzie 
Miejskim, uniemożliwiając mi 
jednocześnie uczestnictwo w or-
ganizowanej przez niego debacie. 
Dziwne też, że słowa starosty ze 
spotkania z mieszkańcami prak-
tycznie pokrywają się z tym, co 
mówi wspomniany poseł w wy-
wiadzie w ostatnim numerze 
prywatnego tygodnika, któremu 
jeszcze kilka lat temu szefował.  
Próba „torpedowania” działań 
związanych z przywróceniem 
statusu uzdrowiska szła sta-
roście zgodnie z planem aż do 
pewnego momentu, bowiem Ro-
bert Adach tak się zagalopował  
w krytykowaniu pomysłu, że za-
pomniał o jednym, jakże istot-
nym fakcie, o którym dobitnie 
przypomniał mu sekretarz gminy 
Daniel Buczak. 
A mianowicie sekretarz odwołał 
się do „Strategii rozwoju powia-
tu trzebnickiego na lata 2007 – 
2015”, firmowanego przez starostę 
i jego administrację. Jeden z zapi-
sów tego dokumentu mówi (sic!) 
o utworzeniu w Trzebnicy i na te-
renie powiatu uzdrowiska, czego 
efektem będzie rozwój turysty-
ki i zwiększenie miejsc pracy!!! 
Najlepszym komentarzem była 
wymowna konsternacja, która 
zapadła na sali po przywołaniu 
tego zapisu.
Kolejna moja refleksja doty-
czy tego, że starosta oraz radni 
opozycyjni nawet nie próbo-
wali występować w roli miesz-
kańców, tylko przyszli upra-
wiać politykę przedstawiając się  
z pełnionych funkcji. W moim 
odczuciu było to wielce niesto-
sowne i wręcz nieuczciwe wo-
bec pozostałych mieszkańców. 

Starosta przychodzi ze swoim 
zapleczem administracyjnym, 
Karol Idzik głośno i wyraźnie 
przedstawia się zgromadzonym 
jako radny. A wszystko dzieje się 
na spotkaniu z mieszkańcami 
– podkreślam – z mieszkańca-
mi. Stąd mój wielokrotny apel 
o nieuprawianie polityki na tym 
spotkaniu i ciągle aktualne, choć 
jak dotąd niewykorzystane, za-
proszenie dla starosty do mojego 
gabinetu, by omówić różniące nas 
kwestie. Ale po co? Tego nie usły-
szą przyszli potencjalni wyborcy 
i zaprzyjaźniona gazeta lokalna, 
która z kolei nie będzie miała 
następnego sensacyjnego tematu 
z burmistrzem Długozimą w roli 
głównej.
Czy nie jest polityką to, że jed-
nym z głównych przeciwników 
utworzenia deptaka na części 
ulicy Daszyńskiego są radni Ka-
rol Idzik i Jan Darowski, którzy 
dwa lata temu startowali z listy 
wyborczej Komitetu Wyborcze-
go Wyborców Marka Długozimy, 
popierając w pełni mój program 
wyborczy? Czy zapomnieli, że 
ludzie wybrali ich na radnych, 
bo zagłosowali za wspomnianym 
programem, w którym widnie-
je, m.in. zapis o realizacji długo 
oczekiwanego deptaka? Chęt-
nie przypomnę im również inne 
punkty tego programu, których 
stali się zagorzałymi przeciwni-
kami. Niech ich wyborcy sami 
ocenią, czy takie postępowanie 
jest wobec nich uczciwe.
Najważniejszą jednak dla mnie 
refleksją po spotkaniu jest to, by
konsekwentnie dążyć do złożo-
nych w wyborach obietnic. Do-
stałem od mieszkańców kredyt 
zaufania i wyraźny sygnał, że ak-
ceptują oni przyjęty i realizowany 
przez mnie w 2006 roku zrówno-
ważony kierunek rozwoju gminy 
i chcą, bym go kontynuował. Oni 
też mnie z tego rozliczą.

Dałem się poznać jako osoba, któ-
ra dotrzymuje obietnic. W prze-
ciwieństwie do moich politycz-
nych rywali, skupiam się przede 
wszystkim na czynach, a nie sło-
wach. Efekty widać gołym okiem,  
a szczególnie budujące są dla 
mnie głosy mieszkańców, któ-
rzy wracają do naszej Małej 
Ojczyzny z emigracji lub od-
wiedzają po latach swoich bli-
skich, mówiąc, że miasto i gmi-
na zmieniła się nie do poznania, 
że słyszą i czytają o Trzebnicy 
w mediach, że gmina kwitnie  
i ciągle się rozwija. 
Oczywiście opozycja, wspierana 
przekazem prywatnego tygodni-
ka, wyśmiewa i umniejsza zasługi 
moich radnych, urzędników miej-
skich i moje, bagatelizuje zdo-
bywane przez gminę prestiżowe 
nagrody i wyróżnienia w nieza-
leżnych i nieodpłatnych ogólno-
polskich rankingach, nie wnosząc 
jednocześnie własnych konstruk-
tywnych pomysłów i rozwiązań. 
Ja jednak jestem dumny z tego, 
co z pomocą mieszkańców i dla 
mieszkańców udało mi się osią-
gnąć. 
Mam świadomość, że nikt nie jest 
nieomylny, ale nie myli się tylko 
ten, co nic nie robi. 
Czas pokaże, czy podejmowane 
przeze mnie decyzje – czasem 
bardzo trudne – były właściwe. 
Jednego jestem pewny – Trzebnica 
to miejsce, w którym się urodzi-
łem, wychowałem, w którym żyję 
i które kocham, dlatego możecie 
być Państwo pewni, nie pozwolę 
na to, by ten realny skok rozwo-
jowy, który nastąpił w ostatnich 
latach, został zastąpiony pustymi 
i nic nie znaczącymi dla miesz-
kańca frazesami. 

Marek Długozima

 Burmistrz Gminy Trzebnica

9trzebnica.pl | facebook.com/trzebnica 

Zakład Lecznictwa Ambula-
toryjnego w Trzebnicy został 
zaproszony do udziału w pro-
jekcie

”Usprawnienie diagnostyki 
HCV, oszacowanie wystę-
powania HCV w populacji 
ogólnej oraz analiza czynni-
ków związanych z występo-
waniem HCV„ jako jedna z 50 
placówek w całym kraju.

Jego głównym celem jest 
usprawnienie strategii dia-
gnostyki zakażenia wirusem 
zapalenia wątroby C (wzw C, 
HCXV)w populacji ogólnej i w 
efekcie końcowym zmniejsze-
nie niezdiagnozowanej części 
populacji, a także zbliżenie 
standardów diagnozowania za-
każenia tym wirusem do przy-

jętych w krajach rozwiniętych. 
Cele pośrednie to określenie 
częstości występowania zna-
nych czynników ryzyka zaka-
żenia wirusem HCV i opra-
cowanie wskazań do badania 
w kierunku HCV w oparciu 
o indywidualną ocenę ryzy-
ka na poziomie Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej
Do zakażenia wirusem zapa-
lenia wątroby typu C (HCV) 
może dojść podczas zabiegów 
medycznych w szpitalach, 
przychodniach, gabinetach 
stomatologicznych, ale pew-
ną dozą ryzyka obarczone są 
również zabiegi fryzjerskie, 
kosmetyczne, tatuaże. 

Typową cechą zakażenia HCV 
jest jego bezobjawowy prze-
bieg, który może trwać wiele 
lat. Większość osób zakażo-

nych nie jest tego świadoma, 
przez co mogą zakażać innych 
i nie podejmują leczenia. Skut-
kiem przewlekłego zakażenia 
HCV może być marskość wą-
troby, a nawet rak wątrobowo-
-komórkowy. 
Konieczne są badania krwi, 
które pozwolą wykryć zaka-
żenie i dać szansę pacjentowi 
na szybkie rozpoczęcie lecze-
nia. Nie są one powszechne 
i w wielu przypadkach pacjent 
musi za nie sam zapłacić. 
Realizacja projektu rozpoczy-
na się od 13 maja br. 
Oferujemy Państwu bezpłatne 
badania w ramach Projektu. 
Zapraszamy do skorzystania 
z nich.

Zapobieganie zakażeniom HCV
Zbadaj się, wybierz świadomość!



NIE 
SEGREGUJĘ

SEGREGUJĘ

Firma

Jeśli NIE SEGREGUJESZ, opłata wyniesie:

110 l 20 zł

120 l 22 zł

240 l 44 zł

1100 l 202 zł

7000 l 1200 zł

Jeśli SEGREGUJESZ, opłata wyniesie:

110 l 13 zł

120 l 14 zł

240 l 28 zł

1100 l  129 zł

1500 l 176 zł

2500 l 293 zł

7000 l 600 zł

za worek o poj. 80 l  9 zł

za worek o poj. 120 l 14 zł

ODPADY
ZMIESZNANE

BIO ODPADY 
ZIELONESZKŁOTWORZYWAPAPIER

WRZUCAMY:
butelki plastiko-
we, opakowania 
po żywności
kartony i tekturę 
pokrytą folią alu-
miniową, folię, 
puszki

NIE WRZUCAMY:
butelek po ole-
jach, gumy, pu-
szek po farbach, 
opakowań po ae-
rozolach

WRZUCAMY:
butelki i słoiki 
szklane po napo-
jach i żywności

NIE WRZUCAMY:
porcelany i cera-
miki, doniczek, 
żarówek, ekranów 
i lamp telewizyj-
nych, luster

WRZUCAMY:
gazety, książki, 
katalogi, zeszyty, 
papierowe torby 
i worki, kartony 
i tekturę 

NIE WRZUCAMY:
kartonów i tektury 
pokrytej folią alu-
miniową, tłustego 
i zabrudzonego 
papieru, kalek, ta-
pet, odpadów hi-
gienicznych

WRZUCAMY:
trawę, liście, drob-
ne gałęzie

NIE WRZUCAMY:
obierek i resztek 
warzyw i owoców ,
resztek jedzenia 
pochodzenia ro-
ślinnego, skorupek 
jajek.

WRZUCAMY:

pieluchy, odzież, resztki jedzenia, 
dezodoranty

NIE SEGREGUJĘ

18 zł za osobę

SEGREGUJĘ

11 zł za osobę
GMINNY PUNKT 
SELEKTYWNEJ 
ZBIÓRKI 
ODPADÓW

Na terenie Gminy Trzebnica 
utworzony zostanie Punkt 
Selektywnej Zbiórki Od-
padów, do którego NIE-
ODPŁATNIE mieszkańcy 
indywidualni jak i przedsię-
biorcy będą mogli na bie-
żąco oddać:

- odpady zielone (skoszo-
na trawa, gałęzie i liście), 
Dwa razy w miesiącu 
w okresie wegetacyjnym 
roślin tj. od 01.04 do 30.11 
każdego roku lub na bie-
żąco w Gminnym Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów)

- odpady leków przetermi-
nowanych,

- zużyte baterie i akumu-
latory,

- farby, aerozole, kleje, roz-
puszczalniki, kwasy, alka-
lia oraz opakowania po 
nich,

- przeterminowane nawo-
zy i środki ochrony ro-
ślin oraz opakowania po 
nich,

- zużyte opony,
- zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny,
- odpady budowlano-

-remontowe w ilości na 
jedno gospodarstwo do-
mowe w ilości do 1m3 
w roku kalendarzowym,

- lampy fluorescencyjne
i inne odpady zawierają-
ce rtęć (m. in. świetlówki, 
termometry rtęciowe),

- styropian opakowanio-
wy,

- odzież, tekstylia.

Odpady wielkogabaryto-
we i zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny 
odbierane będą również 
przez uprawniony pod-
miot co najmniej raz  
w roku bezpośrednio z po-
sesji.

szkoły
żłobki i przedszkola
szpitale 
hotele
ośrodki opiekuńczo-lecznicze 
usługi noclegowe 
lokale gastronomiczne 
lokale handlowe
zakłady rzemieślnicze
usługowe
produkcyjne
lokale wielkopowierzchniowe  
magazyny
hurtownie
biura
urzędy
przychodnie
gabinety lekarskie
lecznice
apteki 
pomieszczenia biurowe 
związane z wykonywaniem wolnych 
zawodów w odniesieniu do pomiesz-
czeń biurowych i socjalnych

targowiska 
cmentarze 
ogrody działkowe 
obiekty rekreacyjno-sportowe 

PAMIĘTAJ!
- zawsze zgniataj puszki, 

kartony i butelki plasti-
kowe przed wrzuceniem 
do pojemnika, a butelki 
wrzucaj bez nakrętek 
i korków,

- wybierając się na zakupy 
zabieraj ze sobą własne 
siatki,

- zwróć uwagę, co produ-
cent proponuje zrobić 
z opakowaniem po wy-
korzystaniu jego zawar-
tości (zobacz znak na 
opakowaniu).

ŚMIECI
10 kulturaisport.trzebnica.pl | facebook.com/trzebnicakulturaisport 
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- Jest dużo pracy, dlatego prezy-
dium Rady Nadzorczej i prezes 
spółdzielni Marian Błaś zapro-
ponowali mi te obowiązki, bo za-
rząd składający się tylko z preze-
sa i społecznego członka zarządu, 
jakim jest Andrzej Łoposzko, to 
za mało. Przez cały marzec pra-
cowałem w spółdzielni na umo-
wę – zlecenie, gdy funkcjonował 
jeszcze odchodzący na emeryturę 
poprzedni prezes Kazimierz Po-
rowski, więc wówczas poznałem 
zagadnienia, którymi teraz się 
zajmuję – powiedział naszej gaze-
cie Piotr Okuniewicz.
Do jego obowiązków w SM 
w Trzebnicy należą wszelkie 
sprawy techniczne związane 
z remontami i inwestycjami. 
Między innymi nadzoruje plany 
i inwestycje, występuje do odpo-
wiednich organów o niezbędne 

pozwolenia, organizuje i przepro-
wadza przetargi (w zakresie pro-
jektów i wykonania), kontroluje 
bieżący postęp robót oraz doko-
nuje odbiorów prac technicznych. 
Zakres obowiązków jest dosyć 
długi i wiąże się z odpowiedzial-
nością.
Jednym z najważniejszych obec-
nie zagadnień w spółdzielni jest 
właściwe przygotowanie się do 
nowego systemu odbioru i segre-
gacji odpadów. Ustawa zacznie 
obowiązywać już 1 lipca br., a wy-
maga również dużej współpracy 
z gminą, na którą ustawowo na-
łożono szereg obowiązków.
- Musi być dobra współpraca 
pomiędzy spółdzielnią i Gminą 
Trzebnica. Nie wyobrażam so-
bie, by było inaczej. Spółdzielnia 
działa na korzyść spółdzielców, 
a gmina na rzecz wszystkich 
mieszkańców, więc nasze cele się 
jak najbardziej pokrywają. Zresz-
tą, znając burmistrza Marka Dłu-

gozimę i jego zaangażowanie na 
rzecz trzebniczan, jestem pewien, 
że uda się znaleźć rozwiązanie 
i współpracować dla dobra ludzi 
– mówi Piotr Okuniewicz. A pro-
blemy w tej kwestii się pojawiają, 
bo wspomniana ustawa „śmiecio-
wa” to bubel prawny zafundowa-
ny samorządom przez parlament. 
Spółdzielnia np. nie ma możliwo-
ści weryfikacji deklaracji składa-
nych przez jej lokatorów, podob-
nie jak egzekwowania później 
zaległych należności.
Na spotkaniu członków Rady 
Nadzorczej Spółdzielni Miesz-
kaniowej z zastępcą burmistrza 
Jerzym Trelą ustalono, że to gmi-
na Trzebnica zbierze deklaracje 
od spółdzielców. Potem dograne 
zostaną kolejne szczegóły i prak-
tyczne kalkulacje w tej sprawie.
Po zatrudnieniu Piotra Okunie-
wicza w zarządzie Spółdzielni 
Mieszkaniowej ukazały się kry-
tyczne pod jego adresem artykuły 
w prywatnym tygodniku próbu-
jące sugerować, że nie ma on od-
powiednich kwalifikacji, a pracę
zawdzięcza działalności politycz-
nej w Prawie i Sprawiedliwości.
- Dziwi mnie to poszturchiwa-

nie i obrażanie ze strony „Gazety 
Nowej”, bo przecież dziennikarze 
zgodnie z prawem prasowym są 
zobowiązani do rzetelnego zbie-
rania informacji, a tymczasem 
próbują mnie atakować i dys-
kredytować zmanipulowany-
mi zdaniami typu „twierdzi, że 
ma wyższe wykształcenie” lub 
„Okuniewicz nie zna trzebnickiej 
spółdzielni”. A już totalną mani-
pulacją było napisanie, że Prawo 
i Sprawiedliwość jest „mocno 
reprezentowane” w Radzie Nad-
zorczej spółdzielni, podczas gdy 
na 11 osób z tego gremium tylko 

jedna jest członkiem PiS. Fakt, 
że jestem powiatowym radnym 
PiS nikogo nie upoważnia do 
sugerowania, że zatrudnienie za-
wdzięczam politycznej korupcji 
- powiedział Piotr Okuniewicz 
i podsumował: - Ja nie łączę pra-
cy zawodowej z polityką. Nie 
interesuje mnie, kto do czego 
należy, z czym się utożsamia, ja-
kie wartości wyznaje, bo w pracy 
trzeba się koncentrować na obo-
wiązkach zawodowych. Pracuję 
dla spółdzielców, mieszkańców 
i na rzecz firmy, w której jestem
zatrudniony.

Od 1 kwietnia Piotr Okuniewicz został członkiem zarzą-
du Spółdzielni Mieszkaniowej w Trzebnicy. Pełni obo-
wiązki wiceprezesa do spraw technicznych, ma kontrakt 
na pół roku do września.

Nowy wiceprezes spółdzielni mieszkaniowej

Nie łączę pracy z polityką 

Piotr Okuniewicz od niedawna jest w zarządzie trzebnickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej.

Roman Skiba 
Po remoncie i wyposażeniu ścież-
ki biegowe w Lesie Bukowym 
zyskały nowy blask. Naprawdę 
aż chce się tam spędzać wolny 
czas, bo to dobre miejsce zarów-
no do biegania, jak i rodzinnych 
spacerów. Na dodatek dobrze 
wyposażone, bo wybudowano 
barierki, postawiono nowe ław-
ki i drewniane stoły. Pojawiły się 
tablice z mapkami, wytyczające 
trasy biegowe kierunkowskazy. 
Niestety, miejsce to zaczęło przy-
ciągać nie tylko te osoby, które 

poszukiwały tam relaksu i spo-
koju. W zamierzeniu ma to być 
teren dla aktywnej rekreacji, ale 
niektórzy traktują znaczenie tych 
słów na opak.
- Szczególnie w okresie letnim 
i jesiennym patrole Straży Miej-
skiej musiały tam wielokrotnie 
interweniować, bo dochodziło 
nie tylko do aktów wandalizmu, 
niszczenia wyposażenia. Przede 
wszystkim spożywano tam alko-

hol i palono ogniska – powiedział 
Krzysztof Zasieczny, komendant 
Straży Miejskiej w Trzebnicy.
O skali zdziczenia tych wandali 
„relaksujących się inaczej” niech 
świadczy fakt, że pewnej nocy 
spalili oni w ognisku drewnianą 
ławkę i część stołu. A kiedy in-
dziej wyrwali taką ciężką ławę 
i zrzucili na schody. To dobitnie 
uświadamia, że działali z pre-
medytacją, po prostu bezczel-
nie popisywali się swą pogardą 
i aspołeczną postawą oraz celowo 
niszczyli dobro publiczne. Drob-

niejszych szkód było znacznie 
więcej, chodzi głównie o niszcze-
nie koszy na śmieci, tabliczek in-
formacyjnych i map.
Gmina Trzebnica na bieżąco na-
prawiała te szkody, a wykonawcą 
tego zadania jest Zakład Gospo-
darki Komunalnej Ergo, który tuż 
przed tegorocznymi pierwszymi 
leśnymi przedbiegami – cyklicz-
nej biegowej imprezy w Lesie Bu-
kowym – ponownie doprowadził 

ścieżki spacerowe i biegowe do 
stanu używalności. Było jednak 
zbyt grząsko, by usypać nowym 
kruszywem same ścieżki, bo zi-
mowa aura nadszarpnęła ich na-
wierzchnie. Dodatkowo okazało 
się, że ktoś jeździ po nich czasami 
na quadach, co jest oczywiście za-
bronione, ale niestety się zdarza. 
To kolejny „pomysłowy” sposób 
na spędzanie wolnego czasu, że 
aż się załamują ręce.
Na marcowej sesji Rady Miejskiej 
przegłosowano zmiany w tego-
rocznym budżecie gminy, w któ-
rych na naprawy ścieżek w Lesie 
Bukowym zagwarantowano 40 
tys. zł. Okazało się to niezbędne 
wobec skali dewastacji. Jednak od 
razu zrodził się pomysł, by w tym 
roku skuteczniej przeciwdziałać 
tym wszystkim aktom wandali-
zmu i nie dopuścić do ponownej 
dewastacji obiektów w tym jak-
że ładnym zakątku Trzebnicy. 
Postanowiono zamontować tam 
specyficzny monitoring, który nie
jest specjalnie oznakowany, nie 
rzuca się w oczy sprawców, a po-
zwala zarejestrować ich czyny.
- Takich kamer i monitoringu 
używają w lasach leśnicy, którzy 
dzięki temu zdobywają dowody 
na złodziei drewna. Kamera po 
prostu rejestruje przestępstwo, 
twarz człowieka, numer rejestra-
cyjny pojazdu. Dzięki takiemu 
sprzętowi mam nadzieję, że i nam 
uda się namierzyć wandali w Lesie 
Bukowym – powiedział komen-
dant Straży Miejskiej Krzysztof 
Zasieczny.
Strażnicy miejscy będą też od 
początku wiosny częściej patro-
lowali Las Bukowy, ale przede 
wszystkim dzięki sprzętowi mogą 
znaleźć sposób na tych ludzi, 
którzy w tym pięknym zakąt-
ku Trzebnicy postanowili zrobić 
sobie swoistą melinę i dewastują 
otoczenie wybudowane za spore 
pieniądze.

Wandale zniszczyli wielokrotnie nowe części wyposa-
żenia ścieżek biegowych w Lesie Bukowym. Podpalali 
nawet drewniane ławki i stół. Jest pomysł na to, by prze-
ciwdziałać takim zachowaniom, a przede wszystkim 
wykryć sprawców.

Ścieżki pod specjalnym nadzorem
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Organizatorem targów pracy był 
Powiatowy Urząd Pracy w Trzeb-
nicy, który i w tym roku zaprosił 
do wzięcia udziału przedstawi-
cieli trzebnickiej policji. Funkcjo-
nariusze zachęcali mieszkańców 

powiatu do pracy w szeregach 
służby mundurowej.  Podobnie 
jak w ubiegłym roku, stoisko po-
licji cieszyło się bardzo dużym 
zainteresowaniem wśród miesz-
kańców. Rozmówcy mieli pytania 
związane przede wszystkim z co-
dzienną pracą funkcjonariuszy.
Największą grupę zainteresowaną 
pracą w resorcie stanowili młodzi 
ludzie ze szkół średnich i to oni 
mieli wiele szczegółowych pytań 
związanych z procedurą przyję-
cia do policji. Pytali, m.in. jakie 
należy spełnić wymagania, aby 
zostać policjantem, a także jak 
przebiega proces rekrutacji. Poli-
cjanci wręczali zainteresowanym 
broszury, w których zawarte były 
niezbędne informacje.
Dzieci, które towarzyszyły do-
rosłym, otrzymywały od  funk-
cjonariuszy drobne upominki 
–maskotki oraz odblaski przeka-
zane m.in.  przez Urząd Miejski 
w Trzebnicy. 

POLICJA zachęcała do pracy 
w swoich szeregach 
Już po raz drugi trzebnicka KPP zaprezentowała się na targach 
pracy, które odbyły się w Trzebnicy. Podobnie jak w ubiegłym 
roku, policyjne stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowa-
niem wśród mieszkańców.

Mieszkańcy chętnie korzystali z informacji prezentowanych przez policjantów 
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Gdy tylko skończyły się nocne 
mrozy „przedłużonej” zimy od 
razu pracownicy TCKiS rozpo-
częli prace związane z uprząt-
nięciem i uruchomieniem spor-
towych obiektów. Na pierwszy 

ogień poszło sztuczne lodowi-
sko, które działało przez zimę 
na trzebnickim orliku. Trzeba 
było rozmontować sprzęt, za co 
specjalistyczna firma żąda aż 6
tys. zł. Tymczasem pracownicy 
TCKiS samodzielnie we własnym 
zakresie wykonali te czynności 
i zaoszczędzili 5 tys. zł. Pracowali 

równo –zarówno konserwatorzy, 
jak i sam dyrektor oraz menedże-
rowie sportu i kultury. Nie było 
taryfy ulgowej, ale dzięki temu są 
oszczędności w budżecie. Podob-
nie było również przy instalowa-
niu lodowiska na orliku, dzięki 
czemu zaoszczędzono prawie 10 
tys. zł.
Cieplejsze dni pozwoliły również 
rozpocząć zabiegi pielęgnacyj-
ne na wszystkich pozostałych 
boiskach i obiektach. Koszenie 
trawy, która bujnie zaczyna ro-
snąć przy wyższych dodatnich 
temperaturach, to obligatoryjny 
zabieg. Rozpoczęto te prace od 
boiska w Nowym Dworze już 22 
kwietnia. Na Stadionie Miejskim 
Fair Play Arena, gdzie regular-
nie już swe wiosenne mecze grają 
piłkarze czwartoligowej Polonii 
Trzebnica, pielęgnacja jest szcze-
gólnie staranna. Przeprowadzono 
wertykulację, rozsiano nawozy. 
Już od 23 kwietnia trawa jest re-
gularnie zraszana, podczas pracy 
systemu nawadniania nocą wyle-
wa się na boisko kilka kubików 
wody. Na efekty nie trzeba było 
długo czekać i już dziś można się 
przekonać, że trzebnicki stadiom 
ma dobrą, trawiastą nawierzch-
nię. Wszystkie plotki o potrzebie 
jej wymiany, czy grasujących na 
stadionie nornicach trzeba trak-
tować z dużym przymrużeniem 
oka.

Nienaganna jest też po zimie na-
wierzchnia obu sztucznych boisk 
piłkarskich. Pracownicy wykonali 
drobne naprawy, położyli między 
innymi nowe puzzle chodnikowe, 
uprzątnęli nawierzchnię boisk, 
sprawdzili stan wszystkich urzą-
dzeń i całego wyposażenia (m.in. 
metalowych bramek). Odpowied-
nio wcześniej spryskano otocze-
nie detergentami, które mają za-
pobiegać rozrostowi chwastów. 
Dzięki temu boisko jest bezpiecz-
ne dla grających, a jednocześnie 
nie będzie zarastać.
Kolejny ważny obiekt w zarządzie 
TCKiS to wyspa na stawach, gdzie 
w sezonie letnim odbywa się kil-
kadziesiąt imprez. I to nie tylko 
tych organizowanych przez cen-
trum lub gminę Trzebnica, bo ten 

obiekt jest dostępny także dla in-
nych podmiotów, każdy może go 
wynająć na imprezę integracyjną, 
rodzinną lub okolicznościową. 
Na wyspie odbywają się między 
innymi i takie uroczystości, jak 
komunie, imieniny czy poprawi-
ny po weselach. To miejsce nie-
zwykle lubiane przez trzebniczan, 
dlatego też jest oczkiem w głowie 
pracowników TCKiS i burmistrza 
którzy regularnie przed sezonem 
dokonują renowacji infrastruktu-
ry.
Naprawiane są wszelkie pozimo-
we defekty, dwukrotnie malo-
wane są stoły, podłoga i mostek. 
W tym roku również odświeżono 
i pomalowano ogrodzenie wyspy.

Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu we własnym 
zakresie wykonuje część wiosennych porządków 
na obiektach sportowych, którymi zarządza. Dzięki 
czemu uzyskuje oszczędności liczone w tysiącach 
złotych.

Dbają o obiekty i oszczędzają
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Koszenie boiska w Nowym Dworze rozpoczęło prace pielęgnacyjne na tym 
obiekcie.
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Z orlika w szybkim tempie zdemontowano elementy lodowiska. Dzięki pracy 
we własnym zakresie zaoszczędzono sporo pieniędzy.

AGATA STĘPIEŃ 

Wraz z nadejściem ciepłych dni, 
rodzicie coraz częściej spędzają 
czas z dziećmi na placach zabaw. 
Jednymi z najbardziej obleganych 
miejsc są piaskownice, w któ-
rych bawią się zarówno starsze 
jak i młodsze dzieci. Dlatego też 
ważne jest dla bezpieczeństwa 
naszych pociech, aby znajdujący 
się w nich piasek był czysty i re-
gularnie wymieniany.  
Dzieci, zwłaszcza te młodsze 
w ferworze zabawy mogą np. 
poprzez wkładanie rączek do 
buzi wprowadzać do organizmu 

niebezpieczne bakterie, grzy-
by, a nawet pasożyty znajdujące 
się w zanieczyszczonym piasku. 
Dlatego też piaskownica po-
winna być w miarę możliwości 
stale utrzymywana w czystości, 
aby zabawa w niej nie zagrażała 
w żaden sposób zdrowiu dziecka. 
Podstawowym sposobem na za-
chowanie tej czystości jest przede 
wszystkim systematyczna wy-
miana piasku. Co prawda nie ma 
przepisów sanitarno-epidemiolo-
gicznych, które precyzowały by 
jak często taka wymiana powin-
na się odbywać, jednak przyjmuje 
się, iż ze względów higienicznych 
powinna odbywać się ona mini-

mum dwa, a nawet trzy razy do 
roku. Pierwsza wymian powinna 
nastąpić na wiosnę, a następnie 
jeszcze przynajmniej dwa razy 
w sezonie letnim.  
Gmina Trzebnica w tym sezonie 
już o wszystkie podległe jej pia-
skownice zadbała za pomocą Za-
kładu Gospodarki Komunalnej 
ERGO, który zajął się dostarcze-
niem piasku posiadającego od-
powiednie atesty i jego wymianą. 
Drugim z administratorów zaj-
mujących się piaskownicami na 
placach zabaw i podwórkach jest 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lo-
katorsko-Własnościowa w Trzeb-
nicy, która poinformowała nas, 
iż certyfikowany piasek wymie-
niany jest raz do roku i w tym se-
zonie także taka wymiana nastą-
piła. Kontrole stanu sanitarnego 
przeprowadzane są przez Powia-
tową Stację Sanitarno-Epidemiol-
giczną i o ile tylko wyda ona takie 
zalecenie następuje ponowna wy-

miana piasku. Jak uściśliła nam 
Natalia Czajkowska z działu hi-
gieny komunalnej PSSE -  kontro-
le prowadzone przez PSSE mają 
na celu sprawdzenie czy piasek 
nie wykazuje zanieczyszczeń, czy 
zarządcy wymienili po sezonie 
zimowym ten piasek oraz czy jest 
on wymieniany również w sezo-
nie letnim. Sprawdzana jest rów-
nież dokumentacja, tj. faktury 
oraz biologiczna ocena jakości 
tego piasku, która uzyskiwana jest 
od firmy produkującej go. Piasek
taki powinien posiadać certyfika-
ty, atesty, które dopuszczają go do 
użytku w piaskownicach. Losowo 
pobierane są również próbki do 
badań.
Poza samą wymianą piasku 
ważna jest również lokalizacja 
i zabezpieczenie placów zabaw. 
Bezpieczeństwo na części z nich 
zapewniają ogrodzenia, dzięki 
którym do piaskownic nie mają 
dostępu zwierzęta, które mogły 

by załatwiać na piasku swoje po-
trzeby fizjologiczne. Ponadto na
ich terenie powinny znajdować 
się informacje o zakazie wprowa-
dzania zwierząt. W tym wypadku 
ważne również jest zachowanie 
właścicieli czworonogów, którzy 
nie powinni wchodzić ze swoimi 
pupilami na teren placów zabaw, 
a także puszczać ich samopas 
w ich pobliżu. Kał zwierząt mo-
gący zwierać m. in. jaja glisty czy 
tasiemca jest właśnie jednym ze 
źródeł zagrożenia dla bawiących 
się dzieci.
Oprócz wyżej wymienionych 
działań prewencyjnych, istotne 
jest także przestrzegania zasad 
higieny przez samych rodziców, 
którzy powinni dopilnować, aby 
ich dzieci nie tylko nie jadły pod-
czas samej zabawy w piaskowni-
cy, ale również w miarę możliwo-
ści po jej zakończeniu myły ręce, 
co minimalizuje ryzyko dostania 
się piasku do ust.

ROMAN SKIBA 

Okazuje się, że przejście na sygnał 
cyfrowy nie dla wszystkich trzeb-
niczan i mieszkańców takich wsi 
w naszej gminie jak np. Komo-
rowo lub Koniowo, był udany 
i wcale nie poprawił im jakości 
odbioru programów telewizyj-
nych. Wprost przeciwnie muszą 
się oni liczyć z problemami, któ-
re na szczęście są przejściowe i w 

ciągu kilku tygodni powinny zo-
stać rozwiązane.
- W kilku punktach Trzebnicy 
i w niektórych wioskach jest pro-
blem z sygnałem, który dotych-
czas docierał tam z nadajnika 
w Żórawinie, a ten właśnie został 
wyłączony. Miał go zastąpić Mil-
tiplex nadawany ze Ślęży, lecz nie 
do końca jest on skuteczny. Praw-
dopodobnie jest za słaby, dlatego 
gdy nadawca zwiększy jego moc 
to sytuacja się poprawi – powie-

dział naszej gazecie Adrian Zgó-
ra, specjalista z firmy DINO-SAT,
która mieści się w Trzebnicy pod 
adresem Rynek 1 i zajmuje się 
profesjonalnym przestrajaniem 
anten oraz odbiorników. Firma 
nie może narzekać na brak zleceń, 
bo jest ich tak dużo, że na robotę 
trzeba się umawiać z kilkudnio-
wym poślizgiem.
Okazuje się, że w samej Trzebnicy 
i całej naszej gminie można od-
bierać sygnał cyfrowy aż z trzech 
multipleksów: z tego wspomnia-
nego już z góry Ślęża oraz z dwóch 
innych - ze Śremu oraz z Miksta-
tu. Część mieszkańców po stwier-
dzeniu pierwszych problemów za-
częła swe anteny przekierowywać 
na te dwa „poznańskie” nadajni-
ki, ale szybko zorientowała się, 

że z tego powodu w paśmie TVP 
Info straciła odbiór wrocławskich 
Faktów i musi odbierać wiadomo-
ści lokalne z Poznania. Problemy 
mogą dotyczyć również innych 
programów telewizji publicznej, 
takich jak: TVP 1, TVP Polonia, 
TVP Kultura i TVP Historia.
Oczywiście każdy decyduje na 
miarę swoich potrzeb czy dokupi 
dekoder czy też nowy telewizor, 
który jest już przystosowany do 
odbioru sygnału cyfrowego, ale 
nie wszyscy zdają sobie sprawę, 
jak ważna jest w obu przypad-
kach antena. Najlepsza jest taka 
kierunkowa na 1 nadajnik, ale ze 
wzmacniaczem o odpowiedniej 
mocy. I okazuje się, że w takim 
przypadku często robimy błąd 
i…kupiliśmy za mocny wzmac-

niacz. A powinien być taki do 25 
decybeli. Dlatego też w sklepie 
warto o tę sprawę popytać.
- Niestety, bardzo dużo osób na 
ostatnią chwilę zostawiło sprawę 
przełączenia się na sygnał cyfro-
wy i z tego powodu mają pew-
ne problemy. Jednak prawdziwą 
zmorą są tzw. domokrążcy, któ-
rzy sprzedawali nieodpowiedni 
sprzęt, zapewniali, że gwarantu-
ją serwis, a teraz ich telefony są 
głuche. Nie dosyć, że ludzie czę-
sto przepłacili to teraz ja muszę 
poprawiać po tych fachowcach, 
którzy wciskali klientom złe ante-
ny i wzmacniacze – podsumował 
Adrian Zgóra z trzebnickiej firmy
DINO-SAT. Telefon kontakto-
wy naszego rozmówcy to numer 
502 640 940.

Po zmianie sygnału telewizyjnego z analogowego na 
cyfrowy niektórzy mieszkańcy Gminy Trzebnica mają 
przejściowe problemy z odbiorem programów telewizji 
publicznej. Można je rozwiązać korzystając z fachowej 
pomocy. Uwaga na tzw. domokrążców, po których po-
tem trzeba poprawiać robotę.

Przejściowe problemy z sygnałem telewizyjnym

Bezpieczna zabawa 
w  piaskownicy 
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Od prawie 30 lat, bo od roku 1985 
komendantem gminnej ochrony 
przeciwpożarowej jest Kazimierz 
Grabowski, który ma dokładny 
ogląd w tym temacie, gdyż prze-
żył w straży pożarnej różne epo-
ki. – Na pewno straż zmieniła się 
pod względem technicznym, i to 
bez porównania wzrosły możli-
wości sprzętowe do przeprowa-
dzania akcji. Jednocześnie można 
zauważyć, że jednak coraz mniej 
młodych mężczyzn garnie się do 
straży. Młodzież wybiera inne 
formy aktywności lub koncentru-
je się na pracy zawodowej – mówi 
Kazimierz Grabowski i dodaje: 
- Jedno na pewno się nie zmie-
niło: zaangażowanie i oddanie 
tych, którzy do ochotniczej stra-
ży trafiają. Ochotnicze jednostki
to wciąż kuźnie kadr, wykuwają 
ludzi do służby w zawodowych 
jednostkach państwowych.
W Gminie Trzebnica działa dzie-
więć jednostek Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej. Zlokalizowane są 
w miejscowościach; Skoroszów, 
Biedaszków Wielki, Cerekwi-
ca, Domanowice, Marcinowo, 
Szczytkowice, Ujeździec Wiel-
ki, Brzyków i Trzebnica. Siedem 
pierwszych to jednostki typu „S”, 
wyposażone w wozy bojowe i sa-
mochody, a dwie ostatnie to tzw. 

jednostki miejscowego działania, 
które mają do dyspozycji jedynie 
przyczepki ze sprzętem i w razie 
potrzeby przypina się je do sa-
mochodu lub traktora, by ruszyć 
do akcji. W całej gminie jest 237 
strażaków ochotników, w tym 
205 czynnych druhów.
- Kiedyś OSP to było takie po-
spolite ruszenie. Kto dobiegł do 
remizy w odpowiednim czasie 
jechał do pożaru, ratował i poma-
gał jak potrafił. Teraz każdy, kto
wsiądzie do wozu musi być prze-
szkolony, musi mieć ważne bada-
nia lekarskie. Ja jako naczelnik 
jednostki muszę tego pilnować, 
nie mogę brać do akcji przypad-
kowych ludzi – mówi Sebastian 
Skóra naczelnik OSP w Szczytko-
wicach.
Naczelnik OSP w Ujeźdźcu Wiel-
kim Wiesław Nita potwierdza te 
coraz wyższe wymogi stawiane 
druhom-ochotnikom: - Straż za-
kładali nasi dziadkowie, a potem 
w sposób naturalny ten obowią-
zek przechodził z pokolenia na 
pokolenie. I my również się tego 
w oczywisty sposób podjęliśmy, 
ale poprzeczka z każdym rokiem 
jest podnoszona. My ochotnicy 
jesteśmy coraz lepiej wyszkole-
ni, przebadani, mamy też coraz 
lepszy sprzęt i nie mamy powo-
du narzekać. Jest coś takiego 
w człowieku, taka naturalna chęć 

pomocy drugiemu człowiekowi 
w potrzebie i myślę, że z tego po-
wodu OSP nie zaniknie, a będzie 
się jeszcze bardziej profesjonali-
zować.
Gminny komendant Kazimierz 
Grabowski nie ma wątpliwości, że 
poziom wyszkolenia i wyposaże-
nia w sprzęt rośnie: - Robimy bar-
dzo dużo szkoleń, także wspólnie 
z druhami z PSP. I to w wielu 
dziedzinach, bo to zarówno szko-
lenia podstawowe, jak i specjali-
styczne np. z pierwszej pomocy, 
dzięki temu choćby w OSP Sko-
roszów jest aż 8 ratowników me-
dycznych i ta jednostka, która jest 
też dobrze wyposażona sprzętowo 
może funkcjonować w krajowym 
systemie ratowniczo-gaśniczym 
– podkreśla Kazimierz Grabow-
ski. Nie chce mówić o szczegó-
łach wyposażenia konkretnych 
jednostek z jednego prostego po-
wodu, bo to wskazówka dla zło-
dziei. Gdy strażacy zaczęli się na 
internetowych forach wymieniać 
informacjami na temat sprzętu 
od razu nasiliły się próby włamań 
do konkretnych remiz. Niestety, 
taka jest rzeczywistość, że zło-
dzieje również śledzą internetowe 
fora i nie mają skrupułów.
- Bardzo pomaga nam Gmina 
Trzebnica, bo przecież cała OSP 
jest na gminnym budżecie. Bur-
mistrz Marek Długozima docenia 
naszą rolę i dostrzega potrzeby 
związane z bezpieczeństwem 
przeciwpożarowym, dlatego je-
steśmy bardzo wdzięczni za do-
posażenie jednostek. Nie chodzi 
zresztą tylko o sprzęt, bo to wła-
śnie gmina opłaca druhom ba-
dania lekarskie, ubezpieczenia, 
umundurowanie, jak również 
ekwiwalent za poszczególne ak-
cje, który teraz wynosi 15 zł za 
godzinę. Jednak w przypadku 
OSP nie chodzi przecież tylko 

o same akcje, bo wyraźnie widać, 
że tam, gdzie we wsi jest OSP to 
jest również i inna działalność: 
kulturalna, kościelna, państwo-
wa – mówi komendant Kazimierz 
Grabowski.
Druhowie z jednostek OSP 
w Gminie Trzebnica rocznie 
uczestniczą w około stu wyjaz-
dach. Oczywiście mają one różny 

charakter, nie tylko są to przecież 
wielkie pożary, bo strażacy po-
magają też w innych akcjach. Jed-
no jest pewne, co także zawodowi 
strażacy podkreślają, że ochot-
nicy z OSP są bardzo wartościo-
wymi partnerami, a nierzadko 
nawet lepiej sobie radzą w ak-
cjach od zawodowców. Są dobrze 
wyposażeni, wyszkoleni: Gmina 
Trzebnica przeprowadziła kapi-
talne remonty we wszystkich re-
mizach, wcześniej Domanowice, 
a teraz Marcinowo zyskały nowe 
siedziby OSP. W Szczytkowicach 
wyremontowano wóz terenowy, 

który w wielu interwencjach na 
podmokłym terenie radzi sobie 
najlepiej.
Naczelnik OSP Skoroszów Tade-
usz Klepajczuk słusznie zauwa-
żył: - Dawna idea powstania OSP, 
która mówiła, by bronić przed 
ogniem na własnym terenie, teraz 
zatacza już szersze kręgi. Dzięki 
wsparciu samorządu mamy dobrą 

remizę, wyposażony samochód, 
jesteśmy przeszkoleni i możemy 
pomagać ludziom, działając tak 
jak nasza jednostka nawet w kra-
jowym systemie ratowniczo-ga-
śniczym. Każdy strażak ma chęć 
pomagania ludziom i od tego się 
zaczyna. A to czy młodzi będą 
się garnąć do straży wiele zależy 
od środowiska. Tam, gdzie działa 
straż, zainteresowanie jest więk-
sze i młode chłopaki połykają 
bakcyla strażackiego – podkreślił 
naczelnik Tadeusz Klepajczuk.

Strażak pomaga ludziom
Święty Florian jest patronem strażaków, dlatego 4 maja 
odchodzą oni swe święto: Dzień Strażaka. Strażakiem 
trzeba się urodzić, mieć ten „dryg”, impuls, by być go-
towym nieść pomoc i ratunek innym ludziom. Nie każ-
dy potrafi na to się zdecydować, działając nierzadko
z narażeniem własnego zdrowia. Jaka jest kondycja 
i rzeczywistość naszych strażaków w Gminie Trzebnica. 
Zarówno tych z ochotniczych hufców, jak zawodowych 
druhów.

Do wozów bojowych straży chłopcy garną się od najmłodszych lat.

Jaka jest sytuacja pod względem 
bezpieczeństwa ppoż. na naszym 
trzebnickim podwórku?

- Mogę z czystym sumieniem 
i odpowiedzialnością powiedzieć, 
że obowiązki w tym zakresie są 
w pełni realizowane zarówno 
przez Państwową Straż Pożarną 
jak i jednostki ochotniczej straży 
pożarnej. I to na wszystkich po-
ziomach czy to rozpoznawczym, 
czy operacyjnym. Dyżurny na 
Stanowisku Kierowania ma bez-
pośredni kontakt z najbliższymi 
terytorialnie jednostkami OSP 
z całego chronionego przez nas 
terenu. Jednostki te mogą być 
dysponowane w każdej chwili, 
w zależności od potrzeb. Mamy 

teraz sezon wypalania traw, 
wcześniej monitorowaliśmy za-
grożenie powodziowe, a zdarze-
nia powstają w kilku odległych 
miejscach jednocześnie, dlatego 
też wsparcie w tych działaniach 
jednostkami OSP jest konieczno-
ścią. Ponadto procedury nakazu-
ją, by dysponować do zdarzeń za-
wsze najbliższą jednostkę ochro-
ny przeciwpożarowej. Przy okazji 
chcę przypomnieć o trwającej 
w całym kraju kampanii i zaape-
lować do naszych mieszkańców, 
by zaprzestali wypalania traw 
i innych pozostałości roślinnych. 
Ogień może przenieść się na lasy, 
a nawet budynki gospodarcze 
i mieszkalne. Już wielokrotnie 

zdarzały się pożary, które gasi-
liśmy przy granicach posesji czy 
lasu. Ponadto akcje te angażują 
znaczne ilości ludzi i sprzętu, co 
powoduje, że koszty działań są 
ogromne. Corocznie z dymem 
idzie wiele milionów złotych.
Czyli współpraca ze strażakami 
ochotnikami układa się dobrze?

Z jednostkami OSP współpraca 
jest bardzo dobra. Wiele z nich 
włączono do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego, co ma 
olbrzymie znaczenie dla bezpie-
czeństwa mieszkańców. Są wypo-
sażone w dobry sprzęt oraz mają 
odpowiednio przygotowanych 
i wyszkolonych ludzi. Nie mamy 
problemów ze współpracą, i co 
ważne samorządy łożą pieniądze 
na wyposażenie, dzięki czemu na 
terenie całego powiatu trzebnic-
kiego przez 24 godziny i przez 356 
dni w roku jesteśmy odpowiednio 
przygotowani, by natychmiast re-
agować, gdy obywatel jest zagro-
żony.
Naszą gazetę najbardziej interesuje 
sytuacja w Gminie Trzebnica: czy na 
naszym terenie również jest bez-
piecznie i jest Pan zadowolony ze 
współpracy?

- Jak już wspomniałem z Gminą 
Trzebnica współpraca również 
układa się bardzo dobrze i to na 
wielu płaszczyznach. Począw-
szy od kontaktów z Komendan-
tem ochrony przeciwpożarowej 
w Gminie Trzebnica Kazimie-

rzem Grabowskim aż do działań 
na miejscu zdarzenia. W wielu 
akcjach gaśniczych doskonale 
sprawdzają się gminne jednostki 
OSP, również te skromniej wy-
posażone. Nikomu nie można 
odmówić zaangażowania i umie-
jętności gaśniczych.
Świetnie układa się także współ-
praca z burmistrzem Markiem 
Długozimą, który jest świadom 
stanu ochrony przeciwpożaro-
wej w gminie i potrzeb jednostek 
OSP. Doskonale zdaje sobie spra-
wę, że odpowiednie wyposażenie 
oraz wyszkolenie ma wpływ na 
bezpieczeństwo mieszkańców. 
Rozumiemy, że budżet gminy jest 
bardzo napięty, że liczy się każda 
złotówka, tym bardziej jesteśmy 
wdzięczni Panu Burmistrzowi za 
wsparcie zakupu nowego samo-
chodu dla KP PSP w Trzebnicy. 
Koszt zakupu jednego samocho-
du gaśniczego średniego to oko-
ło 700 tysięcy złotych. Aby uzy-
skać dofinansowanie musieliśmy
w powiecie zebrać 200 tysięcy 
złotych, co udało się przy solidar-
nym działaniu wszystkich włoda-
rzy naszego powiatu. A rachunek 
jest prosty: zyskujemy 500 tysięcy 
złotych w nowym sprzęcie, który 
będzie służył całemu naszemu 
społeczeństwu.
Czego się życzy strażakom w dniu ich 
święta?

Podobnie jak lotnikom: tyle samo 
powrotów z akcji, co wyjazdów. 

Ta praca do bezpiecznych nie na-
leży, bo my strażacy wchodzimy 
przecież tam, skąd wszyscy ucie-
kają. Na szczęście nie mieliśmy 
dotąd poważnych wypadków, 
choć zdarzały się kontuzje. I wła-
śnie uniknięcia wypadków, czyli 
zdrowia życzę wszystkim straża-
kom z okazji ich święta.
Rozmawiał Roman Skiba

Ochotnicy dają wsparcie
Rozmowa z mł. bryg. Bogusławem Brudem, Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy

Komendant powiatowy Bogusław Brud.

W Komendzie Powiatowej PSP 
Trzebnica pracuje 51 funkcjon-
ariuszy pożarnictwa i dwie oso-
by cywilne. Na terenie powiatu 
mamy 29 jednostek OSP, w tym 
12 włączonych do KSRG Kra-
jowego Systemu Ratowniczo 
– Gaśniczego. W ciągu godziny 
można zmobilizować 200-300 
sprawnych, zdyscyplinowanych 
ludzi.

Pojazdy w KP PSP w Trzeb-
nicy: Scania - GCBA Samochód 
gaśniczy ciężki ( 4 m3 – wody), 
podnośnik z drabiną SHD 
23, dwa samochody średnie 
gaśnicze GBA i GBM. Jeden z 
nich, GBM to właśnie ten trzy-
dziestoletni mercedes, który 
dzięki wsparciu samorządów 
wkrótce zostanie wymien-
iony na nowy. Inny sprzęt to 
namiot pneumatyczny, który 
można rozłożyć w ciągu kilku 
minut. Namiot można ogrzać 
i nawet w zimie może służyć 
z powodzeniem, jako tymc-
zasowe miejsce dla rannych, 
miejsce dla sztabu przy akcjach 
długotrwałych, a po drobnej 
modyfikacji jako przewoźnie
miejsce do dekontaminacji.



Nieletni podpalacze
W dniu 15 kwietnia, w godzinach 
popołudniowych strażnicy miej-
scy trzykrotnie wyjeżdżali wraz 
z jednostkami trzebnickiej Stra-
ży Pożarnej, wspierając ich przy 
gaszeniu podpalonych traw przy 
ulicy Czereśniowej. Około godzi-
ny 18 w rejonie prowadzonej akcji 
gaśniczej patrol Straży Miejskiej 
zauważył trójkę nieletnich (15-
-latka i dwóch 11-latków), którzy 
byli ubrudzenia sadzą. W związ-
ku z faktem, że nieletni przeby-
wali w miejscu zagrażającym 
ich zdrowiu lub życiu, a także 
zachodziło podejrzenie, że mogą 
mieć związek z pożarem, prze-
wieziono ich do KPP w Trzeb-
nicy. Do komendy policji zostali 
także wezwani ich opiekunowie. 
W trakcie śledztwa okazało się, 
że starszy z nich został  wskazany 
przez towarzyszących mu jedena-
stolatków, jako sprawca podpaleń 
traw w tym dniu. Sprawę przeka-
zano do Sekcji Spraw Nieletnich 
w KPP w Trzebnicy.

Plaga nietrzeźwych
W dniu 18 kwietnia w Parku 
Miejskim interweniowano wobec 
nietrzeźwego  mężczyzny- lat 67, 
leżącego na trawniku. Mężczyznę 
doprowadzono do KPP w Trzeb-
nicy, gdzie pozostał do wytrzeź-
wienia. Kolejny nietrzeźwy 54-la-
tek leżał na trawniku przy ulicy 
Grunwaldzkiej w dniu 19 kwiet-
nia, także został doprowadzony 
na komendę.  Trzy dni później 
o godzinie 20  na ulicy Milickiej 
interweniowano wobec nietrzeź-
wego mężczyzny (lat 52) leżącego 
na jezdni. Jak ustalono nietrzeź-
wy chciał w ten sposób wymusić 
na przejeżdżających kierowcach 
odwiezienie go do domu w po-

bliskiej miejscowości. Mężczyznę 
doprowadzono do KPP w Trzeb-
nicy. W dniu 23 kwietnia patrol 
Straży Miejskiej interweniował 
wobec nietrzeźwych mężczyzn na 
ulicy  Św. Jadwigi i ulicy Bochen-
ka w Trzebnicy.  Obaj panowie 
zostali przewiezieni na policję.  

Porzucone szczeniaki
We wtorek  23 kwietnia, o go-
dzinie 22 do siedziby Straży 
Miejskiej, mieszkanka Trzebni-
cy przyniosła karton z czterema 
czterotygodniowymi szczenia-
kami. Ktoś w bestialski sposób 
porzucił je na ulicy Chrobrego. 
Pieski po zbadaniu przez lekarza 
weterynarii, przekazano nowym 
opiekunom.

Odpady na winnej górze
Na Winnej Górze w dniu 17 
kwietnia patrol Straży Miej-
skiej ujawnił porzucone znaczne 
ilości odpadów, pochodzących 
z działalności gastronomicznej. 
W wyniku przeprowadzonych 

czynności ustalono źródło ich 
pochodzenia, a następnie dopro-
wadzono do ich usunięcia przez 
przedsiębiorcę, który je wytwo-
rzył. 

Niebezpieczne odpady
W Głuchowie Górnym w dniu 13 
kwietnia, w trakcie interwencji 
porządkowej, przeprowadzono 

kontrolę jednej z posesji. Ujaw-
niono znaczną ilość nagroma-
dzonych odpadów, w tym nie-
bezpiecznych. Pisemnie wezwano 
właściciela terenu ( jedna z agen-
cji rządowych) do wykonania 
prac porządkowych. 

Nielegalne wysypisko
Bardzo częstym procederem 
jest wywożenie śmieci do lasów. 
W dniu 19 kwietnia w lesie przy 
miejscowości Komorowo, patrol 
Straży Miejskiej znalazł nielegal-
ne wysypisko odpadów. Ponieważ 
nie ma możliwości ustalenia źró-
dła procederu, kosztami ich usu-
nięcia będzie obciążona gmina.
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Nie wypalajmy traw!
W ostatnich tygodniach kwiet-
nia jednostki  trzebnickiej PSP 
miały 29 wyjazdów do gaszenia 
suchych traw. Na terenie miasta 
Trzebnicy i okolicznych sołectw 
nagminnie były podpalane trawy. 
W Trzebnicy na ul. Czereśniowej, 
ul. Oleśnickiej i Spokojnej oraz 
Prusickiej.
- Po raz kolejny apelujemy do 
mieszkańców i informujemy, że 
wypalanie traw jest całkowicie 
zabronione.  Działania takie po-
wodują duże szkody ekologiczne 
i stanowią poważne zagrożenie 
dla mienia i życia ludzi. Przypo-
minam, że sprawcy wypalania 
traw podlegają odpowiedzialności 
karnej- informuje oficer prasowy
KP PSP w Trzebnicy Dariusz Za-
jączkowski.

Awanse dla strażaków
W dniu 06 maja w sali konferen-
cyjnej starostwa odbyła się uro-
czysta odprawa strażaków z KP 
PSP w Trzebnicy z okazji Dnia 
Strażaka. Jak co roku, w tym 
czasie wręczane są nominacje na 
awanse zarówno w stopniach, jak 

i na stanowiskach służbowych. 
W tym roku Komendant Powia-
towy Państwowej Straży Pożarnej 
w Trzebnicy awansował siedem-
nastu strażaków. Byli to funk-
cjonariusze, którym nominacje 
mógł nadać Komendant Powia-
towy. Dodatkowo do Komendy 
Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu 
zostały skierowane dwa wnioski 
na wyższe stopnie oficerskie.
Przebieg uroczystej odprawy 

pokazał, że straż pożarna nie 
ma chwili odpoczynku. Jeszcze 
w trakcie wręczania awansów 
część kolegów musiała alarmowo 
wyjechać do wypadku na terenie 
gminy Prusice- informuje oficer
prasowy KP PSP Dariusz Zającz-
kowski.

Uwaga na motocykli-
stów i rowerzystów
Wypadki dotykają wszystkich 
grup uczestników ruchu drogo-
wego. Zdecydowanie 
najbardziej na obrażenia są na-
rażeni niechronieni uczestniczy 
ruchu (piesi, rowerzyści, motoro-
werzyści i motocykliści). 
Niestety, na terenie naszego po-
wiatu 13 kwietnia miał miejsce 
wypadek ze skutkiem śmiertel-
nym, gdzie poszkodowanym był 
18-letni mężczyzna, kierujący 
motocyklem.
Jak podkreśla oficer prasowy
KPP w Trzebnicy Iwona Mazur, 
w większości kolizji i wypadków 
drogowych z udziałem niechro-
nionych uczestników ruchu dro-
gowego, to właśnie oni odnoszą 
dość ciężkie obrażenia, często 
kończące się śmiercią. Umiejęt-
ność przewidywania i myślenia 
nie tylko za siebie, ale także za 
innych uczestników ruchu – to 
kolejna złota zasada, jaką należy 
w sobie udoskonalić, aby czuć się 
bezpiecznie na drodze.

Kierowcy często narzekają na za-
grożenia, jakie powodują moto-
cykliści, jednak najczęściej to oni 
sami ponoszą winę za wypadki. 
Bardzo istotne jest zachowanie 
odstępu od pojazdu jednośla-
dowego. Trzeba pamiętać, że to 
piesi, rowerzyści i motocykliści, 
są kilkadziesiąt razy bardziej na-
rażeni na ryzyko śmierci, niż kie-
rowca auta.
Na drogach - głównie tych, które 
prowadzą przez niewielkie miej-
scowości, gdzie nie ma chodników 
dla pieszych ani ścieżek rowero-
wych - można spotkać pieszych 
i rowerzystów poruszających się 
poboczem, bądź jezdnią. Nieste-
ty, nie wszyscy piesi i rowerzyści 
korzystają z rad policjantów i nie 
noszą elementów odblaskowych. 
Kierowcy muszą być przygoto-
wani, że o tej porze roku niechro-
nionego uczestnika ruchu często 
zobaczą w ostatniej chwili. Po-
winniśmy zatem jeździć wolniej, 
uważać w miejscach słabo oświe-
tlonych, zdecydowanie zwalniać 
przed przejściem dla pieszych.
Rowerzyści i motocykliści dla 
własnego bezpieczeństwa powin-
ni się  wyposażyć  w elementy od-
blaskowe, np. kamizelki. Zwłasz-
cza wieczorem i nocą ważne jest 
posiadanie tych elementów, co 
daje pewność, że jesteśmy bar-
dziej widoczni na drodze.-  Kie-

rowcy samochodów powinni rów-
nież  częściej korzystać z lusterka 
wstecznego, jak i lusterek bocz-
nych, w dużej mierze pozwoli to 
dokładniej monitorować sytuację 
wokół samochodu, a tym samym, 
uniknąć nieprzewidzianego zaje-
chania drogi  motocykliście czy 
rowerzyście. Wzajemne posza-
nowanie i życzliwość  wszystkich 
uczestników ruchu drogowego 
wpłynie na poprawę bezpieczeń-
stwa ogólnego na drodze. Pamię-
tać należy również o  zachowaniu 
bezpiecznego odstępu, upew-
nieniu się, że nic nie nadjeżdża, 
przy włączaniu się z drogi pod-
porządkowanej na drogę główną, 
pamiętajmy również o włączaniu 
kierunkowskazów- apeluje oficer
prasowy.

Poszkodowany, 
czyli sprawca 
Trzebniccy policjanci zatrzyma-
li dwóch mężczyzn podejrzanych 
o włamanie do skrzynki trans-
formatorowej znajdującej się na 
słupie energetycznym oraz usi-
łowanie kradzieży miedzianego 
i aluminiowego kabla. 

14 kwietnia 2013 roku około pół-
nocy dyżurny Komendy Powiato-
wej Policji w Trzebnicy skierował 

patrol do jednej z miejscowości 
gminy Wisznia Mała, gdzie we-
dług zgłoszenia miało dojść do 
próby kradzieży transformato-
ra. Po przybyciu na miejsce po-
licjanci zobaczyli odłączony od 
sieci transformator. Poza tym, jak 
ustalili funkcjonariusze, spraw-
cy po rozerwaniu dwóch kłódek 
włamali się do szafki rozdzielni,
gdzie znajdował się miedziany 
i aluminiowy kabel. Na miejscu 
zdarzenia zabezpieczyli także po-
rzucony samochód, a w nim ręka-
wiczki oraz plecak z narzędziami.  
W godzinach porannych do ko-
misariatu w Obornikach Ślą-
skich zgłosiła się osoba, która 
użytkowała zabezpieczone przez 
funkcjonariuszy auto, informu-

jąc policjantów, że ktoś dokonał 
kradzieży tego pojazdu. W trak-
cie czynności związanych z we-
ryfikacją zgłoszenia okazało się
jednak, że do żadnej kradzieży 
nie doszło, a mężczyzna infor-
mujący o zdarzeniu, to jedna 
z osób podejrzanych o usiło-
wanie kradzieży miedzianych 
i aluminiowych elementów znaj-
dujących się w szafce rozdzielni.  
 
W tej sprawie zarzuty dotyczące 
włamania i usiłowania kradzie-
ży usłyszało dwóch mężczyzn 
w wieku 26 i 27 lat. Za usiłowa-
nie kradzieży z włamaniem grozi 
kara do 10 lat pozbawienia wol-
ności.

STRAŻ  MIEJSKA    
71 / 388 81 14

STRAŻ POŻARNA    
71 / 312 07 88

na sygnale      na  syg nale       na  syg nale
POLICJA     
71 / 388 82 00



ŁUKASZ KRAWCZYK 

Zawody trwały 3 godziny. Uczest-
nicy podzieleni byli na sektor se-
niorów oraz juniorów i kobiet. 
Tego dnia pogoda sprzyjała, choć 
poranek był nieco chłodny.  Ryba 
brała dobrze, o czym świadczą 
wyniki zawodników z czołówki. 
Zawodnicy wynik budowali 
głównie płocią, lecz łowiono rów-
nież bonusy w postaci karpi, ka-
rasi i leszczy. 
Tytuł Mistrza Koła w kategorii 
senior na rok 2013 z  wynikiem 
6,664 kg zapewnił sobie Dariusz 
Borowy,  2 miejsce  przypadło Ro-
bertowi Boczarowi z wynikiem  
6,474 kg, a 3 miejsce zajął Łukasz 
Krawczyk z wynikiem 5,822 kg.
Tytuł Mistrza Koła w kategorii 
junior wywalczył Piotr Szewczyk 
z łączną wagą złowionych ryb 
3,921kg, miejsce drugie zdobył 

Błażej Szymanowicz, natomiast 
trzecie miejsce na podium zajął 

Bartosz Korban          

Mistrzostwa Koła nr 23

Laureaci z pucharami i dyplomami, wśród nich Szczepan Gurboda, naczelnik 
Wydziału Rolnictwa i Ochtony Środowiska oraz strażnik miejski Łukasz Kraw-
czyk (autor tekstu) 

22 kwietnia na stawach le-
śnych w Trzebnicy odbyły 
się zawody z cyklu „Mistrzo-
stwa Koła nr 23 w Trzebnicy”. 
W zawodach wzięło udział 17 
uczestników, w tym 13 senio-
rów, 3 juniorów oraz  jedna 
kobieta. 
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Organizatorami zawodów były 
koła: PZW Sobótka i PZW Zaci-
sze. W zawodach wzięło udział 
80 uczestników, w tym 61 senio-
rów, 17 juniorów oraz 2 kobiety 
z następujących kół Polskiego 
Związku Wędkarskiego: Oleśni-
ca, Milicz, Prusice, Fishing 24, 
Oborniki Śląskie, Siechnice, So-
bótka, Kąty Wrocławskie oraz 
Trzebnica. Zawody trwały 4 go-
dziny dla seniorów, a 3 godziny 
dla juniorów i kobiet. Uczestnicy 
podzieleni byli na 3 sektory senio-
rów oraz jeden sektor juniorów 
i kobiet. Nasze koło reprezento-
wało 10 seniorów, a także 5 junio-
rów i kobieta.  Drużynowo nasze 

koło zdobyło III miejsce z łączną 
waga ryb 25,570 kg. Kolejna – II 
tura zawodów odbyła  się 5 maja 
2013 roku.  Organizatorem było 

Koło Fishing 24 na stawie w miej-
scowości Szczodre.                            

[kw]

Wędkarski weekend z drugim miejscem 
W dniach 19 – 22 kwietnia w miejscowości Darłówko odbyły się zawody 
w wędkowaniu na sztuczne przynęty z dryfujących jednostek (kutrów). Zawo-
dy o mistrzostwa okręgu Wrocław zarówno drużynowe, jak i indywidualnie, 
miały doborową obsadę, w której startowali mistrzowie Polski, międzynaro-
dowi mistrzowie Polski oraz wicemistrz Europy. Po dwóch dniach wspólnej ry-
walizacji trzebnicka drużyna zajęła II miejsce w Drużynowych Mistrzostwach 
Okręgu Wrocław. 

KAROL WSZOŁEK 

Zawody rozpoczęły się 19 kwietnia 
o godz. 18 w ośrodku wypoczyn-
kowym „Korsarz” w Darłówku. 
Wszystkich uczestników przywi-
tał prezes okręgu Wrocław Jerzy 
Szczeciński. Po oficjalnej ceremo-
nii otwarcia zawodów przystą-
piono do omówienia regulaminu 
oraz rozlosowano sektory i kutry 
dla drużyn z okręgu wrocławskie-
go. Dzień 20 kwietnia, godzina 
6, pogoda wymarzona. Pierwsze 
wyjście z portu Darłowo. Kutry, 

które w pierwszym dniu podej-
mowały naszych zawodników to 
„Darłowiak”, ”Złota Rybka” oraz 
„Pilot55”. Pierwsze godziny pły-
wania i próby łowienia ryb nie 
przynosiły dobrych rezultatów. 
Dopiero decyzja szyprów i kadry 
sędziowskiej o wypłynięciu za 25-
-tą  milę na głębokość 58 metrów 
poprawiła wyniki wędkarzy star-
tujących w zawodach. O godzinie 
17 powróciliśmy do portu. Po 
wstępnym podliczeniu wyników 
pierwszego dnia zawodów zajmu-
jemy 5. miejsce drużynowo. 

Drugi dzień. Wyjście w morze 
o godzinie 5. Na pokładzie panuje 
dobry nastrój. Zmieniamy kuter 
– w miejsce „Darłowiaka”  płynie 
teraz z nami kuter „Shannon”. Po 
3-godzinnym przelocie jesteśmy 
na miejscu. Pogoda piękna, le-
ciutki wiaterek i mała falka. Je-
steśmy na 57 metrach głębokości, 
nagle sygnał – i rozpoczyna się 
drugi dzień zawodów.
W tym dniu Neptun nie poską-
pił naszym zawodnikom rybek 
i mogliśmy poprawić swój wynik 
z dnia poprzedniego. Wspaniała 
atmosfera na kutrach i wspólna 
rywalizacja między najlepszymi 
wędkarzami z okręgu wrocław-
skiego w tym dniu przyniosła 
sukces naszej drużynie w skła-
dzie: Karol Wszołek, Mariusz 
Zmarzły i Wiesław Bednarski. 

Wręczenie pucharów - Mistrzostwa Morskie okręgu Wrocław

Pierwsza tura na Błękitnej Lagunie
14 kwietnia na stawie Błękitna 
Laguna koła Zacisze z Siech-
nic odbyła się pierwsza tura 
zawodów z cyklu Liga Zaprzy-
jaźnionych Kół.

SEKTOR A:

2) Zmarzły Mariusz z wynikiem 8,870 kg

7) Bielecki Tomasz z wynikiem 1,930 kg

9) Opieka Mariusz z wynikiem 1,560kg

10) Duda Roman z wynikiem 1,550 kg

17) Krawczyk Radosław z wynikiem 0,860 kg

SEKTORB

5) Kosowski Łukasz z wynikiem 2,570 kg

19) Gurboda Szczepan z wynikiem 0,630 kg

SEKTORC

10) Krawczyk Łukasz z wynikiem 1,640 kg

17) Nalepa Paweł z wynikiem 1,1130 kg

19) Jolanta Aleksanderek z wynikiem 0,670 kg

JUNIOR

1) Blabuś Dominik z wynikiem 12,490 kg

7) Szymanowicz Błażej z wynikiem 5,240 kg

15) Szewczyk Piotr z wynikiem 1,290 kg

16) Blabuć Marcel z wynikiem 0,670

18) Korban Bartosz z wynikiem 0,540 kgZawody Ligii Zaprzyjaźnionych Kół.

Wyniki naszego teamu

R E K L A M A
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SEBASTIAN HAWRYLISZYN 

Udało nam się porozmawiać 
z Barbarą Pisarską-Gubernat 
dyplomowanym nauczycielem 
Królewskiego Towarzystwa Na-
uczycieli Tańca Wielkiej Brytanii 
- Member ISTD, członkiem Pol-
skiego Towarzystwa Tanecznego 
(PTT), byłą Akademicką Mistrzy-
nią Polski, Sędzia kategorii I. 
Sebastian Hawryliszyn: Jak Pani, jako 
główny sędzia zawodów, podsumo-
wałaby właśnie zakończony turniej 
tańca?

Barbara Pisarska-Gubernat: To 
już czwarty turniej o Puchar Bur-
mistrza. Trzeba podkreślić coraz 
wyższy poziom techniki i rywali-
zacji par uczestniczących. Nie jest 
jednak w tańcu najważniejsza ry-
walizacja. Taniec ma kształtować 
charakter, dyscyplinę, uczyć od-
powiednich postaw, kultury oso-
bistej. Na co dzień, przebywając 
w środowisku akademickim Poli-
techniki Wrocławskiej, spotykam 
się z wyrazami wdzięczności za 
możliwość spotkania się z tą for-
mą rozwoju. To pozwala panować 
nad swoim ciałem, nad systemem 
nerwowym. 
Więc taniec, to nie tylko sport, ale też 
sposób na zdrowe życie?

- Jak najbardziej tak, to sposób 
na życie w zdrowiu fizycznym,

ale też psychicznym. Szczegól-
nie dziś, gdy każde dziecko bez 
wyjątku siedzi przed kompute-
rem, zatracając swoją sylwetkę na 
rzecz wad postawy. Gdy obser-
wuję młodzież, to widzę krzywe, 
powyginane plecy, spuszczony 
brzuch, wysunięty podbródek, 
sylwetkę daleką od ideału. A to 
później bardzo boli. Taniec! Pro-
sty kręgosłup, nauka rytmu. To 
jest odpowiedź na problemy tych 
młodych ludzi. Nawet nie posia-
dając talentu można budować 
dyscyplinę rozwoju własnego cia-
ła, sylwetki, zachowania. Taniec 
to dobre maniery, siła przebicia, 
zyskiwanie na pewności siebie.
Czy pary, które dziś oglądamy mają 

potencjał, by było o nich głośno?

Jak najbardziej tak! Dziś nie tylko 
byłam sędziną, ale też widzem. 
Podziwiałam rozwój niektórych 
z nich. Podchodziłam i gratulo-
wałam udanego sportowego roz-
woju. Jak wiemy w tańcu mamy 
podział na klasy. Niełatwy jest 
przeskok o stopień wyżej. Często 
pary, które zmieniają kategorie 
zatracają się w marazmie, giną 
z pola widzenia. Tutaj jednak 
w większości widziałam pary, 
które sobie poradziły, rozwinęły 
się na tyle, by sprostać zaostrzo-
nym rygorom oceny. Jestem bar-
dzo ciekawa jak dalej potoczy się 
ich rozwój.

Taniec, to nie tylko sport

R E K L A M A

Ruch, dynamika, piękne stroje i dużo emocji. Oto taniec. 
XIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar 
Burmistrza Gminy Trzebnica odbył się w Trzebnicy 20 
kwietnia 2013 roku w Hali Sportowej. 

Zwycięzców we wszystkich kategoriach nagrodzono statuetkami i dyplomami.

U prof. Miodka

AGATA KUBASZEWSKA 

Beata Milner–Firkowska, Ka-
tarzyna Bahryn–Kamińska, 
Agnieszka Mazij i Agata Kuba-
szewska otrzymały zaproszenie 
na wykład pana profesora Jana 
Miodka pt. „Najnowsze zjawiska 
współczesnej polszczyzny”.  
- Z przyjemnością wysłuchały-
śmy przygotowanego wykładu, 

który urozmaicały anegdoty z ży-
cia Pana Profesora, z pracy na 
wrocławskiej Uczelni, z wyjaz-
dów na wykłady m.in. do Czech 
oraz z nagrań popularnego pro-
gramu „Ojczyzna - Polszczyzna”. 
Z nostalgią wspominałyśmy stu-
denckie czasy, kiedy to na drodze 

życia spotkały się nasze ścieżki. 
Impresja ta została wywołana 
słowami Profesora, który na po-
czątku wspomniał, że cieszy go 
spotkanie znajomych osób – rela-
cjonują nauczycielki.
Czterdziestopięciominutowe spo-
tkanie upłynęło w niezwykłej 
atmosferze i dało uczestnikom 
energii i inspiracji do codziennej, 
żmudnej, ale przede wszystkim 
potrzebnej pracy!
       

17 kwietnia 2013 r. po-
lonistki Gimnazjum nr 1 
w Trzebnicy dowiedziały 
się od prof. Jana Miodka, 
że nie będzie siadał na sto-
le i trzymał rąk w kiesze-
niach.

Pary taneczne prezentowały swoje najlepsze umiejętności.

Zwycięzcy  TURNIEJU O PUCHAR BURMISTRZA TRZEBNICY w poszczególnych kategoriach:

12-13 D Bartek Lorek i Kinga Szemiel WAT Filia Trzebnica 

14-15 E Mateusz Październik i Bernardi Patrycja Athina Oława

Pow 15 lat E Bąkowski Adam i Miler Paulina AMOK Leszno

Pow. 15 lat D Stankiewicz Tomasz i Bednarska Joanna  IGLICA Wrocław

10-11 H   / ex aequo
Jaruszewski Sebastian i Orlińska Maja, WAT Filia Trzebnica

Lech Mikołaj i Julia Hernas WAT Filia Trzebnica

10-11G Jasięga Joachim i Laura Gradowska WAT Filia Trzebnica  

Pow 15 C latin Łojko Łukasz i Szwajkowska Karolina DOBROWOLSCY Częstochowa

Pow. 15 lat C standard  Pernak Michał i Matuszewska Oliwia LEWANDOWSKI Wrocław

8-9 H   / ex aequo
Jan Gocoł i Patrycja Skołuda WAT Filia Trzebnica 

Kwiatkowski Konrad i Jugowiec Weronika  PARADIS Kłodzko

12-13 G Antas Mateusz i Jagoda Schubert WAT Filia Trzebnica 

10-11 E Zając Daniel i Budzińska Małgosia DZIUPLA Poznań

12-13 E Wojciech Frączak i Magdalena Góral WAT Filia Trzebnica

Pow. 15 lat B latin Stoksik Sebastian i Pieśkiewicz Amelia IGLICA Wrocław



Królewska msza w bazylice

Na zaproszenie burmistrza Mar-
ka Długozimy i Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Trzebnickiej 
do naszego miasta przyjechała 
z Francji grupa, która rekonstru-
uje wydarzenia z czasów króla 
Polski Stanisława Leszczyńskie-
go, będącego także księciem 
Lotaryngii i Baru. Francuzi już 
od dawna chcieli przyjechać do 

Trzebnicy, ponieważ tu urodziła 
się Maria Leszczyńska, jego cór-
ka. Dzięki staraniom i współpracy 
Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Trzebnickiej, a w szczególności 
Leontyny Gągało, z dyrektorem 
zamku w Rydzynie Zdzisławem 
Molińskim, udało się zaprosić 
grupę do trzebnickiej bazyliki. 
Les Danseurs Du Roy, czyli tan-
cerze króla, to blisko 70 osób. 
Ubrani we wspaniałe, barokowe 
stroje uczestniczyli we mszy św. 
odprawionej przez ks. proboszcza 
Jerzego Olszówkę z udziałem ks. 

Bogdana Pałki i ks. dziekana Bog-
dana Grabowskiego. Już w trakcie 
mszy można było usłyszeć prób-
kę kunsztu grupy muzycznej, co 
sprawiło, że praktycznie wszyscy 
zostali do końca na swoich miej-
scach, by po wspólnej modlitwie 
posłuchać jeszcze kilku baroko-
wych utworów wykonywanych 
na charakterystycznych dla tego 
okresu instrumentach. Wszystko 
brzmiało bardzo subtelnie i ide-
alnie wpasowało się w klimat 
naszej trzebnickiej świątyni. Po 
krótkim koncercie nastąpiła wy-
miana serdeczności i wzajemne 
obdarowywanie kwiatami, a na 
koniec goście chętnie pozowali 
do zdjęć.                
   Patrycja Król

Pół wieku razem  
W poniedziałek, 29 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, 
państwo Janina i Mieczysław Zydorowicz z Trzebnicy otrzymali 
odznaki za 50-lecie małżeństwa. W imieniu Prezydenta RP wręczył 
je Burmistrz Marek Długozima.

16 kwietnia 1963 roku Państwo 
Zydorowicz złożyli sobie przy-
sięgę małżeńską. Po 50 latach 
wspólnego życia, przyszedł czas 
na chwilę refleksji nad wspólnie
spędzonym czasem. Wzajemna 
miłość i szacunek, jakim się da-
rzą, są wzorem do naśladowania 
dla młodszych pokoleń. Bur-
mistrz Marek Długozima wraz 
z kierownikiem Urzędu Stanu 
Cywilnego Anną Piotrowską zło-
żyli jubilatom serdeczne życzenia 
zdrowia, szczęścia oraz miłości. 
Gratulowali również wspaniałej 

i kochającej rodziny, która czer-
pie wzorce z ich życiowych do-
świadczeń. Następnie burmistrz 
wręczył im medale za wieloletnie 
pożycie małżeńskie, nadane przez 
Prezydenta Polski oraz okolicz-
nościowy list gratulacyjny. Na-
stępnie przyszedł czas na kwiaty 
i pamiątkowe zdjęcia.
W uroczystości udział wzięła 
również córka i wnuczka Państwa 
Janiny i Mieczysława. 
    [kas]

Jubilaci Janina i Mieczysław Zydorowiczowie wraz z córką, wnuczką, kierownik 
USC i burmistrzem.

We wtorek 30 kwietnia o godz. 18.30 
odprawiona została msza święta, 
w której udział wzięli szczególni go-
ście z Francji.

17trzebnica.pl | facebook.com/trzebnica 

Grupa rekonstrukcyjna prezentowała się niezwykle okazale.



Trzeciomajowe uroczystości w deszczu
18 kulturaisport.trzebnica.pl | facebook.com/trzebnicakulturaisport 

EDYTA BĄK 

W tym roku przypada 68. rocz-
nica przybycia na ziemie odzy-
skane. Inauguracja uroczystości 
upamiętniających te wydarzenia 
odbyła się 20 kwietnia przy Po-
mniku Pionierów Ziemi Trzeb-
nickiej. Zaproszeni goście zebrali 
się, by złożyć hołd tym wszyst-
kim, którzy właśnie na tych tere-
nach budowali zręby polskości.  
Uroczystość rozpoczął prezes 
Miłośników Ziemi Trzebnickiej 
Zbigniew Lubicz-Miszewski. Po-
witał wszystkich przybyłych go-
ści. Po wspólnym odśpiewaniu 
hymnu państwowego przy akom-
paniamencie Trzebnickiej Orkie-
stry Dętej, poproszono o zabra-
nie głosu zastępcę burmistrza 
Jerzego Trelę.- To ważne, abyśmy 
pamiętali o tamtych wydarze-
niach sprzed 68 lat. To dzięki 
tym, którzy tu wtedy przyjechali 
rozpoczęła się nowa historia na-
szych ziem. Ten dzień jest okazją 
do podziękowań za włożony trud 
w budowę tutaj Polski oraz pa-
mięci modlitewnej za tych, co już 
odeszli – powiedział.

Naszą siłą był dom 
Bardzo piękne i podniosłe prze-
mówienie wygłosił Kazimierz 
Zaustowicz, jeden z pierwszych 
osadników w powojennej Trzeb-
nicy.- Dokładnie 68 lat temu do 
naszego miasta przybyli pierwsi 
osadnicy, których poprzedziły 
oddziały wojska radzieckiego. Od 
tego rozpoczęła się nowa historia, 
polskiej Trzebnicy. Pierwsze lata 
po wojnie były niezwykle ciężkie, 
ale myśl o tym, że żyjemy w wol-
nej Polsce, była dla nas pokrze-
piająca. Pochodziliśmy z różnych 
stron Polski i z za jej granic, ale 
budowaliśmy nasz  dom  razem, 
mimo różnic kulturowych, mimo 
różnych języków. Naszą siłą 
był dom, szkoła i kościół, które 
scalały nas w jedność. Dzisiaj 
Trzebnica jest naszą dumą, pięk-
nie rozkwita na naszych oczach, 
jest miastem coraz piękniejszym 
i większym, choć nas już jest 
coraz mniej.  Dlatego wszystko 
w rękach młodych, w nich siła, 
dlatego proszę ich o „przejęcie 

pałeczki” od nas w pełnieniu 
służby temu miastu- podkreślił.
Przypomniał, że czasy powojenne 
były niezwykle trudne. Każdy
opłakiwał straty bliskich, każdy 
musiał odnaleźć się w nowym 
miejscu, na nowo zbudować dom, 
a do tego porozumieć się z roda-
kami mówiącymi różnymi gwa-
rami. Opowiadał o roli harcer-
stwa i Kościoła, które to scalały
lokalne społeczeństwo. Bardzo 
ciepło wyraził się także o dzisiej-
szejTrzebnicy, o tym jak się zmie-
niła na lepsze, jaka jest piękna.
Jednocześnie gorąco dziękował 
gospodarzowi gminy – burmi-
strzowi Markowi
Długozimie za znaczne przyczy-
nienie się do tych zmian. Dzięko-
wał za wsparcie przy postawieniu 
Pomnika Pionierów – tak wiele 
znaczącego dla jego pokolenia. 
Na koniec zwrócił się do dzieci 
i młodzieży szkolnej oraz harce-
rzy, obecnych na spotkaniu, pro-
sząc ich o „przejęcie pałeczki”w 
pełnieniu służby dla Trzebnicy.
Uroczystość na Placu Pionierów 
Ziemi Trzebnickiej  zakończy-
ła się złożeniem przy pomniku 
wiązanek kwiatów przez przed-
stawicieli władz samorządowych, 
służb mundurowych, szkół, sto-
warzyszenia, związków komba-
tanckich oraz mieszkańców. Po 
zakończonym spotkaniu pochód 
prowadzony przez Orkiestrę Dętą  
ulicami Trzebnicy, udał się do Ko-
ścioła Św. Piotra i Pawła, na mo-
dlitwę w intencji Pionierów, którą 
poprowadził ks. Dziekan Bogdan 
Grabowski. Ostatnim punktem 
rocznicy było spotkanie w Mu-
zeum Regionalnym w Ratuszu, 
gdzie zaproszeni goście wspólnie 
przy kawie i ciastku wspominali 
odległe czasy. 
Niesamowita pamięć rozmówców 
do dat, miejsc, osób i zdarzeń za-
dziwiała słuchaczy z minuty na 
minutę. 

Droga przez mękę
Powroty nie zawsze są łatwe. Cza-
sami wręcz bywają drogą przez 
mękę, tak jak w przypadku   Zyg-
munta Wieczorka. Swoje przeży-
cia spisał w swoim pamiętniku. 
Spisał, by następne pokolenia nie 

zapomniały o tych, którzy mieli 
nieszczęście żyć w tragicznych 
czasach wojny. - Okropności po-
bytu w Kotle Królewca i Pilawy, 
na krańcach półwyspu Taran, 
skończyły się dla naszej rodziny 3 
lutego1945 roku. Opaczność boża 
pozwoliła  nam przeżyć dywa-
nowe bombardowania i ostrzały. 
Dookoła nas drogi usłane były 
rozbitymi wozami cywilnych 
uciekinierów, trupami koni, ludz-
kimi zwłokami….. Tak zaczynała 
się droga przez mękę ludzi po-
wracających do kraju(…) - pisze 
Z. Wieczorek. 
(…)Po kilku tygodniach wędrów-
ki, zostaliśmy umieszczeni w obo-
zowiskach, w których NKWD 
szukało AK-owców, opuszcza-
jących Prusy. Na Suwalszczyź-
nie nasza grupa rozproszyła się, 
ponieważ część osób właśnie tu 
powróciła do rodzinnych gniazd. 
Okazało się, że nasz powrót na 
Wołyń jest niemożliwy, ponieważ 
Banderowcy spalili wszystko. Mi-
nęliśmy most pontonowy na Wi-
śle, spaloną Warszawę i wreszcie, 
po odnalezieniu części rodziny 

(wygnańców z Wołynia), zatrzy-
maliśmy się w Godowie, wsi koło 
Radomia. Mieszkaliśmy w starej 
walącej się chałupie. W połowie 
maja, ojciec wyruszył na Dolny 
Śląsk, w poszukiwaniu miejsca 
dla naszej rodziny. Gdy powrócił 
w połowie lipca, oznajmił nam, że 
jedziemy do Kniegnitz koło Treb-
nitz(…).
(…)Organizacja wyjazdu trwała 
prawie dwa tygodnie, ale wreszcie 

mieliśmy swój wagon. Zapakowa-
liśmy tłumoczki skromnego do-
bytku, znalezionego w czasie na-
szej wędrówki, którego wiele razy 
plądrowali Sołdaci i ruszyliśmy 
na Dolny Śląsk. Kierunek Radom- 
Katowice – Oleśnica- Psie Pole 
– Trzebnica. Najważniejszym 
pytaniem w tej podróży było: ile 
czasu będziemy stali, pozbawieni 
lokomotywy? Najistotniejszym 
zdarzeniem, które wpłynęło na 

powstanie opisu naszej drogi, 
było spotkanie na stacji w Ka-
towicach, małżeństwa-państwa 
Palczewskich, których ojciec mój 
poznał już w maju. Oboje praco-
wali u Richarda Fabiana w Knie-
gnitz. Pobrali się i powrócili do 
wsi, w której przymusowo prze-
pracowali swoje młodzieńcze 
lata. Dalszą drogę do celu poko-
nywaliśmy więc w towarzystwie 

nowożeńców(…).

Do Kniegnitz, do domu
(…)Dotarliśmy w końcu do Psie-
go Pola i dołączyliśmy do stoją-
cych na bocznicy kilku wago-
nów, czekaliśmy na lokomotywę. 
Wszędzie widoczne były wraki 
czołgów i samolotów.  Widoczna 
w oddali fabryka była uszkodzo-
na, a Sołdaci ładowali na samo-
chody jakieś maszyny. Mijały dni 
i wreszcie ruszyliśmy. Po drodze 
wysiadało parę rodzin, a my na-
reszcie dotarliśmy do Trebnitz- 
był 2 sierpnia 1945 roku(…).
(…)Rodzice nieśli siostrę Danu-
się na zmianę, jej płacz zmusił 
do częstych postojów. W oddali 
było widać pierwszy budynek- to 
Kniegnitz – oznajmił pan Janek. 
Były tam worki po cemencie, 
górnicze wózki, deski i biegnąca 
wstęga szyn na szczyt wzniesie-
nia, na którym wybudowano be-
tonowe stanowisko działa.(…)
(…)Ruszając dalej minęliśmy 
okopy. Biegły one zygzakiem ze 
szczytów Sulisławic, a kończyły 
się gdzieś za Nowym Dworem. 
Jeszcze tylko szkółka drzewek 
i jesteśmy na miejscu. (…)
I jeszcze… Stanisław Galicki, to 
człowiek, którego życiorys wpi-
sany jest w okropny czas wojny. 
Nigdy nie odmawiał pomocy są-
siadom, a w mrocznym okresie 
kołchozów i kółek rolniczych, 
kiedy napuszczano każdego na 
wszystkich i wszystkich na każ-
dego, nie pozwolił się upodlić. 
Zawsze potrafił rozpoznać zło
i dobro.  Pozostanie w pamięci 
mojej całej rodziny jako dobry 
i szlachetny człowiek. Dziękuję 
– wspomina pan Zygmunt.

Mimo zupełnie listopadowej pogody ten dzień 3 Maja trzebniczanie uczcili jak nale-
ży. Pochód wyruszył tradycyjnie spod Urzędu Miejskiego do bazyliki, gdzie została 
odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny. 

Delegacja z Urzędu Miejskiego (M. Stanisz, J. Trela, D. Buczak) składa kwiaty 
pod pomnikiem.

Ludzie polskiej Trzebnicy
Przyjechali tu w 1945 roku z różnych zakątków Polski 
i Europy.  To oni odbudowali miasto ze zniszczeń wo-
jennych. Dzisiaj została ich tylko garstka. To pionierzy 
Trzebnicy.

Młode pokolenie to nadzieja na przyszłość.

Pionierzy zgromadzili się pod pomnikiem, by oddać hołd, tym, kótrzy budowali 
polską Trzebnicę. 

PATRYCJA KRÓL 

Uroczysty pochód otwierała 
Trzebnicka Orkiestra Dęta. Za 
nią maszerowały liczne delegacje 
ze sztandarami, przedstawiciele 
Gminy Trzebnica z wiceburmi-
strzem Jerzym Trelą i przewod-
niczącym Rady Miejskiej Mate-
uszem Staniszem na czele. 

 Obecni byli również przed-
stawiciele straży miejskiej, poli-

cji, straży pożarnej, przedszkoli, 
szkół, urzędów, instytucji i innych 
jednostek podległych a przede 
wszystkim – mieszkańcy. W stru-
gach deszczu pochód przema-
szerował pod pomnik II Armii 
Wojska Polskiego, gdzie zostały 
złożone kwiaty. Następnie wszy-
scy udali się do bazyliki na uro-
czystą mszę św. w intencji Ojczy-
zny. 

 Od wspólnego odśpiewania 

hymnu państwowego rozpoczę-
ła się druga część uroczystości. 
Wszystkim zebranym podzięko-
wał za przybycie wiceburmistrz 
Jerzy Trela, a z programem ar-
tystycznym wystąpiła młodzież 
z Gimnazjum nr 1. Ostatnią czę-
ścią ceremonii było złożenie przez 
delegacje wiązanek kwiatów pod 
Krzyżem Katyńskim i pomni-
kiem Sybiraków. 



Poeta reporter na tropie sacrum

- Klasztor sióstr Boromeuszek, a w 
nim niewielka kaplica. To tam ostat-
nio zaprezentowała Pani swój  mon-
taż słowno-muzyczny “Poetyckie 
Impresje z Pielgrzymki do Ziemi 
Świętej”. Dlaczego taki wybór miej-
sca? I jak w ogóle rozpoczęła się Pani 
współpraca z siostrami Boromeusz-
kami?

Danuta Kamińska: Był rok 2002, 
może 2003. Wtedy zaczęłam brać 
udział we wspaniałych spotka-
niach „Poznajemy klasztor”, któ-
re organizował ks. prof. Antoni 
Kiełbasa. Towarzyszyły temu nie-
samowite przeżycia. Można było 
wejść do klasztoru, do poszczegól-
nych sal i poznawać historię tego 
miejsca dosłownie od podszewki. 
Tam też po raz pierwszy zobaczy-
łam szopkę, której autorem jest 
Bruno Tschötschel. Byłam pod 
ogromnym wrażaniem. Wtedy 
powstał wiersz „Szopka mistrza 
Tschötschela”. Kilka lat później, 
podczas jednej z moich rozmów 
z siostrą Olimpią, powrócił temat 
tego utworu. I muszę powiedzieć 
z dumą, iż niebawem został prze-
tłumaczony na język niemiecki. 
A autorką tej wersji jest właśnie 
siostra Olimpia. I tak obie wersje 
wiersza, pięknie oprawione, zo-
stały umieszczone obok obok tej 
niezwykłej szopki. Tak też powoli 
zaczęła się nasza przyjaźń. Aku-
rat w Muzeum Miejskim we Wro-
cławiu  zorganizowano wystawę  
dotyczącą  twórczości Tschöt-
schela. Uczestniczyliśmy w tym 
wydarzeniu wraz z moim mężem, 
z kard. Gulbinowiczem i innymi 

gośćmi. Mój kontakt z siostrami 
sięga lat wcześniejszych, ponie-
waż kilkakrotnie uczestniczyłam 
w spotkaniach w Zakładzie Opie-
kuńczo-Leczniczym przy ul. Ry-
dygiera we Wrocławiu, który pro-
wadzą siostry. Tam rozdawałam 
tomiki, czytałam poezję Był rów-
nież piękny wieczór kolęd poprze-
dzony mszą świętą w tamtejszej 
kaplicy. W tym roku, wspólnie 
z siostrą Agata, przygotowałyśmy 
piękne kolędowani w zakładzie 
opiekuńczo-leczniczym w Trzeb-
nicy. Wzruszające momenty. Kie-
dy  wspomniałam o moim mon-
tażu słowno-muzycznym, siostry 
żywo zareagowały na ten pomysł 
i zaproponowały, by ostatnią 
część dotyczącą pielgrzymki do 
Ziemi Świętej, powtórzyć. I tak 
z s. Jadwigą, która była takim spi-
ritus movens, siłą napędową całe-
go przedsięwzięcia, udało nam się 
zrealizować ów zamysł. 
W którym roku pielgrzymowała Pani 
do Ziemi Świętej?

- Trzy lata temu wspólnie z mo-
imi przyjaciółkami. To była taka 
wyjątkowa, czterdziestoosobowa 
pielgrzymka. Mieliśmy wspania-
łego przewodnika, ks. Jarosława 
Lipniaka, który jest proboszczem 
w małej parafii w Świętoszowie,
pod Świdnicą i od wielu lat or-
ganizuje pielgrzymki do miejsc 
kultu. Dzięki niemu mieliśmy aż 
pięć  noclegów w dawnym pałacu 
szejka, w Betlejem. Przestronne, 
piękne i bogato zdobione apar-
tamenty z zielonymi tarasami. 

Widok z okna na minaret. I co-
dziennie zwiedzanie. Wracaliśmy 
do pokoju hotelowego naprawdę 
zmęczeni, ale to było wyjątkowe 
zmęczenie. Jedyne w swoim ro-
dzaju. 
Czy wiersze powstawały już tam na 
miejscu, czy dopiero potem po po-
wrocie z podróży?

- Pierwszy wiersz to był moment, 
chwila. Czułam, że muszę go na-
pisać. Byłam pod ogromnym wra-
żeniem tego, co widziałam i lu-
dzi, którzy mnie otaczali. Reszta 
utworów powstała już w Polsce. 

Czy to było Pani marzenie - podróż, 
pielgrzymowanie do Ziemi Świętej?

Z pewnością, tak. Jestem ciekawa 
świata, ciekawa różnych kultur. 
Nie uwierzę, zanim nie zobaczę, 
nie dotknę. Empiryzm to coś bar-
dzo ważnego dla mnie. Nie ufam 
ludziom, którzy opierają się na 
opinii drugiego człowieka. Z te-
go też powodu, jak tylko mogę, to 
czytam dzieła w oryginale. Pod-
czas tej pielgrzymki doświadczy-
łam wielu przeżyć duchowych, 
które mnie samą zaskoczyły... 

Niezwykła była  msza św. odpra-
wiona na Karmelu w intencji na-
szych rodziców. I takich przeżyć 
nie da się opisać.
W Pani poezji widać, że Ziemia Świę-
ta, to  nie tylko spotkanie z kulturą, ze 
sztuką, ale i z drugim człowiekiem.

Tak, oprócz rzeczy absolutnie 
pięknych, wyjątkowych, widzia-
łam też miejsca, w których królu-
je bieda, dzielnice arabskie, gdzie 
nikt nie zagląda, nawet policja. Te 
całe tabory ludzi, którzy koczują 
z wielbłądami. Przejmujący wi-
dok. I potem nagle zmiana scene-
rii, kiedy głębiej wjeżdża się w ten 
cywilizowany krąg. Inny świat. 
Skąd pomysł, by swoimi przeżycia-
mi, poprzez wspomniany już mon-
taż słowno-muzyczny, podzielić się 
z innymi? 

Najpierw powstało poetyckie 
sprawozdanie – slajdy z wiersza-
mi i zdjęciami przeznaczone dla 
uczestników pielgrzymki. A po-
tem przygotowałam wersję, która 
opowiadała głównie o miejscach 
świętych i zostawiłam przy tym 
moje osobiste przeżycia zamknię-
te w formie poezji. I ta wersję, jest 
też wersją dla mojego miasta, mo-
jej Trzebnicy. Stąd początek: „Jam 
Trzebnica./Jestem perłą./ Moja 
kolia – to mój gród./ W środku 
diament – Sanktuarium./Z mą-
dra Panią./ Taki gród.” Stąd wy-
ruszam, frunę do Ziemi Świętej. 
Całość kończę  słowami: „ I wró-
ciłam./ Dopełniłam./ Nie zwątpi-
łam./ Herb mój lśni”. 
Ten słowno-muzyczny spektakl to 
coś więcej niż widokówka z Ziemi 
Świętej z poezją w tle. To rodzaj świa-
dectwa duchowego przeżycia, któ-
rym chce się Pani podzielić. Bardzo 
osobistego przeżycia.

Jest moment, w którym opisuję 
Grób Pański: „Tłumy, ludzi, i lu-
dzie, i wciąż.../Wciąż czekanie, by 

dotknąć tej skały./ Potem upaść 
, zobaczyć i znów...” I kończę  
wiersz słowami  pełnymi wiary 
w sens życia.  Widzę  klęczące 
tłumy, jestem  wśród nich  z wia-
rą,  iż świat się nie pogubił, że są 
ludzie, którzy wierzą. Kocham 
świat i kocham ludzi. To wiersz 
o tym, że droga, którą przeszłam, 
była  mi potrzebna. A te tłumy lu-
dzi, które widzę w Bazylice Gro-
bu Pańskiego świadczą o tym, że 
ten świat się całkiem jeszcze się 
nie zatracił, nie pogubił. „ Widzę 
jasność, widzę ludzi i to jest Ma-
gnificat”. Moja pieśń pochwalna,
dziękczynna.
Często podkreśla Pani, że podró-
żowanie nadaje kształt Pani życiu, 
zmienia je, prowadzi. Czego dotyczą 
kolejne marzenie związane z podró-
żowaniem  i tworzeniem?

- Tak, dzięki podróżom mam 
inną optykę, inną zupełnie wie-
dzę. Nie lubię zaściankowości, 
człowiek powinien mieć szerokie 
horyzonty. Mój mąż często po-
dróżuje i jak tylko mogę, to mu 
towarzyszę. Natomiast już dziś 
nie marzę o podróżach do Japo-
nii, czy do Afryki, mimo iż bar-
dzo chciałabym zobaczyć Kenię. 
I oczywiście nie jestem Kapu-
ścińskim, którego podziwiam za 
wiedzę i dociekliwość.
W kwestii twórczości jestem bar-
dzo otwarta na współpracę z sio-
strami Boromeuszkami, które 
pokochałam, które są niezwykłe. 
S. Jadwiga, s. Olimpia, czy Matka 
Generalna s. Alberta. Być może 
we współpracy z nimi udałoby 
nam się stworzyć miejsce, które 
skupiałoby młodych, zdolnych lu-
dzi, artystów. Miejsce, w którym 
będzie można oddychać sztuką.
Rozmawiała Ewelina Gładysz            

Był 2010 rok. W Trzebnicy świętowano XX-lecie istnienia Samorządu Lokalne-
go. Poetka Danuta Kamińska do wspomnień o ludziach, do wielu ważnych dat 
i wydarzeń, dopisała komentarz. Pełen metafor i symboli. Jego ostatnia część 
to poetyckie reminiscencje z podróży do Ziemi Świętej zatytułowane „Warto 
żyć”. 20 kwietnia br. z klasztoru Sióstr Boromeuszek, w kameralnej atmosfe-
rze, ta niezwykła duchowa pielgrzymka wyruszyła po raz drugi.
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Z pielgrzymki do ziemi świętej
W sobotnie popołudnie, 20 kwietnia w Klasztorze 
Sióstr Boromeuszek odbył się montaż słowno-mu-
zyczny Danuty Kamińskiej zatytułowany „Poety- 
ckie impresje z pielgrzymki do Ziemi Świętej”.

EDYTA BĄK  

Wyprawa do Izraela jest spełnie-
niem marzeń dla wielu chrze-
ścijan. To niesamowite miejsce 
łączy w sobie zarówno starożyt-
ność i współczesność. Dla każ-
dego człowieka wizyta w tym 
kraju jest sentymentalną podró-
żą w przeszłość, która pozosta-
wia wspomnienia na całe życie. 
Dla  katolików Izrael to Ziemia 
Święta. Cztery tysiące lat temu 
żył tam Abraham, trzy tysiące lat 
temu Król Dawid, a dwa tysiące 
lat temu nauczał Jezus Chrystus. 
Jerozolima, to miasto, w obrębie 
którego stykają się trzy najważ-
niejsze miejsca wielkich religii: 
chrześcijaństwa, judaizmu oraz 
islamu. Któż z nas, dzieci Abra-
hama i uczniów Chrystusa, nie 
marzy skrycie o pielgrzymce do 
Ziemi, która była niemym świad-
kiem narodzin naszej wiary? Któż 
nie chciałby przemierzać dróg, 
którymi chodzili Patriarchowie, 
podziwiać krajobrazów, w które 

wpatrywali się Sędziowie i Proro-
cy. Być w tych samych miejscach, 
gdzie nauczał najpierw Jezus, 
a potem Apostołowie?
W sobotnie, kwietniowe popołu-
dnie mieszkańcy Trzebnicy mieli 
okazję zetknąć się z magią Ziemi 
Świętej. Z inicjatywy pani Danu-
ty Kamińskiej, rodzimej poetki, 
podróż do ziemi Abrahama stała 
się niemal realna. Zainspirowana 
podróżą do Izraela poetka stwo-
rzyła wiersze pochwalne sławiące 
ten piękny zakątek. Miejsca, któ-
re zostały szczególnie wyróżnio-
ne przez autorkę wierszy to: Je-
rozolima, Góra Błogosławieństw, 
Betlejem, Tabor i Jerycho, Jezioro 
Galilejskie i Tyberiada oraz Bazy-
lika Grobu Pańskiego. 
Teksty poetyckie przeplatały się 
z ariami sopranowymi, które wy-
konała Maria Zygmaniak-Lesiak, 
znana wrocławska śpiewaczka 
operowa i operetkowa, koncertu-
jąca w kraju i zagranicą współpra-
cując z wybitnymi twórcami. Od 
lat jest cenionym mistrzem sztu-
ki wokalnej i pedagogiem śpie-

wu. Artystka wykonała piękne 
arie, m.in. „Caro mio ben”- Luigi 
Boccherini, „Ave Maria” - Bacha 
Gounod oraz „Panis Angelicus” 
- Cesara Francka. Nie lada gratką 
był występ orkiestry kameralnej 
z Czech Musica Organum, która 
zaprezentowała utwory z epoki 
baroku. Goście z Czech w skła-
dzie: Jiri Son-organy, Katerina 

Juraskova- sopran oraz Petr Ju-
rasek- trąbka, dali niespotykany 
koncert kompozycji Bacha i Han-
dela. 
Koncert swą różnorodnością 
zainteresował i zachwycił pu-
bliczność, a poezja pani Danuty 
rozbudziła wyobraźnię  i znako-
micie harmonizowała się z wy-
konanymi ariami. Wykonawców 

publiczność nagrodziła grom-
kimi brawami, natomiast  bur-
mistrz Marek Długozima, który 
patronował temu wydarzeniu,  
podziękował poetce i muzykom 
oraz siostrom boromeuszkom za 
wspaniały koncert.

Przygotowany przez Danutę Kamińską montaż słowno-muzyczny zachwycił publiczność.

D. Kamińska.



Dnia 23 marca uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Trzebnicy wzięli udział w VII 
Dolnośląskim Przeglądzie Pie-
śni i Piosenki Patriotycznej.

Przesłuchanie odbyło się w Mło-
dzieżowym Domu Kultury we 
Wrocławiu, w którym wzięło 
udział 42 solistów i 34 zespołów.

Jury w kategorii zespoły szkół 
podstawowych przyznało tylko 
dwa miejsca, w tym II miejsce 
dla zespołu wokalnego ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Trzebnicy 

w składzie: Marcel Frąckowiak 
kl.V, Julia Jarczewska kl.VI i Mar-
ta Lenart kl.VI.

Młodzi artyści zaprezentowali 
bardzo wysoki poziom i udowod-
nili kolejny raz, że  należą do gru-
py najlepszych zespołów wokal-
nych na Dolnym Śląsku.

Opiekunem przygotowującym 
i czuwającym nad występem 
uczniów była Halina Bolisęga.

W gronie najlepszych Czy Karol Wojtyła...
W którym roku Karol Wojtyła wstąpił do seminarium 
? Czy Karol Wojtyła jako Papież był w Trzebnicy? Kto ogłosił roz-
poczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II? To pytania
z konkursu upamiętniającego VIII rocznicę śmierci Bł. Jana Paw-
ła II. Konkurs odbył się w Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy i był dla 
uczniów dużym wyzwaniem.
18 kwietnia 2013 r. w auli szkol-
nej Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy 
odbył się konkurs religijny upa-
miętniający VIII rocznicę śmierci 
Wielkiego Polaka – bł. Papieża 
Jana Pawła II. W konkursie wzięli 
udział uczniowie z klas I, II i III, 
łącznie 75 osób. To niezwykłe 
współzawodnictwo przygotowali 
i przeprowadzili nauczyciele Mo-
nika Budziak–Mielnik i ks. Paweł 
Wróbel. Uczniowie stanęli do te-
stu, który składał się z 47 pytań. 
- Poziom odpowiedzi był bardzo 
zróżnicowany. Niektórzy ucznio-
wie mają naprawdę dużą wiedzę  
o Janie Pawle II. Pytania, któ-
re sprawiały uczniom najwięcej 

trudności związane były z kon-
kretnymi, dokładnymi datami 
z życia Ojca Świętego. Najwięcej 
poprawnych odpowiedzi było 
natomiast na pytania typu: Kie-
dy urodził się Karol Wojtyła? Jak 
nazywa się zgromadzenie, na któ-
rym wybiera się Papieża? Kiedy 
zmarł Jan Paweł II? - relacjonuje 
organizatorka konkursu, Monika 
Budziak-Mielnik.
Laureatami konkursu zostali:
1. m - Magdalena Tyczka, II b
2. m. - Agata Bąk, II b
3. m. - Karolina Mielnik, III d i 
Karolina Wojtaś, II c.           [ewe]

Laureaci religijnego konkursu o papieżu Janie Pawle II 

Patriotycznie 
w Ujeźdźcu 
„Barwy ojczyste”
 Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie,
 A na tej fladze, biel i czerwień,
 Czerwień to miłość
 Biel serce czyste
 Piękne są nasze barwy ojczyste.
Czesław Janczarski

30 kwietnia w  Zespole Szkół 
w Ujeźdźcu Wielkim  uczniowie 
klas IV pod kierunkiem wycho-
wawczyń Barbary Szymachy 
i Agnieszki Walczyńskiej – Je-
leń przypomnieli te wydarzenia 
sprzed 222 lat. Mali artyści 
przedstawili również program, 
nawiązujący do Święta Flagi, pod-
kreślając, jak  znaczące są dla nas- 
Polaków kolory: biel i czerwień. 
Dzisiaj, gdy każdy bez ograni-
czeń może uwidaczniać symbole 
narodowe, pamiętajmy, że należy 
otaczać je czcią i szacunkiem. Jest 
to obowiązek każdego obywatela, 
każdego Polaka.
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Trzebnicki zespół wokalny: od lewej Julia Jarczewska, Marcel Frąckowiak i Mar-
ta Lenart. 



21trzebnica.pl | facebook.com/trzebnica 

EDYTA BĄK 

Wszyscy mamy czasem ochotę 
uciec od codziennego, szaleń-
czego miejskiego zgiełku, od 
zapachu spalin, od kolejek w hi-
permarketach. Tęsknimy za miej-
scem, gdzie czas płynie po prostu 
wolniej, raczej opieszale, gdzie 
czasem tylko szczeknie leniwie 
pies i ciszę przerwie skrzypiący 
dźwięk kiepsko naoliwionego 
łańcucha starego roweru.
Jest takie miejsce, obok nas - so-
łectwo Raszów, wioska przytu-
lona do Kocich Gór. Tak blisko 
położona Trzebnicy osada, która 

jest hermetyczną enklawą ciszy 
i spokoju. Raszów to sołectwo, 
w którego herbie jest drzewo 
lipy i nic innego nie przycho-
dzi na myśl, jak słowa z fraszki 
Jana Kochanowskiego „Na Lipę”: 
„Gościu, siądź pod mym liściem, 
a odpocznij sobie!”
Rozpoznawalnym miejscem 

w Raszowie jest piękny pałac, któ-
ry powstał w pierwszej połowie 
XIX wieku, na miejscu zburzonej 
starej siedziby (prawdopodobnie 
z ostatniej ćwierci XVIII wieku). 
Budynek reprezentuje typ du-
żej podmiejskiej willi o formach 
neobarokowych. Budowla jest 
otoczona małym parkiem ogro-
dowym z pawilonem ogrodowym 
z początku XX wieku i ozdobną 
kutą bramą parkową. W sąsiedz-
twie pałacu znajdują się zabudo-
wania folwarczne. Obecnie pałac 
podzielony jest na mieszkania 
i czasy jego świetności przemi-
nęły już dawno. Jedynie piękno 

architektury pałacu zostało w pa-
mięci 87-letniej pani Marianny 
Kurowskiej, która jako 13-letnia 
dziewczynka, pracowała na służ-
bie u niemieckiego właściciela 
pałacu, i bardzo mile go wspomi-
nała, „gdyż był bardzo dobrym 
człowiekiem i katolikiem”.

Świetlica to serce
W owej budowli znajduje się kul-
turalne serce Raszowa - świetlica, 
która usytuowana jest w pięknej 
sali balowej. W 2012 roku świe-
tlica przeszła gruntowny remont, 
który sfinansowała Gmina Trzeb-
nica.
 - Jesteśmy bardzo dumni z naszej 
świetlicy, sala odzyskała swoją 
dawną świetność. 19 października 
miało miejsce uroczyste otwarcie 
sali, na które przybył burmistrz 
Marek Długozima, ksiądz Jerzy 
Olszówka, dyrektor TCKiS Adam 
Waz, radna Krystyna Haładaj  
oraz mieszkańcy Raszowa. Cieszę 
się, że mamy tak piękne miejsce, 
które jest ważnym elementem 
w życiu naszej społeczności i słu-
ży nam mieszkańcom Raszowa 
do wspólnej integracji - podkre-
śliła sołtys Bożena Durbajło.
I tak też się dzieje, bo w świetlicy 
odbywają się nieodpłatnie zajęcia 
nauki języka francuskiego dla 
dzieci, które prowadzi pani Mał-
gorzata Antoniszyn. Dzięki ini-
cjatywie mieszkanki Raszowa Te-
resy Skarbek prowadzona jest co 
tydzień gimnastyka korekcyjna, 
odbywają się też zajęcia plastycz-
ne, które są ogólnodostępne dla 
dzieci. Warto podkreślić, że na 
tym się nie kończy mądre gospo-
darowanie wolnym czasem w Ra-
szowie. W pierwszą sobotę lipca 
planowany jest festyn „Święta 
lipy”.

Będzie festyn
 - Jak wiadomo drzewo lipy jest 
w naszym herbie. W Raszowie  
również występują pomniki 
przyrody, trzy piękne lipy drob-
nolistne w parku okalającym pa-
łac, stąd nazwa imprezy. Głów-
nym celem festynu jest integracja 
samych mieszkańców Raszowa, 
a zwłaszcza tych mieszkających 
tutaj od urodzenia z nowo za-
mieszkałymi. Ważne jest, aby ci 
młodsi i starsi mieli okazję do 
wspólnej zabawy i wypoczynku. 
Bardzo byśmy chcieli, aby ten 

rodzinny piknik stał się naszą co-
roczną imprezą - dodaje Dorota 
Gawlik, liderka grupy Odnowy 
Wsi Dolnośląskiej.
Kolejnym ambitnym zamysłem 
jest zorganizowanie tygodnio-
wych zajęć dla dzieci w plenerze 

z artystami - malarzami. Jest to 
bardzo duże wyzwanie dla orga-
nizujących plener, ale na obecną 
chwilę brak funduszy na reali-
zację przedsięwzięcia. To jednak 
nie zniechęca nikogo - są jeszcze 
sponsorzy i ludzie dobrej woli.

Dożynkowy sukces
Bardzo duży sukces Raszów od-
niósł  podczas debiutu na corocz-
nym Gminnym Święcie Plonów, 
które odbyło się 2 września 2012 
roku w Księginicach. Tradycyj-
nie podczas gminnych dożynek 
rozstrzygnięto trzy konkursy na: 
najładniejszy wieniec dożynko-
wy, najładniejszy kramik dożyn-
kowy i najlepszego sołtysa roku 
2012. W klasyfikacji wieńców
sołectwo Raszów zajęło imponu-
jące drugie miejsce. Ten ogromny 
sukces był wynikiem pracy pań 
z sołectwa: Jadwigi Tarki, Teresy 
Skarbek, Heleny Iwaszuk, Ireny 
Długosz, Teresy Ignasik, Doroty 

Gawlik, Bożeny Durbajło i Jolan-
ty Maciołek.
 - Panom z sołectwa należą się też 
podziękowania: Wojciechowi Bu-
jakowi i Piotrowi Durbajło oraz 
Czesławowi Konopackiemu za 
wytrwałość w transporcie wieńca 

- dodaje pani Dorota. - Wygrana 
była dla nas ogromnym zasko-
czeniem, tym bardziej, że robili-
śmy wieniec po raz pierwszy. Nie 
ukrywam, że wspaniale bawili-
śmy się przy realizacji projektu, 
cały zespół dał z siebie wszystko 
i wygrana bardzo nas motywuje 
do dalszej pracy.
Dzięki zaangażowaniu mieszkań-
ców sołectw i ich własnym inicja-
tywom oraz inwestycjom realizo-
wanym przez gminę na terenach 
wiejskich z roku na rok sołectwa 
Gminy Trzebnica stają się pięk-
niejsze i bardziej zadbane. Tak też 
się dzieje w Raszowie. Mieszkań-
cy tej małej wioski chcą poprawić 
wizerunek swojej małej ojczyzny 
i mogą być dumni ze swoich suk-
cesów.”Raszów to nie lipa” - to 
hasło, które im przyświeca w co-
dziennych działaniach i daje siłę 
w pokonywaniu wszelkich prze-
ciwności.

Raszów to nie lipa
Mieszkańcy tej niewielkiej wsi pod Trzebnicą stawiają 
sobie ambitne cele. Odnowiona w ich miejscowości 
świetlica już od kilku miesięcy tętni życiem. W pla-
nach są kolejne imprezy integracyjne i plenerowe.

Dzieci w Raszowie sporo czasu spędzają w świetlicy.

Sołtys Bożena Durbajło od burmistrza Marka Długozimy dostała herb Gminy.

KUBA 
ZAJĄC
Dobre uczynki 
są wtedy, że ko-
muś się pomaga 
poszukać za-
bawki jak ktoś 
płacze i zabiera 
się go do zabawy 
jeszcze. Ja robię 

raczej mniej dobrych uczynków. 
Ostatni raz nie pamiętam, kiedy 
zrobiłem dobry uczynek. Jak je-
stem grzeczny, to jest dobry uczy-
nek.  Dla mnie kiedyś ktoś zrobił 
dobry uczynek i to była zabawa. 
Bawił się ze mną Piotrek, Kuba 
i Kajtek w piłkę nożną, kiedy by-
liśmy na dworze. Powinno się ro-
bić dobre uczynki, kiedy ktoś coś 
zgubi i kiedy ktoś płacze. 

PIOTRUŚ
STĘPIEŃ
Dobre uczyn-
ki to znaczy, że 
nikt nie może 
kogoś bić i szar-
pać. To znaczy 
też, że ktoś nie 
może zabierać 
zabawek. Jak ko-

muś pomagamy, to też jest dobry 
uczynek. Możemy na przykład 
komuś pomóc znaleźć zabawki. 
Dobre jest też pomaganie mamu-
si i mojej siostrzyczce.  Pomagam 
na przykład siostrze szukać zaba-
wek, a jak płacze to ją pocieszam. 
Czasami robię dobre uczynki, 
ostatnio nawet sam posprzątałem 
w pokoju.

KUBA
ŚWIDERSKI
Dobre uczynki, 
to jest takie coś, 
że się pomaga. 
Pomagać trzeba 
komuś jak ktoś 
zgubi jakąś za-
bawkę, to moż-

na mu pomóc poszukać. W przed-
szkolu nie pomagamy sobie często 
szukać zabawek, bo nikt jeszcze 
żadnej nie zgubił. Dobre uczynki 
są jeszcze wtedy jak się pomaga 
dziadkowi zmieniać koła w sa-
mochodzie. Ja pomagałem kiedyś 
zmienić koła w taty samochodzie, 
ale byłem jeszcze wtedy mały. 
Kiedyś pomogłem mamie bawić 
moją siostrzyczkę Zosię, która ma 
dopiero kilka miesiączków. 

MAJA
ZAWADZKA
Jak ostatnio 
w y c h o d z i l i -
śmy całą gru-
pą z toalety, to 
koleżanka nie 
chciała puścić 
mnie pierwszej, 
a ja jej ustąpi-

łam i to był dobry uczynek. Do-
bre uczynki, to są wtedy, kiedy 
człowiek się bardzo ładnie bawi. 
Jak komuś pomożemy, to też jest 
dobre zachowanie. Pomóc może-
my komuś, pocieszając go, można 
być też grzecznym albo pomóc 
rodzicom posprzątać. Ja sprzą-

tam jak tatuś mnie prosi i lubię 
to robić. Sprzątam swoje zabaw-
ki i wycieram kurze, tatuś mnie 
tego nauczył. Mam też młodsza 
siostrzyczkę i czasem się nią zaj-
muję. 

KALINKA
FILIP
Dobre uczynki, 
to wtedy jak się 
komuś pomaga 
i szuka się pani 
Lucynki i pani 
Małgosi, żeby 
też pomogły. 
Jeszcze można 

szukać czegoś i ja czasem poma-
gam. Ostatnio pomogłam Gosi, 
mojej siostrze, bo nie umiała cho-
dzić, ja ją nauczyłam i już umie. 
A teraz Gosia jest taka wysoka, 
jak Oliwka moja chodząca duża 
lalka. Teraz bawimy się razem 
z Gosią. Pomagam czasem też 
rodzicom sprzątać. Wyciągam 
garnki i pomagam mamusi wie-
szać ubrania.

NATALKA
WOLAR
Jak koleżan-
ka ustąpiła mi 
pierwszeństwa, 
to był dobry 
uczynek. Można 
też komuś po-
szukać zabawki, 
ja na przykład 

pomagałam Mateuszowi znaleźć 
auto, to był taki maluch. Ktoś mu 
je zakopał w piaskownicy na po-
dwórku, ale go nie znaleźliśmy. 
Pomogłam też ostatnio Kubie 
szukać jakąś zabawkę. To był wąż 
i znaleźliśmy go. Mi też kiedyś 
Oskar pomógł, bo ktoś zakopał 
mi misia. Znaleźliśmy tego mi-
sia i już jest w domu bezpieczny. 
Robie też dobre uczynki w domu. 
Moja mama mi sprząta, a ja jej 
ostatnio posprzątałam cały sa-
mochód, bo trzeba było go umyć.

Dobry uczynek oczami dzieci
19 maja przypada Dzień 
Dobrych Uczynków. Za-
pytaliśmy najmłodszych 
czym jest dobry uczynek 
i kiedy ostatnio taki speł-
nili. Oto odpowiedzi. 
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860. lat temu, 16 kwietnia 1153 r. 
zmarł potężny możnowładca śląski 
Piotr Włostowic – pierwszy znany 
nam włodarz Trebnichy, czyli klucza 
majątków skupionych wokół Trzeb-
nicy – którego los wyniósł bardzo 
wysoko i bardzo ciężko doświadczył, 
ale dał mu też możliwość, by u kresu 

swoich dni odejść w chwale. 
Piotr Włostowic, otwiera poczet wy-
bitnych postaci wpisanych w dzieje 
regionu i Trzebnicy. Był to najwy-
bitniejszy magnat Śląska i Polski 
pierwszej połowy XII stulecia. Był 
też nieprzeciętnym człowiekiem. 
Jego niezwykłe, burzliwe i ruchliwe 
życie, błyskotliwa kariera oraz dzie-
ła, jakich dokonał, zadziwiały już 
współczesnych i odcisnęły piętno na 
przekazach historycznych ukazują-
cych go jako posiadacza legendar-
nych skarbów, dyplomatę, pełnego 
fantazji rycerza, fundatora i hojnego, 
o wysokiej kulturze mecenasa. 
Piotr Włostowic, tradycyjnie zwany 
Piotrem Włastem, wielmoża śląski, 
wojewoda Bolesława Krzywoustego 
i jego syna Władysława II, spokrew-
niony z obydwoma, żył na przełomie 
wieków – XI i XII, i na przełomie 
epok – jednolitej Polski bolesławow-
skiej i Polski dzielnicowej; pomiędzy 
okresem nieograniczonej władzy 
monarszej, a epoką wpływów moż-
nowładztwa duchownego i świeckie-
go.
Nasz bohater urodził się około 1080 
r. na zamku w Górce koło Sobótki, 
u podnóża Ślęży. Był synem wpływo-
wego wielmoży śląskiego Piotra Wło-
sta. Dwór Piotra Włostowica mieścił 
się na podwrocławskim Ołbinie (Oł-
bin – prasłowieńskie olbąć/olbądź 
– łabędź.), a włości jego rozrzucone 
były po całym Dolnym Śląsku oraz 
w innych częściach Polski. Do nie-

go należała także Trebnicha – klucz 
majątków skupiony wokół Trzebnicy, 
które przypadły Piotrowi Włosto-
wicowi w prawnym dziedzictwie po 
dziadku jego i ojcu. 
W skład włości ujazdu trzebnickiego, 
czyli klucza majątków skupionych 
wokół Trzebnicy wchodziła wtedy: 
Polska Wieś (najstarsza, zasiedlona 
część obecnej Trzebnicy) oraz jak po-
daje „Kronika Maura”: Węgrzynów, 
Malczów, Małuszyn, Szczytkowice, 
Raszów i Brochocin. Trzebnica zaś, 
była wtedy miejscem targu dla do-
brze rozwijającego się gospodarczo 
i gęsto zasiedlonego zaplecza wiej-
skiego. Wówczas był to jedyny punkt 
wymiany w rejonie Wzgórz Trzeb-
nickich. Włostowic, żeby podnieść 
rangę Trzebnicy, obok targu ufun-
dował drewniany kościół parafialny
pod wezwaniem św. Piotra. Nadał 
mu również dobra, niezbędne dla 
utrzymania świątyni i parafii. Z cza-
sem św. Piotr Apostoł, patron kościo-
ła trzebnickiego stał się symbolem, 
znakiem miasta, a jego wizerunek 
został umieszczony na pieczęci miej-
skiej i trafił do herbu.
Włostowic, słynący z pobożności 
darczyńca, ufundował też klasztor ro-
dowy na Ołbinie i uposażył go swymi 
najlepszymi dobrami i dochodami, 
w tym, połową Trebnichy i targiem 
w Trzebnicy. Owe „pół” Trzebnicy, 
krótko stanowiło własność klasztoru 
ołbińskiego, ponieważ w 1146 r. na-
był ją od opactwa na drodze zamiany 
– kupna Władysław II, który w tym 
samym roku skonfiskował Włosto-
wicowi drugą połowę tych dóbr i po-
nownie scalił Trebnichę. W ten spo-
sób własność rycerska przekształciła 
się we własność książęcą.
Wejście Trzebnicy w skład majętno-
ści książęcej zahamowało jej rozwój, 
ponieważ Władysław II pozbawił ją 
prawa do odbywania targu, na rzecz 
Cerekwicy – własności biskupstwa 
wrocławskiego. W tej sytuacji, Trzeb-
nica pozbawiona targu, stała się tyl-
ko ośrodkiem wiejskiej majętności, 
który wyróżniał się od okolicznych 
włości kościołem oraz bardzo starą 
i bogatą przeszłością. Walory Trzeb-
nicy – ponad pięćdziesiąt lat później 
– dostrzegł i ponownie wykorzystał, 
dopiero wnuk Władysława II Wy-
gnańca, a syn Bolesława Wysokiego 
– Henryk Brodaty. 

Piotr Włostowic od młodych lat 
przebywał w otoczeniu księcia Bo-
lesława Krzywoustego. Towarzyszył 
mu w wyprawach wojennych i mi-
sjach dyplomatycznych. W 1117 r. 
wielmoża śląski otrzymał od księcia 
zaszczytny tytuł wojewody palatyna, 
który dał mu pozycję drugiej osoby 
w państwie – zarządzał krajem, mia-

nował urzędników, sprawował sądy, 
czuwał też nad bezpieczeństwem 
i porządkiem na dworze książęcym 
oraz w zastępstwie władcy dowodził 
wojskiem. Natomiast przez małżeń-
stwo z Marią, księżniczką ruską, 
rodzoną siostrą pierwszej żony Bo-
lesława Krzywoustego, został wujem 
Władysława II, pierworodnego syna 
Bolesława i Zbysławy i wszedł w ko-
ligacje z rodem Piastów. 
Z małżeństwa z księżniczką Marią, 
miał dwoje dzieci: córkę Beatrycze 
Agafię i syna Świętosława Idziego.
Największą sławę i rozgłos przynio-
sło palatynowi podstępne porwanie 
księcia ruskiego Wołodara i przywie-
zienie go na dwór książęcy Bolesława 
Krzywoustego. Jednak krzywoprzy-
sięstwo, którego się przy tym dopu-
ścił, nie znalazło uznania w oczach 
Kościoła, który zadał mu surową 
pokutę. Piotr, jak głosi legenda miał 
zbudować 77 świątyń – klasztorów, 
kościołów i kaplic – dziesięć razy 
tyle, ile dni w tygodniu i sakramen-
tów w katechizmie. Nie był to jednak 
kres jego poniżenia. W 1125 r. utracił 
urząd wojewody palatyna.
Do upadku Piotra przyczyniła się 
druga żona Bolesława, Salomea 
– matka licznego potomstwa, która 
chciała zabezpieczyć swym synom 
udział w rządzeniu państwem. Na 
przeszkodzie stał Władysław, pier-
worodny syn księcia polskiego i po-
tencjalny następca tronu oraz potęż-
ny i wpływowy wojewoda Piotr, wuj 
i stronnik pasierba Salomei. W re-
zultacie intryg i pomówień księżna 
wygrała. Nowym palatynem został 
Wszebor, wierny stronnik Salomei 

i jej synów.
Wielmoża śląski, odsunięty od god-
ności i zaszczytów, poświęcił się 
wypełnianiu zaleceń pokuty. Fun-
dował świątynie i klasztory. W tym 
opactwo św. Wincenego na Ołbinie, 
które jak wspomniano wyżej, uposa-
żył m.in. połową Trebnichy i targiem 
w Trzebnicy. Były wojewoda Krzy-
woustego, zepchnięty na margines 
życia politycznego, nadal cieszył się 
względami i zaufaniem księcia Bo-
lesława i jego syna Władysława oraz 
uznaniem i mirem elit polskiego 
możnowładztwa.
Do łask i godności powrócił dopiero 
po śmieci Bolesława Krzywoustego 
(1138). W myśl testamentu zmarłego 
władcy, księciem zwierzchnim Polski 
– seniorem, został Władysław II, naj-
starszy syn Bolesława, który uczynił 
Włostowica swoim wojewodą. Senior 
nie myślał przestrzegać testamentu 
ojca, postanowił usunąć młodszych 
braci i ustanowić jednowładztwo. 
Piotr, który wg kronikarza uważał, 
że należy ściśle przestrzegać praw, 
a królestwo całe zachować w trwa-
łym pokoju, nie godził się na obalenie 
testamentu Bolesława Krzywoustego 
i stanął w obronie praw młodszych 
książąt – juniorów. Władysław uznał 
to za zdradę i skazał wojewodę na 
oślepienie, konfiskatę majątku i wy-
gnanie z kraju. Wyrok został wyko-
nany. Piotr z rodziną schronił się na 
Rusi.
Kronikarze o tragiczny los Piotra, 
oskarżali Agnieszkę, żonę Włady-
sława. Ambitna i dążąca do jedno-
władztwa księżna, zmierzała do od-
wetu na wojewodzie za sprzyjanie 
juniorom i osobistą zniewagę. Jak 
głosi legenda, pewnego razu na bi-
waku, w czasie wspólnego polowania 
Władysława II i Piotra, krewniacy 
żartowali o swoich żonach. Piotr 
powtórzył księciu plotkę o tym, że 
księżna go zdradza. Agnieszka do-
wiedziała się o oskarżeniu Piotra 
i zaprzysięgła palatynowi zemstę. Ta 
alkowiana plotka, według tradycji, 
stała się przyczyną późniejszej tra-
gedii Włostowica. W rzeczywistości 
musiały być też inne motywy kata-
strofy Włostowica. W każdym razie 
palatyn nie miał szczęścia do kobiet. 
Naraził się Salomei i Agnieszce. Był 

kochany przez Bolesława i Włady-
sława, a znienawidzony przez ich 
żony. W obydwu przypadkach stawał 
księżnym na drodze, w realizowa-
nych przez nie planach politycznych 
i w obydwu przypadkach drogo za to 
zapłacił.
Egzekucja wykonana na osobie Pio-
tra Włostowica, najpotężniejszego 
wielmoży polskiego, przyniosła zgu-
bę Władysławowi II. Tragedia Piotra 
wywołała wstrząs i oburzenie wśród 
polskich elit, które zdecydowanie 
opowiedziały się po stronie junio-
rów. 
Wiosną 1146 r. Władysław II, poko-
nany przez braci, zbiegł do Niemiec. 
Do kraju już nie wrócił. Seniorem 
został jego młodszy brat, Bolesław 
Kędzierzawy.
Piotr Włostowic wrócił z wygnania. 
Odzyskał utracone dobra, a nawet 
urzędy. Triumf palatyna był już tylko 
symboliczny. Kalectwo uniemożliwi-
ło mu aktywny powrót do polityki. 
Ostatnie lata życia poświęcił poboż-
nym fundacjom. Zmarł 16 kwietnia 
1153 r., został pochowany w opactwie 
św. Wincentego na Ołbinie we Wro-
cławiu. Współcześni mu, określali 
Piotra m.in. najpobożniejszym Chry-
stusa czcicielem oraz kleru szczerym 
miłośnikiem.
W 1163 r. na Śląsk wrócili synowie 
Władysława Wygnańca, którzy zmu-
sili potomków Piotra Włostowica do 
opuszczenia Śląska. Włostowicowie 
przenieśli się do Małopolski. Świet-
ność rodu Łabędziów, zapoczątko-
wana przez Piotra Włostowica trwała 
nadal.
Pamięć o tej postaci została utrwalo-
na również w dziejach naszego mia-
sta.25 listopada 2004 r. Rada Miejska 
w Trzebnicy podjęła uchwałę o nada-
niu imienia Piotra Włostowica placo-
wi wokół kościoła św. Piotra i Pawła 
w Trzebnicy. Dzięki temu po wiekach 
zapomnienia, przywrócona została 
pamięć pierwszego historycznego 
„pana na Trzebnicy” i zarazem fun-
datora pierwszej świątyni w naszym 
grodzie.
Leontyna Gągało

Trzebnickie 
Informacje 
Archiwalne

W kręgu ważnych rocznic
Świetność przemija, pamięć pozostaje…

1 maja 1888 r. otwarto Dom Zdro-
jowy, siedzibę trzebnickiego uzdro-
wiska. Inicjatorem i pierwszym 
właścicielem Zdroju był porucznik 
Otto Müller. Kupił on dawny folwark 
klasztorny „Speicherhof” – spichrzo-
wy (ul. 1 Maja), były majątek Oelsne-
rów, właścicieli fabryki włókienniczej 
w Trzebnicy. Müller zakupił też daw-
ny browar klasztorny. Nowy właści-
ciel ziemski odkrył w 1887 r., na tere-
nie zakupionego folwarku duże złoża 
bagien (borowin). Analiza tych złóż 
wykazała, że posiadają one właści-
wości lecznicze. Wobec tego założył 
na tej ziemi uzdrowisko, kąpielisko 
błotne z zakładem lecznictwa wod-
nego, które nazwał Zdrój Jadwigi. 
Obiekty uzdrowiskowe zaprojekto-
wał i zbudował Hubert Jantke. 
          W 1905 r., Otto Müller, ze wzglę-
du na stan zdrowia, sprzedał uzdro-
wisko Hubertowi Jantke. W uznaniu 

zasług dla rozwoju miasta twórcy 
trzebnickiego uzdrowiska, magistrat 
mianował go honorowym obywate-
lem Trzebnicy. Kilka lat później, Otto 
Müller, po długiej chorobie zmarł we 
czwartek wieczorem, 15 lipca 1909 r. 
Miał wtedy 58 lat. Dom porucznika 
zw. Willą Müllera, stał w pobliżu 
„Stawu gondolowego”. Obecnie mie-
ści się tam Przedszkole nr 1. 
W 1905 r. został oddany do użytku 
Hotel Zdrojowy. Posiadał on 50 po-
kojów z oszklonymi werandami do 
kąpieli słonecznych. W trzebnickim 
Zdroju Jadwigi leczono chorych na 
reumatyzm, choroby płuc, anemię, 
gościec i choroby kobiece. Z usług 
Zdroju korzystali głównie miesz-
kańcy Wrocławia: rentierzy, kupcy 
urzędnicy państwowi i emerytowani 
wojskowi.
Oferty Domu Zdrojowego cieszy-
ły się dużym powodzeniem. Liczba 

kuracjuszy rosła z roku na rok. Przy-
czyniało się to również do rozwoju 
gospodarczego miasta. Powstawa-
ły nowe hotele, zajazdy, pensjonaty 
i restauracje. Popularność kurortu 
zwiększyła się po otwarciu połączeń 
kolejowych Wrocław – Trzebnica, 
kolejki szerokotorowej i wąskotoro-
wej.
Uzdrowisko zyskiwało także na 
atrakcyjności dzięki klimatowi i wa-
lorom krajobrazowo-wypoczyn-
kowym. Spacerom i kontemplacji 
sprzyjał pięknie urządzony park 
zdrojowy.
Dzięki dróżkom łączył się z alejkami 
Lasu Bukowego, które prowadziły 
grzbietami wzgórz ku punktom wi-
dokowym, źródłom i uroczyskom. 
Szczególnie romantyczne były na-
zwy dróżek spacerowych: „Droga 
filozofów”, „Aleja płaczu”, „Droga
królewska” czy stroma dróżka zwana 
„Kozimi rogami”. Zakład Zdrojowy 
zapewniał swoim kuracjuszom mnó-
stwo propozycji i atrakcji, które moż-
na było realizować w każdej porze 

roku. Ostatnim właścicielem Domu 
Zdrojowego – do 1945 r.– był wnuk 
Huberta, Max Jantke. 
Zdrój Jadwigi, jak pisze Jerzy Bogdan 
Kos w pracy „Czas nadziei”, odegrał 
istotną rolę w określeniu charakteru 
Trzebnicy na przełomie XIX i XX 

wieku oraz w znacznej mierze zade-
cydował o jej przyszłych losach jako 
miejscowości uzdrowiskowo – kli-
matycznej. 
Leontyna Gągało

Nowa szansa dla Trzebnicy
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Organizacja wyjazdu trwała prawie 
dwa tygodnie, ale wreszcie mieliśmy 
„Pawlakowy wagon”. Zapakowaliśmy 
tłumoczki skromnego dobytku, zna-
lezionego w czasie naszej wędrów-
ki, który wiele razy przebierali nam 
sołdaci, i ruszyliśmy na Dolny Śląsk. 
Kierunek Radom – Katowice – Ole-
śnica – Psie Pole – Trzebnica.
Najważniejszym pytaniem w tej po-
dróży było: Ile czasu będziemy stali, 
pozbawieni lokomotywy? Najistot-
niejszym zdarzeniem, jakie miało 
wpływ na powstanie opisu naszej 
drogi miało spotkanie, na stacji 
w Katowicach, małżeństwa – Pań-
stwa Palczewskich, których ojciec 
mój poznał już w maju. Oboje pra-
cowali u Richarda Fabiana w Knie-
gnitz. Pobrali się i powracali do wsi, 
w której przymusowo przepracowali 
swoje młodzieńcze lata. Honorkę 
przywieziono tu trzeciego maja 1941 
roku, miała wtedy siedemnaście lat. 
Janka, drobnego chłopaka, wyrwa-
no z rodzinnej Ligoty koło Ostrowa 
i dosłano do Fabiana w podobnym 
czasie.
Honorata i Jan Palczewscy oraz Sta-
siu Galicki będą wiele razy zaspoka-
jać moją ciekawość o swym pobycie 
i mrocznych czasach w trzydziesto-
siedmio-numerowej wsi Kniegnitz. 
Dalszą drogę do celu pokonywaliśmy 
więc w towarzystwie nowożeńców. 
Po tych wielu latach jeszcze dziś 
pamiętam dziewczynę o góralskiej 
urodzie – jej rumianą buzię z dołecz-
kami w policzkach – niezapomnianą 

panią Honoratę.
Dotarliśmy w końcu do Psiego Pola 
i dołączyliśmy do stojących na bocz-
nicy kilku wagonów, czekaliśmy na 
lokomotywę. Wszędzie leżały wra-
ki czołgów i samolotów. Widoczna 
w oddali fabryka była uszkodzona, 
a sołdaci ładowali na samochody ja-
kieś maszyny.
Mijały dni i wreszcie ruszyliśmy. Po 
drodze pozostawało parę rodzin – 
„filmowych Pawlaków”, a my naresz-
cie dotarliśmy do Trebnitz – był dru-
gi sierpnia 1945 roku. Zamknęliśmy 
swój wagon i ruszyliśmy do celu. 
Minęło już 68 lat, gdy usiłuję sobie 
przypomnieć fakty, które najbar-
dziej wbiły się w moją młodzieńczą 
pamięć. Szliśmy poboczem skarpy, 
widzieliśmy schrony, ulicą poszliśmy 
w lewo – na ścianie restauracji zoba-
czyłem pierwsze trzebnickie graffiti,
Fryce w okopie, Adolf w postaci wro-
ny, budynek P.U.R, cmentarz, komin 
jakiegoś zakładu, park z rozbitym 
pomnikiem. Skręciliśmy w obec-
ną ulicę św. Jadwigi, z lewej strony 
był spalony budynek z garażami 
– to starostwo – wyjaśniał pan Janek. 
W mrocznych latach pięćdziesiątych 
ten walący się budynek zamienił się 
w stajnię dla „Baśki” i „Krasuli”. 
W kasie pancernej znalazłem serię 
znaczków z „Adolfem”, które mam 
do dziś. Szliśmy dalej, minęliśmy 
budynek szkoły – masa ludzi, wy-
dawali tu posiłki, pamiętam wąską 
uliczkę i budynek, który stoi tu do 
dziś. To w nim właśnie, z kasą SOP 

– Spółdzielni Oszędnościowo-Po-
życzkowej, fryzjerem – panem Kalką, 
„rozkułaczeni” i wygnani, będziemy 
mieszkać aż do „przewrotu Gomół-
ki”. Z okna podziwiałem ogromny 
silnik Lancastera przywieziony na 
złom z pola pod Komarowem, które 
dla upamiętnienia faktu, że doleciał 
tam uszkodzony brytyjski samolot 
w czasie nalotu na zakłady w Brzegu 
Dolnym nazwano „Ameryką”. 
Zaczęły się gruzy. Z prawej strony 
ulicy Wolności powstało później sze-
reg drewnianych „marketów”, które 
przypominały altanki. Jedna z nich 
należała także do nas. Minęliśmy park 
z ciemnymi, wysokimi cokołami po-
mnika, szeregi spalonych kamienic. 
Szczególnie zapamiętałem „salonkę”, 
w której mieścił się sklepik, o ile się 
nie mylę, „Lwowianka” (własność 
znanej trzebnickiej rodziny Miszta-
lów) – tam sprzedawano wspaniałe 
obsadki, stalówki z wykrzyknikiem, 
tak ładnie piszące i gumki – myszki.
Skręciliśmy w prawo, z lewej strony 
widzieliśmy wysokie mury więzie-
nia, dalej widoczny był zakład pana 
Tomczaka – ciekawą historię swoje-
go przybycia do Trzebnicy zaraz po 
pierwszej wojnie światowej opowie-
dział nam ten Polak żonaty z Ro-
sjanką. Wiele razy dokonywaliśmy 
napraw w jego warsztacie, słuchając 
wspomnień.
Po prawej stronie ulicy minęliśmy 
mostek na rzece, stacyjkę, fragmen-
ty wagoników. Nagle okazało się, że 
rzeka przepływała na lewą stronę 
ulicy, słyszeliśmy szum spadającej 
wody. Oparty o balustradę widzia-
łem stadko srebrzystych rybek – to 

kiełbiki? Ruszyłem dalej przekracza-
jąc pierwszy mostek na „Szecke” (tak 
nazywali ją mieszkający tu Niemcy), 
a drugi przekroczyłem na początku 
lat osiemdziesiątych, kilkadziesiąt 
kroków dalej. Gdy Stasiu Dufrat (ju-
nior) przekopywał ulicę w czasie od-
wodnienia nowego budynku, w któ-
rym mieściła się dyrekcja PGR-u, 
w wykopie widoczne były doskonale 
zachowane poukładane obok siebie 
dębowe kłody. Zapewne szli po nich 
mieszkańcy do osady nad źródełkiem 
Rudawy (przez moment pomyślałem 
– ile dymów liczyła osada w tamtych 
czasach?).
Szosa obsadzona była dorodnymi 
gruszami. Na prawo widoczne były 
budynki, kapliczka, rogatki, z lewej 
strony wodnego młyna – własność 
Fechnera – teraz jest tu gospodarstwo 
Stefana Garlińskiego (Stefanowi będę 
pomagał w rozmowie i tłumaczeniu, 
kiedy w latach 80 odwiedziła go ro-
dzina Fechnerów).
Za zakrętem oddalone od szosy 
otoczone drzewami gospodarstwo 
ogrodnicze drugiego z braci Fech-
nerów (dziś mieszka tam pan Fijał-
kowski). Właścicielka Anna Fechner 
mieszkała w naszym domu do lat 50, 
ale jej wspomnienia wojennego dra-
matu wymagają osobnego opisu.
Rodzice nieśli siostrę Danusię na 
zmianę, jej płacz zmusił nas do za-
trzymywania się w połowie drogi. 
W oddali było widać pierwszy bu-
dynek – to Kniegnitz – oznajmił pan 
Janek. Obok szosy znajdowało się 
składowisko żwiru. Były tam worki 
po cemencie, górnicze wózki, de-
ski i biegnąca wstęga szyn na szczyt 

wzniesienia, na którym wybudo-
wano betonowe stanowisko. Wiele 
razy łobuziarnia wracająca ze szkoły 
– wypychała na szczyt wózek i hamu-
jąc deskami zjeżdżała na złamanie 
karku, zatrzymując się na pryzmie 
piasku.
Ruszając dalej minęliśmy okopy. 
Biegły one zygzakiem ze szczytów 
Sulisławic, a kończyły się gdzieś za 
Nowym Dworem. „Ja przy kopaniu 
tych okopów jesienią 1944 roku tak 
się przeziębiłam, że mało nie umar-
łam” – wspominała pani Honorata, 
„a mnie z tych okopów Fryce o mały 
włos nie zabili” – dodał pan Janek. 
Ten szczegół z życiorysu opowiedział 
w latach 60, gdy sprzedawaliśmy pi-
sklęta w wylęgarni, która mieściła się 
w jego domu, a którą ja prowadziłem. 
Jeszcze tylko szkółka drzewek i jeste-
śmy na miejscu...
Chciałbym napisać powojenną hi-
storię Księginic i jej mieszkańców, 
wiele informacji o mieszkańcach wsi 
pochodzi z relacji Stanisława Galic-
kiego. To dzięki jego wspomnieniom 
chciałbym opracować numerowy 
spis mieszkańców do 1945 roku i losy 
pierwszych osadników. 
Stanisław Galicki to człowiek, któ-
rego życiorys wpisany jest w okrop-
ny czas wojny. Nigdy nie odmawiał 
pomocy sąsiadom, a w mrocznym 
okresie kołchozów i kółek rolni-
czych, kiedy napuszczano każdego 
na wszystkich i wszystkich na każde-
go, nie pozwolił się upodlić. Zawsze 
potrafił rozpoznać zło i dobro. Pozo-
stanie w pamięci mojej rodziny jako 
dobry i szlachetny człowiek.
Zygmunt Wieczorek

Okropności pobytu w Kotle Królewca 
i Pilawy, na krańcach Półwyspu Ta-
ran, skończyły się dla naszej rodziny 
trzeciego lutego 1945 roku. Opatrz-

ność Boża pozwoliła przeżyć dy-
wanowe bombardowanie i ostrzały. 
W obliczu wszechotaczającej śmierci 
z miejscowości Garbsajden uciekała 

piętnastoosobowa grupa – robotnicy 
zsyłkowi, rodziny z dziećmi (siostra 
Danusia miała cztery dni) i trzech 
podoficerów z oflagu w Królewcu.
To, co dane było nam przeżyć w cza-
sie zdobywania tej nadmorskiej wsi, 
wymaga osobnego opisu. Drogi były 
usłane rozbitymi wozami cywilnych 
uciekinierów, trupami koni, ludz-
kimi zwłokami. Tak zaczynała się 
droga przez mękę ludzi powracają-

cych do kraju.
Po kilku tygodniach wędrówki zo-
staliśmy umieszczeni w obozowi-
skach, w których NKWD szukało 
Akowców, opuszczających Prusy. 
Na Suwalszczyźnie nasza grupa roz-
proszyła się, ponieważ część osób 
właśnie tu powróciło do rodzinnych 
gniazd. Okazało się, że nasz powrót 
na Wołyń jest niemożliwy, bowiem 
banderowcy spalili wszystko. Minęli-

śmy pontonowy most na Wiśle, spa-
loną Warszawę i wreszcie, po odna-
lezieniu części rodziny (wygnańców 
z Wołynia), zatrzymaliśmy się w Go-
dowie, wsi koło Radomia. Mieszka-
liśmy w starej walącej się chałupie. 
W połowie maja ojciec wyruszył na 
Dolny Śląsk w poszukiwaniu miej-
sca dla naszej rodziny. Gdy powrócił 
w połowie lipca, oznajmił, że jedzie-
my do Kniegnitz koło Trebnitz.

Po przejściu z kościoła św. Piotra 
i Pawła do trzebnickiego ratusza 
w sali konferencyjnej uczestnicy mo-
gli oglądać okolicznościową wystawę 
poświęconą naszym Pionierom. Na 
wielu zdjęciach odnaleźli swoje ro-
dziny, dziadków, rodziców i siebie 
samych. Przy stolikach z kawą, her-
batą i ciastkami, które zaserwował 
Urząd Gminy toczyły się ożywione 
rozmowy. Pionierzy przypominali 
sobie dawne pionierskie lata. Krótki 
gitarowy koncert autorski wykonali 
Konrad Marecki – uczeń Powiato-
wego Zespołu Szkół nr 2 w Trzebnicy 
im. Piotra Włostowica i Kuba Wrzos 
– organista trzebnickiej bazyliki. 
W drugiej części koncertu pionierzy 
wraz z duetem młodych muzyków 
gromko odśpiewali wiele znanych 
piosenek z lat pionierskich. 
O godz. 14.00 przy pełnej sali kon-
ferencyjnej wiceprezes TMZT Woj-
ciech Kowalski rekomendując ze-
branym pionierom ostatni numer 

rocznika Brzask odczytał z niego 
fragment wspomnień doktora Jerze-
go Bogdana Kosa z 1945 r. dotyczący 
dziejów trzebnickiej służby zdrowia. 
Parę wspomnień dodał Kazimierz 
Zaustowicz. Po tych wspomnieniach 
pionierzy kontynuowali wspólny 
śpiew piosenek z lat pionierskich 
z akompaniamentem gitarowym 
pani Janiny Klin. 
Następnie Leontyna Gągało – wice-
prezes TMZT zaprezentowała dwie 
prezentacje multimedialne: pierwsza 
zaczynała się tekstem: Każdy z nas 
nosi w sobie swoją Antewkę. To miej-
sce, z którego się wywodzimy, do 
którego wracamy w myślach… To 
nasze korzenie i nasze wspomnie-
nia… I na kolejnych planszach były 
wymienione regiony przedwojen-
nej Polski i wszystkie miejscowo-
ści, z których przybyli na te ziemie 
osadnicy. A więc Centralna Polska: 
Mazowieckie, Świętokrzyskie, Ma-
łopolskie, Podkarpackie, Lubelskie, 

Łódzkie, Wielkopolskie, Kujawsko-
-Pomorskie, Podlaskie, Górnoślą-
skie, Kresy Wschodnie: Lwowskie, 
Tarnopolskie, Stanisławowskie, Wo-
łyńskie, Polesie, Wileńszczyzna i Bu-
kowina. I tu na pionierów czekała 
niespodzianka. Ci, którzy zasygnali-
zowali, że odnaleźli wśród pojawiają-
cych się napisów swoją miejscowość 
zostali uhonorowani i obdarowani 
niezwykłymi pamiątkami przez fir-
mę Kulik. Każdy dostał oryginalny 
breloczek (z centymetrem krawiec-
kim) z napisem Dzień Pioniera 2013. 
Druga prezentacja poświęcona była 
poszczególnym rodzinom i zilustro-
wana unikalnymi starymi zdjęciami 
z rodzinnych archiwów „by ocalić od 
zapomnienia ten czas i tych ludzi”, 
którzy 68 lat temu wraz z rodzinami 
przybyli na te ziemie. Pionierzy ze 
wzruszeniem oglądali i pokazywali 
członków swoich rodzin. M.in. poka-
zane były rodziny i ich potomstwo. 
Pokaz kończył się planszą z tekstem: 
Gdzie się podziały tamte czasy? Od-
płynął w przeszłość tamten świat, 
oni już wrośli w trzebnicką ziemię, 
minęło już sześćdziesiąt osiem lat… 
Po „powrocie z ojczystych stron” 
i zdjęciach rodzinnych Pionierzy 
jeszcze długo biesiadowali i śpiewali 
pełne uroku i nostalgii pieśni i pio-
senki z rodzinnych stron. Każdy do-
stał do ręki specjalnie przygotowany 
„śpiewnik piosenek pionierskich”. 
TMZT apeluje do czytelników – są to 
już ostatnie chwile do spisania wspo-
mnień Pionierów Ziemi trzebnickiej 
– o przekazywanie do archiwum 
Muzeum Regionalnego w Trzebni-
cy wszelkich dokumentów, listów, 
Pamiętników, wspomnień i zdjęć 
pierwszych osadników. Chcemy ze-
brać, opracować i wydać wspomnie-
nia Trzebnickich Pionierów. 

Święto pionierów Ziemi Trzebnickiej - część II
PODZIĘKOWANIE
Tegoroczne uroczystości miały 
szczególny charakter, bowiem już 
drugi rok uroczystości odbywają 
się przy odnowionym, zrewitalizo-
wanym Pomniku Pionierów Ziemi 
Trzebnickiej. Powstał on jako wy-
raz hołdu złożony tym wszystkim, 
którzy na tej trzebnickiej ziemi 
budowali zręby polskości. Przy-
pomnieć trzeba, że moderniza-
cję pomnika zainspirował jeden 
z pierwszych pionierów Antoni 
Ćwirko-Godycki. Tak wspomina 
on Pławiszcze w powiecie Bara-
nowicze: Na tej „rodzinnej” ziemi 
ogarnia mnie wzruszenie, choć 
tyle razy już tu byłem, zawsze to 
bardzo przeżywam. Tu był nasz 
dom, nasz las, w którym odnajdu-
ję ścieżki, którymi chodziłem na 
grzyby. Patrzyłem z rozczuleniem 
na łąkę pełną kwiatów, na której 
mama rozścielała płótno, które 
utkała zimą, a myśmy polewali je 
wodą z rzeki płynącej przez łąkę, 
by było lśniąco białe.
Wszystko się zmieniło, nie ma 
domu, ani żadnych zabudowań, 
nie ma „żurawia” na środku po-
dwórka przy studni, wszystko tu 
zaorano i zasiano zboże. Wyglą-
da to tak, jakby tu nigdy nikt nie 
mieszkał, chodzę wokoło i znaj-
duję kawałeczki zmurszałej cegły 
w miejscu, gdzie stał nasz dom. 
Może jest to cegła z naszego pieca, 
w którym mama piekła chleb i na 
którym gotowała jedzenie, a zimą 
w czasie dużych mrozów spaliśmy 
tam na „zapiecku”. Jest ziemia, 
jest łąka, ale tylko las wygląda jak 
dawniej i szumi smętnie wspomi-
nając dawne dzieje. 
Antoniemu w imieniu wszystkich 
pionierów składam serdeczne 
podziękowanie za determinację 
i upór przy realizacji tego dzieła 
i dedykuję tych parę wersów:

Przytaczamy wspomnienia Zygmunta Wieczorka o przybyciu 
do wioski Księginice:

Powroty z Niemiec 

Droga do Trebnitz

Baranowicze, Baranowicze!

takiego raju wszystkim wam życzę, 
ja ten krajobraz w sercu mym noszę,
te łąki wącham, łany zbóż koszę!

Baranowicze, Baranowicze!
– tam były słońca, były księżyce,
ludzie zawierzcie mym miłym snom,
tam me korzenie, tam był mój dom!

Rozkosz dla duszy, błogość dla ciała
– tam ziemia cała chlebem pachniała, 
tam młodość moja lasem szumiała,
tam dusza wolność ciągle 
wdychała…

Bezkresne Kresy, Baranowicze…
– źródła ruczaje, lasy dziewicze,
żóraw przy studni i piec chlebowy,
rzeka chłodziła „gorące” głowy.

Baranowicze Baranowicze!
nasze wypady w pamięci liczę…
żadne granice i żadne biesy!
jak dzikie konie gnamy przez 
Kresy…

Pławiszcze nasze wspominam czule, 
Te żyzne pola, barcie i ule,
w duszy nam grały puszcze i bory,
jak piękne kwiaty – szlacheckie 
dwory…

Ten raj na ziemi – Baranowicze,
ile tam cudów – tego nie zliczę!
tam wszyscy żyli w pokoju, zgodzie, 
konie i krowy w każdej zagrodzie!

Płyną wspomnienia, dziś zza grani-
cy, korzenie tam są, serce w Trzebni-
cy, i teraz Panie nadzieję daj!
by dzieci tę ziemię zamieniły w raj!

Zbigniew Lubicz-Miszewski

Śpiewano piosenki z lat pionierskich z akompaniamentem gitarowym pani Ja-
niny Klin. 
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PATRYCJA KRÓL 

Kiedy świetlica zaczynała swo-
ją działalność, otwarta była tyl-
ko kilka razy w tygodniu. Jednak 
z czasem potrzeby zaczęły rosnąć. 
Obecnie „Maciejki” można odwie-
dzić 6 razy w tygodniu – to abso-
lutny rekord jeśli chodzi o lokalne 
świetlice. Co zatem można tu robić 
przez ten czas?
Na pewno nie można się nudzić. 
Siostra Macieja dba o każdego bez 
wyjątku, mimo że do świetlicy za-
pisanych jest ok. 50 osób. Pomaga 
odrabiać lekcje, organizuje czas 
wolny, a także stara się pomóc 
w rozwiązywaniu różnych pro-
blemów. Świetlica jest jak jedna, 
wielka rodzina. Rodzice, dzieci, 
wolontariusze – wszyscy cieszą 
się na myśl o weekendowych ro-
dzinnych wyjazdach. Wspólne 
gotowanie, rozmowy, zabawy ce-
mentują i pogłębiają więzy rodzin-
ne, a ciekawe przygody zapadają 
w pamięć wszystkim uczestnikom. 
Podopieczni wyjeżdżają zarówno 
w okolice Trzebnicy, ale też na Ma-
zury i do innych zaprzyjaźnionych 
miejsc. 
- Praca całościowa, czyli nie tylko 
z dziećmi, ale też rodzicami, jest 
bardzo ważna, przede wszystkim 
ze względu na to, że pomaga w ich 

integracji – mówi s. Macieja. 
Uczestnicy zajęć mają do dyspo-
zycji 3 pomieszczenia. W jednym 

odrabiają lekcje, czytają książki 
i uczą się, w drugim znajduje się 
sprzęt komputerowy i rekreacyj-
ny, a w trzecim – trzyfunkcyjny 
stół bilardowy, piłkarzyki, ścianka 
wspinaczkowa i materace. Słowem 
– pomieszczenie stworzone do sza-
leństw gdy młodzież rozpiera ener-
gia. 
Ale pobyt na świetlicy to nie tyl-
ko zabawa. Za kulisami kryje się 
nieustanna walka o środki finan-
sowe na realizację różnych celów 
i prowadzenie świetlicy, nierzadko 
trudne rozmowy i rozwiązywanie 
konfliktów. Bez wsparcia s. Macie-

ja szybko by się poddała. Świetli-
ca „Maciejki” stale współpracuje 
z trzebnickim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej czy Poradnią Psycho-
logiczno – Pedagogiczną i innymi 
instytucjami, których celem jest 
wszelka pomoc i wsparcie dzieci, 
młodzieży i rodzin. Dofinanso-
wywana jest między innymi ze 
środków Gminy Trzebnica, ale nie 
istniałaby bez wielu ludzi dobrej 
woli, a w szczególności trzebnic-
kich firm.
- Naprawdę wielkie podziękowa-
nia należą się trzebnickim przed-
siębiorstwom, które wspierają nas 
nieustannie od początku naszej 
działalności. Dzięki nim mamy 
komputery, biurka, a nawet ściankę 
wspinaczkową – mówi założyciel-
ka świetlicy. – Do pełni szczęścia 
brakuje nam tylko projektora mul-
timedialnego. Za jego pomocą mo-
glibyśmy wieczorami wyświetlać 
filmy, co jest wielkim marzeniem
młodzieży ze świetlicy – dodaje.
Znając hojność trzebniczan projek-
tor szybko się znajdzie, a te wakacje 
będą jeszcze ciekawsze. Warto do-
dać, że świetlica stara się również 
organizować wyprawki do szkół 
dla najbardziej potrzebujących 
i zaopatruje swoich podopiecz-
nych w przedmioty codziennego 
użytku. Co ważne, wychowywani 
są oni w duchu chrześcijańskim, 
co pomaga budować wspólną hie-
rarchię wartości. Uczą się postaw 
godnych pochwały już od dziecka, 
a bywa i tak, że w zamian za otrzy-
maną niegdyś pomoc odwdzięczają 
się w ten sam sposób: zostają wo-
lontariuszami.
- Pomoc wolontariuszy jest nieoce-

niona. Zdarza się, że są to osoby, 
które kiedyś chodziły do naszej 
świetlicy, obecnie już pełnoletnie. 
Często pomagają najmłodszym ko-
legom i koleżankom, dzięki czemu 
wszyscy czują się tu bardzo bez-
piecznie, rodzinnie. Bez ich pomo-
cy trudno byłoby ogarnąć tę wesołą 
gromadkę – chwali swoich pomoc-
ników siostra Macieja.
Założycielka świetlicy wybrała dro-
gę dość trudną i wymagającą, ale 
radość jej podopiecznych i uśmie-
chy wynagradzają wszystko. Warto 
pomagać tym, którzy o tę pomoc 
sami prosić nie potrafią. W tym
momencie siostra Macieja szuka 

sponsorów, którzy zechcieliby wes-
przeć w jakikolwiek sposób waka-
cyjne wyjazdy podopiecznych. Dla 
zainteresowanych podajemy numer 
konta, na który można wpłacać do-
wolne kwoty oraz stronę interneto-
wą.
ING Bank Śląski S.A. O/Trzebnica
02 1050 1575 1000 0022 2845 4720
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia 
św. Karola Boromeusza “Dar dla 
dzieci”
ul. Ks. Bochenka 30
55-100 Trzebnica
http://www.boromeuszki.pl/ma-
ciejki

Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Maciejki”
powstała 13 lat temu przy trzebnickim klasztorze sióstr 
Boromeuszek. Inicjatorką jest siostra Macieja Miozga, 
osoba o wielkim sercu i szczerym uśmiechu dla każde-
go napotkanego.

Miejsce dla każdego
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Jedną z atrakcji na świetlicy jest ścianka wspinaczkowa.

Siostra Macieja, założycielka świetli-
cy „Maciejka”.

EWELINA GŁADYSZ 

Na początku kwietnia bp. Stefan 
Cichy zapowiedział, że zwróci 
się z prośbą do Episkopatu o zgo-
dę na otwarcie procesu beatyfi-
kacyjnego Henryka II zwanego 
Pobożnym. Syn św. Jadwigi Ślą-
skiej poległ pod Legnicą w bitwie 
z Mongołami w 1241 roku. I to 
jego matka jako pierwsza wypo-
wiedziała słowa o bohaterskiej 
śmierci księcia. Dziś, po ponad 
700 latach okazuje się, że były to 
słowa prorocze.

Prośbą o o nihil obstat (łac. nic 
nie stoi na przeszkodzie), z którą 
biskup Stefan Cichy zdecydował 
się wystąpić do Episkopatu Pol-
ski, jest niezbędną procedurą po-
przedzającą rozpoczęcie procesu 
beatyfikacyjnego. Podstawą do
ubiegania się nihil obstat, a póź-
niej o ewentualne wszczęcie pro-
cesu beatyfikacyjnego, jest uzna-
nie Henryka II za męczennika za 
wiarę. 
9 kwietnia 1241 roku św. Jadwi-

ga wraz z żoną Henryka Anną 
udały się na legnickie pole, aby 
odnaleźć ciało Henryka. Znala-
zły je: pozbawione głowy i odarte 
z szat, ale św. Jadwiga rozpoznała 
syna po pewnym szczególe ana-
tomicznym: książę u lewej stopy 
miał sześć palców. Wcześniej, gdy 
dotarła do niej wieść o śmierci 
syna, miała wypowiedzieć słowa: 
„Dziękuję Tobie, Panie Boże, że 
byłeś tak dobry dla mnie i dałeś 
mi takiego syna, który jak dobre 
dziecko za życia zawsze mnie ko-
chał, szanował i nigdy w żaden 
sposób nie zasmucił. (…) Choć 
bardzo by mnie cieszyło, gdyby on 
nadal żył, to jednak mam większą 
radość z tego i przeżywam ją ra-
zem z nim, że on poprzez boha-
terską śmierć mógł zjednoczyć się 
ze swoim Zbawicielem”.
- Dziś, aby rozpocząć proces be-
atyfikacyjny, trzeba udowodnić,
że głównym motywem, z jakim 
książę Henryk stanął zbrojnie 
do walki z Mongołami, była chęć 
obrony wiary chrześcijańskiej. 
Nie potrzebujemy cudu tak, jak 
choćby w przypadku Jana Pawła 
II. Praca, którą teraz trzeba bę-
dzie wykonać, polega na studio-
waniu archiwalnych dokumen-
tów – mówi ks. Jerzy Olszówka 
SDS, kustosz Międzynarodowego 
Sanktuarium św. Jadwigi Śl. I do-
daje: - Już sam fakt, że Henryk 
otrzymał przydomek Pobożny 
świadczy o sile jego wiary. Poza 
tym, dla nas tutaj w Trzebnicy, to 
ważne wydarzenie z jeszcze jed-
nego powodu. Potwierdza pewną 

świętość rodziny, którą tworzyła 
św. Jadwiga. Wymiar jej rodziciel-
skiego zaangażowania, wychowa-
nia widać właśnie w świadectwie 

życia jej dzieci. A to już świadec-
two na miarę naszych czasów: ro-
dzina jest po prostu najważniej-
sza. Jest fundamentem. Cieszę 
się, że będziemy mieli kolejne po-
wody do dumy i chwały, których 
nieustannie, nawet po śmierci, 
dostarcza nam św. Jadwiga.
Ten rodzinny aspekt pojawia się 

w jeszcze jednym charakterze. 
Biskup Cichy powołał zespół hi-
storyczny pod przewodnictwem 
ks. prof. Władysława Bochnaka, 
który będzie miał za zadanie nie 
tylko zaopiniować Henryka II 
jako męczennika, ale i jego żonę 
Annę jako wzór małżonki.

Błogosławiony z Trzebnicy?

Gmina przeznacza także znaczne środki ( 45 tysięcy) na funkcjonowanie stołów-
ki dla potrzebujących - Szósty Stół Św. Jadwigi prowadzony przez siostry Bo-
romeuszki. Na zdj. od lewej: skarbnik B. Krokowska, burmistrz M. Długozima, 
matka generalna A. Groń, naczelnik wydziału organizacyjnego I. Durbajło.

Ojciec Święty Jan Paweł II przy 
okazji przemówień wielokrot-
nie nawiązywał do wydarzeń 
związanych z bitwą legnicką: 
„Szczególnie w pamięci naszej 
utkwiło i zawsze tkwi to wyda-
rzenie, którego bohaterem był 
syn św.Jadwigi, książę Henryk 
Pobożny. To on stawił skuteczny 
opór najazdowi Tatarów, który 
w roku 1241 przeszedł przez 
Polskę ze Wschodu, z Azji, i za-
trzymał się dopiero tutaj na Ślą-
sku, pod Legnicą. Wprawdzie 
Henryk Pobożny poległ w tym 
śmiertelnym boju, jednak Ta-
tarzy byli zmuszeni wycofać 
się i nigdy już tak daleko ku 
Zachodowi nie zapuścili swo-
ich zagonów. Za bohaterskim 
synem stała jego matka, która 
dodawała mu odwagi i polecała 
jego bój pod Legnicą Chrystu-
sowi Ukrzyżowanemu. Jej serce 
zapłaciło śmiercią syna za pokój 
i bezpieczeństwo ziem jej pod-
danych, a także ziem sąsiedz-
kich i całej zachodniej Europy” 
(Jasna Góra, 5 czerwca 1979 r.).

Młody książę Henryk był wy-
chowywany przez matkę do 
ideału władcy i rycerza chrze-
ścijańskiego, dla którego obro-
na wiary oraz lud ności i ziem 
przed muzułmańską ekspan-
sją była sprawą fundamental-

ną. Około roku 1224 został 
dopuszczony przez ojca do 
współrządów od tego czasu 
zaczął używać własnej pieczę-
ci i osobiście podpisywać akty 
notarialne. Po śmierci Hen-
ryka Brodatego, która nastą-
piła w roku 1238, rozpoczął 
samodzielne rządy. Okazał się 
władcą mądrym i skutecznym. 
Umiejętnie utrwalał swoją wła-
dzę w Krakowie, kontynuując 
linię polityczną ojca i dążąc do 
zjednoczenia ziem polskich pod 
jednym panowaniem. Od roku 
1238 nad Śląskiem. pojawiło się 
widmo hord tatarskich. W ob-
liczu coraz bardziej realnego 
niebezpieczeństwa książę Hen-
ryk próbował utworzyć koalicję 
sił chrześcijańskich. Niestety, 
europejscy władcy uwikłani 
w konflikt polityczny między
cesarstwem a papiestwem nie 
odpowiedzieli na apel polskie-
go księcia. Trzy lata później 
nadeszła chwila decydującego 
starcia. Przy Henryku stanęło 
rycerstwo śląskie oraz...górnicy. 
Przybyły też posiłki z Małopol-
ski oraz książę Mieszko Opol-
ski wraz ze swoim wojskiem. 
Wreszcie do gotującego się do 
rozprawy z poganami księcia 
śląskiego dołączyli krzyżacy 
i templariusze. Podczas, gdy 
obrońcy oczekiwali jeszcze na 

zapowiedziane posiłki z Czech, 
dzikie hordy zdążyły doszczęt-
nie spalić Kraków, Wrocław 
oraz dziesiątki pomniejszych 
miast i wsi w Małopolsce i na 
Śląsku. W tej sytuacji nie moż-
na było już dłużej zwlekać. 
Trzeba było jak najszybciej roz-
prawić się z najeźdźcami sieją-
cymi śmierć i zniszczenie. Bi-
twa rozegrana 9 kwietnia 1241 
r. pod Legnicą zakończyła się 
klęską wojsk chrześcijańskich. 
Stało się tak na skutek pani-
ki, która wybuchła w oddzia-
łach opolsko-raciborskich. Po 
ucieczce części wojska sytuacja 
dowodzącego stała się niezwy-
kle trudna. Mimo beznadziej-
ności położenia książę Henryk 
nie cofnął się, lecz bohater-
sko stanął do nierównej walki 
i poniósł śmierć. Jako obrońca 
Europy przed inwazją pogan 
syn Henryka Brodatego zyskał 
sobie przydomek „Pobożny”, 
na który zresztą zasłużył już za 
życia jako fundator wielu klasz-
torów (w tym franciszkańskich 
konwentów w Krakowie i Wro-
cławiu).

Źródło: Nasza Arka. Miesięcz-
nik Katolicki, nr 10/2012.
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360. Połaczeni 
w reżyserii Fernando Meirellesa
10 maja o godz. 19.00
Bilety 19 zł do nabycia w kasie 
tuż przed seansem.

Kochankowie 
z księżyca
w reżyserii Wesa Andersona
17 maja o godz. 19.00
Bilety 19 zł do nabycia w kasie 
tuż przed seansem.

Gambit, czyli jak 
ograć króla
w reżyserii Michael Hoffman
24 maja o godz. 19.00
Bilety 19 zł do nabycia w kasie 
tuż przed seansem

KULTURA
10 maja o godz. 18,  w Sali 
Retro TCKiS  odbędzie się mul-
timedialny pokaz „z Trzebnicy 
w Andy” – Peru widziane oczami 
misjonarza, ksiądz Mariusz Dębski 

13 maja, godz. 10
Biblioteka miejska w TCKiS, Spo-
tkanie autorskie z Justyną Bajdą 
„Wakacje z Lawendynką” 

18 maja godz. 15
Plac pielgrzymkowy, Majówka ro-
dzinna w ogrodach klasztornych, 
finał Festiwalu Piosenki Dziecięcej
Biedronka 2013, Prezentacja sekcji 
działających przy TCKiS

25 maja, godz. 17
Dzień Matki ze Śląskimi Szlagie-
rami, sala widowiskowa TCKiS, 
koncert z okazji Dnia Matki z wy-
konawcami Listy Śląskich Szlagie-
rów. Bilety w cenie 45 zł można już 
rezerwować w TCKiS lub pod nr. tel. 
71/312-09-47.

31 maja,  
 na spektakl „Andropauza 2”. Bilety: 
65 zł do nabycia w TCKiS. Serdecz-
nie zapraszamy.

WYSTAWY
„Światło i kolor”
 – wystawa malarstwa Anny Marii 
Fusaro, wystawa w TCKiS

„Polski strój ludowy”
 – prezentacja strojów ludowych 
różnych regionów kraju, wystawa 
w TCKiS

„Z Trzebnicy do Peru”
 –  fotografia ks. Mariusz Dębski,
wystawa w TCKiS

„Przylot bocianów”
 – projekt artystyczny Łucji Koło-
dziejczyk 

„Woda – źródło życia”
 – malarstwo, Pracownia Malarstwa 
i rysunku przy TCKiS

ART. Wyspa 2013
 – plener i wystawa malarstwa i ry-
sunku z udziałem ASP Wrocław, 
SKIBA Wrocław oraz uczestników 
zajęć plastycznych z TCKiS

„Artman”
 – przegląd prac z pracowni arty-
stycznych

INFORMATOR KULTURALNY

AGATA STĘPIEŃ 

„Syberiada Polska” to dramat 
historyczny w reżyserii Janu-
sza Zaorskiego, który jest jedną 
z największych takich produkcji 
w polskiej kinematografii w ostat-
nich latach. 
Scenariusz do filmu powstał na
podstawie powieści pod tym sa-
mym tytułem, której autorem jest 
Zbigniew Domino, pułkownik 
Ludowego Wojska Polskiego. Co 
ciekawe, zdobył również dokto-

rat z prawa i pełnił funkcje pro-
kuratora wojskowego w latach 
1956-1959. Ważny jest także fakt, 
iż autor pisząc książkę opierał 
się na własnych wspomnieniach, 
gdyż w młodości wraz z rodziną 
– tak jak bohaterowie Syberiady 
– został zesłany na Syberię, gdzie 
stracił matkę. 
Fabuła filmu opowiada o losach
Polaków deportowanych na Sybe-
rię w czasie II Wojny Światowej. 
Główni bohaterowie to Jan Dolina 
(Adam Wronowicz), jego syn Sta-
szek (Paweł Krucz) i matka trojga 
dzieci Irena (Sonia Bohosiewicz). 
Film rozpoczyna się od ukazania 
spokojnego życia rodziny Doli-
nów na wsi, które przerwane zo-
staje 17 września 1939 roku, kiedy 
to w nocy do ich drzwi pukają ra-

dzieccy żołnierze dając im 15 mi-
nut na spakowanie niezbędnych 
rzeczy. Następnie zostają wsadze-
ni do pociągu, który wiezie ich, 
jak się potem okazuje do obozu 
pracy. Tak zaczynają się tragicz-
ne losy polskich przesiedleńców. 
Przez cały film reżyser pokazuje
widzom typowe aspekty życia na 
zesłaniu. Mamy więc nie tylko 
wyniszczające choroby, śmierć, 
wyczerpującą ciężką pracę i brak 
pożywienia wrogość oraz prze-
moc, ale również przyjaźń i mi-
łość. Głównym celem bohaterów 
jest przetrwanie, walka o własne 
życie w każdy możliwy sposób. 
„Syberiada Polska”, to film przede
wszystkim dla osób zaintereso-
wanych tematem zesłań, dla tych 
którzy chcą zobaczyć coś, czego 
polskie kino jeszcze nie pokazy-
wało. Zaciekawione mogą nim 
być również osoby, które na wła-

snej skórze doświadczyły kosz-
maru zsyłki na Sybir. 

Syberiada polska
W piątek 26 kwietnia w trzeb-
nickim kinie Polonia wyświe-
tlony został najnowszy film
reżysera Janusza Zaorskiego 
„Syberiada Polska”. 

Po co zebra ma paski i dlacze-
go żyrafa nie mdleje, kiedy pije 
wodę? Na te pytania już niedłu-
go dzieci z terenu Gminy Trzeb-
nica odpowiedzą bezbłędnie. 23 
kwietnia w Urzędzie Miejskim 
burmistrz Marek Długozima spo-
tkał się z Prezesem Zarządu wro-
cławskiego ZOO Radosławem 
Ratajszczakiem i jego zastępcą 
Grzegorzem Kaliszczakiem, by 
omówić warunki współpracy.
Spotkanie odbyło sie 23 kwiet-
nia w sali Urzędu Miejskiego. 
Rozmawiano na temat współ-
pracy między Gminą Trzebnica, 
a wrocławskim ZOO. Współpra-
ca ta obejmowałaby zajęcia dla 
uczniów gminnych szkół prze-
prowadzanych na terenie ZOO, 

wprowadzenie wspólnych biletów 
(biletów łączonych) do ZOO i do 
trzebnickiego aquaparku, a także 
zniżki na bilety dla dużych ro-
dzin uczestniczących w progra-
mie Trzebnicka Rodzina 3+.
Zoo Wrocław już od 6 lat zajmu-
je się edukacją dzieci i młodzie-
ży w zakresie przyrody, biologii 
i ekologii. W ostatnim roku z za-
jęć w ZOO skorzystało 27 tysięcy 
uczniów. Teraz dołączą do nich 
młodzi trzebniczanie. Propozy-
cja zajęć ekologicznych odbywa-
jących się w ogrodzie zoologicz-
nym to ciekawa alternatywa dla 
tradycyjnych lekcji prowadzo-
nych w szkole. Dzieci zdobywają 
wiedzę poprzez obserwację zwie-
rząt i aktywne uczestnictwo.

Natomiast propozycja biletu łą-
czonego, który obejmie swoim 
zakresem bilet do Trzebnickie-
go Parku Wodnego ZDRÓJ i do 
wrocławskiego ZOO, a także 
propozycja dla uczestników pro-

gramu Trzebnicka Rodzina 3+ to 
wyjątkowe oferty dla rodzin – za-
równo dużych, jak i mniejszych. 
Już wkrótce będziemy mogli po-
dać więcej szczegółów na temat 
nawiązanej współpracy.

Taniej do zoo

Ks. Mariusz jest misjonarzem 
w Peru od 3 lat. Ta praca jest 
owocem poszukiwań jego spo-
koju ducha i zarazem spełnie-
niem posługi kapłańskiej poprzez 
służbę na misjach. Trzebniczanie 
z pewnością pamiętają księdza 
Mariusza z kościoła pw. św. App. 

Piotra i Pawła, gdzie pełnił posłu-
gę kapłańską przez 5 lat. Uczył też 
wtedy dzieci i młodzież w Szkole 
Podstawowej i Powiatowym Ze-
spole Szkół. Podczas spotkania 
w sali Retro 10 maja o godz. 18, 
ks. Mariusz opowie o roli misjo-
narza, specyfice posługi w tym

kraju oraz codzienności i po-
trzebach tamtejszych ludzi. Nie 
zabraknie również wspaniałych 
zdjęć i filmów z Peru, ponieważ
spotkanie będzie połączone z wy-
stawą fotografii ks. Mariusza.
Dodatkową atrakcją będzie skle-
pik z pamiątkami Peru, w którym 

goście uczestniczący w spotkaniu 
znajdą długopisy, tkaniny, toreb-
ki i inne gadżety.  Wstęp wolny. 
Organizatorzy serdecznie zapra-
szają.

Patrycja Król 

Ksiądz z Peru u nas 
W piątek 10 maja w sali Retro Trzebnickiego Centrum Kultury 
i Sportu odbędzie się spotkanie z ks. Mariuszem Dębskim, nie-
gdyś wikariuszem parafii pw. św. App. Piotra i Pawła, a obecnie
proboszczem w Peru. 

Starsze osoby wcale nie muszą 
spędzać całych dni przed telewi-
zorem, czy opiekując się wnuka-
mi. Teraz mają możliwość spę-
dzania wolnego czasu aktywnie. 
Dzieje się tak choćby za sprawą 
Klubu Seniora prowadzonego 
przez Jadwigę Płatek, która wła-

śnie dla nich 24 kwietnia w Sali 
Retro Trzebnickiego Centrum 
Kultury i Sportu zorganizowała 
zabawę. Cieszyła się ona dużym 
powodzeniem. Oprócz trzebnic-
kich seniorów pojawili się na niej 
ludzie między innymi ze Żmi-
grodu, Obornik Śląskich, a nawet 

z Milicza. Goście zasiedli przy 
stołach zastawionych przyniesio-
nymi przez siebie przekąskami 
i napojami. Wszystkim dopisy-
wał dobry humor, a parkiet za-
pełnił się już przy pierwszej pio-
sence. Do tańca przygrywał, jak 
zawsze zespół Ich troje gra swoje. 

Tego typu imprezy organizowane 
są regularnie. Najbliższa zaplano-
wana jest na 12 czerwca. Udział 
w zabawie może wziąć każdy se-
nior, który przy wejściu zakupi 
bilet. 

Senior nie musi siedzieć w domu

Jadwiga Płatek tańczy ze Stanisławem Grechem. Parkiet był pełny do końca zabawy.

Spotkanie burmistrza z dyrektorem  ZOO Radosławem Ratajszczakiem.



Bądź tak szczęśliwa jak kwiat na 
wiosnę, 

Gdy uśmiech słońca kielich mu 
rozchyla. 

Niech wokół Ciebie same kwiaty 
rosną, 

A woń ich słodka życie Ci umila! 
Z okazji imienin

Zofii Mieli
życzenia ślą 

mąż, córka, wnuczka i przyjaciele

Życzę słońca, śpiewu ptaków 
i spokoju duszy, 

Życzę pogodnych przygód 
i radosnych spotkań, 
śpiewu przy ognisku 
i dumania w fotelu, 

i żeby wszystko spełniło się szybko 
kochanej cioci 

Iwonie Taladze 
z okazji imienin samych 

pięknych dni życzy 
chrześnica Ola

Szczęścia, by każdy dzień przynosił 
radość  

Radości, by uśmiech nie znikał 
z Twojej twarzy 

Uśmiechu, by przeganiał zmartwie-
nia 

Beztroski, by żyć w pomyślności 
i zdrowiu 

Pomyślności i zdrowia, by realizo-
wać marzenia 

Spełnienia marzeń, by od-
naleźć szczęście... 
z  okazji imienin 

Zofii Urban  
 życzenia ślą

Ania i Staszek 

Kochanej 

Iwonie Sokołowskiej 
z okazji zbliżających się imienin

 dużo zdrowia, uśmiechu, 
pogodnych dni i wszyst-

kiego najlepszego 
życzy 

kuzynka Małgorzata 
z rodziną z Trzebnicy 

Tortu wielkiego, 
Płomyka cienkiego, 

Kłopotów mało, 
Mniej niż życie dało, 

Prezentów dużo, 
Pachnących różą, 

Wiele słońca, 
I tak bez końca.

Kasi Żelazko 
z okazji 13. urodzin 

życzy
 przyjaciółka Ola D.

26 kulturaisport.trzebnica.pl | facebook.com/trzebnicakulturaisport 

polski
noblista

pomogła
Jazono-

wi
złota w
sejfie

chrzan
japoński

miasto z
siedzib ą
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Osoby, które nadeślą lub 
dostarczą osobiście do re-
dakcji (TCKiS ul. Prusicka 12) 
rozwiązaną krzyżówkę wraz 
z załączonym kuponem, 
wezmą udział w losowaniu 
nagrody pieniężnej w wy-
sokości 50 zł.
Zwycięzca otrzyma także 
proszek do prania ufundo-
wany przez właściciela skle-
pu CHEMIA Z NIEMIEC.
Wystarczy, że zgłosi się z do-
wodem oraz swoim nazwi-
skiem w Panoramie Trzeb-
nickiej na ulicę Polną 19.

CHEMIA 
z NIEMIEC
 Trzebnica

ul. Polna 19a
    tel. 71 738 23 32
             604 713 173

zapraszamy

KRZYŻÓWKA

Życzenia

Ewie Pelweckiej
szybkiego powrotu do zdrowia

życzy Andrzej Latos wraz z całą rodziną

Rozwiązanie z numeru 6
Nagrodę w wysokości 50 zł za rozwiązanie krzyżówki 
otrzymuje:

Halina Winnicka
Nagroda do odebrania w sekretariacie TCKiS.
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Funkcjonowanie klubu rozpoczę-
ło się od gier towarzyskich z re-
gionalnymi drużynami z powiatu 
trzebnickiego. W roku 1974 roku 
drużyna zastała zgłoszona do sys-
temowych rozgrywek, prowadzo-
nych przez Powiatowe Zrzeszenie 
LZS w Trzebnicy.

Chętnych nie brakowało
Zainteresowanie uprawianiem 
sportu wzrastało coraz bardziej, 
co zaowocowało powstaniem in-
nych sekcji, najpierw biegowej, 
gdzie prym wiedli Hawryliszyn 
Wiesław i Sułek Bernard. Później 
powstała sekcja szachowa, jedna 
z najlepszych w województwie 
wrocławskim – wyróżniali sie 
w niej Marczak Wiesław, Biłyk 
Jan, Duży Stefan, Skura Małgo-
rzata, Hawryliszyn Henryk. Ko-
lejną powstałą sekcją, była sekcja 
tenisa stołowego. Jej członkowie 
rozgrywali pojedynki w całym 
powiecie Trzebnickim – wyróż-
niali sie w tej sekcji: Kiełbus Wie-
sław, Zatka Henryk i Biłek Jan. 
Powstała tez sekcja siatkówki, 
w której skald wchodzili: Mar-
czak Wiesław, Kiełbus Wiesław, 
Jarczewski Julian, Pisarek Leszek, 
Madej Leszek, Gliszczynski Sła-
womir.

Wszyscy się starali, by sekcje ro-
sły w siłę. Czasy były ciężkie. 
Członkowie klubu sami więc za-
rabiali pieniądze na potrzeby sek-
cji sportowych. Często uczestni-
cząc gremialnie w tzw. „czynach 
społecznych”, tj. sadzenie lasu, 
wykopkach ziemniaków i bura-

ków. Wszystko, co zarobili, prze-
kazywali dla ukochanego klubu 
„SPARTA”.
Największym zainteresowaniem 
zawsze cieszyła sie piłka nożna. 
Na początku klub nie miał bo-
iska, grał w miejscowości Go-
dzieszowa a czasem w Głuchowie 

Górnym. Później powstało bo-
isko w Skarszynie, najpierw małe, 
a następnie większe, to właśnie, 
które niedawno zmodernizowano 
i wciąż staje się coraz to bardziej 
nowoczesne.

Piłka to strzał w dziesiątkę
Zainteresowanie piłką nożną 
z roku na rok wzrastało coraz 
bardziej. Chętnych do gry było 
bardzo dużo, rywalizacja coraz 
większa. Drużyna grała coraz le-
piej, pięła się w hierarchii rozgry-
wek coraz wyżej. Najpierw kl. D, 
awans do kl. C, następnie awans 

do kl. B i do kl. A. W tej kla-
sie rozgrywkowej prowadzonej 
przez Dolnośląski Związek Piłki 
Nożnej jest wymóg posiadania 
oprócz drużyny seniorów drugiej 
drużyny, tzw. młodzieżowej, więc 
w Skarszynie powstała drużyna 

trampkarzy, która robiła niesa-
mowite postępy, wygrywając, 
m.in. z drużyną Śląska Wrocław. 
Ta drużyna przeszła kolejne etapy 
swojego rozwoju: najpierw „Ju-
nior Młodszy”, później „Junior 
Starszy”. Ta ostatnia awansowała 
aż do kl. Okręgowej, gdzie radziła 
sobie bardzo dobrze wygrywając 
z takimi drużynami, jak Brzeg 
Dolny, Wołów, Wulkan Wrocław, 
Polonia Wrocław czy Środa Ślą-
ska. Niestety, wiele osób związa-
nych ze „SPARTĄ” Skarszyn już 
nie żyje, wśród nich śp. - Władek 
Wojtaskiewicz, zwany „Głową”, 
Henryk Klimaszewski – zwany 
„Cypką” - Tadeusz Skura, Wie-
sław Kiełbus, Marek Mokrzycki, 
Edward Zubek, Leszek Pisarek, 
Krzysztof Piotrowski, Grzegorz 
Kostka, Roman Karepa, Wiesław 
Marczak, Julian Jędrusiejko, Ste-
fan Duży, Mieczysław Stanek, Jan 
Dryk czy Urszula Pietrzak.  
Choć minęło już kilkadziesiąt lat 
wciąż tworzone są nowe kategorie 
wiekowe  trampkarzy, pozwalają-
ce zachować ciągłość szkolenia. 
Przez drużynę piłki nożnej w cią-
gu 40 lat przewinęło się wielu pił-
karzy ze Skarszyna i okolicznych 
miejscowości. Lista wszystkich 
grających w „SPARCIE” jest na 
tablicy w klubie – zainteresowani 
mogą przeczytać i policzyć, aby 
uzmysłowić sobie, jak dużo osób 
rozwijało swój talent od 1974 do 
2013 roku.
Oczywiście sporo było także 
samych trenerów, m.in. Haw-
ryliszyn Wiesław, Tronina Wła-
dysław, Janusiewicz Jan, Nowak 
Antoni, Kita Jerzy, a obecnie Je-
rzy Wojtasik – dzięki ich zaanga-
żowaniu sekcja piłki nożnej mo-
gła rozwijać sie i robić postępy. 

Aby grać w piłkę nożną na dość 
wysokim poziomie, należy obec-
nie spełnić coraz wyższe warunki 
wymagane przez UEFA i Dolno-
śląski Związek Piłki Nożnej we 
Wrocławiu. Odpowiednia mura-
wa, ogrodzenie boiska, trybuny 
z siedzeniami dla kibiców, szatnie 
dla dwóch drużyn, szatnie dla sę-
dziów, bieżąca wodę, toalety oraz 
wiele innych wymogów. Aby te 
warunki spełnić trzeba zabiegać 
o odpowiednie wsparcie finanso-
we. Na szczęście to się udaje. 
Zawodnicy oraz prowadzą-
cy dziękują Gminie Trzebnica, 
w tym burmistrzowi Markowi 
Długozimie i wszystkim radnym, 
w szczególności radnemu Jano-
wi Janusiewiczowi. Sponsorom: 
dyrektorowi firmy „Agro-Beta”
p. Zbigniewowi Sidorowskiemu, 
p. Andrzejowi Łysoniowi – wła-
ścicielowi firmy „ATEJ” p. Ro-
bertowi Wojtasikowi – szefowi 
firmy „POS_BET”, Dominice
Spolaskiej, panu Józefowi Chmie-
lewskiemu, szefowi firmy budow-
lanej „JOLA”. Należą się również 
podziękowania wszystkim oso-
bom, które dbają o wygląd boiska 
i terenu przyległego do niego. Tu 
szczególnie podziękowania na-
leżą się Antoniemu Nowakowi 
za zaangażowanie i mobilizację 
innych do dbania o wygląd tego 
terenu. Zawodnicy i trenerzy, 
miłośnicy oraz wszyscy związa-
ni z klubem zapraszają 30 maja 
w czwartek na jubileusz. 
Zapraszamy. 

Zarząd klubu Sparta Skarszyn 

Cztery dekady SPARTY SKARSZYN
  W 1973 roku, grupa młodych ludzi ze Skarszyna uznała, 
że w ich miejscowości brakuje ducha sportu. Po krótkiej 
naradzie postanowili założyć klub sportowy. Początko-
wo składający się jedynie z sekcji piłkarskiej. Dziś mija 
40 lat od tego dnia. Klub wciąż działa, a przez szeregi 
drużyny przeszły już trzy pokolenia zawodników. 

Sebastian Hawryliszym:  W tym roku 
mija 40 lat powstania  LZS Sparta 
Skarszyn. Czym jest dla Pana ten 
klub?

Jan Janusiewicz: Jest moją wielką 
pasją, tak jak sama piłka nożna. 
Jestem z nim związany od 1977 
roku, kiedy przetransferowałem 
się do niego z miłości do… żony. 
Do Skarszyna przeprowadziłem 
się po ślubie i z miejsca zacząłem 
grać w miejscowej Sparcie.  Było 
to dla mnie naturalne, ponieważ 
sport jest moim życiem. Moja 
żona żartuje, że ja chyba kopa-
łem już tę piłkę zanim się uro-
dziłem. Po zakończeniu kariery 
piłkarskiej, nie mogłem rozstać 
się ze Spartą. Byłem jej trenerem, 
działaczem, prezesem, teraz dzia-
łam już bardziej nieoficjalnie, ale
wciąż pomagam jej jak mogę.  
A jak zaczęła się pana przygoda ze 
sportem?

- Zostałem zauważony, gdy mia-
łem czternaście lat. O moim ta-
lencie dowiedział się prezes klubu 
z Głuchowa i osobiście przyjechał 
namówić mnie na grę w jego dru-
żynie. Nie chwaląc się, miałem 

talent i zacięcie do sportu, pomi-
mo niskiego wzrostu, moja wiel-
ką miłością była i jest do tej pory 
również siatkówka.  
A propos innych dyscyplin, Sparta, to 
nie tylko piłka nożna?

- Sparta zaczynała od piłki noż-
nej, później pojawiły się sekcje 
biegowa, siatkówki, tenisa sto-
łowego. Mieliśmy też utalento-
wanych szachistów. I właśnie tę 
ostatnią sekcję staramy się teraz 
odbudować. Mamy dzieci, któ-
re chętnie grają w szachy, biorą 
nawet z powodzeniem udział 
w turniejach. Tworzymy również 
drużyny młodzieżowe piłkarzy. 
Chcemy ciągłości szkolenia. Kie-
dy widzę jak utalentowani młodzi 
chłopcy przychodzą na trening, 
to aż serce rośnie. Z jakim zacię-
ciem podchodzą do treningów.
Budowanie drużyn młodzieżowych 
to jest ta właściwa droga do dobrej 
przyszłości klubu?

- Jak najbardziej, nie chcemy iść 
drogą klubów, które za wszel-
ką cenę chcą awansować wyżej, 
tracąc przy tym swój charakter, 

kupując zawodników niezwiąza-
nych z miejscowością, z okolicą. 
Takich, z którymi nie można się 
identyfikować. U nasz w większo-
ści grają zawodnicy ze Skarszyna, 
Boleścina, Głuchowa, Piersna. 
To spaja lokalną społeczność. 
Na naszych meczach potrafi być
i dwieście osób. Mamy boisko, 
którego nie możemy się wstydzić. 
Wiadomo, że bywa ciężko, jeste-
śmy klubem amatorskim, żyjemy 
z łaskawości naszych sponsorów. 
W tym miejscu chciałbym im 
wszystkim bardzo podziękować, 
również burmistrzowi Marko-
wi Długozimie za wsparcie dla 
sportu w regionie, w tym nas. 
Specjalne podziękowanie należą 
się obecnemu prezesowi Sparty 
Kamilowi Ankierowi, który robi 
wspaniałą robotę. Przyszłość ta-
kich klubów jak nasz, to ludzie, 
którzy ją tworzą. Pomagają choć-
by w przygotowaniu murawy, 
robią cokolwiek. Tym osobą dzię-
kuje, resztę proszę o działanie, bo 
czasem łatwiej jest krytykować, 
niż zrobić coś samemu. Dziękuję 
też mojej żonie, bo pewnie gdyby 
mnie nie wspierała, w tym, co ro-

bię, to już dawno zrezygnowała-
bym z działania.
Angażuje się pan bardzo w życie klu-
bu, czasami bywa trudno? Przycho-
dzi zniechęcenie?

- Działanie na rzecz Sparty, to coś, 
co mnie napędza. Lepiej jest dzia-
łać niż siedzieć i myśleć o choro-
bach. Kiedy człowiek widzi tyle 
entuzjazmu w młodych ludziach, 
to sam czuje się młodszy. Wia-
domo, że czasem jest trudniej. 
Ale wiele już przetrwaliśmy i je-
steśmy jednym z nielicznych 
klubów, który przez czterdzieści 
lat gra cały czas w regularnych 
rozgrywkach. Jest trudniej, bo 
i choćby wymogi dotyczące szko-
lenia młodzieży są bardziej re-
strykcyjne. Kiedyś wystarczyło 
mieć skończone osiemnaście lat 
i zapał do pracy. Teraz trzeba ro-
bić specjalne kursy, którym trze-
ba poświęcić czas a co ważniejsze 
pieniądze. Moim marzeniem jest, 
żeby dzieci już w szkole uczyły się 
podstaw piłkarskich, wykorzy-
stując choćby w pełni możliwości 
obiektu, jaki znajduje się w pod-
stawówce w Boleścinie. Byłoby 
nam łatwiej, gdybyśmy mieli, na 
czym budować. 

Rozmawiał 
Sebastian Hawryliszyn   

Rozmowa z Janem Janusiewiczem, radnym miasta Trzebnica, od wielu lat związanym z klubem sportowym LZS Sparta Skarszyn

Serce rośnie, gdy widzę młodych zawodników

Historia Sparty Skarszyn jest długa.

Jan Janusiewicz wczoraj i dziś.

W finale Mistrzostw Dolnego
Śląska Kinder + Sport tegorocz-
nej edycji dziewczęcych „trójek” 
uczestniczyło łącznie 30 drużyn 
z całego województwa. Rywali-
zowały one między sobą w dwóch 
turniejach eliminacyjnych do 
trzeciego etapu wojewódzkiego. 
12 kwietnia we Wrocławiu odbył 
się Finał Dolnego Śląska, do któ-

rego awansowała również „Gau-
dia” Trzebnica. Po rozegraniu 
wszystkich spotkań nasza dru-
żyna uplasowała się na wysokim, 
czwartym miejscu, przegrywając 
w klasyfikacji końcowej o medal
brązowy dwoma małymi punk-
tami. Punkty te były liczone ze 
względu na jednakową ilość me-
czy wygranych z drużyną z Wro-

cławia.
Skład „Gaudii”: Kluga Patrycja, 
Natanek Karolina, Ołdziejew-
ska Monika, Ścisławska Kamila. 
Dziewczynki trenuje Lidia Ro-
jewska.
(lor)

Trzebnicka Gaudia na czwartym miejscu 



KINGA BAUMGART 

W 6. kolejce WRONBA udział 
wzięły dwie trzebnickie druży-
ny. 20 kwietnia jako pierwsza na 
parkiet wyszła drużyna Promilki 
Trzebnica. Trzebniccy koszyka-
rze rozegrali spotkanie przeciwko 
drużynie Sampraus II zajmującej 
trzecie miejsce w tabeli grupowej. 
Zawodnicy Promilków przegrali 
wynikiem 66:36. O druzgocącej 
porażce zadecydowała trzecia 
kwarta, którą nasz zespół prze-
grał 24:6. W trakcie meczu fe-
nomenalną formę prezentował 
młody rozgrywający drużyny 
przeciwnej 16-letni Tomasz Obie-
gło, który zdobył dla Sampraus II 
aż 20 punktów, deklasując tym sa-
mym naszych zawodników. Pro-
milki Trzebnica w chwili obecnej 
zajmują ostatnie miejsce w tabeli 
grupy M. Jest to zarazem jedyna 
trzebnicka drużyna, która ma na 
swoim koncie komplet porażek. 

Kolejnego dnia 6. kolejki 21 kwiet-
nia drużyna DiTRojt Flinstons, 
będąca liderem grupy L stanęła 
w szranki z w-ce liderem swo-
jej grupy Rozrewolwerowanymi. 
Dokładnie tak samo jak to mia-

ło miejsce poprzednim razem, 
trzebniczanie rozgromili prze-
ciwników, nie dając im żadnych 
szans. Flinstonsi prowadzenie 
objęli w pierwszej kwarcie spo-
tkania, wypracowaną wówczas 
przewagę utrzymywali do koń-
ca meczu. Nasza drużyna już od 
pierwszej kwarty wyszła stanow-
czo na prowadzenie, utrzymując 
przewagę punktową aż do chwili 
zakończenia  rozgrywek. Podczas 
dwóch pierwszych kwart trzeb-
nicka drużyna zdominowała wy-
darzenia na boisku, zawodnikom 
Rozrewolwerowanych udało się 
wygrać jedynie trzecią kwartę, co 
i tak nie dało im najmniejszych 
szans na wygranie tego spotka-
nia. Zawodnikiem, który najle-
piej zaprezentował się podczas 
meczu został Damian Kruszona, 
został on okrzyknięty najlepszym 
strzelcem spotkania, notując na 
swoim koncie 23 punkty. Mecz 
zakończył się wynikiem 74:48 na 

korzyść DiTRojt Flinstons. Prze-
grana z naszą drużyną zdekla-
sowała Rozrewolwerowanych na 
piąte miejsce tabeli grupowej. 
W kolejnym tygodniu odbyła się 
7. kolejka amatorskiej ligi koszy-
kówki WRONBA, wzięła w niej 
udział drużyna Zadymki Trzeb-
nica. W niedzielę 28 kwietnia 
nasz zespół rozegrał mecz prze-
ciwko zespołowi Drinking Team. 
Początek meczu nie zapowiadał 
się obiecująco, nasza drużyna 
znacząco przegrała dwie pierwsze 
kwarty. Pierwsze stracone punk-
ty zawodnicy Zadymków zaczę-
li odrabiać w trzeciej ćwiartce, 
wygrywając ją zaledwie jednym 
punktem. Po tym jak trzebnicza-
nie zniwelowali poniesione wcze-
śniej straty, zabrali się za błyska-
wiczne powiększanie przewagi 
punktowej. W czwartej kwarcie 
odwróciły się losy całego spotka-
nia. W końcówce meczu drużyna 
z Trzebnicy ustrzeliła 26 punk-
tów, wykazując się dodatkowo 
bardzo skuteczną grą w obronie 
co poskutkowało tym, że rywa-
le zdobyli w tym czasie jedynie 
4 oczka. Nasza drużyna wygrała 
spotkanie dziesięcioma punkta-
mi, wynik końcowy to 54:44 Jest 

to już trzecia wygrana Zadymek 
w 37. sezonie WRONBA.
Promilki Trzebnica – Sampraus 
II 36:66 (9-16, 9-10, 6-24, 12-16) 
punkty dla Promilki Trzebnica 
zdobywali: Marcin Hrycaj (7), 
Paweł Fijał (13), Jacek Bartosik 
(4), Marcin Ciszewski (6), Prze-
mysław Jaremkiewicz (2), Daniel 
Słomski (4).
DiTRojt Flinstons – Rozrewolwe-
rowani 74:48 (19-5, 26-14, 11-14, 
18-15) punkty dla DiTRojt Flin-
stons zdobywali: Krzysztof Stan-
genberg (14), Damian Kruszona 
(25), Tomasz Obroca (10), Piotr 
Płuciennik (17), Marcin Massal-
ski (5), Paweł Piosik (3), Krzysz-
tof Adamczyk (0).
Zadymki Trzebnica – Drinking 
Team 54:44 (4-12, 11-16, 13-12, 
26-4) punkty dla Zadymki Trzeb-
nica zdobywali: Tomasz Widur-
ski (11) , Kamil Szczepański (2), 
Arkadiusz Widurski (8), Mateusz 
Jakusek (8), Bartosz Omiecina 
(9), Grzegorz Krzysztofik (16).

Niepokonani w 37. sezonie WRONBA

6 KOLEJKA 37 SEZONU WRONBA

III Liga Promilki Trzebnica 36:66 Sampraus II

III Liga DiTRojt Flinstons 74:48 Rozrewolwerowani

7 KOLEJKA 37 SEZONU WRONBA

III Liga Zadymki Trzebnica 54:44 Drinking Team

Za nami dwie kolejki 37. sezonu amatorskiej ligi WRONBA. Tym ra-
zem w rozgrywkach udział wzięły trzy spośród czterech trzebnic-
kich zespołów. Drużyny DiTRojt Flinstons oraz Zadymki Trzebnica 
mogą się pochwalić kolejnymi zwycięstwami na parkietach ama-
torskiej ligi koszykówki.
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SEBASTIAN HAWRYLISZYN 

 Najpierw jednak o tym, co 
działo się w poprzedniej kolejce. 
W niedzielę 21 kwietnia Sparta 
na własnym boisku podejmowa-
ła Grom Szczodrów. Był to mecz, 
który miał pokazać „prawdziwą” 
formę Sparty. Zawodnicy mieli 
zmazać plamę po porażce w Pa-
sikurowicach(1-3), oraz zrewan-
żować się rywalowi, za jesienną 
wyjazdową porażkę(2-5). Spar-
ta wygrała 3-1. Bramki zdobyli: 
Łukasz Marek, Adrian Marek 
oraz Jarosław Kotwicki. Sama 
gra jednak nie zachwyciła, bra-
kowało płynności, zrozumienia, 

a przede wszystkim precyzyjnego 
wykończenia stwarzanych okazji. 
Trener Jerzy Wojtasik powiedział 
po meczu, że brak precyzji podań 
wynikał z małej liczby godzin 
spędzonych na naturalnej na-
wierzchni boiska. Treningi i spa-
ringi z powodu złych warunków 
atmosferycznych odbywały się na 
płytach sztucznych.  W odpowie-
dzi na pytanie o prognozowany 
wynik spotkania z Burzą, odpo-
wiedział:  -  W spotkaniu z Burzą, 
nie będziemy faworytem. Jednak 
to gospodarze będą zmuszeni 
atakować, my postaramy się to 
wykorzystać, rozsądnie wypro-
wadzając kontry. Dodatkowym 
smaczkiem tego meczu będzie 

fakt, że będą to derby. Mam tylko 
nadzieję, że moi zawodnicy, nie 
spalą się psychicznie przed me-
czem z Godzieszową.
 Niedziela 28 kwietnia, go-
dzina piętnasta, stadion w Go-
dzieszowie, początek derbowego 
spotkania na szczycie tabeli. Wy-
równany początek, dobra płynna, 
szybka gra z nieznaczną przewagą 
Skarszyna. Goście grający w czer-
wonych strojach, wyprowadzali 
szybkie kontry, w trakcie, których 
kibice gospodarzy wstrzymywali 
oddech. Niewiele brakowało, gdy 
w 15 minucie meczu po dośrod-
kowaniu ze skrzydła, Tomasz No-
wak skierował piłkę uderzeniem 
głową minimalnie obok słupka. 
Znów dawała o sobie znać, nie-
dokładność, na którą piłkarze 
gości cierpią od początku rundy 
wiosennej. Kolejne minuty upły-
wały pod znakiem dobrej gry, 
ostrej fizycznej walki. Nie bra-
kowało spięć, po których, sędzia 
musiał rozdzielać i uspokajać 
zawodników. Skarszyn nie od-
stawiał nogi, zawodnicy walczyli 
o każdy milimetr boiska. Białe 
koszulki godzieszowian były co-
raz to bardziej ziemisto zielone, 
od częstych, bliskich kontaktów 
z murawą.  Trzydziesta minuta 
gry, strata Skarszyna, groźną ak-
cje wyprowadzają gracze Burzy, 
piłkę sprzed bramki wygarniają 
obrońcy Sparty, kontra, lewa stro-
na boiska, dośrodkowanie i…. 
piłka o centymetry mija bram-
kę. Gospodarze tak niefortunnie 
wyprowadzają swoją akcje, że już 
dwie minuty później Sparta znów, 
może sobie pozwolić na zmarno-
wanie idealnej okazji. Tego dnia 
bramka godzieszowian była zbyt 
mała. Burza z siłą grzmotu prze-
budziła się w końcówce pierwszej 
połowy, kiedy to potężny strzał 
zza pola karnego trafił w słupek
strzeżonej przez bramkarza Spar-
ty bramki.  Pierwsza połowa na 

remis, który dość sprawiedliwie 
oddawał przebieg gry.
 Druga połowa to już zupełnie 
inny obraz wydarzeń na boisku. 
Spokojniejsza, pewniejsza siebie 
Burza i zdekoncentrowana, po-
zbawiona energii Sparta. Pierw-
sze minuty, nie wskazywały jesz-
cze na porażkę- wolny dla Sparty 
z narożnika pola karnego. Piłka 
odbijając się w gąszczu głów trafia
na aut bramkowy. Kolejna akcja,  
to już początek kłopotów gości 
w tym meczu. Akcja skrzydłem 
gospodarzy, dośrodkowanie, 
piłka mija obrońców, trafia pod
nogi Miziniaka, a ten bez trudu 
umieszcza ją w bramce. Jeden 
do zera dla gospodarzy. Sparta 
na straconą bramkę zareagowała 
w najgorszy możliwy sposób, zde-
nerwowaniem i coraz to ostrzej-
szą grą. Sędzia tego dnia  też nie 
był w najlepszej formie. Popełniał 
błędy, które wprowadzały nerwo-
wą atmosferę. Po jednej z takich 
sytuacji z boiska za drugą żółtą 
kartkę wyleciał Marcin Melkow-
ski. Sparta dalej nie grała swojej 
gry, jednak kilka razy udało się 
zagrozić bramce gospodarzy. Naj-
lepsza okazje zmarnował, kapitan 
Tomasz Nowak, który w sytuacji 
sam na sam, starał się przelobo-
wać bramkarza, piłka przeleciała 
jednak nad poprzeczką. Chwile 
później nastąpiło to, co przekre-
śliło szanse Skarszyna na punkty 
w tym meczu. Strzał życia oddał 
grający z 10. na plecach Miziniak 
Robert. Piłka po jego uderzeniu 
z połowy boiska, niczym grom 
z jasnego nieba, przecięła powie-
trze i wpadła w samo okienko za-
skoczonego Dawida Chmielew-
skiego. Dziesięć minut później 
Sparta grała już w dziewiątkę. 
Tym razem, drugą żółtą kartkę 
dostał grający z 13. Bartłomiej 
Sobieraj. To praktycznie był ko-
niec meczu dla Sparty. Trzecie 
bramka dla gospodarzy była już 

tylko formalnością. Padła ona 
po błyskawicznej kontrze Burzy. 
Zawodnicy Sparty próbowali 
jeszcze strzelić honorowego gola, 
jednak i te próby zakończyły się 
niepowodzeniem. Zawodnicy go-
spodarzy nie forsowali do końca 
meczu tempa. 
 Skarszyn przegrał drugi mecz 
tej wiosny i znacząco zminima-
lizował swoje szanse na zajęcie 
miejsca premiowanego awansem 
do klasy okręgowej. Pierwsza po-
łowa to wyrównana gra, jednak 
w drugiej zabrakło siły, pojawi-
ły się niepotrzebne nerwy. Dwie 
czerwone kartki przekreśliły 
szanse na wyrównanie.

Kapitan po meczu: - Dziś znów 
dały o sobie znać nasze słabości. 
Brak decyzji o strzale, zbyt długie 
holowanie piłki i dużo niedokład-
ności. Nerwy w drugiej połowie 
też były nam niepotrzebne. Nie 
można winy za porażkę zganiać 
na sędziego. To my zawiedliśmy. 
Musimy się jak najszybciej po-
zbierać. Poukładać swoją grę. 
Wierzymy, że w meczu u siebie 
znów poczujemy smak zwycię-
stwa. 

TERMINARZ
SPORTOWY 

12 maja godz. 10.00
Stadion Miejski Fair Play Arena 
Otwarte Mistrzostwa Trzebnicy 
w Lekkiej Atletyce – bieg na dy-
stansie 1 000 m

14 maja godz. 9.30
Stadion Miejski Fair Play Arena 
Międzygminny Turniej Piłki Noż-
nej Dziewcząt 

16 maja godz. 9.00
Stadion Miejski Fair Play Arena 
Turniej Piłkarski „Z Podwórka na 
Stadion o Puchar Tymbarku”

17 maja godz. 9.30
Stadion Miejski Fair Play Arena 
Biegi Przełajowe Dzieci Klas I-III

19 maja  
ulice miasta I Kolarskie Kryte-
rium Uliczne o „Puchar Burmi-
strza Gminy Trzebnica”

22 maja godz. 9.30
Moje Boisko Orlik 2012
Wiosenne Biegi Przełajowe 
o „Puchar Kocich Gór”

24 maja godz. 9.30
Stadion Miejski Fair Play Arena 
Bieg Przedszkolaka 

26 maja godz. 10.45
ul. Leśna V 
Leśne Przedbiegi 2013 

Gospodarzom w tym meczu sprzyjało szczęście.

Po zeszłotygodniowym zwycięstwie nad Gromem Szczo-
drów, piłkarze Sparty Skarszyn ponieśli drugą porażkę tej 
wiosny, przegrywając z Burzą Godzieszowa 3:0. Od począt-
ku wiadomo było, że mecz z walczącą o awans Burzą będzie 
trudną przeprawą dla zawodników Sparty. Tym bardziej, że 
pojedynek ten toczył się na boisku godzieszowian i miał on 
rangę meczu derbowego, z racji sąsiedztwa obu miejscowo-
ści.

Z nieba do piekła

Sparta tego dnia raziła nieskuteczno-
ścią. Na zdj. bramkarz drużyny
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KINGA BAUMGART 

Za nami ostatni już mecz Trzeb-
nickiego Klubu Sportowego Ko-
rona w Dolnośląskiej III lidze se-
niorów. Tym razem do Trzebnicy 
zawitał zajmujący 5. miejsce w ta-
beli UKS Trójka Lubań. Początek 
meczu był bardzo wyrównany. Po 
pierwszych 8 minutach spotka-
nia na tablicy wyników widniał 
remis 8:8. Jednak po kilku mi-
nutach wyrównanej gry drużyna 
gości zaczęła wychodzić na pro-
wadzenie, podnosząc swoją prze-
wagę punktową o kolejne cztery 
celne trafienia. Po pierwszym

kwadransie gry, zawodnicy TKS 
Korona ponownie zmobilizowa-
li się i zaczęli odrabiać stracone 
punkty. W 21. minucie, po usys-
tematyzowaniu gry w ofensy-
wie, nasza drużyna odnotowała 
na swoim koncie aż pięć celnych 
rzutów z rzędu. W ciągu 7 minut 
gry Koronie udało się zniwelować 

stratę punktową do jednego. Na 
takie poczynania naszego zespo-
łu bardzo żywiołowo reagowała 
publiczność, która tłumnie zja-
wiła się aby dopingować naszych 
zawodników. Po bardzo widowi-
skowej i emocjonującej pierwszej 
połowie, trzebnickiej drużynie 
udało się zejść na przerwę z zale-
dwie jednobramkową stratą. 
 Mimo iż w pierwszej połowie 
gra podopiecznych trenera Józe-
fa Wojciechowskiego wyglądała 
całkiem nieźle, to po zmianie 
stron znacznie się pogorszyła. Po 
gwizdku wznawiającym mecz ob-
raz gry uległ diametralnej zmia-
nie. Zawodnicy Korony w drugiej 

części spotkania popełnili spo-
ro błędów w defensywie, przez 
którą bez trudu przedzierali się 
z atakami skrzydłowi drużyny 
z Lubania. Zawodnicy Korony 
nie mogli znaleźć skutecznej re-
cepty na obronę. Dodatkowo nasi 
gracze zdecydowanie zbyt szyb-
ko podejmowali decyzje rzutowe  
przez co narażali się na kontrata-

ki ze strony drużyny gości, które 
w zdecydowanej większości były 
skuteczne. Rywale wykorzystali 
bezlitośnie spadek formy naszej 
drużyny wychodząc w 49. mi-
nucie spotkania na dziesięcio-
punktowe prowadzenie. Do tego 
momentu to oni bez wątpienia 
nadawali ton grze. W ostatnich 
10 minutach spotkania nasi za-
wodnicy podjęli ostatnią próbę 
odrobienia strat, powiększając 
swój dorobek punktowy o kilka 
bramek. Na niewiele się to jed-
nak zdało, gdyż naszej drużynie 
zabrakło czasu na dogonienie ry-
wali. Ostatecznie mecz zakończył 
się przegraną TKS Korona 28:36. 
Mimo że naszej drużynie nie 
udało się wygrać tego spotkania, 
zawodnicy schodzili z parkietu 
żegnani brawami zgromadzonej 
na hali publiczności. 
 W meczu przeciwko UKS 
Trójka Lubań, jak zwykle z do-
brej strony pokazał się grający na 
lewym rozegraniu Wojciech Mo-
dliborski, który dla naszej druży-
ny zdobył 9 punktów. Pochwała 
bez wątpienia należy się również 
Rafałowi i Pawłowi Grzesiakom  
grającym na bramce. Świetne in-
terwencje obydwu braci uchroni-
ły naszą drużyną przed zdecydo-
wanie większą stratą bramkową, 
niestety na niewiele się to zdało 
przy zbyt słabej skuteczności na-
szej drużyny w ataku. 
 Trwający od października se-
zon 2012/2013 Dolnośląskiej Ligi 
Wojewódzkiej Seniorów dobiegł 
końca. W rozgrywkach wzięło 

udział 8 drużyn z naszego woje-
wództwa. Łącznie drużyny ro-
zegrały 72 spotkania. Trzebnicki 
Klub Sportowy Korona rozegrał 
14 spotkań, nie wygrywając nie-
stety ani jednego z nich. Mimo 
iż nasza drużyna w tym sezonie 
odnotowała  same porażki, moc-
no wierzymy, że już w przyszłym 
roku sytuacja diametralnie ule-
gnie zmianie. 
 Drużyna serdecznie dziękuje 
wszystkim kibicom i miłośnikom 
za wsparcie i doping udzielane  
drużynie przez cały czas trwania 
rozgrywek. 

Skład TKS Korona: Rafał Grze-
siak, Marek Woźniak (1), Adam 
Guz (5), Marceli Wilusz (1), To-

masz Spaliński, Łukasz Matys (3), 
Marcel Mitręga, Błażej Klimek, 
Wojciech Modliborski (9), Mar-
cin Laprus (2), Wojciech Pacho-
lik, Mateusz Kobylański (4), Pa-
weł Gomółka (3), Paweł Grzesiak. 
Trener: Józef Wojciechowski.  

Skład UKS Trójka Lubań: Kry-
stian Pomichter (1), Rafał Tumie-
lewicz (6), Miłosz Cisiółkiewicz 
(3), Michał Stodolnik (8), Marcin 
Kotliński (2), Krystian Wójcik, 
Rafał Siemierz (9), Michał Kaliń-
ski (6), Sebastian Rosa (1). Trener: 
Artur Fenczyszyn.

KINGA BAUMGART 

W niedzielę 21 kwietnia drużyna 
Trzebnickiego Klubu Sportowego 
Korona rozegrała kolejne spotka-
nie w ramach Dolnośląskiej III 
Ligi Seniorów. Naszą drużynę na 
swoim parkiecie podejmował ze-
spół SPR Oleśnica, przy bardzo 
licznie zgromadzonej widowni. 
Przez pierwszy kwadrans mecz 
był bardzo wyrównany, żadnemu 
zespołowi nie udało się zdobyć 
większej niż jednobramkowej 
przewagi. Dopiero w 16. minucie 
spotkania SPR wyszedł na dwu-
bramkowe prowadzenie, rozpo-
czynając tym samym serię sześciu 
celnych trafień w światło bramki.
Mimo ogromnych starań naszych 
zawodników, w szeregach druży-
ny mnożyły się błędy popełniane 
zarówno w ataku, jak i w obronie. 
Przed końcem pierwszej połowy 

naszej drużynie udało się odrobić 
zaledwie jeden punkt, tracąc przy 
tym 7. Pierwsza połowa, mimo iż 
zaczęła się obiecująco, zakończyła 
się przegraną Korony 11:19.
Po zmianie stron SPR Oleśnica 

w dalszym ciągu dominował na 
boisku. Trzebniccy szczypiorni-
ści mieli szczególnie dużo pro-
blemów z atakami skrzydłowego 
oleśnickiej ekipy, Łukasza Ku-
mejko, który bez najmniejszego 
problemu przedzierał się przez 
defensywę zawodników Koro-
ny zdobywając w ten sposób 
12 punktów dla SPR Oleśnica. 
W drugiej połowie meczu nasi 
zawodnicy, jeszcze częściej niż 

w pierwszej, popełniali rażące 
błędy, byli rozbici i przemęczeni. 
Jasne było to, że nie są już w sta-
nie nawiązać równorzędnej wal-
ki, tak jak to miało miejsce na 
początku pierwszej połowy. Do 
momentu, gdy zawodnicy reali-
zowali założenia taktyczne trene-
ra Wojciechowskiego pojedynek 
był wyrównany. Dopiero, gdy za-
wodnicy naszej drużyny przestali 
je realizować, rywale zdomino-
wali przebieg spotkania. Mimo 
ogromnego wysiłku, jaki w zdo-
bywaniu punktów na korzyść 
Korony wykazywał zawodnik 
z numerem 15. Wojciech Modli-
borski, skuteczność pozostałych 
zawodników naszego zespołu 
pozostawiała wiele do życzenia. 
W ostatnich pięciu minutach 
spotkania gospodarze bezlitośnie 
wykorzystali wszystkie błędy po-
pełniane przez naszą drużynę, 
zdobywając aż 7 bramek z rzędu. 
Mecz zakończył się druzgoczącą 
przegraną naszego zespołu, TKS 
Korona przegrał na wyjeździe 
dwudziestoma punktami, 19:39. 
Sporym utrudnieniem dla za-
wodników Korony okazała się 
stronniczość sędziów, którzy już 

od pierwszych minut spotkania 
nie mając racji, utrudniali grę na-
szej drużynie. Jak wiadomo takie 
podejście nie nastraja pozytyw-
nie, jednak omyłkowość sędziów, 
przynajmniej w niewielkim stop-
niu, naszej drużynie rekompen-
sowała, jak zwykle niezawodna 
publiczność, która przyjechała 
za naszym zespołem z Trzebnicy, 
wspierać go i dopingować.
Skład TKS Korona: Rafał Grze-
siak, Marek Woźniak (1), Mar-
celi Wilusz, Tomasz Spaliński 
(3), Łukasz Matys, Patryk Kali-
nowski, Błażej Klimek, Wojciech 
Modliborski (10), Marcin Laprus 
(1), Wojciech Pacholik, Mateusz 
Kobylański (4), Paweł Gomółka, 
Paweł Grzesiak. Trener: Józef 
Wojciechowski.  
Skład SPR Oleśnica: Łukasz Ku-
mejko (12), Kacper Maciejewski 
(1), Wojciech Piech (1), Maciej 
Maślanka (3), Adrian Czapla (1), 
Przemysław Kocik, Tomasz Pikul 
(6), Rafał Kowalski (2), Bartosz 
Tarka (2), Jakub Piasecki (3), Ja-
cek Pawłowski (3), Jakub Leśniak, 
Kamil Drążkiewicz (5). Trener: 
Erwin Bolibrzuch. 

Druzgocąca przegrana na wyjeździe  
Trzebniccy szczypiorniści swój przedostatni mecz w se-
zonie rozegrali 21 kwietnia na wyjeździe. Zawodnicy 
TKS Korona zmierzyli się z zajmującym 6. miejsce w ta-
beli ligowej SPR Oleśnica. Przegrali z gospodarzami róż-
nicą 20 punktów.

Przegrany sezon trzebnickich szczypiornistów
Trzebniczanie walczyli o lepszy wynik.

Trzebnicki Klub Sportowy Korona 27 kwietnia zmierzył 
się z UKS Trójka Lubań w ostatnim meczu sezonu Dol-
nośląskiej Ligi Wojewódzkiej Seniorów. Mecz odbył się 
w Trzebnicy w hali sportowej. Po bardzo zaciętej walce 
goście wyjechali ze zwycięskim wynikiem 36:28.

Drużyna Korony Trzebnica po sezonie.

TABELA KOŃCOWA DOLNOŚLĄSKIEJ III LIGI SENIORÓW 

Miejsce Drużyna M Z R P Bramki Pkt

1 KS AZS Politechnika Wrocław 14 13 1 0 463:322 27

2 EUCO-UKS Dziewiątka Legnica 14 11 1 2 391:312 23

3 SPR Chrobry II Głogów 14 10 0 4 432:370 20

4 OMG KPR Szczypiorniak Oława 14 9 0 5 387:321 18

5 UKS Trójka Lubań 14 5 0 9 431:432 10

6 SPR Oleśnica 14 4 1 9 392:422 9

7 AZS PWSZ Nysa 14 1 1 12 382:324 3

8 TKS Korona Trzebnica 14 0 2 12 299:474 2

Walka odbywała się na całym parkiecie.
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 PPHU POM SP. Z O.O.
 WYKONUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE: 

 - obróbka i spawanie stali nierdzewnej, czarnej, 
 aluminium, tworzyw sztucznych,

 - kulkowanie stali nierdzewnej i aluminium,

 - realizowanie projektów indywidualnych.

TRZEBNICA / ul. Wrocławska 10 / tel. 71 312 07 86

   
www.OSKAR GSM.pl

TELEFONY KOMÓRKOWE
CB RADIA . NAWIGACJE

     skup . sprzedaz . akcesoria . serwis
Trzebnica 
ul. W. Witosa 18
tel. 71 387 48 45
kom. 511 511 011    e-PAPIEROSY

KAMIL KWAŚNIAK 

Trzebniczanie w tym roku grają 
w kratkę. Wygrana na własnym 
boisku 3-1 z czerwoną latarnią 
ligi Orłem Międzyrzecz. Bardzo 
ważne zwycięstwo w Trzebnicy 
2-0 ze Sprotavią Szprotawa, ze-
społem walczącym o utrzymanie. 
Następnie dwie pechowe porażki 
w stosunku 1-3: z Piastem Karnin 
na wyjeździe i z Pogonią Świebo-
dzin w domu.
Pod koniec długiego majowego 
weekendu, 4 maja, nasza drużyna 
podejmowała na własnym boisku 
zespół z ligowej czołówki – Ilan-
kę Rzepin. Przed tym spotkaniem 
goście mięli o 11. punktów więcej 
od trzebniczan i zajmowali pią-
te miejsce w tabeli. Nasi byli na 
dwunastej pozycji z dorobkiem 
24 punktów na swoim koncie. Fa-
worytem na papierze była Ilanka, 
tym bardziej, że trzy dni wcze-
śniej drużyna z Rzepina zagrała 
świetne zawody przeciwko lide-
rowi z Zielonej Góry, tracąc remis 
w ostatnich sekundach meczu. 
Nasi mięli za sobą dwa nieudane, 
przegrane spotkania. 
Jednak to podziałało na biało-
-niebieskich mobilizująco. Trzeb-
niczanie od początku spotkania 

mięli inicjatywę. Już w pierwszej 
minucie w świetnej sytuacji zna-
lazł się młody Maciej Fitowski, 
który jednak przegrał pojedynek 
z bramkarzem gości Arturem 
Tumaszykiem. Rzepinianie, któ-
ry mięli za sobą długą podróż do 
Trzebnicy, wyglądali na bardzo 
sennych. Gracze Polonii domi-
nowali w każdym elemencie gry. 
W czternastej minucie dobrze 
grającego szkoleniowca TSSR Po-
lonii zmienił młody Piotr Pająk, 
bohater meczu z Orłem Między-
rzecz. Zmiana była spowodowana 
urazem naszego grającego trene-
ra. Gra się nieco wyrównała, ale 
z drugiej strony świetnie na ławce 
żył Piotr Adamczyk, który cały 
czas instruował i mobilizował 
swoich zawodników. Pod koniec 
pierwszej połowy, w 40. minucie, 
Rafał Miazgowski przejął w polu 
karny gości piłkę dośrodkowy-
waną z lewej strony boiska, strze-
lił mocno z woleja ale futbolówka 
zatrzymała się na poprzeczce. 
To była ostatnia dobra sytuacja 
w pierwszej połowie.
Po zmianie stron zaczęła się 
otwarta wymiana ciosów, goście 
bardziej się otworzyli. W 58. mi-
nucie spotkania po przechwycie 
piłki w środkowej strefie boiska
zrodziła się szansa dla trzebni-

czan. Nasi wyszli z kontrą. Kilka 
szybkich podań i przed szansą 
stanął Rafał Miazgowski. Mocno 
zbudowany skrzydłowy huknął 
jak z armaty z 16. metrów i pre-
cyzyjnym strzałem pod okienko 
nie dał szans Tumaszykowi. Ra-
dość z prowadzenia nie trwała 
jednak długo. Dwie minuty póź-
niej goście przeprowadzili ak-
cję lewą stroną boiska. Wrzutka 
w pole karne i gapiostwo naszych 
obrońców wykorzystał Mateusz 
Nowaczewski, który z dwóch 
metrów pokonał strzałem głową 
bezradnego Karola Buchlę. Po tej 
bramce gra się uspokoiła. Obie 
drużyny bardziej skupiły się na 

zabezpieczeniu dostępu do wła-
snej bramki. Jednak było widać, 
że to zawodnikom Polonii bar-
dziej zależy na trzech punktach. 
77. minuta tego meczu okazała 
się dla niego kluczowa. Poloniści 
przeprowadzili skuteczną kontrę. 
Świetnie asystował Jakub Jakób-
czyk. Najlepszy strzelec naszego 
zespołu tym razem podawał. Pro-
stopadłą piłką obsłużył Macieja 
Fitowskiego, który wyszedł sam 
na sam z golkiperem gości. Drugi 
raz wychowanek TSSR Polonii się 
nie pomylił i sprytnym strzałem 
po ziemi podwyższył na 2-1. Dla 
18-letniego Fitowskiego to debiu-
tanckie trafienie w III Lidze. Gol
bardzo ważny, bo jak się okaza-
ło dający zwycięstwo biało-nie-
bieskim. Do końca meczu nasi 
mądrze kontrolowali sytuację na 
boisku i nie pozwolili gościom 
nawet na stworzenie sobie dogod-
nej sytuacji do wyrównania. 
Trzeba jeszcze dodać, że w 80 
minucie spotkania boisko mu-
siał opuścić wprowadzony dwa-
dzieścia minut wcześniej Jakub 
Psiurka, który doznał poważnie 
wyglądającego, bolesnego urazu 
ręki. Okazało się na szczęście, że 
to tylko silne stłuczenie.
Niespodzianka stała się faktem. 
Udało się zrewanżować Ilance za 
bardzo pechową porażkę  z rundy 
jesiennej, kiedy to nasi przegrali 
2-3.
W sobotę poloniści pokazali cha-
rakter, wolę walki i zaangażowa-
nie. Gra wyglądała momentami 
naprawdę dobrze. Nasz zespół 
dłuższymi fragmentami potrafił
zdominować zespół z ligowej czo-
łówki. To nastraja optymistycznie 

przed kolejnymi bardzo ciężkimi 
meczami wyjazdowymi.
Już w sobotę trzebniczanie uda-
dzą się do Zielonej Góry na mecz 
z liderem, miejscową Lechią.
15. maja zagramy z kolei w Pro-
chowicach, z zajmującą czwarte 
miejsce w tabeli drużyną Procho-
wiczanki.

TSSR Polonia Trzebnica – Ilanka 
Rzepin  2-1 (0-0)
R. Miazgowski 58, Fitowski 77 
– Nowaczewski 60

Skład Polonii: Karol Buchla 
– Marcin Waliszczak (60 Jakub 
Psiurka, 80 Patryk Zieliński), 
Krzysztof Suchecki, Dawid Cy-
chol, Wojciech Jankowski (90 Ja-
cek Nawrot) – Adam Miazgowski, 
Piotr Adamczyk (14 Piotr Pająk), 
Maciej Fitowski, Rafał Miazgow-
ski – Adrian Bergier, Jakub Ja-
kóbczyk. Rezerwowi: Rafał Pelc, 
Dariusz Zalewski. Trener: Piotr 
Adamczyk
Skład Ilanki: Artur Tumaszyk 
– Marcin Adamczewski, Dawid 
Chanas, Michał Mendelski, Kon-
rad Kusiak – Patryk Chanas, Piotr 
Siembida, Tomasz Krogulewski, 
Radosław Sylwestrzak – Mateusz 
Klimczak, Mateusz Nowaczewski
Rezerwowi: Adam Popkowski, 
Paweł Sidorowicz. Trener: Kamil 
Michniewicz
Żółte kartki: Suchecki (Polonia) 
– Krogulewski, Nowaczewski, 
Kusiak (Ilanka)
Sędziowie: główny: Kornel Pasz-
kiewicz, asystenci: Jakub Zalew-
ski, Paweł Kucharczyk

Po zwycięstwie na inaugurację 4-1 
z Czarnymi Kondratowice, przy-
szedł kolejny dobry występ. Wy-
grana na wyjeździe z KS Łoziną 
3-1, po momentami świetnej grze. 
Później dwa remisy na własnym 
boisku: 0- 0 z Baryczą Milicz i 1-1 
z Orłem Prusice. W obydwu tych 
spotkaniach młodzi biało-niebie-
scy byli stroną dominującą, ale 
brakowało skuteczności i skoń-
czyło się na podziale punktów. 
W ostatniej kolejce nasi pojechali 
do Oleśnicy na mecz z miejscową 
Pogonią. Rywal bardzo wymaga-

jący, teren bardzo trudny. Pod-
opieczni Leszka Karbownika bo 
ciężkim spotkaniu wywalczyli 
cenne zwycięstwo 3-2. Prowa-
dziliśmy już 3-0 jednak wkradło 
się wtedy rozprężenie, a Pogoń 
rzuciła się do odrabiania strat. 
Dzięki ofiarnej postawie nasi
utrzymali jednak prowadzenie do 
końca i wywieźli z Oleśnicy trzy 
punkty.
Już w sobotę na Stadionie Miej-
skim FAIR PLAY ARENA 
w Trzebnicy Juniorzy TSSR Po-
lonii podejmą Wiwę Goszcz, 
w kolejnym spotkaniu ligowym. 
Mamy nadzieję, że nie spuszczą 
z tonu i odniosą kolejne zwycię-
stwo! 

[kk]

Od rundy wiosennej sezonu 2012/
2013 na szczeblu Ligi Terenowej 
rywalizują dwie drużyny mło-
dzików TSSR Polonii Trzebnica. 
Obydwa zespoły grają w Grupie 
III. Było więc nieuchronne, że 
przyjdzie im się zmierzyć w me-

czu ligowym. To właśnie miało 
miejsce w ostatnią sobotę kwiet-
nia. Zespół Młodzików II treno-
wany przez Wojciecha Zieliń-
skiego „podejmował” Młodzików 
I, których szkoli Paweł Kubiak. 
Mecz wzbudzał wiele emocji u sa-
mych zawodników, jak i u licznie 
zgromadzonych rodziców, którzy 
przyszli dopingować swoje pocie-
chy. Spotkanie, jak można było 
się domyślać jeszcze przed jego 
rozpoczęciem po bojowych mi-
nach zawodników, było bardzo 
zacięte, pełne walki o każdy cen-
tymetr boiska. Wynik zmieniał 

się co chwilę, oscylując cały czas 
koło remisu. Ostatecznie lepsi 
okazali się Młodzicy II, którzy 
wygrali 5-4. Obie drużyny zapre-
zentowały się w tym spotkaniu 
z naprawdę bardzo dobrej strony. 
Widać prace naszych młodych 
szkoleniowców z tymi zespołami. 
Spotkanie stało na wysokim po-
ziomie. 
To, że nasza młodzież ma spo-
ry potencjał, potwierdziło się 
w ostatniej kolejce, kiedy to obie 
nasze drużyny zanotowały zwy-
cięstwa. Młodzicy II wygrali na 
wyjeździe z Akademią Piłkarską 
Oleśnica 4-3, a Młodzicy I roz-
bili na Stadionie Miejskim FAIR 
PLAY ARENA w Trzebnicy 10-2 
Sokół Wielka Lipa.

[kk]

Biało-niebiescy coraz wyżej w tabeli
Nasi trzecioligowcy mają za sobą bardzo intensywny okres. Mecze co trzy dni. 
W ich efekcie trzy zwycięstwa i dwie porażki. W ostatnią sobotę poloniści ograli 
Ilankę Rzepin. Dziewięć zdobytych punktów pozwoliło na przesunięcie się w ta-
beli z 13. na 11. pozycję.

Niepokonani Juniorzy! Historyczne Derby Młodzików!
Zespół Leszka Karbownika bardzo do-
brze radzi sobie w Lidze Okręgowej. 
Juniorzy wygrali trzy spotkania i dwa 
zremisowali, nie schodząc jeszcze tym 
samym z boiska jako pokonani.

27 kwietnia na Stadionie Miejskim 
FAIR PLAY ARENA w Trzebnicy odbył 
się niezwykły mecz. Pierwszy raz w hi-
storii TSSR Polonii dwie nasze drużyny 
zmierzyły się ze sobą w ligowym spo-
tkaniu. Naprzeciw siebie stanęły: Po-
lonia Trzebnica Młodzicy II i Polonia 
Trzebnica Młodzicy I.

Jakub Jakóbczyk to najbardziej bram-
kostrzelny zawodnik Polonii. W tym 
sezonie zaliczył już 14 trafień.

Młodzicy Polonii Trzebnica zagrali derby.

Juniorzy Polonii są niepokonani. Na zdjęciu z prezesem i trenerem 
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MIESZKANIE w Trzebnicy przy 
ul. Św.Jadwigi na III piętrze, 49 m2 
w stanie deweloperskim z miej-
scem parkingowym w garażu 
podziemnym. tel. 539 043 659

Pilnie!  Tanio sprzedam DZIAŁ-
KĘ budowlaną 15 arów z media-
mi w Wiszni Małej. Bardzo dobry 
dojazd, ul. Szkolna, lub zamienię 
działkę na mieszkanie w Trzebnicy 
do II piętra. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 785-410-362

DZIAŁKA budowlana w miej-
scowości Szczodre koło Długołę-
ki. 3000 metrów kwadratowych, 
uzbrojona (prąd, woda). ładnie po-
łożona, w pobliżu las, staw i park. 
Blisko Wrocławia (10 minut drogi) 
oraz Długołęki (5 minut drogi). 
Na miejscu prywatny żłobek, a w 
Długołęce wszystkie szkoły (pod-
stawówka, gimnazjum i liceum). 
Cena 200 000 zł do negocjacji. 
tel.693 332 646

DZIAŁKA budowlana w miej-
scowości Szczodre koło Długołę-
ki. 3000 metrów kwadratowych, 
uzbrojona (prąd, woda). ładnie po-
łożona, w pobliżu las, staw i park. 
Blisko Wrocławia (10 minut drogi) 
oraz Długołęki (5 minut drogi). 
Na miejscu prywatny żłobek, a w 
Długołęce wszystkie szkoły (pod-
stawówka, gimnazjum i liceum). 
Cena 200 000 zł do negocjacji. 
tel.693 332 646

DOM Księginice (Kobylice) nowy, 
działka 2020m2, dom 160m2, cicha 
okolica, pięknie położenie, zbudo-
wany z b.d.b. materiału do wykoń-
czenia. Cena 355 000 tys. zł.  55-100 
Trzebnica, nr Tel. 794538784

MIESZKANIE 77m2 na IV pię-
trze, 3 pokoje – wyremontowa-
ne, w centrum Trzebnicy. Tel. 
667 672 204 

DZIAŁKĘ rolną z możliwością za-
budowy, Trzebnica obręb Kobyli-
ce, 5h, tel. 512 471 588

MIESZKANIE 33m2 na I piętrze, 
2 pokoje w Trzebnicy przy ul. Bo-
chenka. Tel 669 664 798

WYNAJMĘ

Część LOKALU około 20m2, przy 
ul. Obornickiej 41B , bardzo tanio,  
tel. 535-885-885 

MIESZKANIE 3 pokojowe 
w Trzebnicy, blisko centrum w spo-
kojnej okolicy. tel.693 332 660 ( po 
godz.17-tej).

POMIESZCZENIE GOSPODAR-
CZE, magazynek, piwnica okoli-
ce rynku. Trzebnica. Cena 300 zł 
tel.609 088 871  

MIESZKANIE trzypokojowe 
w Trzebnicy, w Rynku, na parterze. 
Tel. 693 332 646

MIESZKANIE w Trzebnicy, 2 po-
kojowe, 47 m2  na IV piętrze tel. 
502 640 940

DAM PRACĘ

Przyjmę osobę do obsługi gości 
w Domu Wycieczkowym „Zdrój” 
przy ul. Kościuszki 14/16, tel. 
607 930 580. 

Poszukuję osoby do sprzątania na 
posesji , w części firmowej oraz 
mieszkaniowej, Tel. 607-72-30-72, 
proszę dzwonić w dniach wtorek, 
środa, piątek w godz. 14.00-20.00

POSZUKUJĘ PRACY

Szukam pracy w charakterze pra-

cownika biurowego (księgowość, 
sekretariat). Wykształcenie wyższe, 
kurs specjalisty ds. pozyskiwania 
funduszy z UE, biegła znajomość 
jęz. włoskiego. Tel. 724-488-637

Sprzedawca szuka pracy na terenie 
Trzebnicy TEL: 601525420  ( branża 
odzieżowa) 

Tokarz z uprawnieniami CNC po-
dejmie prace. Posiadam uprawnie-
nia na wózki widłowe. Tel. 609-512-
-270.Proszę dzwonić po godz15. 

Mężczyzna, 36 lat, bez nałogów, 
wykształcenie techniczne, kurs 
wózków widłowych, prawo jazdy, 
spawanie MAG 135, dobra znajo-
mość j. angielskiego,  szuka pracy 
fizycznej na terenie powiatu trzeb-
nickiego lub wołowskiego.Kon-
takt: tel. 783835181 

ROWERY / WÓZKI
SPRZEDAM

ROWER holenderski z silnikiem 
spalinowym-sprawny. Trzebnica 
nr tel.724-621-157

SPACERÓWKĘ, Quinny Spe-
ed niebieską. Cena 150 zł, tel. 
663 277 000

WÓZEK trzyfunkcyjny, Quinny 
Speed kabrio zielony z akcesoria-
mi. Cena 250 zł, tel. 663 277 000

SPACERÓWKĘ turystyczną. Cena 
40 zł, 663 277 000

JEŹDZIK Chicco,cena 30 zł, 
663 277 000

WÓZEK wielofunkcyjny ABC De-
sign 4TEC, gondola i spacerówka, 
cena do ustalenia, tel. 530619436 

Dziecięcy ROWER UNIBIKE, śred-
nica koła 24 cale, patrz zdjęcie. tel. 
601 87 71 21.

RÓŻNE
SPRZEDAM

Nowe REGAŁY sklepowe MAGO-
-METAL. Tel. 602-637-562 

BUTY NARCIARSKIE Lange 
TEAM 8 BLACK LB95160 size 26,5 ( 
jeżdżone jeden sezon).tel. 693 332 
660 po godz.17-tej.

KURTKĘ RAMONESKA MĘSKA 
skóra 100% rozm.XXL(bardzo 
mało noszona) patrz zdjęcie, tel. 
602 637 562

SZAFKA szklana, stojąca, witryno-
wa oraz sofa trzyosobowa i dwa 
fotele. tel. 784 462131

Tanio nowy dwukomorowy biały 
emaliowany ZLEWOZMYWAK 
80 cm. Cena 180 zł. Tel. 785-410-
-362

Sprzedam buty, Trzebnica, cena 65 
zł, tel. 693 79 01 06

Małe SOLARIUM na twarz PHI-
LIPS HB 170; nowe lampy, patrz 
zdjęcie, tel 667 743 520 

KUBUSIA PUCHATKA 60cm, 
patrz zdjęcie 602 637 562

DRZEWKO SZCZĘŚCIa (gru-
bosz jajowaty), średnica i wyso-
kość około 95 cm. Ładna, wiecznie 
zielona roślina. Kontakt telefon 
502244871. 

SILNIK ELEKTRYCZNY 3-fazo-
wy, 370W, 2800 obr./min., drugi 
180W, 2800 obr./min. Cena: 150 zł 
za dwie sztuki. Telefon 607-050-
-846

SUBWOFER ( do samochodu) 
MAC AUDIO 800W, wymiar 33 cm 
średnica, 66 cm długość. Cena 100 
zł. Tel. 602 637 562  

GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE PIO-
NEER TS 175, 150W. Cena 80 zł. Tel. 
602 637 562 

WZMACNIACZ samochodo-
wy 4 x 200W. Cena 100 zł. Tel. 
602 637 562

KURTKĘ nową –COOL CLUB- 
wiosenną, na około 12 lat. Cena 70 
zł. Tel. 693 280 762

ADIDASY NIKE rozm. 38, mło-
dzieżowe, w bardzo dobrym sta-
nie. Cena 60 zł tel. 693 280 762

KURTKĘ męską, 100 % skóra, ko-
lor brąz czekoladowy, rozm. 52/54. 
Cena 150zł tel.693 280 762 

PSP Sony , mało używane + kilka 
gier. Cena 400 zł. Tel 693 280 762 

TELEFON komórkowy SAMSUNG 
WAVE II, jeszcze rok  na gwarancji, 
system BADA z WiFi, dodatkowo 
zielony pokrowiec. Cena 390 zł tel. 
693 280 762 

SUKIENKĘ długość 95cm, ob-
wód w pasie 72, w kolorze grana-
towo-czarnym, patrz zdjęcie.Cena 
30zł  tel 723 471 750 

OKAZJE

Uwaga! Automobilowi kolekcjo-
nerzy! Do sprzedania zabytkowa 
PÓŁCIĘŻARÓWKA polskiej pro-
dukcji marki ŻUK. Ma 45 lat, ale 
wciąż jest na chodzie, silnik ben-
zyna, 2 litry, skrzynia trzybiegowa, 
bez aktualnego przeglądu reje-
stracyjnego. Tel. 71/312-09-47

KUPIĘ

LO D ÓW KO -Z A M R A Ż AR K Ę 
o wysokości od 120 cm do 150 cm, 
używaną do 500 zł, tel.  +48 728-
-487-189

PRZYJMĘ  NIEODPŁATNIE

MEBLE kuchenne na działkę. Zor-
ganizuję transport na ich przewóz, 
tel. 667 743 520. 
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OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚĆI

SPRZEDAM

CHEMIA 
z NIEMIEC
 Trzebnica

ul. Polna 19a
    tel. 71 738 23 32
             604 713 173

zapraszamy

Pomagamy osobom po-
szkodowanym w wypadkach. 
Sprawdź czy przysługuje ci od-
szkodowanie.

Obornicka 41B Trzebnica

535 885 885

BIURO PODRÓŻY

Obornicka 41B Trzebnica

535 885 885

PSS “Społem”
w Trzebnicy posiada 
do wydzierżawienia:

Pijalnię Piwa 

 Krówka 
ul. Chrobrego.

Więcej informacji pod nr tel: 

71 312 09 36
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R E K L A M A  

Odkryj Winergetic Premium Passive,
nasze najnowsze okno pasywne, wyposażone w barierę 
termiczną SpaceBlock, w której zastosowano najlepszy 
na rynku materiał termoizolacyjny, jakim jest aerożel.

Do tej pory wykorzystywany w produkcji skafandrów 
i promów kosmicznych, teraz aerożel sprawia, że w Twoim 
domu jest jeszcze cieplej.

Dodatkowo, tylko w OKNOPLAST, wybierając okna 
pasywne możesz tworzyć duże konstrukcje okienne nie 
rezygnując z kolorowych oklein.

DAGMA – partner handlowy
TRZEBNICA, ul. Teatralna 2 A
tel. 71 387 21 22 www.oknoplast.com.pl

Kup rolety OKNOPLAST z napędem Somfy Oximo RTS i za 1 zł 
odbierz jeden z pilotów: Telis 4 RTS PURE, Telis 16 RTS PURE 
lub Smoove Origin RTS.

PROMOCJA
Promocja dotyczy rolet OKNOPLAST zakupionych 
w terminie od 02.05.2013 r. do 14.06.2013 r.


