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Rodzinne majówkowanie w Trzebnicy

W

niedostępnych na co
dzień,
klasztornych
ogrodach odbyła się
majówka, która była okazją do
wspólnego biesiadowania z rodziną i znajomymi. Wszystkich

uczestników majówki przywitał burmistrz Marek Długozima
wraz z Matką Albertą Groń, Krystyną Klamińską i dyrektorem
TCKiS Adamem Wazem.
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Wyjątkowo ciepła i słoneczna pogoda towarzyszyła miłośnikom
kolarstwa w „I Trzebnickim Rodzinnym Kryterium Kolarskim
Ulicami Miasta o Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica”. Ta
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sportowa impreza przyciągnęła
łącznie ponad 150 uczestników,
z czego aż 60 stanowiły dzieci
i młodzież. Prestiż imprezy podniosły dodatkowo sławy polskiego kolarstwa, które przyjechały
M

do Trzebnicy: Ryszard Szurkowski, Henryk Charucki, Jan Brzeźny, Jan Faltyn, Zdzisław Wrona
i Jan Jankiewicz.
(więcej na stronach 14-16)
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Zapraszamy na NOWE wiosenne Promocje w

Pon. Pizza

Margherita za 9 zł*

Kup dwie duże lub małe pizze

a 3-cią dostaniesz już od 1 zł
Sałatki już od 8 zł *
dotyczy. pizzy OSLO, WENECJA, BARCELONA
Wtorek: Makarony już od 14 zł
Środa: Zestaw Gyros + napój 200 ml za 18 zł
Pon.

*Promocja obowiązuje od poniedziałku do czwartku

/ Promocje nie dotyczą Świąt.
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Kultura i szczęście

KOMENTARZ
Przepiękna majówka w klasztornych ogrodach, kryterium
kolarskie ulicami miasta,
w międzyczasie spotkania
z ciekawymi ludźmi, seanse
w kinach, mecze i konkursy.
Jeszcze we wspomnieniach
kołata się miniony weekend
pełen wrażeń, a już zapowiadają się kolejne imprezy
– Dzień Dziecka, Festiwal Piosenki Religijnej czy koncerty
lokalnych kapel. A wszystko to w okresie niespełna
dwóch tygodni.
Oznacza to, że w Trzebnicy
naprawdę dużo się dzieje. Nie
jest to jednorazowy zryw, ale
kulturalno-sportowa polityka
programowa instytucji, które
nie szczędzą pieniędzy, czasu i pracy dla mieszkańców.
Bo jak widać, warto. Duże
zainteresowanie imprezami
świadczy o tym, że takie wy-

darzenia są potrzebne. Nie
ma bowiem nic lepszego aniżeli wspólne spotkania, które
integrują społeczeństwo.
Oczywiście krytykanci zawsze znajdą powody, żeby
rozdmuchać aferę ze zwykłej
pierdoły, żeby doczepić się
do deszczu, gorąca, wiatru,
zbyt mocnego, albo słabo
grzejącego słońca. Mogą
doczepić się, że zespół słabo
śpiewał, prowadząca miała
za kusą spódniczkę, a zawodnicy byli za mało sportowi. No cóż. Każdy może mieć
swoje zdanie, ale nie każdy
potraﬁłby sam lepiej to zorganizować.
To bowiem wymaga determinacji, pracy po godzinach,
kreatywności i zwyczajnej
chęci. Dlatego chapeau bas

dla tych, którym się chce!
A proszę mi wierzyć znam
gminy, miejscowości, powiaty czy miasta, którym się nie
chce. I to dopiero jest smutne, gdy dzieci same proszą
o zorganizowanie jakichś
zajęć, same zabierają się za
przygotowanie jakichś wydarzeń, same szukają sponsorów i same organizują to, co
powinny tak naprawdę robić
ośrodki kultury. Przykro jest
patrzeć, gdy w korytarzach
takich instytucji nie słychać
gwaru, dziecięcego śmiechu
i nie ma zamieszania. Za to
jest głucha cisza i unoszący
się zapach kawy. Bo panie
siedzące za biurkiem coś
przecież muszą robić!
Wróćmy jednak do Trzebnicy.
Miło jest widzieć w tym mieście zamieszanie w kulturze
i sporcie, ale w pozytywnym
R

Dwa zaproszenia DO WZIĘCIA!
W sobotę 25 maja o godz. 17 w Trzebnickim Centrum Kultury
obędzie się koncert z okazji Dnia Matki
z wykonawcami Listy Śląskich Szlagierów.
Dwie pierwsze osoby,
które zgłoszą się w piątek 24 maja do sekretariatu TCKIS
otrzymają po jednej podwójnej wejściówce na koncert.
ZAPRASZAMY!
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Organizatorzy!
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znaczeniu tego słowa. Miło
jest widzieć mamy z dziećmi
w bibliotece na ciekawych
spotkaniach, setki dzieci na
bezpłatnych zajęciach w centrum, grupy sportowców na
obiektach, artystów, którzy
chcą się pokazywać, chwalić
osiągnięciami, miło jest widzieć społeczników, którzy
mnóstwo czasu poświęcają
dla innych.
A wszystko to pod egidą zarówno gminy, jak też Trzebnickiego Centrum Kultury
i Sportu, które nie szczędzą na kulturę, na sport,
na wszechstronny rozwój
młodzieży i dobrą zabawę.
Dlatego warto korzystać ze
wszystkiego, z czego można
skorzystać. Warto cieszyć się
śpiewem czterolatka, tańcem
baletnicy, drobnymi sukcesami piłkarza. Bo kiedyś, kto
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wie, z Trzebnicy w wielki
świat pójdą tacy jak Tomek
Kowalski, Ewelina Lisowska
czy Dorota Osińska. Żaś
mieszkańcy będą dumni, że
zaczynali oni na skromnych
trzebnickich deskach, a zaszli
tak daleko.
Kultura jest więc dumą danego społeczeństwa, jest
czymś, co ewoluuje, zmienia,
ale istnieje i jest nośnikiem
wartości dla kolejnych pokoleń. Najważniejsze w tym
wszystkim jest to, że ukulturalnione społeczeństwo jest
bardziej szczęśliwe.

Agnieszka
Pruszkowska-Jarosz
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Budowa pod czujnym okiem
Na kilka etapów podzielone zostało dokończenie zadania, jakim jest budowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy. Oznacza to, że na placu budowy pojawi się kilka ﬁrm, które zajmą
się odrębnymi zadaniami. Decyzja o tym zapadła po nieudanej próbie dojścia do porozumienia gminy z poprzednim generalnym wykonawcą.
W ubiegłym tygodniu trwały
rozmowy pomiędzy poprzednim
wykonawcą budowy Szkoły Podstawowej w Trzebnicy spółką INTERM, a burmistrzem Markiem
Długozimą. Główny temat - dokończenie inwestycji. Rozmowy
rozpoczęły się na prośbę dotychczasowego wykonawcy. Wydawało się, że zawarcie porozumienia
to tylko kwestia czasu. Do konsensusu jednak nie doszło. Gmina
zaproponowała warunki, których
nie chciała przyjąć druga strona.
Ona z kolei zaproponowała paragrafy nie do przyjęcia przez gminę. - Nie mogłem dłużej czekać.
Każdy dzień zwłoki działał na
naszą niekorzyść, zdecydowałem
więc na uruchomienie procedury przetargowej – wyjaśnia burmistrz M. Długozima.

Zadania zsynchronizowane
Przypomnijmy.
Pod
koniec
kwietnia burmistrz wypowiedział
umowę generalnemu wykonawcy
siedziby SP 2 i Szkoły Muzycznej.
Głównym powodem było niezagwarantowanie przez spółkę
ukończenia zadania w terminie.
Gdy pracownicy ﬁrmy i podwykonawcy zeszli z budowy gmina
wykonała inwentaryzację w budynku szkoły i ogłosiła przetargi, dokładnie trzy – na wykonanie dachu, na dostawę i montaż
dźwigów oraz zagospodarowanie
terenu wokół szkoły. Termin wykonania dwóch pierwszych zadań mija 30 i 31 sierpnia. Termin
składania ofert wyznaczony został na 3 czerwca, do godz. 10.30.
Natomiast trzeci z ogłoszonych

przetargów dotyczący zagospodarowania terenu wokół szkoły
mija 31 października. Oferty należy składać do 29 maja do godz.
10.30. Podzielenie zadań ma na
celu umożliwienie złożenia ofert
także przez lokalnych przedsiębiorców, którzy dotychczas nie
mogli się mierzyć z dużymi zewnętrznymi ﬁrmami budowlanymi.
- W zasadzie niewiele się zmieni,
jeśli chodzi o prace budowlane.
Gmina będzie musiała jedynie
bardzo dokładnie zsynchronizować wszystkie zadania. Chcemy,
by pracownicy skupili się na swoich pracach i zmieścili się w terminie – wyjaśnia burmistrz.
Lada dzień zostaną ogłoszone dwa
kolejne przetargi – na dokończenie prac wewnątrz budynku oraz
na wykonanie elewacji.

sprzymierzeńcem – podkreśla burmistrz i zapewnia, że we
wrześniu dzieci pójdą już do nowej szkoły. Dodaje, że jest także
cały czas w kontakcie z dyrektor
szkoły Grażyną Kantecką.
Sama inwestycja jest w dość zaawansowanym stanie. Ukończone

Z ręką na pulsie
- Cały czas jestem w kontakcie
z wydziałem inwestycyjnym,
z naczelnikiem i pracownikami.
To dziś dla nas priorytet, tym
bardziej, że czas nie jest naszym

Prace wewnątrz budynku są już dość mocno zaawansowane.

R

Lada dzień gmina ogłosi przetarg na wykonanie elewacji.
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zostały główne roboty, wykonano
prace elektryczne i zamontowano
instalacje do centralnego ogrzewania. Do zrobienia wewnątrz
budynku pozostało – założenie
białej armatury sanitarnej oraz
stolarka drzwiowa.
[jar]
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Na złość burmistrzowi, czy mieszkańcom?
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebnica” po pół roku
obowiązywania traﬁło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Co to oznacza? To, że mieszkańcy
mogą mieć problem z postawieniem domu na swojej działce oraz przekształceniem działki na cele budowlane i jej sprzedażą. Skargę na tę uchwałę złożył Klub Radnych „Trzebnica ponad podziałami”, któremu przewodniczy radny Jan Darowski.
Studium uwarunkowań to dokument sporządzany dla całego
obszaru gminy, który określa
politykę przestrzenną i kierunki
rozwoju oraz miejscowe zasady
planowania i zagospodarowania
przestrzennego dla tego terenu.
Ma charakter aktu wewnętrznego, służy koordynacji ustaleń dla
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz
wiąże burmistrza przy sporządzaniu tych planów. Stworzenie
tego dokumentu jest procesem
żmudnym, wieloletnim i wymagającym wielu uzgodnień i opinii.
Wspomniany dokument przygo-

Uwagi po pół roku
W połowie października ubiegłego roku do wojewody Aleksandra Marka Skorupy wpłynęło
pismo sygnowane przez Klub
Radnych „Ponad podziałami”,
w którym ośmiu opozycyjnych
radnych (Jan Darowski, przewodniczący, Adam Gubernat,
Paweł Wolski, Wojciech Wróbel,
Janusz Szydłowski, Paweł Czapla,
Zenon Janiak oraz nienależący do
klubu Karol Idzik) wniosło uwagi
i zastrzeżenia co do trybu procedowania i podjęcia uchwały.
W piśmie czytamy, że radni skar-

spół Szkół nr 1 w Trzebnicy”. - To
są rzeczy błahe, które tak naprawdę niczego nie zmieniają w status
quo studium. Natomiast takimi
działaniami radni niweczą wieloletni trud pracy - przekonuje burmistrz.
Wcześniej, zgodnie z trybem
uchwalania, projekt studium
był wyłożony do wglądu. Żaden z radnych w tym czasie nie
wniósł żadnych uwag. Po uchwaleniu przez Radę Miejską studium
zostało przekazane wojewodzie
do oceny zgodności z przepisami prawa. Ten z kolei w terminie
ustawowym nie

Mieszkańcy mogą podziękować
- Takie zachowanie radnych niczemu nie służy. To nie mnie,
a mieszkańcom radni zrobili na
złość. Przez wiele lat trzebniczanie czekali na nowe plany zagospodarowania. Teraz ta procedura musi zostać wstrzymana do
czasu rozstrzygnięcia skargi przez
WSA. Mam nadzieję, że mieszkańcy w nadchodzących wyborach podziękują tym radnym za
taką troskę o ich sprawy - mówi
burmistrz Marek Długozima.
Podobnego zdania jest przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz

stracili główny cel z jakim powinni byli objąć mandat radnego
- dobro wszystkich mieszkańców
reasumuje.
Gmina odpowiada na skargę
W odpowiedzi na tę skargę Gmina Trzebnica, a dokładnie Rada
Miejska wystosowała pismo,
w którym wnosi o oddalenie skargi zaskarżającej uchwałę w sprawie uchwalenia studium. Odnosi się także do każdego zarzutu
i uwagi. Na koniec reasumuje, że
uchwalając zmianę studium rada
postępowała zgodnie z obowiązującym prawem i nie naruszyła
wskazanych przez wojewodę paragrafów z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury.
- Na ostatniej sesji rady zapytałem radnego Darowskiego czy
to prawda, że wnieśli skargę do
wojewody na studium. Wówczas
radny nie dał jednoznacznej odpowiedzi stwierdzając jedynie, że
podjęli odpowiednie działania.
Dziś widać jakie to były działania
i komu tak naprawdę szkodzą.

Pod skargą do wojewody podpisali się: Jan Darowski, Adam Gubernat, Paweł Wolski, Wojciech Wróbel, Janusz Szydłowski, Karol Idzik, Paweł Czapla i Zenon Janiak.

towywano blisko 5 lat, uwzględniono w nim ok. 250 uwag złożonych przez mieszkańców.
Na podstawie przyjętego przez
Radę Miejską studium radni
uchwalili dwa miejscowe plany
zagospodarowania, ale przygotowanie kolejnych stoi już pod
znakiem zapytania i wszyscy ci,
którzy chcą przekształcić swoje
działki na nieruchomości budowlane lub zakupili działki i zechcą
zbudować dom a nie mają miejscowego planu zagospodarowania
muszą uzbroić się w cierpliwość.

żą się na to, iż otrzymali materiały zbyt późno, bo 10 dni przed
sesją i to na dodatek na płytach
CD, co utrudniło zapoznanie się
z nimi, że nie uwzględniono ich
uwag do projektu, że rada odrzuciła wszystkie uwagi w jednym głosowaniu oraz że załącznik do studium zawiera wykaz
zabytków, który nie odpowiada
stanowi faktycznemu, m.in.. cyt.
„ błędnie wpisano Zespół Szkół
Zawodowych, podczas gdy nic takiego tam nie istnieje, kiedyś było
to Liceum, a teraz Powiatowy Ze-

wniósł żadnych zastrzeżeń i dokument ukazał się w Dzienniku
Urzędowym Wojewody. Studium
weszło w życie z dniem podjęcia
uchwały, t.j. 26 września 2012
roku. Od tego momentu studium
rozpoczęło swój odrębny żywot,
który został wyhamowany po
wniesieniu skargi przez opozycję
burmistrza. Na podstawie studium radni zdążyli uchwalić dwa
plany zagospodarowania przestrzennego.

Stanisz. - W mojej opinii jest to
przykład na destrukcyjne działanie opozycji w Radzie Miejskiej w Trzebnicy. Mieszkańcom,
którzy ucieszyli się z podjęcia tej
ważnej uchwały, działania radnych opozycyjnych mogą pokrzyżować plany na kilka kolejnych lat
– podkreśla. - Oczywiście o całości zadecyduje Wojewódzki Sąd
Administracyjny jednak nie można oprzeć się wrażeniu, że radni
opozycyjni tak zacietrzewili się
w atakach na burmistrza i koalicję rządzącą, iż z pola widzenia

Nie mnie, nie radnym, nie urzędnikom, ale mieszkańcom, którzy
zakupili działki rolne licząc na to,
że wkrótce zostaną przekształcone na budowlane. Pan Darowski
i radni opozycyjni skutecznie to
uniemożliwili – zaznacza - Paradoks w tym wszystkim polega na
tym, że radni zamiast pracować
dla dobra mieszkańców, zrobili
coś, co im zaszkodzi. Jak to się
ma do ślubowania, które składali?
- pyta za zakończenie burmistrz
Marek Długozima.
[jar]
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Nie od dziś wiadomo, że największą bolączka kierowców są
dziury na drogach, tak niebezpieczne dla posiadanych przez
nas aut. Ten problem nasila się szczególnie, po długich mroźnych zimach, a taką mieliśmy tego roku. Dlatego tak ważne
jest, by na bieżąco naprawiać to co jest zepsute.

Próg zwalniający
Przy złączeniu ulic Daszyńskiego
i Kościelnej, na wniosek mieszkańców, wymieniony został próg
zwalniający. Stary i zniszczony próg, wykonany z tworzyw

wa chodników; wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego; uzupełnienie brakującego
oznakowania pionowego zgodnie
z posiadanym przez zamawiającego projektem organizacji ruchu
w mieście Trzebnica; wykonanie
oznakowania poziomego; innych prac niewyszczególnionych
a zaleconych w formie pisemnej
przez zamawiającego. Jak widać
z wyżej wymienionych, umowa
ta daje szeroki wachlarz zabezsztucznych został zastąpiony
przez zdecydowanie trwalszą
konstrukcję z masy bitumicznej. Przypominamy wszystkim
zmotoryzowanym o ostrożności
i konieczności zwolnienia w tym
miejscu, ze względu na przejście
dla pieszych.
[seb]

R

grożą jej kary umowne. Gmina,
nie pozostaje również głucha na
głosy mieszkańców, na których
wniosek został chociażby wymieniony próg zwalniający na ulicy
Kościelnej. Współpracuje również ściśle z sołectwami gminnymi, których sołtysi zgłaszają
uszkodzenia powstające w ich
wioskach.

Urzędnicy Urzędu Miejskiego
apelują o powiadamianie o ubytkach w drogach gminnych. Dzięki temu ﬁrma G&M będzie je na
bieżąco remontować. Wszelkie
informacje na ten temat należy
kierować do Arkadiusza Wieczorka, nr tel. 71/3888182
[seb]

Kapliczka Świętej Jadwigi pod opieką młodzieży
We wrześniu 2012 roku uczniowie SP nr 2 w Trzebnicy należący do Klubu Historycznego
rozpoczęli działania w ramach
projektu „Ślady Przeszłości-uczniowie adoptują zabytki”
prowadzonym przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej.
Uczniowie zdecydowali się
objąć opieką Kapliczkę Świętej
Jadwigi na Kaplicznym Wzgórzu.
Znajduje się ona na trasie Dużej
Ścieżki Św. Jadwigi wytyczonej w 2007 roku., a towarzyszy
jej szósty kamień medytacyjny
– Męstwo.
W październiku młodzież zebrała wstępne informacje, opracowała harmonogram realizacji
projektu i podzieliła się na grupy

fot. autor

Gmina Trzebnica ma w swym
budżecie zarezerwowane środki
na naprawę takich ubytków na
drogach gminnych. W tym celu
ponad dwa lata temu rozpisała
przetarg na wybór wykonawcy,
który przez kolejne 48 miesięcy,
czyli obecnie już ponad dwa lata,
będzie naprawiał nasze dziurawe
drogi. Przetarg wygrała ﬁrma
Gembiak-Mikstacki. Przedmiotem umowy jest wykonanie: remont nawierzchni masą asfaltową
i emulsyjną; remont i przebudo-

pieczeń najważniejszych części
funkcjonalnych dróg gminnych
i ich okolic. Zawiera przy tym
wpis do umowy o maksymalnej
rocznej kwocie, której wykonawca nie może przekroczyć, a jest
to 400 tysięcy złotych. Jak łatwo
policzyć daje to około 1 mln 600
tys. zł na naprawę dróg i miejsc
użytkowych.
Warto dodać, że stan dróg jest
kontrolowany na bieżąco. Na tej
podstawie wybierane są miejsca, które wymagają szybkiej
interwencji. Po zgłoszeniu do
wykonawcy takiego uszkodzenia, ﬁrma, jak wynika z zapisów
umowy, ma czterdzieści osiem
godzin na usunięcie powstałych
uszkodzeń. W innym wypadku,

fot. autor

Dziury łatamy na bieżąco
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zadaniowe. Prace rozpoczęła od
uporządkowania terenu wokół
kapliczki i zasadzenia krokusów.
Nastepnie grupa zebrała dokumentację i sporządziła kartę zabytku. Młodzież nawiązała kontakt z Piotrem Niżyńskim, który
od kilku lat jest nieformalnym
opiekunem tego miejsca i uczestniczył w renowacji kapliczki jeszcze za życia śp. ks. prof. Antoniego Kiełbasy. O działanich został
także poinformowany proboszcz
paraﬁi św. Bartłomieja i św. Jadwigi ks. Jerzy Olszówka i wyraził swoją akceptację.
21 maja członkowie Klubu
zorganizowali uroczystość adopcji Kapliczki Świętej Jadwigi. Na
Kaplicznym Wzgórzu na ręce ks.
Jerzego Olszówki, w obecności
A

M

A

dyr. Grażyny Kanteckiej uczniowie przekazali sporządzony przez
nich Akt Adopcji Zabytku, który
zawiera m.in. takie słowa: „Pragniemy poznawać historię miejsca nierozerwalnie związanego
z naszym miastem, obiecujemy
włączyć się w prace porzadkowe
tego terenu, dbać o jego czystość,
otaczać należytą czcią i pamięcią”.
Projekt „Ślady przeszłości”
realizują uczniowie klasy VIc:
Aleksandra Derecka, Weronika
Włodarczyk, Weronika Kumor,
Katarzyna Żelazko, Jagoda Gajęcka, Aleksandra Chojnowska,
Agata Pop, Dominika Bujakowska i Wojciech Frączak.
Krystyna Janowska
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Wioski nie chcą uciążliwych inwestycji
W Brzykowie nie powstanie
biogazownia. Burmistrz, po
konsultacji z mieszkańcami,
powiedział tej inwestycji nie.
Dziś trwa procedura dotycząca
budowy elektrowni wiatrowych
w Cerekwicy i Jaszycach. Mieszkańcy tych miejscowości także
są przeciwni.
O Brzykowie było dość głośno za sprawą ﬁrmy Jan-Sped sp.
z o.o., która chciała wybudować
w wiosce biogazownię. Miałaby
ona wytwarzać energię elektryczną, będącą efektem końcowym
procesu fermentacji. Inwestycja miała znajdować w pobliżu
wioski i właśnie to najbardziej
nie spodobało się mieszkańcom
Brzykowa.

Nie chcą biogazowni
Uważali, że będzie to inwestycja
uciążliwa ze względu na ewentu-

alne zapachy wydobywające się
podczas procesu fermentacji. Według mieszkańców ziemie także
straciłyby na wartości z powodu
zbyt bliskiej lokalizacji biogazowni. Dlatego też wystosowali petycję do burmistrza z prośbą o niewyrażenie zgody na jej budowę.
Pod koniec kwietnia włodarz
spotkał się w tej sprawie z mieszkańcami wioski. - Wysłuchałem
wszystkich argumentów i uważam, że mieszkańcy mają rację.
Inwestycja znajdowałaby się zbyt
blisko wioski. Zarówno ja, jak
i brzykowianie sugerowaliśmy inwestorowi, by zastanowił się nad
przeniesieniem biogazowni bliżej
lasu, z dala od zabudowań, ale nie
zgodził się – mówi burmistrz.
Także sołtys Tadeusz Cepiel, jednocześnie radny i co ważne - pracownik ﬁrmy Jan-Sped był przeciwny budowie biogazowni we
wskazanym przez właściciela ﬁr-

my miejscu. Jak twierdzi solidarność z mieszkańcami przedkłada
nad interesy prywatnej ﬁrmy.

Czy wiatrak to dobry pomysł?

Obecnie trwa procedura wydania

decyzji środowiskowej dotyczącej
budowy na terenie gminy Trzebnica dwóch kolejnych kontrowersyjnych inwestycji. Tym razem
mają to być elektrownie wiatrowe
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Cerekwicy i Jaszycach.
Inwestorem jest G&K ENERGIA-ECO-SYSTEM Sp. z o.o. z Żor.
Mieszkańcy są temu przeciwni.
Nie przekonują ich zalety wybudowania takiej elektrowni,
bardziej martwią ich wady. Jak
twierdzą, nie jest to inwestycja,
którą chcieliby widzieć u siebie.
- Po pierwsze ze względu na hałas. Po drugie wiatraki są zagrożeniem dla ptaków, bo je zabijają i zakłócają ich nawigację, po
trzecie niszczą naturalne siedliska zwierząt i roślin, bo wiatraki
emitują drgania i to powoduje, że
zwierzęta opuszczają dany teren wylicza jeden z mieszkańców Cerekwicy. - Poza tym, nasza wio-

ska jest wyjątkowa, a gigantyczny
wiatrak zaburzy ten krajobraz
– podkreśla.
Mieszkańcy tych wiosek nie
są odosobnieni w swoich wątpliwościach. Podobne obawy mieli
mieszkańcy gmin Ziębice i Ciepłodowy, gdzie zaplanowano podobne elektrownie. W dziewięciu
miejscowościach gminy Ziębice
miało stanąć łącznie 70 wiatraków o konstrukcji nawet do
200 metrów. Inwestycja została
wstrzymana. Podobne protesty
miały miejsce w gminie Włoszakowice. Takich sytuacji w całej
Polsce jest bardzo wiele.
Burmistrz gminy Trzebnica
Marek Długozima uważa, że inwestycja polegająca na budowie
elektrowni nie do końca go przekonuje. - Nie jestem przeciwny
samemu pomysłowi, ale mam
wątpliwości co do samej lokalizacji – podkreśla.
[jar]

i zaglądać ludziom do mieszkań.
W przeciągu najbliższych dwóch
tygodni spodziewany jest dalszy
postęp prac, dokończenia mon-

tażu okablowania, oraz instalacja
samych kamer.
[seb]

Bezpieczne oko coraz bliżej działania
We wtorek 21 maja na ulicy Prusickiej i na dworcu PKP, rozpoczęły się przygotowania do zamontowania okablowania pod
zainstalowanie
monitoringu
miejskiego. Wcześniej wykonano działania mające na celu wyposażenie centrali monitoringu.
Na dachu Urzędu Miejskiego pojawiła się także antena zbiorcza.
Warto przypomnieć, że montażu dokonuje ﬁrma MWM Sp.
z.o.o. z Gliwic, która przedstawiła
najniższą kwotę wykonania robót, to jest 648 166 złotych. Umowa została podpisana w marcu.
Całościowa kwota zamontowania i obsługi systemu wizyjnego,
w tym zatrudnienie pracowników do jego działania w mieście,

zamknie się w kwocie do 700 tys.
zł. Prawie 70 procent doﬁnansowania na to zadanie samorząd
otrzyma z programu unijnego.
W całej Trzebnicy znajdą się 24
kamery, które będą miały na celu
strzec naszego bezpieczeństwa
przez 24 godziny na dobę, nie
ingerując w prywatność. Rozwiewając obawy o prywatność
mieszkańców, zapisy z monitoringu przetrzymywane będą
maksymalnie 60 dni, po czym
zostaną skasowane, o ile uprawniony do tego organ nie wystąpi
o ich udostępnienie. Co więcej,
system skonstruowany jest tak,
by w razie nachodzenia pola widzenia kamery z prywatnym
oknem, obraz był automatycznie
zamazywany. Kamery zosta-

ną umiejscowione w głównych
punktach miasta, w szczególności w tych, w których występuje
największe natężenie ruchu. I tak
kontrolą zostaną objęte choćby,
ulica Daszyńskiego, Rynek, ulica
Księdza Bochenka oraz miejsca
spotkań większej grupy ludzi takie jak, Plac Pielgrzymkowy, Park
Solidarności, Orlik czy kompleks
Stawów Trzebnickich.
Monitoring ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, oraz odwiedzających nas
turystów. Jak pokazuje doświadczenie innych miast, po zainstalowaniu systemu wizyjnego, odsetek
przestępstw spadł, natomiast skuteczność w poszukiwaniu sprawców wzrosła. Oko wielkiego brata
ma zatem pomagać, nie straszyć

Mammobus w Trzebnicy

Dwa dni będą miały trzebniczanki, by skorzystać z bezpłatnego badania
mammograﬁcznego. Po raz kolejny do Trzebnicy zawita bowiem mammobus.
Pojawi się 28 i 29 maja przy Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu. Badania ﬁnansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach Populacyjnego
Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Trzebnica

przy Ośrodku Kultury,
ul. Prusicka 12

28-29 maja 2013 r.

Z bezpłatnych badań mogą skorzystać panie w przedziale wiekowym 50-69 lat. W tej grupie
bowiem obserwuje się najwiekszą
zachorowalność na nowotwór
złośliwy piersi. Pozostałe panie,
nie młodsze niż 35-latki także
mogą poddać się badaniu, ale za
odpłatnością, która wynosi 80 zł.
Muszą także okazać się skierowaniem na badania od lekarza.
Dlaczego badanie mammograﬁczne jest tak ważne? Jest to najskuteczniejsza metoda w walce
z rakiem. Wczesne jego wykrycie
gwarantuje niemal 100-procentową pewność na wyleczenie choroby. Nie nalezy obawiać się promieni rentgenowskich, badanie
jest bowiem bezpieczne a dawka
promienioiwania jest minimalna.
Akcję w Trzebnicy poprowadzi
ﬁrma FADO Centrum Usług
Medycznych z Gdyni. Należy
przypomnieć, że jest ona liderem
w prowadzeniu tego typu badań.
Ma 15 nowoczesnych mobilnych

pracowni i trzy placówki stacjonarne – w Gdańsku, Warszawie
i Poznaniu. W ubiegłym roku
centrum przeprowadziło ponad
220 tysięcy badań.
Wszystkie panie, które zechcą
wykonac badania w mammobusie proszone są o wsześniejszą
rejestrację pod numerem telefonu

801 080 007 lub 58 666 2 444 albo
na www.fado.pl oraz o przyniesienie ze sobą dowodu osobistego.
Centrala telefoniczna czynna jest
przez cały tydzień – od poniedziałku do piątku w godzinach
8–20, natomiast w sobotę i niedzielę w godzinach 9–18.
[jar]
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Trzech oferentów na odbiór śmieci
Wpłynęły trzy oferty na przetarg dotyczący odbioru śmieci z terenu gminy Trzebnica. Najwyższa opiewała na ponad 2 mln 200
tysięcy. Najniższa na nieco ponad 800 tysięcy. Otwarcie ofert odbyło się 22 maja w Urzędzie Miejskim.
Oferty złożyli: konsorcjum Alba
i Wodnik na kwotę 1 262 304 zł

Dolny Śląsk, które zaoferowało
kwotę 812 099 zł brutto.

Oferenci, którzy złożyli swoje propozycje na odbiór śmieci.

brutto za rok, Wrocławskie Centrum Oczyszczania na kwotę 2
273 069 zł brutto oraz konsorcjum Ergo i Von Gansewinkel

Przedmiotem zamówienia był odbiór i transport wszystkich odpadów komunalnych pochodzących
od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszka-

łych, oraz nieruchomości w części zamieszkałych lub w części
niezamieszkałych z terenu Gminy Trzebnica – gromadzonych
w sposób zmieszany oraz selektywny.
Najważniejszym kryterium wyboru ﬁrmy była cena. Wyniki
przetargu ogłoszone zostaną po
sprawdzeniu zgodności ofert
z warunkami specyﬁkacji. Firma,
która zostanie wybrana podpisze
umowę z gminą na okres jednego
roku. W tym przypadku od 1 lipca 2013 do 30 czerwca 2014.
Przypomnijmy, 1 lipca w całym
kraju ma ruszyć nowy system
związany z gospodarką odpadami. Nowe przepisy mówią, że od
tego dnia śmieci będzie odbierała
ﬁrma, która wygra przetarg ogłoszony przez gminę, bowiem cały
ciężar gospodarowania odpadami stałymi spadnie na samorząd.
Każdy mieszkaniec ma do wyboru - segregować śmieci lub też nie.
I to gmina, według ustawy określa
stawki na ich odbiór. W Trzebnicy, w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów miesięczna opłata za osobę wyniesie
11 zł, natomiast jeśli właściciel
nieruchomości zdeklaruje, że nie
będzie segregował odpadów, to
miesięczna stawka na osobę wy-

niesie 18 zł. Tę stawkę należy następnie przemnożyć przez liczbę
osób zamieszkujących gospodarstwo z uwzględnieniem ulg i wychodzi miesięczna kwota, którą
właściciel nieruchomości będzie

Komisja otwiera oferty, które wpłynęły do gminy.

zobowiązany wpłacać co miesiąc
go gminy. Wprowadzone zostały
także ulgi dla rodzin posiadających więcej niż dwoje dzieci (do
ukończenia 18 roku życia lub do
ukończenia nauki, lecz nie dłużej

Budowa świetlicy w Komorowie
Już niebawem mieszkańcy
Komorowa będą mogli spotykać się w nowej świetlicy wiejskiej. To kolejna inwestycja na
terenach wiejskich.
Każde sołectwo, które posiada
takie miejsce niezwykle je sobie
ceni, gdyż daje ono wiele możliwości, ułatwiając współpracę i integrację lokalnej społeczności.
W większości sołectw odbyły się
lub są planowane remonty dotychczasowych świetlic. W przypadku Komorowa jednak musieliśmy podjąć decyzję o budowie

takiego miejsca od podstaw, gdyż
miejscowość ta nie posiadała
wcześniej swojej świetlicy ani innego pomieszczenia, które moglibyśmy zaadaptować – powiedział
burmistrz Marek Długozima.
Gmina Trzebnica składa się z aż
41 sołectw. Sukcesywnie i regularnie remontowane są w nich
miejsca spotkań mieszkańców,
powstają place zabaw dla dzieci
czy nowoczesne boiska sportowe.
W Komorowie powstanie całkiem
nowa świetlica wraz z placem zabaw dla dzieci, wiatą i zagospodarowaniem terenu oraz oczywiście

niż do 25 lat) i osób po 67. roku
życia. Oni zapłacą 9 zł od osoby.
15 kwietnia upłynął termin składania w urzędzie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Nie-

złożenie deklaracji nie skutkuje
uniknięciem opłaty śmieciowej,
spowoduje natomiast dodatkowe
koszty i utrudnienia przy wprowadzaniu nowego systemu.
[jar]

OGŁOSZENIE

przyłączem wodociągowym, instalacją elektryczną oraz zbiornikiem ścieków. Zakończenie prac
zaplanowano na 31 lipca, a koszt
inwestycji wynosi blisko 328 tys.
zł.
Świetlica składać się będzie z sali
głównej, kuchni, pomieszczenia
gospodarczego oraz toalet. Na
zewnątrz powstanie wiata i plac
zabaw dla dzieci. Wykonawcą jest
ﬁrma „Bud-Wes” Józefa Wesołowskiego z Milicza.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy
przyjmie nieodpłatnie
dla rodziny – matki (osoba niepełnosprawna) wychowującej
samotnie dwoje niepełnoletnich dzieci:
- fotele rozkładane 1-osobowe, z przeznaczeniem do spania
w ilości 3 sztuk,
- pojedynczy regal pokojowy z półkami,
- ławę,

[kas]

- biurko szkolne,
- 3 krzesła.

Kontakt: Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy,
tel. 71/312 05 27, wew. 43 lub 49.
R

Sołtys Komorowa, burmistrz i główny wykonawca na placu budowy.
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O mały włos od tragedii
Jaźwiny. Wtorek. Kilka minut
przed godziną 8. Spora grupa
dzieci wchodzi do autobusu,
który odjeżdża z przystanku
w kierunku szkoły. Kwadrans
później w przystanek uderza
rozpędzony tir wywracając
go i niemalże zgniatając. Kierowca, pomimo rozbitej szyby w kabinie, ucieka z miejsca
zdarzenia.
Jaźwiny, nieduża wioska oddalona o 8 km od Trzebnicy. Niebezpieczna z kilku powodów - po
pierwsze znajdują się w niej ostre
zakręty zarówno przy wjeździe,
jak też wyjeździe. Nie ma chodnika, a dzieci na przystanek maszerują poboczem jezdni lub przez
prywatne podwórza. Na dodatek
sam przystanek ma niezbyt dogodną lokalizację, bo usytuowany
jest tuż przy łuku drogi. W miniony wtorek okazało się, jak bardzo niebezpieczne to miejsce.

Sprawca uciekł
- Jestem przerażona - mówi jedna
z mieszkanek, mama dwójki dzieci. - Tylko minuty dzieliły dzieci
od tragedii, jaka mogła się zda-

rzyć – podkreśla. Również sołtys Bogusława Kubica zapytana
o zdarzenie jest mocno przejęta.
- Usłyszeliśmy ogromny huk i gdy
spojrzeliśmy w stronę przystanku, tir już odjeżdżał. Miał rozbitą
szybę, a mimo to uciekł z miejsca
zdarzenia. Zdążyłam tylko zauważyć, że miał gdańskie tablice
– opowiada zdenerwowana. Na
miejsce została wezwana policja.
Niestety, po sprawcy nie pozostał
żaden ślad. - To nie pierwszy tego
typu przypadek. Wcześniej miały
miejsce podobne. Gmina pół roku
temu postawiła nam nowy przystanek. Jak mam dziś znów iść
do burmistrza i prosić o kolejny?
- pyta zdenerwowana sołtyska.
Niestety, pomimo ograniczenia
kierowcy rzadko zwalniają jadąc
przez wieś. Wśród najbardziej
brawurowych kierowców wyróżniają się prowadzący samochody
ciężarowe oraz młodzi ludzie.
Jak twierdzą mieszkańcy, kierowcy zdejmują nogę z gazu tylko
wtedy, gdy widzą policyjny radiowóz.

Przystanek do przeniesienia
Jak nam powiedziała asp. Iwona

Rozbity doszczętnie przystanek w Jaźwinach, z którego codziennie odjeżdża do szkoły spora grupa dzieci.

Mazur, oﬁcer prasowy trzebnickiej KPP, w chwili obecnej trwają
czynności mające na celu ustalenie sprawcy zdarzenia. Policja
zamierza także wystąpić z wnioskiem do odpowiednich instytucji z prośbą o zmianę lokalizacji
przystanku. - Naszym zdaniem
znajduje się on w niewłaściwym

miejscu. Jak widać po wczorajszym zdarzeniu, miejscu bardzo
niebezpiecznym dla dzieci – podkreśla. Zaznacza jednocześnie, że
policja będzie częściej monitorować rejon Jaźwin.
Burmistrz gminy Marek Długozima zapewnił natomiast, że gmina
zajmie się odbudowaniem znisz-

czonego przystanku. Co prawda,
będzie to już kolejna tego typu
pomoc, ale, jak się okazuje, niezbędna. - W tej sytuacji nie mógłbym odmówić prośbom mieszkańców, chodzi przecież o dzieci
i ich bezpieczeństwo - podkreśla.
[jar]

Rondo będzie gotowe do końca maja
Na końcówkę maja planowane
jest oddanie do użytku ronda
spajającego ulice Obornicką,
Marcinowską oraz Żołnierzy
Września.
Będzie to zakończenie pierwszego etapu przebudowy komunikacji pod mający powstać na
ulicy Daszyńskiego deptak. Ponadto w ciągu dwóch tygodni
do eksploatacji zostanie oddany
również fragment ulicy Żołnierzy Września - od ronda do ulicy
Kwiatowej.
Prace trwają pełna parą. Najbliższe dni, to w harmonogramie
budowy położenie asfaltu i prace
wykończeniowe części funkcjonalnej inwestycji, dokończenie
wykładania chodnika kostkami
brukowymi, sprawdzenie drożności kanalizacji, zamontowanie
słupów wraz z nowym energo-

oszczędnym oświetleniem, które zmniejsza pobór mocy o 2/3.
W tym miejscu warto również
wspomnieć,
o
sukcesywnej
zmianie i renowacji większości
oświetlenia w mieście Trzebnica.
W planach dotyczących inwestycji jest również dokładny projekt
zagospodarowania zieleni, który poprzez powstałe na rondzie
kwietniki ma ożywić ruchliwą
w przyszłości okolicę.
Warto również wspomnieć,
o zmianie funkcjonalności ulicy
Żołnierzy Września, która po remoncie stanie się drogą dwukierunkową, wiąże się to z planowanym zamknięciem ruchu na ulicy
Daszyńskiego, gdzie w bliskiej
przyszłości powstać ma deptak,
który uatrakcyjni i poszerzy spacerową część miasta.
[seb]

Drugi etap remontu Żołnierzy Września.

Powróćmy do wartości!

AGATA KUBASZEWSKA

Sędzina na podstawie obserwacji z sali sądowej, gdzie była
świadkiem przemocy wobec najmłodszych, ale też spotykała się
z coraz to młodszymi sprawcami
przestępstw, postanowiła skupić
się na proﬁlaktyce, co oznacza,
że postanowiła doprowadzić do
tego, aby wprowadzono edukację prawną w szkołach, już od
najmłodszych lat - w przedszkolach. Rola szkół jest nie do przecenienia, ponieważ winny one
edukować w tej kwestii i dzieci,
i rodziców. Anna Wesołowska nie

poprzestaje na deklaracjach, lecz
od wielu lat spotyka się z uczniami, rodzicami i nauczycielami.
Pomaga w zdiagnozowaniu problemów i w ich rozwiązywaniu,
by zapobiegać wkraczaniu przez
młodzież na drogę przestępstwa.
Uczestniczący w szkoleniu mogli dowiedzieć się, jak Pani sędzia
zaczynała edukację prawną dzieci
i młodzieży w Łodzi, poprzez jej
współpracę z Rzecznikiem Praw
Dziecka w roli społecznego doradcy, aż do prac nad wprowadzeniem procedury „Niebieskiej
Karty” w szkołach. Nie zabrakło
cennych, praktycznych porad, tak
niezbędnych w codziennej pracy

fot. autor

W czwartek 9 maja we Wrocławiu sędzia Anna Maria
Wesołowska spotkała się z pedagogami. W szkoleniu
podejmującym tematykę nowych sposobów szybkiej
i skutecznej reakcji placówek oświatowych na współczesne zagrożenia wzięli udział nauczyciele Gimnazjum
nr 1 im. Księcia Henryka Brodatego w Trzebnicy: Beata
Milner–Firkowska, Józef Wojciechowski, Beata Trela–Żelazko, Katarzyna Bahryn–Kamińska, Patrycja Wolar–de
Jong, Agata Kubaszewska.

Nauczyciele z Gimnazjum nr 1 im. H. Brodatego spotkali się ze znaną wszystkim sędziną Anną Marią Wesołowską.

dydaktyczno – wychowawczej.
Sędzina Wesołowska to człowiek
o wielkim sercu, wrażliwa na
krzywdę dziecka, w czasie szkolenia powtarzała słowa: „Należy
powrócić do wartości!”, „Wzajemny szacunek i wsparcie dzieci

i rodziców”. Przypomniała wiele
prostych zasad, m. in. tę, że porównywanie i negatywne uwagi
bolą najbardziej, a także, żeby
dorośli nie zapominali o pochwale dla dziecka, bo później uwaga,
kara mniej rani jego delikatną

psychikę.
Powróciliśmy z tego spotkania
z głowami pełnymi inspiracji wychowawczych, z satysfakcją, że
mamy ogromne wsparcie ze strony tej niezwykłej osoby.
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Kolejny rozdział owocnej współpracy z Kitzingen
W czerwcu zeszłego roku podczas piłkarskich Mistrzostw
Europy EURO 2012 gościliśmy
w Trzebnicy delegację z partnerskiego miasta Kitzingen
w Niemczech. Jak przeczytać
możemy w liście podsumowującym tamto spotkanie, który

mieszkańcami z Trzebnicy i Kitzingen, tworzą wspólną Europę.
Kto wspólnie idzie przez tłum,
świętuje i się śmieje, tańczy
i wędruje, łączy młodzież, a przy
tym nie zapomina o politycznej
i społecznej odpowiedzialności, ten położył bardzo stabilny

otrzymałem od Nadburmistrza Kitzingen Pana Siegfrieda
Müllera „Wszystko jedno jakie
wydarzenia będą miały miejsce
w rządzie i w Brukseli, właśnie
spotkania takie jak to, między

fundament dla przyjaźni na całe
życie.” Współpraca Trzebnicy
z Kitzingen już dawno temu
przekroczyła ramy współpracy pomiędzy włodarzami obu
miast oraz podległymi im urzę-

Najlepsi w czytaniu

dami. Współpraca ta „rozlała
się” między innymi na prywatne
i spontaniczne kontakty i wizyty mieszkańców obu miast, czy
też wymianę partnerską szkół
z terenu obu gmin. Do takiej
wymiany doszło po raz kolejny
w maju bieżącego roku, kiedy
to uczniowie z Zespołu Szkół
w Ujeźdźcu Wielkim udali się
wraz z nauczycielkami języka
niemieckiego do zaprzyjaźnionej szkoły w Kitzingen. Oprócz
bezcennych wrażeń, wzmocnionych umiejętności językowych
oraz zawiązanych nowych przyjaźni, uczniowie z Zespołu Szkół
w Ujeźdźcu Wielkim powrócili
do Trzebnicy z jeszcze jedną
niezwykłą rzeczą. Jest nią Gołąb
Pokoju- symbol wolnej i zjednoczonej Europy, który władze
Kitzingen zdecydowały się przekazać, za pośrednictwem młodzieży na moje ręce a za moim
pośrednictwem również mieszkańcom Gminy Trzebnica.
Warto nadmienić, że otrzymany od Nadburmistrza Kitzingen
Gołąb Pokoju jest jednym z 30
statuetek na świecie, a każdy
z nich jest odzwierciedleniem
jednego z punktów Deklaracji
Praw Człowieka, dlatego wła-

w dniach 28.czerwca (piątek)2. lipca (wtorek) 2013. Gmina
Trzebnica zapewnia transport
i ubezpieczenie przejazdu i pobytu uczestników, zaś nasze
miasto partnerskie gwarantuje
zakwaterowanie (u rodzin prywatnych), wyżywienie oraz ciekawy program pobytu. Osoby
zainteresowane wyjazdem do
Kitzingen proszone są o zgłoszenia do sekretarza gminy
Daniela Buczka do końca maja
pod numerem telefonu: (71) 388
81 45. Z uwagi na ograniczoną w zaproszeniu liczbę osób,
może niestety zdarzyć się, że
nie wszyscy chętni będą mogli
wziąć udział w wyjeździe. Serdecznie zapraszam do współudziału w tworzeniu kolejnego
rozdziału owocnej współpracy
z Kitzingen.
Burmistrz Marek Długozima

zamkniętych i otwartych, współpracowali w grupie pod presją
czasu i wśród konkurentów z sześciu innych szkół powiatu.
Nasi uczniowie zdobyli 34 na 40
możliwych punktów i zajęli drugie miejsce. Jesteśmy dumni, gdyż
zwycięzcy pobili nas tylko o jeden
punkt, co potwierdza, jak wysoki
był poziom rywalizacji. Należy
podkreślić życzliwość i gościnność pań organizatorek, które

Dnia 14 maja zespół gimnazjalistów w składzie: Monika
Kruszona kl. 1e, Krystian Libigocki kl. 2a i Anna Gonczarik
kl. 3b wystartował w VII edycji
Powiatowego Konkursu Polonistycznego „Czytam Między Słowami”.
Został on zorganizowany pod patronatem Stowarzyszenia Oświatowego „Sowa” oraz Gdańskiego
Wydawnictwa
Oświatowego.
Uczniowie ci wraz z panią Agatą
Kubaszewską udali się do Zespołu Szkół w Prusicach, gdzie odbył
się konkurs.
Uczestnicy konkursu rozwiązywali test składający się z zadań

R

Słoneczko dla najmłodszych
Słoneczko, czyli Centrum Edukacji i Zabawy dla dzieci istnieje
w Trzebnicy jako punkt opieki dziennej, w którym można
zostawić pociechę pod okiem
opiekunów na godziny. Jednak
w związku z rosnącym zapotrzebowaniem społeczności lokalnej
już wkrótce Słoneczko przekształci się z punktu opieki dziennej na
punkt przedszkolny oraz żłobek.
Od września obejmie on opieką
dzieci w wieku 2,5 roku do 5 lat,
a czas jego pracy będzie dostosowany do oczekiwań i potrzeb
rodziców. Zapisy wciąż trwają,
o przyjęciu na listę będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Grupa
przedszkolna będzie kameralna,
15-osobowa, co stanowi dodatkowy atut przy wybieraniu punktu
przedszkolnego. Sprawi też, że
dziecko będzie otoczone prak-

śnie stał się symbolem wolności
i braterstwa pomiędzy państwami. Znak ten jest oﬁarowywany
ludziom i miastom, które przyczyniły się w znaczny sposób do
rozpowszechniania idei współpracy międzynarodowej – w naszym kraju wcześniej otrzymali
go m.in. Lech Wałęsa i Jerzy
Buzek. Gołąb ten podróżuje po
całej Europie, a w Trzebnicy
pozostanie do końca czerwca,
kiedy to władze i mieszkańcy
naszego miasta wyruszą w oﬁcjalną wizytę do Kitzingen, skąd
zostanie on przekazany do kolejnego miasta partnerskiego
we Włoszech. W miejscu tym
chciałbym serdecznie zaprosić
zainteresowanych
podjęciem
współpracy z naszym miastem
partnerskim
przedstawicieli
stowarzyszeń, przedsiębiorców
oraz przede wszystkim mieszkańców naszej gminy do wspólnego wyjazdu do Kitzingen.
Wyjazd ten zaplanowany został

Monika Kruszona, Krystian Libigocki i Anna Gonczarik zostali laureatami
VII Powiatowego Konkursu Polonistycznego „Czytam Między Słowami”.

AGATA KUBASZEWSKA

PATRYCJA KRÓL

Subiektywnym
okiem gospodarza

tycznie indywidualną opieką.
Zajęcia w przedszkolu będą
prowadzone zgodnie z Podstawą Programową Wychowania
Przedszkolnego zalecaną przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej przez wykwaliﬁkowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną.
Wybrany przez panią Aleksandrę
Kabat – Baran program posiada założenia, które umożliwią
pracę z wykorzystaniem nowych
technologii w edukacji. Do takich nowości należy tablica interaktywna, która działa jak duży
ekran dotykowy i w połączeniu
z komputerem i projektorem pozwala wykorzystać szereg programów edukacyjnych i umożliwia
twórcze działania dzieci. Podczas
zajęć planowane jest także wprowadzenie monitoringu mające na
celu zwiększenie bezpieczeństwa
i umożliwienie rodzicom śledzenia postępów dzieci na bieżąco.

Przedszkole będzie też realizowało zajęcia rytmiczno – umuzykalniające, gimnastykę korekcyjno
– kompensacyjną, zajęcia plastyczne oraz język angielski, zaś
podczas odpoczynku – bajkoterapię, która jest doskonałą metodą
relaksacyjną. W razie potrzeby
będzie możliwość skorzystania
z pomocy logopedy oraz Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej.
Słoneczko stawia sobie za cel ścisłą współpracę z rodzicami, która
jest niezbędna do osiągnięcia najwyższego celu – rozwoju dziecka
na wielu płaszczyznach i w przyjaznym środowisku.
Wszystkich
zainteresowanych
usługami Centrum Edukacji i Zabawy zapraszamy na stronę internetową: www.sloneczkotrzebnica.pl. Szczegółowych informacji
udziela pani Aleksandra Kabat
– Baran pod nr. tel. 503912694.
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zadbały o rodzinną wręcz atmosferę, jak zawsze w Prusicach!
Po zakończeniu konkursu wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami i organizatorkami całego
przedsięwzięcia, zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.
Bogatsi o kolejne doświadczenia
i piękne nagrody wróciliśmy do
Trzebnicy.
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Urząd Pracy aktywnie przeciwdziała bezrobociu
Pod koniec kwietnia odbyły się Targi Pracy – Trzebnica 2013 zorganizowane przez Powiatowy Urząd
Pracy w Trzebnicy. Skorzystali na nich nie tylko bezrobotni, ale i pracodawcy. Ale Targi Pracy, to tylko
jedna z wielu form wsparcia, jakie proponuje UP osobom poszukującym pracy.
AGATA STĘPIEŃ

Targi Pracy odbywają się raz do
roku i zostały zorganizowane
przez Powiatowy Urząd Pracy
już po raz szósty. Były one skierowane nie tylko do bezrobotnych, ale i do uczniów ostatnich
klas szkół średnich z powiatu
trzebnickiego. Zauważyć można
było, iż cieszyły się one dużą popularnością zarówno wśród osób
poszukujących pracy jak i wśród
przedsiębiorców. Udział wzięło w nich 24 wystawców - Dużą
popularnością cieszyły się stoiska służb mundurowych, czyli
Policji, Straży Pożarnej i Wojskowej Komendy Uzupełnień,
gdzie udzielano informacji o naborze do tych służb. Stanowiska
te były oblegane zwłaszcza przez
młodzież. Ogólna opinia pracodawców, odnośnie organizacji
Targów i zainteresowania nimi
była pozytywna, zwłaszcza wśród
agencji pracy i służb mundurowych, które miały porównanie do
innych targów pracy, w których
wcześniej uczestniczyły – zauważyła Mirosława Szczepaniak
kierownik Centrum Aktywizacji
Zawodowej PUP w Trzebnicy. Na
Targach skorzystać można było
również ze stoiska EURES, czyli
europejskich służb zatrudnienia.
Zadaniem sieci EURES jest przede
wszystkim ułatwienie przepływu
pracowników w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego
poprzez międzynarodowe pośrednictwo pracy. Było również
kilka innych ﬁrm oferujących
pracę za granicami kraju. Tym,
co mogłoby się na przyszłość
zmienić jest wzrost zainteresowania Targami wśród pracodawców
z powiatu trzebnickiego. Pomimo
zachęt PUP, wielu z nich odmó-

wiło uczestnictwa. – Tym pracodawcom, którzy uczestniczyli
w targach z powiatu trzebnickiego szczególnie dziękujemy. Targi
wydają się przynosić również wymierne efekty w postaci niewielkiego spadku bezrobocia. Odbyły
się w kwietniu, a w porównaniu
do marca bezrobocie spadło o 44
osoby. Wiadomo, że wpływ na to
ma też fakt, że zaczął się okres
prac budowlanych i sezonowych.
Jest to jednak taki pozytywny
zwiastun, bo od grudnia, to bezrobocie rosło i właśnie w kwietniu odnotowaliśmy pierwszy spadek w tym roku – powiedziała M.
Szczepaniak.
Inne formy wsparcia
Co prawda Targi Pracy się skończyły, ale PUP zajmuje się stale
innymi formami wsparcia kierowanego do bezrobotnych, jak m.
in. programem aktywizacji osób
bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego
Funduszu Społecznego. Osoby
zarejestrowane w urzędzie kierowane są na staże oraz prace interwencyjne, przyznano również
środki na doposażenie stanowisk
pracy, czyli dotacje dla pracodawców w wysokości 20 tys. zł na
stworzenie stanowiska pracy. Tylko w tym roku rozdysponowano
je już na 17 nowych stanowisk
pracy. – Inną formą aktywizacji,
która cieszy się popularnością
wśród bezrobotnych są szkolenia,
na jedno miejsce często przypada
kilku chętnych. Na ten rok mamy
zaplanowane szkolenia grupowe
dla 170 osób z tym, że połowa
miejsc jest przeznaczona na kurs
z zakresu Małej Przedsiębiorczości, będą w nim uczestniczyli bezrobotni starający się o przyznanie
dotacji na rozpoczęcie własnej

działalności gospodarczej. Do
10 maja br. były organizowane
także nabory na kursy współﬁnansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Są też realizowane kursy indywidualne, uwzględniające potrzebę
zawodową danej osoby. My wymagamy uprawdopodobnienia
zatrudnienia po odbyciu takiego
kursu. Zdarzają się też często takie przypadki, że osoby są już po
wstępnych rozmowach z pracodawcami, którzy składają oświadczenie, że po zakończonym kursie
bezrobotny zostanie zatrudniony,
wówczas taka osoba jest kierowana na szkolenie w pierwszej kolejności – dodaje pani kierownik.
Organizacja szkoleń poprzedzona
jest badaniem rynku pracy. Polega to m.in. na badaniu potrzeb
szkoleniowych wśród bezrobotnych i pracodawców. Analizuje
się oferty pracy, które wpłynęły
w danym roku do urzędu pracy,
dużą wagę przywiązuje się również do efektywności dotyczącej
wskaźnika zatrudnienia po przekwaliﬁkowaniu.
Grupy pod specjalnym nadzorem
Wsparcie kierowane jest szczególnie do dwóch grup bezrobotnych,
jak powiedziała nam kierowniczka – Najtrudniejszą sytuację
z wejściem na rynek pracy ma
młodzież do 25 roku życia z racji
braku doświadczenia zawodowego. Stanowi ona ok. 20% zarejestrowanych tu wszystkich osób.
Drugą grupę stanowią osoby powyżej 50 roku życia. Są to osoby,
często z wieloletnim stażem pracy, które nie raz spędziły w jednej
ﬁrmie kilkadziesiąt lat. Mają one
problem z odnalezieniem się na
dynamicznym rynku pracy. Właśnie te dwie grupy urząd otacza

specjalnymi działaniami.
Głównymi formami kierowanymi
do osób w tej szczególnej sytuacji
na rynku pracy są staże i prace
interwencyjne. W tym roku PUP
zaplanowanych ma zorganizowanie 350 staży i 114 miejsc na organizację prac interwencyjnych.
Istnieje także szansa, że te liczby
będą jeszcze zwiększane, gdyż zapowiedziane są dodatkowe środki
z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, o które PUP ma
zamiar się starać. O ile staże dla
młodzieży nie muszą być reklamowane, bo cieszą się dużą popularnością, to już wśród osób 50-letnich pojawia się problem. Aż
25% zarejestrowanych stanowią
osoby powyżej 50 roku życia, więc
jest to znaczna grupa. W związku z tym w ramach projektu „Po
kapitał”
współﬁnansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego, PUP planuje w tym
roku zaktywizować 246 osób,
z tego 167 osób skierować na staże, a 40 osobom przyznać dotacje

nych do zorganizowania dla nich
staży. Te mogą być realizowane
przez okres od 3 do 6 miesięcy.
Stypendium jest wypłacane do
rąk osoby odbywającej staż, wynosi ono 953zł. na rękę i nie jest
opodatkowane. W okresie trwania stażu pracodawca nie ponosi
żadnych kosztów z racji tego, że
stypendia te ﬁnansujeurządpracy.
– Dobrze by też było żeby te osoby po zakończeniu stażu, przynajmniej na 3 miesiące zostały
zatrudnione. Warunki takiego
zatrudnienia negocjujemy indywidualnie. Niestety, stereotypowe
podejście do tej grupy osób, m.in.
twierdzenie że, osoby te są mniej
wydajne, częściej chorują, nie
znają nowoczesnych programów
komputerowych w zetknięciu
z tymi osobami nie potwierdza
się. Zauważam, że osoby 50 + mają
wiele zalet. Częściej godzą się na
niższe wynagrodzenie, są lojalni,
doceniają swoich pracodawców,
wiążą się na stałe, bo mówią, że

Powiatowe Targi Pracy - burmistrz i Mirosława Szczepaniak z PUP

w wysokości 20 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
W projekcie „Po kapitał” z zaplanowanej ogólnie liczby osób do
aktywizacji 25% muszą stanowić
osoby powyżej 50. roku życia,
dlatego, z uwagi na to, że jest to
spora grupa w dalszym ciągu poszukuje się pracodawców chęt-

zależy im na podjęciu pracy do
emerytury. Osoby starsze są dyspozycyjne, swoje doświadczenie,
wiedzę i umiejętności mogą przekazać młodszym pracownikom
– podsumowuje M. Szczepaniak.

Zadbany stadion wizytówką miasta
Z perspektywy czasu możemy zobaczyć jak dobrym posunięciem była decyzja o modernizacji Stadionu Miejskiego Fair Play Arena. Doceniają go nie tylko trzebniczanie, ale także liczni sportowcy i szkoleniowcy, którzy
mieli możliwość grania i trenowania na naszej murawie.

Nasz stadion to profesjonalny
obiekt sportowy, na którym odbywają się ważne zawody i rozgrywki o charakterze lokalnym
i regionalnym. Co ważne dla nas,
trzebnicka Polonia ma doskonałe warunki na trening i ligowe
rozgrywki, a gminna młodzież
możliwość rozwijania swoich
sportowych umiejętności. Ponadto, cieszy się on niesłabnącym
zainteresowaniem wśród inny

Cup”, zawody w ramach I Mistrzostw Aglomeracji Wrocławskiej, Deichmann Finał Finałów.
Ponadto możemy pochwalić się,
że na naszej murawie trenowali: Reprezentacja Polski Kobiet
w piłce nożnej, PSV Eindhoven,
Widzew Łódź czy Podbeskidzie
Bielsko-Biała. Przekłada się to
bezpośrednio na wyniki ﬁnansowe. Tylko od początku tego roku
do początku kwietnia wpływy
z użyczania stadionu wyniosły
prawie 25 tys. zł.

drużyn piłkarskich, które wyrażają chęć trenowania na nim. Na
Fair Play Arenie odbywały się już
takie wydarzenia sportowe jak m.
in. zgrupowanie „Nike The Chance”, ogólnopolski ﬁnał turnieju
amatorskich drużyn „Play Arena

Komputerowe nawadnianie
Aby wszystkie te wydarzenia mogły mieć miejsce, niezbędna jest
wyjątkowa dbałość o stan murawy na stadionie. W okresie zimowym, co oczywiste jest to bardzo
trudne zadanie, mimo okresowych dużych opadów śniegu, pracownicy Trzebnickiego Centrum
Kultury i Sportu, zarządcy stadionu, systematycznie odśnieżali
murawę płyty z trawą syntetyczną. Jeszcze więcej wysiłku wymaga utrzymanie w dobrym stanie

AGATA STĘPIEŃ

płyty głównej stadionu, która
pokryta jest trawą naturalną. Aby
pozostawała w tak dobrym stanie, w jakim możemy ją oglądać
na co dzień, wymaga odpowiedniej pielęgnacji. Jej podstawą jest
odpowiednie nawadnianie – Na
naszym obiekcie sportowym zamontowano profesjonalny system
nawadniający ﬁrmy Rain-Bird,
który jest w pełni skomputeryzowany, co pozwala zarówno na automatyczne jak i manualne jego
nawodnienia. Na płycie głównej
znajduje się 15 punktów nawadniających, które uruchamiane są
za pomocą komputera sterującego. Cykl podlewania zaczyna
się o godz. 22.10 a kończy o 5.20.
Oczywiście częstość nawadniania
uwarunkowana jest aktualnie panującą temperaturą oraz opadami
deszczu – powiedział nam Piotr
Lorek odpowiedzialny za płytę
boiska.

zgodnie z wszelkimi wymogami.
Dodatkowo podczas koszenia
murawa jest walcowana, co skutkuje efektem wizualnym w postaci tzw. szachownicy, co zresztą po
ostatnim koszeniu jest bardzo dobrze widoczne – dodał P. Lorek.
Ponadto murawa doglądana jest
także podczas trwania samych
spotkań piłkarskich. Podczas
przerw jak i po samych meczach
jest dokładnie przeglądana i w
razie takiej potrzeby uzupełniana w miejscach uszkodzonych
odpowiednią mieszanką ziemi
wraz z nasionami trawy spe-

Szachownica na murawie
Oprócz samego podlewania ważne jest też koszenie, które odbywa się systematycznie dwa razy
w tygodniu, co też ma pozytywny wpływ na jej dalszy rozwój.
– Posiadamy jeden z najlepszych
modeli kosiarek wrzecionowych
ﬁrmy John Deere przeznaczonej
do profesjonalnej pielęgnacji muraw piłkarskich. Zapewnia ona
idealne przygotowanie murawy,

Trening holenderskiej drużyny PSV Eindhoven na Trzebnickim Stadionie.

cjalnie przeznaczonymi do tej
nawierzchni. Zarządca stadionu posiada również urządzenia
przeznaczone do spulchniania
i dokładnej ﬁltracji nawierzchni, którą przeprowadza się raz
w miesiącu, co pozwala utrzymać
murawę w nienagannej czystości.
Jak więc widać mimo dużych nakładów pracy jakie trzeba włożyć
w jej utrzymanie, murawa stadionu prezentuje się bardzo dobrze. Jest zadbana i precyzyjnie
przystrzyżona, co wpływa na jej
estetyczny wygląd, którego nie
powstydziły by się największe
polskie stadiony.
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Odwiedzając rzeźby
trzebnickich kotów
przejdziemy z Parku
Wodnego ZDRÓJ do
Parku Solidarności. Tam
na maluchów czekać
będzie szereg atrakcji.

W Dzień Dziecka nowa maskotka Trzebnicy – Super Kot poprowadzi kocią wyprawę. Wszystkie
maluchy zapraszamy do przebrania się, oczywiście w strój kotka! Wśród rzeźb na trasie powitamy
nowego bohatera – Mruczysława. 1 czerwca odbędzie się również inauguracja programu Karta
Trzebnickiej Rodziny 3+ oraz koncerty w ramach Salwatoriańskiego Festiwalu Piosenki Religijnej
„Pokochaj Miłość” uwieńczone występem Mieczysława Szcześniaka.
Święto Dzieci to szczególny dzień
w Trzebnicy. Kolorowy, wypełniony atrakcjami dla najmłodszych i co najważniejsze ich śmiechem. W zeszłym roku zainicjowaliśmy paradę przebierańców,
która okazała się doskonałym
pomysłem dla urozmaicenia tego
wyjątkowego dla Dzieci dnia i dostarczającego dodatkowej zabawy.
W tym roku tematem przewod-

nim są kotki. Maskotka miasta –
Super Kot zostanie przedstawiona dzieciom przy Trzebnickim
Parku Wodnym ZDRÓJ, gdzie
o godzinie 15.00 rozpocznie się
świętowanie.
Wtedy bowiem wyruszymy na
Kocią Wyprawę. Żegnając Aquariusa dumnie siedzącego przy
wejściu na basen, przejdziemy ci-

chutko obok śpiącego przy scenie
Stawcia, by dojść do najeżonego
na mysz Nastroszka przy fontannie w Parku Solidarności. Do ich
grona, w którego kręgu są także
piękni Lubuszka i Kociogórek
rezydujący przy Ratuszu w Rynku, dołączy kolejny kot – dostojny Mruczysław, który docelowo
znajdował się będzie na powstającym na ul. Daszyńskiego dep-

taku. Imię dla niego wymyśliła
Wiktoria Dumka.
W parku odbędzie się szereg
konkurencji sprawnościowych
z nagrodami dla małych kotów,
m.in. koci tor przeszkód, łowienie rybek, wyścig kocimi śladami. Każde dziecko-kotek otrzyma także upominki i słodkości.
A najciekawsze stroje zostaną nagrodzone specjalnymi nagrodami w kilku kategoriach - Śliczne
Kociątko, Śliczna Kotka, Śliczny
Kotek, Kocia Rodzinka, Pomocnik Super Kota. Dzieci będą mogły także poskakać na eurobungee oraz zjechać z dmuchanej
zjeżdżalni, a nawet pościgać się
elektornicznymi samochodzikami! Odbędzie się także konkurs
plastyczny pod tytułem „Przygody Super Kota” oraz mnóstwo
innych niespodzianek. Sponsorami nagród są: Gmina Trzebnica,
Trzebnicki Park Wodny ZDRÓJ,
Intermarche, Tesco, Biedronka,
Ale Bajka!, Kulik, Heko oraz Cukiernia Beza.
To nie koniec kocich atrakcji.
W Dzień Dziecka bowiem wystartuje Kocia Ścieżka – zabawa
miejska dla całych rodzin, polegająca na odnalezieniu około
30 śladów Super Kota – łapek na
specjalnych niewielkich tabliczkach, ulokowanych w przeróżnych miejscach Trzebnicy. Każda
tabliczka posiada także kod QR,
w którym zawarte są wiadomo-

ści, zadania i ciekawostki, jakie
dla najmłodszych przygotował
Super Kot, aby urozmaicić dzieciom zwiedzanie naszego miasta.
W Parku Solidarności ustawiony
zostanie specjalny punkt informacyjny dotyczący Programu
Trzebnickiej Rodziny 3+, z którego będzie można pobrać wnioski,
uzyskać niezbędne informacje
oraz pomoc w ich wypełnieniu
formularzy. Wydawane będą także pierwsze Karty Rodziny 3+,
uprawniające do korzystania ze
zniżek. Odbędzie się także specjalna konkurencja zorganizowana dla dużych rodzin. Oczywiście
z nagrodami!
Na ołtarzu polowym natomiast
trwać będą koncerty w ramach
Salwatoriańskiego Festiwalu Piosenki Religijnej „Pokochaj Miłość”. Ich zwieńczeniem będzie
koncert Mieczysława Szcześniaka. Więcej o Festiwalu - http://festiwal.salwatorianie.pl/
Kolejną atrakcją zorganizowaną
z okazji Dnia Dziecka jest Piknik
Wędkarski, który odbędzie się 2
czerwca, w niedzielę, od godziny
9:00 na Trzebnickich Stawach.
W ramach pikniku rozegrane
zostaną spławikowe zawody dla
dzieci i młodzieży. Szczegóły
znajdują się na plakacie. Serdecznie zapraszamy!
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POLICJA

71 / 388 82 00

Handel podróbkami
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji z Trzebnicy zarekwirowali towar
nielegalnie wprowadzany do obrotu. Zatrzymano dwóch 50-latków,
mieszkańców Wrocławia, którzy
na trzebnickim bazarze handlowali
odzieżą z fałszywymi znakami ﬁrmowymi. Za handel rzeczami z podrobionymi znakami towarowymi może
grozić kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej
Policji w Trzebnicy, w miniony
czwartek podczas kontroli targowiska - w Trzebnicy ujawnili
i zabezpieczyli odzież z podrobionymi znakami towarowymi.
Dwóch mężczyzn
sprzedając
odzieżą sportową w postaci koszulek, dresów ,czapek , spodni
na których widniały znaki ﬁrmowe światowych marek naruszyło przepis artykułu 305 ustawy
- prawo własności przemysłowej.
Policjanci zabezpieczyli 26 sztuk

proponowanych do sprzedaży
rzeczy. Sprzedawców zatrzymano i przewieziono na komendę
w Trzebnicy , gdzie po wykonanych czynnościach zostali zwolnieni.
Obecnie funkcjonariusze ustalają
wszystkie okoliczności dotyczące
tej sprawy.
W świetle ustawy prawo własności przemysłowej, za wprowadzanie do obrotu towarów posiadających podrobione, chronione
prawem znaki towarowe sprawcy
grozi kara grzywny, ograniczenia
wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat oraz zarekwirowanie towaru.

STRAŻ POŻARNA

W dniu 14 maja o godzinie 13.45
zgłoszono, że przy ulicy Sienkiewicza w Trzebnicy, na podwórku
między budynkami mieszkalnymi, pali się auto. Akcja gaśnicza trwała 34 minuty. N miejsce
akcji przybył jeden wóz bojowy
i czterech funkcjonariuszy PSP
w Trzebnicy. Na prośbę strażaków
funkcjonariusze Straży Miejskiej
udzielili pomocy podczas akcji
gaśniczej, zabezpieczając miejsce zdarzenia przed dostępem
osób postronnych. Po zakończeniu akcji przystąpiono do ustalenia przyczyn pożaru pojazdu.
Stwierdzono, że teren wokół pojazdu jest silnie zanieczyszczony
płynami eksploatacyjnymi oraz
zaśmiecony przez zdemontowane
części pojazdu. Informujemy, że
dokonywanie demontażu pojazdu

Kurs 3
7:36
7:38
7:40
7:42
7:44
7:46
7:48
7:52
7:54
7:56
7:57
7:58
8:00
8:02
8:04
8:06
8:09
8:11
8:13

Kurs 4
8:16
8:18
8:20
8:22
8:24
8:26
8:28
8:32
8:34
8:36
8:37
8:38
8:40
8:42
8:44
8:46
8:49
8:51
8:53

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego 6 maja 2013
r. w całym kraju obchodzono
ogólnopolską kampanie społeczną pt. „Bezpieczeństwo pieszych
– niechronieni uczestnicy ruchu
drogowego w miastach”. Inicjatorami działań w tym roku byli
między innymi Komenda Głowna
Policji oraz Ministerstwo Spraw
wewnętrznych , natomiast part-

W związku z powyższymi obchodami, funkcjonariusze z Komendy
Powiatowej Policji
w Trzebnicy ogłosili konkurs plastyczny dla dzieci szkół
podstawow ych
z klasach 3 – 6, pod
hasłem „Bezpieczne poruszanie się
pieszych na dro-

dze”. Przypominamy że prace
plastyczne w formacie A-4, wykonane techniką dowolną, należy
przesyłać na adres: Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy, ul.
Ks. Bochenka 8, 55-100 Trzebnica
– lub można przekazać osobiście
w Ogniwie Ruchu Drogowego
KPP w Trzebnicy, do dnia 27 maja
2013 r. Najlepsze prace zostaną nagrodzone w dniu 3 czerwca 2013 r.

71 / 388 81 14

Płonące cinquecento

Kurs 2
6:58
7:00
7:02
7:04
7:06
7:08
7:10
7:14
7:16
7:18
7:19
7:20
7:22
7:24
7:26
7:28
7:31
7:33
7:34

6 maja policjanci z Trzebnicy włączyli się do Obchodów Europejskiego
Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W ramach prewencji kryminalnej rozdawali ledowe elementy
odblaskowe. Ogłosili także konkurs
plastyczny pod hasłem „Bezpieczne
poruszanie się pieszych na drodze” skierowany do dzieci z klas 3 - 6 szkół
podstawowych.

nerami strategicznymi - Instytut
Transportu
Samochodowego,
Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu
Drogowego, a po stronie społecznej - Automobilklub Policji.
Policjanci z trzebnickiej drogówki, 6 maja wręczali ledowe elementy odblaskowe niechronionym
uczestnikom ruchu drogowego,
a także przypominali o podstawowych zasadach ruchu drogowego. Zostały one
przekazane przez
Starostwo Powiatowe w Trzebnicy.

STRAŻ MIEJSKA

71 / 312 07 88

Kurs 1
6:06
6:08
6:10
6:12
MIEJSKI
6:14
TANNA
6:16
N
6:18
RCHE
6:22
LEJOWY
6:24
WSKA
6:26
OWEJ
6:27
K N/Ż
E NR 1
6:28
ZDKA
6:30
GARNIA
6:32
A
6:34
ST. NR 3
6:36
/TARG
6:39
unek szpital)
6:41
Nowy Dwór) 6:43

Europejski Dzień
Bezpieczeństwa
Ruchu drogowego

Kurs 5
9:04
9:06
9:08
9:10
9:12
9:14
9:16
9:20
9:22
9:24
9:25
9:26
9:28
9:30
9:32
9:34
9:37
9:39
9:41

Kurs 6
10:00
10:02
10:04
10:06
10:08
10:10
10:12
10:16
10:18
10:20
10:21
10:22
10:24
10:26
10:28
10:30
10:33
10:35
10:37

może wykonywać tylko wyspecjalizowana stacja demontażu lub
przedsiębiorcy prowadzący punkty zbierania pojazdów – zgodnie
z ustawą o recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji.

Niebezpieczne
plamy oleju
W dniu 11 maja o godzinie 8.50
na ulicy ks. Bochenka funkcjonariusze PSP w Trzebnicy przez
1,5 godziny usuwali plamę oleju
o długości 400 metrów i szerokości pół metra. W akcji udział
brało trzech strażaków, jeden wóz
bojowy i jednostki policji i Straży
Miejskiej, udzielające wsparcia
podczas usuwania rozlanej oleistej substancji.

Kurs 7
11:25
11:27
11:29
11:31
11:33
11:35
11:37
11:41
11:43
11:45
11:46
11:47
11:48
11:50
11:52
11:54
11:56
11:59
12:01
12:03

Kurs 8
12:15
12:17
12:19
12:21
12:23
12:25
12:27
12:31
12:33
12:35
12:36
12:37
12:38
12:40
12:42
12:44
12:46
12:49
12:51
12:53

Z ulicy do szpitala
W dniu 30 kwietnia na zgłoszenie mieszkańca, funkcjonariusze
Straży Miejskiej interweniowali
wobec nietrzeźwego mężczyzny leżącego na skwerze przy ul.
Drzymały w Trzebnicy. Po przeprowadzeniu badania nietrzeźwego, podjęto decyzje o wezwaniu
pogotowia ratunkowego. Decyzją
lekarza, mężczyzna został przewieziony do szpitala w celu hospitalizacji.

Dziurawe drogi
W dniu 30 kwietnia podjęto interwencję na zgłoszenie mieszkańca Trzebnicy o zapadającej się
jezdni na ul. Ogrodowej. Funkcjonariusze po przybyciu na miejsce stwierdzili ubytek asfaltu przy

Kurs 9 Kurs 10 Kurs 11 Kurs 12 Kurs 13
13:07
13:48
14:30
15:12
16:00
13:09
13:50
14:32
15:14
16:02
13:11
13:52
14:34
15:16
16:04
13:13
13:54
14:36
15:18
16:06
13:15
13:56
14:38
15:20
16:08
13:17
13:58
14:40
15:22
16:10
13:19
14:00
14:42
15:24
16:12
13:23
14:04
14:46
15:28
16:16
13:25
14:06
14:48
15:30
16:18
13:27
14:08
14:50
15:32
16:20
13:28
14:09
14:51
15:33
16:21
13:29
14:10
14:52
15:34
16:22
13:30
14:11
14:53
15:35
16:23
13:32
14:13
14:55
15:37
16:25
13:34
14:15
14:57
15:39
16:27
13:36
14:17
14:59
15:41
16:29
13:38
14:19
15:01
15:43
16:31
13:41
14:22
15:04
15:46
16:34
13:43
14:24
15:06
15:48
16:36
13:45
14:26
15:08
15:50
16:38

studzience kanalizacji burzowej.
Miejsce zdarzenia zabezpieczono
przed dostępem pieszych i pojazdów. O fakcie poinformowano
Wydział Inwestycyjno- Techniczny, który przejął zabezpieczenie
miejsca i przystąpił do usunięcia
awarii.

Wiosenne kontrole
W związku z nastaniem oczekiwanej wiosny funkcjonariusze
Straży Miejskiej przeprowadzają kontrole porządkowe gminy
Trzebnica. W dniu 7 maja przeprowadzono kontrolę posesji przy
ulicy Wałowej w związku z niezachowaniem czystości w obrębie
nieruchomości. Przeprowadzono
rozmowę z właścicielem posesji,
który w wyznaczonym terminie
zobowiązał się do uprzątnięcia

nieczystości na terenie posesji.

Zaniedbane
zwierzęta
16 maja Straż Miejska wspólnie
z Powiatową Inspekcją Weterynarii oraz Strażą Ochrony Zwierząt, przeprowadziła kontrolę
jednego z gospodarstw w gminie
Trzebnica, w związku ze zgłoszeniem mieszkańca o złej kondycji
zwierząt hodowlanych ( krów)
w gospodarstwie. Po przybycie
na miejsce potwierdziło się zgłoszenie mieszkańca. Dodatkowo
stwierdzono wiele uchybień dotyczących opieki nad psami na danej posesji. Obecnie prowadzone
są dalsze czynności wyjaśniające.

ul. Leśna 5
Trzebnica

tel. 71 312 14 38

www.trzebnicazdroj.eu
biuro@trzebnicazdroj.eu

Godziny otwarcia:
BASEN
WEWNĘTRZNY
pn–pt od 7.00
do 22.00
sb–nd od 8.00
do 22.00
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Rozmowa z Markiem Szwiecem koordynatorem Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Czekamy na pomysły
W ostatnim czasie sporo się dzieje
w Młodzieżowej Radzie Miejskiej. To
oznacza, że nie jest tylko bezczynnym organem. A to z kolei powoduje, że coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Czy Pan także odnosi takie
wrażenie?

Tak mi się wydaje, w końcu okrzepliśmy, mamy wciąż nowe pomysły związane z naszym funkcjo-

nowaniem. Chcemy wraz z gminą
zaktywizować lokalną młodzież,
dajemy im w tym celu narzędzienas. Czekamy na pomysły, którymi chcą się z nami podzielić.
Obiecuję, że odniesiemy się do
każdego, a te najbardziej realne
przekażemy burmistrzowi, który
może poddać je wprost pod obrady Rady Miejskiej. Dodam, że

jest to niezwykłe ułatwienie, nie
trzeba 100 podpisów. Wystarczy,
że uznamy dany projekt, za interesujący.
W jaki sposób młodzi ludzie mogą
się z wami skontaktować?

Można napisać do nas na naszej
stronie na facebooku, przyjść do
biura rady (dyżury w piątek od
13), albo nawet napisać zwykły
list. Na razie młodzież w bardzo
nieśmiały sposób korzysta z tych
sposobów komunikacji. Często
zdarza się jednak, że ludzie znają
naszych przedstawicieli, zaczepiają ich w szkołach i rozmawiają
o wszystkim tym, co leży im na
sercu. Korzystając z okazji chciałbym zachęcić do kontaktu z nami, powstaliśmy dla was. Chcemy
być głosem młodzieży.
Czy udało się już coś zrobić wspólnym „głosem”?

Tak. Korzystając z rad naszych
młodych obywateli stworzyliśmy

Druga tura już za nami
ŁUKASZ KRAWCZYK

Na stawie w miejscowości
Szczodre 5 maja spotkali się
sympatycy wędkarstwa, którzy rywalizowali ze sobą, już
po raz drugi, na zawodach
z cyklu „Liga Zaprzyjaźnionych Kół”.
Organizatorem zawodów były
koła: PZW Fishing 24 oraz PZW
Oborniki Śl. W zawodach udział
wzięło 85 zawodników, w tym 62
seniorów, 18 juniorów oraz 5 kobiet. Trzebnickie koło reprezentowało 13 zawodników, którzy

uplasowali się na następujących
miejscach:
Sektor A: 7. miejsce - Opieka Mariusz z wynikiem 1,125 kg, 12.m.
Krawczyk Łukasz z wynikiem
0,305 kg, 20.m. Bielecki Tomasz
z wynikiem 0 kg.
Sektor B: 2.m. Duda Roman
z wynikiem 2,230 kg, 8.m. Kosowski Łukasz z wynikiem 0,505
kg, 18.m. Boczar Robert z wynikiem 0 kg
Sektor C: 13. m. Zmarzły Mariusz
z wynikiem 0,239 kg, 15. m Nalepa Paweł z wynikiem 0,166 kg,
18.m. Gurboda Szczepan z wynikiem 0,050 kg
Sektor Junior/Kobieta: 5.m. Szymanowicz Błażej z wynikiem
0,405 kg, 19.m. Szewczyk Piotr

Pamiątkowe zdjęcie uczestników Ligi Zaprzyjaźnionych Kół.

z wynikiem 0,005 kg, 21.m. Blabuś Dominik z wynikiem 0 kg,
22.m. Korban Bartosz z wynikiem 0 kg.
Drużynowo nasze koło zajęło 5.
miejsce wśród 8 drużyn z łączną
sumą wag sektorowych złowionych ryb 3,999 kg.
Po zakończeniu zawodów i wręczeniu pucharów na wszystkich
uczestników czekał poczęstunek.
Kolejna, trzecia już tura zawodów
z cyklu „ Liga zaprzyjaźnionych
Kół” odbędzie się 23 czerwca na
stawach leśnych w Trzebnicy. Organizatorem będzie Koło PZW
Trzebnica oraz Koło PZW Prusice. Serdecznie zapraszamy do kibicowania naszym zawodnikom.

program debaty, która będzie
odbywać się w większości szkół.
Tematem ogólnym jest wszystko
to, o czym młodzież chciałaby
nam powiedzieć. Po zakończeniu
pierwszej fazy, zebraniu tematów,
odbędzie się debata podsumowująca, na którą zostaną zaproszeni
przedstawiciele wszystkich zaangażowanych szkół. Mamy nadzieje, że uda nam się organizację dopiąć tak, by debaty mogły w szkołach pojawić się we wrześniu.
Rada prężnie się rozwija, ogłosiliście
nawet konkurs na logo?

- Chcieliśmy zrobić to już dawno,
ale lepiej późno niż wcale. Ten
konkurs, to najlepszy dowód na
to, że idziemy w dobrym kierunku, rozwijamy się, zyskujemy charakter. Z tego miejsca, chciałbym
wszystkich serdecznie zaprosić
do udziału. Nie ograniczamy
w żaden sposób formy naszego
nowego logo, może to być nawet
instalacja trójwymiarowa. Każ-

da praca zostanie poddana pod
ocenę członków komisji, a zwycięzca otrzyma w nagrodę telefon
komórkowy ufundowany przez
burmistrza Marka Długozimę.
Ten konkurs to doskonały sposób na promocje dla nas, a także
na zaktywizowanie młodzieży,
tak by o nas usłyszała i chciała się
z nami identyﬁkować. Im więcej
osób o nas wie, tym więcej szans
na sprawne działanie. Możliwe,
że wkrótce uda nam się zrealizować projekty, które z różnych
przyczyn musieliśmy chwilowo
porzucić. Mamy głowy pełne
pomysłów. Od młodzieżowego
olimpizmu, po akcje plakatowe
mające na celu szerzenie dobrych
manier w środkach transportu. Jestem pełen optymizmu, że
nowe inicjatywy odbędą się już
pod logiem, które będzie naszym
zewnętrznym znakiem rozpoznawczym.
Rozmawiał Sebastian Hawryliszyn

Zawody spinningowe
ŁUKASZ KRAWCZYK

12 maja na rzece Odra w miejscowości Brzeg Dolny rozegrane
zostały pierwsze z trzech zawodów spinningowych, których
organizatorem było nasze koło.
W rywalizacji udział wzięło 8
zawodników. Wśród złowionych
ryb przeważały okonie. Zawody
przebiegały w słonecznej i bezwietrznej pogodzie, ryby brały
chimerycznie i nie wszyscy zdołali je przekonać do swoich wabików.
Pomimo tak kiepskich wyników

humory i pogoda dopisywały,
a nowa formuła rozgrywania
tych zawodów została przyjęta
z zadowoleniem. Zawody wygrał
kol. Karol Wszołek z wynikiem
0,452 kg, miejsce drugie przypadło w udziale kol. Ryszardowi Lewandowskiemu z wynikiem 0,287
kg, natomiast na miejscu trzecim
uplasował się kol. Tomasz Borowy z wynikiem 0,118 kg . Kolejne zawody rozegrane zostaną na
rzece Odra lub Barycz 25 sierpnia
tego roku. Zapraszamy do wzięcia
udziału w zawodach.

Prezes trzebnickiego koła Karol Wszołek (w środku) z kolegami z koła.
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I Trzebnickie Rodzinne Kryterium Kolarskie już za nami

Oﬁcjalnym otwarciem Kryterium była symboliczna runda honorowa dookoła
Stawów Trzebnickich. Na pierwszym planie burmistrz Marek Długozima z Romanem Węglarskim, a za nimi po lewej Ryszard Szurkowski i w środku – Henryk
Charucki.

Start I Trzebnickiego Rodzinnego Kryterium Kolarskiego Ulicami Miasta.
Amatorzy musieli pokonać dwa okrążenia (10 km)wyznaczonej ulicami Trzebnicy trasy, profesjonaliści natomiast wykonali pięć pętli, czyli 25 km.

Rywalizacja dzieci i młodzieży była równie zacięta, co podczas wyścigu dorosłych zawodników.
Wyścigi dla dzieci i młodzieży podzielono na kategorie wiekowe.

Oﬁcjalne otwarcie imprezy - runda honorowa dookoła Stawów Trzebnickich
z udziałem wybitnych polskich kolarzy i trzebnickich mażoretek przy akompaniamencie Trzebnickiej Orkiestry Dętej.
Nagrodą specjalną dla dzieci i młodzieży był rower ufundowany przez
sklep Harfa-Harryson. Szczęśliwym
posiadaczem tego profesjonalnego sprzętu został Krzysztof Janda
z Trzebnicy.

Zwycięzcy jednej z kategorii oraz pomysłodawcy zawodów – Bogdan Zieliński
i Roman Węglarski z trzebnickich „Szerszeni” oraz prowadzący imprezę Janusz
Pancerz (pierwszy od prawej).

Atrakcyjne nagrody dla zwycięzców
wszystkich kategorii ufundowała
Gmina Trzebnica i Dolnośląskie Centrum rowerowe Harfa-Harryson Henryka Charuckiego.

Wyjątkowo ciepła i słoneczna pogoda towarzyszyła miłośnikom kolarstwa w „I Trzebnickim
Rodzinnym Kryterium
Kolarskim Ulicami Miasta o Puchar Burmistrza
Gminy Trzebnica”. Ta
sportowa impreza przyciągnęła łącznie ponad
150 uczestników, z czego aż 60 stanowiły dzieci
i młodzież. Prestiż imprezy podniosły dodatkowo
sławy polskiego kolarstwa, które przyjechały
do Trzebnicy: Ryszard
Szurkowski, Henryk Charucki, Jan Brzeźny, Jan
Faltyn, Zdzisław Wrona
i Jan Jankiewicz.
Chwilę po godz. 9 rozpoczęła się
rywalizacja najmłodszych uczestników. Po jej zakończeniu goście
honorowi wyścigu udali się na
rundę honorową wokół trzebnickich stawów. Pod koniec trasy
czekał na nich burmistrz Marek
Długozima wraz z trzebnicką
Orkiestrą Dętą i mażoretkami,
by wspólnie przejść przez linię
wety i tym samym symbolicznie
dokonać oﬁcjalnego otwarcia zawodów. Do rundy honorowej zaproszono również niewidomego
kolarza z Wrocławia jeżdżącego
tandemem wraz z pilotem.
Wydarzenie organizowane było
przez Gminę Trzebnica i Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu,
przy sportowym wsparciu Trzebnickiej Grupy Kolarskiej „Szerszenie”.
Pomysłodawcy wyścigu – Bogdan Zieliński i Roman Węglarski,
jeżdżący w barwach „Szerszeni”,
podkreślali, że głównym celem
imprezy jest propagowanie jazdy
na rowerze wśród dzieci i młodzieży. W tym celu spotykali się
wcześniej z młodzieżą w szkołach, by zarazić ich swoją miłością do rowerów. Jak się okazuje
– odzew ze strony najmłodszych
mieszkańców gminy był bardzo
duży, jak na pierwszą tego typu
imprezę w Trzebnicy.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali atrakcyjne nagrody i upominki, ufundowane przez
Gminę Trzebnica i Dolnośląskie
Centrum rowerowe Harfa-Harryson Henryka Charuckiego.
Dodatkowo odbył się konkurs dla
kategorii dziecięcych i młodzieżowych, gdzie spośród uczestników
rozlosowano szereg nagród łącznie z główną – profesjonalnym
rowerem. Podobnie było w pozostałych kategoriach wiekowych,
tyle że tutaj nagrodą główną był
zestaw kół rowerowych.
Kryterium kolarskie było pierwszą tak dużą rowerową imprezą
w naszym mieście, gdzie uczestnicy zmagali się w sportowej rywalizacji po trasie wytyczonej
ulicami miasta. Dzięki atrakcyj-

Najmłodsi zawodnicy (do lat 8) ścigali się na 200-metrowej trasie.
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nemu położeniu na wzgórzach
trzebnickich, ulice gwarantowały różnorodność rasy i dodatkowe wyzwania dla rowerzystów,
w szczególności podjazdy wytyczone ul. Mostową – znaną z
Trzebnickiego Biegu Sylwestrowego oraz ul. Kościuszki. Większość zawodników, zapytanych
przez spikera o wrażeniach z trasy, podkreślało, że jest ona selektywna, wymagająca i malowniczo
położona. Start i meta zlokalizowana została przy Trzebnickim
Parku Wodnym ZDRÓJ, na dawnych terenach uzdrowiskowych
miasta. Każdy z uczestników
miał zapewniony posiłek regeneracyjny i jednogodzinny bezpłatny wstęp do wspomnianego
aquaparku.
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Od lewej: Bogdan Zieliński, Roman Węglarski, burmistrz Marek Długozima oraz sławy polskiego kolarstwa: Jan Faltyn, Ryszard Szurkowski, Jan Brzeźny, Jan Jankiewicz oraz sześciokrotny mistrz Polski i zdobywca Pucharu Polski w downhillu – Grzegorz Zieliński.

Warto podkreślić, że dzięki dobrej współpracy straży miejskiej,
policji i ochotniczej straży pożarnej, imprezę udało się sprawnie
przeprowadzić mimo chwilowych
utrudnień w ruchu samochodowym.
Burmistrz Marek Długozima:
Dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację I.
Kryterium Kolarskiego ulicami
Trzebnicy, a szczególnie pomysłodawcom – Bogdanowi Zielińskiemu i Romanowi Węglarskiemu z trzebnickich „Szerszeni”.
Dzięki współpracy pasjonatów
sportu udało się po raz pierwszy z takim rozmachem zrobić
w Trzebnicy ciekawą imprezę
rowerową, która przyciągnęła rodziny z dziećmi, młodzież oraz
kolarzy - amatorów i zawodowców. Co prawda były pewne obawy, że wyścig utrudni dotarcie
na odbywającą się w bazylice św.
Jadwigi w tym dniu Komunię Św.,
ale wszystko zaplanowaliśmy tak,
by osoby zmierzające do kościoła
jak najmniej odczuli niedogodności związane z zamknięciem części ulic. Rozmawiałem również
z księdzem proboszczem Jerzym
Olszówką, który potwierdził, że
wyścig w żaden sposób nie wpłynął negatywnie na przebieg uroczystości komunijnych.
Pomysł wyścigu uważam za bardzo udany, ponieważ jak podkreślali zawodnicy, mamy do
tego doskonałe warunki – różnorodność ukształtowania terenu
czynią trzebnicką trasę wyjątkowo atrakcyjną i malowniczą.
Potwierdza to również popularność Trzebnickiego Biegu Sylwestrowego. Myślę, że za kilka lat
również trzebnickie kryterium
uliczne dołączy do grona rozpoznawalnych i cenionych imprez
sportowych Dolnego Śląska i na
stałe wpisze się w majowy kalendarz trzebnickich wydarzeń.
Mam również nadzieję, że w kolejnych edycjach będziemy mogli
kibicować jeszcze większej liczbie
mieszkańców gminy.
Zwycięzcą wyścigu wśród kolarzy - zawodowców został Mateusz
Kryk z Oleśnicy. Pozostałe wyniki oraz galeria zdjęć z imprezy
dostępne na stronie www.kulturaisport.trzebnica.pl. Zapraszamy również na gminny oﬁcjalny
kanał na youtube – www.youtube.com/gminatrzebnica - gdzie
obejrzeć można ﬁlmiki z uczestnikami kryterium. Wkrótce dostępny będzie również reportaż
ﬁlmowy z wydarzenia. Patronat
medialny nad imprezą objęła Panorama Trzebnicka, Słowo Sportowe i Dolnośląska Gazeta Kolarska.

Profesjonalni kolarze mknęli ulicami miasta z prędkością nawet 60 km/h.

Dwa najtrudniejsze momenty wyścigu, to podjazdy pod wzniesienia na ul. Mostowej (na zdj.) i Kościuszki.

Trzebniczanie na podium.

Zespół Mażoretek wraz z Trzebnicką Orkiestrą Dętą uatrakcyjnili rundę honorową i otwarcie imprezy.

Zenon Janiak i Stanisław Szopa z trzebnickich „Szerszeni” bacznie przyglądali
się rowerowej imprezie w Trzebnicy.

Również rodziny z Trzebnicy postanowiły spróbować swoich sił na wymagającej
trasie.

W rundzie honorowej uczestniczył również niewidomy kolarz z Wrocławia – Józef Grochowski, który jechał na tandemie wraz ze swoim pilotem - Piotrem Łąkiem.

Trzebnicę odwiedzili również podczas wyścigu kolarze, którzy wygrali wyścig
Wyszegradzki Bukareszt – Kraków 2013.
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Majówka w niezwykłych ogrodach
Majowe weekendy, to doskonała okazja, by odciąć się od codzienności i spędzić beztroski czas z całą rodziną. Taką możliwość mieliśmy podczas corocznej Majówki w Ogrodach Klasztornych. Odbyła się ona w sobotę 18 maja. Było ciekawie, miło,
kolorowo i słonecznie.

Siostry częstowały uczestników majówki swoimi specjałami.

W niedostępnych
na co dzień, klasztornych ogrodach
odbyła się majówka, która była okazją do wspólnego
biesiadowania
z rodziną i znajomymi. Wszystkich
uczestników majówki
przywitał
burmistrz Marek
Długozima wraz
z Matką Albertą

Organizatorzy imprezy. Drugi raz z rzędu niedostępne na co dzień ogrody klasztorne otworzyły swoje podwoje dla mieszkańców.

Matthew Saternus laureat I miejsca w festiwalu Biedronka w kategorii soliści.

Missus a Deo w ogrodach klasztornych.

Groń, Krystyną Klamińską i dyrektorem TCKiS Adamem Wazem.
Organizatorzy majówki włożyli
dużo serca w przygotowanie spotkania. Siostry zakonne swymi
żarliwymi modlitwami zapewniły doskonałą pogodę i zadbały
o podniebienia uczestników biesiady. Na straganach można było
zakupić przepyszny klasztorny
bigos i żurek, pajdę ze smalcem
oraz wypieki klasztorne. Na całym terenie ogrodów dostępna
była niezliczona ilość atrakcji
zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Już od godziny 15 można było podziwiać występy grup
działających przy TCKiS.
Imprezę prowadziła siostra Adalberta i Mateusz Stanisz. Pierwsze
zaprezentowały się Mażoretki
w choreograﬁcznym układzie taneczno-marszowym. Sekcja prowadzona jest przez panią Annę
Krzemieniec. Kolejnym punktem
imprezy był pokaz dziecięcego
baletu. Maluchy ujęły wszystkich
swoją lekkością i beztroską. Występy małych primadonn były
nagradzane gromkimi brawami.
Opiekunka grup pani Katarzyna Kmiecik była bardzo dumna
z występu swoich podopiecznych,
nie mówiąc już o dumnych rodzicach. Wśród atrakcji był występ
młodzieży z Akademii Aktorstwa
i Śpiewu. Podopieczni pani Marii
Zygmaniak-Lesiak przedstawili
zebranym interpretację swoich
utworów.
Bardzo dużym zainteresowaniem
cieszył się też konkurs plastyczny,
prowadzony przez panie: Łucję
Kołodziejczyk i Jolantę Hercuń,
opiekunki sekcji plastycznych
z TCKiS. Tematem konkursu był
Klasztor św. Jadwigi Śląskiej. Mali
artyści z ogromnym zaangażowaniem malowali swoje obrazy.
Najlepsze prace były oczywiście
nagradzane.
Dzieci przybyłe na majówkę mogły wziąć udział w zabawach,
warsztatach i loterii fantowej.
W tym czasie dorośli i dzieci nie
biorące udziału w konkursie mogli przespacerować się po ogrodach klauzurowych lub podziwiać umiejętności prezentowane
przez dzieci z sekcji tańca nowoczesnego prowadzonej przez Justynę Łukasiewicz. Zebrani goście wysłuchali również koncertu
laureatów Festiwalu Piosenki
Dziecięcej „Biedronka”. W trakcie swoich występów odbierali
oni nagrody książkowe z rąk burmistrza. Nie był to jednak koniec
atrakcji gdyż na zebranych czekał
jeszcze występ Formacji Deformacji prowadzonej przez Anię
i Jima Williamsów.
Siostry Boromeuszki zaprosiły
również zebranych na Majówkę Maryjną, która odbyła się
z udziałem zespołu Missus a Deo.
Ta amatorska orkiestra, w której
skład wchodzi młodzież z Dolnego Śląska i Opolszczyzny dała
tego wieczoru jeszcze jeden po-

pis swoich umiejętności podczas
wieczornego koncertu. Wieczorem można było też zwiedzić
muzeum klasztorne prowadzone
przez siostry.
Majówka w Ogrodach Klasztornych upłynęła w miłej i wesołej
atmosferze. W imprezie uczestniczyło kilkuset mieszkańców
Trzebnicy i okolic. Były wśród
nich osoby, dla których była
to już druga taka majówka, ale
było również gro osób, które po
raz pierwszy miały przyjemność
zwiedzać siostrzane włości.

Wyniki konkursu
plastycznego
I

grupa 10-12 lat

1.

Justyna Wysota

2. Julka Cal
3. Klaudia Auguścik
i Jakub Czerwony
II

grupa 7-10 lat

1.

Julia Czajkowska

2. Ala Sobczak
3. Magda Trelińska
III grupa 4-6 lat
1.

Misia Gaicka

2. Szymon Wesołowski
3. Karol Bliźniak

Sekcja tańca nowoczenego.

Podopieczna Akademii Aktorstwa i Śpiewu.

Majówka w ogrodach cieszyła bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców.
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Gmina rozbłyśnie nowym światłem

Głuchów Górny – Jarzębinowa Wieś

Projekt Jarzębinowej Wsi, to
oczywiście nie tylko drzewka.
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich zajmą się przygotowaniem
potraw i przetworów z wykorzystaniem owoców jarzębiny, np.
dżem, konﬁtura, galaretka, sos do
mięs. W planach jest także produkcja nalewki z jarzębiny. Owoce tych drzew zostaną również

wykorzystane do przygotowania
korali i innych ręcznie robionych
ozdób.

Dobiega właśnie końca zbieranie ofert wykonawców na przeprowadzenie modernizacji i rozbudowy sieci oświetleniowej w najbardziej tego potrzebujących miejscowościach gminy Trzebnica.

Sołtys Andrzej Koziara wraz z zaangażowanymi w projekt mieszkańcami planuje zorganizować
w przyszłym roku Dzień Głuchowa Górnego – Jarzębinowej Wsi,
zapraszając mieszkańców okolicznych miejscowości do wspólnej zabawy i degustacji przetworów z jarzębiny.

SEBASTIAN HAWRYLISZYN

Zgodnie z planami nowe oświetlenie ma się pojawić w Boleścinie – punkt sterowniczy wraz
lampami; Brochocimiu- nowe
oświetlenie jednej z bocznych
ulic; Biedaszkowie – na drodze
łączącej miejscowość z Janiszowem, a także na ulicy Leśnej
w Trzebnicy, gdzie doświetlenia
wymaga kawałek ulicy, pomiędzy
Trzebnickim Parkiem Wodnym
Zdrój, a Karczmą Leśną. Prace
powinny rozpocząć się krótko po
wpłynięciu oferty minimalnej,
koszt inwestycji nie przekroczy
14 tys. euro.
Warto również wspomnieć o kolejnych planowanych inwestycjach związanych z wymianą
i modernizacją punktów oświetleniowych w samej Trzebnicy.
W najbliższym czasie możemy
spodziewać się, wymiany na globalną skalę przestarzałego oświetlenia, na nowe energooszczędne,
co pozwoli na zaoszczędzenie
energii, a tym samym pieniędzy
podatników. Inwestycja obejmować będzie: ul. Wrocławską(37
słupów - renowacja, bądź wym
iana/ 37 opraw - obecna moc 250,
przyszła 100/70); ul. ks. Bochenka (45/45); ul. Prusicka (71/71);
ul. Milicka(4/10); ul. św. Jadwigi(13/13); ul. Armii Krajowej od ul.

Pierwszym etapem realizacji projektu jest zasadzenie drzewek.
Pierwszą, symboliczną jarzębinę
sołtys posadził wspólnie z Burmistrzem Gminy Trzebnica Markiem Długozimą.
[kas]

Pierwsze drzewko jarzębiny już rośnie
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wrocławskiej do Wiaduktu kolejowego (2/15); ul. Obrońców Pokoju (16/16); ul. Żeromskiego plus
ul. Kwiatowa do ulicy Żołnierzy
Września (11/11); ul. Obornicka
(11/11); ul. Marcinkowska, Młynarska, Orzechowa (15/15); ul.
Wałowa i Słoneczna (23/23); ul.
Polna (6/10); ul. Witosa (7/7); ul.
Kilińskiego, Krakowska, Reymonta (11/15); ul. Grunwaldzka
(11/11); ul. Wojska Polskiego,
Konopnickiej, Norwida, Słowackiego, Krótka, Asnyka, Kosmo-

nautów, Mickiewicza, Broniewskiego, Dąbrowskiej(76 – tylko
malowanie wysięgników/76).
Podsumowując, wymienione zostaną 154 słupy, odmalowanych
82. Do pomalowania wyznaczono
151 wysięgników. Ogólna liczba
opraw do wymiany to 387. Dzięki
tej inwestycji pobór mocy lamp
spadnie średnio o ponad połowę.
Nowe oświetlenie pojawi się również na ulicy Żołnierzy Września
wraz z postępami trwających prac
modernizacyjnych.

fot. autor

Każde z sołectw Gminy Trzebnica pragnie się czymś wyróżnić. Głuchów Górny postanowił stać się Jarzębinową Wsią.
W tym celu mieszkańcy posadzą blisko 100 drzewek, a każde z nich będzie miało swojego
młodego opiekuna wybranego spośród dzieci i młodzieży
Głuchowa Górnego.
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Dużo dobrej muzyki
Salwatoriański Festiwal Muzyki
Religijnej odbył się po raz pierwszy w roku 1996, w Mikołowie.
Tegoroczna edycja to jego XV wydanie. Festiwal ma swoje ważne
miejsce na muzycznej mapie tego
typu imprez. Promuje nie tylko
młode talenty, ale jest również
świetną wizytówką dla miasta,
które go wspiera. Po raz trzeci będzie to Trzebnica.
Jak dużym zainteresowaniem
cieszy się festiwal wśród uczestników przesłuchań?

Maciej Szeszko, dyrektor Ruchu
Młodzieży Salwatoriańskiej:
- Sporód nadesłanych zgłoszeń
wyłoniliśmy już 12 solistów i 14
zespołów, które zaprezentują się
podczas festiwalu. Są to młodzi
ludzie z miast i miasteczek rozsianych po całej Polsce i jest oczywiście bardzo silna ekpia z Trzebnicy.
Tegoroczna edycja odbywa się
pod hasłem “Pokochaj miłość”.
Co kryje się za tym przesłaniem?

- Misja Salwatorianów zawiera się
w słowach założyciela zgromadzenia o. Jordana: “Dopóki żyje
na świecie choćby jeden tylko
człowiek, który nie zna i nie kocha Jezusa Chrystusa nie wolno
Ci spocząć” . Festiwal świetnie
się wpisuje w myśl, by z ewangelicznym przesłaniem docierać do
ludzi wszelkimi możliwymi sposobami. A “Pokochaj miłość”? Po
prostu: Bóg jest miłością. I trzeba
Go pokochać.
Jaki cel przyświęca organizacji tej
imprezy?

- To impreza, której nie trzeba
reklamować. Zdobyła już swoją
renomę, a dla jej laureatów była
często pierwszym krokiem do dalszych sukcesów. Pierwszym naszym celem jest promocja muzyki
chrześcijańskiej. W naszym kraju
wykonawcom trudno się przebić
do mediów, a doświadczenie podpowiada, że w wielu paraﬁach,
scholach czy zespołach występują
ludzie, którzy mogą pochwalić się
ogromnym talentem.
Na jakie nagrody mogą liczyć
zwycięzcy?

- Główną nagrodą, poza nagrodami pieniężnymi, jest sesja nagraniowa w profesjonalnym studiu. Ubiegłoroczny zwycięzca już
może się pochwalić własną płytą.
Tegoroczna edycja festiwalu ma

jedną istotną zmianę. Część zadań związanych z organizacją
przekazano bezpośredno młodzieży. Dlaczego?

- Zależy nam na tym, by młodzi
ludzie czuli się współorganizatorami tej imprezy. Widzimy, że
potraﬁą robić naprawdę świetne
rzeczy, czego przykładem jest tegoroczne Biuro Festiwalowe. Prowadzi je młodzież z Trzebnicy.
Efekty są imponujące: kontakty
z uczestnikami, ciekawa i na bieżąco aktualizowana strona internetowa, kontakt z mediami. Kiedy
byliśmy na rozmowe w Radiu Rodzina młodzi zostali przedstawieni jako współorganizatorzy, mieli
swój głos i tak jest rzeczywiście.
W tym roku współorganizatorem
festiwalu jest Gmina Trzebnica.
Czy zaangażowanie ze strony
władz miasta to tylko wkład ﬁnansowy, czy może coś więcej?

- Już w ubiegłym roku ta współpraca z Urzędem Miejskim układała się bardzo dobrze. Sami swoimi siłami nie bylibyśmy w stanie
przygotować festiwalu, który jest
wydarzeniem na skalę ogólnopolską. To, że festiwal odbywa
się w Trzebnicy, ma ogromne
znaczenie promocyjne zarówno
dla miasta, jak i dla nas Salwatorianów. I tu dobrze, że możemy
się wspierać. W ten sposób pokazujemy również, że w Trzebnicy
panuje świetny klimat sprzyjający
tego rodzaju inicjatywom. Młodzi przyjeżdżają z całej Polski i z
tą dobrą atmosferą wracają do
swoich domów, opowiadają. Poza
tym festiwal to duże wydarzenie
przygotowane z myślą o szerokiej
publiczności. Oczywiście w sposób szczególny zapraszamy trzebniczan, ale chcielibyśmy, by oni
czuli się jednak choć odrobinę organizatorami i zapraszali innych
do siebie.
W tym roku jest jeszcze jeden
wymiar promocyjny. Trzebnicę
usłyszymy w Zakopanem, a Zakopane przyjedzie do Trzebnicy.

- Tak, to świetna inicjatywa.
W ramach Festiwalu Twórczości
Chrześcijańskiem, który odbywa się w Zakopanem, wystąpią
laureaci naszego konkursu, a my
już w tym roku będziemy gościć
zwycięzców tamtejszej muzycznej
rywalizacji.
Oprócz młodych, zdolnych, którzy dopiero debiutują, tegoroczna edycja będzie miała swoje

Grota jak nowa
PATRYCJA KRÓL

Grota Matki Bożej z Lourdes została poświęcona w 1927 roku.
Wzniesiono ją z inicjatywy Teresy
i Rudolfa Galestschky w rocznicę
objawień fatimskich, a jej wykonawcą była ﬁrma Huberta Jantkego, trzebnickiego przedsiębiorcy.
Kamień potrzebny do wykonania
groty to żelaziak, pozyskany z pól
w okolicach Komorowa. Przez
wiele lat trzebnicka grota służyła
jako miejsce szczególnego kultu
Matki Bożej, jednak w ostatnich
czasach dało się jednak zauważyć
znaczne zniszczenie tego miejsca.
Kamienie porósł mech i paprocie,
których rozrastanie się powodowało erozję skał i utratę spoistości.
Problem dostrzegł nowy opiekun
pustelni, ks. Andrzej Uruski, któ-

ry postanowił zająć się gruntowną
renowacją zniszczonego miejsca.
W tym celu przygotował cały
projekt, który rozpatruje Lokalna
Grupa Działania Kraina Wzgórz
Trzebnickich. Pierwszym etapem
prac było oczyszczenie kamienia z naleciałości i przywrócenie
dawnego kształtu grocie, zaś drugi etap to utworzenie alejek otaczających kościół i grotę, budowa
parkingu rowerowego oraz odnowienie terenów spacerowych.
– Pragnę przy tej okazji podziękować osobom prywatnym, które przyczyniły się do postawienia
w grocie kamiennego ołtarza polowego. Dzięki temu będzie możliwe odprawianie polowych mszy
św., które w tym miejscu z pewnością będą jeszcze piękniejsze.
– powiedział ks. Andrzej.
Zwieńczeniem prac I etapu bę-

gwiazdy.

- Już w piątek 31 maja, w godzinach wieczornych zapraszamy
do Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu na koncert zespołu FRAGUA. To rockowy zespół
chrześcijański, który powstał we
Wrocławiu z inicjatywy o. Marcina ‘Kovala’ Kowalewskiego CMF

w 2001 roku. Koncert zespołu jest
połączeniem modlitwy i uwielbienia Jezusa Chrystusa z mocnym
brzmieniem rockowego bandu.
Natomiast na sobotę 1 czerwca
zaprosiliśmy Mietka Szcześniaka. Wiem, że jego specjalnie nie
trzeba przedstawiać. To artysta
naprawdę dużego formatu. Ten

koncert poprzedzi galą laureatów
i wręczenie nagród. Zapraszamy
zatem na godz. 20.00. Wszystkie
wydarzenia odbędą się na scenie
Trzebnickiego Centrum Kultury
i Sportu przy ul. Prusickiej 12.

W 2012 roku przypadła 85. rocznica powstania groty Matki Bożej z Lourdes przy kościele pw. Czternastu Świętych Wspomożycieli w Lesie Bukowym. Od września tamtego roku posługę kapłańską
w tym kościele pełni ks. Andrzej Uruski, który od razu podjął się prac mających na celu przywrócenie
blasku temu pięknemu miejscu.
dzie uroczyste ponowne poświęcenie groty, które odbędzie się 23
czerwca w ramach odpustu paraﬁalnego. Marzeniem księdza Andrzeja jest przywrócenie pustelni
atrakcyjności poprzez utworzenie
w tym miejscu centrum kulturalno – rekreacyjno – duchowego.
– Jestem zdania, że odnowa tych
terenów podniesie atrakcyjność
Trzebnicy oraz poprawi jakość
życia mieszkańców – dodaje ks.
Uruski. – To piękne tereny. Nie
możemy pozwolić, by niszczały
– dodaje kapłan.
Do całości obiektu należy również
zabytkowa Droga Krzyżowa oraz
ścieżki prowadzące do poszczególnych stacji. Mile widziane są
osoby chcące wesprzeć to przedsięwzięcie, a zainteresowanych
odsyłamy do ks. Andrzeja Uruskiego.
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Działkowcy chcą pod skrzydła gminy
Ostatnio głośno jest o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który podważył poprzednią ustawę o ogrodach z 2005 roku. Orzekł on,
iż Polski Związek Działkowców przejął niezgodnie z konstytucją
od gmin i Skarbu Państwa działki na użytkowanie wieczyste.
W związku z tym rząd dąży do odebrania monopolu PZD, na
prowadzenie ogrodów. Do Sejmu zostały już zgłoszone cztery
nowe projekty ustawy, która musi zostać uchwalona do stycznia
2014 r. Jeżeli, to nie nastąpi działkowcy stracą prawa do swoich
działek.
AGATA STĘPIEŃ

Za oknami coraz cieplej, a sezon
ogrodowy w pełni. Oznacza to,
że właściciele działek mają pełne
ręce roboty. Trzeba skosić trawę,
poprzycinać drzewa i krzewy,
plewić grządki, podlewać sadzonki, a czasem nawet walczyć
ze szkodnikami. Ale działka to
również odpoczynek i relaks po
ciężkim dniu pracy, z dala od
zgiełku miasta i blokowisk. Na terenie Trzebnicy posiadamy cztery
Rodzinne Ogródki Działkowe,
wszystkie położone na obrzeżach
miasta. Jednym z nich jest „Storczyk” znajdujący się na wschodnim krańcu Trzebnicy przy ul.
Milickiej. Ogród powstał w 1969
roku, zajmuje powierzchnię około 5 hektarów, na których usytuowanych jest niemalże 150 działek
o wielkości od 300 do 500 mkw.
Jego kształt jest dość nieregularny, gdyż do powstałego już ogrodu sukcesywnie dodawane były
nowe działki. Większość działkowiczów, to ludzie starsi, którzy są
tu niemalże od początku powstania ogrodu. Często przychodzą
tu z przyzwyczajenia, a prace na
działce stanowią integralną część
ich życia. Wiele osób, które nie
pracują już zawodowo spędza na
ogródku cały dzień, relaksując się
i czerpiąc przyjemność z doglądania roślin.
Prezesem od lutego ubiegłego
roku jest Stefania Drożdżewska –
poprzednim prezesem przez wiele
lat był pan Tadeusz Jaworski. Zrobił dużo dobrego dla tego ogrodu.
Dzięki niemu jest prąd i woda,
czyli podstawowe rzeczy, które
na ogrodach są potrzebne. Ogród
jest ogrodzony, co także stanowi
jego sukces. Ponad to na jego tere-

nie znajdują się 22 studnie, wykopane w czynie społecznym przez
samych użytkowników. Są one
nieocenione w przypadku dużych
upałów i suszy. Co prawda brak
jest konkretnych parkingów, ale

ży zapłacić jednorazowo wpisowe
w wysokości 150 zł. Następnie raz
do roku płaci się składkę inwestycyjną i remontową, która wynosi
19 gr. za mkw. Są to pieniądze,
za które ogród się utrzymuje. Za
uzbierane już pieniądze zostały
zakupione nowe sprzęty, z których mogą korzystać wszyscy
działkowcy, takie jak kosiarka,
drabina, kosa, taczka oraz piła do
przycinania żywopłotu. Sprzęt
ten jest bardzo przydatny, gdyż
obowiązkiem każdego działkowicza jest m. in. wykaszanie połowy
alejki znajdującej się przy ogródku, a także regularne koszenie
trawy i porządkowanie go.

Obecny Dom Działkowca jest mały i działkowcy marzą o nowym

teren na około jest na tyle duży, że
działkowicze nie mają problemu
z parkowaniem samochodów.

Działkowcem być
Co ciekawe działki nadal cieszą
się dużym zainteresowaniem
wśród mieszkańców Trzebnicy.
– Ostatnimi czasy nie było dnia
żeby ktoś nie dzwonił z zapytaniem o działkę. W tym roku
działkowiczami zostało kilku
młodych ludzi. Mieliśmy dziesięć opuszczonych działek, a w tej
chwili została tylko jedna. Dzięki
temu oszczędzamy, bo nie musimy wydawać na koszenie nieużytków – mówi prezeska. Aby
zostać właścicielem działki nale-

Nowe rządy w ogrodzie
Poza prezesem w zarządzie ROD
Storczyk zasiada jeszcze pięć osób.
Pod okiem nowego zarządu teren
ogrodu został uporządkowany.
Zaczęły się regularne wizyty
komisji na ogrodach i przeglądy
działek. Wszystkie te, które były
nieużytkami, w tej chwili zostały
już zagospodarowane. Przybyło kilku nowych użytkowników,
którzy wzięli je pod swoją opiekę,
natomiast starzy działkowicze,
którzy nie robili tego do tej pory,
zadbali o swoje działki. W ten
sposób ogród zmienił swój wizerunek. Przyczyniło się do tego
pośrednio także ogłoszenie konkursu na najładniejszą działkę.

Biblioteka poleca
PATRYCJA KRÓL

Nasza biblioteka cieszy się niegasnącym zainteresowaniem ze
strony czytelników. Dobrze to
o nas świadczy, zwłaszcza, że specjaliści biją na alarm: czytamy coraz mniej. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna donosi zaś, że
u nas czytelnictwo systematycznie wzrasta. W związku z tym
postanowiliśmy otworzyć kącik
biblioteczny, w którym będziemy
reklamować co ciekawsze pozycje, nowości biblioteczne oraz publikować recenzje książek.

Czytanie bez wychodzenia
z domu
Od początku maja w bibliotece
istnieje nowa usługa – Ibuk Libra.
Dzięki tej usłudze można mieć
dostęp do 1811 tytułów, głównie
książek naukowych – i to bez
wychodzenia z domu. Wystarczy
własny komputer lub urządzenie

mobilne by samemu sporządzać
w takiej książce notatki, tworzyć
zakładki czy wyszukiwać potrzebne słowa lub frazy. Książki
znajdziemy w kilkudziesięciu
kategoriach, m.in. nauki ekonomiczne, nauki humanistyczne,
prawo, medycyna, kryminalistyka, podręczniki i lektury szkolne,
literatura dla dzieci i młodzieży,
sport. Aby skorzystać z tej usługi
należy zgłosić się w bibliotece po
hasło dostępu.

Kryminały na topie
Bez
hasła
dostępu
można zaś
wypożyczyć
np.
jeden z hitów Camilli
Läckberg.
S z we d z k i e
k r y m i na ł y
cieszą
się
niesłabnącą

popularnością wśród trzebnickich czytelników. Tę dobrą passę zapoczątkował Stieg Larsson,
a kontynuuje ją właśnie młoda
Szwedka. Oprócz wszystkich
książek drukowanych jej autorstwa biblioteka posiada także 4
audiobooki: „Kamieniarz”, „Kaznodzieja”, „Księżniczka z lodu”
i „Oﬁara losu”. Czytamy czy słuchamy – decyzja należy do nas.

Wszystkie działki na ROD Storczyk są zagospodarowane

Jego zwycięscy otrzymali, m.in.
nagrody w postaci książek i albumów o ogrodnictwie i pielęgnacji
roślin. Oprócz konkursu, przez
cały wrzesień obchodzone są dni
działkowca w trakcie, których
organizowane są m.in. ogniska
przy Domu Działkowca, który
znajduje się na terenie „Storczyka”. - Ogród wygląda ładnie w tej
chwili, ale nie mamy takiego zaplecza konkretnego. Nasz Dom
Działkowca jest już stary, co
prawda w ubiegłym roku zrobiliśmy remont, bo było w opłakanym stanie, ale już by trzeba go
od nowa zrobić. W między czasie
byliśmy u burmistrza, który nam
pomógł. W tamtym roku go poprosiliśmy o betony na podłogę
pod wiatą i dostaliśmy je bez żadnego problemu. Jesteśmy bardzo
zadowoleni. Chcielibyśmy jednak
wybudować obok taki prawdziwy
Dom Działkowca, ale w tej chwili
po prostu sprawa stanęła, bo nie
wiemy, jaka czeka nas przyszłość
– podkreśla prezes Drożdżewska.
Oprócz Domu Działkowca zarząd
przyjmuje interesantów w biurze – Dzięki uprzejmości burmistrza mamy swoje biuro na ul.
Bochenka, gdzie pełnimy dyżury
w każdą trzecią środę miesiąca.
Teraz, kiedy jest ciepło jedna osoba siedzi w biurze a ja jestem tu
na działkach w Domu Działkowca – informuje. Ponadto zarząd
zwołuje zebrania około dwóch
razy do roku. Obowiązkowym
jest zebranie walne, które stanowi podsumowanie całego roku
i musi być zorganizowane w każdym ogrodzie do końca kwietnia,
a sprawozdanie z niego przekazy-

wane jest do Wrocławia.

Coś dla malucha

wzruszające i zabawne zarazem.
Warto zwrócić uwagę na tę serię.

Dzieciom kryminałów nie polecamy, ale powinna je
ucieszyć bardzo ciekawa
seria książek wydawnictwa
TAKO. „Orzechowy łasuch”
pokaże, czym grozi łakomstwo, „Czekolada” opowie
o nadziejach i pragnieniach
oraz znaczeniu codzienności. „Trzech świnek” chyba
nikomu nie trzeba przedstawiać – znajdziemy je również w tej serii wydawnictwa TAKO w trzebnickiej
bibliotece. Portugalska bajka „Biegnij dynio, biegnij”
przypomni trochę naszego
Czerwonego Kapturka, a za
sprawą „Czarów!” dzieci
dowiedzą się, co jedzą niemowlaki. Dzięki „Masce
lwa” maluchy będą mogły
poznać co tak naprawdę
znaczy bycie sobą, a „Niedzielna wizyta” doskonale pobudzi dziecięcą wyobraźnię. Wszystkie książki
opatrzone są wspaniałymi,
ciepłymi i barwnymi ilustracjami, a historie przedstawione na ich kartach są

Nowe stowarzyszenie?
Działkowcy z całej Polski obawiają się o swoją przyszłość, gdyż
Sejm nie przyjął do tej pory żadnej z 4 przedstawionych mu propozycji ustaw o ROD-ach. Czas
na jej przyjęcie mija 21 stycznia
2014 roku. Jednak działkowcy
z czterech trzebnickich ROD-ów
dzięki rozmowom z burmistrzem
Markiem Długozimą pozostają
optymistami. – W międzyczasie
byliśmy rozmawiać, tzn. wszyscy
czterej prezesi z ogródków z terenu Trzebnicy, z burmistrzem odnośnie naszych ogrodów. Krótko
mówiąc uważam, że burmistrz
jest z nami, bo powiedział, że nie
ma nic przeciwko ogrodom, bo
one są płucami miasta – powiedziała Stefania Drożdżewska i liczy na to, że działkowcy traﬁą pod
skrzydła burmistrza. Dostrzegają
także pozytywne aspekty ﬁnansowe w przejściu pod pieczeęgminy. – W tej chwili podlegamy
pod Wrocław i musimy procenty
z naszego dobytku odprowadzać
właśnie tam. Gdyby nasze podatki traﬁały do kasy gminnej,
to wykorzystywane byłyby u nas
– dodaje. W związku z tym, że
wszyscy prezesi są zgodni w tym
temacie, powstały nawet plany
utworzenia jednego stowarzyszenia, które nadzorowane byłoby
przez wyznaczoną do tego osobę
z gminy. Niestety, na razie sprawa
stoi w miejscu, gdyż nie wiadomo jeszcze, co zostanie ustalone
przez Sejm.
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EDYTA BĄK

fot. autor

Każde pokolenie tęskni za jakimś
piękniejszym, może lepszym
światem. Im bardziej odczuwa

Igor Oksinski jako wojewoda piastowski.

zwątpienie i rozczarowanie z powodu trudów dnia codziennego,
tym mocniejsza jest owa tęsknota.
Wielu snuje marzenia o rycerskim
ideale, bohaterstwie czy namiętności. W pędzącym na oślep świecie,
w gonitwie nie wiadomo, za czym
i po co, może warto zatrzymać się
na chwilę i zadać sobie pytanie: po
co żyje? Czy ta gonitwa daje mi to,
czego na prawdę potrzebuję?
Swój kawałek ziemi
A może chodzi o to, żeby stanąć na
chwilę, zatopić się w błocie i kurzu
i spojrzeć na galopujące konie….
Może, to jedna z tych cudownych
chwil, która jest lekarstwem na
pędzący świat?
- Zdecydowanie wolę urok wsi,
tę pozorną wiejską szarość. Życie w małych społecznościach,
choć wydaje się mało atrakcyjne jest zupełnie inne. Naturalne,
spontaniczne, ale ciekawe. Tutaj
ludzie wciąż są jedną społecznością. Każdy jest rozpoznawalny,
ma swoją etykietę (albo dobrą,

albo złą – według zasług), z całą
pewnością nie jest anonimowy.
Kiedy idę ulicą, większość ludzi
poznaje mnie z daleka, pozdrawia
i zagaduje. Taki jest właśnie nasz
Taczów Mały - podkreśla Igor
Oksiński. Wyjaśnia, że tu wszystko jest proste! Ludzie dzielą się na
swoich i obcych. Na porządnych
i tych mniej porządnych, których
jest zdecydowanie mniej. Ludzie
uśmiechają się do siebie, podają
sobie ręce, machają jadąc samochodem. Wieś jest przewidywalna,
bezpieczna i przyjazna. - Pomimo
wielu braków, mniejszego komfortu życia i różnych uciążliwości,
zdecydowanie góruje nad niby
magicznym miastem. Choć wielu
wabi ta magia, ja nie żałuję swojego wyboru! Tutaj jest miejsce moje
i mojej rodziny. To dzięki mojemu
profesorowi z uczelni odnalazłem
w Taczowie swój kawałek ziemi.
Początki nasze były bardzo ciężkie, nabyliśmy dom, w którym nie
było prądu ani bieżącej wody, ale
cóż to dla nas! Spartańskie warunki są dla mnie niczym, to jak
na polu namiotowym przed bitwą
– opowiada.
Na polach Grunwaldu
Ideały rycerskie nie uległy zapomnieniu, a pamięć o burzliwych
i heroicznych czasach zakutych
w zbroje bohaterów, zafascynowała grupę zapaleńców z Taczowa Małego. Inicjatorem Bractwa
Rycerskiego był Adam Domanasiewicz, który zaraził rycerskim
bakcylem Igora Oksińskiego. Konie, to ﬁlar bractwa, to właśnie od
nich zaczęła się przygoda ruchu
rycerskiego. - Wolnymi krokami zradzała się w nas pasja, to
coś wewnątrz nas, co sprawia, że
chce nam się żyć, a zmęczenie jest
rzadkim gościem. Narzekanie zawsze zostaje za progiem, bo wie, że
u nas nie ma dla niego miejsca. To
nie zewnętrze środki dopingujące,
ale ogień, który daje energię, światło i ciepło przenikające całe nasze
życie - z przejęciem opisuje Igor.
Dodaje, że fascynuje ich okres

wczesnego średniowiecza aż do
XVII wieku, a zwłaszcza czasy
panowania Władysława Jagiełły
– ze szczególnym uwzględnieniem wielkiej wojny z zakonem
krzyżackim. Rycerze z Taczowa
biorą udział w wielkiej inscenizacji, upamiętniającej starcie na Polach Grunwaldzkich z 1410 roku.
W wyjątkowym historycznym
widowisku bierze udział 2 tysiące
rycerzy z Polski, Niemiec, Francji,
Finlandii, Włoch, Czech, Rosji,
Ukrainy, a nawet Stanów Zjednoczonych. Inscenizowane starcie
ogląda corocznie 100 tysięcy widzów.- W tym roku będzie to nasz
czwarty wyjazd na Grunwald,
jesteśmy za każdym razem taka
samo podekscytowani. Z naszego
bractwa bierze udział 7 jeżdźców,.
Jest to nasza duma, nie wspomnę
o samych uczestnikach, mieszkańcach Taczowa – podkreśla.
W ubiegłym roku powstał pierwszy dokumentalny ﬁlm z inscenizacji bitwy w reżyserii Patryka
Vegi, ﬁlm jest opowieścią o członkach bractw rycerskich, którzy co
roku spotykają się na polach Grunwaldu. Twórcy dokumentu mieli
szansę pokazać z bliskiej odległości widowiskowe sceny i pojedynki. Wśród bohaterów, m.in. Adam
Domanasiewicz - jako dowódca
Drużyny Ormiańskiej, nastoletnia
łuczniczka- Karolina Oksińska

i wielu innych. Efektem bardzo
bliskiej współpracy między Vegą,
a jego bohaterami, jest ﬁlm o pasji,
która łączy współczesnych rycerzy
i hobby, które staje się ucieczką od
prozy codzienności.
Wioska rycerska
Trzebnickie Stowarzyszenie Jazdy Historycznej w Taczowie Małym jest siłą, która w niesamowity

Justyna Bajda zawodowo związana jest z Instytutem Filologii
Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie jako literaturoznawca i historyk sztuki prowadzi,
m.in. zajęcia ze studentami. Jest
również autorką licznych prac
naukowych i co może dziwić
właśnie książeczki dla dzieci.
Jak mówi sama pisarka - To są
zupełnie inne światy, zajęcia ze
studentami mają głownie charakter teoretyczny, natomiast spo-

tkania z dziećmi przeradzają się
w zajęcia praktyczne, co jest dla
mnie zupełnie czymś nowym, ale
odkrywczym. Jeżeli się podoba
dzieciom, to stanowi to dla mnie
ogromna radość. Wielką miłością
pisarki jest Prowansja i to ona
stanowiła jedną z inspiracji do
napisania książki – mówi autorka. Książkę dla dzieci napisała
dlatego, że pierwszą inspiracją
była Natalka, która jest w dedykacji tej książki, to jest dziewczynka
która pojawiła się w moim życiu
kilka lat temu i została do tej pory
w moim sercu. To właśnie ona

była pierwszą i najprawdziwszą
inspiracją do napisania tej książki. - Następna była Prowansja,
a tak naprawdę wszystko to połączył kolor ﬁoletowy, bo tak się
założyło, że zarówno Natalka jak
i ja - obie jesteśmy wielbicielkami
koloru ﬁoletowego – podkreśla.

nej.
W samym bractwie prężnie działa
sołtys wsi - Małgorzata Kuczma,
która nie bez przyczyny została
wybrana najlepszym sołtysem na
Gminnym Święcie Plonów w 2012
roku. Pani Małgorzata jest niesamowicie energiczną osobą, która
swoją pozytywną energią „zaraża” wszystkich mieszkańców.
– Taczów, to bardzo mała wieś, ale
bardzo urokliwa. Staramy się dbać

Jak więc można przypuszczać,
spotkanie z autorką odbyło się
pod znakiem koloru ﬁoletowego
– ﬁoletowe były nie tylko dekoracje i przedszkolaki, które przyszły
na spotkanie, ale i cała rozmowa
z nimi oscylowała wokół historii
powstania tej barwy. Posłuchać
o książce przyszli również gimnazjaliści, którzy aktywnie pomagali młodszym kolegom rozwiązać zagadkę powstawania koloru

fot. autor

AGATA STĘPIEŃ

sposób integruje mieszkańców.
Duża liczba Taczowian czynnie
działa w bractwie, biorąc udział
w inscenizacjach. Nie sposób nie
wspomnieć o współczesnych rzemieślnikach wyspecjalizowanych
w sztuce średniowiecza, którzy
wiernie odtwarzają repliki strojów, zbroi, broni, ceramiki, namiotów i biżuterii. Wzory oraz
rodzaje materiałów pochodzą ze
starych dokumentów, rycin i ksiąg.
Współcześni wojowie z Taczowa
powołali z młodzieżą Akademię
Rycerską, gdzie uczą młodych władania mieczem, strzelania z łuku,
zapoznają z technikami zapasów
średniowiecznych. Ciekawostką
jest nauka tańca dworskiego oraz
powołanie zespołu muzyki daw-

Bractwo rycerskie z Taczowa na polach Grunwaldu.

W ﬁoletowo-lawendowym klimacie
W poniedziałek 13 maja w TCKiS odbyło się spotkanie z Justyną Bajdą autorką książki dla dzieci
„Spotkanie z Lawendynką”.

Pelna energii soltys Malgorzata Kuczma na mechanicznym rymaku .

fot. autor

Trzebnickie Stowarzyszenie Jazdy Historycznej w Taczowie Małym jest siłą, która w niesamowity sposób integruje mieszkańców. Inicjatorem tego przedsięwzięcia
był Adam Domanasiewicz, zaraził on rycerskim bakcylem Igora Oksińskiego. W bractwie działa też sołtys wsi
Małgorzata Kuczma. A sami jeźdźcy biorą udział w inscenizacji bitwy pod Grunwaldem.

fot. autor

TACZÓW MAŁY – rycerska wioska

Uczestniczki z zaangazowaniem tworzą lawendowo-ﬁoletowe prace

o wygląd naszego zakątka. Efektem pracy całej naszej społeczności było zajęcie drugiego miejsca
w konkursie gminnym na najładniejszą wieś. Za wygraną zakupiliśmy gazony, kwiaty, drzewka,
które jeszcze bardziej upiększyły
naszą wioskę – wylicza sołtyska.
Dodaje, że w wiosce znajduje się
piękna świetlica, która dzięki funduszowi sołeckiemu została wyremontowana w tym roku. Grupa
Odnowy Wsi Taczów Mały ściśle
współpracuje ze stowarzyszeniem.
Mieszkańcy wsi brali udział w inscenizacji na rynku trzebnickim
z okazji Święta Niepodległości
oraz w pokazie w Prusicach, osadzonym w realiach najeździe Husytów i Tatarów na miasto.
Grupa miłośników i zwolenników wioski rycerskiej powiększa
się z roku na rok. Krokiem milowym i dużym sukcesem rycerskiej
wioski jest projekt i realizacja
Turystycznego Szlaku Konnego.
W przedsięwzięciu udział bierze
5 gmin, w tym Lokalna Grupa
Działania : Dolina Baryczy, Dobra
Widawa i Kraina Wzgórz Trzebnickich. -Wytyczyliśmy już150
kilometrów szlaków do poruszania się konno i dorożką, docelowo
będzie 500. W Taczowie Małym
będzie rozgałęzienie szlaku na zachód- trasa na Wołów i na północny-wschód w kierunku Czeszowa.
Jest to duża szansa większego rozwoju naszej wsi- podsumowuje na
zakończenie Igor Oksiński.
Współczesny ruch rycerski rozkwita z dnia na dzień i połączony
jest z dobrą zabawą. Zabawą, dostarczającą jednak porcji solidnej
wiedzy o przeszłości oraz podtrzymującą ciągle rycerskie wartości.

ﬁoletowego. Dzieci odkrywały
tą tajemnice, tak jak bohaterka
książki Natalka. Uczyły się jak
powstaje kolor ﬁoletowy poprzez
zmieszanie farbek niebieskich
i czerwonych. Mogły też poznać
zapach lawendy wąchając lawendowe mydełka i suszone kwiaty.
Uczyły się również rozróżnienia
między kolorami ciepłymi a zimnymi.
Oczywiście bliżej historię powstania barwy ﬁoletowej można
poznać czytając „Spotkanie z Lawendynką”. Jest ona wpleciona
w opowieść o Natalce, dziewczynce marzącej o znalezieniu prawdziwej przyjaciółki. Po długich
poszukiwaniach w końcu ją znajduje na rozległych polach lawendy w Prowansji. Jest nią właśnie
Lawendynka, która wprowadza
Natalkę w świat kolorów. Książkę
można wypożyczyć w Bibliotece
Miejskiej działającej przy TCKiS
w Trzebnicy.
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Gościnny Dom Wycieczkowy „Zdrój”
INFORMATOR
KULTURALNY

KINO

POLONIA
r e p e r t u a r

Gambit

czyli jak ograć króla

Pani Wiesława Matłok od kilku lat prowadzi w Trzebnicy Dom Wycieczkowy „Zdrój”, który mieści się w pięknym, odnowionym budynku przy ul. Kościuszki 14/16. Trzebniczanie pamiętają ten obiekt jako dawny internat.
PATRYCJA KRÓL

W rodzinnym interesie państwu
Wiesławie i Marianowi pomagają córki: Monika i Karolina. Gdy
państwo Matołkowie zdecydowali się na zakup budynku kilka lat temu, jego stan wymagał
gruntownego remontu, który ze
względu na klasę zabytku podlegał szczególnym obostrzeniom.
To z kolei wiązało się z dużymi
kosztami. Dzięki funduszom
unijnym, które pokryły 50% wydatków, renowacja nie obciążyła
aż tak bardzo gospodarzy obiektu. Dom Wycieczkowy „Zdrój”
okazał się znakomitą odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony przybywających do Trzebnicy
gości, którym brakowało w naszym mieście tańszych miejsc
noclegowych, ale w odpowiednim
standardzie.
Dom Wycieczkowy po remoncie
wygląda bardzo ładnie – zarówno na zewnątrz, jak i w środku.
Do dyspozycji gości jest 95 miejsc
w pokojach 2 – 4 osobowych,
w tym kilka z łazienkami, a także świetnie wyposażona stołówka. Wszystkie meble w pokojach
jeszcze pachną nowością, a miła obsługa zachęca do częstych
powrotów. – Tak jest chociażby
w przypadku Sybiraków, którzy

przy okazji swoich zjazdów we
Wrocławiu już trzeci rok z rzędu
przyjeżdżają nocować właśnie do
nas – mówi pani Wiesława. Gościliśmy już dziecięce grupy piłkarskie, maratończyków, kolarzy.
– Wszyscy wyjeżdżają od nas zadowoleni – dodaje właścicielka.
W trzebnickim pensjonacie często nocują również osoby, które odwiedzają swoich bliskich
w szpitalu. Dla nich to niewątpliwie najbardziej przystępna opcja
by spędzić jak najwięcej czasu
z tymi, którzy potrzebują ich
obecności.
Nie ma się co dziwić, że goście
chętnie tu wracają. Ceny są bardzo przystępne, a warunki naprawdę miłe. Właścicielkę cieszy
również fakt, że do „Zdroju” wracają ci sami goście.
- Ten budynek już dawno temu
zachwycił nas swoją piękną architekturą. Poświęciliśmy wiele
czasu i pracy by przywrócić mu
dawny blask, a teraz wiele radości
sprawia nam, gdy obserwujemy
jak ciepło wypowiadają się o nim
nasi goście. To naprawdę miłe
i budujące – przekonują PaństwoMatłokowie.
Oferta DW „Zdrój” kierowana jest
nie tylko do gości przyjezdnych,
ale także do trzebniczan. Chętni
mogą tu zorganizować przyjęcia
urodzinowe, komunie i inne uro-

czystości, a także konferencje czy
szkolenia. W szczególności właściciele polecają smaczne posiłki
w stołówce, dostępne również na
wynos. Warto przekonać się sa-

Cztery Słońca
7 czerwca o godz. 19.00

Bilety 10 zł do nabycia w kasie tuż
przed seansem

godz. 17, Dzień Matki ze Śląskimi
Szlagierami, sala widowiskowa
TCKiS, koncert z okazji Dnia Matki
z wykonawcami Listy Śląskich Szlagierów. Bilety w cenie 45 zł można
już rezerwować w TCKiS lub pod
nr. tel. 71/312-09-47.

31 maja

godz. 20.30, XV Salwatoriański
Festiwal Piosenki Religijnej, zespół
Fragua, sala widowiskowa TCKiS,
koncert bezpłatny

1 czerwca

godz. 20, XV Salwatoriański
Festiwal Piosenki Religijnej, Mietek
Szcześniak, sala widowiskowa
TCKiS, koncert bezpłatny

WYSTAWY
„Światło i kolor”

/ malarstwo Anna Maria Fusaro,
wystawa w TCKiS

„Przylot bocianów”
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– projekt artystyczny Łucji
Kołodziejczyk w ramach, którego
zobaczyć będzie można:
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No Pesos
w Famie

�������

��

��

Bilety 10 zł do nabycia w kasie tuż
przed seansem

KULTURA
25 maja

���
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memu jak smakuje obiad w takim
miejscu. Pełną ofertę DW „Zdrój”
można znaleźć na stronie www.
dwzdroj.pl.

24 maja o godz. 19.00
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Już 7 czerwca (piątek) o godz. 21
w trzebnickim klubie muzycznym
Fama zagra doskonale wszystkim
znana trzebnicka grupa No Pesos.
Oprócz utworów które znalazły
się na płycie pt „Coroner” będziemy mogli usłyszeć również nowy
materiał. Wstęp: 10 zł. Jeśli ktoś
przegapi ten koncert, to kolejną
szansę by usłyszeć No Pesos będzie miał 23 czerwca podczas Dni
Prusic. Tymczasem gorąco zapraszamy do Famy!

„Bociany”

/ rzeźba Lech Taraszczuk

„Bociony”

/ wystawa plastyczna młodzieży
gimnazjalnej

„Bocion”

/ rysunek Kasia Belska

„Biedronka”

malarstwo, Pracownia Rozwoju
Aktywności Twórczej, Pracownia
Malarstwa i Rysunku przy TCKiS
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Świetlica jest dobra na wszystko
Od dekady przy masłowskiej Szkole Podstawowej waną pracę – przekonuje pani
działa świetlica dla dzieci. Jest to placówka, która Basia.
poza planowymi zajęciami zainicjowała grupowe Nie ma to jak wycieczka!
wyjazdy wakacyjne dla dzieci. Lada dzień świetlica Tematyka zajęć prowadzonych na
świetlicy obejmuje te z zakresu
obchodzić będzie 10-lecie swojego istnienia.
socjoterapeutyki, sportu i rekrePATRYCJA KRÓL

Świetlica opiekuńczo – wychowawcza przy Szkole Podstawowej w Masłowie rozpoczęła swoją działalność 30 września 2003
roku, a jej inicjatorem była Gmina Trzebnica. Placówka początkowo działała proponując zajęcia
dla dzieci kilka razy w tygodniu

acji, działalności twórczej, zajęć
przy muzyce czy z komputerami.
Dzieci bardzo chętnie podejmują
i realizują polecenia wydawane
przez prowadzącą zajęcia, jednak
największą frajdę sprawiają dzieciom wycieczki – a tych w ciągu
ostatnich kilku lat nie brakowało.
Masłowskie dzieci, jak zwykła mówić o swoich podopiecznych pani
Basia, jeżdżą nad morze, w góry
i na Mazury. Zaliczone miejsca na
mapie Polski to między innymi
pobliski Wrocław, Sudety, Karpaty, Łeba, Częstochowa, Mikołajki, Augustów, Ełk, Węgorzewo,
ale też popularne Boszkowo czy
Lgiń. Podopieczni raz w miesiącu
korzystają też z atrakcji oferowanych przez wrocławski park rozrywki – Bobolandię. Te wszystkie
działania nie byłyby możliwe,
gdyby nie chęci. Dla opiekunów
świetlicy nie ma bowiem rzeczy
niemożliwych. Dzieci mają mnóstwo zapału i pomysłów, dlatego
z wielkim entuzjazmem reagują
na każdy pomysł, w którym pada
słowo „wycieczka” czy „wyjazd”.
Jak na to wszystko znaleźć fundusze? Odpowiedź jest prosta.
Działalność świetlicy to w dużej
mierze wkład własny, czyli rodziców. Ale to nie wszystko.
– Świetlica nie funkcjonowałaby tak prężnie, gdyby nie doﬁnansowanie ze środków Gminy
Trzebnica – mówi pani Falkowska. – Fundusze dodatkowe pozwalają mi na opłacenie biletów
wstępu czy paliwa, dzięki czemu
koszt udziału w wycieczkach jest

dziny dziennie, a liczba chętnych
wzrosła do 42 osób. Pieczę nad
świetlicą przejęły panie: Jadwiga
Drobik – dyrektor SP w Masłowie, Grażyna Bakalarczyk i Barbara Falkowska, które opiekowały
się konkretnymi grupami wiekowymi. Wszystkie z równą chęcią
angażowały się w działania placówki. Pani Barbara Falkowska,
obecnie prowadząca większość

Barbara Falkowska z dziećmi na zamku Czocha.

w niewielkim wymiarze czasowym. Dzieciom zajęcia tak przypadły do gustu, że wkrótce trzeba
było wydłużać czas pracy świetlicy, która obecnie czynna jest
przez 5 dni w tygodniu po 2 goO
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zajęć, tu spełnia swoje największe
marzenia:
- Uwielbiam to, co robię. Uśmiechy dzieci i ich radość są dla mnie
największą nagrodą za wykony-
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czy rowerowych. Chętnie biorą
także udział w różnych zajęciach
sportowych i turniejach międzyświetlicowych organizowanych
przez TCKiS oraz Dniu Dziecka
organizowanym przez Gminę
Trzebnica. Opiekunka świetlicy
chwali także współpracę z panem Henrykiem Kuzanem, który organizuje turnieje chińczyka
i warcabowe oraz świetny kontakt
z pełnomocnikiem burmistrza
ds. rozwiązywania problemów
alkoholowych – Iwoną Durbajło,
która służy pomocą w pracy świetlicy:
– Spotykam tylu życzliwych ludzi,
że dzięki nim wszystko zawsze się
udaje – cieszy się pani Basia.
Lada dzień świetlica w Masłowie
będzie obchodziła swoje 10-lecie.
Jeśli przez tyle lat nic nie zdołało
ostudzić zapału do pracy i radości, jaką ona daje, to z pewnością
może być już tylko lepiej.

znacznie niższy. To wiele znaczy
dla rodziców, ponieważ często
nie wszystkich stać na zapłacenie
całej kwoty. Dlatego za tę pomoc
serdecznie dziękuję w imieniu
swoim i dzieci – dodaje opiekunka.

Chcieć to móc
O tym, że podróże kształcą, wie
każdy. Trudno więc dziwić się
dzieciom, że tak chętnie wyjeżdżają. Dużą frajdą są też jednak
akcje, które można spontanicznie przeprowadzić na terenie należącym do szkoły. Jedną z nich
jest biwakowanie przy ognisku,
czyli wspólne pieczenie kiełbasek i śpiewanie piosenek. Należy
też podkreślić ścisłą współpracę
masłowskiej placówki ze świetlicą w Kuźniczysku. Przy tej okazji
dzieci świetnie się integrują, miło
spędzając wolny czas. Podopieczni wraz z opiekunami odwiedzają też często Trzebnicę – czy to
przy okazji wycieczek pieszych,

Pływanie kajakami po mazurskich jeziorach to wielka frajda.
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Dyrektor Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu
ogłasza konkurs na stanowisko Głównego Księgowego
w TCKiS, ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica.
I. Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem (formalne):
Kandydat powinien spełniać, zgodnie z art. 54 ustawy o ﬁnansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157,
poz. 1240), następujące wymagania:
1. Posiadać obywatelstwo państwa
członkowskiego Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego
Porozumienia o wolnym Handlu (
EFTA).
2. Znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego
księgowego.
3. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać w pełni
z praw publicznych.
4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za
przestępstwa: przeciwko mieniu,
przeciwko obrotowi gospodarczemu,
przeciwko działalności instytucji
państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo
karne skarbowe.
5. Spełnia jeden z poniższych wa-

runków:
a) Ukończył ekonomiczne jednolite
studia magisterskie, ekonomiczne
wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia
podyplomowe i posiada co najmniej
3- letnią praktykę w księgowości,
b) Ukończył średnią, policealną lub
pomaturalną szkołę ekonomiczną
i posiada co najmniej 6- letnią praktykę w księgowości,
c) Jest wpisany do rejestru biegłych
rewidentów na podstawie odrębnych
przepisów,
d) Posiada certyﬁkat księgowy
uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo
świadectwo kwaliﬁkacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia
ksiąg rachunkowych, wydane na
podstawie odrębnych przepisów.
e) Znajomość przepisów ustaw o:
ﬁnansach publicznych, o rachunkowości.
II. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisko, na które przeprowadzany
jest nabór:
1. Umiejętność obsługi komputera (
MS Oﬃce), programów księgowych

R2 PŁATNIK, PŁATNIK, TFX oraz
sprzętu biurowego.
2. Znajomość gospodarki ﬁnansowej
instytucji kultury, dyscypliny ﬁnansów publicznych, planu kont, księgowości i klasyﬁkacji budżetowej.
3. Umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych,
w tym programów księgowych,
sprawozdawczych i bankowych
4. Umiejętność sporządzania analiz
danych statystycznych, tworzenia
prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia
5. Zdolności przywódcze, umiejętność organizacji pracy podległym
pracownikom,
6. Komunikatywność i umiejętność
pracy w zespole,
7. Systematyczność, skrupulatność,
8. Kreatywność, odporność na stres.
III. Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku głównego
księgowego:
1. Prowadzenie rachunkowości
TCKiS zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Czuwanie nad prawidłowym obiegiem dokumentów
3. Sporządzanie sprawozdawczości

w zakresie wykonywanych zadań
4. przygotowywanie projektów budżetu instytucji kultury
5. Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej
i podatkowej instytucji.
6. Dokonywanie wstępnej kontroli
zgodności operacji gospodarczych
i ﬁnansowych z planem ﬁnansowym
instytucji kultury, kompletności
i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i ﬁnansowych.
IV. Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
1. Życiorys i list motywacyjny
2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zdobyte kwaliﬁkacje
3. Aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego rejestru
Karnego lub oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za
przestępstwa: przeciwko mieniu,
przeciwko obrotowi gospodarczemu,
przeciwko działalności instytucji
państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodno-

ści dokumentów lub za przestępstwo
karne skarbowe.
4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności
prawnych oraz o korzystaniu z pełni
praw publicznych
5. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie
Trzebnickiego Centrum Kultury
i Sportu ul. Prusicka 12, 55-100
Trzebnica w zamkniętej kopercie
z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko Głównego
Księgowego w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu”
lub listownie na w/w adres w terminie do dnia
17 czerwca 2013 r. do godz. 15:00
Dokumenty, które wpłyną po wyżej
określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne przeprowadzona
będzie rozmowa kwaliﬁkacyjna.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
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Historia pewnej habilitacji
9 maja na Papieskim Wydziale
Teologicznym we Wrocławiu odbyło się kolokwium habilitacyjne ks. Bogdana Giemzy SDS na
podstawie jego dotychczasowego
dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. “Apostolski
wymiar życia konsekrowanego
w nauczaniu Jana Pawła II. Studium teologicznopastoralne”.
Po pierwsze praca dotyczy nauczania Jana Pawła II, a po drugie związana jest apostolskim wymiarem tego
nauczania. Spróbujmy rozwinąć te
dwa wątki.

Ks. dr hab. Bogdan Giemza: - Jeśli chodzi o pierwszą kwestię, to
trzeba zacząć od tego, że pontyﬁkat Ojca św. był naprawdę bardzo długi - 28 lat, i bardzo bogaty.
W rozprawie zależało mi, by pokazać liczne ślady na temat nauczania o życiu konsekrowanym,
które Jan Paweł II pozostawił
w różnych dokumentach i wypowiedziach. Natomiast ten drugi
kontekst dotyczący wymiaru apostolskiego związany jest z moją
rolą wykładowcy: specjalistyczne
studia na KUL-u z teologii pastoralnej i od ponad 20 lat wykłady w tym zakresie. Nadmienię,
że teologia pastoralna dotyczy
najogólniej spraw związanych
z duszpasterstwem.
Co Jan Paweł II mówi o życiu konsekrowanym?

- W najważniejszym dokumencie o życiu konsekrowanym „Vita
Consecrata” Jan Paweł II mówi
o trzech obszarach. Pierwszy to
Tajemnica, drugi to Wspólnota

- Komunia, a trzeci obszar to Misja. Wymiar apostolski dotyczy
trzeciego z tych obszarów.
Co było dla Księdza odkrywczego
w myśli Jana Pawła II na temat życia
konsekrowanego?

- Praca wykładowcy, udział w licznych konferencjach i sympozjach
sprawiły, że wiele z tego nauczania
znałem. Natomiast wnikliwa lektura kolejnych dokumentów pozwoliła zgłębić temat. Na przykład
do dziś konsekwentnie używam
określenia „życie konsekrowane” i jest to zasługa Jana Pawła II.
Obiegowo mówi się raczej o życiu
zakonnym. Jednak to pierwsze
pojęcie jest pojęciem szerszym
i odnosi się do różnych powołań
do życia konsekrowanego. Życie
zakonne jest jednym z nich. Dziś
bowiem możemy obserwować,
jak na nowo odżywa w Kościele
instytucja np. wdów konsekrowanych, czy pustelników. Tych form
obecności życia konsekrowanego
w Kościele jest wiele. Analiza papieskiego nauczania pozwoliła też
dostrzec szczerą miłość Jana Pawła II, jaka przejawiała się w licznych inicjatywach i spotkaniach,
mających na celu ożywienie życia
konsekrowanego. Tajemnicą jego
osobistego podejścia było to, że
każda rodzina zakonna czuła się
wyróżniona jego specjalną życzliwością i „szczyciła” się jego szczgólnymi względami.
Z czym zatem związany był drugi
z kontekstów rozprawy dotyczący
apostolskiego wymiaru życia konsekrowanego?

- W rozprawie habilitacyjnej
wychodzę od samego pojęcia
ewangelizacji, apostolstwa. Zależało mi, by w analizie tych pojęć dostrzec elementy istotne dla
życia konsekrowanego. Na etapie
naukowej rozprawy chciałem bowiem uniknąć tego, co ma miejsce
w praktyce, a mianowicie traktowania życia konsekrowanego
jako coś co ja nazywam roboczo
i wprost: traktowania osób konsekrowanych jako „rąk do roboty”. Chciałem zatem najpierw od
strony teologicznej pokazać sam
aspekt powołania do życia konsekrowanego. Poza tym Jan Paweł
II podkreślał apostolstwo znaku, które jest częścią apostolstwa
wielu form życia konsekrowanego, m.in. klasztorów kontemplacyjnych. Kolejnym z przejawów
apostolstwa życia konsekrowanego jest m.in. życie we wspólnocie.
Dla współczesnego, często podzielonego i skłóconego świata to
świadectwo życia we wspólnocie
ma ogromne znaczenie, a w tym
zawiera się też apostolski charakter, o którym rozmawiamy.

by rzeczywiście zgłębić tematykę
życia konsekrowanego. W 2006
znalazłem się Bagnie jako rektor
Wyższego Seminarium Duchownego. Z jednej strony spoczywało na mnie wiele obowiązków,
ale z drugiej strony miałem do
dyspozycji na miejscu bibliotekę.
Wówczas udało mi się zgromadzić naprawdę wiele materiału.
Samo pisanie było jednak wówczas prawie niemożliwe. Potem
roczny pobyt w Obornikach Śl.,
gdzie rzeczywiście tych obowiązków administracyjnych było
mniej, więc zabrałem się za lekturę i analizę zgromadzonych
tekstów. Trzeba pamiętać, że to
nie tylko oﬁcjalne dokumenty
papieskie, ale liczne wypowiedzi
Jana Pawła II przy wszelkiego
rodzaju okazjach, m.in. podczas
pielgrzymek, audiencji, itp. I kiedy przyszedłem do Trzebnicy
w 2010 roku pojawiły się kolejne,
nowe obowiązki m.in. porządkowanie archiwum po śp. ks. prof.
Antonim Kiełbasie. Nadszedł
jednak moment mobilizacji i w
końcu usiadłem do pisania. Tu-

taj dużo też zawdzięczam, gdy
chodzi o mobilizację, wspomnianemu zmarłemu Ks. Rektorowi
PWT. Na jego pogrzebie w sierpniu 2012 roku w Oławie, gdzieś
w sercu obiecałem sobie i jemu,
że już nie ma odwrotu, muszę to
dokończyć.
Plany naukowe na przyszłość?

- Na razie przede mną normalne
wykłady na uczelni we Wrocławiu, kwestie uporządkowania
materiałów pomocnych w przygotowaniu do habilitacji, zarówno na papierze, jak i w komputerze oraz przygotowanie kolejnego
tomu czasopisma naukowego
„Studia Salvatoriana Polonica”,
którego jestem redaktorem. Nadto przygotowania do II Międzynarodowego Pleneru Plastycznego Trzebnica 2013. Poza tym marzę o wakacjach. Ale bezrobocie
mi na pewno nie grozi...
Rozmawiała Ewelina Gładysz

Kiedy rozpoczęły się prace nad rozprawą? I jak w ogóle wyglądał sam
proces pisania rozprawy?

- Tak naprawdę kilka lat temu. Co
ciekawe sam pomysł na habilitacje nie był do końca moim pomysłem. To inni wokół mobilizowali
mnie do pisania. Najpierw ks.
prof. Jan Krucina, potem zmarły
już ks. prof. Waldemar Irek, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. W 2003
roku, kiedy skończyłem pełnić
funkcję prowincjała Polskich Salwatorianów i znalazłem się we
Wrocławiu, pojawił się pomysł,

Ks. Bogdan Giemza odbiera gratulacje od burmistrza po pozytywniezakończonym kolokwium habilitacyjnym.

Z Trzebnicy w Andy, czyli Peru okiem misjonarza
O specyﬁce pracy misjonarzy w tamtym rejonie
świata w piątek 10 maja opowiadał ks. Mariusz
Dębski, niegdyś wikariusz w paraﬁi św. App. Piotra i Pawła w Trzebnicy, a od blisko dwóch lat proboszcz w środkowym Peru w Andach. Dziś jego
miejscem na ziemi jest diecezja Huancayo, paraﬁa
Marco.
PATRYCJA KRÓL

Spotkanie po latach
Księdza Mariusza jeszcze przed
rozpoczęciem spotkania czekało
wiele serdeczności. Kapłan znalazł chwilę na przywitanie się
z każdym gościem i krótką wymianę zdań. Blisko 2 lata rozłąki
dały o sobie znać – w oczach niektórych widać było łzy wzruszenia, a na każdej twarzy malował
się szeroki uśmiech. Frekwencja
zaskoczyła chyba wszystkich
– na sali wręcz zabrakło miejsc
dla przybyłych gości. Nikomu to
jednak nie przeszkadzało. Spotkanie otworzył dyrektor TCKiS
Adam Waz, serdecznie witając
wszystkich gości. Ks. Mariusza
przywitał także Mateusz Stanisz,
menadżer kultury w Centrum,
dzięki któremu spotkanie doszło do skutku właśnie w takiej
pięknej formie. Gdy wszyscy już
rozgościli się przy kawie i poczęstunku, ks. Dębski rozpoczął prezentację.

Gorąco i zimno
Kapłan podziękował organizatorom i gościom za ciepłe przyjęcie i liczne przybycie, a swoją
opowieść zaczął od przybliżenia

zebranym warunków klimatycznych i lokalizacji Peru. Opowiadał, że one również mają wpływ
na religijność i temperament tamtejszych ludzi. Zaraz na początku
spotkania włożył specjalne poncho i czapkę, które w zależności
od temperatury panującej na zewnątrz chronią przed zimnem lub
słońcem – temperatura potraﬁ się
tam bardzo szybko zmienić. Mieszane uczucia wzbudziły w trzebniczanach opowieści o niektórych
zachowaniach Peruwiańczyków:
– Dla moich paraﬁan Środa Popielcowa to początek karnawału.
Nie ma też większego znaczenia
niedzielna msza święta, nie jest to
u nich żaden obowiązek – mówił
ks. Mariusz dodając jednocześnie, że stara się te przekonania
w delikatny sposób zmieniać.
Udowodnił też, że wyjazd na taką
mszę św. do oddalonego o kilkanaście kilometrów miasteczka, to
skomplikowane przedsięwzięcie
logistyczne. Swoim pick-upem
kapłan zabiera nawet kilkanaście
osób!

Na mszę świętą
Z czasem coraz mniej dziwiły
nas tamtejsze zwyczaje. W wioskach mieszkańcy mogą mieć
dziury w domu i drogę w opłaka-

nym stanie, ale każdy chce mieć
rynek z cementu, ponieważ nie
chcą tańczyć w błocie. Ks. Mariusz opowiedział też historię
gdy na niedzielną Mszę Świętą
zapraszał dzieci czy napotkanych amatorów napojów wyskokowych. Wszyscy z uśmiechem
odpowiadali, że przyjdą – czy to
za chwilę, czy też gdy tylko dokończą swoje zajęcia. Ostatecznie
po blisko 2 godzinach czekania
kapłan rozpoczął mszę świętą, na
którą przyszedł… wyłącznie pies.
Trzeba wszystkim wiedzieć, że są
trzy słowa, które deﬁniują styl życia Peruwiańczyków (w żadnym
wypadku misjonarzy), zapożyczone od Hiszpanów, którzy kolonizowali ten kraj: siesta, ﬁesta
i mañana (odpoczynek, zabawa,
jutro). Tłumaczy to ich powszechne zamiłowanie do odpoczynku
– jest jak najbardziej zasłużony
po wykańczającej zabawie oraz
odkładanie wszystkich mało znaczących spraw na jutro. Na ﬁlmie
mogliśmy zobaczyć jak wyglądają
też sakramenty święte w wydaniu
misyjnym. Salwą śmiechu zareagowała publiczność, gdy na ﬁlmie zobaczyli jak w Peru wygląda
pokropienie wodą święconą. Ks.
Mariusz potwierdził nasze przypuszczenia:
– Tam nie można kropić byle jak.
Woda święcona to świętość, więc
trzeba polewać nią wiernych obﬁcie. Inaczej się nie liczy – dodał
z uśmiechem kapłan. Podobnie
rzecz ma się z uczestniczeniem
w różnych procesjach. – W Peru
panuje powszechne przekonanie,
że ﬁgura Matki Bożej w procesji
musi być ciężka. Im cięższa, tym
„większa zasługa” dla niosące-

go – mówił ksiądz. Ale posługa
kapłańska w Peru to nie tylko
śmiech. Kapłan pokazując zdjęcia ilustrujące różne inicjatywy
przypomniał, że misje to nie jest

nizuje także pomoc humanitarną dla rodzin w trudnej sytuacji
materialnej – a takich w Peru nie
brakuje. Wszystkie akcje i radość
tamtejszych ludzi obrazują piękne
zdjęcia autorstwa ks. Dębskiego,
które można podziwiać w holu
Trzebnickiego Centrum Kultury
i Sportu.

Dziękuję za pomoc

Ks. Mariusz Dębski w stroju z Peru

czas wakacji i odpoczynku. Wraz
z wolontariuszami, których pomoc jest nieoceniona, i w porozumieniu z gminami organizują
zielone szkoły, zajęcia językowe
z nauczycielem, wyjazdowe rekolekcje, czy jornady – dni skupienia. Ksiądz dba również o to, by
mali Peruwiańczycy znali chociażby świętego Mikołaja. Orga-

Przy okazji publikacji zdjęć dokumentujących działania ks.
Dębskiego na misji kapłan wyraził swoją wdzięczność za pomoc,
która nieustannie płynie z Trzebnicy:
– Dziękuję po tysiąckroć za
wszystkie datki, jakie regularnie
do mnie wpływają. Bez was i waszej pomocy dzieło misyjne byłoby niemożliwe do zrealizowania.
Kapłan nie musiał nawet szczególnie zachęcać do nabywania
gadżetów przywiezionych z Peru.
Torebki, czapki i nietuzinkowe
długopisy cieszyły się sporym
zainteresowaniem. Po spotkaniu misjonarz odpowiadał na
mnóstwo pytań zaciekawionych
gości. Ks. Mariusz przed wyjazdem wspomniał na swoim blogu,
że wakacje to dla niego czas pozyskiwania funduszy na kolejny okres pracy misyjnej. Warto
o tym pamiętać i odwiedzać regularnie blog ks. Mariusza www.
misjonarz.wordpress.com oraz
wspomóc go jakimś datkiem:
Alior Bank, nr rach. 96 2490 0005
0000 4000 3645 5181.

24

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Trzebnickiej

kulturaisport.trzebnica.pl | facebook.com/trzebnicakulturaisport

Trzebnickie
Informacje
Archiwalne
„Małe ojczyzny” mieszkańców ziemi trzebnickiej
LEONTYNA GĄGAŁO

Ziemia trzebnicka urzeka bogactwem i pięknem zabytkowych
miejsc, świadczących o wspaniałej
historii i kulturze materialnej naszych przodków. My jesteśmy ich
spadkobiercami – niezależnie od
tego, jak głęboko sięgają indywidualne korzenie każdego z nas. Naszą
powinnością wobec dawnych mieszkańców tej ziemi jest znajomość ich
dorobku i troska o dziedzictwo kulturowe, które nam pozostawili. Ten
obowiązek spoczywa na mieszkańcach „Małych ojczyzn”, które winny
zachowywać pamięć o minionych
dziejach, kulturze i ludziach, którzy
w jakiś sposób zapisali się na kartach
historii danej miejscowości.

Marcinowo

Pocztówka z 1937 r.

Wieś położona nad strumieniem
Włóknica, u podnóża Wzgórz Trzebnickich, 4 km na północ od Trzebnicy. Jedna z najstarszych osad na terenie gminy Trzebnica. Ślady pobytu
człowieka na terenie dzisiejszego
Marcinowa sięgają bardzo odległych
czasów. Wskazują na to pojedyncze
znaleziska archeologiczne z epoki kamienia i z epoki brązu, oraz odkryte
cmentarzysko szkieletowe z czasów
kultury przedłużyckiej (1600-1300

p.n.e.). Kolejne znaleziska potwierdzają istnienie osady kultury łużyckiej oraz osady kultury przeworskiej
(III-IV w.n.e.). O ciągłości osadnictwa na tym terenie, a zarazem o jego
atrakcyjności, świadczą również ślady pobytu człowieka w czasach wczesnego średniowiecza.
Pierwotnie, Marcinowo było wsią rycerską. Jej nazwa pochodzi od imienia
właściciela osady – Marcina. W dawnych dokumentach wymieniana była
jako Martinouo, Martnouo lub z niemiecka Märtinau, przemianowana
w 1937 r. na Gros Martinau. W 1945
r. przywrócono jej dawną nazwę piastowską – Marcinowo.
Kiedy powstała ta wieś, trudno powiedzieć. Wiadomo natomiast, że
wokół Trzebnicy znajdował się jeden
z najstarszych ośrodków osadniczych na Dolnym Śląsku. Jego trzon
stanowiła majętność ziemska ujaz-

du trzebnickiego – Trebnicha, czyli
klucz majątków skupionych wokół
Trzebnicy, który należał do Piotra
Włostowica, komesa śląskiego żyjącego na przełomie XI/XII w. Można
przyjąć, że również Marcinowo leżące w sąsiedztwie Trebnichy, ma także
starą metrykę. W pierwszej połowie
XII w. wokół Trzebnicy, poza majątkiem Piotra Włostowica, powstało
wiele wsi rycerskich. Wśród nich była
osada w Marcinowie, która powstała
przy starym trakcie handlowym.

Brzask XVIII-2012
ZBIGNIEW LUBICZ-MISZEWSKI

Brzask XVII ujrzał światło dzienne
w lutym 2013 roku. Rocznik ten redagowany przez TMZT, wydany został
przy wsparciu ﬁnansowym Urzędu
Gminy Trzebnica. W 2013 roku mija
30 lat od ukazania się pierwszego numeru rocznika Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej „Brzask”.
Tytuł nawiązuje do trzebnickiego
dwutygodnika literackiego i informacyjnego, który się ukazał zaraz
po II wojnie światowej, w lipcu 1945
r. Redaktorem naczelnym wszystkich siedemnastu numerów rocznika
„Brzask”, głównym ﬁlarem i zarazem
założycielem TMZT był wieloletni
prezes TMZT (od 1960 do 2006 r.)
– dr Jerzy Bogdan Kos – wybitny lekarz, poeta i publicysta. Jerzy B. Kos
w 1960 r. potraﬁł skupić wokół siebie
ludzi twórczych, pełnych inicjatywy,
nauczycieli, pracowników służby
zdrowia, pionierów ziemi trzebnickiej, pracowników administracji,
rolników, sadowników, pedagogów,
bibliotekarzy. Z inicjatywy TMZT
powstawały kolejno pierwsze publi-

kacje o ziemi trzebnickiej, zainicjowano spotkania z pisarzami i twórcami, wystawy plastyczne i wiele
imprez kulturalnych (m.in. Tygodnie Kultury Zdrowotnej, Trzebnickie Święto Sadów i Tydzień Kultury
Chrześcijańskiej). Po nawiązaniu
kontaktów z ośrodkami naukowymi
we Wrocławiu organizowano sympozja naukowe, których pokłosiem było
m.in. wydanie monograﬁi Trzebnicy. Wiele uroczystości rocznicowych Trzebnicy miało merytoryczne
wsparcie TMZT i zapewnioną pomoc
organizacyjną. Wszelkie Skarby Ziemi Trzebnickiej – zarówno ludzie zasłużeni dla Ziemi Trzebnickiej – jak
i najcenniejsze zabytki architektury
i sztuki, zostały odnotowane i „uwiecznione” w wielu publikacjach,
a przede wszystkim w kolejnych
„Brzaskach”. Wielkim naszym sojusznikiem przez wiele lat – do 2010
r. był nieodżałowany ks. prof. Antoni Kiełbasa, salwatorianin, wybitny
historyk Kościoła, zafascynowany
osobowością św. Jadwigi Śląskiej,
inicjator wielu działań i publikacji,
które pokazywały Polsce i Europie

Potwierdza to analiza mapy: Osadnictwo ujazdu trzebnickiego na
przełomie XII/XIII i w XIII wieku
[Atlas historyczny miast polskich, t.
IV Śląsk, z. 3 Trzebnica], która wskazuje, że przez Marcinowo przebiegał
pierwotny szlak drożny, prowadzący
z Wrocławia do Poznania. Ten stary
trakt komunikacyjno-handlowy był
najkrótszym połączeniem drogowym
pomiędzy Śląskiem a Wielkopolską.
Biegł z Wrocławia przez Węgrzynów, Trzebnicę – tu na terenie osady
targowej rozwidlał się na dwie odnogi. Jedna z nich prowadziła dalej
przez Marcinów, Prusice, Żmigród
do Poznania. A zatem położenie
Marcinowa na tym szlaku drożnym
– pozostałość starożytnego szlaku
bursztynowego – sprzyjało nie tylko
wczesnemu rozwojowi osadnictwa,
ale wskazuje też na starą metrykę powstania osady.
Źródeł pisanych na temat Marcinowa
jest niewiele. Pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1203. Wymienia ją akt
fundacyjny księcia wrocławskiego
– Henryka Brodatego, który założył
w Trzebnicy żeński klasztor cysterek i zaopatrzył go w liczne dobra
ziemskie, aby stworzyć materialną
podstawę funkcjonowania opactwa.
W skład fundacji książęcej weszła
również wieś Marcinowo, którą nabył na drodze zamiany ojciec Henryka I, Bolesław Wysoki, od jej dotychczasowego właściciela. Następna
wzmianka o Marcinowie, a właściwie o byłym właścicielu wsi, zawarta
jest w dokumencie z 1208 r. W dyplomie tym, książę Henryk Brodaty
wspomina o sporze, jaki się wówczas
toczył między Stefanem Marcinowicem z Marcinowa, a Karolem – synem Berona, o wieś Blizocino. Dzięki
mediacji książęcej, doszło do pojednania stron. W tym miejscu warto
też wspomnieć o scence obyczajowej,
jaka towarzyszyła tej ugodzie. Otóż,
zgodnie z ówczesnym obyczajem Stefan, na znak całkowitej rezygnacji ze
swoich pretensji, musiał wypić tzw.
wodę wzdania. Kiedy już miało do
tego dojść – książę powiedział – ja,
przebaczając mu jego pieniactwo, kazałem mu nalać miodu do srebrnego
pucharu i wypił go w obecności mojej i moich baronów na świadectwo
skarby i cuda Śląska i Trzebnicy. Od
1998 r. stale publikował swoje teksty
w kolejnych „Brzaskach”, służył nam
radą, ciągle inspirował i namawiał do
wędrówek ścieżkami historii, kultury i sztuki. Autorami publikującymi
w Brzasku byli i nadal są w większości członkowie TMZT – nauczyciele,
historycy, poloniści, pionierzy ziemi
trzebnickiej i zapraszani naukowcy
z Uniwersytetu Wrocławskiego i Archiwum Państwowego we Wrocławiu.
W XVIII numerze „Brzasku” w dziale „Z przeszłości” dr Roman Stelmach
pisze o średniowiecznych dokumentach trzebnickich jako źródłach do
dziejów miasta. Leontyna Gągało
przypomina sylwetkę księcia Henryka Pobożnego – w 770 rocznicę bitwy
pod Legnicą i prezentuje dokonania słynnego architekta z Trzebnicy
Leopolda Ostritza. Siostra boromeuszka Aleksandra Nadolska opisuje
150 lat działalności boromeuszek
w Trzebnicy. W dziale „Z dziejów
regionu” Grażyna Trzaskowska po
opublikowaniu w Brzasku X z 2002
r. artykułu „Miasto Prusice w latach
1945-1951 do połowy XX wieku”,
kontynuuje ten temat i pisze o Prusicach w latach 1945-1972. Długoletni
dyrektor szkoły przysanatoryjnej

przeciw swym pretensjom. W ten
oryginalny sposób książę okazał Stefanowi powrót do swoich łask.
Wieś Marcinowo, przekształciła się
z własności rycerskiej we własność
książęcą, a w 1203 roku stała się własnością klasztoru cysterek w Trzebnicy i jako wieś klasztorna przetrwała ponad sześćset lat. W tym okresie
dziejów, losy Marcinowa były ściśle
związane z historią opactwa trzebnickiego i Śląska.
Po wymarciu książąt śląskich z wrocławskiej linii Piastów dobra trzebnickie klasztoru cysterek, znalazły
się w granicach księstwa oleśnickiego
i wraz z nim przeszły pod zwierzchnictwo Królestwa Czeskiego pod
berłem Luksemburgów, a od 1526 r. –
cesarstwa Habsburgów, które w 1742
r. utraciło Śląsk na rzecz państwa
pruskiego. Jednak już w 1871 r. stał
się on częścią wschodniej prowincji
państwa niemieckiego.
Marcinowo było dużą wioską. Mieszkało w niej 20 osadników. Po 1266 r.
wieś została przeniesiona z prawa
polskiego na prawo niemieckie. Na

go, należała do gminy ewangelickiej
w Trzebnicy.
W połowie XIX w. pojawiły się oznaki kryzysu gospodarczego, któremu
towarzyszył spadek zaludnienia.
Niektórzy mieszkańcy Marcinowa,
w poszukiwaniu lepszych warunków życia, emigrowali do Niemiec,
a głównie do Ameryki. Pod koniec
XIX w. nastąpiła poprawa warunków
życia i wzrosła zamożności mieszkańców Marcinowa. Oprócz domów
i budynków gospodarczych z muru
pruskiego, zaczęto wznosić domy
z cegły oraz przebudowywać domy
drewniane na murowane. Sprzyjały
temu dobrze prosperujące cegielnie
w pobliskiej Trzebnicy. Powstała
też nowa gospoda, wzniesiono Dom
Ludowy, zbudowano szkołę oraz
wybrukowano drogę we wsi. Postawiono remizę strażacką, a w 1910 r.
transformator i doprowadzono do
wsi elektryczność.
W czasie pierwszej wojny światowej,
nakaz mobilizacji objął także mieszkańców Marcinowa. Wielu z nich
nie wróciło z wojny. Pamięć o nich

Powojenna pocztówka z Marcinowa, 1912 r.

czele wsi stał sołtys, który m.in. rozstrzygał spory i zbierał czynsze od
chłopów na rzecz klasztoru. Z czasem, z tego osadnictwa wykształciło
się 19-23 gospodarstw chłopskich,
które funkcjonowały do 1945 r.
W roku 1810 król pruski Fryderyk
Wilhelm III, podpisał dekret o kasacji klasztorów na terenie Prus. Mniszki trzebnickie opuściły klasztor, a ich
ogromny majątek – najbogatszy zakon na Śląsku – 73 wsie, 26 folwarków, pola, lasy, stawy oraz 53 szkoły
i wiele budynków klasztornych, przejęło państwo. Również Marcinowo
przeszło na skarb państwa.
Prawie równocześnie z dekretem kasacyjnym, rząd pruski wydał ustawę
uwłaszczeniową. Po zniesieniu poddaństwa w 1807 r., od 1811 r. użytkowana przez chłopów ziemia – po
spłaceniu odszkodowania – stawała
się ich własnością. Ponadto, w obrębie wsi wytyczano granice nowych
parcel i szacowano ich wartość, w celu sprzedaży tych gruntów. Powyższe
reformy przeprowadzono również
w dotychczasowej wsi klasztornej,
Marcinowie. We wsi była karczma,
wiatrak, olejarnia i folwark. Ludność
głównie pochodzenia niemieckie-

została utrwalona w pomniku ku
chwale poległych. Ponieważ działania wojenne toczyły się z dala od
Marcinowa, we wsi nie zaprzestano
prac budowlanych. Prowadzono je
przez cały okres międzywojenny.
Liczba mieszkańców w 1933 roku
wynosiła 249 osób, ale już w 1939
spadła do 232. Podczas drugiej wojny
światowej nastąpił niewielki wzrost
liczby ludności i w 1942 r. wynosił
245 osób. Ten przyrost mieszkańców
spowodowany był prawdopodobnie
osiedleniem się we wsi uciekinierów
z zagrożonych wojną terenów.
Przedwojenne dzieje mieszkańców
Marcinowa zostały przerwane przełomowymi wydarzeniami 1945 roku.
Śląsk wrócił w granice Polski, natomiast ludność niemiecka musiała
opuścić jego ziemie. Do powojennego, wyludnionego Marcinowa przybyli polscy osadnicy. Byli to przede
wszystkim repatrianci z Kresów
i migranci z Polski centralnej. Tak
zaczęła się kształtować, w całkowicie
zmienionych realiach polityczno –
ustrojowych, nowa społeczność marcinowian, która dopisuje dalszy ciąg
dziejów swojej „Małej ojczyzny”.

Adam Waniek przedstawia historię
trzebnickiego Uzdrowiska, a Leontyna Gągało – 40-lecie Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy. Jerzy Bogdan
Kos przypomina ważne wydarzenia
z 1945 roku w Trzebnicy – pierwszej
siedziby władz wojewódzkich Dolnego Śląska i kilka epizodów z dziejów
trzebnickiej służby zdrowia. W dziale „Wspomnienia” publikujemy
tekst Teresy Gos: „Moja wędrówka
na ziemie odzyskane”. Przedstawiamy także zapiski pionierów ziemi
trzebnickiej – Leszek Gajosiński
opisuje swoje spotkanie z Trzebnicą,
a Antoni Godycki-Ćwirko przedstawia sylwetkę Bolesława Janiaka
– mechanika z „Metalowca”, trzebniczanina oddanego rodzinie, pracy
i paraﬁi. W dziale „Wpisani w dzieje
regionu” Barbara Kołodziejczykowa przypomina „Trzebnicki kamień
milowy” – ks. prof. Antoniego Kiełbasę, Alicja Stręk-Tworek wspomina
druha Andrzeja Launera z Obornik
Śl., a Zbigniew Lubicz-Miszewski
i Wiesława Kucięba nauczyciela matematyki Wacława Grzemskiego.
W dziale „W kręgu kultury” Barbara
Kołodziejczykowa opisuje historię
i działalność Duszpasterstwa Nauczycieli i Wychowawców w Trzebnicy (a szczególnie ciepło kreśli

sylwetkę „spiritus movens” tego
duszpasterstwa – ks. Antoniego), Alicja Stręk-Tworek opisuje organizację
i przebieg wizyty dzieci z Kazachstanu w Trzebnicy, a Wojciech Kowalski
organizację Wieczorów Lisztowskich
w Trzebnicy w latach 1994-2012.
Władysław Ruszkiewicz przypomina
najważniejsze wydarzenia z lat 1957-1958. Magda Szymańska opracowała
indeksy wszystkich XVII wydanych
kolejnych „Brzasków”. Na zakończenie Wiesława Kucięba prezentuje
kronikę powiatu trzebnickiego z lat
2008-2009.
Zachęcamy czytelników do lektury tego rocznika. Na pewno kolejny
„Brzask” będzie ciekawy nie tylko
dla historyków, ale i dla młodzieży
szkolnej, pionierów i mieszkańców
Trzebnicy.
Każdy kolejny „Brzask” wydajemy
przy życzliwym wsparciu burmistrza
gminy i trzebnickiego samorządu.
Jeśli będziemy umieli docenić bogactwo naszej historii i ocalimy dziedzictwo tylu pokoleń, to tym większy
potencjał przyszłości przekażemy
następnym pokoleniom. Brzask jest
dostępny w Muzeum Regionalnym
– w ratuszu trzebnickim i w księgarni w rynku.
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„Ciuchcia” obchodzi 115-lecie

1 lipca 1898 r. otwarto linię kolejki
wąskotorowej na odcinku Wrocław-Trzebnica. Trzy miesiące później
uruchomiono połączenie do Prusic.
Rozstaw szyn wynosił 75 cm. W Prusicach linia łączyła się z Kolejką
Żmigrodzko-Milicką. Z Wrocławia
do Trzebnicy kursowały 3-4 pociągi dziennie. Tabor kolejki stanowiło
9 parowozów, 24 wagony osobowe
i ponad 110 wagonów towarowych.
Ciuchcia kursowała 98 lat (do 1991 r.).
O Kolejce Wrocławsko-Trzebnicko-Prusickiej pisał w Brzasku VII-VIII
z 2000 r. dr Janusz Gołaszewski. Od
dawna członkowie zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej
marzyli o przywróceniu do życia
tej kolejki, lub o ocaleniu pamiątek
– zdjęć, dokumentów, wspomnień
dotyczących naszej „Ciuchci”. Wiele wysiłku TMZT również włożyło
w walce o ocalenie infrastruktury
linii kolei szerokotorowej Wrocław-Psie Pole-Trzebnica i do reaktywo-

wania linii kolejowej, po której teraz
kursują piękne szynobusy (o 120-rocznicy powstania tej kolei pisał dr
J. Gołaszewski w Brzasku XV-XVI
z 2009 r.).
Pierwsze inauguracyjne spotkanie
„pasjonatów” kolejki wąskotorowej
z inicjatywy Tomasza Łamasza odbyło się w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej, w trzebnickim ratuszu 7 marca 2013 r.
Uczestniczyło w nim 11 osób, w gronie których oprócz członków zarządu TMZT m.in. znalazł się również
brat Marcin Wojtczak, Piotr Żmuda,
Sylwester Nowakowski i Grzegorz
Chandoha, który z grupą entuzjastów, powołał do życia „Bieszczadzką
Kolejkę Leśną Cisna-Majdan”.
W sobotę 6 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie miłośników dawnej
trzebnickiej ciuchci. Uczestniczyło
w nim 17 osób, a wśród nich m. in.:
sekretarz trzebnickiej gminy Daniel
Buczak, grupa mieszkańców Wę-

grzynowa, członków Grupy Odnowy Wsi, z panią sołtys Małgorzatą
Kralką. Były tam także osoby bardzo
blisko z „Ciuchcią” związane: Marek
Rosiński (kiedyś maszynista) i Irena
Bromirska, która przekazała do muzeum dokumenty związane z pracą
„na ciuchci” swego, zmarłego męża
Józefa Bromirskiego. Uczestnicy
obejrzeli ﬁlm nakręcony w 1991 r.,
obrazujący ostatni, pożegnalny kurs
wąskotorówki z Trzebnicy przez Żmigród i Milicz do Sulmierzyc.
Wiele miejsca poświęcono planowanemu rajdowi trasą trzebnickiej
ciuchci, który będzie prowadził
z Trzebnicy do Węgrzynowa. Ponieważ droga dawnej kolejki jest od
bardzo dawna nieużytkowana, burmistrz Marek Długozima zadeklarował pomoc w realizacji przedsięwzięcia.
Klub Entuzjastów Trzebnickiej Kolejki Wąskotorowej (KETeKaWu)
działa przy TMZT, a funkcję prezesa

pełni Tomasz Łamasz.
Kolejne spotkanie entuzjastów odbyło się w czwartek 9 maja w Muzeum
Regionalnym w Trzebnicy. Grzegorz
Chandoha zaprojektował i wykonał
logo, planszę oraz ankiety dla członków. Wypełniło je już 10 osób. Tomasz Łamasz przyniósł do Muzeum
pierwsze eksponaty na wystawę: tablicę końcową składu kolejowego pociągu, podkładkę stabilizującą szynę
wraz ze śrubą i szpilę przechodzącą

przez podkład drewniany lub betonowy.
Prosimy sympatyków „ciuchci”
o pomoc w gromadzeniu wszelkich
pamiątek – zdjęć, wspomnień, dokumentów związanych z „Ciuchcią”.
Muzeum Regionalne jest czynne we
wtorki, czwartki i soboty w godz.
12.00- 16.00, tel. 71 387 21 62, e-mail:
tmzt@op.pl
Zbigniew Lubicz - Miszewski

Obchody 115 rocznicy otwarcia linii kolejowej Wrocław-Trzebnica
Rajd trasą kolejki wąskotorowej – wspomnienie / sobota 27 lipca 2013 r.

Będzie to impreza zorganizowana
dla mieszkańców Gminy Trzebnica
oraz zaproszonych gości. Głównymi
organizatorami są: Gmina Trzebnica
oraz TMZT, a współorganizatorami:
TCKiS, ZGK ERGO. „Komandorem”
rajdu jest Tomasz Łamasz.
Po przemarszu i poczęstunku osoby,
które uczestniczyły w rajdzie zostaną dowiezione do Trzebnicy specjalnie podstawionymi autokarami.
Z okazji 115-rocznicy otwarcia linii
kolejowej Wrocław-Trzebnica na
trzebnickim rynku będzie eksponowana wystawa plenerowa dla mieszkańców gminy. Uczestnicy rajdu
maszerować będą i śpiewać (piosenki o tematyce kolejowej) przy akom-

Ciuchcia
Wrocławskie środowisko literackie przeżywało swoje dobre
i urodzajne dni. „Czwartki Literackie” gromadziły stale liczną
widownię. Spotkania najczęściej
prowadził Tadeusz Lutogniewski
– zawsze starannie przygotowany i nienagannie ubrany. Nowe
książki przedstawiali miejscowi
pisarze oraz zapraszani goście,
byli wśród nich autorzy książek,
które sprzedawano spod lady.
Wspólnie z Mietkiem często braliśmy udział w tych spotkaniach,
co nie było sprawą prostą ani łatwą. Ostatni autobus odjeżdżał

paniamencie harmonii i gitary. Dla
dzieci będą przygotowane specjalne niespodzianki. W Muzeum Regionalnym będzie czynna wystawa
prezentująca zdjęcia, dokumenty,
wspomnienia i zachowane pamiątki
związane z trzebnicką kolejką wąskotorową. Zapraszamy do wzięcia
udziału w rajdzie całymi rodzinami i wszystkich zainteresowanych.
Ciuch-ciuch czuwaj!
Doktor Jerzy Bogdan Kos w książce
„Ślady na ziemi”, w szkicu do portretu Mieczysława Miszewskiego
opublikował swoje wspomnienie
o „Ciuchci”.

z Dworca Nadodrze kilka minut
po dwudziestej drugiej. Często ze
spotkań literackich wracaliśmy
„ciuchcią”, która przyjeżdżała na
stację Trzebnica Zdrój około drugiej w nocy, po prawie dwugodzinnej podróży. Wczesną jesienią
i wiosną takie nocne podróże były
pełne uroku – najczęściej, przy
dobrej pogodzie, siedzieliśmy na
zadaszonych platformach, jakie
znajdowały się po obu stronach
wagonów, z nogami wspartymi
na stopniach. Pociąg toczył się
powoli, mijając sady, pola i zagajniki, co pewien czas przystając w miejscach oznaczonych
tablicami informacyjnymi. Niekiedy, przy dłuższym postoju,
zeskakiwaliśmy ze schodków na

W kręgu wydarzeń rocznicowych
LEONTYNA GĄGAŁO

1 maja 1224 r. Henryk I Brodaty lokował należącą do klasztoru
Trzebnicę, jako miasto na pra-

Część I:
Sala kinowa Trzebnickiego
Centrum Kultury i Sportu
ul. Prusicka 12
- godz. 11.00 - prelekcja dr
Janusza Gołaszewskiego
– dyrektora Archiwum
Państwowego we Wrocławiu – autora książki o wąskotorowej kolejce wrocławsko-trzebnickiej.
- Wyświetlenie ﬁlmu o ostatnim kursie kolejki wąskotorowej w 1991 roku.
- Prezentacja fotograﬁi dawnej kolejki.

Część II:
Oﬁcjalne otwarcie rajdu:
- Przejście na teren stacji dawnej kolejki – „Trzebnica
Gaj”, ul. Milicka.
- Okolicznościowe przemówienia.
- Uroczyste otwarcie rajdu.
- Rajd po wyznaczonej trasie szlakiem trzebnickiej kolejki wąskotorowej – z ul. Milickiej – Trzebnica Gaj
przez stację „Trzebnica Zdrój” do wzgórza „Wiszniak” koło Węgrzynowa (granica Gminy Trzebnica).
- Poczęstunek.

trawiaste perony i siadaliśmy na
skarpach i nasypach rowów. Parowozik pracowicie sapał, z wysiłkiem pokonywał wzniesienia
i toczył się żwawo po zboczach,
ku dolinom. Zgoła inna sytuacja
była zimą, zwłaszcza kiedy mróz
wybielił szyby, a podmuchy chłodu wdzierały się przez wszystkie
szczeliny. Pośrodku niewielkiego
wagonu stał piecyk z rurą sterczącą ponad dachem. Obok piecyka stała obita blachą skrzynia
wypełniona węglem. Podróżni
siedzący bliżej piecyka co pewien
czas otwierali drzwiczki, skrobali
łopatką po dnie skrzyni i wsypywali węgiel do piecyka. Do dzisiaj
pamiętam pełganie ognia w popielniku, taniec świateł na ścia-

nach i trzeszczenie pękających
bryłek węgla.
Niekiedy podróż „ciuchcią” dostarczała mocniejszych wrażeń:
pociąg nagle zatrzymywał się
w szczerym polu zakopany w zaspie albo z łoskotem przystawał
uderzając kołami w drewniane
progi. Zazwyczaj po chwili roz-

legało się wówczas wołanie maszynisty: Józek, obudź obywateli
pasażerów, niech się łapią za łopaty! A kobiety niech herbatę nastawią!
Zbigniew Lubicz-Miszewski

wie polskim i bardzo dokładnie wytyczył jego granice, które
oznaczył ośmioma palami oraz
niezbyt wielkim rowem. Natomiast mieszkańców tego miasta,
zwolnił od ciężarów prawa książęcego i określił wysokość opłat
targowych oraz ceł od towarów
przywożonych na targ do Trzebnicy. Jednak lokacja ta nie otwierała jeszcze drogi do utworzenia
samorządu miejskiego. Na ten akt
trzeba było czekać do 1250 r., kiedy to Trzebnica została lokowana
na prawie niemieckim na wzór
Środy Śląskiej.
W 2001 r. z okazji 800. rocznicy
przejęcia rządów na Śląsku przez
Henryka I Brodatego – z inicjatywy Towarzystwa Miłośników
Ziemi Trzebnickiej – została zorganizowana młodzieżowa impre-

za plenerowa pod hasłem „Znaki
przeszłości” dla upamiętnienia
oznakowania granic Trzebnicy
w 1224 r. przez księcia Henryka

Brodatego, podczas której wbito
osiem pali w symboliczną granicę
miasta.
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Życzę słońca, śpiewu ptaków
i spokoju duszy,
Życzę pogodnych dni
i radosnych spotkań,
miłego dumania w fotelu,
oraz samych najpiękniejszych dni.
Kochanej mamie

Kazimierze
Sokołowskiej
z okazji Dnia Matki
życzy syn Jarek z żoną

Żyj tak aby każdy kolejny dzień
był niesamowity i wyjątkowy.
Wypełniaj każdą chwilę tak
aby potem wspominać ja z radością.
Czerp energię ze słońca,
kapiącego deszczu i uśmiechu innych.
Szukaj w sobie siły,
entuzjazmu i namiętności.
Żyj najpiękniej jak umiesz.
Po swojemu. Spełniaj się.
Z okazji 40.urodzin

Izabeli Wysota,

Cztery dyszki już na karku,
tyleż ﬂaszek stoi w barku,
i przyjaciół tyle będzie
nigdy żyć nie będę w biedzie.
Jak zmożemy te ﬂakony,
każdy wróci do swej żony,
za rok także się spotkamy
znowu Jubilata mamy.
Znów okrągła jest rocznica
tylko jedna więcej świca.

Niech całe Mamy
życie płynie
Jak ten strumyk, co
w dolinie
Wciąż po kwiatach szemrze
z cicha,
A swe szczęście pij
z kielicha!
Dla mamy

Haliny Winnickiej

Marcinowi Janickiemu
z okazji 40. urodzin
wszystkiego co najlpiękniejsze życzą
Gośka z Krzysztofem

wszystkiego co najlepsze
życzą Monika, Iwona
i Krzysiek z małżonkami

Życzymy Ci prawdziwych przyjaciół,
niewyczerpanych pokładów energii, uśmiechu na co dzień, błyskotliwych ripost,
pozycji liderki, samych pozytywnych emocji, niezmiennie zielonego światła, miejsca
w Księdze Rekordów Guinessa, nie
wieszającego się komputera,
zasięgu w każdym miejscu,
miejsca w historii, pakietu kontrolnego,
zdobycia Mount Everestu, ostatniego słowa, anielskiej cierpliwości
przy czytaniu tych życzeń i wszystkiego o czym tylko marzysz.

Za to, że zawsze jesteś przy mym boku
Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku
Za to, że dni moje tęcza malujesz
dziś Mamo z głębi serca Ci dziękuję.

Mamie

Irenie Zaczyńskiej
z okazji Dnia Matki
życzenia ślą Klaudiusz, Remigiusz
i Małgorzata z małżonkami.

Kochanej

Kindze Lesińskiej

wszystkiego co najpiękniejsze życzą
rodzica oraz brat z rodziną

z okazji 16. urodzin
samych pięknych dni
życzą rodzice

KRZYŻÓWKA
Osoby, które nadeślą lub dostarczą osobiście do
redakcji (TCKiS ul. Prusicka 12) rozwiązaną krzyżówkę wraz z załączonym kuponem, wezmą
udział w losowaniu nagrody pieniężnej w wysokości 50 zł.
Zwycięzca otrzyma także proszek do prania ufundowany przez właściciela sklepu CHEMIA Z NIEMIEC.
Wystarczy, że zgłosi się z dowodem oraz swoim
nazwiskiem w Panoramie Trzebnickiej na ulicę
Polną 19.

CHEMIA
z NIEMIEC
Trzebnica

ul. Polna
tel.

19a

71 738 23 32
604 713 173

zapraszamy

KUPON KRZYŻÓWKOWY
dwutygodnika NR 8(32)
imię i nazwisko

telefon

DWUTYGODNIK SAMORZĄDOWY GMINY TRZEBNICA

NAKŁAD

10 000
egzemplarzy

WYDAJE: Trzebnickie Centrum Kultury
i Sportu, ul. Prusicka 12.
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Rozwiązanie z numeru 7
Nagrodę w wysokości 50 zł za rozwiązanie krzyżówki
otrzymuje:

Jadwiga Ziętek
Nagroda do odebrania w sekretariacie TCKiS.
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Masłovia Masłów wygrała z Sokołem
Podczas 18. kolejki rundy wiosennej dolnośląskiej IV ligi
drużyna, Masłovia Masłów zmierzyła się z zespołem Sokół Sokołowice. Drużyna z Masłowa wygrała spotkanie
z dwu bramkową przewagą. Mecz rozegrano na boisku
naturalnym w Masłowie w dniu 19 maja.
KINGA BAUMGART

Spotkanie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 11 w niedzielę.
Drużyny w dobrych nastrojach
wybiegły na boisko. Od pierwszych minut meczu drużyny
bardzo mocno rywalizowały ze
sobą o każde prowadzenie piłki.
Zawodnicy Masłowa od początku
spotkania, aż do jego zakończenia dominowali na boisku. Jako
pierwszy piłkę do bramki skierował zawodnik drużyny z Masłowa, Norbert Dudek. Świetna gra
w ataku naszej drużyny sprawiła,
że już kilka minut później kolejnego gola dla naszych zdobył

Kamil Tereniuk. Bez wątpienia
pierwsza połowa spotkania została zdominowana przez Masłovię.
Do wyniku 2:0 w pierwszej połowie bardzo mocno przyczynił się
bramkarz naszej drużyny, Dawid
Śliwka, który co rusz odpierał
nasilające się ataki drużyny przeciwnej. Zawodnicy na przerwę
schodzili solidnie wycieńczeni,
gdyż temperatura na dworze była
bardzo wysoka, słońce dopiekało
do końca spotkania.
Po gwizdku sędziego wystartowała druga część spotkania,
zawodnicy Sokoła przystąpili
do niej mocno zdeterminowani
co zaowocowało w 54. minucie

spotkania celnym strzałem gości. Kolejne minuty spotkania
przebiegały w atmosferze silnej
rywalizacji, zawodnicy drużyny
przeciwnej zasypywali bramkę
naszego goalkeepera strzałami,
które szczęśliwie wybraniał, aż do
zakończenia spotkania. W drugiej połowie obaj trenerzy zdecydowali się na zmiany, w każdej
z drużyn wymieniono jednego
zawodnika. Pod koniec spotkania, kiedy już wydawać by się mogło, że mecz jest rozstrzygnięty na
korzyść naszej drużyny, bramkę
zdobył zawodnik z numerem 12,
Marcin Zajączkowski. Spotkanie
po zaciętej walce zakończyło się
wynikiem 3:1 dla zawodników
Masłovii Masłów.
Mimo iż w dzień rozgrywania
spotkania w okolicznej miejscowości Cerekwica trwały komunie, publiczność zjawiła się dosyć
tłumnie. Co najciekawsze, większa liczba kibiców towarzyszyła

Spotkanie przebiegało w atmosferze silnej rywalizacji.

drużynie gości, która przyjechała do nas aż spod Oleśnicy. Nie
zmienia to jednak faktu, że okoliczni kibice swoim zaangażowaniem w doping pomogli wygrać
to spotkanie Masłovi Masłów.

Skład drużyny Masłovia Masłów:

Dawid Śliwka, Tomasz Gorazdowski, Łukasz Cierniak, Damian Cichoń, Mateusz
Masztalerz, Kamil Tereniuk (1), Marcin
Tereniuk, Norbert Dudek (1), Marcin
Szałapski, Łukasz Paluszkiewicz, Paweł
Karyś, Marcin Zajączkowski (1), Roman
Karyś.

Mecz o Puchar Sołtysa Nowego Dworu
Już po raz drugi z rzędu mieliśmy okazję uczestniczyć w corocznym Meczu o Puchar
Sołtysa Nowego Dworu, który tradycyjnie odbywa się w długi weekend majowy.
W tym roku wydarzenie przypadło na 4 maja. Mimo iż pogoda przez kilka poprzednich dni nie napawała optymizmem, w dzień meczu dopisała jego organizatorom
i biorącym w nim udział zawodnikom.
Zaplanowany początkowo na 3
maja mecz, odbył się z jednodniowym opóźnieniem z racji na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Do ostatniej chwili nie było
pewne, czy mecz uda się rozegrać,
jednak po kilku dniach nieustających opadów deszczu nad Nowym Dworem zaświeciło piękne
słońce. Zawodnicy na boisku stawili się punktualnie o godzinie
17, wtedy też wystartowały zawody. Warunki panujące na murawie z całą pewnością nie należały do najłatwiejszych, w chwili
rozpoczęcia spotkania na boisku
w dalszym ciągu zalegała woda.
Nie zraziło to jednak zawodników przed rozegraniem meczu.
Uczestników podzielono na dwie
drużyny, na boisku zmierzyli się
ze sobą Młodsi i Starsi mieszkańcy Nowego Dworu. Już od samego
początku spotkania na prowadzenie wysunęła się drużyna Starszych, utrzymując wypracowaną
przewagę aż do końca spotkania.
Obydwie drużyny dopingowali
kibice, który tłumnie przybyli,
aby wspierać swoich przyjaciół
i sąsiadów. Szczególnym uzna-

niem kibiców cieszyła się postawa
bramkarzy obu drużyn, którzy
w swoich polach przedbramkowych mieli morze wody, a mimo
to, raz za razem wybraniali coraz
to trudniejsze zagrania. Spotkanie od samego początku przebiegało w atmosferze przyjaźni
i doskonałej zabawy. Pomimo
trudności jakie pogoda spłatała
zawodnikom, każdy z nich stanął
na wysokości zadania i dał z siebie wszystko, aby tylko dopomóc
swojej drużynie. Mecz zakończył
się wynikiem 7 do 2 na korzyść
drużyny starszych.

Inicjatywa zorganizowania zawodów wyszła tak jak w roku
ubiegłym od Sołtysa wsi Nowy
Dwór. Puchar, zaprojektowany
i wyrzeźbiony przez mieszkańca gminy Trzebnica Krzysztofa
Lewczaka, został ufundowany
przez sołtysa Marka Paszkota.
Wręczenie Pucharu, który jest
nagrodą przechodnią odbyło się
po zakończeniu meczu. Wtedy
też wszyscy zgromadzeni goście
udali się na zabawę, aby jeszcze
bardziej zintegrować się z nowymi mieszkańcami wsi, a także
po to aby świętować zwycięstwo

Zwycięzcy meczu - Drużyna Starszych z Pucharem Sołtysa.

Miła wizyta na trzebnickim stadionie
PATRYCJA KRÓL

W czwartek 16 maja w godzinach
popołudniowych na Trzebnickim
Stadionie Fair Play Arena mieliśmy niespodziewanych gości.
Na naszym obiekcie przez kilka
godzin ćwiczył swoich dwóch
podopiecznych – Marcina Marciniszyna i Łukasza Krawczuka
– trener Józef Lisowski.
Twórca wielu sukcesów w polskiej
lekkiej atletyce traﬁł do Trzebnicy przypadkiem. W związku ze

zlotem Harleyowców, który odbywał się we Wrocławiu w dniach
16 – 20 maja, uniemożliwiony był
dostęp do wrocławskiego stadionu. Zbliżające się zawody ligowe
w Białymstoku oraz późniejsze,
w Wielkiej Brytanii, wymusiły na
wrocławskim szkoleniowcu konieczność przeprowadzenia treningu w innym miejscu.
- Gdy zadzwoniłem na numer
telefonu podany na stronie internetowej Trzebnickiego Centrum
Kultury i Sportu spotkało mnie
miłe zaskoczenie. Okazało się, że

wejście na stadion jest nieodpłatne, a obiekt ma bardzo dogodną
lokalizację i jest dobrze przygotowany do treningów – powiedział
w rozmowie telefonicznej trener.
Być może taka wizyta wróży pozytywne zmiany w kierunku rozwoju lekkiej atletyki, z której niegdyś słynęła Trzebnica. W końcu
sam trener Lisowski przyznał, że
wielu zawodników odnoszących
wielkie sukcesy na sportowej arenie pochodzi z niedużych miejscowości, w których kładło się
większy nacisk na tę dyscyplinę

Młodsi kontra starsi mieszkańcy Nowego Dworu.

jednej z drużyn. Po zakończeniu
spotkania zapytaliśmy organizatora, skąd wziął się pomysł organizowania Meczu o Puchar Sołtysa, a także o to, czy w przyszłym
roku tradycja w dalszym ciągu
będzie podtrzymywana. -Wzorem lat ubiegłych kiedy jeszcze
mieliśmy stare boisko rozgrywaliśmy coroczne mecze, Żonaci na
Kawalerów, potem boisko w Nowym Dworze zostało zlikwidowane i na wiele lat nasza tradycja
zaginęła. Od kilku lat posiadamy
piękne nowe boisko wybudowane na potrzeby drużyny Polonia
Trzebnica, z którego chętnie korzystamy. Po moim objęciu urzędu sołtysa Nowego Dworu postanowiliśmy wraz z radą sołecką
powrócić do dawnej tradycji, ale
pod inną nazwą. W przyszłym
roku planujemy kontynuować naszą tradycję w dalszym ciągu, ale
chcemy rozszerzyć ją na sąsiednie
wioski, aby się z nimi lepiej zin-

tegrować. Z pomocą burmistrza
Marka Długozimy planujemy wybudować przy boisku sportowym
piękną wiatę, która nam będzie
służyła do organizowania właśnie
takich imprez, aby zła pogoda
nie mogła nam już popsuć dobrej
zabawy – powiedział sołtys wsi
Nowy Dwór, Marek Paszkot.
Drużyna Starszych: Piotr Paszkot, Leszek Puzio, Marek Paszkot, Artur Mikołajów, Edward
Wieczorkiewicz, Łukasz Marciniec, Jacek Kumor, Radosław
Muś, Bartosz Cepiel, Artur Pilski,
Mateusz Muś, Mariusz Napieraj,
Sebastian Malchrzycki,
Drużyna Młodszych: Dominik
Muś, Mateusz Wieczorkiewicz,
Adrian Grudzień, Łukasz Grudzień, Sławomir Forberger, Kamil
Kasperek, Paweł Kasyk , Kamil
Jarząb, Damian Góral, Jarosław
Muś , Ryszard Garliński
Sędziował: Marcin Kasperek

sportu.

fot. PAP

KINGA BAUMGART
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Nie mieli sobie równych
Po raz pierwszy w 37. sezonie amatorskiej ligi koszykówki WRONBA Trzebnickie drużyny wygrały wszystkie rozgrywane mecze. W 9. i 10. kolejce
Trzebniczanie rozegrali aż sześć spotkań, we wszystkich meczach pokonując swoich rywali.
KINGA BAUMGART

Na przełomie dwóch kolejek
WRONBA, rozgrywanych pomiędzy 11 a 19 maja, na parkietach
ligi wystąpiły wszystkie trzebnickie drużyny. 9. kolejka przypadła w dniach 11-12 maja, jako
pierwsi mecz rozegrali wówczas
B.C. Trzebnica. Nasi zmierzyli się
z liderem swojej grupy, drużyną
Fallimagni, która niezmiennie
od kilku kolejek zajmuje w tabeli
miejsce pierwsze. Obecnie B.C.
Trzebnica są w klasyﬁkacji grupy
D na miejscu trzecim. Pojedynek przeciwko Fallimagani nasi
zakończyli wygraną 52:38. Drużyna B.C. w pierwszych dwóch
kwartach wysunęła się mocno
na prowadzenie, nie dając swoim
przeciwnikom w kwarcie trzeciej
i czwartej wystarczająco dużo
czasu na odrobienie straconych
punktów. Po stronie trzebniczan
najlepiej punktującym zawodnikiem spotkania został Bartłomiej
Konopacki, który dla naszej drużyny zdobył aż 15 punktów.
Tego samego dnia, mecz przeciwko MKS Gwardia rozegrała
drużyna Promilki Trzebnica.
Bez wątpienia był to dotychczas
najlepszy mecz naszej druży-

ny. Promilki wygrali spotkanie
z druzgoczącą przewagą, 76:36.
Wynik ten drużyna zawdzięcza
świetnej dyspozycji swoich graczy: Przemysława Jaremkiewicza,
Pawła Fijała, Daniela Słomskiego
oraz Marcina Ciszewskiego, którzy w meczu zdobyli średnio po
16 oczek. Drużynie przeciwnej
ani razu nie udało się wyrównać
wyniku a tym bardziej wyjść na
prowadzenie. Jeżeli zawodnikom
Promilków uda się zachować tak
doskonałą formę na kolejne spotkania, być może już niedługo
awansują z ostatniego miejsca
w tabeli grupy M.
Jako ostatni w 9 kolejce mecz rozegrali DiTRojt Flinstons. Nasi
rozegrali spotkanie przeciwko
drużynie 3buty.pl. Mimo, iż zawodnicy Flinstonsów przegrali pierwszą kwartę, spotkanie
w dalszej części było bardzo wyrównane. Zawodnicy wymieniali się niemalże punkt za punkt.
Obie drużyny zanotowały na
swoim koncie po dwie wygrane oraz dwie przegrane kwarty.
Mimo wielu trudności spotkanie zakończyło się szczęśliwie na
korzyść naszych, niewielką przewagą 47:43. Dla drużyny DiTRojt
Flinstons dużym utrudnieniem

był brak dwóch najlepiej punktujących zawodników drużyny, Damiana Kruszony oraz Grzegorza
Frani. Podczas tego spotkania,
na swoim koncie, największą liczbę oczek odnotowali Krzysztof
Stangenberg (18) i Paweł Piosik
(15), dając tym samym wygraną
swojemu zespołowi.
W kolejnym tygodniu, pomiędzy
17 a 19 maja odbyła się 10 kolejka
WRONBA, w niej również wzięły
udział trzy drużyny z Trzebnicy. Pierwszy mecz rozegrali B.C.
Trzebnica przeciwko Powerman
Sport, zaliczając tym samym kolejne zwycięstwo. Mecz zakończył
się wynikiem 57:53 na korzyść
naszych. Zdecydowana część
meczu była bardzo wyrównana,
drużynie Powerman Sport udało
się wygrać jedynie drugą kwartę.
Pozostałe kwarty zostały zdominowane przez naszych zawodników. Podczas meczu wspaniałą
frekwencją w oddawanych rzutach wykazał się najlepszy zawodnik tego spotkania Kamil Podrygajło, notując na swoim koncie
100% skuteczności w rzutach za 3
punkty. a także 71% w oddanych
rzutach za jeden punkt.
Kolejną drużyną rozgrywającą
pojedynek na parkietach WRONBA byli Zadymki Trzebnica, którzy zmierzyli się z drużyną OKC.
Zadymki wygrali to spotkanie
z ogromną przewagą punktową,
naszym udało się wygrać 66:27.
Wygrane spotkanie przeciwko drużynie OKC dało naszym
awans na pierwsze miejsce w tabeli grupowej. Po raz pierwszy

Zadymki są wyżej punktowani
niż drużyna DiTRojt Flinstons,
która do niedawna była liderem tej
grupy. Największy wkład w wygraną Zadymków mieli zawodnicy: Arkadiusz Widurski (15) oraz
Grzegorz Krzysztoﬁk (18). Jest to
do tej pory najwyższa wygrana
naszej drużyny, spotkanie zakończyło się przewagą 41 punktów
nad drużyną przeciwną.
Ostatnie spotkanie 10 kolejki
przypadło na 19 maja, kiedy to
zawodnicy DiTRojt Flinstons
wystąpili przeciwko drużynie
Birsów. Największe znaczenie
dla przebiegu spotkania miała
trzecie kwarta, to podczas niej
drużynie z Trzebnicy udało się
zdobyć duże prowadzenie. Pozostałe kwarty były bardziej wyważone, podczas ich trwania żadnej
z drużyn nie udało się wysunąć
na znaczące prowadzenie. Najlepiej punktującym zawodnikiem
podczas tego spotkania, a także
spośród wszystkich rozegranych
przez Trzebniczan w 9 i 10 kolejce spotkań, został okrzyknięty
Grzegorz Frania, który dla swojej
drużyny zdobył aż 24 punkty, do-

kładając do tego 5 zbiórek i 4 asysty. Wygrana nie dała drużynie
Flinstonsów awansu na wyższe
miejsce w tabeli, w dalszym ciągu
drużyna zajmuje trzecie miejsce
w tabeli grupy L, zaraz za 3buty.
pl oraz Zadymki Trzebnica.
B.C. Trzebnica – Przemysław Tereniuk, Bartosz Walczak, Michał
Zych, Bartłomiej Podrygajło, Kamil Podrygajło, Bartłomiej Konopacki, Michał Krupa, Paweł Wywiał, Grzegorz Chabiński.
Promilki Trzebnica – Przemysław
Jaremkiewicz, Marcin Hrycaj, Jacek Bartosik, Paweł Fijał, Daniel
Słomski, Marcin Ciszewski.
DiTRojt Flinstons – Krzysztof
Stangenberg, Paweł Piosik, Tomasz Obroca, Krzysztof Adamczyk, Marcin Massalski, Rafał
Stępkowski, Grzegorz Rajca, Piotr
Płuciennik, Grzegorz Frania.
Zadymki Trzebnica – Tomasz Widurski, Mateusz Jakusek, Bartosz
Omiecina, Arkadiusz Widurski,
Grzegorz Krzysztoﬁk, Piotr Misiak, Paweł Kozioł, Marcin Zarzeczny, Kamil Szczepański, Bartosz Jarekiewicz.
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DiTRojt Flinstons

67:57
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Wzmocniona Polonia II wygrywa w Skarszynie
Mecz, który odbył się w niedzielę 19 maja o godzinie 15 na boisku w Skarszynie,
był z rodzaju tych - my atakujemy, a oni zdobywają bramki. Tak właśnie swój
występ mogą podsumować gospodarze tego spotkania, które dla postronnego widza okazało się przyjemnym dla oka widowiskiem.
SEBASTIAN HAWRYLISZYN

Sparta od początku tego spotkania zaatakowała przeciwnika, jednak w jej ofensywnej grze
brakowało tego, czego brakuje od
samego początku rundy rewanżowej - dobrego pomysłu na wykończenie akcji, a co za tym idzie,
skuteczności. Gospodarze próbowali, a przyjezdni kontratakowali, co zaowocowało bramką na 1:0
zdobytą przez Marcina Synowca.
Dzięki ambitnej grze, Sparcie
udało się odrobić straty. Bramkę do szatni strzelił grający z 10
na plechach Jarosław Kotwicki.
NAZWA

Po przerwie obraz gry nie uległ
zmianie, gospodarze szturmowali
nieskutecznie bramkę, goście wyczekiwali na swoje sytuacje. Dało
się zauważyć lepszą kulturę gry
zawodników Polonii II, których
szeregi na ten mecz wzmocnili
niektórzy gracze pierwszej drużyny. Po jednej z kontr, zawodnik gości został sfaulowany przed
polem karnym, sędzia podyktował rzut wolny, który na bramkę
zamienił Bartosz Mazur. Chwilę
później kolejny wolny, kolejny
strzał, zamieszanie pod bramką
i na 3:1 podwyższa Damian Miszczyk, praktycznie rozstrzygając

losy meczu. Sytuacje na boisku
mogła jeszcze zmienić czerwona kartka dla jednego z zawodników Polonii II, jednak pomimo usilnych starań gospodarzy,
którzy znów uwierzyli w swoje
możliwości, udało im się zdobyć
tylko kontaktowego gola. Po dynamicznej akcji, w polu karnym,
spod opieki obrońców uwolnił się
Adrian Marek, został sfaulowany,
sędzia podyktował karnego. Do
jedenastki podszedł Bartosz Sobieraj i pewnym strzałem pokonał bramkarza przyjezdnych.
Mecz zakończył się wynikiem 3:2
dla Polonii II Trzebnica, gospo-
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Bartosz Sobieraj strzelcem honorowej bramki.

darze mogą żałować niewykorzystanych szans i chyba pogodzić się
z końcem marzeń o awansie. Do
prowadzącej Iskry Pasikurowice
tracą już osiem punktów. W następnych pojedynkach Polonia
II podejmie u siebie lidera Iskrę
Pasikurowice, natomiast Sparta
zagra na wyjeździe z Lotnikiem
Twardogóra. Inna drużyna z regionu Błysk Kuźniczysko, został
rozgromiony 5:0 na boisku Groma Szczodrów, w następnej kolejce, podejmie u siebie wcale nie
łatwiejszego przeciwnika- Burzę
Godzieszowa.

rundy - skuteczności i chłodnej głowy. Nie może być tak, że stwarzamy
sobie dziesięć dogodnych sytuacji
i ich nie wykorzystujemy. Strzelamy
na siłę, na oślep. Brakuje nam treningu strzałów w warunkach zmęczenia, po ciężkim treningu. Tak jak ma
to miejsce podczas samych spotkań,
gdzie zawodnik po przebiegnięciu
z piłką kilkunastu metrów, musi
oddać silny, precyzyjny strzał na
długu tlenowym. Ale niestety jesteśmy tylko klubem amatorskim, nie
posiadam do dyspozycji na każdym
treningu wszystkich zawodników.
Drużyna jest też młoda, średnia wieku, to 23 lata, chyba jeszcze nie czas
myśleć o awansie. Może uda się nam
go zbudować w przyszłym sezonie.

1.

Iskra Pasikurowice

19

40

13

1

5

50-27

10

1

0

34-7

3

0

5

16-20

2.

Pogoń Syców

20

39

11

6

3

51-26

7

2

0

24-5

4

4

3

27-21

3.

Burza Godzieszowa

20

38

11

5

4

49-25

9

1

1

37-11

2

4

3

12-14

4.

Zenit Międzybórz

20

33

10

3

7

46-44

7

2

1

30-16

3

1

6

16-28

5.

Sparta Skarszyn

19

32

10

2

7

57-42

6

1

2

35-18

4

1

5

22-24

6.

Plon Gądkowice

20

30

10

0

10

57-44

6

0

4

36-20

4

0

6

21-24

7.

Orzeł Prusice

20

29

9

2

9

42-44

6

1

3

21-17

3

1

6

21-27

8.

Błysk Kuźniczysko

18

29

9

2

7

44-45

5

2

2

26-20

4

0

5

18-25

Burza Godzieszowa

4-1

Barycz Milicz

19 maja, 11:00

9.

Grom Szczodrów

20

27

7

6

7

43-44

6

2

3

31-25

1

4

4

12-19

Grom Szczodrów

5-0

Błysk Kuźniczysko

19 maja, 15:00

20

24

6

6

8

26-25

4

4

2

16-11

2

2

6

10-14

Iskra Pasikurowice

2-1

Barycz Sułów

19 maja, 15:00

10. Barycz Milicz

Po meczu powiedzieli:
Jerzy Wojtasik trener Sparty:
- W naszej dzisiejszej grze brakowało
tego, czego brakuje nam od początku

11. Barycz Sułów

20

23

7

2

11

41-42

6

0

4

24-18

1

2

7

17-24

Sparta Skarszyn

2-3

Polonia II Trzebnica

19 maja, 15:00

12. Pogoń Cieszków

20

20

5

5

10

32-68

4

3

2

20-18

1

2

8

12-50

Orzeł Prusice

3-0

Lotnik Twardogóra

19 maja, 15:00

13. Polonia II Trzebnica

20

16

5

1

14

28-54

3

0

7

13-24

2

1

7

15-30

Plon Gądkowice

9-0

Pogoń Cieszków

19 maja, 11:00

14.

20

11

2

5

13

30-66

1

4

4

13-26

1

1

9

17-40

Zenit Międzybórz

1-1

Pogoń Syców

19 maja, 11:00

Lotnik Twardogóra

29

trzebnica.pl | facebook.com/trzebnica

Trzy porażki z rzędu
Bardzo skomplikowała sobie sytuację w tabeli drużyna TSSR Polonii Trzebnica, przegrywając trzy ostatnie mecze ligowe. Porażki
1-2 w Zielonej Górze, 0-3 w Prochowicach i w ostatnią sobotę 1-2
z Bielawianką na własnym boisku, spowodowały że do końca sezonu będziemy drżeć o utrzymanie w III lidze.
Stelmet Zielona Góra
– Polonia Trzebnica
Poloniści w Zielonej Górze zaprezentowali się z bardzo dobrej strony, choć wynik na to nie wskazuje.
Pierwsi strzeliliśmy bramkę już
w ósmej minucie spotkania, lecz
szybko natknęliśmy się na dwie
celne riposty ze strony gospodarzy. Po przerwie Biało-Niebiescy
zagrali najlepsze 45 minut w tym
sezonie. Zdominowali lidera tabeli na jego boisku i tylko przez
brak skuteczności i szczęścia nie
wywieźli ze stolicy województwa
lubuskiego choćby punktu.
Prochowiczanka Prochowice
– Polonia Trzebnica
Również na zawsze bardzo ciężkim terenie w Prochowicach nie
powiodło się trzebniczanom.
Nasza drużyna, podobnie jak
w Zielonej Górze nie była zespołem słabszym od gospodarzy, ale
znowu brakło skuteczności. Prochowiczanka natomiast wykazała
się bardzo wysokim procentem
skutecznych akcji. Piłkarze gospodarzy stworzyli sobie cztery
dogodne sytuacje z czego trzy
zamienili na gole. Natomiast po
naszych strzałach piłka lądowała
na słupkach i porzeczkach bramki prochowiczan.

Polonia Trzebnica
– Bielawianka Bielawa
W ostatnio rozegranej, 26. kolejce
III ligi dolnośląsko-lubuskiej, Polonia podejmowała na Stadionie
Miejskim FAIR PLAY ARENA
w Trzebnicy Bielawiankę Bielawa.
Zespół z południa województwa
dolnośląskiego podobnie jak nasza drużyna walczy o utrzymanie.
Mecz ten był więc bardzo istotny
dla dolnych rejonów tabeli.
Spotkanie dobrze rozpoczęli gospodarze. W 30. sekundzie spotkania w sytuacji sam na sam
z bramkarzem gości znalazł się
Jakub Jakóbczyk, jednak traﬁł
wprost w dobrze wychodzącego z bramki golkipera z Bielawy.
Bielawianka odpowiedziała tym
samym trzy minuty później, ale
na jej drodze stanął świetnie interweniujący Karol Buchla. Po tej
obronie naszego kapitana Biało-Niebiescy przejęli inicjatywę.
Nasi przeważali. Świetny moment w 9. minucie miał Adrian
Bergier, który również znalazł
się w sytuacji jeden na jednego
z Patrykiem Janiczakiem, świetnie przelobował wychodzącego
bramkarza gości, jednak piłka
zrobiła kozła przed bramką i minęła ją tuż nad poprzeczką. Wydawało się, że gol dla naszych jest
tylko kwestią czasu. Swoje szanse
mięli Dariusz Zalewski i Woj-

TABELA III LIGI DOLNOŚLĄSKO-LUBUSKIEJ:

1.

RAZEM

Dariusz Zalewski pierwszy raz po powrocie do Trzebnicy wystąpił w wyjściowym składzie. Grał dobrze, jednak w 50. minucie odniósł kontuzje i został
zmieniony.

ciech Jankowski, niestety obaj
nieznacznie pudłowali. Wszystko
zmieniło się w 28. minucie gry.
Bielawianka przeprowadziła skuteczną akcję prawą stroną boiska.
Dośrodkowanie w pole karne, do
piłki dopada Paweł Zieliński i z
pięciu metrów mocnym, mierzonym uderzeniem nie daje szans
naszemu bramkarzowi. Po strzeleniu bramki bielawianie przejęli
inicjatywę na boisku. Ewidentnie
przy prowadzeniu grało im się
lżej. Przed przerwą stworzyli sobie jeszcze dwie sytuację, jednak
raz spudłowali, a raz na ich drodze stanął słupek.
Po zmianie stron licznie zgromadzona na trybunach publiczność
miała nadzieję, że nasi rzucą się
do odrabiania strat. Niestety,
stało się odwrotnie. Sześć minut
po przerwie goście strzelili drugą bramkę. Poloniści faulowali z lewej strony boiska. Goście
skutecznie wykonali stały fragment gry. Wrzutka piłki z rzutu

DOM

wolnego w nasze pole karne i w
zamieszaniu
podbramkowym
najlepiej odnalazł się napastnik
gości Paweł Ochota, który z najbliższej odległości pokonał bezradnego Karola Buchlę. W 69.
minucie spotkania trener Polonii
Piotr Adamczyk zmienił Radosława Bellę i wstawił w jego miejsce
bardziej ofensywnego zawodnika
- Macieja Fitowskiego. To była
dobra decyzja, bo od tego momentu to poloniści zaczęli dominować na boisku. Efektem tego
bramka Adriana Bergiera, który
świetnie uderzył głową z 11. metrów po dośrodkowaniu z lewej
strony boiska. Wydawało się, że
wszystko jest na dobrej drodze do
wyrównania. Niestety w dwie minuty po strzelonej bramce, nasz
zespół osłabił Krzysztof Suchecki. Obrońcy Polonii wyraźnie
puściły nerwy i w ciągu minuty
dostał dwie żółte kartki: jedną
za faul, a drugą za zachowanie
w stosunku do arbitra. Dwie żół-
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Nazwa

M

Pkt

Z

R

P

Bramki

Z

R

P

Bramki

Z

R

P

Bramki

Lechia Zielona Góra

25

68

22

2

1

77-18

13

0

0

42-10

9

2

1

35-8
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2.

Ślęza Wrocław

25

60

19

3

3

71-15

11

2

0

42-7

8

1

3

29-8

3.

Lechia Dzierżoniów

26

45

13

6

7

43-24

8

3

2

31-13

5

3

5

12-11

4.

Prochowiczanka
Prochowice

26

44

13

5

8

43-29

8

3

2

26-9

5

2

6

17-20

5.

Pogoń Świebodzin

25

39

11

6

8

46-35

6

3

4

24-17

5

3

4

22-18

2

6

2

0

0

5-1

2

0

0

0

2

1-5

6.

Ilanka Rzepin

25

39

11

6

8

43-35

9

2

2

26-11

2

4

6

17-24

7.

Foto-Higiena Gać

26

37

10

7

9

37-39

4

4

5

22-17

6

3

4

15-22

8.

Bielawianka Bielawa

25

35

9

8

8

38-34

5

5

2

19-13

4

3

6

19-21

9.

Promień Żary

25

33

9

6

10

36-45

5

3

4

17-19

4

3

6

19-26

1

1

0

1

0

2-2

10.

Piast Karnin

26

33

10

3

13

37-38

6

2

5

20-18

4

1

8

17-20

1

1

0

1

0

2-2

11.

Motobi Bystrzyca
Kąty Wrocławskie

25

29

8

5

12

30-35

5

2

5

16-15

3

3

7

14-20

12.

Polonia Trzebnica

26

27

8

3

15

32-59

5

1

7

16-33

3

2

8

16-26

3

6

2

0

1

6-2

13.

Sprotavia Szprotawa

26

27

7

6

13

29-38

5

2

6

17-15

2

4

7

12-23

4

6

2

0

2

5-6

14.

Orzeł Ząbkowice Śląskie

26

27

8

3

15

43-53

3

2

8

22-27

5

1

7

21-26

3

3

1

0

2

5-8

15.

Polonia/Sparta Świdnica

25

26

6

8

11

39-45

4

3

5

20-22

2

5

6

19-23

16.

Orzeł Międzyrzecz

26

3

0

3

23

10-112

0

3

10

6-42

0

0

13

4-70

te dały w efekcie czerwoną i musieliśmy kończyć mecz w dziesięciu. Paradoksalnie w osłabieniu
nasza drużyna wyglądała lepiej
niż grając w jedenastu. Dalej to
poloniści byli stroną przeważającą. W świetnej sytuacji znaleźli
się Fitowski i Psiurka, jednak nie
potraﬁli jej wykorzystać. Mimo
ambitnej walki i prób do samego
końca nie udało się nawet wyrównać i trzecia z rzędu porażka stała
się faktem. Jesteśmy co prawda
ciągle na bezpiecznym 12. miejscu w tabeli, ale wyprzedzamy
drużyny ze strefy spadkowej tylko lepszym bilansem bezpośrednich meczów, mając jednocześnie
tyle samo punktów co one.
Teraz przed nami dwa arcyważne mecze. W najbliższą sobotę
jedziemy do naszej imienniczki
ze Świdnicy, sześć dni później do
Trzebnicy przyjedzie Orzeł Ząbkowice Śląskie. Obie te drużyny
walczą z nami o utrzymanie. Będą
to pojedynki decydujące o pozostaniu w lidze. Gorąco wierzymy,
że nasi zawodnicy udźwigną ciężar odpowiedzialności i uratują
III ligę dla Trzebnicy.
TSSR Polonia Trzebnica – SKP
Bielawianka Bielawa 1-2
Adrian Bergier 71 – Paweł Zieliński 28, Paweł Ochota 51
Skład Polonii: Karol Buchla –
Dariusz Zalewski (Jacek Nawrot
50), Krzysztof Suchecki, Marcin
Waliszczak, Tomasz Szczepek –
Radosław Bella (Maciej Fitowski
69), Piotr Pająk, Wojciech Jankowski (Jakub Psiurka 46), Rafał
Miazgowski – Adrian Bergier, Jakub Jakóbczyk
Rezerwowi: Rafał Pelc, Dawid
Cychol, Adam Miazgowski, Patryk Zieliński
Trener: Piotr Adamczyk
Skład Bielawianki: Patryk Janiczak – Jarosław Rapacz, Artur
Reszczyński, Adrian Morasz, Seweryn Ślepecki – Marcin Kopeć,
Rafał Góral (Janusz Kaczmarek
32), Paweł Zieliński, Tomasz
Zieliński – Piotr Prokop, Paweł
Ochota (Daniel Chęciński 85)
Rezerwowi: Krzysztof Słonecki,
Adrian Niewiadomski
Trener: Jarosław Machowski
Żółte kartki: Jakub Psiurka,
Marcin Waliszczak (obaj Polonia)
- Jarosław Rapacz, Paweł Ochota,
Adrian Morasz, Paweł Zieliński
(wszyscy Bielawianka)
Czerwona Kartka: Krzysztof Suchecki (za dwie żółte -Polonia)
Sędzia główny: Mariusz Kupczak. Asystent I Marcin Czerwiński. Asystent II Wiktor Jackowiak. Wszyscy z zielonogórskiego
Kolegium Sędziów.
Obserwator z ramienia PZPN:
Julian Pasek

Pierwszy rodzinny piknik piłkarski
12 maja na Trzebnickim Stadionie Miejskim FAIR PLAY ARENA odbył się Pierwszy Rodzinny Piknik Piłkarski dla najmłodszych adeptów piłki nożnej – przedszkolaków. Patronat
Honorowy nad tą imprezą objął Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima.
Od kilku sezonów w naszym
klubie szkolą się chłopcy i dziewczynki w wieku 5-6 lat. To właśnie
dla nich TSSR Polonia zorganizowała tę imprezę. Piknik był połączeniem zawodów piłkarskich dla
dzieci i, jak to na pikniku, z poczęstunkiem dla wszystkich: małych
piłkarzy i piłkarek, ich rodziców,
dziadków i licznie zgromadzo-

nych gości. W turnieju wzięły
udział trzy drużyny TSSR Polonii i trzy zespoły z zaprzyjaźnionej z trzebniczanami Akademii
Piłkarskiej Oleśnica. Najmłodsi
futboliści bawili się świetnie. Mecze wzbudzały mnóstwo emocji
zarówno wśród zawodników, jak
i publiczności. Wyniki były w tej
imprezie mniej istotne niż dobra

zabawa na świeżym powietrzu.
Na koniec dzieci otrzymały medale i pamiątkowe gadżety. Wszyscy wyszli ze stadionu bardzo
zadowoleni. Impreza udała się,
dlatego postanowiono, że w niedługiej przyszłości odbędzie się
jej druga edycja.
Zarząd TSSR Polonii Trzebnica
w imieniu usatysfakcjonowanych
dzieci i własnym dziękuje za pomoc i wsparcie przy organizacji
Pikniku: Markowi Długozimie
burmistrzowi Gminy Trzebnica,

Uczestnicy turnieju wraz z Dyrektorem TCKiS Adamem Wazem, burmistrzem
Gminy Trzebnica Marekiem Długozimą, Prezesem TSSR Polonii Ryszardem Buckim i Marcinem Gasztykiem właścicielem ﬁrmy Euro-System

Marcinowi Gasztykowi właścicielowi ﬁrmy Euro-System i wszystkim rodzicom. Bez tych osób or-

ganizacja tej imprezy byłaby po
prostu niemożliwa.
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Sukces w grze
Jędrzej Orzechowski, mieszkaniec gminy Trzebnica, od 6 roku
gra w tenisa ziemnego. Kolejne
wygrane turnieje sprawiły, że
po latach amatorskiej gry, we
wrześniu ubiegłego roku rozpoczął zawodnicze uprawianie
dyscpliny. Postawa młodego
sportowca i liczne sukcesy
przekonały burmistrza Marka
Długozimę do podjęcia decyzji
o wspraciu kolejnego młodego
talentu z naszego regionu.
Dziś Jędrzej trenuje 5, a czasem
nawet 6 razy w tygodniu. Do tego
dochodzą weekendowe sparingi
i turnieje. To ciężka praca. Jest
uczniem I klasy Liceum Sportowego Gimbasket we Wrocławiu.
Dojeżdża zarówno do szkoły, jak
i na treningi. Dzięki dużej samodyscyplinie i łatwości w przyswajaniu sobie nowych elementów
taktyczno-technicznych Jędrzej
Orzechowski należy już do 100
najlepszych tenisistów w klasyﬁkacyjnej liście juniorów w Polsce
do lat 18. W sezonie letnim ma
zamiar znaleźć się w pierwszej
50. Przyznaje, że jak się ma przed
sobą takie sportowe autorytety
jak Jerzy Janowicz, czy francuski
tenisista Gilles Simon, mobilizacja jest duża: - Szkoła sportowa,
do której chodzę pozwala mi dobrze wykorzystać ten czas. Panuje
tu atmosfera przyjazna dla spor-

towców, a lekcje ułożone są tak,
bym miał siłę i możliwości odby-

cia trenigu.
Tenis to nie jedyna pasja sportowa Jędrzeja. Od 7 roku życia trenował piłkę nożna w klubie Polonia Trzebnica. Przez wiele lat był
kapitanem drużyny i wyróżniającym się zawodnikiem. Dwukrotnie kandydował do kadry piłkarskiej Dolnego Śląska. Poza tym
dobrze jeździ na nartach i snowbordzie, systematycznie pływa.
Poza ogromnym wysiłkiem związanym z treningami Jędrzej ma
bardzo dobre wyniki w nauce.
Należy do najlepszych uczniów
Liceum. Wyróżnia się wzorowym
zachowaniem.
Na każdym kroku wspierają go
rodzice. - Widzę sukcesy syna,
jego zaangażowanie, chęć grania i wiem, że warto go wspierać.
Kiedy widzę go podczas meczu,
jego spokój, opanowanie, a potem
kolejne zwycięstwa, jestem z niego dumna – mówi mama Jędrzeja, Magdalena Orzechowska
Teraz do grona osób, które kibicują młodemu człowiekowi, dołączył burmistrz Marek Długozima: - Jestem zbudowany twoją
postawą, sportowym duchem
walki. Cieszę się, że możemy wesprzeć kolejnego młodego i zdolnego człowieka w naszej gminie.
Trzymamy kciuki.
Sukcesy w tenisie, które odniósł
przed rozpoczęciem zawodniczego uprawiania dyscypliny:
2009 rok – wicemistrz turnieju
Mały Challenger przy Między-

Na początek dobrej współpracy Jędrzej otrzymał prezent – sprzęt sportowy
m.in. rakietę, torbę i bluzę.

narodowym Turnieju Challenger
KGHM Wrocław 2009
2010 – zwycięzca cyklu turniejów Młodzieżowej Ligi Tenisowej
REDECO Wrocław w sezonie
2009/2010
Sukcesy w tenisie, które odniósł
po miesiącu systematycznych trenigów tenisowych jako zawodnik
Polskiego Związku Tenisowego:
III miejsce w grze w pojedynkę w turnieju tenisa ziemnego
w Wojewódzkim Turnieju Klasyﬁkacyjnym WTK-5 do lat 16,
Wrocław 2012
I miejsce w Wojewódzkim Turnieju Klasyﬁkacyjnym do lat 16
o Puchar Family Tennis Camp,
Karpacz 2012
[ewe]

Pomagamy osobom po-

szkodowanym w wypadkach.
Sprawdź czy przysługuje ci odszkodowanie.

Obornicka 41B Trzebnica

535 885 885
BIURO PODRÓŻY

Finał Strefy Wrocławskiej
21 maja rozegrano Finał Strefy Wrocławskiej Igrzysk Dzieci
w Lekkoatletyce. W zawodach
startowało dwóch uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy. Bartosz Lorek w skoku w dal
zajmując 2 miejsce i Dawid Pukacz w biegu na 1000 metrów
zajmując 1 miejsce. Chłopcy, są
pierwszymi medalistami naszej szkoły w zawodach tej rangi

(w konkurencjach indywidualnych). Miejsca zdobyte na zawodach dały uczniom prawo startu
w Finale Dolnośląskim Igrzysk
Dzieci w Lekkoatletyce w swoich
konkurencjach. Dawid Pukacz
ustanowił nowy rekord szkoły
w biegu na 1000 metrów z czasem
3 minuty, 7 sekund.

E

K

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

OSKAR GSM.pl

www.

TELEFONY KOMÓRKOWE
CB RADIA . NAWIGACJE

skup . sprzedaz . akcesoria . serwis

e -PAPIEROSY

535 885 885

Krzysztof Adamczyk
R

PPHU

Obornicka 41B Trzebnica

Trzebnica
ul. W. Witosa 18
tel. 71 387 48 45
kom. 511 511 011

L

PSS “Społem”
A

M

w Trzebnicy posiada
do wydzierżawienia:

A

SKUPUJĘ
markową

ODZIEŻ
- DAMSKĄ
- MĘSKĄ
- DZIECIĘCĄ

ZACHĘCAMY
DO
UMIESZCZANIA
FISZEK
koszt 12,20 zł

Pijalnię Piwa

Krówka
ul. Chrobrego.

Więcej informacji pod nr tel:

71 312 09 36

PSS “Społem”

tel. 605 115 640

w Trzebnicy posiada do wydzierżawienia: Restaurację

TWÓJ OSOBISTY

ul. Jana Pawła II

FOTOGRAF
Trzebnica
ul. Bochenka 11
tel. 71 387 08 69
kom. 796 656 176

www.foto.trzebnica.pl

Kasztelańska
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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OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚĆI
SPRZEDAM
MIESZKANIE w Trzebnicy przy ul.
Św.Jadwigi na III piętrze, 49 m2 w stanie deweloperskim z miejscem parkingowym w garażu podziemnym.
tel. 539 043 659
DZIAŁKĘ Pilnie! / Tanio / budowlaną 15 arów z mediami 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 miejscowości Szczodre koło Długołęki. 3000 metrów kwadratowych, uzbrojona (prąd,
woda). ładnie położona, 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 (podstawówka, gimnazjum i liceum). Cena 200 000
zł do negocjacji. tel.693 332 646
DZIAŁKA budowlana w miejscowości Szczodre koło Długołęki. 3000 metrów kwadratowych, uzbrojona (prąd,
woda). ładnie położona, 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 (podstawówka, 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, zbudowany z b.d.b. materiału do wykończenia.
Cena 355 000 tys. zł. 55-100 Trzebnica,
nr Tel. 794538784
MIESZKANIE 77m2 na IV piętrze,
3 pokoje – wyremontowane, w centrum Trzebnicy. Tel. 667 672 204
DZIAŁKĘ rolną z możliwością zabudowy, Trzebnica obręb Kobylice, 5h,
tel. 512 471 588
MIESZKANIE 33m2 na I piętrze, 2
pokoje w Trzebnicy przy ul. Bochenka.
Tel 669 664 798

niczne, kurs wózków widłowych, prawo jazdy, spawanie MAG 135, dobra
znajomość j. angielskiego, szuka pracy
fizycznej na terenie powiatu trzebnickiego lub wołowskiego.Kontakt: tel.
783835181
SPRZEDAWCA szuka pracy na terenie Trzebnicy TEL: 601525420
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM TEL:
601525420

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

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

OKAZJE

KUBUSIA PUCHATKA 60cm, patrz
zdjęcie 602 637 562
TELEFON komórkowy SAMSUNG
WAVE II, jeszcze rok na gwarancji, system BADA z WiFi, dodatkowo zielony
pokrowiec. Cena 390 zł tel. 693 280
762

WÓZEK wielofunkcyjny ABC Design
4TEC, gondola i spacerówka, cena do
ustalenia, tel. 530619436

LODÓWKO-ZAMRAŻARKĘ o wysokości od 120 cm do 150 cm, używaną do 500 zł, tel. +48 728-487-189

DRZEWKO SZCZĘŚCIA (grubosz jajowaty), średnica i wysokość około 95
cm. Ładna, wiecznie zielona roślina.
Kontakt telefon 502244871.

PRZYJMĘ NIEODPŁATNIE
SUKIENKĘ długość 95cm, obwód
w pasie 72, w kolorze granatowo-czarnym, patrz zdjęcie.Cena 30zł tel
723 471 750

CHODZIK interaktywny firmy Chicco
z panelem z zabawkami. Standard dobry, cena 100 zł, tel. 663 277 000
ROWER cena 100 zł, sprawny i gotowy do jazdy, przerzutki Shimano,
dwa hamulce na przednie i tylne koło,
dzwonek, światło odblaskowe tylne,
dynamo. Rower dla osoby średniego
wzrostu. tel. 783 376 097

SILNIK ELEKTRYCZNY 3-fazowy,
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

UZURI
SALON

kosmetyczno
fryzjerski

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

POSZUKUJĘ PRACY
PRACOWNIK BIUROWY (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 podejmie prace. Posiadam uprawnienia
na wózki widłowe. Tel. 609-512-270.
Proszę dzwonić po godz 15.
PRACA FIZYCZNA Mężczyzna, 36
lat, bez nałogów, wykształcenie tech-

MEBLE kuchenne na działkę. Zorganizuję transport na ich przewóz, tel.
667 743 520.

PODKASZARKA Nowa, W zestawie
2 szpulki żyłki i kabel zasilający 10m.
Cena 55 PLN, Tel 667 587 778

ROWER dziecięcy UNIBIKE, średnica
koła 24 cale, patrz zdjęcie. tel. 601 87
71 21.

SPRZEDAM

PÓŁCIĘŻARÓWKA Uwaga! Automobilowi kolekcjonerzy! Do sprzedania zabytkowa półciężarówka polskiej
produkcji marki ŻUK. Ma 45 lat, ale
wciąż jest na chodzie, silnik benzyna,
2 litry, skrzynia trzybiegowa, bez aktualnego przeglądu rejestracyjnego. Tel.
71/312-09-47
KUPIĘ

GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE PIONEER TS 175, 150W. Cena 80 zł. Tel. 602
637 562

DUŻA PAKA A na lato 2-3 latka chłopiec - bluzeczki z krótkim rękawkiem
sztuk 8 i bez rękawków sztuk 6 firmy:
H&M,Reserved,Disney/Pijar,riccio.
Patrz zdjęcie. Cena A,B,C, za całość
150zł tel. 667 743 520

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

DUŻA PAKA C na lato 2-3 latka
chłopiec-bluza rozpinana z kapturem sztuk 2, polarek sztuk 1, piżamka
z krótkim rękawkiem i spodenkami
oraz piżamka z długim rękawkiem
i długimi spodenkami. Firmy: coccodrillo, coolclub, KappAhl, Reserved.
Patrz zdjęcie. Cena A,B,C, za całość
150zł tel. 667 743 520

ROWERY / WÓZKI

WYNAJMĘ
MIESZKANIE 3 pokojowe w Trzebnicy, blisko centrum w spokojnej okolicy. tel.693 332 660 ( po godz.17-tej).
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE,
magazynek, piwnica okolice 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 pokojowe, 47 m2 na IV piętrze tel. 502 640
940
MIESZKANIE 2-pokojowe (47m2) po
remoncie w 2010r., w centrum Trzebnicy (ul.Daszyńskiego), nr tel 697 482
455

tel. 784 462131
ZLEWOZMYWAK Tanio nowy dwukomorowy biały emaliowany zlewozmywak 80 cm. Cena 180 zł. Tel. 785-410-362
BUTY Sprzedam buty, Trzebnica,
cena 65 zł, tel. 693 79 01 06
SOLARIUM małe na twarz PHILIPS
HB 170; nowe lampy, patrz zdjęcie, tel
667 743 520

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

już otwarty!
Rewolucja w odchudzaniu
i wace z cellulitem:

MASAŻ PRÓŻNIOWY
tel. 73 10 60 242
Rynek 8 (okrąglak) Trzebnica

KURTKĘ nową –COOL CLUB- wiosenną, na około 12 lat. Cena 70 zł. Tel.
693 280 762
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
ADIDASY NIKE rozm. 38, młodzieżowe, w bardzo dobrym stanie. Cena 60
zł tel. 693 280 762

DUŻA PAKA B na lato 2-3 latka chłopiec - koszule z długim rękawkiem
sztuk 3 i z krótkim rękawkiem sztuk 3
oraz krótkie spodenki sztuk 6 i dżinsy, firmy: H&M, coccodrillo, Reserved,
5.10.15. Patrz zdjęcie. Cena A,B,C, za
całość 150zł, tel. 667 743 520

CHEMIA
z NIEMIEC
Trzebnica

ul. Polna
tel.

19a

71 738 23 32
604 713 173

zapraszamy
SZAFKA szklana, stojąca, witrynowa
oraz sofa trzyosobowa i dwa fotele.

32

kulturaisport.trzebnica.pl | facebook.com/trzebnicakulturaisport
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

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

