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Szcześniak, festiwal i uroczyste otwarcie

W

dniach 31 maja – 1
czerwca w Trzebnicy
odbywał się XV Salwatoriański Festiwal Piosenki
Religijnej pod hasłem „Pokochaj
Miłość”. Natomiast w niedzielę

miało miejsce oﬁcjalne otwarcie
nowoczesnego placu zabaw oraz
wielofunkcyjnego boiska w Kuźniczysku.
Grand Prix festiwalu w wysokości 500 euro i sesji nagraniowej
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w studiu Katolik przyznano zespołowi Follow Him z Namysłowa. Pierwsze miejsce ex aequo
i 250 euro otrzymały: Weronika
Bednarska z Trzebnicy i Agata
Jaworska z Celestynowa. Po wyK
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stępach laureatów przyszedł czas
na gwiazdę wieczoru – koncert
Mieczysława Szcześniaka. To
gwiazda takiego formatu, że nie
powstydziłyby się jej nawet zagraniczne festiwale.
M

Nowoczesny plac zabaw oraz wielofunkcyjne boisko przy Szkole
Podstawowej zostały oﬁcjalnie otwarte i oddane uczniom
i mieszkańcom Kuźniczyska do
użytku.
(strona 12 i 14)
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Cerekwica - festyn Marsz jedności

W SKRÓCIE

Dzień rodziny
w Jaźwinach
W najbliższą sobotę 8 czerwca
w Jaźwinach odbędzie się „Dzień
rodziny w akacjowej wsi”. Impreza rozpocznie się o godz. 15
na boisku. W razie niepogody
miejsce spotkania zostanie przeniesione do świetlicy wiejskiej.
Przewidziana jest degustacja potraw z akacji.
[jar]
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W niedzielę 9 czerwca w Cerekwicy odbędzie się Festyn
Paraﬁalny. Rozpocznie się
o godz. 13 mszą świętą z okazji
35. rocznicy pobytu księdza Zbigniewa Kondrackiego w paraﬁi
Cerekwica. W trakcie festynu na
deskach sceny wystąpią zespoły:
„Ju & Mi Duet”oraz o. Wiesław
Dudek z zespołem z Kryniczna.
O 15.30 rozpocznie się turniej
piłki siatkowej o puchar Burmistrza Gminy Trzebnica Marka
Długozimy. Półtorej godziny
później odbędzie się mecz piłki
nożnej o Puchar Sołtysa Wsi Cerekwica Edwarda Sikory.
Festyn zakończy się zabawą przy
muzyce zespołu „Wesoły Zdziś”.
[jar]
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14 czerwca odbędzie się marsz
jedności i solidarności z osobami niepełnosprawnymi. Będzie
to 10 edycja imprezy, w tym
roku odbywająca się pod hasłem
wsparcia dla chorujących na autyzm. Przemarsz wyruszy spod
bazyliki o 9.30. Uczestników
wspierać będzie burmistrz gminy Trzebnica a błogosławieństwa udzieli proboszcz paraﬁi
św. Jadwigi w Trzebnicy. Trasa
przemarszu obejmuje ulice ks.
Bochenka, Obrońców Pokoju,
św. Jadwigi oraz ulice Stawową.
Koniec przemarszu zaplanowany
jest na placu przez przedszkolem
integracyjnym, gdzie wszyscy
mali uczestnicy mogą liczyć na
słodki upominek. O bezpieczeństwo przemarszu zadbają policja
oraz straż miejska.
[seb]

Ditrojt Streetball
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z niepełnosprawnymi
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16 czerwca odbędzie się druga edycja turnieju koszykówki
ulicznej Ditrojt Streetball. Impreza startuje o 9:30 na parkingu
przed Bricomarche(ul. Wrocławska). W programie imprezy liczne atrakcje, między innymi pokaz Venus Show Dance znanych
z występów w trakcie meczów
Devils Wrocław, pokaz wsadów
oraz możliwość spotkania byłych
koszykarzy Śląska Wrocław Adama Wójcika i Roberta Skibniewskiego. Dla zwycięzców atrakcyj-

ne nagrody, w tym dla najlepszej
drużyny trzebnickiej Puchar
Burmistrza Marka Długozimy.
Warto również przypomnieć, że
w poprzedniej edycji turniej ten
cieszył się wielkim zainteresowaniem, a do zawodów zgłosiło
się 38 drużyn. Wszyscy chętni
mogą zgłaszać swój udział mailowo bm@streetball@wp.pl lub
telefonicznie 519 509 824.
[seb]

Ogień i Woda
Noce Kościołów
w22Kuźniczysku
W dniach 22-23 czerwca w Trzebczerwca o godzinie 16 na

wiejskim placu zabaw w Kuźniczysku odbędzie się festyn Ognia
i Wody, objęty patronatem honorowym przez burmistrza gminy
Trzebnica Marka Długozimę.
W programie konkursy z nagrodami oraz wiele atrakcji, między
innymi konkurs na najpiękniej
upleciony wianek, poszukiwania kwiatu paproci, skoki przez
ognisko, a na ognisty deser pokaz płonącej żonglerki oraz rumaki Harley Davidson.
[seb]

Moja planeta bez
elektrośmieci
7 czerwca na terenie gminy
Trzebnica odbywać się będzie
akcja zbierania elektrośmieci
pod hasłem „ MOJA PLANETA
BEZ ELEKTROŚMIECI”. Zbierane będą stare baterie, akumulatory, telefony, pralki, telewizo-

nicy odbędą się Noce Kościołów.
Wydarzenie to jest częścią akcji skierowanej do mieszkańców Dolnego Śląska i Polaków
mieszkających na Ukrainie.
W Trzebnicy będzie możliwość
obejrzenia wystawy pamiątek po
Ojcu Świętym w mobilnym muzeum Jana Pawła II, które pojawi się przy Bazylice św. Jadwigi.
Mieszkańcy będą mogli wziąć
udział w panelu dyskusyjnym
„Kresowiacy i Dolny Śląsk” oraz
wysłuchać koncertu polskiego
chóru „Głos Duszy” z Białorusi. Atrakcją będzie nocne zwiedzanie obiektów sakralnych, a w
niedzielę – spotkanie autorskie
z Katarzyną Łaniewską.
Patronat nad wydarzeniem
w Trzebnicy objął – burmistrz
Marek Długozima. Organizatorami są – gmina Trzebnica, Radio Rodzina, Sanktuarium św.
Jadwigi. Patronat objęli- Radio
Rodzina i Panorama Trzebnicka.
[seb]
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ry, lodówki, radia, magnetofony,
oraz inne sprzęty elektroniczne.
Nie zaśmiecaj planety, przynieś
swoje elektrośmieci do punktów
zbiórki. W wyznaczonych godzinach będą czekać kontenery:
Skarszyn (11-12); Głuchów Górny (12-13); Cerekwica (13-14);
Szczytkowice (14-15); Biedaszków Wielki (15-16) oraz Trzebnica: boisko ORLIK /ul. Oleśnicka
(15-17); Stadion Miejski (17-19).

Serdecznie zapraszam przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie
Gminy Trzebnica na kolejne spotkanie w sprawie Trzebnickiej Rady Biznesu.
Odbędzie się w najbliższy wtorek 11 czerwca o godz. 17.00 w sali nr 48 Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy.
Jego głównym tematem będzie formalne powołanie Trzebnickiej Rady Biznesu, dyskusja
nad statutem Rady oraz kandydatami na Przewodniczącego Rady.
Zachęcam do wspólnej dyskusji.
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Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica
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Rozmowa ze Zbigniewem Zarzecznym, naczelnikiem Wydziału Techniczo-Inwestycyjnego

Szkoła jest naszym priorytetem
Jakiś czas temu padł zarzut pod
adresem gminy, że ogłosiła przetargi w czasie, gdy trwała inwentaryzacja na placu budowy nowo
budowanych szkół. Jak to jest naprawdę?
Owszem, pojawiła się taka informacja ze strony jednego z podwykonawców i wprowadza ona
opinię publiczną w błąd. Żeby to
wyjaśnić należy przypomnieć,
że inwentaryzacja odbywała
się w dwóch etapach. Najpierw
w budynku Szkoły Podstawowej
nr 2, w dniach 23-30 kwietnia.
Gdy się zakończyła, gmina wówczas ogłosiła przetargi na prace
w tej szkole. Przetargi ogłoszono
w międzyczasie, bowiem każdy
dzień zwłoki działał na niekorzyść gminy. Natomiast w dniach
28-29 maja miała miejsce inwentaryzacja Szkoły Muzycznej. Po
niej nastąpią kolejne przetargi na
prace w Szkole Muzycznej.
Dlaczego zamiast jednego, dużego przetargu gmina postanowiła
ogłosić aż pięć?
Z trzech powodów. Po pierwsze
do przetargu mogą stanąć nasze,
lokalne ﬁrmy. Przy dużych przetargach wymagane jest bowiem
posiadanie przez wykonawcę dużych środków ﬁnansowych lub
wysokiej zdolności kredytowej,
wysokiej polisy ubezpieczeniowej
oraz wpłacenie wadium, też niemałego. Małe ﬁrmy takich wymagań ﬁnansowych zazwyczaj
nie są w stanie spełnić.
Po drugie, dzięki podziałowi nastąpi przyspieszenie robót na budynku szkoły. Firmy będą mogły
wykonywać swoje prace niemalże
jednocześnie. Gmina bowiem,
(a dokładnie kierownik budowy ustanowiony przez gminę),
będzie koordynowała wszystkie
roboty na placu budowy. Po trzecie – podział dużego przetargu na
kilka mniejszych obniża koszty.
Z tego co mi wiadomo, generalny wykonawca pobierał opłaty od
podwykonawców za koordynację,
ochronę itp.
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później w przyszłym tygodniu.
Do drugiego przetargu zgłosił
się jeden oferent, ale spodziewaliśmy się tego, bo jest to praca
specjalistyczna i na rynku nie ma
za dużo ﬁrm wykonujących tego
typu prace.

Czy jest szansa na dokończenie
budowy szkoły podstawowej do 1
września?
Staramy się, by przebiegało to
sprawnie i jest to nasze zadanie
priorytetowe. Wszystko zależy
tak naprawdę od rozstrzygnięcia
przetargu na prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Montaż
białej armatury, położenie okładzin na ściany oraz wykonanie
podłóg, suﬁtów oraz stolarki
i ślusarki, bo są to przecież prace
kluczowe.

W czwartek 6 czerwca nastąpi
otwarcie ofert na wykonanie elewacji zewnętrznej budynku, natomiast 12 czerwca otwarcie ofert
na wspomniane wcześniej roboty
wykończeniowe.
Nie oznacza to jednak, że sprawa
z poprzednim generalnym wykonawcą jest zakończona. Sprawa
może zakończyć się w sądzie?

Za nami pierwsze otwarcie ofert.
Kiedy rozstrzygnięcie?
W dniu 3 czerwca miało miejsce
kolejne otwarcie ofert ( uprzednio
odbył się przetarg na zagospodarowanie terenu wokół szkoły) na
dwa zadania - wykonanie dachu
na budynku Szkoły Muzycznej
I i II stopnia w Trzebnicy oraz
dostawę i montaż dźwigów. Do
pierwszego przetargu zgłosiło się
trzech oferentów – ﬁrma DACHMAR Marka Witkowskiego
z Wrocławia, który zaproponował
kwotę 594 820 zł, ﬁrma Dzwon
Krzysztofa Dzwonka z Trzebnicy
z kwotą 381 224 zł oraz ﬁrma Palast Promotion Veranstaltungs-Consulting Dominika Wiszczuka z Trzebnicy z kwotą 239 415 zł.
Wybór wykonawcy nastąpi najK
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Może. I jest duże prawdopodobieństwo, że tak się stanie. Zgodnie z umową generalny wykonawca za wykonane prace otrzymywał 80 procent wartości wykonanych robót, 20 procent zostawało
w budżecie gminy do czasu ostatecznego rozliczenia, jako zabezpieczenie w razie, gdyby jakieś
roboty zostały źle wykonane. Po
dokładnej inwentaryzacji okazało
się, że jest sporo uchybień i gmina będzie zmuszona pokryć z tej
kwoty koszty napraw. Poza tym,
kara za odstąpienie od umowy
z winy wykonawcy to ok. 1mln
800 tys. złotych. Są to bardzo
duże pieniądze dla wykonawcy,
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więc nie sadzę, by w takim przypadku nie próbował wystąpić na
drogę sądową. I nie będzie to proces krótki ze względu na złożoność sprawy, mogę przypuszczać,
że potrwa on nawet kilka lat.
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Zgodnie z kodeksem cywilnym,
zarówno generalny wykonawca, jak i inwestor, czyli w tym
przypadku gmina - solidarnie
odpowiadają względem podwykonawców. A ci zgłosili się do
nas i z tego co wiem, burmistrz
prowadzi z nimi rozmowy celem
uregulowania zobowiązania ﬁnansowego, w przypadku jeżeli
nie zrobi tego generalny wykonawca. Poza tym sprawa się nieco
komplikuje w przypadku jednego
podwykonawcy wykonującego
roboty budowlane, bowiem odstąpił on od umowy z generalnym wykonawcą, zanim jeszcze
zrobiła to gmina. Prawnicy mają
więc wątpliwości czy ten podwykonawca może być objęty w takim
przypadku ochroną wynikającą
z kodeksu cywilnego.
Rozmawiała
Agnieszka Pruszkowska-Jarosz
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Deklaracje z problemami

Do tej pory blisko 85 procent mieszkańców gminy Trzebnica złożyło deklaracje w sprawie śmieci. Niestety, część z nich wypełniona
jest błędnie. I trzeba będzie to poprawić. A co z tymi osobami, które
niczego nie złożyły? W drodze decyzji zostanie im odgórnie naliczona wysokość opłaty.
Termin składania deklaracji minął już miesiąc temu, jednak
urzędnicy nie odmówią jej przyjęcia od spóźnialskich. Najważniejsze, by wszyscy to zrobili, bo
i tak nie ominie ich obowiązek
płacenia za nieczystości stałe.
Według bowiem nowej ustawy,
od 1 lipca obowiązek odbierania
odpadów od mieszkańców spada
na gminę, a każdy mieszkaniec
ma obowiązek uiszczania odpowiedniej opłaty.
Każdy więc z nich musiał złożyć
odpowiednią deklarację o liczbie
mieszkańców w gospodarstwie
domowym wraz z informacją
– czy dana rodzina będzie lub nie
będzie segregować odpady. Od
tego zależy wysokość miesięcznej opłaty. W gminie Trzebnica
za niesegregowane odpady trzeba zapłacić 18 zł od osoby, za segregowane 11 zł. Po 9 zł zapłacą
rodziny , które mają więcej niż
dwoje dzieci oraz osoby starsze
powyżej 75. roku życia.
- Szacujemy, że deklarację złożyło
blisko 85 procent mieszkańców.
Niestety, cześć deklaracji została

błędnie wypełniona i mieszkańcy będą musieli przyjść i dokonać
korekty. Najczęstszym błędem
było nie wpisanie kwoty do zapłaty – ubolewa Szczepan Gurboda,
naczelnik Wydziału Rolnictwa
i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy. – Rozumiemy, że takie pomyłki mogą
się zdarzyć, bo z taką sytuacją
mamy wszyscy do czynienia po
raz pierwszy. Jeśli w jakiejś deklaracji zauważymy błąd, będziemy
się kontaktować bezpośrednio
z zainteresowanym – podkreśla.

not, w imieniu których występują
zarządcy, instytucji oraz podmiotów gospodarczych. W przypadku mieszkańców spółdzielni
mieszkaniowej została podjęta
decyzja, że każdy właściciel nieruchomości składa ją osobiście
i wnosi opłatę bezpośrednio do
gminy.

Jak informuje, nie wszyscy mieszkańcy podeszli to tej ustawy poważnie i nie wszyscy zdecydowali
się złożyć deklarację. Nie unikną
jednak płacenia za odpady. Zgodnie z art. 60 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
w razie niezłożenia deklaracji
albo uzasadnionych wątpliwości
co do danych zawartych w deklaracji, burmistrz w drodze decyzji
określa wysokość takiej opłaty.

Ci mieszkańcy, którzy już złożyli
deklaracje w urzędzie najwięcej
wątpliwości mieli odnośnie wysokości stawek oraz ilości produkowanych odpadów. – Jedni
próbowali nas przekonać, że nie
produkują odpadów, inni pytali o stawki i sposób naliczenia
opłaty. Niestety, mimo naszych
wyjaśnień, wiele deklaracji jest
błędnych, właśnie w punkcie dotyczącym wysokości miesięcznego zobowiązania. Urzędnicy nie
mogli i nie mogą wypełnić deklaracji za mieszkańców, oni sami
muszą to zrobić, i jak widać, nie
wszyscy zrobili to dobrze – wyjaśnia naczelnik.

Złożenie deklaracji jest obowiązkiem nie tylko indywidualnych
mieszkańców, ale także wspól-

Za niecały miesiąc ruszy nowa
ustawa. W związku z tym dwa
tygodnie temu w Urzędzie Miej-

Fanpage Gminy Trzebnica doceniony
Strona Gminy Trzebnica na najpopularniejszym portalu społecznościowym Facebook została nominowana
do nagrody Kryształy PRu. Ten bezpłatny konkurs organizowany jest w ramach Konferencji PR w Samorządzie
i Administracji Państwowej. Była to już trzecia edycja konkursu.

Warto dodać, że działający od ponad roku fanpage Gminy Trzebnica na Facebook’u zyskał blisko
1700 fanów. Na stronie publikujemy różnorodne posty. Zarówno
informacyjne, dotyczące zazwyczaj nadchodzących wydarzeń
organizowanych przez Gminę
Trzebnica i podległych jej jednostki, jak i relacje fotograﬁczne
i ﬁlmowe. Organizujemy też liczne zagadki, zabawy i konkursy.
Najczęściej są to stare zdjęcia naszego miasta lub drobne szczegóły, a zadaniem fanów jest określenie, gdzie w dzisiejszej Trzebnicy
się ono znajduje. Zachęcamy także naszych fanów do wysyłania
do nas swoich zdjęć i treści, odpowiadamy na pytania. Zapraszamy
kolejnych mieszkańców i turystów do polubienia naszej strony
– facebook.com/trzebnica.
[kas]

Jak twierdzą urzędnicy, jeśli wygra Ergo, wówczas stawki na odpady nie wzrosną. Gorzej byłoby
w sytuacji, gdyby spółka nie stanęła w ogóle do przetargu, a inni
oferenci zaproponowali wyoką
kwotę. Istnaiałaby wówczas obawa, że stawki dla mieszkańców
zostałyby podniesione. - Liczę, że
przy ewentualnym korzystnym
rozstrzygnięciu przetargu na
rzecz Ergo kwota, która zapropnowali za cały rok jest realna i zapewniająca wykonanie zadania.
Jeżeli chodzi o podniesienie indywidualnych stawek dla mieszkanców czy podmiotów, to może
odbyć się to tylko poprzez odpowiednią uchwałę Rady Miejskiej

a projekt uchwały przedstawia
radzie burmistrz – mówi Sz. Gurboda. - Burmistrz kilkakrotnie
wypowiadał się już na ten temat
mówiąc, że stawka ta nie zostanie podwyższona. Firma wygrywająca przetarg nie ma bowiem
możliwości sama tego regulować
– zapewnia.
Dodaje także, że gmina Trzebnica
jest dobrze przygotowana do odbioru śmieci na nowych zasadach.
- Dla większości gmin w Polsce
w tym i dla naszej jest to nowe
zadanie, z którym należy sobie
poradzić. Obecny etap realizacji
prac związanych z odbiorem odpadów od mieszkańców (zebrane
deklaracje, zarejestrowanie ich
w odpowiednim systemie elektronicznym, otwarte oferty na
odbiór odpadów) pozwala nam
myśleć, że system prawidłowo ruszy zgodnie z terminem przewidzianym w prawie, tzn. od 1 lipca
– podkreśla.
Agnieszka Pruszkowska-Jarosz

Sygnalizacja świetlna czasowo wyłączona
Z powodu awarii elektryki spowodowanej uszkodzeniem jednego ze słupów instalacji
sygnalizacji świetlnej (przy połączeniu ulic Milickiej i ks. Bochenka) , została ona czasowo wyłączona. Awarie spowodował podnośnik, który przejeżdżając ulicą uszkodził
część systemu.
Nie przerwało to jego działania,
jednak stwarzało niebezpieczeństwo porażenia prądem. Gmina
zgłosiła problem do Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Oleśnicy, po
czym system został czasowo
wyłączony. Nie jest to, jak przypuszczają niektórzy mieszkańcy,
wyłączenie stałe. Nie jest też spowodowane troską o usprawnienie
ruchu w Trzebnicy. Pozornie tylko bez sygnalizacji drogowej ruch
odbywa się płynniej, bo włącze-

Celem konkursu jest promowanie
i nagradzanie najbardziej wartościowych inicjatyw Jednostek Samorządów Terytorialnych i Organów Administracji Państwowej
jako inspiratorów nowatorskich
i kreatywnych działań i rozwiązań, które umożliwiają przemiany.
Gmina Trzebnica została nominowana w tej kategorii wraz
z Urzędem Miejskim w Będzinie,
Urzędem Miejskim w Radomiu,
Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Urzędem
Miasta Krakowa, który ostatecznie otrzymał tytuł za Najlepszy
wizerunek w mediach społecznościowych. Sam fakt nominacji
z jednostkami administracyjnymi większymi pod względem
liczny ludności od naszej jest już
sporym wyróżnieniem.

skim w Trzebnicy odbyło się
otwarcie ofert w przetargu na
wyłonienie ﬁrmy, która zajmie się
odbiorem odpadów. Wpłynęły
3 oferty. Dwie z bardzo wysoka
stawką. ZGK Ergo wraz z ﬁrmą
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Dolny
Śląsk Sp. z o.o. dało najniższą.
Wybór oferenta nastąpi w najbliższych dniach.

nie się do ruchu z ulicy Milickiej
oraz Daszyńskiego jest łatwiejsze.
Podkreślić należy, że jest jednak
bardziej niebezpieczne. Szczególnie dla przechodniów, którzy w godzinach największego
szczytu komunikacyjnego mają
problem z przejściem na drugą
stronę ulicy.
Właśnie z tych przyczyn kilka
lat temu gmina zadecydowała
o podjęciu działań w celu zrealizowania inwestycji. Obecnie za
utrzymanie funkcjonalne syste-

mu odpowiedzialna jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, oddział Oleśnica,
natomiast gmina ponosi koszty
związane z dostarczeniem prądu
potrzebnego do sprawnego funkcjonowania systemu.
Jak dowiedziała się nasza gazeta
od Włodzimierza Frąckowiaka,
z GDDKiA uszkodzenia w sygnalizacji świetlnej mają być usunięte
do końca tego tygodnia.
[seb]
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To ludzie tworzą miejsce

Izba Tradycji Młynarskich. Do tej
pory Izbę odwiedziło ponad 300
osób. Ostatnio odbyły się tam także
warsztaty szkoleniowe poświęcone
wsi tematycznej, prowadzone przez
Krzysztofa Szustkę - moderatora odnowy wsi, podczas których zrodził
się pomysł włączenia młyna do oferty turystycznej Kuźniczyska – wsi
OGNIA I WODY (bo na terenie sołectwa znajdowały się kuźnia, stanowisko dymarek i znajdują stawy oraz
rzeczki: Sąsiecznica i Kuźniczanka ).
Wioski tematyczne, to kolejny pomysł na ożywienie działalności
wiosek. Jak już wspomniano Kuźniczysko postawiło na ogień i wodę.
Głuchów Górny na jarzębinę, Jaźwiny na akacje, Nowy Dwór chce stworzyć miasteczko westernowe. - Szkoda, że nie mamy wiosek związanych
z okolicznymi sadami jabłkowymi
czy czereśniowymi. Tym bardziej,
że w okolicach pojawiła się nowa odmiana czereśni - lotka trzebnicka. Te
owoce to przecież nasz charakterystyczny produkt regionalny i można
byłoby bardzo dobrze go wypromować – mówi wiceburmistrz J. Janiszewska. - Szkoda, że nie wszyscy
upatrują w tym szansę – podkreśla.

Taczów Mały, Szczytkowice, Nowy Dwór, Ujeździec Wielki czy Cerekwica to niektóre z wiosek, w których dzieje się bardzo dużo, nawet po kilkadziesiąt imprez w ciągu
roku. Są jednak i takie wsie, gdzie panuje stagnacja. Najmniej jest stowarzyszeń, bo zaledwie siedem, choć to właśnie one mogą najwięcej. - To wszystko zależy od inicjatywy
sołtysa, rady sołeckiej i mieszkańców - mówi wiceburmistrz Jadwiga Janiszewska.
Jednym sołectwom się chce, innym
nie za bardzo. Te drugie znajdują
mnóstwo argumentów, żeby robić
mało, albo wcale. Tym, którym się
chce nie zawsze jest z górki, ale efekty są znaczące i niemalże bezcenne
– integracja społeczności i kreowanie
kulturalnej strony życia, odrestaurowanie zapomnianych miejsc czy zbudowanie nowych. W każdym razie
– wszystko po to, by żyło się lepiej, by
coś się działo, by było jak w domu.
Plan Odnowy integruje wioski
Na szczęście z takiego założenia
wychodzi spora część wiosek, które
przygotowały Plan Odnowy Miejscowości w ramach programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Na 41 sołectw
taki plan przyjęto w 29. - Najbardziej prężnie działają Szczytkowice
– zachwala wiceburmistrz Jadwiga
Janiszewska, która od wielu lat jest
koordynatorką projektów lokalnych.
Tylko w ubiegłym roku na terenie
tego sołectwa odbyło się blisko 40
różnego rodzaju imprez, spotkań,
wyjazdów, konkursów i różnego rodzaju inicjatyw- wylicza. Wartość
przedsięwzięć tylko w tej wiosce
w ubiegłym roku wyniosła ponad 115
tysięcy złotych. Z czego ponad 79 tysięcy to wkład ﬁnansowy i nieﬁnansowy sołectwa (w tym również od
sponsorów, Trzebnickiego Centrum
Kultury i Sportu oraz środki wypracowane przez sołectwo), pozostałe
środki, czyli blisko 37 tysięcy pochodziło z gminy.
Wyprzedza ją tylko Taczów Mały,

który słynny jest z istnienia w wiosce
Bractwa Rycerskiego. Kolejne miejsca w rankingu 25. najbardziej aktywnych sołectw zajmują – Ujeździec
Wielki, Głuchów Górny, Cerekwica,
Nowy Dwór, Skarszyn, Brzyków,
Księginice, Jaźwiny, Kuźniczysko,
Skoroszów, Boleścin, Biadaszków
Mały, Brochocin, Taczów Wielki,
Koczurki, Rzepotowice, Koniowo,
Małuszyn, Ligota, Kobylice, Świątniki, Brzezie i Ujeździec Mały.
W swoich strategiach Rozwoju Obszarów Wiejskich główny nacisk sołectwa kładą nie tylko na organizację
imprez kulturalnych, ale także na
remonty i budowę świetlic oraz placów zabaw, odnowienie zabytków,
tworzenie ciekawych miejsc turystycznych.
Izba i wioski tematyczne
Co roku Urząd Marszałkowski
ogłasza konkurs na najpiękniejsze
sołectwo. Wioski mogą brać udział
w konkursie w dwóch kategoriach
– działalność społeczno-kulturalna
oraz interesujące przedsięwzięcie.
W tej drugiej swój pomysł przedstawiło sołectwo Kuźniczysko. Pomysł
to utworzenie Izby Tradycji Młynarskich. Plan udostępnienia młyna
zwiedzającym narodził się w 2009
r. – podczas warsztatów, w czasie
których Grupa Odnowy Wsi – pod
kierunkiem moderatorów Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego
opracowywała „Sołecką Strategię
Rozwoju Wsi Kuźniczysko”. Wtedy
też do swojego długoterminowego
R

E

programu wpisała, m.in. projekt „Rewitalizacja młyna” oraz „Utworzenie
muzeum Ocalić od zapomnienia”.
W celu realizacji tych przedsięwzięć
podjęła próbę nawiązania współpracy z ówczesnym właścicielem. Ten,
niestety, nie okazał zainteresowania
projektem, co w konsekwencji powodowało niszczenie zabytku i popadanie w niepamięć. „Los młyna”
zmienił się, gdy nastąpiła zmiana
jego właściciela. Państwo Ewelina
i Mariusz Gryniukowie z wielkim
zapałem przyczynili się do ocalenia
obiektu od zapomnienia. Obecnie
w młynie mieści się również siedziba
Stowarzyszenia Przyjaciół Kuźniczyska.
Miejscowy stary młyn wodny otworzył swoje podwoje – pod nazwą

Trudny proces tworzenia

stowarzyszeń
Jak już wspominaliśmy, w Kuźniczysku powstała Izba Tradycji Młynarskich. Jednak nic by nie wyszło
z planów, gdyby nie połączone siły
Grupy Odnowy Wsi oraz powstałego
tam Stowarzyszenia Przyjaciół Kuźniczyska. Bo właśnie to stowarzyszenia mogą ubiegać się o fundusze
zewnętrzne, nie tylko z puli marszałkowskiej, ale także z UE. - Szkoda, że
w naszej gminie funkcjonuje ich tylko siedem. Kilka dni temu powstało
Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy
Wsi Rzepotowice. Mam nadzieję, że
będzie prężnie działać na rzecz swojej społeczności - wyraża nadzieję
wiceburmistrz. Oprócz tych dwóch
stowarzyszeń, w całej gminie funkcjonuje: Stowarzyszenie „Otwarte”
Organizacja działająca na rzecz wsi
Ujeździec Mały, „Aktywni Lokalnie” z Raszowa, Koło Gospodyń
Wiejskich w Głuchowie Górnym,
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Wsi Księginice oraz Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Wsi Skarszyn.
Skoro stowarzyszenia mają większe
możliwości, dlaczego jest ich tak
mało, a jeśli już są, dlaczego nie zawsze prężnie działają? Odpowiedź
jest prosta, bo większość mieszkańców poszczególnych sołectw obawia
się biurokracji oraz zajmowania się
sprawami ﬁnansowymi. Dlatego
też wiele wiosek „wypożycza” sobie
stowarzyszenia z innych sołectw i te
w ich imieniu występują o środki zewnętrzne na zakup sprzętu, drobnych
modernizacji itp. - A przecież istnieje
możliwość powołania stowarzyszenia
obejmującego dwie lub nawet więcej wiosek. Wystarczy tylko chcieć
– przekonuje J.Janiszewska. Zaznacza jednak, że choć przekonywanie
mieszkańców sołectw do zakładania
stowarzyszeń jest żmudna pracą, to
jednak ci, którzy zdecydowali się na
ten krok, dziś tego nie żałują.
Agnieszka Pruszkowska-Jarosz

Dzięki Planom Odnowy Miejscowosci mieszkańcy integrują się i dbają o swoje
Małe Ojczyzny.
K
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Konkretny człowiek i jego los
W marcu tego roku otrzymałem bardzo dramatyczny w swojej wymowie list, którego autorem był pan Marian Kowalski.
Każde zdanie w tym piśmie było
wołaniem o pomoc człowieka,
który całe swoje życie poświęcił
dla tworzenia Małego Muzeum
Regionalnego w Marcinowie
– niewątpliwej perełki naszego
regionu. Tej rozpaczliwej prośby
o to, by objąć ochroną działalność muzealną i folklorystyczną
prowadzoną przez Pana Mariana Kowalskiego i jego rodzinę,
nie mogłem pozostawić bez odpowiedzi.
Sprawa jest bardzo trudna.
Dotyczy procedur związanych
z prawem budowlanym. Problemy Pana Mariana nie wzięły się
jednak, jak niektórzy sądzą, ze
złej woli, ale ewidentnie są wynikiem nieznajomości przepisów
i pewnej pułapki proceduralnej,
w której się znalazł. Oczywiście:
“Dura lex, sed lex”. Prawo, nawet to najtwardsze jest prawem
i należy je respektować. I w tym
momencie mógłbym zamknąć
całą sprawę. Dlaczego jednak
ten temat jest tak bardzo ważny
dla mnie i dla nas wszystkich
– mieszkańców Ziemi Trzebnickiej?
Po pierwsze za tą sprawą stoi
konkretny człowiek i jego los,
jego życiowa historia.
Pan Marian Kowalski urodził się
w 1938 roku w Warszawie. Losy
wojny rzuciły go wraz z rodziną

na kurpiowską wieś. Tam, jako
mały chłopiec, zetknął się z życiem, pracą i kulturą wiejską. Po
1945 roku zamieszkał w Marcinowie. W gospodarstwach
znajdował stare sprzęty: meble,
naczynia, narzędzia. Pan Marian Kowalski odkrył, że jego
powołaniem jest ratowanie ginących reliktów sztuki i kultury
ludowej. Ocalił je dla siebie i rosnących pokoleń. Powstała naprawdę imponująca kolekcja ilustrująca kulturę ludową ludności
dolnośląskiej oraz kultury ludowe różnych grup napływowych.
Przez ponad 46 lat Pan Marian
zgromadził i odrestaurował ok.
4000 eksponatów. To naprawdę
imponujące zbiory.
Ponadto w Marcinowie od
1978r. gra i śpiewa kapela „Marciny”. W przyśpiewkach znaleźć
można motywy folkloru Lubelszczyzny, Kielecczyzny czy
Kurpiów. Większość utworów
opracował muzycznie Pan Marian Kowalski, który jest założycielem zespołu. W 2005r. odznaczony został przez prezydenta
Aleksandra
Kwaśniewskiego
Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski. Natomiast za
zasługi i wkład w ochronę dziedzictwa kulturowego naszego
regionu został wpisany w poczet
Honorowych Obywateli naszego
miasta.
Drugi powód, dla którego zainteresowałem się tą sprawą, dotyczy nas wszystkich - pewnego
dziedzictwa, które próbuje ura-

tować Pan Kowalski. Eksponaty
położone na muzealnej półce,
same w sobie jeszcze niewiele
znaczą. Tego znaczenia nadaje
im historia, czasem wieki, które
kryją się za wieloma przedmiotami. Tę historię ktoś musi jednak opowiedzieć, ocalić. Za każdym razem, kiedy spotykam się
z Panem Marianem Kowalskim
jestem pod wrażeniem pasji,
oddania i poświecenia, z jakim
pracuje na rzecz naszej, lokalnej
społeczności. Muzeum, które zostało powołane do życia w 1985

Subiektywnym
okiem gospodarza
rozwiązania formalne. Pragnę
jednak poinformować, że podjąłem kroki, by objąć gminnym
mecenatem działalność Muzeum
Ludowego w Marcinowie. Powołałem również zespół pracowników, którym zleciłem wyszukanie najbardziej odpowiedniej
formy pomocy. We współpracy

walskiego, jego rodzina, zespół
ludowy – wszyscy razem i każdy
z osobna są dla mnie wybitnymi
ambasadorami Gminy Trzebnica, którzy wzbogacają dorobek
kulturowy, turystyczny i historyczny, a także pozytywnie
wpływają na jej promocję w kraju
i za granicą. Dziś obiecuję im, że

Od lewej: Tomek “Kowal” Kowalski, dr inż. Ryszard Biajgo, Marian Kowalski, burmistrz Marek Długozima, pracownicy
UM: Jakub Szurkawski, Daniel Buczak, Joanna Bębenek.

roku, odwiedziło już około 220
tys. osób. Oni wszyscy poszli
w świat opowiadać o trzebnickiej ziemi, żyjących tu ludziach
i ocalonej historii.
Pomóc Panu Marianowi nie
jest łatwą rzeczą. Sprawy nie załatwią ani fundusze, ani proste

z Radcą Prawnym Urzędu Miejskiego opracują oni model pomocy zgodny z obowiązującym
prawem. Ze strony Pana Mariana osobą, która go reprezentuje
jest dr inż. Ryszard Biajgo.
Muzeum Ludowe u Kowalskich, osoba Pana Mariana Ko-

z pewnością nie pozostawię ich
samych. Do tej pomocy, a czuję,
że w tym przypadku będzie ważny każdy gest zwykłej, ludzkiej
solidarności, zachęcam również
Państwa.
Burmistrz Marek Długozima

Zależy mi na nowych miejscach pracy
W minioną sobotę burmistrz Marek Długozima spotkał się z Andrzejem Trawińskim, właścicielem ﬁrmy FM, która za ponad
pięć milionów złotych zakupiła od gminy teren inwestycyjny w Nowym Dworze przeznaczony pod działalność produkcyjną.
Na działce ma powstać zakład z branży kosmetycznej, który da pracę ponad 800 osobom.
- Podczas spotkania miałem okazję zapoznać się z postępem prac
projektowych dotyczących budowy zakładu. Równolegle do prowadzonych prac projektowych
inwestor prywatny uzbraja nieruchomość w niezbędne do działalności zakładu media – wylicza
burmistrz. - Na terenie działki
powstała już trafostacja, która zasili nową fabrykę w prąd. Gmina
także ﬁnalizuje swoje prace projektowe zmierzające do wybudowania dróg dojazdowych do nowego zakładu pracy - zapewnia.

Więcej zakładów?
W tym miejscu warto podkreślić,
że jest realna szansa na to, aby
podobnych zakładów produkcyjnych w sąsiedztwie Trzebnicy powstało więcej. W wtorek 4 czerwca Rada Ministrów znowelizowała Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011- 2015, którego
jednym z założeń jest budowa
dolnośląskiego odcinka drogi
ekspresowej S5. (O szansach, jakie daje Trzebnicy budowa drogi
ekspresowej S5 burmistrz wypowiedział się niedawno w felietonie zamieszczonym w PT „Droga
ekspresowa S5-okno Trzebnicy
na świat”, przyp. red).- Bardzo
ucieszyła mnie ta wiadomość,

gdyż w perspektywie najbliższych
2,5-3 lat daje nam to szansę na realizację tej niezwykle ważnej dla
gminy inwestycji. Kolejną szansę
upatrujemy także w zwiększonej
atrakcyjności dla potencjalnych
inwestorów. W połączeniu z rozsądną ofertą gminy może doprowadzić do lokalizacji na naszym
terenie kolejnych przedsiębiorstw
dających nowe miejsca pracy –
mówi M. Długozima. Już podczas
opracowywania koncepcji przebiegu drogi ekspresowej S5 po terenie gminy burmistrz aktywnie
zabiegał o przebieg trasy i lokalizację węzła drogowego w bezpośrednim sąsiedztwie Trzebnicy,
kosztem alternatywnego przebiegu bliżej Obornik Śląskich. Ostatecznie udało się przeforsować
korzystny dla Trzebnicy przebieg
drogi szybkiego ruchu. Znając już
ostateczny kształt projektowanej
trasy S5 burmistrz zaplanował
w powstającym wówczas najważniejszym dokumencie planistycznym gminy - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - rozległe tereny inwestycyjne wzdłuż
planowanej trasy S5. Głównie
w obrębach geodezyjnych sołectw: Będkowo, Marcinów i Nowy Dwór. Studium to głosami
radnych z klubu radnych Marka
Długozimy zostało uchwalone we

wrześniu ubiegłego roku.

Gminna Strefa Aktywności
- Jak już wielokrotnie wcześniej
zapewniałem, na terenach tych
planuję ulokować Gminną Strefę Aktywności Gospodarczej

o powierzchni kilkuset hektarów. W momencie rozpoczęcia
budowy drogi S5 zaproponuję właścicielom nieruchomości znajdujących się w przyszłej
streﬁe ekonomicznej stworzenie
wspólnej oferty inwestycyjnej dla
potencjalnych przedsiębiorców.

Burmistrz Marek Długozima i Andrzej Trawiński - FM Investments podpisali
umowę na budowę fabryki w Trzebnicy, która zapewni prawie 800 miejsc pracy.

W zamian zaproponuję czasowe
zwolnienia od podatków lokalnych – zapewnia burmistrz.
Warto nadmienić, że tereny
Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej nie będą podlegały
żadnym ograniczeniom ewentualnych stref ochrony uzdrowiskowej, jeżeli miastu Trzebnica uda
się uzyskać status uzdrowiska lub
status obszaru ochrony uzdrowiskowej. Omawiane tereny inwestycyjne zaplanowane zostały bowiem niemal w całości poza granicami administracyjnymi miasta. Burmistrz uspokaja także, że
terenów inwestycyjnych nie będą
krępowały w żaden sposób przepisy ustawy uzdrowiskowej, jak
próbuje sugerować lokalna opozycja. - Proponowana przeze mnie
wizja Gminy Trzebnica dwóch
prędkości, tj. miasta Trzebnica
jako miejscowości letniskowej
i turystyczno-rekreacyjnej oraz
rozwoju nowych zakładów inwestycyjnych poza granicami administracyjnymi miasta wzdłuż
przebiegającej w pobliżu drogi
ekspresowej S5 nie wyklucza się.
Wręcz przeciwnie oba aspekty
tej wizji uzupełniają się, tworząc
z gminy atrakcyjne miejsce do
zamieszkania i pracy- podkreśla
na zakończenie burmistrz Marek
Długozima.
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Epilog sprawy kostki granitowej Konkurs na nazwę ronda

Rondo u zbiegu ulic Żołnierzy Września, Obornickiej,
Marcinowskiej i Daszyńskiego jest niemal gotowe. Zamontowano także latarnię oraz ozdobne ukwiecenia. Tewówczas reprezentacyjnej ul. Jana Pawła II w Trzebnicy - wizytówki miasta i miejsca najczęściej raz potrzebuje jeszcze oﬁcjalnej nazwy.
Czy pamiętają jeszcze Państwo sprawę kostki granitowej, którą Gmina Trzebnica pobrała z terenu przyległego do dworca kolejowego i wbudowała w nawierzchnie odnawianej

odwiedzanego przez turystów?
O sprawie tej systematycznie stara się przypominać mieszkańcom
NOWa Gazeta Trzebnicka, głównie w kontekście oskarżeń Gminy
Trzebnica o samowolną rozbiórkę
zabytkowej nawierzchni granitowej. W sprawie tej niejednokrotnie
głos zabierali polityczni sojusznicy gazety poseł Marek Łapiński
(do niedawna jeden z współwłaścicieli tygodnika) i starosta Robert Adach. Pan poseł kreślił wizję
odebrania dotacji unijnej na przebudowę ul. Jana Pawła II, w którą
wbudowano fragment kostki, zaś
starosta zarzucał burmistrzowi
nielegalną rozbiórkę zabytkowej
kostki brukowej z terenu dworca
kolejowego. Czy oskarżenia te się
ostatecznie potwierdziły?
Inspektor powiatowy
- nie było naruszeń
Przypomnieć należy, że sprawą tą z wniosku NOWej Gazety
Trzebnickiej zajmował się Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, który konsultował
się z Wojewódzkim Urzędem
Ochrony Zabytków we Wrocławiu. W swoim piśmie z dnia 5 listopada 2012 roku przekazującym
wniosek gazety do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego Maciej
Rataj pisze, m.in.: „Dlatego też nie
można uznać wykonanych robót
polegających na rozbiórce części
utwardzenia działki z kostki granitowej jako robót wykonanych
w warunkach samowoli budowlanej bez dokonania zgłoszenia
w trybie art. 31 ustawy Prawo
budowlane. Zatem organ nadzoru budowlanego zgodnie z posiadanymi kompetencjami przeprowadził czynności kontrolne
wyjaśniające, które nie wykazały
naruszeń ustawy Prawo budowlane”. Z kolei Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków nie podjął się
rozpatrzenia przekazanego przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wniosku NOWej
Gazety Trzebnickiej i przekazał
sprawę z powrotem Powiatowemu Inspektorowi. W uzasadnieniu stanowiska Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
jest napisane: „Działka nr 43/1
w Trzebnicy nie jest położona na
terenie wpisanym do rejestru zabytków, w związku z tym Dolnośląski Wojewódzki Konserwator
Zabytków nie posiada kompetencji do prowadzenia postępowania
i wydawania decyzji w tej sprawie.
Zgodnie z przepisami dotyczącymi nadzoru konserwatorskiego,
określonymi w ustawie z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.
U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 ze
zm.), organ konserwatorski może
podejmować działania nakazowe
w stosunku do obiektów wpisanych do rejestru zabytków, a taka
okoliczność nie zachodzi w tym
przypadku”.
Inspektor powiatowy
- naruszenia były
Wyjaśnienia te najwyraźniej
nie usatysfakcjonowały redakcji prywatnego tygodnika, która
wystąpiła z kolejnymi wnioskami
o udostępnienie informacji pu-

Nawierzchnia ulicy Jana Pawła II jest wykonana m.in. z kostki granitowej pobranej z terenu w pobliżu dworca.

blicznej. W odpowiedzi na jeden
z nich Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu
stwierdził, że działka z której
rozebrano fragment kostki brukowej objęta została ochroną poprzez zapisy decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej na potrzeby
planowanej inwestycji budowy
dworca autobusowego. W innej
części stanowiska Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków czytamy, że „działania
prowadzone na terenie objętym
ochroną konserwatorską powinny
zostać uzgodnione z wojewódzkim konserwatorem zabytków”
oraz „…Gmina Trzebnica powinna była uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia, wynikające
z przepisów prawa, w tym ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami i ustawy Prawo
budowlane”. Mogło by zatem wydawać się, że dociekliwość prywatnego tygodnika opłaciła się.
Na podstawie zmienionego o 180
stopni stanowiska Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o 180 stopni swoje
zdanie zmienił również Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Na podstawie stanowiska
służb konserwatora zabytków
stwierdził, że prace polegające na
rozbiórce kostki granitowej wymagały jednak pozwolenia na budowę i wydał decyzję nakazującą
Gminie Trzebnica uzupełnienie
brakującego fragmentu pobranej
z terenu kolejowego kostki granitowej. Oczywiście o niekorzystnym dla gminy rozstrzygnięciu
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pospiesznie poinformowała zatroskana stanem
trzebnickiego granitu NOWa.
Wojewódzki Inspektor
– było zgodnie z prawem
Redakcja tej gazety nie wzięła
jednak pod uwagę, że w tej absurdalnej sprawie w końcu ktoś
pójdzie po rozum do głowy i nie
ulegnie naciskom prasy. W końcu kostka granitowa nie została
wykorzystana do wybrukowania
posesji gminnych urzędników
(wtedy oburzenie gazety byłoby
naturalnie oczywiste i zrozumiałe) a ułożono z niej brakujący
fragment reprezentacyjnej ulicy
przy najważniejszym zabytku
Trzebnicy - Międzynarodowym
Sanktuarium Świętej Jadwigi. Ostatecznie po rozpatrzeniu
odwołania gminy Trzebnica od
decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Budowlanego, decyzją

Konkurs ogłoszony przez Burmistrza Gminy Trzebnica na nazwę
ronda przy ul. Żołnierzy Września trwa do 10 czerwca. Zachęcamy do wysyłania swoich propozycji na adres: promocja@um.
trzebnica.pl lub przekazywanie
ich telefonicznie pod nr 71 388
81 90. Rozstrzygnięcie konkursu
nastąpi do 14 czerwca, a na zwycięzcę czeka nagroda.
Kompleksowe prace remontowe
przy ul. Żołnierzy Września trwają. Wylano już asfalt, układana

jest kostka chodnikowa oraz pod
miejsca parkingowe. Wcześniej
zadbano także o wymianę sieci
wodno-kanalizacyjnej. Przypominamy, że po zakończeniu inwestycji na ul. Żołnierzy Września będzie obowiązywał ruch
dwukierunkowy. Remont tego
fragmentu Trzebnicy jest ostatnim etapem przed rozpoczęciem
budowy deptaka na ul. Daszyńskiego.
[kas]

z dnia 27 maja 2013 roku uchylił
decyzję Powiatowego Inspektora
w całości i umorzył postępowanie
organu I instancji. W uzasadnieniu decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego przeczytać możemy: „W przedmiotowej sprawie
nie stwierdzono, aby rozebranie
kostki granitowej spowodowało
niedające się usunąć naruszenie
przepisów. Wykonana rozbiórka
kostki granitowej nie spowodowała zagrożenia dla bezpieczeństwa w użytkowaniu terenu. Nie
stwierdzono aby wykonana rozbiórka, pomijając fakt jej samowolnej realizacji, naruszała przepisy ustawy Prawo Budowlane
i jej przepisów wykonawczych.”
[gat]

Nasz komentarz

Po co zatem rozpisywać się
o zawiłym postępowaniu administracyjnym zapoczątkowanym
przez zgłoszenie prywatnej gazety
o podejrzeniu nielegalnej rozbiórki fragmentu kostki granitowej
z nieczynnej bocznicy kolejowej?
Mianowicie po to, żeby mieszkańcy mogli dowiedzieć się o bezpodstawności zarzutów gazety NOWej, o niespełnionych obawach
posła Łapińskiego i przedwczesnych i ostatecznie bezpodstawnych zarzutach starosty Roberta
Adacha. Istniało bowiem duże
prawdopodobieństwo, że o korzystnym dla Gminy Trzebnica
ostatecznym rozstrzygnięciu Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
gazeta już by nie napisała. Prawdopodobnie nie napisałaby o nim
dlatego, że rozstrzygnięcie to jest
niezgodne z wizerunkiem burmistrza gminy, jaką tygodnik stara
się wśród mieszkańców kreować.
Odkąd burmistrz Marek Długozima podziękował za współpracę
władzom lokalnej Platformy Obywatelskiej, założył własny komitet wyborczy, z którym wygrał
ostatnie wybory samorządowe,
NOWa związana ze środowiskiem
lokalnej Platformy Obywatelskiej
próbuje przekonać mieszkańców
naszej gminy, że burmistrz podejmuje działania samowolne, bez
konsultacji z właściwymi organami i mieszkańcami oraz nieracjonalne. Wizerunek ten jest jednak
ewidentnie nieprawdziwy i daleko
odbiegający od zmian w gminie,
o których na co dzień przekonują
się mieszkańcy. Dobrze, że gazeta
patrzy władzy na ręce, jednak kreowanie oderwanych od rzeczywistości wizji może skończyć się
ostateczną utratą wiarygodności
dziennikarskiej.
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Przed nami Rodzinny Dzień Dziecka
Otwarcie turystycznej ścieżki dla najmłodszych przez nową maskotkę miasta Super
Kota i inauguracja programu „Trzebnicka Rodzina 3+” to dwa najważniejsze punkty programu Dnia Dziecka. 7 czerwca o godz. 17.00 Rodzinnym Marszem przejdziemy
z Parku Wodnego ZDRÓJ w okolice Stawów Trzebnickich.
Śladami Super Kota
W Trzebnicy, w oparciu o istniejące w mieście rzeźby kotów,
powstała turystyczna ścieżka
dla najmłodszych. To wyprawa po najciekawszych, znanych
i nieznanych zakątkach miasta.
Zabawa polega na odnalezieniu
ukrytych śladów kocich łap. Przy
każdej z nich czeka tajna wiadomość od nowej maskotki Trzebnicy - Super Kota. Wraz z nią pakiet informacji i ciekawostek na
temat historii miasta. Do rozszyfrowania wiadomości potrzebny
będzie telefon ze specjalną aplikacją sczytującą kody QR.
Na pierwszą wyprawę Śladami
Super Kota organizatorzy zapraszają 7 czerwca. - Najmłodszych
zachęcamy do przebrania się za
kotki. Najciekawsze pomysły
nagrodzimy – mówi Agnieszka

Pawlaczek, naczelnik Wydziału
Promocji w Urzędzie Miejskim
i dodaje: - Wyruszamy o godz.
17. Zbiórka przy Parku Wodnym
ZDRÓJ. Na trasie spotkamy kota
Aquariusa, śpiącego Stawcia i najeżonego na mysz Nastroszka.
Tego dnia do ich grona dołączy
dostojny Mruczysław. Zapewniam, że to nie koniec atrakcji.
Wyprawa dotrze w okolice Stawów Trzebnickich, gdzie na całe
rodziny czekają konkursy, gry
i zabawy.

Dla dużych rodzin
1 czerwca w Gminie Trzebnica
ruszył także program „Trzebnicka Rodzina 3+” adresowany do
rodzin wielodzietnych. - Rodziny,
które do tej pory, złożyły wniosek
o wydanie karty, podczas Dnia
Dziecka będą mogły ją odebrać.

Poza tym do naszego punktu informacyjnego zapraszam wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do programu – mówi
koordynator Grzegorz Król. Tego
dnia na scenie zobaczymy również laureatów konkursu „Album
Dużej Rodziny”.
- Dzień Dziecka w naszej gminie
to wydarzenie, które przygotowujemy z myślą o najmłodszych
mieszkańcach, ale adresujemy
do całych rodzin. Chcemy, by był
to czas wspólnej zabawy, radości
i odpoczynku. To nasz głos w dyskusji na temat tego, jak ważna jest
rodzina i jak ważne są więzi rodzinne. Wierzę, że wspólnie spędzone chwile pomogą je umocnić.
Wszystkich, a szczególnie dzieci,
zapewniam, że czeka nas wyjątkową zabawa – mówi burmistrz
Marek Długozima.

Ruszył program dla dużych
1 czerwca ruszył program Trzebnicka Rodzina 3+. Już 93 rodziny złożyły
wnioski o wydanie kart! Jeśli każdą z tych rodzin przemnożymy przez najmniejszą, wymaganą liczbę uczestników, to znaczy, że w tej chwili, na terenie
naszej gminy, co najmniej pół tysiąca osób korzysta z pakietu zniżek i ulg.
- Największą atrakcją programu jest 50% ulga przy zakupie
biletów do Trzebnickiego Parku
Wodnego ZDRÓJ. Wyjście dla
pięcioosobowej rodziny do kina,
na basen, na lodowisko, nawet
jeśli dzieci korzystają z ulg szkolnych, to zawsze duży wydatek.
Karta dla dużych rodzin wycho-

na godz. 17.00. Tego dnia wśród
licznych atrakcji znajdziemy specjalny punkt informacyjny. Tu
będzie można nie tylko pobrać
wniosek o wydanie karty, ale również zaczerpnąć wszelkich informacji związanych z programem.
Serdecznie zapraszamy!
Przypomnijmy. Karta jest zna-

Program
Trzebnicka Rodzina 3+

Adresatem programu są rodziny
wielodzietne, w tym zastępcze,
które mieszkają na terenie Gminy
Trzebnica i mają na utrzymaniu
co najmniej troje dzieci w wieku
do 18 lub 24 lat - w zależności od
kontynuacji nauki.
Aby otrzymać kartę, należy złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Miejskim. Formularze do
pobrania w pokoju nr 76 w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy lub ze
strony internetowej www.trzebnica.pl.

Pakiet zniżek:

- 50 % zniżki przy zakupie biletów do Parku Wodnego ZDRÓJ
- 50 % zniżki przy zakupie biletów
na lodowisko miejskie, seanse ﬁlmowe i inne imprezy kulturalne
i sportowe, których organizatorem jest Centrum Kultury i Sportu
Rodzina państwa Rojewskich. Uczestnicy konkursu „Album Dużej Rodziny”.

dzi na przeciw ich oczekiwaniom.
Kolejnym, tzw. “hitem” naszej
trzebnickiej karty są darmowe
przejazdy komunikacją miejską –
mówi Grzegorz Król, pracownik
Urzędu Miejskiego, koordynator
programu TR3+.
Inaugurację programu dla dużych rodzin przewidziano na
1 czerwca w trakcie obchodów
Rodzinnego Dnia Dziecka. Niestety, z powodu złych warunków
atmosferycznych, organizatorzy
byli zmuszeni odwołać imprezę
i przenieść ją na piątek 7 czerwca,

czącym ogniwem polityki prorodzinnej realizowanej w Gminie
Trzebnica. To wyraz uznania dla
trudu utrzymania i wychowania,
jaki podejmują rodzice i opiekunowie dużych rodzin. To także
gest zwykłej, ludzkiej solidarności. Dzięki Trzebnickiej Karcie 3+
w rodzinnych budżetach zostanie
więcej pieniędzy. Karta to jednak
coś więcej niż tylko oszczędności.
To kształtowanie pozytywnego
obrazu licznej rodziny. Wspólnie
możemy pokazać, że duża rodzina
to powód do dumy i do radości.

- 50% zniżki przy zakupie szczepień przeciw pneumokokom
i meningokokom
- możliwość nieodpłatnego korzystania z hali sportowej przy
ul. Kościelnej 9 w Trzebnicy (raz
w tygodniu w sezonie zimowym)
- 15 dodatkowych punktów podczas rekrutacji do gminnych
przedszkoli
- darmowy przejazd komunikacją
miejską

W Radio Rodzina
31 maja o godz. 10.10 na antenie Radia Rodzina pracownicy
Urzędy Miejskiego opowiadali
o trzebnickiej imprezie Rodzinnym Dniu Dziecka. Gościem programu był również ks. Krzysztof
Smardzewski, salezjanin z Wrocławia. Rozmowę prowadziła Patrycji Jenczmionki. Zapraszamy
do odsłuchania audycji na www.
trzebnica.pl.
W Polsce Międzynarodowy Dzień
Dziecka obchodzony jest od roku
1950. Kiedyś kojarzył się z czekoladą od babci i jakimś drobnym
upominkiem od rodziców. Dziś,
na różną skalę i z różnym rozmachem, to święto jest obchodzone
we wszystkich gminach. Naszym

trzebnickim i rodzinnym świętowaniem udało się zainteresować
media z zewnątrz. Patronat nad
tegoroczną imprezą objęło Radio Rodzina i Tygodnik Niedziela. I choć pogoda pokrzyżowała
plany, to wszystko przed nami.
Spotykamy się 7 czerwca o godz.
17.00 przy Trzebnickim Parku
Wodnym ZDRÓJ.
Na razie zapraszamy do odłsuchania audycji, w której mowa m.in.
o otwarciu w Trzebnicy turystycznej ścieżki dla najmłodszych
przez nową maskotkę miasta Super Kota i inauguracji programu
„Trzebnicka Rodzina 3+”.
(ewe)

8 Wspaniałych
na gali ogólnopolskiej

Wspaniała Ósemka Gminy Trzebnica, w dniach 7-9
czerwca, pojedzie do Rzeszowa, gdzie odbędzie się uroczysta Gala XIX Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych. Wyjazd ﬁnansowany jest ze środków Gminy Trzebnica.
W Urzędzie Miejskim odbyło się
krótkie i sympatyczne spotkanie,
w którym uczestniczyli: Dyrektor ZAPO Agnieszka Moździerz,
Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima oraz Laureaci Gminnej Edycji Konkursu
Ośmiu Wspaniałych i ich rodzice, a także nauczycielki, pełniące
rolę opiekunów podczas wyjazdu.
W trakcie spotkania zaprezentowano program trzydniowej wycieczki, omówiono jego punkty
oraz zebrano wymagane zgody
rodziców bądź opiekunów dzieci
i młodzieży.
Uczniowie będą mieli okazję
zwiedzić miasto z pilotami turystycznymi, uczestniczyć w IX
Międzynarodowym Festiiwalu
Piosenku „Rzeszów Carpathia Festival” oraz oczywiście w uroczystej Gali Ogólnopolskiego Finału
Ośmiu Wspaniałych. Obecność
na gali oraz uczestnictwo w przygotowanych przez organizatorów

zajęciach i kontakt z wolontariuszami z całej Polski pozwoli reprezentantom naszej Gminy na
wymianę doświadczeń oraz idei,
nawiązanie nowych znajomości i być może udział w akcjach
o skali wojewódzkiej czy ogólnopolskiej, a na pewno dostarczą
nowych pomysłów na podjęcie
kolejnych inicjatyw, by budować
„Świat na tak”.
Na koniec spotkania, rodzice
Wspaniałej Ósemki edycji 2013
serdecznie podziękowali burmistrzowi za umożliwienie ich dzieciom wyjazdu do Rzeszowa oraz
zorganizowanie całej wyprawy,
wraz z dojazdem i zapewnieniem
opiekunów. Dla całej ósemki będzie to pierwsza wizyta w Rzeszowie, wszyscy więc wyczekują
rozpoczęcia nowej przygody.
[kas]
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Rozmowa z Agnieszką Pawlaczek, naczelnik wydziału promocji Urzędu Miejskiego w Trzebnicy

Śladem kocich łap
Dlaczego wciąż w Trzebnicy napotykamy rzeźby kotów? Skąd się wzięły
i dlaczego ten właśnie zwierzak promuje miasto?

W naszym mieście znajduje się
Winna Góra, potocznie zwana
przez mieszkańców Kocią Górą
lub Kociakiem. Ponadto badania
turystyczne naszego miasta potwierdziły, że jednym z symboli
kojarzącym się z Trzebnicą jest
właśnie kot. Postanowiliśmy wykorzystać ten doskonały sympatyczny motyw, jako atrakcję skierowaną do najmłodszych mieszkańców, ale i turystów. Rzeźby
pojawiły się w kilku miejscach
miasta i wspólnie połączone dały
początek nowej atrakcji – kociej
ścieżce po mieście.
I czy właśnie dlatego wymyślono
maskotkę miasta- Super Kota?

Obecnie wiele miast ma swoją
maskotkę, takiego pozytywnego
bohatera, związanego z miastem.
Zabawa z Super Kotem zaczęła już
podczas zeszłorocznego Święta
Sadów. Wówczas można było zro-

bić sobie zdjęcie z Super Kotem
na trzebnickim rynku. Już w tym
tygodniu wszyscy będą mogli
poznać naszego super bohatera
osobiście! Chcieliśmy stworzyć
realną postać i w ten sposób komunikować się, bawić czy uczyć.

kierunkach, bo koty jak wiadomo
chodzą swoimi drogami lub wykonać przygotowane zadanie przy
każdym punkcie. A sam udział
rodziców, dziadków to dodatkowo poświęcony czas dzieciom
w zabieganych czasach.

Czy ścieżka śladami kocich łap to
zabawa skierowana tylko do dzieci?
A jeśli nie, proszę mnie przekonać, że
dorośli też coś z tego wyniosą?

Idea tej ścieżki to odnajdowanie kocich śladów? Jak w skrócie wygląda
ich tropienie? Czy do tego potrzebna
jest jakaś aplikacja na telefon?

Kocia ścieżka po naszym mieście
to zabawa skierowana do dużych i małych. Po znanych i nieznanych miejscach oprowadza
wszystkich Super Kot. Uczestnicy
na ścieżce napotkają rzeźby kotków i odszukają specjalne ślady
w różnych ciekawych miejscach
i zakątkach. Na mieście umieszczono również tablice informujące o trasie ścieżki. Uczestnikami
zabawy mogą być dzieci i młodzież, rodzice, dziadkowie, całe
rodziny, ale i odwiedzający miasto goście czy turyści. Włączając
do zabawy dodatkowo fantazję
można przejść trasę w różnych

Zabawa polega na odnalezieniu
ukrytych 30 śladów kocich łap.
Przy każdym z nich czeka tajna
wiadomość od Super Kota a wraz
z nią pakiet informacji i ciekawostek na temat miasta oraz specjalne pytania. Do rozszyfrowania
wiadomości potrzebny będzie telefon ze specjalną aplikacją sczytującą kody QR. Jeśli telefon nie
ma takiej aplikacji – spokojnie
- teksty zawarte w kodach oraz
mapka z trasą są dostępne także
na stronie internetowej trzebnica.
pl (w artykule o Dniu Dziecka),
a później zostaną umieszczone
w specjalnej zakładce Super Kota.

Skąd pomysł z kodem QR?

Zabawa po mieście i …. jakaś nowinka, a tym na pewno można
zainteresować dzieci i młodzież
w obecnych czasach. W ten sposób Super Kot – maskotka miasta
będzie mogła komunikować się
z dziećmi i młodzieżą. Zatem będzie obecna i żywa.
Ile oraz gdzie znajdują się łapki?

Łapek na mieście jest 30 - tyle
informacji i ciekawostek przekazanych od Super Kota. Łapki są
ukryte – zabawa polega na ich
odszukaniu – zatem nie mogę
powiedzieć gdzie są. Tyle również
odcisków łapek jest na ulotce promującej ścieżkę, do odznaczenia
przez dzieci i młodzież. Ulotkę
można pobrać w Wydziale Promocji, Punkcie Informacji Turystycznej i bezpośrednio w piątek
na imprezie. Zapraszam pod basen na 17 w przebraniu kota! Czekam z Super Kotem.

Agnieszka Pawlaczek, naczelnik Wydziału Promocji.

A nowy kot? Czy jest dla niego imię?
Gdzie będzie się znajdował?

Rzeźbę nowego kota zobaczymy w piątek. Będzie go można
pogłaskać. Będzie miał na imię
Mruczysław. W ubiegłym roku
w konkursie na imiona dla kotków trzebnickich pomysłów nie
brakowało. Imię Mruczysław było
kolejnym najwyżej ocenionym
przez komisję. Imię to wymyśliła
Wiktoria Dumka, której gratuluję
pomysłowości. Pasuje do miejsca,
w którym będzie mieszkał – jego
rzeźba zostanie zamontowana
przy planowanym deptaku na ul.
Daszyńskiego. Obok niego będzie
skrzynka na listy do Super Kota.
Czy planowane są kolejne podobne
projekty?

Głównym celem utworzenia
ścieżki i stworzenia zabawy miejskiej było pobudzenie lokalnej
społeczności w tym najmłodszych mieszkańców, w włączanie
się w spotkania z nową maskotką
miasta i jednocześnie utożsamianie z bohaterem miasta – Super
Kotem. Zaplanowana została
również szeroka promocja wizerunku Super Kota na terenie całej

30 takich śladów można znaleźć
w mieście. Mają zakodowane wiadomości od Super Kota.

gminy w szkołach, przedszkolach,
świetlicach wiejskich, placach zabaw i innych punktach, szczególnie bliskich dzieciom i młodzieży.
Chcemy, aby ta ścieżka była żywa,
ale i uczyła, bawiła i rozwijała wyobraźnię. Zatem więcej wkrótce.
Rozmawiała
Agnieszka Pruszkowska-Jarosz

Boleścin. Zostanę strażakiem!
3 czerwca, w ramach Dnia Dziecka, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Boleścinie spotkali się
z pracownikami Straży Pożarnej.
Dzieci mogły zobaczyć, z jakim
trudem i z jaką odpowiedzialnością wiąże się wykonywanie tego
zawodu. Poznały elementy stroju
strażaka, a także poszczególne
typy maszyn i narzędzi służących do walki z żywiołem oraz
do ratowania życia w wypadkach
drogowych. Dowiedziały się także, w jaki sposób strażacy niosą
pomoc w usuwaniu skutków ży-

wiołów (burza, powódź). Jednak największe zainteresowanie
wzbudziły samochody ratowniczo-gaśnicze. Każdy mógł zasiąść
za kierownicą wozu strażackiego.
Wśród chłopców pojawiły się głosy: „Jak dorosnę zostanę strażakiem!”. Ukoronowaniem spotkania było wspólne zdjęcie.
Uczniowie wraz z wychowawcami dziękują za zaproszenie i miłe
spotkanie.
Anna Leszczyńska - Janik
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Uwaga na złodziei!
W związku z nasileniem się
w ostatnim czasie kradzieży
trzebnicka policja zwraca się
z apelem do mieszkańców powiatu trzebnickiego o zachowanie
ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
Złodzieje kieszonkowi działają tam, gdzie jest duże skupisko
ludzi, najczęściej można ich spotkać na targowiskach, w sklepach,
supermarketach. Działają niepostrzeżenie i bardzo szybko wykorzystują każdy błąd i moment
naszej nieuwagi. Policja przypomina, by nie trzymać portfeli

STRAŻ MIEJSKA

71 / 388 81 14

Chciał nakarmić
gołębie
W sobotę 25 maja o godzinie
9.50 na polecenie oﬁcera dyżurnego KPP w Trzebnicy, patrol
Straży Miejskiej udał się na ulicę 1-go Maja, gdzie awanturował się mężczyzna, który miał
uszkodzić drzwi wejściowe. Na
miejscu funkcjonariusze zastali osobę zgłaszającą, która
wskazała na mężczyznę, który
uszkodził drzwi do pomieszczeń
strychowych w budynku wielorodzinnym. Podejrzany był pod
wyraźnym wpływem alkoholu,
przyznał się do tego, że aby dojść
na strych i nakarmić gołębie wyjął drzwi z zawiasów. Na miejscu
ustalono, że zarządcą budynku
jest wspólnota, a mężczyzna nie
ma zgody na hodowlę gołębi.
Według ustaleń, mężczyzna był

n a syg n a l e

w tylnych kieszeniach spodni, na
wierzchu w otwartych torebkach
czy koszykach.
Nie
zostawiajmy
telefonów
w szkolnej szatni sportowej, na
boiskach, w kieszeni odzieży
powieszonej na wieszaku poczekalni. Natomiast torebka pozostawiona w aucie, w widocznym
miejscu, na ladzie w sklepie czy
w banku może stać się okazją dla
złodzieja.
Policja apeluje o ostrożność
w przypadku osób, które wchodzą do naszych domów i oferują
do sprzedaży towary po korzystnej cenie. Oszuści, oferując produkty lub podając si,ę za urzędników, wykorzystują nieuwagę
gospodarzy i okradają dom.
Złodzieje nie działają tylko pod
przykrywką w nocy, ale również
w dzień, czym nie wzbudzają
większego zainteresowania się
nimi przez sąsiadów.
zameldowany w jednym z lokali mieszkalnych, ale nie posiadał
dokumentu tożsamości. Mężczyznę doprowadzono do KPP
w Trzebnicy w celu potwierdzenia danych osobowych. Dalsze
czynności w sprawie prowadzi
KPP w Trzebnicy.

W rowie, w piżamie
Na prośbę oﬁcera dyżurnego
KPP w Trzebnicy, w dniu 23 maja
o godzinie 21.50 patrol Straży
Miejskiej udał się do Będkowa,
gdzie według zgłoszenia kierowcy, na przystanku autobusowym
znajdowała się osoba w piżamie.
Niezwłocznie patrol udał się na
wskazane miejsce, jednak nikogo
tam nie zastał. Na stacji paliw zauważono personel medyczny, który potwierdził informację o tym,
że jeden z pacjentów oddalił się
z pobliskiego szpitala. Rozpoczęto poszukiwania w okolicznych
lasach, zwrócono się z prośbą
do przejeżdżających kierowców
przez radio CB, czy nie zauważyli starszego mężczyzny ubranego
wyłącznie w szpitalną piżamę.

WIADOMOŚCI WĘDKARSKIE
Puchar Prezesa zdobyty
Dnia 25 maja na naszych stawach
rozegrane zostały zawody z cyklu: „Puchar Prezesa PZW nr 23
w Trzebnicy”. W tym dniu zdecydowało się wystartować 23 zawodników.
Zawody były “zamknięte”, czyli
wyłącznie dla wędkarzy z Naszego Koła, ale wśród uczestników
znalazł się zaproszony gość z koła
sąsiedniego, tj. Koło PZW Prusice. Zawodnicy zostali podzieleni na dwie kategorie: seniorów
i juniorów. Zawody odbyły się
w miłej atmosferze przy w miarę dobrej pogodzie. Zawodnicy
z pierwszej kategorii swoje zma-

gania toczyli na stawie gondolowym, natomiast juniorzy swój
bój toczyli na stawie łabędzim.
Wśród złowionych ryb na stawie
gondolowym dominowały bardzo pokaźnych rozmiarów ryby,
a wśród nich amury i karpie. Najczęściej łowionymi gatunkami na
stawie łabędzim były leszczyki,
karpiki oraz płocie.
Wyniki z tych zawodów przedstawiały się następująco: wśród
seniorów pierwsze miejsce i pokaźny puchar przypadł w udziale
Łukaszowi Krawczykowi, który
zwyciężył z łączną wagą złowionych ryb 13,500 kg. Wśród juniorów triumfował Piotr Szewczyk
z łączną wagą złowionych ryb
4,100 kg.

Zwycięzcy- Łukasz Krawczyk i Piotr Szewczyk

Stosujmy zasadę „ograniczonego
zaufania” do nieznajomych. Gdy
mamy jakiekolwiek podejrzenia,
że mamy do czynienia z oszustem, prosimy o natychmiastowe
powiadomienie Policji – pod numerami alarmowymi 997 lub 112
– informuje oﬁcer prasowy KPP
w Trzebnicy.

Pijani rodzice
„opiekowali”
się dzieckiem
Policjanci z Trzebnicy zatrzymali
nietrzeźwych rodziców sprawujących opiekę nad 14-miesięcznym
dzieckiem. Przeprowadzone badanie wykazało u matki 2,5 promila, a u ojca 1,7 promila alkoholu w organizmie. Jeżeli potwierdzi
się, że rodzice narazili dziecko
Jeden z kierowców poinformował patrol, że za miejscowością
Będkowo, w stronę Wrocławia,
z rowu wychodził mężczyzna
w takim właśnie stroju. Strażnicy niezwłocznie udali się na to
miejsce, na poboczu drogi zastali
wyziębionego mężczyznę. Pacjent
został przywieziony do szpitala,
gdzie został przekazany pod opiekę personelu medycznego.

Kot w pułapce
W dniu 31 maja funkcjonariusze Straży Miejskiej otrzymali
zgłoszenie o rannym kocie, który
złapał się w sidła na terenie jednej z trzebnickich posesji. Aby
uwolnić zwierzę konieczna była
pomoc Straży Pożarnej. Rannego kota przewieziono do kliniki weterynaryjnej. O zdarzeniu
poinformowano policję. Zgodnie prawem, za samo posiadanie
wnyków czy sideł grozi grzywna
lub do roku pozbawienia wolności, a za kłusownictwo przy pomocy wnyków grozi do pięciu lat
więzienia.

n a syg n a l e

na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu, może
grozić im do 5 lat więzienia.
Informację o nieprawidłowościach w rodzinie, dyżurny trzebnickiej komendy policji otrzymał
27 maja o godzinie 14.30, od kuratora społecznego i pracownika
socjalnego, którzy kontrolowali
rodzinę objętą nadzorem. Z uzyskanych informacji wynikało, że
opiekunowie są w stanie upojenia
alkoholowego i sprawują opiekę
nad 14-miesięcznym dzieckiem.
Na miejsce skierowano dzielnicowych, którzy w jednym z mieszkań zastali pijanych rodziców.
34-letnia matka miała ponad 2,5
promile alkoholu w organizmie,
natomiast 47-letni ojciec ponad
1,7 promila. Pijani rodzice zostali
zatrzymani w policyjnym areszcie.

Sarenka uratowana STRAŻ POŻARNA
W dniu 23 maja o godzinie 20.30
patrol Straży Miejskiej udał się do
Raszowa, gdzie mieszkańcy znaleźli małą sarnę. Na miejscu zdarzenia potwierdzono, że zwierzę
błąka się po terenie wsi. Po odłowieniu, sarenkę z polecenia Komendanta przewieziono do Złotówka, gdzie mieści się Ośrodek
Leczenia i Rehabilitacji Dzikich
Zwierząt. Na miejscu zwierzę pozostawiono pod opieką pracownika ośrodka.

Uczestnikami zawodów byli
wędkarze z kół PZW Trzebnica,
PZW Fishing 24, PZW Oborniki
Śląskie oraz PZW Prusice. O godzinie 9.00 rozpoczęła się czterogodzinna rywalizacja wśród
seniorów i trzygodzinna wśród
juniorów. Można powiedzieć,
że ryby brały całkiem dobrze,
chociaż chimerycznie. Łowiono
przeważnie płoć, ale były stanowiska przy których przeważały
leszczyki, dając tym samym wyniki wagowe. O godzinie 13.00
zakończono zawody i przystąpiono do ważenia.
Jak zwykle zawody odbyły się
w miłej i koleżeńskiej atmosferze,
jednak pogoda nie była sprzymierzeńcem. Wiejący z dużą
prędkością wiatr przeszkadzał
zawodnikom w połowach. Wy-
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Pszczoły ujarzmione
W dniu 27 maja o godzinie 16.26
oﬁcer dyżurny KP PSP w Trzebnicy przyjął zgłoszenie, że na
skwerze przy ulicy Głowackiego
w żywopłocie zagnieździł się rój
pszczół. Został on zabezpieczony
przez zastęp strażaków. Pobliski
teren przy gnieździe został zabezpieczony przez Straż Miejską.
Dowodzący akcją wezwał pszczelarza, który usunął gniazdo z żywopłotu za pomocą rojnicy transportówki. Akcja trwała 1 godzinę
i 17 minut.

Olej na jezdni

Zawody o puchar kapitanatu sportowego
już za nami
Zawody o Puchar Kapitanatu
Sportowego odbyły się dnia 26
maja na stawie w Biedaszkowie
Małym. Organizatorem zawodów
było Koło PZW nr 23 w Trzebnicy.
Na starcie stanęło 24 zawodników,
w tym 20 seniorów i 4 juniorów.

Dziecko traﬁło do szpitala
w związku z informacją, że matka prawdopodobnie przebywając
na podwórku przewróciła się,
w wyniku czego dziecko wypadło
z wózka. Dziewczynka została zabrana do szpitala, gdzie pozostała
na obserwacji. Nie jest to pierwsza interwencja w tej rodzinie.
W styczniu 2012 roku, z uwagi na
problem alkoholowy matki i niewywiązywanie się z obowiązków
rodzicielskich, decyzją sądu,
dzieci w wieku 3 i 13 lat zostały
odebrane rodzinie.
Obecnie policjanci wyjaśniają
wszystkie okoliczności w tej sprawie. Jeżeli okaże się, że swoim
zachowaniem rodzice narazili
dziecko na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub
zdrowia, grozić może im kara
nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

niki zawodów przedstawiały się
w sposób następujący:
Kategoria senior:
I - Łukasz Krawczyk 4,441 kg
Koło Trzebnica
II - Dariusz Łuszkiewicz 4,172 kg
Koło Oborniki Śląskie
III - Józef Hrycak 4,006 kg Koło
Prusice
Kategoria junior:
I - Dominik Blabuś 2,850 kg Koło
Trzebnica
II - Piotr Szewczyk 1,333kg Koło

W dniu 24 maja na ulicy Wrocławskiej w Trzebnicy funkcjonariusze PSP usuwali przez blisko
godzinę rozlany olej na jezdni na
długości - od wiaduktu kolejowego do zjazdu na stację paliw Orlen. Na czas sypania sorbentem,
funkcjonariusze Straży Miejskiej
wstrzymywali ruch na drodze.
W akcji uczestniczył jeden zastęp
z KP PSP w Trzebnicy.

Trzebnica
III - Jacek Kryczka 0,260 kg Koło
Fishing 24
Wyróżnieni zawodnicy otrzymali puchary i dyplomy. Największą rybę na tym zbiorniku
złowił Dominik Blabuś o wadze
0,413 kg. Po zakończonych zawodach, zgodnie z tradycją, wszyscy
zawodnicy spotkali się na wspólnym poczęstunku przy ognisku.
Łukasz Krawczyk
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Aqua Battle 2013

Już niedługo, a dokładnie 15 czerwca będziemy mieli możliwość uczestniczenia
w drugiej edycji turnieju hokeja podwodnego „Aqua Battle 2013”, który będzie miał
miejsce w Trzebnickim Parku Wodnym „Zdrój”. Turniej ten jako jedyny taki w kraju,
to wielka gratka dla wszystkich fanów sportu.
AGATA STĘPIEŃ

Tegoroczna impreza startuje
o godzinie 8. Najpierw nastąpi
rejestracja i tuż po niej losowanie drużyn zakończone o 8.50
oﬁcjalnym otwarciem turnieju.
Pierwszy mecz rozpocznie się o 9,
a ostatni skończy się ok. 17.
Pomysłodawcami Aqua Battle są
Prezes Klubu Hokeja Podwodnego „Hydra-Trzebnica” Daniel Sielowski oraz Prezes TPW „Zdrój”
Dariusz Drukarczyk. – Aqua Battle 2013, to już druga edycja drużynowego Turnieju Hokeja Podwodnego. Pierwsza edycja odbyła
się w zeszłym roku w czerwcu,
kiedy to do walki stanęło 6 drużyn z całej Polski - mówi prezes
„Zdroju”. - W czasie ubiegłorocznej imprezy odbyło się 15 meczy
w fazie grupowej i 3 w fazie ﬁnałowej. W tym roku będziemy
gościć 9 drużyn z Polski i z zagranicy, które rozegrają ponad 40
meczy - wylicza.
Mimo doświadczenia z zeszłego
roku organizacja takich zawodów
to nadal spore wyzwanie zwłaszcza, że odbywają się one zgodnie
z międzynarodowym regulaminem CMAS i będą nadzorowane
przez międzynarodowych sędziów. Ponadto wymaga ona
m.in. zamontowania pod wodą
specjalnych bramek oraz profe-

sjonalnych kamer podwodnych,
co wiąże się z okablowaniem
basenu. Co istotne, na trybuny
wstęp ma każdy chętny, przewidywana jest także możliwość
wejścia na część rekreacyjną po
wcześniejszym zakupie dowolnego biletu wejściowego na basen
wewnętrzny. Kibice będą mogli
również obejrzeć całą imprezę
bezpłatnie w holu basenu, gdzie
zainstalowane będą specjalne

Następnie 3 najlepsze drużyny
z każdej grupy wchodzą do Elity,
a pozostałe do Subelity. W tej fazie odbędzie się 9 meczy w Elicie i
4 w Subelicie co daje nam 13 meczy. Do tego pozostaje ﬁnał, czyli
potyczka między dwoma najlepszymi drużynami z Elity. Razem
ponad 40 meczy – dodaje D. Drukarczyk. Oprócz samego turnieju
dla widzów będą przygotowana
także inne atrakcje, jak choćby

ekrany transmitujące zapis z kamer podwodnych umieszczonych
w basenie, gdzie będą trwały rozgrywki. Drużyny biorące udział
w turnieju zostaną podzielone na
dwie grupy. – Mecze odbywać się
będą w systemie każdy z każdym.

wizyta bractwa rycerskiego, czy
wspólna zabawa na wyspie przy
basenie na zakończenie turnieju.
Patronat medialny nad imprezą objęło m.in. Radio Wrocław,
które będzie relacjonować przebieg całej imprezy już od godzin

Zastanów się, gdzie i jak parkujesz
- Zostawiał auto na parkingu przy Urzędzie Miejskim. Weszłam do budynku, żeby załatwić sprawę, a gdy wróciłam moje auto było zastawione innym. Półgodziny czekałam, aby ktoś przyszedł i odjechał. Bardzo się spieszyłam, bo musiałam odebrać dziecko z przedszkola, a pan, który w końcu przyszedł, nie za bardzo się przejął całą sytuacją
- mówi pani Małgorzata, mieszkanka Trzebnicy.
Zdarzenie to miało miejsce
w ubiegłym tygodniu. Pani Małgorzata zaparkowała auto tak,
jak się powinno parkować. Weszła do urzędu, a gdy po kilku
minutach zeszła zobaczyła, że jej
auto zastawione jest innym samochodem. Czekała, próbowała
sama wyjechać, poprosiła jakieś
mężczyznę, by pomógł jej jakoś
wyjechać. Niestety. Auto stojące
przed jej samochodem skutecznie
blokowało wyjazd. - Czas uciekała, a mój trzyletni syn czekał na
mnie w przedszkolu. Im dłużej to
trwało, tym bardziej się denerwowałam. W końcu poszła do Straży Miejskiej z prośbą o pomoc opowiada trzebniczanka. Chwile
później pojawił się strażnik, sam
także próbował wyjechać autem
pani Małgorzaty. W końcu pojawił się kierowca samochodu
tarasującego wyjazd. Za takie
zachowanie otrzymał mandat
w wysokości 100 złotych i jeden
punkt karny, choć przekonywał, że jest pracownikiem jednej
z gminnych jednostek i nie powinien go dostać.
- Nie ma znaczenia czy osoba,
która dopuszcza się wykroczenia
jest pracownikiem urzędu, jednostki podległej czy mieszkańcem Trzebnicy – mówi komendant Straży Miejskiej Krzysztof
Zasieczny. - Mandat, to nie jedyna dolegliwość za złe parkowanie.

W ostateczności, gdy auto utrudnia ruch, możemy je odholować
na wyznaczony parking do Cerekwicy lub w pobliże Prusic. Wówczas kierowca zostanie obciążony
kwotą ok. 500 zł za odholowanie,
otrzyma także 100- złotowy mandat oraz punkt karny - wylicza.
„Najdroższe” jest parkowanie na
miejscu dla osób niepełnosprawnych. Wówczas obligatoryjnie
taki samochód jest odholowywany. Taki kierowca zapłaci za to
500 zł, dodatkowo otrzyma mandat w wysokości 500 zł i 5 punktów karnych.
Jak parkować, by nie otrzymać
mandatu? Wiadomo, w miejscach
wyznaczonych do tego. Nie wolno
tego robić na chodnikach, na łuku
parkingowym czy w taki sposób,
by utrudnić wyjazd innemu kierowcy. Komendant przyznaje, że

na szczęście z roku na rok kierowcy coraz rozsądniej parkują swoje
auta. Dla przypomnienia podaje,
że w 2010 roku odholowano 11
samochodów, w ubiegłym roku
3, w tym roku jeden. - Według
moich obserwacji dzisiejsze społeczeństwo jest bardzo wygodne.
Każdy chciałby zaparkować przy
drzwiach domu, a najlepiej wjechać samochodem do mieszkania
– podkreśla ze śmiechem. - W pobliżu placu pielgrzymkowego
także przecież można spokojnie
zaparkować, ale rzadko kto tam
zostawia auta. Nikomu nie chce
się przespacerować kilkuset metrów, by dojść do urzędu, rynku
czy innej instytucji. Szkoda, bo
niektórzy wolą zapłacić mandat,
niż poświęcić dwie minuty na
dojście do celu- podkreśla.
[jar]

porannych, a także Panorama
Trzebnicka, Kurier Trzebnicki,
Radio Luz, Stowarzyszenie Spearﬁshing, Miesięcznik Nurkowy
Nuras.info, Magazyn Nurkowy
Podwodny Świat, Divers24 oraz
Bluelife.
Ale czerwiec na basenie, to nie
tylko turniej hokeja. Innymi
atrakcjami przygotowanymi dla
trzebniczan są organizowane
wspólnie ze stowarzyszeniem
Delphinus pokazy ratownictwa
wodnego. Kolejny już raz zostaną
także przeprowadzone egzaminy
na kartę pływacką. I co zapewne
najbardziej dla nas interesujące,
już 22 czerwca o godz. 9.00 zostanie otwarty basen zewnętrzny.
Na ten dzień przewidziana jest
także duża promocja w godzinach 9.00-14.00, czyli 50% rabat
dla wszystkich osób, które zakupią 4-godzinny bilet wejściowy.
Jak więc widać czerwiec, to dla
pracowników TPW bardzo pracowity miesiąc. Muszą nie tylko
skupić się na przygotowaniu go
na turniej Aqua Battle 2013, ale
i dostosować część zewnętrzną
na przyjęcie użytkowników. – Co
roku przed otwarciem basenu zewnętrznego czeka nas wiele pracy. Każde urządzenie znajdujące

się na terenie basenu zewnętrznego jest dokładnie testowane czy
osiąga odpowiednie parametry
techniczne. Dodatkowo wszystkie niecki basenowe i zjeżdżalnie
są dokładnie czyszczone specjalnymi preparatami. W związku
z faktem, iż obiekt jest jeszcze na
gwarancji pewne czynności, które
wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo osób korzystających
są też narzucane przez gwaranta.
Nie należy też zapominać o malowniczych terenach zielonych
wokół basenów, których pielęgnacja też zajmuje wiele dni pracy
i zaczyna się znacznie wcześniej
niż prace przy nieckach. Przed
otwarciem, pracom porządkowym poddane jest też boisko do
siatkówki plażowej oraz specjalnie wydzielone tereny dla naszych
najmłodszych klientów – podkreśla Dariusz Drukarczyk.
Organizatorami całej imprezy
jest Gmina Trzebnica, „Hydra–
–Trzebnica” oraz Park Wodny
„Zdrój”. Honorowy patronat nad
całą imprezą objął podobnie jak
w zeszłym roku, burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima.

Droga Kuźniczysko-Pęciszów
w następnym roku

- Odcinek drogi pomiędzy Kuźniczyskiem a Pęciszowem zostanie wyremontowany w następnym roku – mówi burmistrz Marek Długozima
w odpowiedzi na apel mieszkańców. - Trwają rozmowy na ten temat z Nadleśnictwem, bo odcinek
ten znajduje się na ich terenie - podkreśla.
Droga między Kuźniczyskiem
a Pęciszowem ma nieco ponad
3 kilometry. Co prawda nie jest
to jedyna droga, którą można
dojechać z jednej do drugiej
miejscowości. Alternatywna
jest bezpieczniejsza, bo prowadzi chociażby przez Czeszów
i Grochową, ale jest zdecydowanie dłuższa, bo ma ponad
12 km. Mieszkańcy wolą trasę
krótszą, choć dziurawą i mało komfortową. I właśnie to
ona jest powodem dla którego
cześć mieszkańców śle petycje
i pisma do burmistrza.
Droga ta przebiega przez dwie
gminy- Trzebnica i Zawonia.
Część od strony Zawonii wyremontował już tamtejszy samorząd. Druga część, leżąca
po stronie samorządu trzebnickiego czeka na realizację.
Jak zapewnia burmistrz Marek
Długozima, prace na tym odcinku rozpoczną się w następnym roku. - Sytuacja jest trochę skomplikowana, bo droga
przebiega także przez tereny
leśne, należące do Nadleśnictwa Oleśnica. Nie możemy tak

po prostu na nią wejść i robić.
Trwają rozmowy z Nadleśniczym Stanisławem Bazanem
w sprawie tej inwestycji – zapewnia burmistrz.
Przypomina jednocześnie, że
do tej pory wioska nie była pomijana przy działaniach inwestycyjnych. Wręcz przeciwnie,
to właśnie w tej wsi gmina wybudowała plac zabaw dla dzieci czy boisko. Została także
zrobiona droga od stacji paliw
w kierunku Kuźniczyska. Natomiast remont wspomnianej
wcześniej drogi jest wpisany
w Wieloletni Plan Finansowy.
- Trzeba pamiętać, że gmina
Trzebnica to nie tylko Kuźniczysko, ale 40 innych wiosek. Ja, jako gospodarz muszę
traktować wszystkich jednakowo i po równo. Nie mogę
inwestować tylko w jedną
wioskę, podczas, gdy w innej
nie ma przystanku dla dzieci
czy chodnika. Dlatego liczę na
wyrozumiałość mieszkańców
i odrobinę cierpliwości – dodaje.
[jar]
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Radosna Szkoła w Kuźniczysku
Nowoczesny plac zabaw oraz wielofunkcyjne boisko zostały oﬁcjalnie otwarte i oddane uczniom oraz mieszkańcom Kuźniczyska do użytku. Uroczystość odbyła się 1 czerwca - podczas X Festynu Szkolnego oraz w dniu święta wszystkich dzieci.

pu skierowanych do zebranych
przez Dyrektor Elżbietę Taraszczuk-Gaweł, sportowej przysiędze uczniów oraz modlitwie
poprowadzonej przez ks. Proboszcza Jacka Tomaszewskiego,
uroczyście otwarto oba obiekty.
burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Janina Polak oraz przedstawiciele uczniów
Szkoły Podstawowej przecięli
wstęgi, symbolicznie rozpoczynając funkcjonowanie boiska
i placu zabaw. Miejsca te zostały
także poświęcone przez Proboszcza. Wtedy też uczniowie zaprezentowali występy artystyczne,
otrzymując gromkie oklaski.
Podczas oﬁcjalnego przecięcia wstęgi przy nowoczesnym placu zabaw. Od lewej wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej janina Polak, burmistrz Marek Długozima i dyrektor Elżbieta Taraszczuk- Gaweł.

Nowoczesne, kolorowe i co najważniejsze – bezpieczne obiekty
zostały wybudowane w Kuźniczysku. Wielofunkcyjne boisko
oraz plac zabaw powstały przy
Szkole Podstawowej. Doskonałym momentem na ich uroczyste
otwarcie był zorganizowany już
po raz dziesiąty szkolny festyn.
Okazja do integracji, mobilizacji
i spotkań dla lokalnej społeczności.
Była kawiarenka z domowymi

wypiekami, loteria fantowa, smakołyki z grilla, sklepik oraz obowiązkowe bilety wstępu dla osób
dorosłych – wszystkie zebrane
środki zbierane są na zakup szkolnego sztandaru, który będzie niezbędny zaplanowaną na przyszły
rok uroczystość nadania placówce imienia Św. Jadwigi.
Mimo deszczowej aury, mieszkańcy Kuźniczyska oraz zaproszeni goście licznie przybyli na
szkolny festyn. Po słowach wstę-

Na zakończenie oﬁcjalnej części
programu głos zabrał burmistrz
Marek Długozima: – Zawsze
z radością i ochotą odwiedzam
festyny i uroczystości takie jak
ta. Jestem dumny z tego, że w naszej gminie powstają nowoczesne
i bezpieczne obiekty, jak boiska
i place zabaw, dające naszym
najmłodszym
mieszkańcom
tyle wesołych chwil. Zapewniają rozwój i prawidłowe warunki
do przeprowadzenia zajęć, dają
także możliwości do zdrowego
i aktywnego spędzania wolnego
czasu. Wiem, że w Kuźniczysku
zostaną one dobrze wykorzysta-

Boiska od razu przyciąnęło amatorów piłki nożnej.

ne. Być może dadzą nam kolejny
sportowy talent z naszej gminy.
Pragnę podkreślić, że obiekty te
nie powstałyby tak szybko, gdyby nie zaangażowanie ze strony
lokalnych radnych – Janiny Polak oraz Zbigniewa Pasiecznika,
którym gratuluję i dziękuję za
dbanie o społeczność sołectwa
Kuźniczysko. Dzisiaj przypada
Dzień Dziecka, dlatego korzystając z okazji chciałbym w imieniu
wszystkich dorosłych Gminy
Trzebnica tym najmłodszym
mieszkańcom złożyć najserdeczniejsze życzenia, wielu radości
i szczęścia.
Burmistrz złożył także na ręce
dyrektor komplet piłek do gier zespołowych, bukiet kwiatów oraz
pakiet książeczek i gadżetów promocyjnych z maskotką Trzebnicy – Super Kotem. Decyzją Rady

Dzieciom bardzo spodobał się nowy plac zabaw. Chętnych do sprawdzenia wszystkich urządzeń nie brakowało

Pedagogicznej burmistrz został
uhonorowany tytułem Przyjaciela Szkoły. Gdy tylko przestał
padać deszcz najmłodsi mieszkańcy Kuźniczyska zaczęli korzystać z kolorowego placu zabaw,
a nieco starsi chłopcy z wielkim
zaangażowaniem zaczęli rozgrywkę piłki nożnej. Przy scenie
natomiast odbywały się zabawy
i tańce. I nawet ulewny deszcz
nie popsuł rodzinnej i wesołej
atmosfery X Szkolnego Festynu
w Kuźniczysku. Przypomnijmy,
podobne boiska wielofunkcyjne
funkcjonują już niemal przy każdej szkole w trzebnickiej gminie.
W najbliższym czasie takie inwestycje są planowane w miejscowościach: Brzyków, Biedaszków
Wielki i Ligota Trzebnicka.
[kas]

Nie brakowało doskonałego humoru podczas współczesnej i sportowej wersji
Kopciuszka w wykonaniu uczniów.
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Przylot bocianów

Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu już po raz trzeci
należało do grupy miłośników bocianów. Projekt artystyczny, który odbył się 29 maja był skierowany do młodych artystów z trzebnickiego Gimnazjum Nr 1 i stał się
dużą inspiracją do twórczego działania.
Nasz kraj można nazwać Królestwem Bocianów, gniazduje
w nim bowiem 1/4 światowej
populacji tego gatunku. Śmiało
można powiedzieć, że co czwarty bocian, to Polak.- podkreśla

dych boćków- dodaje miłośnik
przyrody.

Wolny jak ptak
Idea, aby „być wolnym, jak ptak”,

przede wszystkim fascynuje natura, którą tak trudno jest naśladować, jednak rzeźbiarz, jak
sam mówi „… próbuję przede
wszystkim rzeźbić zwierzęta,
ptaki, ponieważ to mnie jak najbardziej fascynuje…”. Pan Lech
dla młodzieży wyrzeźbił w drewnie boćki, które młodzi podczas
warsztatów bardzo chętnie malowali. Owe rzeźby będą nagrodami w kolejnym projekcie, którego
ideę spontanicznie stworzyła inicjatorka spotkania pani Łucja Kołodziejczyk.- Będzie to wspaniała
okazja do pożegnania bocianów,
które opuszczają nas już 15 sierpnia. Może stworzymy pokaz strojów, inspirowanych bocianami?
Dziewczęta z gimnazjum ochoczo
podjęły pomysł i już w głowach
miały projekty bocianich kreacji.
Kolejnym etapem projektu była
projekcja ﬁlmu pt. „Kle, kle,…”
w reżyserii P. Żaka. Film dostarczył widzom dużo wiedzy na temat bocianów i ich środowiska.
Te fascynujące ptaki, tak hołubione przez ludzi, właśnie w nich
mają największych wrogów oraz
w ekspansywnie rozwijającym się
rolnictwie i przemyśle.

Bociania galeria

Łucja Kołodziejczyk opowiada zebranym o bocianim projekcie

pan Lech Taraszczuk, miłośnik
przyrody, współpracownik towarzystwa „pro Natura”, nauczyciel
geograﬁi i rzeźbiarz. W gminie
Trzebnica występują 23 bocianie gniazda. Każdego roku naszą
gminę opuszcza 50 sztuk mło-

zawsze leżała u podstaw inspiracji
wielu przyrodników, naukowców,
a wreszcie artystów. Z pewnością
dowodzi tego również wystawa
twórcy Lecha Taraszczuka, która stała się jedną z części projektu „Przylot bocianów”. Artystę
R

E

Po projekcji ﬁlmu goście zostali
zaproszeni do obejrzenia wystawy malarstwa i rysunku młodzieży z gimnazjum, pt „Bociany 2013”. Dumni autorzy prac
prezentowali rówieśnikom swoje
dzieła. Dostarczonych na konkurs prac było całe mnóstwo, ale
nagrodzeni byli oczywiście najlepsi: Dominika Borsuk, Martyna
Śliwka i Gabrysia Borska. Nagrody za wspaniałe prace wręczył
dziewczętom dyrektor TCKiS
K

L

A

Adam Waz. Uczniowie gimnazjum przygotowali ciekawą improwizację teatralną o bocianach.
W przedstawieniu narratorki po-

Po prezentacji goście zostali zaproszeni na debiutancki koncert
Marty Wolak, uczennicy trzebnickiego liceum. Młoda artystka

Młodzież maluje drewniane boćki wyrzeźbione przez L. Taraszczuka

kazały, jak bardzo zakorzeniona
w naszym życiu i w naszej literaturze jest postać bociana, jak od
niepamiętnych czasów otaczany
jest on sympatią i dużym szacunkiem.
Korytarze trzebnickiego centrum zamieniły się w bocianią
galerię. Wernisaż składał się
oczywiście z prac uczniów gimnazjum, ale i z prac dzieci z sekcji plastycznych działających
w TCKiS. Ważnym wydarzeniem
był pokaz prac naszej rodzimej
artystki, pani Kasi Belskiej. Prace malarki pod tytułem „Majowe
bociany” zachwyciły wszystkich
uczestników projektu. Bociany
malowane techniką bardzo lekką, tuszem i akwarelami, zdawały
się, jakby żywe.
M

A

zaprezentowała cztery autorskie
utwory, jeszcze nie mające nawet
tytułów. Marta świetnie poradziła sobie z tremą i niemal, jak
profesjonalistka w bardzo świeży
sposób, zaprezentowała swoje debiutanckie piosenki.
Autorka i inicjatorka artystycznego programu pani Łucja
Kołodziejczyk, nie ukrywała zadowolenia z przebiegu projektu.
– Cieszę się, że mamy tak dużo
młodych, zdolnych ludzi! Wystarczy tylko bacznie rozejrzeć się
wokół siebie. Artyści podobnie,
jak ptaki, są wśród nas i są zawsze
wolni! I dlatego tak bardzo nas
zachwycają.
Edyta Bąk
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Bogu niech będą dźwięki!
W dniach 31 maja – 1 czerwca w Trzebnicy odbywał się XV Salwatoriański Festiwal Piosenki Religijnej pod hasłem „Pokochaj Miłość”. Te dwa dni wypełniły nasze miasto wspaniałą atmosferą i cudownymi dźwiękami. Kto nie był, ten naprawdę powinien żałować.
PATRYCJA KRÓL

Festiwal rozpoczął się w piątek
Mszą Świętą o godz. 17, odprawioną w bazylice. Wieczorem
na trzebnickiej scenie w Centrum Kultury i Sportu pojawili
się laureaci Festiwalu Twórczości
Chrześcijańskiej w Zakopanem,
zespół Podaj Dalej oraz rockowa
grupa Fragua. Ten pierwszy zespół tworzy pięć młodych i szalenie zdolnych osób. Choć grają ze
sobą dopiero od dwóch miesięcy,
autentycznie zachwycili swoim
poziomem artystycznym.
Gwiazdą tego wieczoru był
zespół Fragua, który swoim
mocnym, rockowym graniem
rozgrzał publiczność trzebnicką
i festiwalową. Po tej porządnej
dawce energii uczestnicy festiwalu udali się na spoczynek do Białego Domu i sióstr Boromeuszek,
by w skupieniu przygotować się
na dzień muzycznych zmagań.
Drugi dzień festiwalu rozpoczął się od przesłuchań. Imponujący poziom artystyczny zaskoczył jury, w którego składzie
zasiadali: Piotr Baron, Elżbieta
Baron oraz o. Andrzej Bujnowski
OP. Po trudnych naradach decyzją oceniających nagrodę Grand
Prix w wysokości 500 euro i sesji nagraniowej w studiu Katolik
przyznano zespołowi Follow Him
z Namysłowa. Pierwsze miejsce
ex aequo i 250 euro otrzymały:
Weronika Bednarska z Trzebnicy
i Agata Jaworska z Celestynowa.
Drugie miejsce i nagroda w wysokości 1000 zł przypadły zespołowi Iunctus z Oleśnicy, a 700 zł
za miejsce trzecie zgarnął zespół
Pobudka z Celestynowa. Jury

zdecydowało też o przyznaniu
nagród ﬁnansowych za wyróżnienia. Po 350 euro otrzymali więc:

Weronika Bednarska, której akompaniował tatao, wyśpiewała jedno
z pierwszych miejsc

za barwną improwizację Łukasz
Staniszewski z zespołu NatanaEl
ze Szczepanowa, a za fenomenalny akompaniament – ks. Jacek Hołowacz z zespołu Iunctus
z Oleśnicy oraz Krzysztof Bednarski z Trzebnicy. Wyróżnienie
specjalne za całokształt przekazu
artystycznego
wykonywanego
utworu i 250 euro otrzymał Paweł
Banaszczyk z Trzebnicy. Honorowe wyróżnienia zostały przyznane dwóm zespołom: NatanaEl ze
Szczepanowa oraz Drogowskaz
z Leżajska.
Wyniki Festiwalu zostały
przyjęte z wielkim entuzjazmem,
a laureaci byli nagradzani gromkimi brawami. Chwilę później

mieliśmy przyjemność posłuchać
ich zwycięskich wykonań. Muszę
przyznać, że Salwatoriański Festiwal Piosenki Religijnej w niczym
nie przypomina tradycyjnych
konkursów.
Profesjonalizm tej imprezy,
który przejawiał się na każdym
kroku, zauważył także Mietek Szcześniak, którego występ
uświetnił Festiwal. Tym większa
jest moja radość z możliwości
słuchania tak wspaniałych wykonawców i laureatów. Szczególnie,
że zaszczytne pierwsze miejsce
przypadło mojej koleżance Weronice Bednarskiej:
- Dla mnie udział w Festiwalu
to wyraz posłuszeństwa Bogu.
W ten sposób pokazał mi, że dotrzymuje obietnic i troszczy się
o mnie, więc ta nagroda jest na
Jego chwałę – powiedziała szczęśliwa trzebniczanka.
Nagrody laureatom wręczał
Prowincjał Salwatorianów, ks.
Piotr Filas oraz Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima.
Kierownicy festiwalu dziękowali
licznym sponsorom, bez których
ten festiwal nie odbyłby się. Mnóstwo ciepłych słów padło także ze
strony organizatorów tego zamieszania – ks. Macieja Szeszki i Łukasza Anioła:
- Byliśmy świadkami wspaniałych występów ludzi, którzy
przyjechali na ten festiwal z całej
Polski. Atmosfera, jaka się tu wytwarza, jest nie do opisania. Warto to dla nich robić – powiedział
ksiądz Łukasz.
Po występach laureatów przyszedł czas na gwiazdę wieczoru
– koncert Mieczysława Szcze-

Mieczysław Szcześniak zachwycił
publiczność swoim występem

śniaka. To gwiazda takiego formatu, że nie powstydziłyby się jej
nawet zagraniczne festiwale. Mietek czarował publiczność swoim

pięknym głosem, okraszając każdy utwór piękną historią. Mówił
o cudach i codzienności, o człowieku, o Bogu, o tym, że marzenia się spełniają – czasami po
20 latach, czego sam jest żywym
dowodem. Mówił i śpiewał tak
pięknie, że dusze same unosiły
się gdzieś nad scenę. Jego sposób
bycia i śpiewania niejednokrotnie
– przynajmniej w moich oczach
– wywołał łzy wzruszenia. Świetnym dodatkiem do genialnej
muzyki Szcześniaka była oprawa
świetlna, którą zajęła się ﬁrma
Show Design. Artysta nie został
wypuszczony bez dwóch bisów,
wydłużając tym samym koncert
do blisko dwóch godzin. Szkoda
tylko, że na sali było trochę wolnych miejsc.
Na koniec ksiądz Szeszko oﬁcjalnie zamknął Festiwal i udzielił zebranym Bożego błogosławieństwa.

Od lewej: ks. Łukasz Anioł, prowincjał Polskich Salwatorianów ks. Piotr Filas, dyr. RMS ks.
Maciej Szeszko, Mieczysław Szcześniak i burmistrz Marek Długozima

Piknik rodzinny w szkole
W środę, 29 maja, w Szkole Podstawowej nr 3 już po raz drugi odbył się
rodzinny piknik z wieloma atrakcjami. Tego dnia nauczyciele, rodzice
i dzieci wspólnie świętowali Dzień Dziecka.
PATRYCJA KRÓL

Już od samego rana dzieci miały
mnóstwo ciekawych zajęć, zarówno na świeżym powietrzu, jak
i w budynku. Na szczęście tego

dnia pogoda nie zawiodła organizatorów. W środku odbywał się
chociażby turniej siatkówki, rozgrywany między nauczycielami,
uczniami i rodzicami. Ostatecznie I miejsce przypadło rodzi-

Organizatorzy przygotowali dla dzieci mnóstwo konkurencji

com, którzy w tie breaku pokonali nauczycieli. Zaangażowanie
w grę z wypiekami na twarzach
podziwiali liczni kibice, a atmosfera podczas meczu była naprawdę gorąca.
W trakcie pikniku można było
pomalować sobie twarz, zjeść
pysznego loda, puszczać bańki mydlane czy tworzyć piękne
malunki na placu między budynkami szkoły. Nie zabrakło
także sycących posiłków – o podniebienia wszystkich uczestników zadbały panie i panowie ze
stoiska z kiełbaskami i pajdami chleba ze smalcem. Jak to na
szkołę przystało, można było
się też czegoś nauczyć. Wiedzę
z zakresu udzielania pierwszej
pomocy wśród najmłodszych poszerzał strażak - starszy sekcyjny
Tomasz Raduchowski. Dzieciom
bardzo się to podobało. Jednak
największą atrakcją był przyjazd dwóch wozów strażackich,
samochodu policji oraz straży
miejskiej. Wszystko to działo się
przed placem szkolnym, ku wiel-

Wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy przekazał najmłodszym strażak
- starszy sekcyjny Tomasz Raduchowski

kiej uciesze dzieciaków. Gdy tylko pojazdy zaparkowały, uczniowie wprost rzucili się do środka,
zasypując setkami pytań funkcjonariuszy i strażaków. Chyba
wszystkie prośby zostały spełnione, a maluchy miały wielką
frajdę poznając tajniki pracy tych
służb. Podczas pikniku odbywały
się również konkursy – między
innymi na najzabawniejszy strój,
a także liczne zabawy i przegląd
szkolnych talentów. Można było
spróbować swoich sił w puszczaniu papierowych samolotów,
podbijaniu piłeczki pingpongowej, zagrać w gry strategiczno
– logiczne, poskakać na skakance

bądź hula-hop, a wszystko to pod
czujnym okiem nauczycieli i rodziców. Było w czym wybierać
i jedno jest pewne – nikt się tego
dnia w szkole nie nudził.
Z inicjatywą zorganizowania
takiej imprezy wyszła Rada Rodziców z przewodniczącą Agnieszką
Twardowską. Wspólnie z wicedyrektor Małgorzatą Gadawską
i nauczycielami wymyślany był
program przedsięwzięcia, które
wcale nie okazało się tak trudne
do zorganizowania. Bardzo pomogli także rodzice: Beata Klementowska, Marzena Wilk, Aleksandra Grodzińska oraz Łukasz
Kubaszewski.
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Wędkarski Dzień Dziecka w Trzebnicy
Blisko 90 młodych wędkarzy
w trzech kategoriach wiekowych
wzięło udział w zawodach wędkarskich z okazji dnia dziecka na
stawie Zdrojowym w Trzebnicy,
które tradycyjnie już zorganizowało PZW koło nr 23 w Trzebnicy oraz gmina Trzebnica.
Zarówno pogoda jak i humory
tego dnia dopisywały wszystkim
uczestnikom. Na stanowiskach
wędkarskich nie brakowało emocji. Dzieci cieszyły się z każdej
złowionej ryby.
Po zawodach w czasie, gdy komisja sędziowska skrupulatnie
liczyła wyniki, zawodnicy wraz

ze swoimi opiekunami zostali zaproszeni na kiełbaski z grilla oraz
słodki poczęstunek.
Pierwsze miejsce w kategorii do 10 lat wywalczył Karol
Kowalczyk z wynikiem 2200 g,
drugie miejsce przypadło Patrykowi Szulcowi z wynikiem 1418
g a trzecie miejsce zajął Bartosz Korban z wynikiem 1390 g.
W kategorii 10-13 lat pierwsze
miejsce zdobył Mateusz Latus
z wynikiem 886 g, drugie miejsce
przypadło Nicoli Szmuc z wynikiem 826 g a trzecie miejsce zajął
Błażej Szymanowicz z wynikiem
577 g. Natomiast w najstarszej
kategorii 14-16 lat pierwsze miej-

INFORMATOR
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Młodzi wędkarze ze swoimi trofeami

sce wywalczył Jakub Krzywulski
z wynikiem 1386 g, drugie miejsce przypadło Bartoszowi Wilczyńskiemu z wynikiem 1082 g a
trzecie miejsce zajęła Dorota Mainer z wynikiem 475 g.
Oprócz czołówki zawodów,
która w swoich kategoriach
otrzymała wartościowe nagrody
wędkarskie i puchary pozostali zawodnicy otrzymali drobne
upominki.

Ponadto wszystkie dzieci biorące
udział w zawodach wzięły udział
w loterii, w której do wygrania
były przybory szkolne, zabawki,
akcesoria wędkarskie i bony.
Dziękujemy młodym wędkarzom za udział w zawodach,
sponsorom za wsparcie oraz
wszystkim osobom, które poświęciły swój czas przy organizacji naszych zawodów.
[gur]

Eugeniusz Witek-„ Geno”. Prowadzący bardzo szybko rozkręcił
imprezę i swoim humorem oczarował całą publiczność. Widać
było, że imprezy na żywo, to jego
specjalność. Przed fanami śląskich przebojów zaprezentowała
się ulubienica publiczności Mona
Liza, także Jacek Silski, Jasiu Ryś
oraz duet Duo Fenix – Dwa Fyni-

przybyłych gości, cieszymy się, że
mamy odbiorców i tutaj. Faktem
jest, że nasza lista przebojów jest
znana na terenie całego kraju, ponadto mamy dużo fanów wśród
Polonii, a zwłaszcza niemieckiej
i amerykańskiej - dumnie informuje Jan Musialik, producent
Śląskiej Listy Przebojów.
Nie mniej podekscytowana wy-

Rywalizacja była bardzo zacięta, a dzieciom kibicowali rodzicie.

Dzień Matki po śląsku

25 maja w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu odbył się koncert
z okazji Dnia Matki po Śląsku. Była to jedyna okazja świętowania dla
bardziej dojrzałej publiczności przy śląskich szlagierach. Na koncert
przybyli artyści z pierwszych miejsc Listy Śląskich Szlagierów. Co ciekawe tego typu nurt muzyczny cieszy się dużą popularnością, czego dowodem była zapełniona sala.
EDYTA BĄK

Wydawałoby się, że muzyka biesiadna, jest już zapomnianym reliktem, odkurzanym gdzieś tam
w kołach gospodyń wiejskich.
Ten nurt muzyczny ma się dobrze
i rozwija się nad wyraz prężnie.
Okazuje się, że proste piosenki o miłości i życiu, które łatwo
wpadają w ucho nowym fanom,
stają się nieodłącznym elementem spotkań familijnych oraz
imprez weselnych. Sam przemysł
muzyczny, pod logiem „Śląskich
Szlagierów” podbija coraz szersze
rzesze słuchaczy i oczywiście jest
powodem do dumy dla samych
Ślązaków.
W trzebnickiej sali widowisko-

Cztery słońca
W reżyserii Bohdana Slama

7 czerwca o godz. 19
Bilety - 10 zł do nabycia tuż przed
seansem.

Miłość
14 czerwca o godz. 19
Bilety 10 zł do nabycia w kasie tuż
przed seansem

Nieobliczalni

21 czerwca o godz. 19
Bilety 10 zł do nabycia w kasie tuż
przed seansem

nic

KULTURA
7 czerwca
godz. 21
Sala w TCKiS pękała w szwach. Trzebniczanie z ochotą przyłączali się do śpiewu

wej, punktualnie o godzinie 17.00
rozpoczęła się biesiada z gwiazdami Listy Śląskich Szlagierów.
Koncert poprowadził znany prezenter Listy Śląskich Szlagierów
z programu telewizyjnego TVS

ki. Ten ostatni porwał trzebnicką
publiczność do zabawy, zapraszając widzów do zabawy na scenie
i wspólnego śpiewania.
- Jesteśmy w Trzebnicy po raz
pierwszy i mamy nadzieję, że nie
po raz ostatni. Patrząc na dzisiejszy koncert i tak dużą ilość

stępem była pani Alicja z Wrocławia- Jestem bardzo szczęśliwa, że
miałam okazję zobaczyć na żywo
moich wykonawców, których
znałam tylko z telewizji, cudowne przeżycie, polecam wszystkim! To był wspaniały prezent na
Dzień Matki!

12 czerwca
godz. 17

w Sali Retro TCKiS odbędzie się
kolejna Zabawa Klubu Seniora.
Wstęp: 15 zł.

23 czerwca
rozpocznie się Parada Orkiestr
Dętych i Humoru, podczas której
będzie można zobaczyć orkiestry
dęte i mażoretki z Leszna, Kalet,
Starej Białej i oczywiście z Trzebnicy. Gwiazdą wieczoru będzie
kabaret Ciach

WYSTAWY

ło się w przedszkolnym ogródku
zabaw. Dzieci dzielnie walczyły
z tremą i stresem, aby jak najlepiej zaprezentować się swoim rodzicom. Popisy recytatorskie ma-

Światło i kolor
Dzieci z przejęciem prezentowały program artystyczny

Rodzice z dumą przypatrywali się występom swoich pociech

w trzebnickim klubie Fama odbędzie się koncert grupy No Pesos.
Wstęp 10 zł.

o godz. 15

Jak co roku, dzieci z trzebnickiego Przedszkola nr 1 zaprosiły swoich rodziców na uroczyste obchody Dnia Mamy
i Taty. Zaproszeni goście z dumą oglądali, występy swoich
pociech na scenie.

Pogoda sprzyjała małym artystom i Święto Mamy i Taty odby-

r e p e r t u a r

Film Sławomira Babickiego

Dzień mamy i taty
EDYTA BĄK

POLONIA

luchów wywoływały u widzów
sporo wzruszenia! Niejednemu
rodzicowi zakręciła się łezka
w oku, gdy maluszki spontanicznie i ekspresyjnie interpretowały
wierszyki i piosenki na ich cześć.
Każdy występ małych artystów
był nagradzany gromkimi brawami rodziców. Podczas występów
nie zabrakło pokazów tanecznych,
nawet z elementami orientalnymi.
Swoimi występami dzieci dziękowały rodzicom za miłość i troskę,

jaką obdarzają ich na co dzień. Po
tak wspaniałych artystycznych
popisach na twarzach rodziców
zauważyć można było tylko jedno
- dumę ze swoich pociech. By ten
dzień rodzice na długo zapamiętali, dzieci przygotowały dla nich
upominki, które oczywiście same
wykonały - piękne laurki, namiastki wielkiej miłości małych
ludzi. Podczas wręczania laurek
nie było końca uścisków, całusów
i - oczywiście radości.

malarstwo Anna Maria Fusaro,
wystawa w TCKiS

Przylot bocianów

projekt artystyczny Łucji Kołodziejczyk w ramach, którego zobaczyć
będzie można kilka prezentacji na
temat tych ptaków.

Biedronka

malarstwo, Pracownia Rozwoju
Aktywności Twórczej, Pracownia
Malarstwa i Rysunku przy TCKiS
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Ze skarbca
kulturowego
Gminy Trzebnica

Małe muzeum ludowe u Kowalskich
-Skarbiec Ziemi TrzebnickiejZBIGNIEW LUBICZ-MISZEWSKI

Gdy wchodzimy na teren Małego
Muzeum Ludowego u Kowalskich
w Marcinowie (3 km na północny
zachód od Trzebnicy), znajdujemy
się nagle w zupełnie innym świecie, innej rzeczywistości. Tu czas
się zatrzymał, a właściwie cofnął
o dobrych 50-100 lat. Skansen położony jest nad strumykiem, wśród
zieleni. Przechodząc przez mostek
nad rzeczką przez ozdobną bramę z sówką i kotkiem z napisem
powitalnym, przechodzimy aleją sosnową (orzeźwiający zapach
igliwia i świergot ptaszków) – ulicą Henryka Sienkiewicza, idziemy
obok studni z „Wiecznym Źródełkiem Zdrowia”, zwieńczonej
rzeźbą orła, by poprzez następna

moździerz kamienny, pochodzący
z okresu kultury łużyckiej liczący
ok. 2000 lat. W „Izbie Kuchennej”
jest wszystko, czego używały gospodynie, a więc: sztućce, talerze,
patelnie, garnki cynowe i kamienne, gąsiory, nawet cała przedwojenna kuchnia belgijska.
Do Domu Chleba przylega stara
„Kuźnia”, w której podczas prezentacji kowal kuje żelazo. W „Izbie
Rzemieślniczej”
zgromadzono
sprzęt używany na wsi i używany
w pracy na roli: maszyny rolnicze,
stare brony, kosy, pługi, sieczkarnie, wjalnie do czyszczenia zboża, zabytkowy kierat, 100-letnie
sanie, wozy, bryczki, maszyny od
obróbki lnu, stare koła od wozów
i inne przedmioty. Na kominku,
Marian Kowalski prezentuje swoje rzeźby. W królestwie Kowal-

Koncert z okazji 30-lecia Muzeum Ludowego

dużą ozdobna bramę z „konikami”, wejść na „Rynek”. W Rynku
oglądamy okazały gołębnik – „Pawik”. Przez altankę możemy już
wejść do muzeum wypowiadając
zaklęcie; „Sezamie otwórz się!”
Znajdujemy się teraz w Izbach pełnych skarbów – wszędzie dookoła
rozmieszczone są stare sprzęty
gospodarstwa domowego: meble,
kufry, zegary, stroje ludowe, wózki
dziecinne z lalkami, żelazka (z duszą!), lampy naftowe, muszle morskie, kołowrotki, magle, maszyny
do szycia, samowary instrumenty
muzyczne: trąbki, skrzypce, harmonie, bębny, talerze, dzwoneczki.Drzwi łączące izby są ozdobnie
pięknie rzeźbionymi futrynami.
Przez ostatnie lata Izby jakimś
czarodziejskim sposobem rozrastają się, pęcznieją i pojawiają się
nowe przestrzenie, które momentalnie zapełniają się nowymi skarbami… np. Izba „Radiowa”, ze
starym sprzętem radiowym i starymi aparatami fotograﬁcznymi,
„Kołowrotkowa”,
„Zegarowa”
i pełna światła „Izba Zaprzęgowa”
– z całym wachlarzem atrybutów:
uprzęże, siodła, koła od wozów,
chomąta rozwieszone na ścianach,
obejrzeć można tu wszystko, co
jest związane z jazdą konną i zaprzęgami. W całym tym kompleksie nie ma ani jednej rzeczy
współczesnej, kupionej w sklepie
– całe wyposażenie, dekoracyjne
elementy – zostały wykonane ręcznie na miejscu. W „Domu Chleba”
zbiory zapoczątkował zabytkowy

skich można też przejść się ulicą
Kwiatową, Polną i Drzymały,
podziwiając w plenerze „rzeźby”
– stojące w trawie stare narzędzia
rolnicze. Ostatnio piękną rzeźbę
św. Jadwigi wykonaną przez ludowego rzeźbiarza Jarosława Furgałę
oﬁarował do Małego Muzeum Ludowego w Marcinowie Dom Kultury z Domaniowa.
Pieski i kotki biegają po podwórzu
przeznaczonym na teren rekreacyjny dla dzieci, ze „zjeżdżalnią”
i „Łodzią Wikingów” – huśtawką.
Dzieci mogą pograć tu w piłkę
nożną, pobawić się w piaskownicy, pokręcić się na prawdziwej
przedwojennej karuzeli.
Marian Kowalski od początku „rękami i nogami” bronił się przed
„upaństwowieniem”
muzeum,
przed biurokracją, która rękami
„komisarza” zrobiłaby tu „porządek”. Na pewno łatwiej by było
wtedy o dotacje, ale obcy ludzie
decydowaliby za niego, co ma być
w muzeum. Dzięki temu Muzeum
żyje własnym życiem, żaden eksponat nie jest anonimowy – każdy
ma swoją „duszę”, rodowód i swoje dzieje, które turystom i gościom
barwnie potraﬁ opowiedzieć przy
ognisku i kiełbaskach „Wuj Marian”. Rodzi się pytanie: jak bez
personelu paru sprzątaczek można utrzymać w porządku i odkurzyć 4000 eksponatów?.
Poniżej muzeum, nad rzeczką
znajduje się zadaszona kuchnia
ogrodowa z kręgiem przeznaczonym na pieczenie kiełbasek,

stołami i ławkami. Zdumiewa
ilość i dobry stan techniczny eksponatów, a także wyjątkowa pomysłowość i smak artystyczny
w aranżowaniu przestrzeni wystawienniczej. Eksponaty od początku Marian Kowalski wynajdował sam, kupował, zbierał, dziś
wiele eksponatów dostaje od ludzi,
którzy zobaczyli jego zbiory i docenili to, co robi. Kiedyś z żoną
wzięli pożyczkę by wreszcie kupić
używany samochód, ale w końcu
kupili… przedwojenne pianino,
na którym, po naprawie, do dziś
Marian gra na próbach rodzinnej
kapeli ludowej „Marciny”.
Kapela Ludowa „Marciny”, utworzona przez Mariana Kowalskiego zaczęła występować w 1978 r.
Kapela ta występowała wiele razy
podczas imprez regionalnych
zwanych „Kolorowymi Wsiami”,
w ogólnopolskich imprezach „Muzykujących Rodzin” oraz w wielu
imprezach wiejskich, miejskich
i powiatowych. W przyśpiewkach
znaleźć można motywy folkloru Lubelszczyzny, Kielecczyzny
czy Kurpiów. Większość utworów opracował Marian Kowalski.
W 2002 r. na festiwalu w Przysusze koło Opoczna kapela otrzymała prestiżową nagrodę Oscara
Kolberga za całokształt pracy artystycznej. Przez wiele lat w kapeli grały zaprzyjaźnione rodziny.
Obecnie jest to rodzinna kapela
Kowalskich. Rodzina to małżonkowie Aleksandra i Marian, Tomasz i Miłosz – synowie. Marian
to kierownik zespołu – „człowiek
– orkiestra”, gra na akordeonie,
klarnecie, trąbce, bębnie, śpiewa,
prowadzi konferansjerkę itp. Ola
śpiewa, gra na skrzypcach i pianinie. Ostatnio jego syn Tomasz
Kowalski dotychczasowy kontrabasista, bębnista i śpiewak odniósł
ogromy sukces w programie Must
Be The Music, wykonując piosenkę Modlitwa III z repertuaru grupy „Dżem”. A Miłosz, gra na pianinie, kontrabasie i śpiewa.
Po zakończeniu wizyty, Marian
zawsze żegna gości kilkoma piosenkami, przygrywając na akordeonie. Rocznie Muzeum odwiedza od 5-6000 osób z całej Europy.
Przyjeżdżają tu wycieczki szkolne,
grupy turystów i autokary.
Kim właściwie jest Marian Kowalski i jakie skończył studia? – Na
pewno „jest kowalem własnego
losu”. Wykształcenie: – indywidualny tok nauczania. Historia – spisana na własnej skórze – Warszawa, lata wojny, ucieczki, śmierć
ojca w Oświęcimiu, tragiczna
śmierć siostry, przeprowadzka
na Dolny Śląsk, Wrocław – Marcinowo, śmierć matki i powolne
stawanie na własnych nogach.
Matematyka – nauczył się liczyć
tylko na swoją rodzinę i siebie
samego. Architektura i budownictwo: powinien dostać doktorat
ze stolarki budowlanej, murowania, tynkowania, betoniarstwa,
projektowania ogrodów i zieleni

wiejskiej. Medycyna i mechanika
samochodowa (i nie tylko) – praca non stop na „R-ce” – ratowanie
starych samochodów, wozów konnych i bryczek, maszyn do szycia
itp…, Kombinatoryka stosowana:
pionierskie osiągnięcia rozwiązań
– „zrobić z niczego coś!”, Konserwacja dzieł sztuki ludowej – dokonuje cudów! Czy Marian Kowalski
ma jakiś zawód? – ma: stolarz,
górnik, taksówkarz, chorąży pożarnictwa – kierowca wozu bojowego, członek orkiestry dętej
(klarnet), perkusista, akordeonista, kierownik kapeli, instruktor
II stopnia do spraw artystycznych,
poeta, reżyser, kustosz, tekściarz,
kompozytor, aranżer, konserwator. Marian nie znosi marazmu,
nie wie, co to jest odpoczynek,
dwoi się i troi, a nawet czasami
„czworzy” – bo ciągle coś nowego
tworzy…
Choroby: zdrowy jak koń, serce jak
dzwon, ale… chory jest i nie śpi po
nocach, gdy wie, że gdzieś u kogoś
na strychu korniki lub rdza niszczą zabytkowe, meble, narzędzia,
zabytki sztuki ludowej… Dnia
14 września 2000 r. Urząd Miasta i Gminy Trzebnica przyznał
mu tytuł Honorowego Obywatela
Miasta Trzebnicy – „muzykowi,
miłośnikowi i znawcy folkloru,

obchodziło 30-lecie. Co takiego
wydarzyło się 30 lat temu w 1983
r.? Otóż pani Maria Gołubkow
– wieloletni dyrektor Muzeum
Etnograﬁcznego we Wrocławiu,
muzeolog i etnolog zaprosiła Mariana Kowalskiego z kapelą „Marciny” na występ w Muzeum Etnograﬁcznym. Po występie Marian
przyznał się, że sam ma wiele eksponatów i chciałby zorganizować
w Marcinowie w wiejskiej świetlicy ekspozycję. I tam z pomocą pani Marii Kowalski urządził
pierwszą wystawę sztuki ludowej
w Marcinowie. Wystawa ta musiała wywrzeć duże wrażenie, bo
pani Maria Gołubkow zorganizowała ogólnopolskie sympozjum
w Marcinowie i 40 dyrektorów
z muzeów całej Polski ustawiło się
w kolejce, by zobaczyć tą wyjątkową ekspozycję. Niestety, gdy się
okazało, że coraz częściej do świetlicy zaglądają zainteresowani,
wyrzucono Mariana Kowalskiego
ze świetlicy. Wtedy postanowił, że
urządzi ekspozycję „na własnym
podwórku” w zaadoptowanych zabudowaniach gospodarczych. I do
tej pory, jak „ostatni Mohikanin”
na przekór wszystkim walczy, by
uratować relikty sztuki ludowej,
uzmysłowić i przekazać następnym pokoleniom szacunek i mi-

„Podwójny” Marian Kowalski . Obok Leontyna Gągało

twórcy zespołu „Marciny” i Małego Muzeum Ludowego w Marcinowie, kolekcjonerowi i popularyzatorowi sztuki ludowej,
laureatowi nagród artystycznych”.
W 2005 r. Marian Kowalski został odznaczony przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego
Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski.
Artykułów w prasie, dyplomów,
nagród, podziękowań rosną całe
stosy. W 2005 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim Magdalena
Wojtas pod kierunkiem dr. hab.
Wiesława Hugona napisała pracę
magisterską: „Marian Kowalski –
twórca muzeum kultury ludowej.
Próba monograﬁi.”
Nadal rodzą się w Marcinowie
nowe sale wystawowe, po uruchomieniu prawdziwej karuzeli,
powstała sala tradycji patriotycznych, sala rodzinnej straży pożarnej z prawdziwym wozem strażackim i sala „Strzelca”. Dnia 25 maja
2013 r. Małe Muzeum Ludowe

łość, jaką kiedyś rolnicy żywili do
naszej matki-ziemi, do ziemi, która nas żywi i chowa i rodzi różne
owoce, barwne kwiaty i zioła (św.
Franciszek).
Władze samorządowe różnych
szczebli powinny docenić i wesprzeć inicjatywy tego „CZŁOWIEKA – ORKIESTRY” z małego
Marcinowa, bo ta nasza „Mała
Ojczyzna” może być świetną wizytówką Gminy Trzebnica i „marką” Polski w wielkiej zjednoczonej
Europie.
Popatrz, człowieku, na ten stos staroci,
Którego czas niszczy i słońce nie złoci.
A korniki z pleśnią pospołu tańcują,
Ten wytwór rąk ludzkich na potęgę psują!
To wszystko ratować ja chcę i ja muszę!
Bo taką rogatą mam ja chłopską duszę!
Korniki wygonię, a pleśń wycałuję
Dorobek rąk ludzkich jeszcze uratuję!
Marian Kowalski

Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej
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W kręgu wydarzeń rocznicowych
LEONTYNA GĄGAŁO

2 czerwca 1469 r. – Maciej Korwin, król Węgier i nowo obrany
władca Czech, odbył pieszą pielgrzymkę z Wrocławia do grobu
św. Jadwigi w Trzebnicy. Pokłon
Macieja Korwina relikwiom św.

Jadwigi nie uchronił Trzebnicy
przed najazdem jego wojsk, które w 1475 r. splądrowały miasto
i klasztor. Zniszczone zabudowania klasztorne, w tym kościół,
trzeba było odbudować prawie od
fundamentów.
5 czerwca 1443 r. – trzęsienie

ziemi w Trzebnicy. Tego dnia –
w środę, przed Zielonymi Świątkami, między godziną 13 a 14
– doszło do największego trzęsienia ziemi w historii Polski. Miało ono siłę przekraczającą osiem
stopni w skali Richtera. Wstrząs,
którego epicentrum znajdowa-

ło się prawdopodobnie na północ od Wrocławia, odczuła cała
środkowa Europa. We Wrocławiu
legła w gruzach spora część zabudowy. W Brzegu spadła część
sklepienia kościoła paraﬁalnego,
a w Krakowie zawaliło się sklepienie kościoła św. Katarzyny.
O rozległości wstrząsu świadczą
notatki w kronikach polskich,
morawskich, czeskich i śląskich.

„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.

SZCZYTKOWICE

Wieś położona 5 kilometrów
na północ od Trzebnicy. Ślady
pobytu człowieka na obszarze
obecnych Szczytkowic sięgają
odległych czasów prehistorycznych. Znaleziska archeologiczne
wskazują na istnienie osadnictwa
kultury łużyckiej, kultury przeworskiej i osadnictwa wczesnośredniowiecznego. Potwierdzają
to pojedyncze wykopaliska i odkryte cmentarzyska grobów ciałopalnych i grobów kloszowych
(grób popielnicowy nakryty odwróconym naczyniem, czyli kloszem).
Szczytkowice mają bardzo
starą metrykę. Kiedy powstała ta
wieś, trudno określić. Możliwe,
że w czasach Piotra Włostowica wchodziła w skład Trebnichy,
klucza majątków skupionych
wokół Trzebnicy. Jej nazwę notują źródła od początku XIII w:
Stotkovichi lub Stitkovichi (1203),
Stitkowich (1204), Stickovici
(1208), Schitkowicze (1236), Zitcovici (1256). Czitkowicz (1355),
Schitkowitz (1410), Sczetkowitze
(1465), Schithowitz (1482), Schickwitz (1765) i później do 1945.
Odtąd Szczytkowice.
Nazwa wsi wskazuje, że osada
była wsią służebną, a jej mieszkańcy mieli obowiązek wyrabiać
tarcze. W średniowieczu nazywano je „szczytami”. Nazwa „tarcza”
upowszechniła się dopiero w XVI
w.
W 1266 r. Szczytkowice wymieniane są jako własność klasztoru trzebnickiego. Była wówczas
wsią na prawie polskim. Udział
w czynszach z tej wsi miał w 1355
r. Stephen.
W 1465 r. Konrad X Biały, książę oleśnicki odsprzedał cześć
czynszów ze Szczytkowic swemu słudze Hansowi Kaweltze
z Remrnersdorf. Po jego śmierci
– zgodnie z prawem dziedziczenia – czynsze te przeszły na Annę,
żonę Christofa von Donyn zu
Röbe i jego siostrę Barbarę, która
w 1462 r. przekazała je przytułkowi w Żmigrodzie.
O nowożytnych dziejach
Szczytkowic brak jest wiadomości w dostępnej literaturze przed-

miotu. Wiadomo tylko, że oprócz
własności klasztornej, która przetrwała do sekularyzacji w 1810 r.,
istniało we wsi wolne sołectwo.
Po parcelacji dóbr klasztornych
dość szybko rozwinęła się duża
własność gminna. Majątków szlacheckich nie było. Wieś posiadała
561 ha ziemi, wiatrak i olejarnię. W 1830 r., w 31 budynkach
mieszkalnych żyło 231 mieszkańców. Sto lat później (1931), w 40
domach mieszkało 233 mieszkańców.
Szczytkowice to nieduża wieś
o układzie ulicówki, w której
zagrody rozmieszczone są dość
swobodnie względem głównej
drogi wiejskiej. Część tych zagród zabudowana jest w czworobok z budynkami mieszkalnymi
zwróconymi kalenicą do drogi,
w stylu zagrody frankońskiej
z wewnętrznym dziedzińcem
w środku. Jest to jeden z walorów
kulturowych tej wsi.

Dawny kościół ewangelicki w Komorówku, obecnie katolicki.

typu frankońskiego. Zabudowania tworzyły rodzaj czworoboku
z wewnętrznym dziedzińcem
w środku. Budynki mieszkalne
stawiano z surowej cegły szczytami do drogi. Po obu stronach
podwórza lokowano pomieszczenia gospodarcze. Na środku placu umieszczone było zagłębione
gnojowisko. Całość zamykała
Wieś położona 7 kilometrów na brama przejazdowa od strony ulipółnoc od Trzebnicy. Pierwsze cy z przyległą do niej furtką dla
wzmianki o wsi pochodzą z po- pieszych oraz usytuowana proczątku XIII wieku: Camerarii stopadle do bramy, stodoła. Licz(1203), Komorowo (1236), Como- ne w Komorowie zagrody typu
rovo (1267), Gross und Klein Ca- frankońskiego, popularne na
merow (1743), Gross Kommoro- Śląsku pod koniec XVIII. i w XIX
wa (1785), Komorowa Gross oraz w., świadczą o zamożności chłoWielkie Komorowo (1845), po pów. We wsi były dwa wiatraki.
1936 Haadingen do 1945, potem Od czasów reformacji większość
Komorowo.
mieszkańców wioski była wyznaPrzyjmuje się, że etymologia nia luterańskiego i należała do
nazwy wsi może wywodzić się ewangelickiej paraﬁi św. Piotra
od staropolskiego słowa „komor” i Pawła w Trzebnicy.
co znaczy „komar” lub od słowa
Jako ciekawostkę należy do„komornik”, w l. mn. „komorni- dać, że w Komorowie, w rodzicy”. Wówczas nazwa ta określała nie chłopskiej urodził się Georg
wieś zamieszkałą przez ludność Schlag (1695-1764) – nauczyciel
służebną – komorników.
i pastor, krzewiciel języka polKomorowo w latach 1203-1810 skiego na Śląsku. Przyszły pastor
należało do klasztoru cysterek uczęszczał najpierw do ewangew Trzebnicy. W 1266 r. ksieni lickiej szkoły elementarnej w MaGertruda lokowała wieś na prawie słowie, potem – w latach 1708niemieckim. Sołectwo nie roz- -1711 – w Trzebnicy i następnie
winęło się. Chłopi za użytkowa- we Wrocławiu. Po ukończeniu
nie ziemi płacili czynsz na rzecz gimnazjum podjął studia teoloopactwa. Wieś była dość bogata. giczne w Jenie. Jako pastor zajmoW 1830 r. – po kasacji klasztoru wał się pracą nauczycielską, dzia– w Komorowie było 28 domów łalnością pisarską i wydawniczą.
Był wielkim miłośnikiem mowy polskiej. Uczył języka
polskiego, w tym
języku odprawiał
nabożeństwa i głosił kazania. Pisał
i wydawał podręczniki do nauki
języka polskiego
oraz polskie książki religijne i śpiewniki. Jego podręczniki doczekały się
Zaproszenie do Komorówka na polowanie.
aż pięciu wydań.

KOMOROWO

mieszkalnych, w których żyło
173 mieszkańców. Sto lat później (1931 r.), domów było już 41
i 200 mieszkańców. Przez wioskę
biegła długa i szeroka ulica obsadzona szpalerem lip i klonów.
Gospodarstwa chłopskie położone były po obu stronach ulicy
wiejskiej. Przeważały zagrody

KOMORÓWKO

Wieś położona 8 kilometrów na
północ od Trzebnicy. Badania
archeologiczne wskazują, że na
terenie dzisiejszego Komorówka,
pozostały ślady pobytu człowieka
z zamierzchłych czasów. Mówią
o tym znaleziska archeologiczne

z epoki kamienia i z epoki brązu, cmentarzysko kultury przeworskiej i kultury łużyckiej oraz
cmentarzysko szkieletowe wczesnego średniowiecza. Odkryto
też średniowieczne grodzisko.
W dokumentach historycznych nazwa miejscowa łączona
jest z nazwą sąsiadującej wsi,
Komorowa i występuje od początku XIII w.: Camerarii (1203),
Komorowo (1236), Comorovo
(1267), Gross und Klein Camerow – (1743), Gross Kommorowa (1785), Komorowa Gross oraz
Wielkie Komorowo (1845), po
1936 Waldkirch do 1945 r., potem
Komorówko. Przyjmuje się taką

Nieistniejący pałac w Komorówku.

samą etymologię nazwy wsi Komorówko, jak przy wsi Komorowo.
Wieś należała do opactwa cysterskiego w Trzebnicy od 1203 r.
i stanowiła jego pierwotne uposażenie nadane przez jego fundatora, księcia Henryka Brodatego r.
W 1266 r. ksieni klasztoru Gertruda założyła we wsi folwark,
a wieś przeniosła na prawo niemieckie. Opatka klasztoru, Zoﬁa Korycińska, ksieni klasztoru
w latach 1727-1741, zbudowała
w Komorówku pałac na wschód
od wsi, letnią siedzibę z winnicą, która stanowił ośrodek wypoczynkowy dla sióstr cysterek
w okresie wiosenno-jesiennym.
Rezydencję nazwano od imienia
ksieni, Sophienau (Zoﬁówka). Ten
tzw. „Lustschloss” został wzniesiony w 1735 r. Nad wejściem
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W Krakowie Jan Długosz, który był bezpośrednim świadkiem
trzęsienia, zapisał: „wieże i gmachy waliły się na ziemię, rzeki
występowały z łożysk, a ludzie
nagłym strachem zdjęci, od zmysłów i rozumu odchodzili”. Carl
August Schmidt, autor „Kroniki
Trzebnicy” z 1852 r., podał tylko
informację o tym kataklizmie.

umieszczono tablicę z napisem
„Sopheinau, heisst dieser Bau”.
Barokowe założenie posesji
Zoﬁówki składało się z pałacu
i budynku gospodarczego – obok
budynków założono winnice –
oraz wielkiego ogrodu. Do pałacu prowadziła, po grobli między
stawami, aleja lipowo-dębowa
i prostokątny podjazd. Granice
samego ogrodu wyznaczały drogi
obsadzone dębami i lipami. Pałac
– opuszczony po sekularyzacji
popadał stopniowo w ruinę – już
nie istnieje O świetności tego
miejsca dzisiaj świadczą tylko pomnikowe okazy dębów i lip.
Dobra z folwarkiem liczyły
506 ha. Po kasacie klasztoru nie
znalazły nowego właściciela. Były
dzierżawione. Dzierżawcy nie
mieli tu swojej siedziby, często
się zmieniali: w 1830 r. radca von
Rudiger, w 1875 dzierżawę objęły
panie von Schlegele i Joanna von
Salich, żona właściciela Jaszyc,
a od 1876 ich syn, Heinrich von
Salisch z Postolina. Od 1905 do
1917 r. dzierżawcą był Wilhelm
Edler von Planitz, a od 1918,
prawdopodobnie do 1945 r., pani
Elin Bernahrd, po zamążpójściu
Waldschmidt, której plenipotentem był Robert Mueller
Poza wymienionymi dzierżawcami, większość należących do
folwarku pól dzierżawili chłopi.
Przy folwarku zostały tylko lasy
i stawy, stanowiły one połowę powierzchni ogólnej dóbr.
Wieś złożona była z dwu części: właściwej wsi i dawnego folwarku klasztornego z pałacem
cysterek, kaplicą i tartakiem.
Obie części łączyła grobla obsadzona dębami. Wieś miała charakter ulicówki. Obecna część
północna wsi została zabudowana po obu stronach zagrodami
typu frankońskiego. Natomiast
część południowa, rozwinięta po
kasacji klasztoru, została zabudowana tylko z jednej strony drogi.
W 1830 r. we wsi było 33 domów
mieszkalnych i 270 mieszkańców.
Sto lat później, w 1931 r. w 44 domach żyło 229 mieszkańców. We
wsi był wiatrak, winnice i tartak,
który posiadał trak parowy.
W 1912 r. we wsi zbudowano
kościół ewangelicki i założono
niewielki cmentarz. W literaturze
przedmiotu, ukazywany jest jako
przykład dobrze skomponowanej
budowli o formach mocno osadzonych w lokalnej tradycji budowlanej kościołów o drewnianej
konstrukcji szkieletowej.
Przedwojenne dzieje mieszkańców wyżej wymienionych
wiosek przerwały wydarzenia
1945 roku. Śląsk wrócił w granice Polski, natomiast ludność
niemiecka musiała opuścić jego
ziemie. Do powojennych, wyludnionych Szczytkowic, Komorowa
i Komorówka, przybyli polscy
osadnicy, głównie migranci z Polski centralnej i repatrianci z Kresów. Tak zaczęła się kształtować,
w całkowicie zmienionych realiach polityczno – ustrojowych,
nowa społeczność tych wiosek,
która dopisuje dalszy ciąg dziejów
swych „Małych ojczyzn”.
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Szczytkowice na podium

Święcenia w Bazylice
26 maja w Bazylice Matki
Bożej Fatimskiej w Trzebini odbyły się święcenia kapłańskie,
które przyjęło siedmiu diakonów salwatoriańskich. Święcenia
diakońskie zaś przyjęło dwóch
kleryków. Wśród nowo wyświę-

conych kapłanów jest również
trzebniczanin, ksiądz Paweł Radziejewski oraz ksiądz Wojciech
Czarnota, który odbywał praktykę w trzebnickiej bazylice. Prymicyjną Mszę Świętą ks. Paweł
odprawi w najbliższą niedzielę, 9

czerwca o godz. 12:30 w trzebnickiej bazylice. Już teraz serdecznie wszystkich zapraszamy na to
nabożeństwo oraz do wspólnej
modlitwy za nowo wyświęconych
kapłanów.
Patrycja Król

Kilka dyplomów, m.in. za ubiór ekologiczny, za „rymowanie
o bocianie” i za reckling. I wszystkie te dyplomy z jedną datą
2 czerwca 2013. Tego dnia dzieci ze Szczytkowic, z klubu 4 H,
z samymi sucesami reprezentowały Gminę Trzebnica podczas festynu „Żyjemy w zgodzie z naturą”.

VIII Konna pielgrzymka do Lichenia
W dniach 21 do 27 czerwca
odbędzie się VIII Konna pielgrzymka do Sanktuarium Matki
Bożej Bolesnej w Licheniu. Tegoroczna edycja odbywać się będzie pod hasłem „Bo nikt nie ma
z nas tego, co mamy razem…”
Dotychczas pielgrzymki rozpoczynały się dwa tygodnie po
święcie Bożego Ciała. Tym razem
21 czerwca. Po zbiórce uczestnicy
przeniosą się na plac pod Bazyliką, by ucałować przed wyjazdem
relikwie św. Jadwigi. Kolejny etap
podróży to Koczurki, gdzie jest
pierwszy nocleg. Do Lichenia
pielgrzymi dotrą szóstego dnia,
po pokonaniu ok. 240 km. Na
przestrzeni lat organizatorzy wypracowali sobie bazę noclegową
zaprzyjaźnionych
gospodarzy,
którzy przyjmują ich z otwartymi
ramionami, oraz miejsca gdzie

w spokoju mogą zatrzymywać się
na popołudniowy popas.
Pomysł na pierwszą wyprawę
zrodził się spontanicznie podczas
rozmów przy ognisku. W pierwszej wyprawie wzięły udział 4
osoby: ksiądz Krzysztof Dorna,
który był jednocześnie głównym
organizatorem pielgrzymki, państwo Okońscy oraz Bogdan Golian. Na swych grzbietach nieśli
ich: Joker, Ognik, Jordan i Iktorn.
Jak wspomina ks. Krzysztof, nie
brakło przygód, m.in. trzeba
było ścigać dwa konie spłoszone
trzaskiem łamanej gałęzi. Pierwsza pielgrzymka to była raczej
spontaniczna przygoda grupy
znajomych, każda kolejna to coraz bardziej dopracowane przedsięwzięcie logistyczne. W obecnej
edycji weźmie udział 15 śmiałków. Lista uczestników jest już
zamknięta.
[seb]

Młodzież ze Szczytkowic zdobyła aż trzy miejsca na podium oraz wyróżnienie

Festyn
„Ekologiczny
Dzień
Dziecka – Żyjemy w zgodzie
z naturą” odbył się 2 czerwca na
terenach zielonych przed Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa
Rolniczego we Wrocławiu. Klub
4H Szczytkowiczanie został wyróżniony w następujących konkursach:
I miejsce w konkursie ,,Żyjemy
w zgodzie z naturą”
II miejsce w konkursie ,,Rymo-

–Sesja wiosenna-chemia–

wie klasy I – łącznie 13 osób
(Anna Gonczarik, Alicja Stępień,
Patrycja Radek, Alicja Sierżant,
Joanna Burak, Agata Bąk, Łukasz
Fontin, Wojciech Górski, Ilona
Grzelak, Paulina Pieleszko, Magdalena Tyczka, Natalia Bartela,

Konrad Kudas).
W całej Polsce startowało
z klas I 689 uczestników, z klas II
679 uczestników oraz z klas III
739 uczestników.
I tym razem wyniki naszych
uczniów były zadowalające:

1.

Alicja Sierżant

kl. III

160 pkt / 240 pkt

40 miejsce

wśród klas III

2.

Łukasz Fontin

kl. II

150 pkt / 240 pkt

45 miejsce

wśród klas II

3.

Alicja Stępień

kl. III

142 pkt / 240 pkt

49 miejsce

wśród klas III

4.

Magdalena Tyczka

kl. II

140 pkt / 240 pkt

50 miejsce

wśród klas II

5.

Natalia Bartela

kl. I

140 pkt / 240 pkt

48 miejsce

wśród klas I

6.

Wojciech Górski

kl. II

134 pkt / 240 pkt

53 miejsce

wśród klas II

7.

Joanna Burak

kl. III

134 pkt / 240 pkt

53 miejsce

wśród klas III

8.

Patrycja Radek

kl. III

128 pkt / 240 pkt

56 miejsce

wśród klas III

9.

Anna Gonczarik

kl. III

128 pkt / 240 pkt

56 miejsce

wśród klas III

10.

Ilona Grzelak

kl. II

128 pkt / 240 pkt

56 miejsce

wśród klas II

11.

Konrad Kudas

kl. I

122 pkt / 240 pkt

57 miejsce

wśród klas I

12.

Agata Bąk

kl. II

120 pkt / 240 pkt

60 miejsce

wśród klas II

13.

Paulina Pieleszko

kl. II

116 pkt / 240 pkt

62 miejsce

wśród klas II

Biblioteka poleca
PATRYCJA KRÓL

Końcówka maja nie zachęcała
do wychodzenia z domu. Deszcz
i wiatr potęgujący uczucie chłodu sprawiały, że każdy najchętniej zostałby w domu, popijając
gorącą herbatę i czytając dobrą
książkę. Jedną z pozycji, które
z pewnością wciągnie Czytelnika,
jest „Chłopiec z latawcem” Khaleda Hosseiniego. Ten amerykański
pisarz afgańskiego pochodzenia zadebiutował tą powieścią
w 2003 roku. Mimo upływu 10
lat nie straciła ona jednak nic ze

[ewe]

Wyniki konkursu alchemik

Ks. Krzysztof Dorna

Wyniki olimpiady Olimpus
Po sukcesach w sesji zimowej olimpiady Olimpus, kolejni
chętni uczniowie dnia 25 marca
2013 wzięli udział w sesji wiosennej tego konkursu. Uczestniczyli w nim uczniowie klas II i III,
a także, po raz pierwszy ucznio-

wanie o bocianie’’
II miejsce w konkursie ,,Najciekawszy ubiór ekologiczny’’
Wyróżnienie w konkursie ,,Recykling na sportowo’’
Więcej o działalności klubu
4H ze Szczytkowic i kolejnych
sukcesach odnoszonych przez
mieszkańców wioski, napiszemy
w kolejnym numerze Panoramy.

swojej aktualności, a doczekała się nawet ekranizacji w roku
2007. Znalazła się także na liście
100 najlepszych książek według

W naszej szkole 13 marca
przeprowadzony został konkurs
chemiczny ALCHEMIK. Uczniowie zmierzyli się z zadaniami testowymi oraz jednym zadaniem
opisowym. W eliminacjach wzięło udział ośmiu uczniów. Głównymi uczestnikami były osoby
z klas II (Łukasz Fontin, Maciej
Filip, Piotr Szewczyk, Adrian Żebrowski, Krystian Libigocki, Alicja Krzanecka, Karolina Wojtaś)
oraz Anna Gonczarik z klasy III.
Jedna z startujących uczennic
zdobyła 27 punktów na 38 możliwych, otrzymując tym samym
„złoty” dyplom uznania za bardzo dobry wynik w konkursie.
Pozostali uczniowie otrzymali
„miedziane” dyplomy uznania za
udział w konkursie.
Uczniom serdecznie gratuluję
i z pewnością w kolejnych latach
pracy znów będę zachęcać ich

do udziału, oraz szukać nowych
chętnych młodych chemików.

Anna Gonczarik

1.

Anna Gonczarik

2.

Adrian Żebrowski

24 punkty

3.

Piotr Szewczyk

23 punkty

4.

Krystian Libigocki

22 punkty

5.

Maciej Filip

22 punkty

6.

Alicja Krzanecka

21 punktów

7.

Łukasz Fontin

16 punktów

8.

Karolina Wojtaś

14 punktów

BBC. Piękna, przejmująca powieść zarówno na chłodniejsze,
jak i cieplejsze dni. Innym autorem, którego powieści cieszą się
niesłabnącą popularnością jest
Richard Paul Evans. Biblioteka
jest w posiadaniu wszystkich jego
dzieł, a warto wspomnieć, że są
to bestsellery. Charakterystyczny,
łatwo rozpoznawalny styl i wartościowy przekaz na pewno umili
niejeden czerwcowy wieczór. Jeśli
niektórzy z Czytelników myślami
są już przy urlopach, to podjęcie
decyzji o miejscu wypoczynku
ułatwi lektura książki pt. „Wyspa” Victorii Hislop.
Dzieciom zaś z pewnością spodoba się „Sposób na elfa” Marcina
Pałasza, który w zabawni i zarazem wzruszający sposób opisał

27 punktów

w swojej książce wzajemną miłość człowieka i psa.
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Podziękowanie

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „STORCZYK” w Trzebnicy
przy ul. Milickiej
dziękuje
Redakcji „Panoramy
Trzebnickiej” za zainteresowanie się
tematem ogrodów działkowych – jako
jedynej redakcji, która zareagowała
na problemy tutejszych mieszkańców.
Szczególnie dziękujemy
pani Agacie Stępień,
która to całe popołudnie
spędziła w naszym ogrodzie, aby
dowiedzieć się co myślą
i czują działkowcy
o czekających ich
zmianach w przepisach
Ustawy o ogrodach.
Nie mniej jednak mamy nadzieję,
że czas spędzony wśród
zieleni i pięknie kwitnących
kwiatów na pieczołowicie
zagospodarowanych działkach
przez działkowców, daje obraz
jak bardzo są potrzebne takie
„płuca miasta” – miejsce odpoczynku po pracy, a także
miejsce egzystencji dla ludzi
w podeszłym wieku.

Rodzice, nauczyciele
oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej
Nr 3 serdecznie dziękują
sponsorom, bez których
nie odbyłby się tak ciekawy Dzień Dziecka.
Są to: Tarczyński sp. z o. o. / ﬁrma Konarczak z Pogorzeli / P.W. Alicja z Rawicza
/ trzebnickie oddziały WBK Banku Zachodniego / Banku Spółdzielczego / Intermarche / Piekarnia Julka / ﬁrma Kulik.
Dziękujemy!

Z okazji imienin, życzę Ci tego,
co się szczęściem zowie, wszystkiego
najlepszego, o czym głowa pomyśli
a czego dusza zapragnie, krótko mówiąc
- wszystkiego po trosze!
Dla

Dziękujemy – zapraszamy na grilla

Jolanty Kikut

Zarząd ROD „STORCZYK”

z okazji imienin najszczersze
życzenia śle siostra
Anna

Z wielkim podziękowaniem
– S.Drożdżewska.

W tym
uroczystym dniu
Twoich imienin
szczere i serdeczne życzenia
długich lat życia,
przepełnionych zdrowiem
i szczęściem, pogody ducha,
pomyślności i ludzkiej życzliwości,
dni pełnych słońca i radości oraz
wszystkiego, co najpiękniejsze
i najmilsze w życiu
Dla

Jolanty Łaty

z okazji imienin
wszystkiego co najpiekniejsze
życzy
przyjaciółka
Małgorzata z Trzebnicy.

Dużo prezentów,
wesołych momentów.
Urodzin udanych,
wśród przyjaciół kochanych.
Dwie skrzynie łakoci
i samych dobroci.
Kochanemu

Jakubowi
Nowickiemu
z okazji 5. urodzin
wszystkiego co
najlpiękniejsze życzą
mama Iwona,
tata Piotr
i siostra Ewelinka

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

Rozwiązanie z numeru 8
Nagrodę w wysokości 50 zł za rozwiązanie
krzyżówki otrzymuje:

KUPON KRZYŻÓWKOWY
dwutygodnika NR 9(33)

Mirosław Tomaszuk
Nagroda do odebrania w sekretariacie
TCKiS.

imię i nazwisko

telefon
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VI Memoriał Piotra Maja / ku pamięci przyjaciela z boiska
W najbliższą sobotę, 8 czerwca, już po raz szósty odbędzie się coroczny Turniej piłki siatkowej im. Piotra Maja. Memoriał jest piękną tradycją zapoczątkowaną 6 lat temu przez przyjaciół Piotra,
którzy rok w rok ku uczczeniu jego pamięci rozgrywają zawody
siatkarskie.

ciele Piotra. Jako trzecia trzebnicka drużyna wystąpią „Melony”.
Gościnnie wystąpią także drużyny: Policjanci z KPP Trzebnica, XXL Wrocław (mistrzowie
Polski powyżej sześćdziesiątego

KINGA BAUMGART

Zawody, jak co roku, odbędą się
na hali sportowej przy ul. Żeromskiego 25, dzięki uprzejmości
Dyrektora Powiatowego Zespołu
Szkół numer 2 w Trzebnicy, Pana
Ireneusza
Chudzikowskiego.
Opiekunem imprezy z ramienia
szkoły jest Pan Bogdan Krawiec.
Turniej rozpocznie się w dniu 8
czerwca o godzinie 9.30. W tym
roku do zawodów zostało zgłoszone sześć zespołów, w tym trzy
z Trzebnicy. Gospodarzami imprezy będą dwie spośród trzech
trzebnickich drużyn, w szeregach
których zagrają najbliżsi przyja-

Archiwalne zdjęcie Trzebnickiej drużyny. Na zdjęciu ( pośrodku) Piotr Maj wraz
ze swoim zespołem

roku życia) a także Dziewczyny
(zawodniczki w przeszłości wychowywane i trenowane przez
Panią Joannę Pilip). Impreza, jak
co roku, wspierana i doﬁnansowywana jest przez Burmistrza
Gminy Trzebnica Pana Marka
Długozimę. Dodatkowo Turniej odbywać się będzie dzięki
uprzejmości sponsorów takich
jak: Trzebnickie Stowarzyszenie Kupców, Hurtownia GLOB
Prusice, Starostwo Powiatowe
w Trzebnicy oraz Gaudia Trzebnica. Memoriał, niezmiennie jak
co roku, otwierała będzie żona
Piotra Maja, Aneta Arendarska-Maj, a drużyny dopingować
będą rodzina oraz przyjaciele Piotra. Wszystkich Państwa, którzy
chcielibyście wziąć udział w tym
niezwykłym turnieju sportowym,
bardzo serdecznie zapraszamy.
Memoriał ku pamięci Piotrka jest
wydarzeniem niezwykłym, jest to

Piotr Maj

hołd składany przyjacielowi z boiska, koledze z pracy, bratu a także mężowi. Jeszcze raz gorąco zapraszamy wszystkich przyjaciół
Piotra, a także każdego sympatyka piłki siatkowej z osobna.

Zapraszamy na Turniej Koszykówki Ulicznej w Trzebnicy
Przed nami druga edycja Turnieju Streetball rozgrywanego na
terenie Trzebnicy. II edycja zawodów rusza 16 czerwca 2013 roku
pod nazwą DiTRojt Streetball Cup Vol’’13. Zawody będą rozgrywane na parkingu marketu Bricomarche przy ulicy Wrocławskiej,
uczestnictwo w wydarzeniu jest darmowe.
KINGA BAUMGART

Już po raz drugi tego typu impreza jest organizowana na terenie
naszego miasta. W roku ubiegłym, pierwsza edycja turnieju organizowanego niezmiennie przez
gracza i pasjonata koszykówki,
Krzysztofa Stangenberga, odniosła ogromny sukces. Frekwencja,
która wówczas dopisała była imponująca, w zeszłym roku w zawodach wystartowało 30 drużyn,
co łącznie daje 120 zawodników

biorących udział. Trzebnicki Turniej Streetball będzie to niezapomniane widowisko, nie tylko
dla sympatyków koszykówki, ale
i dla każdego, kto wolną niedzielę
chcę spędzić w przyjemny sposób
i poczuć atmosferę koszykarskiego ShowTime! Turniej organizowany jest pod patronatem Burmistrza Gminy Trzebnica Marka
Długozimy, który wręczy Puchar
oraz medale dla najlepszej drużyny z Trzebnicy. Każdy z występujących uczestników dosta-

nie pamiątkę w postaci koszulki
z wyjątkowym logo turnieju oraz
wodę mineralną od Intermarche.
Dodatkowo dla zwycięzców turnieju będą ufundowane, podobnie
jak w roku ubiegłym, atrakcyjne
nagrody. Na otwarcie imprezy,

przewidziany jest niesamowity
występ Venus Cheerleaders, tancerki wystąpią o godzinie 10:20.
Natomiast w późniejszej części
spotkania w ramach DiTRojt
ShowTime przewidziany jest widowiskowy pokaz wsadów do

kosza.
Do uczestnictwa w turnieju zgłaszać się mogą wszyscy chętni,
zarówno kobiety jak i mężczyźni
bez względu na wiek. Aby zgłosić
drużynę do turnieju wystarczy
wysłać mail na adres: bm.streetball@wp.pl. Wiadomość mailowa
musi zawierać następujące informacje: Imię i Nazwisko (czterech
członków zespołu), wiek graczy
a także kontakt telefoniczny do
kapitana zgłaszanej przez siebie
drużyny. Weryﬁkacja drużyn odbywać się będzie w dniu rozgrywania DiTRojt Streetball Cup Vol’’13 o godzinie 9.30 na parkingu
marketu Bricomarche w Trzebnicy, 16 czerwca.

Wygrana SPARTY Będkowo w 16. kolejce wrocławskiej B klasy
30 maja SPARTA Będkowo podejmowała u siebie drużynę
AVIA Ozorowice. Mecz rozpoczął się o godzinie 11 na boisku
naturalnym w Będkowie, spotkaniu towarzyszyły przelotne
opady deszczu. Drużyny rozegrały bardzo zacięty pojedynek. Mimo iż przed meczem SPARTA zajmowała 6 miejsce
w tabeli grupowej, a AVIA ostatnie, różnice w poziomie gry
były niewidoczne.
KINGA BAUMGART

Od pierwszego gwizdka sędziego
spotkanie toczyło się w bardzo
szybkim tempie, od początku meczu bardzo widoczny był nacisk
Ozorowic. Mimo iż goście naciskali, obrona SPARTY spisywała
się w tym dniu znakomicie i każda akcja zatrzymywała się na tej
właśnie formacji. Choć w pierwszej części spotkania na boisku
dominowała AVIA, gospodarze
również mieli swoje sytuacje. Po
jednej z akcji przeprowadzonej
środkiem boiska, strzał na bramkę oddał Miłosz Mazij, po czym
piłka po nogach obrońcy wyszła
na rzut rożny. Do piłki podszedł
najstarszy zawodnik na boisku,
Józef Ulatowski. Piłka przez niego
posłana traﬁła idealnie na głowę
Piotra Fiedziuka, który strzałem
w krótki róg pokonał bramkarza zdobywając pierwszy punkt
dla swojej drużyny. Przez chwilę
gracze z Ozorowic jakby opadli

z sił, jednak już po 10 minutach
ponownie rozpoczęli szaleńczy
atak na bramkę gospodarzy. Na
sile przybrała też brutalność gry.
Bardzo widoczna była chęć wyrównania wyniku przez drużynę
gości, a także chęć utrzymania
wyniku przez gospodarzy. W 30
minucie spotkania sędzia przyznał pierwszą żółtą kartkę, za faul
na zawodniku z Ozorowic otrzymał ją Kamil Mazij, który zupełnie niepotrzebnie skomentował
decyzję sędziego. Odpowiedź na
gola gospodarzy ujrzeliśmy z 35
minucie. Po akcji środkiem pola
piłkarze AVII rozklepali obronę
SPARTY i w sytuacji sam na sam
z bramkarzem gola zdobył jeden
z zawodników Ozorowic. Piłkarze znów rozpoczęli grę z równego poziomu punktowego.
Do niemiłych incydentów doszło jeszcze w pierwszej połowie
spotkania. Podczas walki o piłkę, przy lądowaniu, zawodnik
SPARTY Będkowo, Tomasz Pu-

zio, poważnie uszkodził sobie
staw skokowy i karetką został
przetransportowany do szpitala. Oprócz niego kontuzji doznał
kolejny zawodnik Będkowskiej
drużyny, Piotr Rudnicki - podczas starcia z przeciwnikiem rozciął sobie łuk brwiowy, jednak po
opatrzeniu rany przez medyków
kontynuował grę.
Druga połowa spotkania przynio-

wodnicy nie dali rady przeprowadzić już żadnej skutecznej akcji
na bramkę Będkowa. Gospodarze mieli natomiast kilka sytuacji,
które powinny były zakończyć się
bramką, nic z tego jednak nie wyszło. Na pierwszą bramkę drugiej
połowy musieliśmy czekać aż do
75 minut. Po akcji prawą stroną,
Paweł Kundera zagrał piłkę do
środka, do Miłosza Mazija. Za-

Spotkanie na murawie przyniosło wiele wmocji i dwie poważne kontuzje.

sła równie wiele emocji co pierwsza. Drużyną posiadającą większe
panowanie nad piłką okazała się
AVIA Ozorowice, jednakże jej za-

wodnik SPARTY wykorzystując
zamieszanie zagrał do Grzegorza
Czechury, który oddał strzał. Piłka zmierzała w kierunku bramki,

lecz została zatrzymana przez
zawodnika z Ozorowic, a sędzia
odgwizdał rzut karny i dał zawodnikowi czerwoną kartkę. Do
„jedenastki” podszedł bezbłędny
w ostatnim czasie Bartłomiej Matecki. Zawodnik posłał piłkę w lewy górny róg. Bramkarz rzucił się
z lekkim opóźnieniem i nie dał
rady obronić karnego.
Mimo napiętej sytuacji w końcówce meczu, drużyna gości
nadal zacięcie napierała na bramkę Będkowa. Przy jednej z takich
akcji, przed polem „szesnastki”,
Piotr Rudnicki ze SPARTY brutalnie sfaulował próbującego oddać strzał zawodnika gości, za
co ujrzał żółtą kartkę. Po rzucie
wolnym piłka wyraźnie poszybowała nad poprzeczką. Mecz
ostatecznie zakończył się wygraną SPARTY Będkowo 2:1. Tekst
powstał przy pomocy zawodnika
SPARTY Będkowo, Pana Grzegorza Wojciechowskiego.
LZS SPARTA Będkowo: Łukasz
Marciniec (zm. Grzegorz Wojciechowski), Kacper Kundera,
Paweł Szymański, Tomasz Puzio
(zm. Marcin Szafrański), Piotr
Fiedziuk (1), Grzegorz Czechura,
Miłosz Mazij, Józef Ulatowski,
Paweł Kundera, Piotr Rudnicki,
Bartłomiej Matecki (1), Kamil
Mazij.
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Walcząca POLONIA

Po serii porażek w czterech kolejnych meczach, nasza drużyna
przełamała się w spotkaniu z Orłem Ząbkowice Śląskie. W konfrontacji z bezpośrednim rywalem w walce o utrzymanie biało-niebiescy nie pozostawili wątpliwości kto zasługuje na pozostanie w III lidze i rozbili Orła 5-1.
Po kilku nie najlepszych, majowych meczach nasza drużyna
spadła na 13. miejsce w tabeli
i zrobiło się nerwowo. Poloniści z 27. punktami wyprzedzali
w tabeli Sprotavię i Orła Ząbkowice Śląskie tylko lepszym bilansem bezpośrednich spotkań.
Z tą drugą drużyną przyszło nam
się zmierzyć w ostatnią sobotę.
Stawką spotkania było przedłużenie sobie szansy na utrzymanie. Przegrany praktycznie tracił
możliwość pozostania w III Lidze
dolnośląsko-lubuskiej na następny sezon.
Przed meczem dawało się wyczuć ogromne napięcie. Zarówno trzebniczanie jak i przyjezdni
zdawali sobie sprawę o co grają.
Na szczęście jednak to nasi zawodnicy od początku spotkania
wyglądali zdecydowanie lepiej od
swoich adwersarzy. Już w czwartej
minucie gry w dogodnej sytuacji
w polu karnym gości znalazł się
szalejący na skrzydle Adam Miazgowski, ale nieznacznie przeniósł
piłkę nad poprzeczką. Patrząc
na jak zwykle świetnie przygotowaną murawę Stadionu Miejskiego FAIR PLAY ARENA i na
biegających na niej zawodników
było widać komu bardziej zależy,

komu się bardziej chce, kto walczy i chce wygrać. Poloniści byli
stroną przeważającą, dominowali
na boisku. Na trzebniczan bardzo
pozytywny wpływ miał powrót
na boisko naszego grającego trenera Piotra Adamczyka, który
kierował całą drużyną i bardzo
mobilizował swoich zawodników, wespół z naszym kapitanem
Karolem Buchlą. Trzebniczanie
w kwadrans, między 19. a 34.
minutą, jak się później okazało,
rozstrzygnęli losy tej rywalizacji. Trzy świetne zespołowe akcje
i tyle samo skutecznych wykończeń. Festiwal strzelecki rozpoczął Jakub Jakóbczyk, który pokonał bramkarza gości strzałem
z ostrego konta, z prawej strony
pola karnego. Cztery minuty później świetnym uderzeniem z dystansu w samo okienko popisał
się Radosław Bella, a jedenaście
minut później przytomnie w polu
karnym zachował się nasz grający
trener Piotr Adamczyk, który dobił piłkę odbitą przez bramkarza
ząbkowiczan Pawła Pukacza i pokonał go z najbliższej odległości.
Zaznaczyć jednak należy, że przy
wyniku 2-0 goście dwa razy groźnie zaatakowali i mieli świetne
okazje do strzelenia gola. Jednak,

TABELA III LIGI DOLNOŚLĄSKO-LUBUSKIEJ:
Nazwa

RAZEM

na nasze szczęście, nie udało im
się to. W 26. minucie jak profesor interweniował Karol Buchla,
który wybronił w sytuacji sam
na sam uderzenie napastnika gości Marcina Skubisza. Pięć minut
później pomógł nam słupek. Do
końca pierwszej połowy utrzymał
się wynik 3-0 dla gospodarzy, jednak jeszcze przed przerwą drużyna Orła została osłabiona. W zde-

którzy rozegrali wyśmienite zawody, było strzałem w dziesiątkę. W ogóle zagraliśmy w najmocniejszym zestawieniu linii
obrony jaką posiadamy i to było
widać na boisku. Bardzo dobrze
na bokach obrony zagrali Marcin
Waliszczak i Tomasz Szczepek,
w bramce brylował Karol Buchla.
Bella, Pająk i Adamczyk opanowali środek boiska, na skrzydłach

Jakub Jakóbczyk strzelił Orłowi trzy gole i tym samym ma już na swoim koncie
18. zdobytych bramek w tym sezonie.

rzeniu z Piotrem Adamczykiem
ucierpiał bramkarz przyjezdnych
Paweł Pukacz i został zmieniony
przez Rafała Mazura.
W drugiej połowie obraz gry nie
uległ zmianie. Mądrze grająca
Polonia na niewiele pozwalała
gościom. Świetnie funkcjonowała
nasza obrona. Zestawienie w środku defensywy Krzysztofa Sucheckiego i Dariusza Zalewskiego,

DOM

rewelacyjnie spisywali się Adam
Miazgowski i Maciej Fitowski. Z przodu natomiast kolejne
świetne zawody rozegrał Jakub
Jakóbczyk. W drugiej połowie,
w 60. i 69. minucie nasz napastnik dorzucił jeszcze dwie śliczne
bramki i ustrzelił tym samym
hat-tricka. Zrobiło się 5-0, mecz
był już rozstrzygnięty. Gości stać
było tylko na honorowe traﬁenie,

WYJAZD

MECZE BEZPOŚREDNIE
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Bramki

Z

R

P

Bramki

Z

R

P

Bramki

1.

UKP Zielona Góra

22

77

25

2

1

87-19

14

0

0

46-11

11

2

1

41-8

2.

Ślęza Wrocław

28

69

22

3

3

83-15

12

2

0

45-7

10

1

3

38-8

M

Pkt

Z

R

P

Bramki

3.

Lechia Dzierżoniów

27

48

14

6

7

45-25

8

3

2

31-13

6

3

5

14-12

4.

Ilanka Rzepin

28

45

13

6

9

48-40

10

2

2

28-12

3

4

7

20-28

5.

Prochowiczanka
Prochowice

28

44

13

5

10

44-33

8

3

3

26-11

5

2

7

18-22

6.

Foto-Higiena Gać

28

40

11

7

10

39-43

5

4

5

24-18

6

3

5

15-25

2

6

2

0

0

5-2

7.

Pogoń Świebodzin

28

40

11

7

10

52-45

6

4

4

25-18

5

3

6

27-27

2

0

0

0

2

2-5

8.

Bielawianka Bielawa

28

39

10

9

9

42-39

6

5

3

22-17

4

4

6

20-22

2

3

1

0

1

3-1

9.

Promień Żary

27

39

11

6

10

43-49

7

3

4

24-23

4

3

6

19-26

2

3

1

0

1

1-3

10.

Piast Karnin (Gorzów W.)

28

36

11

3

14

38-41

7

2

5

21-18

4

1

9

17-23

11.

Polonia/Sparta Świdnica

28

32

8

8

12

44-48

6

3

5

24-23

2

5

7

20-25

2

6

2

0

0

6-2

12.

Motobi Bystrzyca
Kąty Wrocławskie

28

32

9

5

14

32-40

5

2

7

17-20

4

3

7

15-20

2

0

0

0

2

2-6

13.

Polonia Trzebnica

28

30

9

3

16

37-61

6

1

7

21-34

3

2

9

16-27

14.

Sprotavia Szprotawa

28

27

7

6

15

30-41

5

2

7

18-17

2

4

8

12-24

2

3

1

0

1

4-4

15.

Orzeł Ząbkowice Śląskie

28

27

8

3

17

44-59

3

2

9

22-28

5

1

8

22-31

2

3

1

0

1

4-4

16.

Orzeł Międzyrzecz

28

3

0

3

25

10-120

0

3

11

6-48

0

0

14

4-72

Młodzieżowcy na piątkę

Są na drugim miejscu w tabeli
i mają spore szansę na awans do

Ligi Dolnośląskiej.
Gratulujemy wszystkim szko-
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którego autorem był wprowadzony na boisko po przerwie Krzysztof Michalski. Spotkanie zakończyło się wysokim, zasłużonym
zwycięstwem polonistów. Nasza
drużyna była zdecydowanie lepsza w każdym elemencie piłkarskiego rzemiosła od zespołu
z Ząbkowic. Trener i zawodnicy
pokazali pełnię zaangażowania.
Radość ze zwycięstwa potęguje
fakt, że nasi główni przeciwnicy
w walce o utrzymanie, zespoły ze
Świdnicy i Kątów Wrocławskich,
przegrały w ostatniej kolejce swoje mecze i tracimy do nich już
tylko dwa punkty. Do końca sezonu pozostały jeszcze tylko dwa
spotkania. W sobotę 8 czerwca
zagramy na wyjeździe z Lechią
Dzierżoniów. Tydzień później do
Trzebnicy przyjedzie Motobi Bystrzyca Kąty Wrocławskie. Oba
te spotkania będą z pewnością
bardzo trudne. Oba są niezwykle ważne. Lechia mimo że nie
gra już o nic, na pewno będzie
się chciała dobrze zaprezentować
w ostatnim w tym sezonie meczu przed własną publicznością.
Z kolei Motobi, podobnie jak my,
walczy o utrzymanie i to będzie
najprawdopodobniej konfrontacja o wszystko. Gorąco wierzymy,
że nasz zespół zgarnie pełną pulę
w końcówce sezonu i utrzyma się
III lidze. Z taką grą i zaangażowaniem jak w ostatnim spotkaniu musi się udać.
TSSR Polonia Trzebnica – KS
Orzeł Ząbkowice Śląskie 5-1
(3-0)
Jakóbczyk 19, 60,69, Bella 23,
Adamczyk 34 – Michalski 73
Skład Polonii: Karol Buchla
– Marcin Waliszczak (Jakub
Psiurka 69), Krzysztof Suchecki,
Dariusz Zalewski, Tomasz Szczepek – Radosłąw Bella, Piotr Pająk,
Maciej Fitowski (Patryk Zieliński
71), Adam Miazgowski – Piotr
Adamczyk, Jakub Jakóbczyk
Rezerwowi: Rafał Pelc, Dawid
Cychol, Rafał Miazgowski
Trener: Piotr Adamczyk
Skład Orła: Paweł Pukacz (Rafał
Mazur 45) – Damian Okrojek,
Damian Szydziak, Dawid Gołdyn, Łukasz Deneka – Norbert
Pierzga, Ernest Balicki, Paweł Kobrzak (Michał Szabat 80), Kamil
Szymański (Krzysztof Michalski
46) – Marcin Skubisz, Mateusz
Kuriata.
Rezerwowi: Tomasz Horwat, Kamil Olejarnik
Trener: Arkadiusz Albrecht
Sędzia główny: Krzysztof Kędzierski; asystent I: Damian
Mielczarek; asystent II: Damian
Sylwestrzak. Cała trójka z wrocławskiego Kolegium Sędziów.
leniowcom i ich młodym piłkarzom. Oby tak dalej!

Choć sezon ligowy jeszcze się nie zakończył, już teraz można zaliczyć pierwszą połowę 2013. roku za bardzo udaną dla czterech
drużyn młodzieżowych TSSR Polonii, które uczestniczą w rozgrywkach na różnym szczeblu.
Dwie nasze drużyny młodzików
występujące w Lidze Terenowej:
Młodzicy I trenowani przez Pawła Kubiaka i Młodzicy II ze szkoleniowcem Wojciechem Zielińskim mają za sobą udany okres.
Młodzicy I wywieźli niedawno
cenny remis z Solnik Małych,
a ostatnio rozgromili na własnym
boisku 5-0 Akademię Piłkarską
Oleśnica. Młodzicy II zanotowali natomiast serię czterech zwycięstw z rzędu!
Również występujący w Lidze

Terenowej Trampkarze TSSR Polonii mają za sobą udany okres.
Podopieczni trenera Pawła Troniny nie przegrali jeszcze spotkania
ligowego w tym roku! Wygrali
trzy razy i dwa mecze zremisowali.
Świetnie po awansie do Ligi Okręgowej radzą sobie także Juniorzy
Młodsi. Zawodnicy Lesława Karbownika, podobnie jak Trampkarze nie przegrali ani jednego spotkania w tym roku. Wygrali pięć
razy, a cztery mecze zremisowali.

Juniorzy TSSR Polonii w towarzystwie prezesa Ryszarda Buckiego (w ś›rodku), kierownika drużyny Marcina Adamczyka
(z prawej) i trenera Lesława Karbownika (z lewej).
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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
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.
na przeciwko Bazyliki Św. Jadwigi tel.
608 872 563
MIESZKANIE nowe do wynajęcia
w Trzebnicy, 2 pokoje, 47 m2, I piętro,
Osiedle “Zdrój” ul. Korczaka. Tel. 693-220-512
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

DAM PRACĘ
KSIĘGOWY, Dyrektor Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu ogłasza
konkurs na stanowisko Głównego
Księgowego w TCKiS. Dokumenty
aplikacyjne należy składać w sekretariacie TCKiS ul. Prusicka 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 do
godziny 15. Więcej informacji na ten
temat na stronie internetowej www.
kulturaisport.trzebnica pl
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
PRZEDSTAWICIEL firmy zajmujacy
się działem odszkodowań, wynagrodzenie prowizyjne, tel. 535 885 885
PRZEDSTAWICIEL W związku z tworzeniem się filii ubezpieczeń i pośrednictwa kredytowego poszukujemy
przedstawicieli w małych miejscowościach z powiatu trzebnickiego - wykształcenie minimum średnie, komunikatywność, przyjazne nastawienie,

mile widziani studenci lub osoby już
pracujące, podstawowa obsługa komputera, wynagrodzenie zależne od zaangażowania. tel. 730 733 700

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 techniczne, 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

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
PRZYCZEPA CAMPING Niewiadów
N-126 idealna na budowę, działkę,
stróżówkę. Cena 1100zł Czeszów tel
783 335 066

SAMOCHÓD UAZ 469B na części lub
do remontu sprzedaję tylko w całości.
Cena 2000zł Czeszów tel.783 335 066

VOLKSWAGEN Golf III, 1993, benzyna+ instalacja LPG,alufelgi +komplet
opon letnich i zimowych, immobiliser,
hak, przebieg 188000km, cena 2900zł
(do negocjacji).Tel. 697-444-665
(dzwonić po 18.00).
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

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

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

SOLARIUM małe na twarz PHILIPS
HB 170; nowe lampy, cena 30 zł, patrz
zdjęcie, tel 667 743 520
CHODZIK interaktywny firmy Chicco
z panelem z zabawkami. Standard dobry, cena 100 zł, tel. 663 277 000
ROWEREK dziecięcy BMX, cena 150
zł, tel. 603 477 855

RÓŻNE
SPRZEDAM
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

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

KUBUSIA PUCHATKA 60 cm wysoki, cena 15 zł, patrz zdjęcie 602 637 562

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

SZAFKA szklana, stojąca, witrynowa
oraz sofa trzyosobowa i dwa fotele.
tel. 784 462131
ZLEWOZMYWAK Tanio nowy dwukomorowy biały emaliowany zlewozmywak 80 cm. Cena 180 zł. Tel. 785-410-362
SUKIENKĘ długość 95cm, obwód
w pasie 72, w kolorze granatowo-czarnym, patrz zdjęcie.Cena 30zł tel
723 471 750

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

KURTKĘ nową – COOL CLUB- wiosenną, na około 12 lat. Cena 70 zł. Tel.
693 280 762
STÓŁ 2 kozły regulowane + blat
150cm x 75cm Cena 180 PLN. Istnieje
możliwość transportu w Trzebnicy lub
w Obornikach Śl. Tel. 667 587 778

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

ADIDASY NIKE rozm. 38, młodzieżowe, w bardzo dobrym stanie. Cena 60
zł tel. 693 280 762
REGAŁY Nowe regały sklepowe MAGO-METAL. Cena za sztukę 200 zł, tel.
602-637-562

MONITOR do komputera 17” płaski,
PHILIPS, stan bardzo dobry cena 400
zł tel. 603 477 855
ZESTAW UBRAŃ dla dziewczyny,
rozmiar L. Sweterek w paski z kapturem, ażurkowy sweterek w kolorze
zielonym, ażurkowy rozpinany sweterek w kolorze przydymionego różu,
bluzeczka w kotwice i bluzeczka
zawiązywana z przodu w delikatne
pasy. Do tego młodzieżowa kurteczka przeciwdeszczowa. Cena zestawu
60 zł, tel. 691412129.

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

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

BUTY NARCIARSKIE Lange TEAM
8 BLACK LB95160 size 26,5 (jeżdżone jeden sezon).tel. 693 332 660 po
godz.17-tej.
KURTKĘ RAMONESKA MĘSKA skóra
100% rozm.XXL(bardzo mało noszona) patrz zdjęcie, cena 100 zł tel. 602
637 562
PSP Sony, mało używane + kilka gier.
Cena 400 zł. Tel 693 280 762

SPODNIE Nowe czarne spodnie
z C&A, rozmiar 44. Nogawki długie
lub podpinane na 3/4. Materiał dobrej
jakości, na letnie dni. Pas szer. 90 cm,
biodra do 116 cm. Cena 40 zł. Tel. 669
886 997.

ROWERY / WÓZKI
SPRZEDAM
ROWER dziecięcy „KROSA” śr.koła 26
cali, stan idealny, cena 350 zł. tel. 603
477 855
ROWER dziecięcy UNIBIKE, średnica
koła 24 cale, patrz zdjęcie. tel. 601 87
71 21.

BUTY Sprzedam buty damskie nr 38,
skórzane białe, Trzebnica, cena 65 zł,
tel. 693 79 01 06

ZESTAW UBRAŃ dla chłopca w wie-
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tel. 783335066

TORBĘ TRANSPORTER dla zwierząt. Cena 50zł. tel 693 79 01 06

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

CHEMIA
z NIEMIEC
Trzebnica
ul. Polna

19a

ADIDASY oryginalne dziewczęce

roz. 35, patrz zdjęcie, cena 40 zł. tel
602 637 562

tel.

71 738 23 32
604 713 173

zapraszamy

SKUPUJĘ
markową

ODZIEŻ
- DAMSKĄ
- MĘSKĄ
- DZIECIĘCĄ

tel. 605 115 640

n

535 885 885

MASAŻ PRÓŻNIOWY

LASER sPTF+

kosmetyczno
fryzjerski
- Idealna fryzura
- doskonałe paznokcie
- perfekcyjny makijaż

/ 88 88 44 530

OSKAR GSM.pl

www.

TELEFONY KOMÓRKOWE
CB RADIA . NAWIGACJE

TWÓJ OSOBISTY
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Trzebnica
ul. Bochenka 11
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kom. 511 511 011
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2. Sprawy organizacyjne:
a) zatwierdzenie regulaminu Zgromadzenia Przedstawicieli,
b) zatwierdzenie porządku obrad,
c) wybór prezydium zgromadzenia: przewodniczącego, zastępcę
przewodniczącego sekretarza,
d) wybór komisji: mandatowej,
uchwał i wniosków.
3. Sprawozdanie z działalności
spółdzielni za rok 2012 oraz
kierunki działania na 2013 r.
4. Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej.
5. Informacja
o
wykonaniu
uchwał z poprzedniego Zgromadzenia Przedstawicieli.
6. Informacja o wnioskach z Zebrań Grup Członkowskich odbytych w 2013 roku.
7. Informacja o zmianach w statusie spółdzielni.
8. Rozpatrzenie odwołania od

uchwały Rady Nadzorczej
w sprawie wykreślenia z
rejestru członków spółdzielni.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami
i informacjami.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdań organów spółdzielni i sprawozdania
ﬁnansowego za rok 2012,
b) pokrycia straty bilansowej za rok
2012,
c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2012,
d) oznaczenia najwyższej sumy
zobowiązań, jaką spółdzielnia
może zaciągnąć,
e) zmian w statusie,
f) odwołania od uchwały Rady
Nadzorczej w sprawie wykreślenia członka z rejestru członków
spółdzielni.
11. Zamknięcie Obrad.

PSS “Społem”

w Trzebnicy posiada do wydzierżawienia: Restaurację

Kasztelańska
ul. Jana Pawła II
Więcej informacji pod nr tel: 71 312 09 36

www.foto.trzebnica.pl

DWUTYGODNIK SAMORZĄDOWY GMINY TRZEBNICA

NAKŁAD

szkodowanym w wypadkach.
Sprawdź czy przysługuje ci odszkodowanie.

„Społem”

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

Pomagamy osobom po-

Zarząd
Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Trzebnicy zawiadamia, że w dniu 26.06.2013 r.
o godz. 17.00 w restauracji Finezja w Trzebnicy, Rynek 8
odbędzie się Zgromadzenie Przedstawicieli
z następującym porządkiem obrad:

SALON

Rewolucja w odchudzaniu i wace z cellulitem:

tel. 886 587 715
tel/fax 71 387 49 09
www.rent-robot.com

rta na
ofe

��1. Otwarcie obrad.

UZURI

rusztowania,
młoty wyburzeniowe,
zagęszczarki, agregaty,
drabiny i inne...

BIURO PODRÓŻY

Obornicka 41B Trzebnica

SAMOCHODZIK
na
akumulator, używany jeden raz. Przyciski
z muzyką, kierunkowskazami, jeździ do
przodu i do tyłu. Dla dziecka w wieku
2-3 latka. Cena 150 zł. Tel. 669 886 997.

WYPOŻYCZALNIA
MASZYN
i NARZĘDZI
BUDOWLANYCH
----- ROBOT -----

Trzebnica/ul. Jędrzejowska 51

se
ten zo

ZESTAW UBRAŃ dla chłopca 2-3
latka. Trzy pary spodni dł. 48 cm, dwa
rozpinane sweterki, elegancki koszulo-sweterek oraz trzy t-shirty. Cena 70 zł
za paczkę. Tel. 691 412 129.

ZACHĘCAMY DO
UMIESZCZANIA FISZEK
koszt 12,20 zł netto

ps
ajle za

UBRANIA Letnia paka dla chłopca
w wieku 2 latka. Dwie pary spodni o dł.
44-46 cm, koszula w kratę oraz trzy t-shirty. Cena 60 zł. Tel. 691 412 129.

PIŁA TARCZOWA stołowa krajzega
duża, solidna. Cena 600zł Czeszów

n!

ku 1,5- 2 latka. Trzy rozpinane sweterki,
bluza, t- shirty z krótkim oraz długim
rękawem. Spodnie dł.46 cm. Cena 50
zł. Tel. 669 886 997

ADRES REDAKCJI: TCKiS, tel. 71/ 312 09 47,
wew. 43, dyżury redakcji : od poniedziałku
do piątku w godz. 7-15.
REDAKTOR PROWADZĄCA:

Agnieszka Pruszkowska-Jarosz

e-mail: panorama.trzebnicka@wp.pl
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
za treść i charakter reklam i ogłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tytułów
i adiustacji tekstów bez naruszenia głównej
myśli autora.

PSS “Społem”

w Trzebnicy posiada do wydzierżawienia następujące lokale:
a) 33m2, 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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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.

