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Trzebnica wspiera rodziny
M

arsz Rodzinny, który był
częścią Dnia Dziecka,
oﬁcjalnie otworzył program dla dużych rodzin mieszkających na terenie naszej gminy
„Trzebnicka Rodzina 3+”. Wśród
licznych stoisk, które przygotowano tego dnia, jedno z nich
związane było z programem. Jego
koordynator Grzegorz Król zainteresowanym rodzinom udzielał
wszelkich informacji na temat
zasad i zniżek, które gwarantuje
nasza Karta Dużej Rodziny. Na
miejscu można było również pobrać wniosek i uzyskać pomoc
w załatwieniu wszelkich informacji związanych z przystąpieniem do programu. Ważnym momentem było uroczyste wręczenie
kart trzem pierwszym rodzinom,
które złożyły wnioski: rodzinie
Państwa Janda, rodzinie Państwa
Zabiegło i rodzinie Państwa Warzochów.
(wiecej str. 15-16)

Absolutorium
dla burmistrza
Większością głosów radni
pozytywnie ocenili działalnosc burmistrza z wykonania
budzetu za 2013 rok.

str. 4

ZLA będzie spółką
Decyzja o przekształceniu
wejdzie w życie z dniem 1
lipca tego roku.

str. 6

TRB już pracuje
Przedsiębiorcy powołali roboczy zespół do opracowania
statutu.

str. 7

Msza Prymicyjna
Abp M. Mokrzycki wyświęcił
w Trzebini siedmiu prezbiterów i dwóch diakonów.
Wśród nich był trzebniczanin
ks. Paweł Radziejewski.

str. 24
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Ceny-nówki na dachówki
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Nie mogę łamać prawa
Bankrutujemy. Odpowiedzialnością za nasze tragedie, za tragedie wielu rodzin obarczymy burmistrza Gminy Trzebnica – czytamy w liście, jaki kilka dni temu wpłynął do
burmistrza od jednego z podwykonawców pracujących na budowie Szkoły Podstawowej
i Szkoły Muzycznej. - Nie mogę łamać prawa wypłacając podwykonawcy środki pieniężne,
co do których mamy wątpliwości – podkreśla burmistrz Marek Długozima.
Przypomnijmy. Gmina w ubiegłym roku wybrała ﬁrmę Interm
jako głównego wykonawcę robót
przy inwestycji budowy Szkoły
Podstawowej i Szkoły Muzycznej
w Trzebnicy. Firma ta z kolei dobrała sobie dwóch podwykonawców, z którymi podpisała umowy.
Zostali oni dopisani także do umowy z gminą. Od tego momentu,
zgodnie z kodeksem postępowania
cywilnego zarówno główny wykonawca, jak i inwestor, czyli gmina
solidarnie odpowiadali względem
podwykonawców.
Sytuacja uległa zmianie, gdy burmistrz Marek Długozima wypowiedział umowę Intermowi.
Głównym powodem było niezagwarantowanie przez ﬁrmę ukończenia budowy szkoły w terminie.
Zanim jednak gmina zdecydowała
się na taki krok, wcześniej jeden
z podwykonawców odstąpił od
umowy z generalnym wykonawca,

Otwarcie basenów
zewnętrznych

Lichwiarska umowa
Według opinii kancelarii prawnej podwykonawca, który odstąpił
od umowy z ﬁrmą Interm, wcześniej niż zrobiła to gmina, nie jest
stroną w całej sprawie i powinien
domagać się zapłaty bezpośrednio
od głównego wykonawcy, a nie od
samorządu. Prawnicy stoją na stanowisku, że podwykonawca ten nie
jest objęty w tym momencie ochro-

Dzień Turystyki
w pasażu

fot. Sylwester Nowakowski

Piłki plażowe, materace, leżaczki, parasole – nadszedł na nie
czas. 22 czerwca Trzebnicki Park
Wodny ZDRÓJ otwiera baseny
zewnętrzne. W związku z tym
czekają na nas liczne promocyjne niespodzianki. Dla wszystkich
specjalna oferta. 50% rabatu na
bilet wstępu w godz. między 9.00
a 14.00. Pokazy ratownictwa wodnego o godz. 14.00. Będzie również możliwość wyrobienia karty
pływackiej, w godz. od 15.00 do
16.00 w cenie 25 zł.
(ewe)

R

ną zgodnie z prawem cywilnym.
- Rozumiem trudną sytuację ﬁrmy,
ale nie mogę działać niezgodnie
z prawem. Firma, która dziś obarcza mnie odpowiedzialnością za
bankructwo przez ostatnie 6 lat
współpracowała z nami. Współpraca układała się bardzo dobrze.
Nigdy nie było żadnych problemów, zaległości i sporów. Uważam,
że w tym przypadku przeceniła
swoje możliwości ﬁnansowe i przerobowe, co skutkowało bardzo dużymi opóźnieniami na budowie.
A tego nie mogliśmy zaakceptować
– podkreśla burmistrz Marek Długozima. - Z tego co pamiętam, szef
tej ﬁrmy podpisując umowę z głównym wykonawcą już wtedy stwierdził, że jest to umowa lichwiarska.
Ja sam sugerowałem, by się zastanowił i dopytywałem czy da radę
i czy poradzi sobie z tak dużą inwestycją. Zapewniał mnie wówczas,
że tak. Skoro on był pewien, to ja

czyli ﬁrmą Interm.
Kilka dni temu do burmistrza
traﬁł list, w którym autorzy obarczają burmistrza winą za zaistniałą
sytuację i domagają się wypłacenia
pieniędzy. Treść pisma sugeruje, że
napisany został przez podwykonawców inwestycji. Pod pismem
znajduje się kilkanaście podpisów,
część zupełnie nieczytelnych, jednak wśród nich trudno wypatrzeć
pieczątkę ﬁrmową lub nazwiska
właścicieli ﬁrm.

E

Dęby –
pomniki przyrody
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy radni przyjęli
uchwałę o ustanowieniu dwóch
pomników przyrody w Biedaszkowie Małym. Są to dęby szypułkowe o obwodzie pnia 393
cm oraz 286 cm. Z wnioskiem
o objęcie drzew formą ochrony
wystąpił Mieczysław Cieplik,
na którego działkach znajdują
się wspomniane drzewa. Z przeprowadzonej oceny biologicznej
drzew wynika, że ze względu na
szczególne wartości przyrodnicze
i krajobrazowe oraz z uwagi na
ich zdrowie i pokaźne rozmiary
kwaliﬁkują się do ustanowienia
ich jako pomników przyrody.
[aga]

Trzebnicki Super Kot będzie
uczestniczył w imprezie promocyjnej, która odbędzie się 22
czerwca w Centrum Handlowym
Pasaż Grunwaldzki. Organizatorem wydarzenia są: Dolnośląska
Izba Turystyki oraz Dolnośląska
Organizacja Turystyczna. Impreza odbędzie się pod nazwą: „Kierunek Dolny Śląsk. Dzień Turystyki w Pasażu Grunwaldzkim”.
[aga]
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Według opinii kancelarii prawnej podwykonawca, który odstąpił od umowy
z ﬁrmą Interm, wcześniej niż zrobiła to gmina, nie jest stroną w całej sprawie.

tylko mogłem to przyjąć do wiadomości – dodaje burmistrz.
Zastrzeżenia co do jakości robót
Czas pokazał, że nie wszystko
jednak poszło zgodnie z planem.
Dziś podwykonawca jest w sporze
z głównym wykonawcą, czyli ﬁrmą
Interm. Natomiast gminę i burmistrza obarcza odpowiedzialnością
za kłopoty ﬁnansowe. - Firma
Interm sama sugerowała, żeby nie
wypłacać temu podwykonawcy pieniędzy, bo są bardzo duże zastrzeżenia co do jakości wykonanych
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robót. Do dziś nie otrzymaliśmy
rozliczenia wraz z certyﬁkatem potwierdzającym jakość materiałów
– wyjaśnia burmistrz. Dodał także,
że do czasu odstąpienia od umowy
podwykonawca otrzymywał pieniądze od Intermu. W sumie ok.
1,5 mln złotych. Zaległe faktury
opiewają na kwotę ok. 300 tysięcy
złotych.
Z drugim z podwykonawców - ﬁrmą gmina prowadzi rozmowy. Wkrótce zostaną im wypłacone zaległe środki – zapewnia burmistrz.
[jar]
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Rada pozytywnie o pracy burmistrza
W środę 19 czerwca odbyła się trwająca ponad trzy godziny sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy, na
której radni większością głosów udzielili absolutorium burmistrzowi Markowi Długozimie z tytułu
wykonania budżetu za 2012 rok.
AGATA STĘPIEŃ
Podczas posiedzenia radni podjęli także uchwałę zatwierdzającą
sprawozdanie ﬁnansowe wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za ubiegły rok. Zarówno uchwałę o absolutorium,
jak też zatwierdzającą sprawozdania poparło trzynastu radnych
koalicji. Za głosowali: Krystyna
Haładaj, Wiesława Kucięba, Janina
Polak, Barbara Trelińska, Tadeusz
Cepiel, Andrzej Łoposzko, Jan Ja-

przeciw obu uchwałom. Przeciw
zagłosowali: Karol Idzik, Paweł
Czapla, Adam Gubernat, Wojciech
Wróbel, Paweł Wolski, Jan Darowski, Janusz Szydłowski oraz Zenon
Janiak.
Przewodniczący broni budżetu
Zupełnie nie zgadzał się z nimi przewodniczący RM Mateusz
Stanisz, który powiedział: – Czarnowidztwo Karola Idzika i klubu
„Ponad Podziałami” jest aż nadto
wyraźne, wszystko jest według

Radni głosują nad udzieleniem burmistrzowi absolutorium.

nusiewicz, Janusz Pancerz, Zbigniew Pasiecznik, Edward Sikora,
Mateusz Stanisz, Krzysztof Surówka, Jan Zielonka.
Chociaż komisja rewizyjna
Rady Miejskiej oraz komisja ds.
budżetu i rozwoju pozytywnie
zaopiniowały wykonanie ubiegłorocznego budżetu gminy, a także
pozytywna była ocena Regionalnej
Izby Obrachunkowej, nadzorującej
ﬁnanse dolnośląskich samorządów, którą przedstawiła skarbnik
Barbara Krokowska, to ośmiu
opozycyjnych radnych głosowało

nich złe. Ja to widzę w zupełnie innych barwach. Szanowni państwo,
szkoda, że widzicie remontu szkoły
podstawowej, oczywiście z lekkimi
trudnościami, że nie widzicie tego,
co było omawiane podczas komisji, i że niedługo zostanie przedstawiona koncepcja remontu ZLA,
choć doskonale o tym wszystkim
o tym wiecie. Jeżeli ktoś nie rozumie, co to jest promocja miasta, no
cóż - ciężko z tym polemizować
– powiedział. Dodał przy tym, że
to właśnie dzięki działaniom między innymi promocji w tym roku
strata basenu będzie mniejsza niż

w poprzednim. - To wszystko za
sprawą rozreklamowania tego
obiektu w innych miastach, takich
jak Wrocław, czemu wcześniej radny Idzik był przeciwny. Także dzięki działaniom gminy i podległych
jej jednostek będziemy mieli przyjemność gościć u siebie reprezentację polski kobiet w piłkę nożną,
która zagra mecz z Czechami i Kanadą – wyliczał.
Podziękowania dla
i współpracowników

radnych

Natomiast burmistrz Marek
Długozima po otrzymaniu absolutorium powiedział: – W tym miejscu chciałbym wszystkim bardzo
serdecznie podziękować. Zwłaszcza tym radnym, którzy głosowali
za udzieleniem absolutorium, bo
bez ich wsparcia nie dałbym sam
rady. Rozwój Gminy Trzebnica jest
efektem mojej współpracy z radnymi z klubu radnych Marka Długozimy, moimi zastępcami, Panią
skarbnik oraz zgranego zespołu
pracowników Urzędu Miejskiego
oraz kierowników i pracowników
jednostek organizacyjnych gminy. W tym miejscu chciałbym im
wszystkim podziękować. Współpraca ta pozwala mi z optymizmem
spoglądać na realizację mojego
programu wyborczego, z którego
w przyszłym roku rozliczą mnie
mieszkańcy Gminy Trzebnica. Jestem również zwolennikiem istnienia opozycji w Radzie Miejskiej,
która dodatkowo mobilizuje mnie
do aktywnego działania. Żałuję
jedynie, że działania opozycji nie
są konstruktywne a często nawet
mogą szkodzić Gminie Trzebnica.
Dodał, że zmiany, które się dzieją
na terenie gminy, mieszkańcy widzą i doceniają. Mało tego, doceniają to nie tylko trzebniczanie, ale
i osoby, które po kilku latach wracają do miasta. Burmistrz przypomniał również, że w roku w którym po raz pierwszy objął funkcję
gospodarza miasta budżet gminy
Trzebnica wynosił niewiele ponad
30 milionów złotych z niewielką liczbą zadań inwestycyjnych.
W przeciągu kilku lat jego urzędowania budżet Gminy Trzebnica
wynosi ponad 60 milionów złotych
rocznie i składa się z około 80 inwestycji w skali roku. Osiągnięcia
te doceniają również niezależne od
Gminy Trzebnica ogólnopolskie
gremia, czego dowodem jest znaczna liczba otrzymanych wyróżnień.

Kolejne zadania inwestycyjne
Na wniosek burmistrza gminy
Trzebnica podjęta została uchwała
o zmianach w tegorocznym budżecie gminy. Zatwierdzono do realizacji następujące nowe inwestycje
na terenach wiejskich - rozbudowa
oświetlenia drogowego w miejscowościach - Boleścin, Brochocin,
Biedaszków Wielki, Cerekwica,
przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę boisk wielofunkcyjnych w Ligocie, Biedaszkowie Wielkim, Szczytkowicach oraz
wykonanie dokumentacji projektowej na park linowy w miejscowości Kobylice. Kolejne uchwały,
o których przyjęcie zawnioskował

sterstwo do Spraw Rozwoju Regionalnego wyznaczyło Miejskie Obszary Funkcjonalne, tzw. MOF-y,
czyli tereny powiązane ze sobą nie
tylko przestrzennie, ale i odznaczające się wspólnymi uwarunkowaniami i zbieżnymi celami rozwoju. Takie obszary funkcjonalne
mają za zadanie stać się podstawą
dla planowanych strategii rozwoju
zarówno przestrzennego jak i społeczno-gospodaczego. Pieniądze,
które zostaną przeznaczone na
MOF-y, pochodzić mają z rezerwy budżetowej Unii Europejskiej
– przybliżył tę ideę wiceburmistrz
Jerzy Trela.
Sprawozdania zatwierdzone
Podczas sesji odbyło się również głosowanie nad uchwałami
w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania ﬁnansowego Trzebnickiego Centrum Kultury i Spor-

Burmistrz Marek Długozima dziękuje radnym koalicyjnym za pozytywną ocenę
jego ubiegłorocznej pracy.

burmistrz dotyczyły przyznania
dotacji na prace prowadzone przy
obiektach wpisanych do rejestru
zabytków. Dotację na prace remontowe otrzymały kościoły w Głuchowie Górnym oraz Masłowie.
Porządek obrad sesji liczył aż 31
punktów. Zostały podjęte również
uchwały dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Trzebnica, w sprawach
nadania nazwy kilku gminnym
drogom oraz na zniesienia opłaty
za posiadanie psa. Podjęto również
uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia między naszą gminą
a gminami tworzącymi Wrocławski Obszar Funkcjonalny, którego
ideę przybliżył radnym wiceburmistrz Jerzy Trela. Zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej na
lata 2014-2020 będziemy szukać
innych sposobów ﬁnansowania inwestycji. - W związku z tym Mini-

tu za 2012 rok oraz zatwierdzenia
rocznego sprawozdania ﬁnansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego za 2012 rok. W pierwszym przypadku za uchwałą
głosowało 14 radnych w drugim
została ona przyjęta jednogłośnie.
Przyjęto również uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunku
zagospodarowania przestrzennego
kilku gminnych działek, a także
w kwestii ustalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy. Ostatnim ważnym punktem obrad było podjęcie
uchwały w kwestii przekształcenia
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego
w Trzebnicy w Spółkę Kapitałową.
Została ona przyjęta większością
głosów (więcej o przekształceniu
ZLA na str. 6).
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Trzebnickie centrum po roku działalności
Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu zostało utworzone 23 grudnia 2011 roku, a jego działalność objęła wiele obszarów.
Wymienić tu można choćby Trzebnickie Centrum Kultury, Miejską i Gminną Bibliotekę, świetlice wiejskie, kino Polonia, Halę
Sportową, kompleksy boisk „Orlik 2012”, czy Stadion Miejski „Fair Play Arena”.
AGATA STĘPIEŃ

TCKiS może pochwalić się
wieloma różnorodnymi formami
działalności kulturalnej i sportowej, jakie zaproponowało mieszkańcom gminy Trzebnica w 2012
roku. - Zarówno od strony kulturalnej, jak i sportowej był to bardzo obﬁty rok - zapewnia dyrektor Adam Waz.
W ubiegłym roku TCKiS odwiedziło więcej osób, niż w latach poprzednich, co było zapewne wynikiem utworzenia wielu bezpłatnych sekcji i kół zainteresowań
dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Ośrodek zorganizował wiele koncertów, spektakli i festiwali.

tylko sportowe, ale i w grach logicznych. Prowadzono także małe
formy działalności kulturalnej,
czyli spotkania klubowe i szkolenia. Centrum zorganizowało
również Ferie zimowe a następnie Wakacje w mieście dla dzieci
i młodzieży pozostających w tym

mnianą działalności sportową. także, że wszystko to ma miejsce
W minionym roku Centrum było dzięki dużemu zaangażowaniu
organizatorem i współorganiza- pracowników. W ubiegłym roku
torem 105 imprez rekreacyjnych w TCKiS zatrudnione były 34
i sportowych, w których udział osoby, część z nich w pełnym wywzięło ponad 12 tys. uczestni- miarze godzin, część na umowy
ków, na co wydatkowano 145 zlecenia.
479 zł. Co ważne, nie tylko samodzielnie organizuje ono liczne
imprezy sportowe,
ale także udostępnia swoje obiekty
wielu zainteresowanym instytucjom, co świadczy
o wysokim poziomie świadczonych
usług i o popularności
tychże
obiektów.
Ubiegły rok zamknął się zyskiem
24 490 zł. Poprzedni, czyli 2011
rok
odnotował
stratę w wysokości ponad 27 tysięcy. - Najbardziej
cieszy mnie to, że
centrum tętni życiem, że jest miejscem dla dzieci
i młodzieży, którzy mogą korzystać z bezpłatnych
zajęć – wylicza Podczas ubiegłorocznej Parady Orkiestr Dętych.
dyrektor. Zaznacza

Centrum w liczbach
Z wszystkich wyżej wymienionych działań w 2012 roku zaproponowano 155 form działalności
kulturalnej, w których wzięło
udział 31 210 osób, na co wydatkowano 548 907 zł. Dodatkowo
na terenie gminnych wsi odbyły

Imprezy, spotkania, koncerty
Trzebnickie centrum wspólnie
z Urzędem Miejskim było organizatorem koncertów plenerowych,
imprez rekreacyjnych, obchodów
patriotycznych oraz wielu imprez
okolicznościowych. Tylko w ciągu jednego roku zrealizowano
50 wystaw malarskich, fotograﬁcznych i rzeźby. Prezentowano
na nich prace nie tylko artystów
akademickich, ale i lokalnych artystów amatorów. Organizowano
konkursy, jak choćby recytatorski
dla uczniów szkół podstawowych
oraz różnego rodzaju turnieje nie

Mażoretki - duma Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu.

czasie w mieście. Przez cały czas
współpracuje również ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku „Tęcza” wspomagając
organizację różnorodnych form
kulturalnych i edukacyjnych dla
jego członków.
R

E

się 153 różnego rodzaju imprezy,
takie jak festyny, zabawy, wieczornice, wycieczki, spotkania,
majówki, konkursy, itp. Zebrały
one w sumie 11 142 uczestników
i kosztowały 61 299 zł. TCKiS zajmuje się również wcześniej wspoK
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W trosce o dobro pacjenta
Przy okazji sesji absolutoryjnej nastąpiło podsumowanie dotychczasowej
działalności Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy. Ważnym zagadnieniem dla mieszkańców gminy oprócz samych wyników podsumowania może być proces przekształcenia przychodni z Samodzielnego
Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Spółkę z o. o. ze 100
– procentowym udziałem gminy.
Zmiany na lepsze

AGATA STĘPIEŃ

Co istotne, działalność przychodni wykraczała poza jej podstawowe ramy, dzięki czemu pacjenci
mogli za darmo skorzystać z dodatkowych świadczeń. Można tu

Na przestrzeni ostatnich miesięcy przychodni udało się pozyskać
trzech nowych lekarzy internistów, a także lekarzy do świadczeń
komercyjnych: endokrynologa,
ortopedę, diabetologa, kardiologa,
dietetyka, alergologa, laryngologa
i ginekologa. Dzięki temu zakres
świadczonych usług zdrowotnych
został znacznie poszerzony. ZLA
mógł świadczyć nie tylko podstawową, ale i specjalistyczną opiekę
zdrowotną, a pacjenci nie musieli
czekać tak długo na wizytę jak to
miało miejsce wcześniej. – Myślę,
że dla pacjentów pozytywne jest
to, że nie muszą wyjeżdżać poza
Trzebnicę, bo usługi są świadczone na miejscu, a nasi lekarze
ściśle współpracują z tymi specjalistami. Wizyta może się odbyć
z dnia na dzień, więc lista osób
oczekujących się mocno zmniejszyła. Udało się nam uzyskać
doﬁnansowanie na świadczenia
komercyjne i dodać do budżetu
dzięki temu trochę dodatkowych
środków – powiedziała dyrektor
ZLA Anna Imielska. O tym, że
przychodnia rozwija się w pozytywnym kierunku może dowodzić większa liczba świadczonych
usług, których było ponad 2 tys.
więcej niż w 2011 roku. Dodatkowo wzrosła liczba zarejestrowanych pacjentów aż o 200 osób.
R
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stów – dodała dyrektor. Niestety,
mimo zapotrzebowania na wielu
innych specjalistów ZLA nie mógł
ich uzyskać do tej pory w ramach
kontraktu z NFZ. Na kontrakcie
z Funduszem traci również rehabilitacja, która jest niedoszacowa-

tys. zł. – Do tej pory przychodnia
z roku na rok przynosiła straty.
Dzisiaj z pełną satysfakcją można pogratulować pani dyrektor
sposobu zarządzania. W tym
roku przychodnia wykazała się
zyskiem, co jest optymistyczne
i utwierdza mnie w przekonaniu, że zmiany w przychodni idą
w dobrym kierunku. Jest bardzo
duża szansa na to, że moja decyzja o przekształceniu przychodni
w spółkę przyniesie wkrótce owoce – stwierdził burmistrz Marek
Długozima.

Opłacalne przekształcenie
Na środowej sesji radni podjęli
na wniosek burmistrza uchwałę
o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Lecznictwa Ambu-

W trakcie roboczego spotkania przedstawieci gminy oraz trzebnickiej przychodni

wskazać między innymi organizacje białych sobót, czy program
bezpłatnych szczepień, ostatnio
przeciwko wirusowi HPV, był
również mammobus i osteobus.
– Robimy różne bezpłatne akcje
dla pacjentów, gdzie mamy do
dyspozycji lekarza kardiologa i lekarza diabetologa. Każdy z nich
przyjmuje dwa razy w miesiącu,
a dzięki temu, że są nieodpłatni
cieszą się dużym powodzeniem.
Przyjmujemy dziennie około 50
pacjentów, kiedy ci lekarze są
w przychodni. To pokazuje jak
duże jest zapotrzebowanie ze
strony pacjentów na tych specjaliL
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na i tym samym przynosi straty,
pomimo że jest bardzo oblegana
przez pacjentów. - Poczuwając się
jednak w obowiązku do zabezpieczenia pacjentów rehabilitacja
została doposażona w sprzęt medyczny o wartości ponad 60 tys.
zł. Zakupiony został także inny
sprzęt, taki jak m. in. aparat usg,
autoklaw, czy autorefraktometr
– wylicza dyrektor. Dodatkowo
wyposażono gabinety w nowe
meble. Przychodnia idąc z duchem czasu została także skomputeryzowana. Mimo tych wydatków i utrudnień przychodnia
wykazała się zyskiem ponad 32

latoryjnego w Trzebnicy w spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością. Decyzja ta wejdzie w życie
z dniem 1 lipca bieżącego roku.
Tym samym będziemy jedną
z pierwszych placówek SPZOZ,
która przekształcona została
w spółkę w myśl nowej ustawy
o działalności leczniczej. Co to
oznacza dla nas pacjentów korzystających z usług tej placówki?
Przede wszystkim większe możliwości dla rozwoju przychodni
i większy wybór oferowanych
przez nią usług. – W mojej ocenie
jedyną słuszną drogą, jaką powinniśmy pójść jest przekształcenie

w spółkę kapitałową. Pozwoli to,
jeszcze bardziej usprawnić działalność przychodni, jak również
zapewnić możliwość efektywnego uzyskiwania przychodów z tej
działalności, a co za tym idzie
poprawie ulegnie jakość obsługi
pacjentów. Głównie zależy nam
na tym, żeby jakość oferowanych
pacjentom usług medycznych
była z dnia na dzień coraz lepsza
– podkreślił burmistrz. Co istotne, przychodnia nie traﬁ w obce
ręce. Po przekształceniu w spółkę
jej 100-procentowym udziałowcem zostanie gmina Trzebnica,
co pozwoli jej mieć wpływ na
działalność placówki i cały czas
ją monitorować. Przekształcenie
da także większe pole manewru
jej zarządcom, przed którymi stoi
teraz duże wyzwanie w postaci
planowanej w najbliższym czasie
modernizacji. Niedawno udało się pozyskać doﬁnansowanie
w wysokości 75% na termomodernizację obecnego budynku
przychodni, a niebawem gmina
otrzyma pozwolenie na dobudowę nowego skrzydła ośrodka
zdrowia. Wszystko to pozwoli
przeorganizować ją w taki sposób, aby była bardziej dostępna
i komfortowa dla wszystkich pacjentów.
Nadchodzących zmian nie muszą się obawiać dotychczasowi
pracownicy ZLA, gdyż po przekształceniu z mocy prawa staną
się pracownikami spółki Nie są
również przewidywane żadne
zwolnienia. Związki zawodowe
pod przewodnictwem lek. med.
Doroty Worotniak wystosowały
już pismo wyrażające zgodę na
przekształcenie Zakładu w spółkę. Pokazuje to, że personel ZLA
również widzi duże możliwości w nadchodzących zmianach.
Zresztą pracownicy byli o nich
informowani na spotkaniach nie
tylko z dyrekcją, ale i z burmistrzem, który starał się wyjaśnić
wszelkie niejasności dotyczące
zbliżającej się reorganizacji.

A

PRZYPOMNIENIE
Świadczenie pielęgnacyjne
Przypomnienie o konieczności składania wniosków przez osoby, którym z upływem 30 czerwca 2013 r. wygasają z mocy prawa decyzje przyznające świadczenie
pielęgnacyjne, wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 2013 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy przypomina, że z upływem 30 czerwca
2013 r., wygasają z mocy prawa decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne wydane na podstawie „starych”, tj. obowiązujących do 31 grudnia 2012 r., przepisów ustawy
o świadczeniach rodzinnych.
W związku z powyższym osoby, które spełniają nowe warunki otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego lub nowego świadczenia opiekuńczego, tj. specjalnego zasiłku opiekuńczego, w celu
otrzymania tych świadczeń także po 30 czerwca 2013 r., powinny składać wnioski o przedmiotowe świadczenia już teraz.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat aktualnych warunków otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego w indywidualnej sprawie, osoby
zainteresowane powinny zwrócić się do:

Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy
Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Aliemantacyjnych

pokój nr 122
Tel. 71/312 05 27
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Będą pracować nad statutem
We wtorek 11 czerwca miało miejsce drugie spotkanie Trzebnickiej Rady Biznesu. Głównym tematem spotkania było powołanie roboczej grupy reprezentującej TRB, która przeanalizuje i wprowadzi ewentualne poprawki do zaproponowanego
przez gminę statutu.
AGATA STĘPIEŃ

Na drugie już spotkanie z burmistrzem do Urzędu Miejskiego
przybyło kilkudziesięciu przedsiębiorców. Byli to nie tylko trzebniccy biznesmeni, ale i goście,
tacy jak choćby Leszek Pieczyński, koordynator Rady Doradców
Loży Dolnośląskiej BCC czy Edmund Bienkiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Miliczu
i jednocześnie przedstawiciel ﬁrmy Tarczyński S.A.
Gminni przedsiębiorcy po krótkiej dyskusji jednogłośnie opowiedzieli się za utworzeniem rady,
skupili się przede wszystkim na
omówieniu zaproponowanego im
statutu, który dołączony był do
zaproszenia, jakie otrzymali od
burmistrza. Ostatecznie przedsiębiorcy podjęli decyzję o powołaniu zespołu, który do września

opracuje ostateczny statut. Ma on
przede wszystkim określać kompetencje TRB i przestrzeń, jaką
ma się ona zajmować. Dopiero
później odbędzie się wybranie
przewodniczącego oraz zarządu.
Do zespołu roboczego wybranych zostało siedem osób: Andrzej
Borodycz z ﬁrmy „Ekspresbus”,
Czesław Czternastek, prowadzący Zakład Elektromechaniki
dźwigowej i instalatorstwa elektrycznego, Marcin Gasztyk z ﬁrmy „EURO-SYSTEM”, Michał
Jucha, szef ﬁrmy „Jucha Beton”,
Bartosz Konopacki, właściciel
ﬁrmy „Robot”, Sławomir Kubiak
z ﬁrmy „Kubiak transport” oraz
Józef Ślączka z „AL-CU” Zakład
Usługowo-Handlowy.
Spotkanie przebiegło w miłej i spokojnej atmosferze. Nie
brakowało także momentów humorystycznych. Pomiędzy bur-

mistrzem Markiem Długozimą
oraz przedsiębiorcami co chwila
wywiązywała się ciekawa dyskusja. Przedstawicieli tego sektora
interesowała najbardziej kwestia przetargów. Zasugerowali,
by burmistrz stawiał na rodzime
ﬁrmy a nie duże koncerny, które i tak często nie wywiązują się
z terminów. - Często wygrywają
ﬁrmy z Wielkopolski. Tam koszty pracownicze są niższe, bo robotnicy pracujący sezonowo są
zarejestrowani w KRUS i pracodawca nie musi odprowadzać za
nich składek. A to przecież nie są
małe pieniądze. My tak lekko nie

mamy – zwracali uwagę trzebniccy przedsiębiorcy. Burmistrz
wyjaśnił, że restrykcyjne przepisy
nie pozwalają na ulgowe lub inne
traktowanie lokalnych podmiotów. - Czy chcą państwo, bym
działał niezgodnie z prawem? pytał retorycznie. Przypomniał
jednak, że nie zawsze segment
przetargów jest zupełnie zamknięty dla miejscowych przedsiębiorców. W ostatnim czasie
trzebnickie ﬁrmy wygrały wiele
przetargów na mniejsze zadania.
Na zakończenie burmistrz
przypomniał o inwestycjach
prowadzonych na terenie gminy. Wyjaśnił powody zerwania

współpracy z głównym wykonawcą szkoły podstawowej. Po raz kolejny potwierdził, że otwarcie jej
podwojów jest dla niego priorytetem. - W tej chwili już mamy zapisy do czterech klas pierwszych.
W starym budynku nie pomieści
się taka liczba uczniów. Ledwo
dwie klasy udało się tam wcisnąć,
dlatego bardzo mi zależy na uruchomieniu szkoły podstawowej
we wrześniu – wyjaśnił. Przyznał
jednocześnie, że szkoła muzyczna rozpocznie swoją działalność
w przyszłym roku.

Wiosenne porządki w mieście
AGATA STĘPIEŃ

Wraz z nadejściem wiosny,
w Trzebnicy rozpoczęły się niezbędne prace porządkowe. Aby
wygląd naszego miasta cieszył
oko, do wiosennych prac przystąpił Zakład Gospodarki Komunalnej Ergo.
Dbanie o schludny wygląd miasta
leży w gestii gminy, która realizuje to zadanie przy pomocy usług
Zakładu Oczyszczania Miasta
i Zieleni Trzebnickiego ZGK
Ergo. Zajmuje się m.in. całorocznym utrzymaniem i oczyszczaniem parków, terenów zielonych,
dróg, chodników i parkingów na
terenie miasta i gminy Trzebnica.

Porządki i obsługa uroczystości
– Głównymi zadaniami Zakładu jest utrzymanie czystości
ulic i chodników, także w zimie.
Utrzymanie zimowe to przede
wszystkim dbałość o bezpieczeństwo, odśnieżanie i posypywanie
chodników. Także oczyszczanie
na terenie miasta i gminy wszystkich alejek parkowych, sprzątanie i mycie wiat przystankowych,
opróżnianie koszy ulicznych.

Dbamy na bieżąco o place zabaw,
to znaczy uzupełniamy piasek
dwa razy do roku lub jeżeli zachodzi potrzeba, to nawet częściej,
zajmujemy się naprawą urządzeń
zabawowych – powiedziała Sabina Janiszewska, kierownik Zakładu Oczyszczania Miasta i Zieleni
ZGK Ergo.
ZGK zajmuje się także obsługą
uroczystości odbywających się
na terenie naszej gminy. Miasto
przygotowywane było, m. in. na
uroczystości 3-majowe, sprzątane były jeszcze pozostałości po
zimie. Przygotowywany był także
teren wokół klasztoru sióstr Boromeuszek w związku z odbywającą się w tamtejszych ogrodach
majówką – Uprzątnęliśmy parking, pomogliśmy też przewieźć
na tereny ogrodów kosze z Placu
Pielgrzyma. Następnie robiliśmy
porządki na terenach, na których
przebiegała trasa Kryterium Kolarskiego z 19 maja, czyli oczyściliśmy wszystkie ulice z nieczystości, wykonaliśmy koszenie całego
terenu rekreacyjnego na obszarze
Korczaka-Leśna. Jest to dosyć
duża powierzchnia, ale staraliśmy się to tak rozłożyć w czasie,
aby ze wszystkim zdążyć – doda-

ła pani Janiszewska.

Trawa równo koszona
Najwięcej jednak pracy mają robotnicy przy sprzątaniu jezdni,
chodników i pasów zieleni, które
oczyszczane są zarówno mechanicznie, jak i ręcznie. W związku
z panującą pogodą, która sprzyja
porostowi trawy, bardzo czasochłonne jest jej koszenie. Ergo
zgodnie z umową kosi zarówno
pobocza na terenach wiejskich,
gminne trawniki, jak i wszystkie
parki znajdujące się na terenie
Trzebnicy. W tym sezonie wykonane zostały już dwa koszenia całego centrum miasta, a także terenów przy ulicach Wrocławskiej,
Kolejowej, Żołnierzy Września,
Oleśnickiej, parków i błoni trzebnickich, które przygotowywane
zostały na uroczystość obchodów
Bożego Ciała. Oprócz tego ZGK
powierzono dbanie o estetykę
miasta. Upiększane ono jest m.in.
poprzez ukwiecanie – Dokonaliśmy już nasadzeń kwiatów jednorocznych w centrum miasta, koło
Bazyliki, przy fontannie na ul.
Bochenka, w parku Pionierów, na
skwerku im. ks. Kiełbasy i w kilku
innych miejscach. W najbliższym
czasie będą również przywiezione
nam kwiaty do pielęgnacji – powiedziała pani Janiszewska.

Czworonożny problem

Nasadzanie kwiatów

To tylko niektóre z czynności
związane z dbałością o wygląd
naszej gminy, powierzone Zakładowi Gospodarki Komunalnej
Ergo. Co ważne, mimo starań
ZGK, któremu zawdzięczamy
piękny wygląd naszego otoczenia,
zachowanie prawdziwego porządku i estetyki miasta wymaga również zaangażowania całej naszej
lokalnej społeczności. Zdaniem
kierownictwa Ergo, mieszkańcy
naszej gminy coraz lepiej dbają
o utrzymanie porządku w przestrzeni publicznej. Jednak wciąż
dużym problemem pozostaje
sprzątanie po swoich czworonogach. Mimo iż ZGK regularnie

Chwile póżniej przepiekne kwiaty zawisły na latarniach w pobliżu urzędu

umieszcza torebki na psie odchody w specjalnie do tego przeznaczonych stojakach, z których niejednokrotnie znikają w przeciągu
krótkiego czasu, nadal są miejsca
notorycznie zabrudzone przez
psy. Należy pamiętać, że sprzątanie po zwierzętach, podobnie jak
R
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wyrzucanie po sobie śmieci zamiast rzucania ich na chodnik, to
kwestia kultury. Dbając wspólnie
o najbliższe otoczenie, robimy to
przede wszystkim dla siebie.
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3 Maja i Wesoła w toku

Rondo im. Żołnierzy Wyklętych
Z ponad 80 zgłoszonych propozycji na nazwę ronda przy zbiegu ulic Żołnierzy Września, Marcinowskiej i Obornickiej wybrano tę, która była przez mieszkańców naszej
gminy zgłaszana najczęściej. Decyzją naszych mieszkańców nowe rondo będzie nosić
nazwę Żołnierzy Wyklętych.
Konkurs na nazwę ronda zbiegł
sie z pracami budowlanymi przy
jego budowie. Przypomnijmy,
pierwszy etap przebudowy i remontu na ul. Żołnierzy Września
został zakończony. Odcinek do
ul. Kwiatowej jest już przejezdny. Równolegle trwają prace przy
kolejnym fragmencie ulicy. Nie-

bawem rozpocznie się też remont
ulic: Wesołej i 3 Maja, znajdujących się bezpośrednio przy nowej
Szkole Podstawowej nr 2.
Wszystkie remonty przeprowadzane są kompleksowo - z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej, nową nawierzchnią jezdni
i chodników oraz miejscami par-

kingowymi.
Remont tego framgmentu Trzebnicy jest ostatnim etapem prac,
które usprawnią ruch po zamknięciu cześci ul. Daszyńskiego
i wybudowaniu tam deptaka.
[seb]

Lada chwila ruszą prace przy deptaku
Na początku lipca ruszą prace przy budowie deptaka na ul. Daszyńskiego. Przetarg na
to zadanie wygrała ﬁrma Usługowo-Handlowa Macieja Dobosza z Krzepic za kwotę
nieco ponad 3 mln złotych. Blisko 80 procent tej kwoty gmina otrzyma w ramach doﬁnansowania.
Roboty
zostaną
wykonane
w trzech etapach. Pierwszy to
prace na odcinku od ul. Polnej
do Obrońców Pokoju. Termin
rozpoczęcia – 1 lipca, termin za-

kończenia 31 października. Drugi
etap to wykonanie odcinka od ul.
Obrońców Pokoju do ul. Matejki.
Czas realizacji – 1 września 2013
– 5 kwietnia 2014. Trzeci etap to

Na początku lipca ruszą prace przy budowie deptaka na ul. Daszyńskiego
R

wykonanie parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Polnej. Termin realizacji - 1lipca - 31
października.
W zakres robót budowalnych wejdzie, m.in. wykonanie robót rozbiórkowych, przebudowy, montaż krawężników, nawierzchni
jezdni z kostki granitowej i płyt
kamiennych, wykonanie oznakowania, zieleni oraz budowa sieci
wodociągowej wraz z przyłączami i oświetlenia.
Na czas prac zmianie ulegnie
organizacja ruchu w tym rejonie miasta. Trwają obecnie prace
nad jej przygotowaniem. Jednak
bez wzgledu na nową organizację
ruchu, będzie można spokojnie
ominąć rejon ul. Daszyńskiego.
Z jednej strony ulicę tę można
ominąć przejeżdzając przez ul.
Polną, Głowackiego i Wałową.
Z drugiej strony ul. Obrońców
Pokoju, Daszyńskiego (cześcią,
która nie zostanie zamknięta)
oraz Obornicką. Do Obornik
można będzie dojechać kierując
się na nowe rondo oraz ulicą Żołnierzy Września.
[paj]
E

K

L

Ruszyły prace przy przebudowie dwóch ulic – 3 Maja oraz
Wesołej znajdujących się w pobliżu nowo budowanej szkoły
podstawowej. Roboty prowadzi ﬁrma Gembiak & Mikstacki
z Krotoszyna. Zakończyć się mają pod koniec sierpnia.
Zakres robót to m.in. - wykonanie robót rozbiórkowych, następnie prac przygotowawczych,
wykopów i nasypów, montaż krawężników, wykonanie chodników i zjazdów z kostki betonowej
oraz jezdni z betonu asfaltowego.
Ponadto ﬁrma jest obowiązana
wykonać kanalizację deszczową
odprowadzającą wody opado-

we i roztopowe wraz z budową
oświetlenia drogowego wzdłuż
obu ulic.
Według umowy, która została
podpisana z gminą Trzebnica
w połowie marca koszt wykonania obu odcinków drogowych ma
się zamknąć kwotą ok. 820 tysięcy złotych.
[jar]

Remont Groty
Na mocy podpisanej umowy wykonany zostanie remont
alejek przy Kościele w Lesie Bukowym oraz renowacja
Groty z ołtarzem. Powstanie także mały parking dla rowerów. Umowę w tej sprawie podpisali 11 czerwca – burmistrz Marek Długozima oraz ks. Andrzej Uruski SDS.
Doﬁnansowanie zostało udzielone w ramach zadań z zakresu
kultury i sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Gminę Trzebnica.
Wartość doﬁnansowania wynosi
9 tys. zł, a prace zostaną ukończone do końca sierpnia.
Kościół
pod
wezwaniem

Czternastu Świętych Wspomożycieli wraz z Grotą Matki Boskiej
z Lourdes (wzniesiona w 1926 r.),
umiejscowiony w otoczeniu Lasu
Bukowego, stanowi jeden z piękniejszych zabytkowych miejsc
Trzebnicy. Chętnie odwiedzają
go zarówno mieszkańcy, jak i turyści.

Burmistrz Marek Długozima oraz ks. Andrzej Uruski SDS, w obecności naczelnik wydziału organizacyjnego i spraw obywatelskich Iwony Durbajło, podpisali
umowę, umożliwiającą remont alejek oraz Groty z ołtarzem oraz utworzenie
małego parkingu rowerowego.
A

M

A
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Zmiana z korzyścią dla pacjentów
Podczas ostatniej sesji
Rady Miejskiej podjęta została
na mój wniosek uchwała w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Zakładu
Lecznictwa Ambulatoryjnego
w spółkę kapitałową. Na mocy
tej uchwały oraz podpisania
aktu notarialnego z dniem 1 lipca 2013 roku powołane zostanie
Trzebnickie Centrum Medyczne „Zdrój” Sp. z o.o. ze 100%

udziałem Gminy Trzebnica. Co
zatem zmieni się w funkcjonowaniu trzebnickiej przychodni
zdrowia i jakie korzyści wynikną z tego dla pacjentów ?
Głównym celem przekształcenia Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego jest potrzeba
usprawnienia formy organizacyjnej świadczeń opieki zdrowotnej oraz zapewnienie możliwości efektywnego uzyskiwania
przychodów z dodatkowych źró-

deł. Planowane przekształcenie
otworzy szanse rozwoju ośrodka zdrowia i w sposób znaczący wpłynie na poprawę jego
obecnej sytuacji ekonomicznej
i organizacyjnej. Utworzona
spółka nadal świadczyć będzie
w sposób nieprzerwany świadczenia zdrowotne we wszystkich
zakresach, którymi dotychczas
zajmował się Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego. Samo
przekształcenie nie będzie miało

Burmistrz oraz dyrektor ZLA na spotkaniu z mieszkańcami w sprawie przekształcenia ośrodka.

Subiektywnym
okiem gospodarza
wpływu na kontrakty z NFZ,
ponieważ przejdą one na spółkę,
która de facto przejmie wszystkie prawa i obowiązki dotychczasowej przychodni.
Przekształcenie
Zakładu
Lecznictwa Ambulatoryjnego
w spółkę ze 100-procentowym
udziałem gminy jest dla nas
wszystkich szansą, ponieważ
w obecnej formie przychodnia
nie może oferować dodatkowych
świadczeń komercyjnych, na
taką skalę, na jaką jest zapotrzebowanie. Przekształcając ZLA
w spółkę będzie można równolegle prowadzić świadczenia
w ramach NFZ, natomiast poza
godzinami zadeklarowanymi
w ramach funduszu świadczyć
usługi odpłatne. Ważne bowiem
jest, by zapewnić pacjentom szeroką gamę możliwości leczenia,
zarówno nieodpłatnego, jak
też odpłatnego, by nie musieli jechać do Wrocławia w celu
skorzystania z zabiegów i specjalistycznych porad. Wygenerowane w ten sposób dodatkowe środki przeznaczane będą
na poszerzenie zakresu świadczeń o nowych lekarzy specjalistów oraz zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki,
leczenia i rehabilitacji. Dzięki
temu przekształcenie zakładu
Lecznictwa Ambulatoryjnego
w spółkę umożliwi pacjentom
przychodni korzystanie z szerszego niż dotychczas zakresu
usług z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu.
Nadchodzące zmiany w działalności trzebnickiej przychodni zostały przedyskutowane
z jej pracownikami, którzy
wyrazili aprobatę na przekształcenie Zakładu w spółkę.
Pracownicy przychodni staną
się niebawem, z mocy prawa,
pracownikami spółki, która
będzie również odpowiedzialna za zobowiązania wynikające
ze stosunków pracy, powstałe
przed przekształceniem. Wiele
razy zapewniałem o tym podczas spotkania z pracownikami, na którym dyskutowaliśmy
o przekształceniu przychodni.
W nowej spółce będą także

obowiązywały obecne regulaminy pracy i wynagradzania.
W konsekwencji nie jest planowana redukcja stanu zatrudnienia, ani jego powiększenie. Nie
są również planowane zmiany
dotyczące warunków zatrudnienia pracowników. Związki
zawodowe obecnie działające
w przychodni zdrowia, które
wydały w sprawie przekształcenia opinię pozytywną, zachowają wszystkie prawa i obowiązki wynikające z przepisów
prawa pracy. Jestem przekonany, że przekształcenie Zakładu
Lecznictwa Ambulatoryjnego
w spółkę prawa handlowego
wraz z kompleksową modernizacją obiektu poprawi jakość
oferowanej opieki medycznej.
Na ukończeniu jest już bowiem
projekt techniczny przebudowy
ośrodka zdrowia, zaś po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę rozpoczniemy
realizację pierwszego etapu tej
inwestycji- termomodernizacji
obecnego budynku przychodni.
Przekształcenie w spółkę
w połączeniu z modernizacją
istniejącego już budynku i dobudową nowego skrzydła może
mieć również swoje pozytywne
przełożenie na awans trzebnickiej przychodni w rankingu
NFZ. To z kolei doprowadzić
może do zwiększenia się szansy
na rozszerzenie zakresu świadczonych usług w ramach Funduszu.
Przekształcenie ZLA w spółkę gminną jest kolejnym krokiem, jaki podejmuję w tym
zakresie. Po Trzebnickim Parku Wodnym „Zdrój”, Zakładzie Gospodarki Komunalnej
„Ergo”, nowo powstałe Trzebnickie Centrum Medyczne
„Zdrój” będzie stanowić kolejny
krok w realizacji planu usprawniającego pracę gminnego samorządu. Praktyka pokazuje, że
to się sprawdza. Mam nadzieję,
że i w tym przypadku już niedługo będziemy mogli wszyscy
zbierać owoce tej decyzji.
Burmistrz Marek Długozima

Parada Orkiestr Dętych i Humoru
Już w niedzielę, 23 czerwca
odbędzie się kolejna Parada
Orkiestr Dętych i Humoru.
Nie może tam Państwa zabraknąć!
Tegoroczną, czwartą już Paradę Orkiestr Dętych i Humoru
uświetni obecność gościa specjalnego, czyli Reprezentacji
Polski Kobiet w piłce nożnej.
Ta drużyna dzień wcześniej na
trzebnickim stadionie Fair Play
Arena rozegra mecz z Czechami,
a kilka dni później, 26 czerwca,
zagra z Kanadą. Ta impreza wpisała się już w kanon wydarzeń

organizowanych przez Gminę
Trzebnica i co roku gromadzi tłumy mieszkańców, którzy świetnie
się bawią spędzając czas w gronie
rodziny i przyjaciół. Podczas parady swoje umiejętności pokażą
trzy drużyny mażoretek, w tym
trzebnicka formacja AIDA oraz
orkiestry dęte z Kalet, Leszna,
Starej Białej i Trzebnicy. Gwiazdą
wieczoru będzie kabaret Ciach,
który zadba o dobry humor publiczności niezależnie od warunków atmosferycznych. Początek
imprezy o godz. 15 w trzebnickim rynku. Gorąco zapraszamy
do licznego udziału!
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Śmieci - wszystko co chcesz o nich wiedzieć
PAPIER

WRZUCAMY:
gazety, książki,
katalogi, zeszyty,
papierowe torby
i worki, kartony
i tekturę
NIE WRZUCAMY:
kartonów i tektury
pokrytej folią aluminiową, tłustego
i zabrudzonego
papieru, kalek,
tapet, odpadów
higienicznych

SZKŁO

TWORZYWA

WRZUCAMY:
butelki plastikowe,
opakowania po
żywności
kartony i tekturę pokrytą folią
aluminiową, folię,
puszki
NIE WRZUCAMY:
butelek po olejach,
gumy, puszek po
farbach, opakowań
po aerozolach

BIO

ODPADY
ZIELONE

Z dniem 1 lipca w całym kraju rusza nowy system gospodarki
odpadami. Celem wprowadzanych
zmian jest stworzenie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi, kładącego nacisk na
prowadzenie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych “u źródła”
oraz zmniejszenie ilości odpadów
komunalnych deponowanych na
składowiskach. Z nowego systemu
skorzystają zarówno mieszkańcy jak
i środowisko naturalne.
W związku z pytaniami pojawiającymi się ze strony właścicieli nieruchomości odnośnie ustalonych
w gminie zasad, które wprowadza
nowy system, dotyczących głównie
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przedstawiamy odpowiedzi
na najczęściej pojawiające się wątpliwości w tym zakresie.
Czy została wyłoniona firma, która będzie odbierała śmieci od mieszaknców
z terenu gminy Trzebnica?

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia
publicznego na: odbiór odpadów komunlanych z terenu gminy Trzebnica, wybrano najkorzystniejszą ofertę
złożoną przez konsorcjum w składzie: Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o. Pl.
Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
w Trzebnicy oraz Przedsiębiorstwo
Usług Komulanych van Gansewinkel Dolny Śląsk Sp. z o.o., ul. Portowa 7 z Oławy.
Czy mieszkańcy mogą korzystać z dotychczasowych pojemników na odpady? Czy trzeba je będzie wymienić?

Jeżeli właściciel nieruchomości
posiada pojemnik na odpady zmieszane, który jest dostosowany do
liczby osób z niego korzystających,
to pojemnik zostaje. Na chwilę obecną większość nieruchomości jest
wyposażona w odpowiednie pojemniki.

WRZUCAMY:
butelki i słoiki
szklane po napojach i żywności
NIE WRZUCAMY:
porcelany i ceramiki, doniczek,
żarówek, ekranów
i lamp telewizyjnych, luster

WRZUCAMY:
trawę, liście, drobne gałęzie
NIE WRZUCAMY:
obierek i resztek
warzyw i owoców ,
resztek jedzenia
pochodzenia roślinnego, skorupek
jajek.

Ile mieszkańcy mogę oddać odpadów
w ramach wnoszonej do gminy opłaty ?

Jeśli w deklaracji zaznaczono, że
mieszkańcy nieruchomości będą
selektywne zbierać odpady, wówczas wielkość pojemnika na odpady
zmieszane przedstawia się następująco:
1) do 4 osób – pojemnik w rozmiarze 120 litrów;
2) 5 - 8 osób – pojemnik w rozmiarze 240 litrów;
3) dla każdej kolejnej osoby zwiększamy pojemność pojemników o 30
litrów/osobę w zaokrągleniu do całego pojemnika.
Jeśli zdeklarowano nieselektywne
zbieranie odpadów, wówczas wielkości pojemników na odpady zmieszane przedstawiają się następująco:

ODPADY ZMIESZNANE
WRZUCAMY:
pieluchy, odzież,
resztki jedzenia,
dezodoranty

1) do 4 osób – pojemnik w rozmiarze 240 litrów;
2) 5 - 8 osób – 2 pojemniki w rozmiarze 240 litrów;
3) dla każdej kolejnej osoby zwiększamy pojemność pojemników o 70
litrów/osobę w zaokrągleniu do całego pojemnika.
Odpady selektywnie zebrane (szkło,
makulatura i tworzywa sztuczne)
będą odbierane w każdej ilości, pod
warunkiem że będą zebrane w przeznaczonym do tego pojemniku/worku.

Co zrobić, jeśli nie mam pojemnika na
odpady?

Na dzień 1 lipca każda posesja powinna być wyposażona w pojemnik
na odpady komunalne zmieszane.
Obowiązek ten spoczywa na właścicielu nieruchomości. Do wyboru jest
kilka opcji, można:
a) zakupić pojemnik we własnym
zakresie (np. przez internet, w centrach handlowych lub w innych
sklepach),
b) skontaktować się z ﬁrmą, od której obecnie dzierżawiony jest pojemnik i zapytać o możliwość jego
odkupienia,
c) skontaktować się z pracownikami Wydziały Rolnictwa i Ochrony
Środowiska pod nr tel. 388 81 76-78,
którzy udzielą stosownych informacji.
Jak często będą odbierane odpady i w
czym mają być gromadzone ?

Mieszkańcy, którzy składali
deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami byli
informowani przez pracowników
Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska jakie zmiany niesie za sobą
wprowadzenie nowego sytemu gospodarowania odpadami.
Dla ujednolicenia i przypomnienia informujemy o obowiązujących
od 1 lipca zasadach:
1. W zabudowie jednorodzinnej,
bliźniaczej i szeregowej (miasto
i wsie) - odpady gromadzone będą
w systemie pojemnikowo – workowym;
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – zbierane będą
w pojemnikach o pojemności od 110
– 240 l (w zależności od ilości osób
z nich korzystających).Częstotliwość
odbioru - co dwa tygodnie.
b) selektywnie zebrane – zbierane będą w workach dostarczonych
przez podmiot obsługujący gminę
bądź w pojemnikach (wyposażenie
w pojemnik leży po stronie właściciela nieruchomości). Częstotliwość
odbioru - raz w miesiącu.
2. W zabudowie wielorodzinnej
(miasto i wsie) - na terenie zabudowy wielorodzinnej obowiązywać będzie gromadzenie odpadów w systemie mieszanym workowo – pojemnikowym.
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – zbierane będą
w pojemnikach o pojemności od 110
– 1100 l (w zależności od ilości osób
z nich korzystających). Częstotliwość odbioru - raz w tygodniu.
b) selektywnie zebrane – zbierane będą w pojemnikach o poj. 120
l, 240 l, IGLOO - 1 500 l oraz 2 500
l (wyposażenie w pojemnik leży po
stronie właściciela nieruchomości
– w imieniu którego występuje zarządca/administrator).
Częstotliwość odbioru - raz w tygodniu.
W budynkach wielorodzinnych,
w których liczba lokali mieszkalnych
wynosi maksymalnie siedem dopuszczalne jest stosowanie worków
do selektywnej zbiórki. W przypadku tzw. małej wspólnoty bez wybranego zarządu/zarządcy,jeśli każdy
właściciel lokali posiada własny pojemnik na odpady to częstotliwość
odbioru odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych jest taka sama
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jak w przypadku zabudowy jednorodzinnej.
3. Ilość odpadów oraz częstotliwość z jaką będą one wywożone,
w przypadku przedsiębiorców
/instytucji, zależy od tego co zostało ujęte w deklaracji o gospodarowaniu odpadami.
Skąd będzie wiadomo kiedy będą
wywożone odpady?

W najbliższym czasie mieszkańcy otrzymają informację
o terminach wywozu odpadów.
Nowy harmonogram odbioru
odpadów będzie bazował na dotychczasowym, tak aby nie zmieniać za bardzo dotychczasowych
przyzwyczajeń mieszkańców.
Czy ważny jest kolor pojemnika na
odpady zmieszane oraz pojemnika/worka na odpady selektywnie
zebrane?

w kolorowe pojemniki.
Co to jest i jak funkcjonuje Gminny
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK) ?

Gminny Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsce gdzie mieszkańcy i przedsiębiorcy objęci nowym
systemem gospodarowania odpadami będą mogli nieodpłatnie zostawić wytworzone przez
siebie selektywnie zebrane odpady (po okazaniu dowodu tożsamości oraz ostatniego dowody
wpłaty za odbiór odpadów). Jest
on uzupełnieniem systemu, który ma zapewnić zbieranie odpadów problematycznych, których
zbiórka „u źródła” nie jest ekonomicznie i organizacyjnie uzasadniona.
Punkt ten będzie zlokalizowany na terenie gminnej oczyszczalni ścieków przy ul. Milickiej
47 w Trzebnicy. W godzinach
9-17 od wtorku do soboty będzie
można dostarczyć następujące
rodzaje odpadów:

Zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz regulaminem
utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Trzebnica dla
potrzeb zbiórki odpadów komunalnych stosuje się następujące
oznakowania kolorystyczne pojemników, kontenerów oraz worków:

b) leki przeterminowane,

1) zielony – szkło,

c) zużyte baterie i akumulatory,

2) niebieski – papier i tektura,

d) farby, aerozole, kleje, rozpuszczalniki, kwasy oraz opakowania
po nich,

3) żółty - tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe
i metale,
4) brązowy – komunalne odpady
zielone,
5) czarny lub inny nie wymieniony w pkt. 1- 4 - odpady komunalne zmieszane.
Skąd mieszkańcy mają wziąć worki
do selektywnej zbiórki i czy będą
one dodatkowo płatne?

Worki będą udostępniane bez
dodatkowych opłat przez podmiot odpowiedzialny za odbiór
odpadów komunalnych. Początkowo mieszkańcy dostaną do
domu pakiet worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki
odpadów w kolorze:
a) niebieskim – 1 szt.
b) żółtym – 1 szt,
c) zielonym - 1 szt.
Kolejne puste worki będą dostarczane na wymianę za pełne
oddane. W razie potrzeby można
dostać dodatkowe worki, które będą dostępne w Gminnym
Punkcie Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych.
Co z odpadami zielonymi?

Jeśli ktoś zdeklarował, że będzie zbierał osobno odpady zielone (trawa, liście, drobne gałęzie)
dostanie również 2 worki w kolorze brązowym. W tym miejscu
należy zauważyć, że komunalne
odpady zielone (tj. trawa, liście,
drobne gałęzie) – odbierane
będą dwa razy w miesiącu tylko
w okresie wegetacyjnym roślin
tj. od 01.04. do 30.11. każdego
roku lub na bieżąco w Gminnym
Punktcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Należy pamiętać, że pełne
worki z odpadami segregowanymi powinny być wystawione
w dniu odbioru przy pojemniku
na odpady zmieszane lub innym
miejscu łatwo dostępnym dla
odbierającego odpady. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie ma miejsca na trzymanie worków może zamiast nich
zaopatrzyć się na własny koszt

a) odpady zielone (trawa, liście,
gałęzie),

e) przeterminowane nawozy
i środki ochrony roślin oraz opakowania po nich,
f) zużyte opony,
g) zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny,
h) odpady budowlano-remontowe w ilości do 1m3 na jedno gospodarstwo domowe lub jedno
przedsiębiorstwo.
i) odpady wielkogabarytowe,
j) inne odpady, w tym niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (np.
termometry rtęciowe, zniszczona
odzież, styropian opakowaniowy).
Jak i kiedy będziemy wnosili opłatę
za gospodarowanie odpadami?

Mieszkańcy będą ponosili
opłatę w takiej wysokości jaka
wyszła z obliczeń (mając na uwadze liczbę osób zamieszkujących
daną nieruchomość i obowiązujące stawki) w składanej do gminy deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami.
Opłata powinna być wpłacona do 15 dnia każdego miesiąca
na indywidualne konto nadane
przez gminę. Informację o płatnościach mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje otrzymają pisemnie.
Czy będzie jakaś kontrola mieszkańców w zakresie selektywnej zbiórki?

O wszelkich nieprawidłowościach związanych z prowadzeniem selektywnej zbiórki przez
mieszkańców/przedsiębiorców
gminę informował będzie podmiot odbierający odpady. Jeśli
ktoś zdeklarował segregację,
a wystawia przez cały czas odpady zmieszane to decyzją administracyjną stawka zostanie
zwiększona. Niewykluczone są
również kontrole ze strony upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej.
Co można zrobić ze starą lodówką
czy kanapą?

Mieszkaniec będzie mógł wy-

stawić (nie ponosząc dodatkowych kosztów) raz w roku odpady wielkogabarytowe (szafy,
wersalki, itp.) oraz zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, które
będą odbierane z nieruchomości
w ramach objazdowej zbiórki odpadów.
Dodatkowo na bieżąco będzie
można przekazywać tego typu
odpady do GPSZOK.
Czy należy odkręcać nakrętki od
butelek butelek PET i czy trzeba je
zbierać osobno?

Butelki PET najlepiej odkręcone i zgniecione wraz z nakrętkami wyrzucamy razem do pojemnika na tworzywa sztuczne.
Czy muszę zrywać etykiety z plastikowych i szklanych opakowań?

Nie ma takiej konieczności.
Czy należy myć opakowania np. po
jogurtach, szklane butelki po sokach, puszki po konserwach ?

Nie ma takiej konieczności,
natomiast oczyszczenie silnie
zabrudzonych tworzyw i opakowań oraz usunięcie resztek żywności zalecane jest ze względów
higienicznych.
Gdzie można wrzucić worek z odkurzacza, pieluchy jednorazowe ?

Odpady te powinny traﬁć do
pojemnika /worka na odpady komunalne zmieszane.
Co mogę zrobić z puszkami po karmie dla psa czy kota?

Puszki powinny traﬁć do żółtych pojemników na tworzywa
sztuczne, które gromadzone są
razem z drobnym złomem
Co zrobić ze starym tonerem lub
tuszem do drukarki, termometrem
rtęciowym, świetlówką ?

Odpady te powinny traﬁć do
Gminnego Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych.
Co można zrobić ze starymi, niepotrzebnymi ubraniami?

Można je przekazać instytucji
zajmującej się zbiórką odzieży dla
potrzebujących bądź też zniszczone dostarczyć do Gminnego
Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych.
Informujemy jednocześnie, że
osoby/przedsiębiorcy, którzy do
tej pory nie dopełnili obowiązku
wypełnienia i złożenia deklaracji
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (termin składania
deklaracji upłynął 15 kwietnia)
mogą spodziewać się w najbliższych dniach pisemnego wezwania do Urzędu Miejskiego w celu
złożenia wyjaśnień i wypełnienia
deklaracji. Podobna sytuacja dotyczy osób, które błędnie wypełniły deklarację lub niezgodnie ze
stanem faktycznym.
Przypominamy również, że
zgodnie z art. 6 o ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2012, poz. 391,
ze zmianami) w razie niezłożenia
deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji burmistrz zobowiązany jest określić wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
decyzji administracyjnej.

dla Dzieci
KOLOROWANAKA
Pokoloruj odpowiednimi kolorami. Jaki rodzaj śmieci do jakiego
koloru pojemnika. Potrzebujesz
pięciu kolorów.

PAMIĘTAJ!
- zawsze zgniataj puszki,
kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem
do pojemnika, a butelki
wrzucaj bez nakrętek
i korków,
- wybierając się na zakupy
zabieraj ze sobą własne
siatki,
- zwróć uwagę, co producent proponuje zrobić
z opakowaniem po wykorzystaniu jego zawartości (zobacz znak na
opakowaniu).

GMINNY PUNKT
SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI
ODPADÓW
Na terenie Gminy Trzebnica
utworzony zostanie Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów, do którego NIEODPŁATNIE mieszkańcy
indywidualni jak i przedsiębiorcy będą mogli na bieżąco oddać:

- odpady zielone (skoszona trawa, gałęzie i liście),
Dwa razy w miesiącu w okresie
wegetacyjnym roślin tj. od 01.04
do 30.11 każdego roku lub na
bieżąco w Gminnym Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów)
- odpady leków przeterminowanych,
- zużyte baterie i akumulatory,
- farby, aerozole, kleje, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia oraz
opakowania po nich,
- przeterminowane
nawozy
i środki ochrony roślin oraz opakowania po nich,
- zużyte opony,
- zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny,
- odpady budowlano-remontowe w ilości na jedno gospodarstwo domowe w ilości do 1m3
w roku kalendarzowym,
- lampy ﬂuorescencyjne i inne
odpady zawierające rtęć (m. in.
świetlówki, termometry rtęciowe),
- styropian opakowaniowy,
- odzież, tekstylia.

Odpady wielkogabarytowe i zużyty
sprzęt elektryczny
i elektroniczny odbierane będą również przez uprawniony podmiot co
najmniej raz w roku bezpośrednio
z posesji.
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n a syg n a l e
POLICJA

n a syg n a l e

nałożono łącznie 84 mandaty za
popełnione wykroczenia w ruchu
drogowym. Zatrzymano łącznie 8 nietrzeźwych kierujących.

„Bezpieczny Weekend” Komisarz Lew
w statystyce
w terenie

Policjanci powiatu trzebnickiego w okresie 29 maja - 2 czerwca czuwali nad bezpieczeństwem
i porządkiem w ruchu drogowym.
Głównym celem działań było zapewnienie bezpiecznego dojazdu
uczestnikom ruchu do miejsc wypoczynku oraz powrotu do miejsc
zamieszkania. W czasie działań
szczególną ochroną objęci zostali niechronieni uczestnicy ruchu
drogowego. W wymienionym
okresie policjanci odnotowali
12 kolizji drogowych, zatrzymano 16 dowodów rejestracyjnych,

Policjanci powiatu trzebnickiego realizując działania dotyczące
prewencji kryminalnej chętnie
uczestniczą w różnego rodzaju

spotkaniach w terenie. Najczęściej asystuje im maskotka policji dolnośląskiej Komisarz Lew.
W trakcie tych spotkań zawsze
jest okazja do rozmów na interesujące młodzież tematy. W ostatnim czasie policjanci prewencji
z Komisariatu Policji w Obornikach Śląskich oraz Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy wraz
z Komisarzem Lwem uatrakcyjniali spotkania dla mieszkańców
na terenie Obornik śląskich z oka-

STRAŻ MIEJSKA

utrudniał wykonywanie czynności służbowych, zachowywał się
agresywnie i wulgarnie wobec
patrolu. Od osób, wobec których
podjęto interwencję wyraźnie
wyczuwalna była woń alkoholu.
Podjęto decyzję o doprowadzeniu
kobiety do KPP w Trzebnicy, w
celu dalszego prowadzenia czynności. Mężczyzna wówczas zaczął
szarpać się i odpychać interweniujących strażników. Mężczyznę
poproszono o zachowanie zgodne
z prawem, ale wobec jego dalszego
agresywnego zachowania, użyto
wobec niego siły ﬁzycznej, a następnie doprowadzono wraz z kobietą do radiowozu. Ze względu
na konieczność przewiezienia do
komendy dwóch osób, na miejsce
wezwano patrol policji. Przetransportował on nietrzeźwych na komendę, gdzie zostali przekazani
do dyspozycji oﬁcer dyżurnego.
Potwierdzono dane osobowe oraz
przeprowadzono badanie na zawartość alkoholu w wydychanym
powietrzu, z wynikami mężczyzna – 1.22mg/l (ok. 2,44 prom.)
i kobieta 0.97mg/l (ok. 1,9 prom).
Wobec mężczyzny wszczęto na
wniosek Straży Miejskiej postępowanie karne, za znieważenie
funkcjonariuszy i naruszenie ich
nietykalności osobistej.

Walka z żywiołem

71 / 388 82 00

71 / 388 81 14

Nietrzeźwi awanturnicy

W dniu 5 czerwca o godzinie 20
na ulicę Daszyńskiego w Trzebnicy został wezwany patrol Straży
Miejskiej. Na miejscu zastano siedzącą kobietę przed lokalem gastronomicznym.

Z lokalu wyszedł właściciel
baru, który wskazał awanturujacą się kobietę. Właściciel lokalu, poinformował, że ta pani nie
jest klientką jego baru, a siedząc
przed lokalem zaczepiała przechodniów i jego klientów. Ponadto załatwiała swoje czynności
ﬁzjologiczne na ogródku i wychodziła na jezdnię, zatrzymując
przejeżdżające pojazdy. Kobieta używała bardzo wulgarnych
słów i głośno krzyczała w stronę
postronnych osób. Podczas legitymowania kobiety, z lokalu wyszedł mężczyzna w wieku ok. 55
lat, który oświadczył, że zajmie
się kobietą i nie będzie ona sprawiała już kłopotów. W trakcie
legitymowania okazało się, że kobieta nie posiada adresu zameldowania i w chwili obecnej przebywa na zwolnieniu warunkowym
z Zakładu Karnego. Mężczyzna,
który wyszedł z lokalu cały czas

W dniu 11czerwca, o godz. 8

funkcjonariusze Straży Miejskiej
udali się do miejscowości Koczurki, gdzie doszło do wielu podtopień nieruchomości, po obﬁtych
opadach deszczu. Na miejscu byli
już funkcjonariusze PSP w Trzebnicy, którzy prowadzili czynności
ratownicze, aby nie dopuścić do
zalania budynku mieszkalnego. Na miejscu zdarzenia czynności prowadziły także zastępy
OSP oraz mieszkańcy Koczurek.
W uzgodnieniu z dowodzącym
akcją, strażnicy pracowali przy
ładowaniu i układaniu worków
z piaskiem mających nie dopuścić do zalania wodą budynku
mieszkalnego. Około godziny
14 poziom wody zaczął opadać,
wówczas dowodzący zakończył
działania strażników na miejscu
zdarzenia.

Niebezpieczne konary

W dniu 7 czerwca, o godzinie
12:50 do siedziby Straży Miejskiej zgłosił się mieszkaniec, który twierdził, że w nocy, w trakcie
burzy, na jego auto spadła gałąź
z drzewa, uszkadzając mu pojazd.
Na miejscu strażnicy wykonali
dokumentację zdjęciową na potrzeby postępowania odszkodowawczego.

Biegi przełajowe dzieci klas I-III
Kolejny już rok najmłodsi
uczniowie szkół podstawowych
Gminy Trzebnica rywalizowali
w biegach przełajowych.
Trasa biegu wyznaczona została
na płycie boiska piłkarskiego Stadionu Miejskiego Fair Play Arena, była więc bezpieczna i niezbyt
trudna. Dzieciaki dawały z siebie
wszystko, by wypaść jak najlepiej,
a rodzice i dziadkowie naprawdę
mocno je dopingowali.
Wyniki poszczególnych biegów:
Wszystkie dzieci na mecie
otrzymały pamiątkowe medale
i dyplomy oraz tradycyjnie już
wafelka i soczek. Najlepsi w swoich biegach dekorowani byli na
podium. Dla wszystkich szkół
organizatorzy przygotowali także
pamiątkowe puchary i dyplomy.

Dziewczęta klasy I

Dziewczęta klasy II

Dziewczęta klasy III

Bieg 1

Bieg 1

Bieg 1

1.

Wiktoria Marczakova

1.

Aleksandra Bartnik

1.

Julia Karpińska

2.

Zuzanna Sagan

2.

Julia Matłok

2.

Justyna Wysota

3.

Alicja Wiatr

3.

Grażyna Mazurkiewicz

3.

Aleksandra Sadło

Bieg 2

Bieg 2

Bieg 2

1.

Martyna Gładysz

1.

Alicja Pietrzyk

1.

2.

Alina Antosik

2.

Joanna Zawadka

2.

Martyna Kubacka

3.

Julia Pasternak

3.

Kinga Krawczyk

3.

Weronika Marczak

Weronika Czajkowska

Chłopcy klasy I

Chłopcy klasy II

Chłopcy klasy III

Bieg 1

Bieg 1

Bieg 1

1.

Jakub Bernacki

1.

Szymon Hupa

1.

2.

Kacper Durkacz

2.

Paweł Solecki

2.

Szymon Binko

3.

Krzysztof Olejniczak

3.

Kuba Pieleszko

3.

Igor Łakomiec

Jakub Pancerz

Bieg 2

Bieg 2

Bieg 2

1.

Damian Wojciechowski

1.

Jakub Baranowski

1.

Maciej Śmichowicz

2.

Dawid Pałys

2.

Adrian Smaczyński

2.

Bartosz Korban

3.

Filip Wolar

3.

Mateusz Dudek

3.

Sebastian Grzybowski

n a syg n a l e

zji Dni Obornik, Dnia Dziecka
w Trzebnicy i Zawonii.

Trzeźwy poranek
i pasy
Policjanci ogniwa ruchu drogowego z Trzebnicy oraz funkcjonariusze prewencji w powiecie trzebnickim przeprowadzili
działania prewencyjno kontrolne
„Trzeźwy Poranek” oraz „Pasy”
w dniach 6 – 7 czerwca. Celem
działań było ujawnianie i eliminowanie negatywnych zachowań
w ruchu drogowym, powodowanych przez kierujących pojazdami znajdującymi się pod
wpływem alkoholu i narkotyków.
Policjanci zwracali uwagę również na wykroczenia drogowe,
które najczęściej przyczyniają

STRAŻ POŻARNA
71 / 312 07 88

Pogotowie
przeciwpowodziowe
W dniach od 25 maja do 12
czerwca jednostka PSP w Trzebnicy ogłosiła pogotowie przeciwpowodziowe i monitorowała
rzeki. Bardzo duże opady deszczu
sprawiły, że zostały przekroczone stany alarmowe wody, głównie w rzekach Widawa i Odra.
W północnej części naszego powiatu w rzekach: Sąsiecznicy,
Baryczy i Orlej woda wystąpiła
z koryt rzek i zostały zalane okoliczne pola. Przy tak gwałtownych
opadach deszczu doszło do wielu
zalań posesji, piwnic w miejscowościach : Cerekwica, Koczurki,
Zawonia.

Strażacy byli wzywani wiele razy
do wypompowywania wody
z piwnic domów jednorodzinnych. Gdyby deszcze padały jeszcze 2 dni, stan wody rzek gwałtownie podniósłby się i można
przypuszczać, że mielibyśmy po-

się do powstawania wypadków
drogowych ze skutkiem śmiertelnym, naruszanie przez kierujących przepisów dotyczących
obowiązku korzystania z pasów
bezpieczeństwa i przewozu dzieci.
W trakcie akcji policjanci
skontrolowali 85 kierujących,
którzy zostali sprawdzeni pod
kątem stanu trzeźwości. Przebadano 5 kierujących pod kątem
środków odurzających. Ujawniono 10 naruszeń przez kierujących
dot. niestosowania pasów bezpieczeństwa. Zatrzymano 1 osobę
kierującą pojazdem w stanie nietrzeźwości.

wódź - informuje oﬁcer prasowy
PSP w Trzebnicy.

Spłonął lexus
W dniu 9 czerwca, o godzinie 3.38 w nocy do Skarszyna
została wezwana jednostka PSP
w Trzebnicy do płonącego auta
osobowego marki Lexus. Akcja
trwała 1 godzinę, pożar ugaszono za pomocą piany ciężkiej. Na
akcję przybył jeden wóz bojowy
i czterech funkcjonariuszy PSP
w Trzebnicy.

Uciążliwe
plamy oleju
W dniu 7 czerwca o godzinie 7
rano na ulicy H. Brzóski funkcjonariusze PSP w Trzebnicy usuwali plamę oleju o długości 100 metrów i szerokości 1 metra. W akcji
brało udział trzech strażaków,
jeden wóz bojowy i jednostka
Straży Miejskiej, która udzielała
wsparcia podczas usuwania ropopochodnej substancji.
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Pomóżmy powodzianom
W poniedziałek, 10 czerwca, do kilku wsi graniczących z gminą Trzebnica przyszła powódź. Fala nie była duża, ale zdołała zniszczyć kilka gospodarstw domowych.
PATRYCJA KRÓL

W Kałowicach zalane zostało mieszkanie Krystyny Gołębiowskiej. Leżący przy drodze
do lasu niewielki dom usytuowany jest dość niefortunnie,
w niewielkim zagłębieniu. Woda
wdarła się do niego nocą. Występowała z kilku koryt już od Suchej Wielkiej, ostatnim punktem

było właśnie to miejsce.
- Wody było jakieś 30 cm, ale to
wystarczyło by zniszczyć wszystkie sprzęty kuchenne i meble
– mówi poszkodowana. – Planowaliśmy remont i wymianę
drzwi, chcieliśmy zacząć we wtorek. Szczęście w nieszczęściu, że
powódź nie przyszła później, bo
straty byłyby dużo większe – dodaje.

Obecnie rodzina państwa Gołębiowskich usuwa z wnętrza
domu zniszczone podłogi i tynki,
przygotowując się tym samym
do większego niż pierwotnie planowali remontu. Aby stary dom
szybciej sechł, trzeba było wyciąć
otaczające go krzewy bzu. Wokół
budynku widać lekko zniszczony ogród, który przed powodzią
zapewne wyglądał bardzo okazale. Do użytku nie będzie się

też nadawała studnia, którą powodzianie mają na posesji. Pani
Krystyna obecnie nocuje u rodziny za Skoroszowem, ale każdego
ranka przyjeżdża wraz z mężem
by pracować na terenie posesji.
– Pracy jest sporo, ale dostaliśmy
wielkie wsparcie ze strony sąsiadów, wójta i innych ludzi dobrej
woli. Jestem im za to ogromnie
wdzięczna – dodaje wzruszona
pani Krystyna.
Choć fala powodziowa nie była
wysoka, wyrządziła bardzo duże
straty. Zwłaszcza w Kałowicach,
Budczycach i w Tarnowcu. Rodziny straciły cały dobytek, kiedy woda wdarła się do domów.
Żywioł zniszczył wyposażenie
kuchni, meble, odzież.
Zaplanowana wcześniej impreza

pod nazwą Noc Świętojańska została przekształcona w akcję charytatywną na rzecz powodzian.
W pomoc powodzian chcą włączyć się także mieszkańcy gminy
Trzebnica oraz burmistrz Marek
Długozima za co otrzymał podziękowanie od wójta Roberta
Borczyka. - W takich sytuacjach
powinnismy się wspierac i pomagać - podkreślił burmistrz.
Każdy, kto chciałby pomóc poszkodowanym, proszony jest
o kontakt z główną organizatorką akcji pomocowej Joanną
Dębską z Kałowic
(tel. 663 480 147).

Zniszczony teren posesji powodzian

Zniszczony teren posesji powodzian

Marsz jedności

Powrót „Jutrzenki” do Ligoty

14 czerwca odbył się marsz jedności i solidarności z osobami
niepełnosprawnymi. Była to 10.
edycja imprezy. Inicjatorem wydarzenia w Trzebnicy jest dyrekcja Przedszkola Integracyjnego
z panią Agnieszką Mandrygą na
czele.
W tym roku impreza przebiegała pod hasłem wsparcia dla chorujących na autyzm. Uczestnicy
wyruszyli spod bazyliki o 9:30.
Wszystkim zgromadzonym bło-

gosławieństwa udzielił kustosz
Sanktuarium św. Jadwigi Śl. Jerzy
Olszówka SDS.
Trasa przemarszu obejmowała
ulice: ks. Bochenka, Obrońców
Pokoju oraz św. Jadwigi, zakończyła się na placu pielgrzymkowym, gdzie wszyscy mali uczestnicy mogli liczyć na słodki upominek. O bezpieczeństwo zadbała Policja oraz Straż Miejska.
[kas]

Dom sąsiadów obłożony jest workami z piaskiem

TADEUSZ JAKUBOWSKI

15 czerwca sołtys Tadeusz
Jakubowski wraz z Radą
Sołecką na czele z Barbarą Cierniak zorganizowali
Dzień Dziecka.
Tego dnia przygotowane zostały
różne zawody sportowe, jak np.
gra w siatkówkę czy mecz towarzyski o Puchar Sołtysa.
Wręczono nowe stroje sportowe z pięknym logo Ligoty, które
przypomina jej niezwykle piękne
tereny oraz Spółdzielnię Produkcyjną „Jutrzenka”.
Po zawodach sportowych odbyło
się wspólne grillowanie i kosztowanie wypieków.
(tad)

Ligocka drużyna w nowych strojach sportowych.

.........................................................

Sołtys serdecznie dziękuje:
paniomAgnieszce Jaczeni,
Sylwii Kazimierczak, Marcie Kosiniak oraz Jadwidze
Sałaj a także panu Włodzimierzowi Dutkowi za
prace techniczne podczas
imprezy.

Dyplom najlepszego bramkarza
otrzymał Kuba Jasiński, a królem
strzelców został Mateusz Świdziński.

W konkurencjach wzięli udział zarówno dzieci, młodzież, jak też dorośli.
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Na gali w Rzeszowie
Patrycja Smaczyńska z Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim,
Martyna Grucela i Jagoda Gajęcka ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy, Klaudia Sałaj ze Szkoły Podstawowej w Masłowie, Natalia Hariasz ze Szkoły Podstawowej
w Kuźniczysku, Karolina Ryznar ze Szkoły Podstawowej
nr 3 w Trzebnicy oraz Magdalena Tyczka i Przemysław Świderski z Gimnazjum nr 1 to młodzież, która reprezentowała naszą gminę w czasie finału konkursu „Ośmiu Wspaniałych”.
Finał odbył się w Rzeszowie
w dniach 7-9 czerwca. Opiekunami młodzieży w czasie wyjazdu
byli nauczyciele z Zespołu Szkół
w Ujeźdźcu Wielkim: Beata Wyszyńska i Katarzyna Wojtalik.
Trzebnicka grupa została zakwaterowana w Hotelu Prezydenckim, natomiast opiekunem była
Wiktora z Młodzieżowej Rady
Miejskiej.
Wieczorem, w dniu przyjazdu odbyła się uroczysta kolacja w czasie
której organizatorzy oraz władze miasta przywitali młodzieży
z całej Polski. Następnie chętni
mogli wziąć udział w trwającym
na rzeszowskim rynku Carpathia
Festiwalu, a w szczególności wysłuchać koncertu grupy Pectus.

Drugiego dnia młodzież wyruszyła zwiedzać Rzeszów, który
okazał się bardzo ładnym i nowoczesnym miastem. Poznała
najważniejsze rzeszowskie budowle i pomniki, spacerowała po
rynku i słynnej, jedynej w Polsce
okrągłej kładce dla pieszych. Najważniejszą atrakcją turystyczną
Rzeszowa była natomiast podziemna trasa turystyczna, która
powstawała przez wiele lat od
XIV do XVIII wieku. Po podziemnym spacerze trzebniczanie
wzięli udział w 4. Interaktywnym
Pikniku Wiedzy, w czasie którego
odwiedzali różne stoiska, na których obserwowali ciekawe zjawiska ﬁzyczne i chemiczne, czy też
uczyli się składać origami.

Najważniejszym punktem soboty
i całego wyjazdu była uroczysta
Gala Finałowa Ogólnopolskiego
Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”,
która odbyła się w Filharmonii
Podkarpackiej. Na gali spotkała
się najwspanialsza młodzież z całej Polski, prawie 300 wolontariuszy z 29 miast i gmin. Na uroczystości obecni byli goście honorowi
m. in. przedstawiciele władz miasta, województwa, samorządów
i Kościoła oraz Joanna Fabisiak,
prezes Fundacji „Świat na tak”,
organizatorka konkursu. Gala
rozpoczęła się od przemówień
i podziękowań zaproszonych
gości. Młodzież najbardziej ujęło wystąpienie pani Prezes oraz
Dawida Sowy - przedstawiciela
Młodzieżowej Rady Rzeszowa,

którzy w prosty sposób, z dawką
humoru oddali sedno działalności wolontariuszy i ich obecności
w Rzeszowie, oraz uświadomili
każdemu, że czynienie dobra dla
drugiego człowieka jest sensem
naszego życia, daje radość, dumę,
optymizm i jest niezwykłą wartością. Zachęcali także do podejmowania kolejnych inicjatyw i angażowania w nie swoich bliskich,
przyjaciół, znajomych.
Po przemówieniach nastąpiło
długo wyczekiwane ogłoszenie
wyników konkursu. Na wielkiej
scenie podkarpackiej ﬁlharmonii
naszą gminę reprezentowała Patrycja. Wszyscy laureaci otrzymali
piękne róże i gratulacje, a najlepsza ósemka w kraju pamiątkowe
statuetki i nagrody. Kolejnym

punktem gali było przekazanie
sztandaru organizatorom Ogólnopolskiego Finału w przyszłym
roku, który odbędzie się w Kamieniu Pomorskim. Zakończeniem gali była część artystyczna,
w czasie której zaprezentowali
się lokalni wokaliści oraz zespoły
taneczne. W dalszej części wieczoru w Filharmonii odbyła się
uroczysta kolacja, a następnie
koncert Małgorzaty Ostrowskiej
na rzeszowskim rynku.
W prezencie wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowe koszulki
oraz foldery ze zdjęciami wszystkich laureatów i opisem ich działalności.
[ann]

Pożegnanie dyrektor Haliny Saternus
Absolwenci Przedszkola nr
2 im. Polskiej Niezapominajki
w Trzebnicy z pewnością znają i pamiętają dyrektor Halinę
Saternus. Po wieloletniej pracy
w tej placówce oświatowej postanowiła zakończyć karierę zawodową i przejść na zasłużoną
emeryturę. Piękne spotkanie
pożegnalne odbyło się 11 czerwca.
Dyrektorzy pozostałych gminnych placówek oświatowych gminy, pracownicy Przedszkola na 2,
dyrektor ZAPO Agnieszka Moź-

dzierz, radna Rady Miejskiej Krystyna Haładaj, burmistrz Marek
Długozima i jego zastępca Jerzy
Trela uczestniczyli w pożegnalnym spotkaniu dyrektor przedszkola.
Burmistrz wręczył Halinie
Saternus kwiaty, upominek oraz
podziękowanie podczas Święta
Niezapominajki. Wiecej na temat
pani dyrektor w następnym numerze Panoramy Trzebnickiej.
[agaj]
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Rodzinny Marsz

7 czerwca spod Parku Wodnego ZDRÓJ wyruszył po raz
pierwszy w Trzebnicy Marsz Rodziny. Był częścią Dnia
Dziecka, który w tym roku przebiegał pod znakiem nowej maskotki miasta Super Kota. Ponadto marsz otwierał
programu dla dużych rodzin mieszkających w naszej gminie
„Trzebnicka Rodzina 3+”.
„Trzebnica przyjazna rodzinie” – to jedno z haseł, które widniało na transparentach. Celem
marszu była promocja wartości
rodzinnych i zaprezentowanie
Gminy Trzebnica jako miejsca,
w którym panuje klimat przyja-

zny rodzinom. Wśród kolorowych
balonów, transparentów i poprzebieranych maluchów szli rodzice,
dziadkowie, a także przedstawiciele władz samorządowych miasta: burmistrz Marek Długozima,
wiceburmistrz Jerzy Trela i prze-

Rodzina Grabowskich promująca projekt gminny Trzebnicka Rodzina 3+

Do ZOO i na basen

Podpisanie listu intencyjnego. Od lewej: członek zarządu Parku Wodnego Zdrój
Marta Daniluk, burmistrz Marek Długozima, prezes ZOO Radosław Ratajszczak
i zastępca prezesa Grzegorz Kaliszczak.

17 czerwca na terenie ZOO Wrocław odbyła się konferencja prasowa dotycząca współpracy z naszą Gminą Trzebnica i Trzebnickim Parkiem Wodnym ZDRÓJ.
Jej główne punkty to: podpisanie
listu intencyjnego, którym rozpoczyna się współpraca na poziomie
edukacji dla dzieci ze szkół gminnych i wdrożenie rodzinnego biletu łączonego ZOO Wrocław –
Trzebnicki Park Wodny ZDRÓJ,
w cenie 85 zł.

ZOO – Trzebnicki Park Wodny
ZDRÓJ
Umowa o współpracy między
ZOO Wrocław a Trzebnickim
Parkiem Wodnym ZDRÓJ została podpisana przez prezesa ZOO
Radosława Ratajszczaka i prezesa aquaparku Dariusza Drukarczyka. Przedmiotem umowy jest
wprowadzenie promocyjnego biletu łączonego.
Wejściówkę/voucher będzie można zakupić od 1 lipca 2013 roku
zarówno we wrocławskim ZOO
oraz w trzebnickim Aquaparku.
W cenie 85 złotych każda rodzina ma możliwość skorzystania
z całodziennej wizyty w ZOO
i 2 godzin w Trzebnickim Parku
Wodnym ZDRÓJ (w każdy dzień
tygodnia, również w weekendy

i święta). Bilet można wykorzystać w ciągu trzech miesięcy od
dnia zakupu.

Dla dużych rodzin
Oferta jest atrakcyjna w szczególny sposób dla trzebnickich rodzin, które będą legitymowały się
kartą „Trzebnicka Rodzina 3+”
i wrocławskich, które posiadają kartę „Dwa plus trzy i jeszcze
więcej”. Bilet łączony pozwoli na
oszczędności i pozostawi w portfelu tych rodzin więcej pieniędzy,
a jednocześnie przyczyni się do
pogłębienia więzi rodzinnych poprzez promocję wspólnego spędzenia czasu w dwóch obiektach
rekreacyjnych Dolnego Śląska.
Ponadto współpraca na poziomie Kart Dużej Rodziny między
miastem Wrocław i Trzebnica
jest ważnym i niespotykanym
wydarzeniem w
skali kraju.
W większości z nich z Kart Dużej Rodziny (karta funkcjonuje
już w ponad 52 gminach i kilku
powiatach) można korzystać tylko i wyłącznie na terenie danego
miasta.

Wrocław – Gmina Trzebnica
Ponadto 17 czerwca podczas
konferencji prasowej, Burmistrz
Gminy Trzebnica Marek Długo-

wodniczący Rady Miejskiej Mateusz Stanisz.
Marsz oﬁcjalnie otwierał program dla dużych rodzin mieszkających na terenie naszej gminy
„Trzebnicka Rodzina 3+”. Wśród
licznych stoisk, które przygotowano tego dnia, jedno z nich
związane było z programem. Jego
koordynator Grzegorz Król zainteresowanym rodzinom udzielał
wszelkich informacji na temat
zasad i zniżek, które gwarantuje
nasza Karta Dużej Rodziny. Na
miejscu można było również pobrać wniosek i uzyskać pomoc
w załatwieniu wszelkich informacji związanych z przystąpieniem do programu.
Ważnym momentem było
uroczyste wręczenie kart trzem

Rodzina Rojewskich

pierwszym rodzinom, które złożyły wnioski: rodzinie Janda,
rodzinie Zabiegło i rodzinie Warzochów. Ci ostatni zostali również nagrodzeni za udział w konkursie „Album Dużej Rodziny”.
Kolejną rodziną, którą doceniono w konkursie za zdjęcia na tle
trzebnickiego aquaparku, była
rodzina Rojewskich. Nagrodzeni
odebrali, m.in. karnet wstępu do
Trzebnickiego ZDROJU, voucher
do wykorzystania w Pizzeri On
The Way, rodzinne gry planszowe, a także gadżety promocyjne.
Rodziną, która tego dnia w sposób szczególny zasługiwała na
podziękowania, była rodzina
Grabowskich. – Cieszę się, że zechcieli państwo wesprzeć naszą
kampanię promującą program

Rodzina Janda

zima i prezes ZOO Wrocław Radosław Ratajszczak podpisali List
Intencyjny dotyczący nawiązania
współpracy na rzecz aktywnego
rozwoju edukacji dzieci z terenów
Gminy Trzebnica. List jest pierwszym krokiem do tego, by zorganizować trzebnickiej młodzieży
lekcje na terenie wrocławskiego
ZOO. Pozwoli to na zdobycie
wiedzy o różnych gatunkach
zwierząt, rozbudzi ich ciekawość,
uwrażliwi na problemy ochrony
środowiska oraz zwierząt zagrożonych wyginięciem. Projekt będzie wdrażany już od września br.
roku.

Rodzina Zabiegło

w atrakcyjny sposób zdobyć wiedzę o otaczającym ich świecie.
Dariusz Drukarczyk, prezes Trzebnickiego Parku Wodnego ZDRÓJ:

Cieszymy się, iż udało nam się
wzajemnie porozumieć i do-

i kartę dla dużych rodzin. Dzięki
waszej obecności program zyskał
ciepły, rodzinny wymiar. Jest mi
niezmiernie miło, że mogliśmy
się poznać i wspólnie promować
Trzebnicę jako miejsce przyjazne
rodzinom. Proszę również przyjąć serdecznie gratulacje z okazji
narodzin czwartego dziecka, małego Tadeusza – mówił burmistrz
Marek Długozima.
Do programu Trzebnicka Rodzina 3+ przystąpiło już ponad
100 rodzin, to oznacza około pół
tysiąca osób mieszkających na
terenie naszej gminy, które od 1
czerwca 2013 roku mogą korzystać z pakietu zniżek i ulg obowiązujących wraz z Kartą Dużej
Rodziny.
[ewe]

Rodzina Warzochów

chowaniu naszych dzieci. Staramy się uczestniczyć w różnego
rodzaju wydarzeniach kulturalnych i społecznych, które oferuje
nam duże miasto. Program Dużej Karty Rodziny „2+3 i jeszcze
więcej”, który prowadzi Wrocław,
bardzo to ułatwia. Dla nas jedno

Radosław Ratajszczak prezes ZOO
Wrocław: Jestem niezmiernie

zadowolony z podjęcia współpracy z Gminą Trzebnica, jak
i Trzebnickim Parkiem Wodnym
„ZDRÓJ”. Rodziny i młodzież
szkolna to najliczniej odwiedzające nasz ogród grupy. Cieszy mnie
przede wszystkim aspekt edukacyjny. Jestem pewien, że zajęcia
prowadzone na terenie ogrodu
spełnią oczekiwania trzebnickich
szkół i w ciekawy sposób uzupełnią wiedzę uczniów zdobytą
podczas lekcji biologii. Jednym
z celów współczesnych ogrodów
zoologicznych jest edukacja społeczeństwa na temat ochrony
bioróżnorodności, dlatego mam
nadzieję, że będziemy mieć swój
mały wkład w wychowanie wrażliwych na przyrodę, dbających
o środowisko naturalne młodych
ludzi.
Burmistrz Gminy Trzebnica Marek
Długozima:

Niezmiernie się cieszę ze współpracy, która rodzi się między
Gminą Trzebnica, a ZOO Wrocław. Wiem, że mamy sobie wiele
do zaoferowania. Projekt biletu łączonego kierujemy przede
wszystkim do trzebnickich i wrocławskich rodzin. Naszą współpracę z ZOO Wrocław rozpoczynamy również podpisaniem Listu
Intencyjnego dotyczącego oferty
edukacyjnej dla dzieci z trzebnickich szkół. Dla młodzieży
to będzie wspaniała okazja, by

Pierwszy łączony bilet burmistrz M. Długozima i prezes ZOO R.Ratajszczak wręczyli rodzinie państwa Mokrzyckich.

mknąć tak ważny dla rodzin
i przede wszystkim dla dzieci temat. Jesteśmy pewni, iż podpisane porozumienie znacznie zbliży
do siebie mieszkańców Wrocławia i Trzebnicy i jednocześnie
pokaże, iż odległość, jaka dzieli
te dwa podmioty od siebie nie
jest tak duża, jakby się wydawało.
Mamy nadzieję, iż zaproponowane rozwiązanie łączonych biletów
spodoba się mieszkańcom obu
miast i przyczyni się do częstych
odwiedzin Aquaparku w Trzebnicy, jak i również ZOO we Wrocławiu.
Wanda Mokrzycka, dziennikarka,
autorka książki „Dziewczyna na godzinę. Rozmowa z byłą prostytutką”,
wyd. Salwator, przede wszystkim
mama sześciorga dzieci. Przez kilka
lat mieszkała w Trzebnicy, dwa lata
temu przeprowadziła się wraz z rodziną do Wrocławia:

Zależy nam na starannym wy-

takie wyjście to wydatek rzędu
200 zł. Tymczasem, dzięki karcie
możemy korzystać z wielu zniżek
i ulg. Od dawna mieliśmy jedno
marzenie: jako że chętnie odwiedzamy nowe miejsca i poznajemy
lokalne atrakcje, chcielibyśmy, by
Karty Dużej Rodziny obowiązywały między miastami. To szansa
zarówno dla rodzin z „miasteczek
satelitarnych” takich, jak Trzebnica, ale i dla aglomeracji wielkomiejskich. Dlatego też bardzo się
cieszymy ze współpracy Gminy
Trzebnica i ZOO Wrocław. Wiemy, że oba miasta mają nam wiele
do zaoferowania – z jednej strony
czeka na nas rekreacyjna Trzebnica, w której mieszkają nasi przyjaciele i bliscy, a z drugiej strony
jest pełen wydarzeń, bardzo dynamiczny Wrocław.
(ewe)
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Super koci dzień dziecka

Oczekiwany przez najmłodszych trzebniczan dzień nadszedł. W słoneczne piątkowe popołudnie 7 czerwca w doskonałych nastrojach świętowały pociechy wraz z rodzicami Dzień
Dziecka. Rodzinne święto miało swój początek przy Parku Wodnym Zdrój.
EDYTA BĄK
Świętowanie rozpoczęto od kolorowego przemarszu spod Parku Wodnego do sceny plenerowej między
trzebnickimi stawami. W dużym
napięciu dzieci czekały na wyjście
Super Kota, który rozpoczął ich
wielką imprezę. Asystenci Super
Kota porwali uczestników imprezy
do pochodu promującego wartości

rodzinne. Na scenie wszystkich zebranych przywitał burmistrz Marek Długozima. -Bardzo cieszę się,
że pogoda w końcu pozwoliła nam
spotkać się i świętować. Witam
bardzo naszych małych mieszkańców wraz z rodzicami. Życzę wam
wszystkim dobrej zabawy i dużo
radości. Dziękuję wam za tak liczne
przybycie, wasza obecność świadczy, jak bardzo ważna jest dla was

Kot Mruczysław otrzymał imię od Wiktorii Dumki. Na zdjęciu z burmistrzem M.
Długozimą, wicebirmistrzm J. Trelą i przewodniczący rady M. Staniszem

Darmowe lody z cukierni Beza cieszyły się bardzo dużym powodzeniem.

Najmłodsi uczestnicy Rodzinnego Marszu.

Super Kot i jego pomocnicy.

Mateusz Saternus, laureat konkursu
„Biedronka 2013”.

Organizatorem Wyprawy z Super Kotem była Gmina Trzebnica,Trzebnickie Centrum Kultury
i Sportu oraz Event.
Partnerzy – Trzebnicki Park Wodny ZDRÓJ, Punkt Informacji Turystycznej w Trzebnicy.
Patronach medialnych – Panora-

ma Trzebnicka, Telewizja i Radio
Rodzina oraz Tygodnik Niedziela.
Sponsorzy nagród i niespodzianek
–Intermarche, Tesco, Sklep Papierniczy HEKO, Ale Bajka, Firma
Kulik, Sklep Vinci, Punkt Przedszkolny Koniczynka oraz Cukiernia Beza.

rodzina.
Rodzinne święto
Bardzo ważnym momentem była
oﬁcjalna prezentacja kolejnej kociej rzeźby - Mruczysława. Owa
kocia postać będzie nieodłącznym
elementem naszego miasta i nowego deptaka na ulicy Daszyńskiego.
Wiktoria Dumka, która nadała
imię temu kotu wraz z burmistrzem
Markiem Długozimą, wiceburmistrzem Jerzym Trelą i przewodniczącym Rady Miejskiej Mateuszem
Staniszem odsłoniła nowego bohatera Kociej Ścieżki. Natomiast
inspiratorką i pomysłodawczynią
samej ścieżki jest Agnieszka Pawlaczek, naczelnik wydziału promocji
Urzędu Miejskiego.
Jak szczególną rolę w życiu każdego człowieka odgrywa rodzina, wie
każdy. W tym dniu nabrała symbolicznego znaczenia i stała się jedną
z nadrzędnych wartości. Z początkiem czerwca w naszym mieście
ruszył program dla dużych rodzin
– Trzebnicka Rodzina 3+. Adresatem programu są rodziny wielodzietne, które ponoszą wielki trud
w wychowywaniu dzieci, a gmina
chętnie wspiera ich rodzinne budżety. Właśnie tego dnia pierwsze
trzy rodziny - państwo Janda, Zabiegło i Warzocha odebrały z rąk
burmistrza karty 3+. Natomiast
rodzina państwa Grabowskich
z Trzebnicy, która użyczyła swojego wizerunku w kampanii, otrzymała specjalny prezent.
Kocie inspiracje
W kalendarzowym Dniu Dziecka, to dzieci oczekują zwiększonej
dawki prezentów, łakoci, przyjemności, organizacji imprez i większej swobody. Przecież to ich dzień
- tęczowy dzień uśmiechu i radości,
jeden z najważniejszych w roku.
Dzień ten, to okazja do super zabawy, bez ograniczeń i folgowania
dziecięcej wyobraźni. Na skwerze,
między stawami przygotowano
dla dzieci moc atrakcji. Maluchy
spragnione niespodzianek rzuciły
się w wir zabawy, oczywiście pod
bacznym okiem rodziców i szalejących asystentów Super Kota.
Mali uczestnicy imprezy inspirowani kotami, prezentowali swoje
pomysły na kocie przebranie. Kolorowe kocie pyszczki, wąsate lub
nie, z małymi i dużymi uszkami,
futerkowe i trochę mniej, przemykały pomiędzy klombami, a ogródkami sprawnościowymi. Jurorzy
konkursu uważnie przyglądali się
pięknym strojom i po burzliwym
głosowaniu wyłonili, oczywiście
najlepsze kocie przebrania. W kategorii „Śliczne kociątko” nagrodzone zostały: Natalia Szostak, Natalia
Darowska i Ada Góral, „Śliczną
kotką” została Wiktoria Rojek,
Natalia Sajduk i Wiktoria Ogrodnik, natomiast „Ślicznym kotem”
został Nataniel Zawadzki, Dorian
Karbowski i Kacper Szczerba. Na
„Pomocników Super Kota” awansowali: Zuzanna Bielecka, Weronika Wawrzyniak i Bartosz Żelichowski. „Kocią rodzinką” została
rodzina Misiów. Wszyscy uczestnicy oczywiście zostali nagrodzeni. Super zabawa trwała do godzin
wieczornych. Najmłodsi uczestnicy
super Dnia Dziecka nie ukrywali
zachwytu, 5-letnia Anielka z rozbrajającą szczerością oznajmiła: - Ja
kocham Super Kota…

Pyszne lody chłodziły w czasie upalnego dnia.

Pokaz baniek mydlanych.

Ogródek z konkurencjami sportowymi.

W tych zmaganiach liczył się spryt i precyzja.

Kto dłużej utrzyma wirujące hupa-hop?
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Rodzinny piknik w Skarszynie Spotkanie
Szesnasty czerwca był w Skarszynie dniem rodziny, tego właśnie dnia na boisku sportowym
odbywał się festyn, który był okazją do uczczenia zarówno dnia
dziecka, jak i dnia matki oraz
zbliżającego się dnia ojca. Impreza okraszona została występami
artystycznymi dzieci ze szkoły

podstawowej w Boleścienie. Na
odwiedzających czekały liczne
atrakcje takie jak dmuchane zjeżdżalnie, stoisko z domowymi wypiekami, loteria fantowa, turniej
szachowy oraz wiele konkursów
z nagrodami. Festyn odbywał się
pod patronatem Gminy Trzebnica.

z nauką

W dniu 10 czerwca dzieci klas
I a i III a Szkoły Podstawowej
w Ujeźdźcu Wielkim przeżyły
bliskie spotkania ze światem nauki.
Podczas wizyty we wrocławskim
Humanitarium poznały zasady
działania ludzkiego ciała i umysłu
z wykorzystaniem interaktywnych eksponatów i multimediów.
Wiedzę zdobytą na wystawie
uzupełniły na warsztatach laboratoryjnych. Ostatnim etapem
naszej wycieczki była podróż do
przeszłości w Muzeum Poczty
i Telekomunikacji.
[gaj]

Jak widać, są na tym świecie rzeczy, które nie śniły się nawet ﬁlozofom, a nauka
potraﬁ je wyjaśnić.

Zakończenie Ligi Piłki Nożnej Przedszkolaków
W dniu 6 czerwca, niestety
znowu z powodu brzydkiej pogody - w hali sportowej odbył
się turniej ﬁnałowy Ligi Piłki
Nożnej Przedszkolaków. Był to
już czwarty turniej z tego cyklu
,w którym uczestniczą trzebnickie przedszkola oraz klasy „0”
ze szkół miejskich.

Jak zwykle emocji było naprawdę wiele. Dzieci, które na
pierwszym turnieju jeszcze nie
bardzo wiedziały o co chodzi

w tym graniu, na czwartym
turnieju już spisywały się naprawdę dobrze.

wowej Nr 3, która nie mogła
uczestniczyć w ostatniej rundzie rozgrywek.

Tę rundę wygrało Przedszkole Nr 2 zwyciężając także
w klasyﬁkacji końcowej rozgrywek, na drugiej pozycji
uplasowała się Szkoła Podstawowa Nr 2, na miejscu trzecim Przedszkole Integracyjne,
pozycja czwarta przypadła
w udziale Przedszkolu Nr 1,
a miejsce piąte Szkole Podsta-

Na zakończenie Ligi wszystkie dzieci udekorowane zostały pamiątkowymi medalami,
oraz dyplomami, a przedszkola i szkoły otrzymały puchary
i dyplomy.
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Rywalizacja do samego końca była nizwykle zacięta.
K
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Cerekwicki festyn

W niedzielę, 9 czerwca w Cerekwicy odbył się Festyn Paraﬁalny. Mieszkańcy wsi uczcili 35-letnią służbę duszpasterską
księdza Zbigniewa Kondrackiego. Niedzielne święto rozpoczęło się o godzinie 13 mszą świętą, po której paraﬁanie udali
się do parku, gdzie świętowali do późnego wieczora.
EDYTA BĄK

Jedną z wielu przygotowanych
atrakcji, był koncert orkiestry dętej

Walka o tytuł najlepszej drużyny i trofeum była zacięta.

Z rąk sołtysa Edwarda Sikory zwyciężcy otrzymali puchary i dyplomy.

z Cerekwicy. Grający muzycy, to
zaprzyjaźniona rodzina organisty
grającego w cerekwickim kościele.
Kolejną atrakcją był przygotowany przez straż pożarną upozorowany wypadek auta ciężarowego
z osobowym, strażacy oczywiście
bardzo sprawnie ugasili pożar.
Biesiadnikom pokaz bardzo się
podobał. Auta do pokazu dostarczyła miejscowa ﬁrma. Młodszych
mieszkańców zabawiał komisarz
Lew, z którym dzieci chętnie robiły pamiątkowe zdjęcia.
Druga część festynu należała do
sportowców. Pierwszy odbył się
turniej piłki siatkowej o puchar
Burmistrza Gminy Trzebnica
Marka Długozimy. Zwycięzcą została drużyna Dąb Cerekwica. Po
turnieju siatkówki nadszedł czas
na piłkę nożną. Sportowcy walczyli o Puchar Sołtysa Wsi Cerekwica,
Edwarda Sikory. Pierwsze miejsce
zajął Klub Sportowy Cerekwica,
drugie drużyna OSP, oczywiście
z Cerekwicy. Zwycięzcy otrzymali
Puchar Sołtysa oraz piłki do gry
w nogę, medale i dyplomy.
W wiejskiej świetlicy był przygotowany przez paraﬁan poczęstunek
specjalnie dla gościa honorowego
księdza Zbigniewa Kondrackiego.
Przybyłe z okolicznych wiosek
delegacje wręczały proboszczowi
kwiaty i składały gorące życzenia.
Na uroczystość licznie przybyli zaprzyjaźnieni księża. Cały dochód
z festynu przeznaczony został na
remont plebanii, a dokładnie na
wykonanie elewacji.

Mieszkańcy wioski dopisali. Na festynie było tłoczno,ale bardzo wesoło.

Proboszcz ksiąd Zbigniew Kondracki przyjmuje upominki od swoich wiernych
paraﬁan.

Sulisławice – aktywna wioska
My Polacy, nie mamy w zwyczaju chwalić się swoimi sukcesami. Mieszkańcy Sulisławic i ich aktywna sołtyska, chcą przełamać
ten niezdrowy zwyczaj. Dają wszystkim dobry przykład, że chcieć, to znaczy móc, a efekty dobrej roboty trzeba obwieszczać.
pieniom i Sokołowskim - za ich
społeczną pracę.
Specjalne podziękowania należą
się także panu Jarosławowi Chocheli, który z synem zagospodarował teren wokół Krzyża mieszczącego przy wjeździe do wsi.
Co roku przy Krzyżu odbywa się
święcenie pól. Kiedyś odbywały
się tam nabożeństwa majowe. Teraz Krzyż wita mieszkańców, gdy
wracają do swoich domów i żegna, gdy z nich wyjeżdżają.

EDYTA BĄK

Sołtys powinien być liderem
wsi i mieć jasno sprecyzowaną
wizję zmian. A przede wszystkim
musi mieć głęboką wiarę w to, co
robi, czym na pewno zjedna sobie
mieszkańców swojego sołectwa.
Bo wieś jest, jak spójny organizm, który czasem szwankuje,
ale żyje i prze do celu. Ta dewiza
przyświeca nowej sołtysce z Sulisławic. Przygoda, jak nazywa
swoje społecznictwo w sołectwie
Honorata Krzemińska, trwa dopiero dwa lata i ma nadzieję, że
to dopiero początek gruntownych
zmian.
-Od zawsze miałam na sercu
dobro naszej wsi, ale bez ludzi
mieszkających w Sulisławicach,
żaden projekt nie byłby zrealizowany. Mam świadomość, że
zgodnie współpracująca grupa ludzi, jest wielką siłą w pokonywaniu przeciwności. Bardzo krótki,
bo dwuletni czas sołtysowania,
jest dla mnie sporym doświadczeniem. Wioska to nie budynki,
zagrody, ale ludzie. I właśnie na
ludzi stawiam! Chcę, aby nasza
wioska rozwijała się i integrowała. Wegetacja na wsi nas nie interesuje, nie chcemy takiego życia,
bo to nie nawet życie, ale cofanie
się - podkreśla pani Honorata.

Rodzinny album
Bardzo ciekawym sposobem
uwieczniania wszystkich wydarzeń w sołectwie jest kronika.
Każde ważniejsze święta czy imprezy są chronologicznie zapisy-

Sulisławickie dożynki
wane, a na dowód ich zbierane są
pieczołowicie zdjęcia. To trochę
archaiczna forma pamiątki, ale
jest pełna uroku! Kronikę ogląda
się jak rodzinny album. Wystarczy tylko wyciągnąć rękę i kolejne
karty pokazują nam, jak wyglądało życie w Sulisławicach.
Miejsce, gdzie wszyscy chętnie
się spotykają, radzą i biesiadują,
jest świetlica. Budynek świetlicy,
do niedawna, był w opłakanym
stanie. Dwa lata temu sołectwo
otrzymało od gminy Trzebnica wsparcie ﬁnansowe na zakup
materiałów budowlanych. Za tę
kwotę udało się mieszkańcom
pomalować budynek wewnątrz,
wymienić rynny oraz uszczelnić
fragment dachu, który przeciekał
i powodował poważne problemy
z wilgocią. Remont trwał ponad
tydzień i najważniejsze jest to, że
w pracę zaangażowali się mieszkańcy. Tutaj szczególne podziękowania należą się rodzinom:
Dobruckim, Krzemińskim, Kwa-

W 2011 roku Sulisławice po raz
pierwszy wzięły udział w Gminnych Dożynkach w Ujeźdźcu
Wielkim. Wioska otrzymała dwa
wyróżnienia: za Wieniec i Kramik
Dożynkowy. Przez cały dzień panie w składzie: Stanisława Mielniczuk, Honorata Krzemińska,
Aleksandra Kwapień oraz Anna
Dobrucka sprzedawały przepyszne ciasta upieczone przez
mieszkanki wsi. Lokalna poetka, mieszkająca w Sulisławicach
- Marianna Michorczyk, przekazała kilka tomików swoich wierszy oraz płyty do rozdania wśród
najmłodszych. Mieszkańcy przynieśli ze swoich ogródków owoce, warzywa, a także przetwory
domowej roboty oraz rekwizyty,
które posłużyły do ozdoby kramiku. Pieniądze zebrane ze sprzedaży słodkości i wyrobów, zostały
zainwestowane w wyposażenie
świetlicy. Dla mieszkańców był to
duży sukces, a co ważniejsze pokazali wszystkim, że Sulisławice
istnieją.

Stawiamy na rodzinę
Sołectwo stawia również na rodzinę, od dwóch lat mieszkańcy
organizują Święto Rodziny, Andrzejki, Sylwester, Mikołajki czy
Dzień Matki. Oczywiście imprezy kulturalne są przeznaczone
dla wszystkich mieszkańców wsi.
W zabawach i konkursach dzieci
i dorośli chętnie uczestniczą, co
bardziej integruje społeczność.
A na tym pani sołtys najbardziej
zależy.
Mieszkańcy wsi angażują się także w akcję „Sprzątania świata”, co
bardzo dobrze o nich świadczy
o ich dużej świadomości i wiedzy
ekologicznej. Planują także budowę placu zabaw dla swoich dzieci.
Sulisławice, jak każde sołectwo,

boryka się z wieloma bolączkami.
Brak oświetlenia na drodze, czy
brak chodnika na bardzo ruchliwej drodze, która jest łącznikiem
dla pieszych mieszkańców wsi,
z miastem Trzebnica. Ale mają
nadzieję, że w przyszłości wspólnie z władzami gminy uda się im
znaleźć rozwiązanie tych problemów.
W mieszkańcach Sulisławic tkwi
ocean możliwości, wystarczy dobry bodziec i działają z niesamowitym zapałem. Ile trudu już włożyli w pracę i ile barier pokonali,
wiedzą tylko oni, bo w końcu życie społeczne polega nie tylko na
braniu, ale i na dawaniu.

Miłe chwile przy wspólnym ognisku integrują mieszkanców.
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No pesos
Zespół No Pesos to od ponad dekady znak rozpoznawczy trzebnickiej sceny muzycznej. Zawodowe granie oparte na ciekawych
riﬀach, mocnym i ciężkim
brzmieniu oraz nieprzewidywalnej warstwie lirycznej uwodzi
i pociąga za sobą trzebnickie pokolenia.
PATRYCJA KRÓL

Formacja ukształtowała się na
przełomie lat 2000/01. Ojcami założycielami było dwóch
Piotrków: Zdybek oraz Zaleski.
W przeciwieństwie do nich pozostali członkowie zespołu dość
często się zmieniali. Ostateczny
skład zespołu tworzą: Piotr Zdybek (wokal), Piotr Zaleski (gitara), Piotr Gorczyca (bas), Dariusz
Gawor (perkusja) i Mateusz Franczak (klawisze). Zespół swoje
miejsce prób od lat ma w salce
w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu. Nazwa grupy nie
jest przypadkowa – brak większych dochodów z grania przez
lata nie zdołał zniszczyć zespołu
i nie skaził go wszechobecną komercją. Muzycy No Pesos wiedzą, gdzie leży sedno wspólnego
tworzenia: – Uwielbiamy grać na
żywo. To jest kwintesencja naszej
działalności – mówi wokalista,
Piotr Zdybek.
Kto widział choćby jeden koncert
No Pesos, ten wie, że wokalista
mówi prawdę. Śpiewa zresztą też.
Utwory zaczynają istnieć podczas
wspólnego grania na próbach.
Czasami pojawi się jakiś riﬀ, czasami motyw zagrany na klawiszu.
To staje się bazą do stworzenia
piosenki. Tekst zazwyczaj powstaje na końcu. – Trudno porównać
z czymkolwiek uczucie, które powstaje wśród członków zespołu,
gdy w jednej chwili wpadamy na
ten sam pomysł muzyczny, kiedy
nikt nikomu nie musi mówić co
ma grać, a po prostu gramy… dla
tych chwil warto – dodaje frontman grupy.
Radość z tego wspólnego tworzenia niejednokrotnie udzielała się
publiczności podczas koncertów
grupy. Niezależnie od okoliczności muzycy zawsze idą na całość.
Nie da się uciec od emocji, które
doskonale widać na ich twarzach.

Czy to ballada o romantycznym
zabarwieniu przyprószona codziennością („Kanapkowy”), czy
turpistyczne obrazy malowane
słowami w mocniejszym, rockowym „Adrianie”. Jeśli dodać
do tego adekwatne do warstwy
lirycznej aranżacje i myśl przewodnią każdego utworu opartą
na charakterystycznej partii klawiszowej bądź riﬃe gitarowym
z mocno działającą sekcją rytmiczną i niezawodnym wokalem
– mamy idealną całość, która
zaspokoi wymagania rockowych
koneserów.
No Pesos w 2010 roku wydali
swój debiutancki album pt. „Coroner”, na którym znajdują się
ich autorskie kompozycje, jednak równocześnie powstawały
pomysły na kolejny projekt. Od
początku czerwca muzycy nagrywają w studiu Jacka Maciołka
w Obornikach Śląskich, odpowiedzialnego za produkcję pierwszej
płyty. Utwory, które powstały na
przestrzeni ostatnich 4 lat znajdą
się na nowym krążku, który być
może uda się wydać pod koniec
tego roku. Nie zabraknie na nim
utworów, które trzebnicka publiczność dobrze zna: „Nicolao”
czy „Śmierć aktora w teatrze lalek”, wzbogaconych o nowe produkcje. Dla muzyków No Pesos
najważniejsze jest, by ich muzyka
zawsze pozostała autentyczna.
7 czerwca zespół grał pierwszy
biletowany koncert w Trzebnicy, w klubie muzycznym Fama.
– Szczególnie istotne jest dla nas
to, że nasz koncert wpisał się
w plany właścicieli tego lokalu
co do powrotu do formuły tego
miejsca – klubowej sceny muzycznej Trzebnicy. Uważam to za
świetny pomysł. Ten koncert był
dla nas ważny również dlatego, że
dochód z biletów w całości możemy przeznaczyć na sﬁnansowanie
wydania nowej płyty i kosztów jej
produkcji – wyjaśnia Piotr Zdybek. – Wszystkim, którzy tego
dnia byli na koncercie i wsparli
nas, bardzo dziękujemy – dodaje.
Przy okazji warto wspomnieć, że
grupa nie wyklucza udziału sponsorów w wydaniu płyty. Każdy,
kto chciałby współuczestniczyć
w tym przedsięwzięciu, proszony jest o kontakt z zespołem. By
przekonać się, że warto, zapraszamy na koncert, który odbędzie się
23 czerwca podczas Dni Prusic.
No Pesos zagrają o 19:30.

Kowal i FBB już w eterze!
Od 17 czerwca możemy słuchać
pierwszego singla promującego
płytę Tomka Kowalskiego i jego grupy FBB, która ukaże się
jesienią tego roku. Singiel „Sen”
powstawał przy współpracy
z Marcinem Trojanowiczem i Sebastianem Piekarkiem, którzy są
autorami muzyki. Słowa napisał

Tomek. Piosenkę można już było
usłyszeć podczas ostatnich koncertów grupy, a od poniedziałku
również w stacjach radiowych.
Trasa koncertowa promująca cały
nadchodzący album również zaplanowana jest na jesień.
[pat]

Przedszkolny Dzień Dziecka

EWA ŁOPĄG

Międzynarodowy Dzień Dziecka to święto oczekiwane przez
wszystkich przedszkolaków. Tegoroczne obchody odbyły się
w naszym przedszkolu w poniedziałek, 3 czerwca. Starając się,
aby to miłe święto dostarczyło jak

najwięcej radości naszym podopiecznym, nauczycielki zorganizowały dla dzieci moc atrakcji. Po
śniadaniu, w pięknie udekorowanej sali, poszczególne grupy wiekowe wzięły udział w zabawach
sportowych. Zręczne przedszkolaki wspaniale radziły sobie nawet
z trudniejszymi konkurencjami
- celnie rzucały, sprawnie skaka-

ły na dużych piłkach, sadziły lub
zbierały ziemniaki”, chodziły po
ławeczkach, czy też pokonywały
slalomy.
Po zakończonych konkurencjach
wszystkie dzieci biorące w nich
udział dostały cukierki, a każda
grupa otrzymała piękny dyplom.
Zwycięska grupa została nagrodzona dodatkowo lizakami.
Po zawodach sportowych „zagubiony” motylek zaprosił dzieci
do wspólnych zabaw tanecznych.
Dodatkową atrakcją były odwiedziny pełnych uroku dziewczynek, które chętnie zapoznały
się z kolegami i koleżankami
z przedszkola i z „dziecięcą radością” przyłączyły się do wspólnych
tańców... Nasze przedszkolaki
– niezwykle bystre zresztą – szybko rozpoznały w miłych gościach
swoje nauczycielki, co wywołało
mnóstwo śmiechu.
W „Dniu Dziecka” nie mogło
zabraknąć choć drobnych prezentów – każdy małolat otrzymał
więc tak lubiane „jajko z niespodzianką”.
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Boleścin w podróży dookoła świata

Uczniowie klas czwartej i piątej ze Szkoły Podstawowej w Boleścinie pojechali na dwudniową wycieczkę do Krakowa oraz Inwałdu.

Dotknięcie serca dzowu Zygmunta
przynosi szczęście.

Okazało się, że większość dzieci
nie była jeszcze w dawnej stolicy
Polski, natomiast Inwałd to miejsce, w którym mogli odbyć niecodzienną podróż dookoła świata.

W drodze do Krakowa uczniowie zatrzymali się na Wyżynie
Krakowsko–Częstochowskiej,
gdzie zobaczyli Zamek w Pieskowej Skale i poznali jego długą
historię. Obejrzeli też Maczugę
Herkulesa.
Gdy dojechali do Krakowa, udali się na Wawel. Zamek zrobił na
uczestnikach ogromne wrażenie.
W mrocznym wnętrzu katedry,
gdzie niegdyś koronowano i grzebano władców Polski, uwagę skierowali na królewskie sarkofagi,
późnorenesansowe stalle, cudowny czarny krucyﬁks królowej Jadwigi, renesansową kaplicę Zygmuntowską oraz późnogotycką
kaplicę Świętokrzyską. Schodami
z zakrystii udali się na wieżę Zygmuntowską, skąd podziwiali rozległą panoramę Krakowa a także
wiszący pośród pięciu innych,
największy polski dzwon - Zygmunta.
Na krakowskim rynku zwiedzili

Niech żyje bal
W dniu 14 czerwca, punktualnie o godzinie 17 uczniowie Gimnazjum Nr 1 rozpoczęli swój pierwszy w życiu bal. W pięknie
przystrojonej sali w budynku Hali Sportowej w Trzebnicy
świętowali ukończenie gimnazjum.

Dyrekor Elżbieta Nowak i wiceburmistrz Jerzy Trela powitali gimnazjalistów. na
ich pierwszym balu.

Kościół Mariacki, gdzie uwagę
wszystkich skupił imponujący
obraz Wita Stwosza oraz wysłuchali słynnego hejnału.
W drodze powrotnej odwiedzili
ulicę Franciszkańską, by spojrzeć
w papieskie okno. Ostatnim etapem eskapady były krakowskie
Sukiennice.
Następnego dnia uczniowie
wyruszyli do Parku Miniatur
w Inwałdzie, gdzie zwiedzili „prawie cały świat”. Odbyli podróż
przez Australię, Grecję, Włochy,
Polskę, Chiny, Francję, Meksyk
i podziwialiśmy miniaturowe budowle charakterystyczne dla każdego z tych miejsc.
W ciągu zaledwie jednego dnia
stanęli pod Wieżą Eiﬄa, na Placu
św. Piotra, przy posągach Moai,
pod Bramą Brandenburską, przy
gondoli cumującej w kanale wodnym otaczającym Plac św. Marka.
Mieli okazję podziwiać Świątynię
Akropolu, Coloseum, Krzywą

W Parku Miniatur przy mini placu św. Marka w Rzymie.

Wieżę w Pizie, Statuę Wolności,
Łuk Triumfalny, Big Bena, Mur
Chiński, Sﬁnksa oraz Biały Dom.
Najcenniejszym i najwspanialszym zabytkiem sakralnym
wzbudzającym zachwyt znawców
sztuki i turystów była Bazylika
św. Marka, a sercem całego kompleksu Plac Św. Marka – najpiękniejszy plac świata.
Z Parku Miniatur przenieśli
się w czasie do epoki średniowiecza, gdzie w cieniu zamkowych

EDYTA BĄK

Dziewczęta wyglądały nad wyraz dostojnie w swoich kreacjach,
a chłopcy w garniturach bardzo
męsko. W wielkim napięciu zebrani rodzice wyczekiwali na
wyjście swoich pociech. Wraz
z pierwszymi taktami poloneza
młodzież dostojnym krokiem
weszła na salę, gdzie owacjom nie
było końca. Faktem jest, że młodzież była profesjonalnie przygotowana i świetnie nauczona
poloneza, i to dzięki oczywiście
swoim pedagogom.
Po wspaniałym pokazie tańca,
nadszedł czas na oﬁcjalne podziękowanie za spędzone razem trzy
lata. Nie ukrywając wzruszenia
pierwsza głos zabrała dyrektor
gimnazjum Elżbieta Nowak. –
Drodzy uczniowie, pozostaje mi
tylko podziękować za wspólnie
spędzony czas, bowiem razem 3
lata temu rozpoczynaliśmy przygodę w tej szkole. Myślę, że udało
nam się przeżyć wiele wspaniałych chwil w murach tego bu-

Dyrekor Elżbieta Nowak i wiceburmistrz Jerzy Trela powitali gimnazjalistów na
ich pierwszym balu.

dynku. Pozostaje mi tylko życzyć
wam dużo sukcesów i wytrwałości w zdobywaniu nowych poziomów edukacji - powiedziała.
Do podziękowań dołączył się
przybyły na bal wiceburmistrz
Jerzy Trela. – Bardzo wierzę w to,
że będziecie sławić dobre imię
swojej szkoły, bo stąd pochodzicie. Jesteście jak te diamenty, któ-

Wyniki Konkursu ,,Olimpus”

Zdecydowanie: śpiewanie!

4 kwietnia w trzebnickiej SP2, już po raz drugi, odbył
się Ogólnoposki Konkurs Wiedzy o błogosławionym Janie Pawle II „Olimpus”. Wzięli w nim udział uczniowie ze
szkół podstawowych.

Weronika Bednarska to 22-letnia
trzebniczanka, która podczas XV
Salwatoriańskiego Festiwalu Piosenki Religijnej zachwyciła jury
swoim śpiewem. Za wykonanie
polskojęzycznej wersji utworu
pt. „Revelation song” autorstwa
Jennie Lee Riddle otrzymała
I miejsce. Akompaniował jej tato,
Krzysztof Bednarski, który za
swoją grę również został doceniony – otrzymał wyróżnienie.

Z SP2 w Trzebnicy udział wzięło
21 uczniów z klas IV- VI, którzy wykazali się wiedzą o życiu
i działalności bł. Jana Pawła.
W konkursie udział wzięły 7563
osoby z całej Polski.
Można było zdobyć maksymalnie
240 pkt. Najlepsza spośród trzebniczanek była Weronika Włodarczyk z VI klasy, która w ogólnej
klasyﬁkacji zajęła 26. miejsce
zdobywając 188 punktów. Zaraz
za nią uplasował się Michał Michalak, również z VI klasy z dorobkiem 186 punktów. Kolejne
miejsca przedstawiały się następująco: 37 m. - ex aequo Katarzyna Żelazko i Jagoda Gajęcka z kl.
VI, 38 m. - Błażej Szymanowicz,

kl.VI. Miejsca w czwartej, piątej
i szóstej dziesiątce zajęli: Bartosz
Lorek, Krystian Krzak, Agata
Pop, Weronika Kumor, Karol
Spychała kl. IV, Martyna Grucela
kl. VI, Aleksandra Derecka kl. VI,
Paulina Bielak kl. VI, Antoni Nowak kl. IV, Karolina Lesiak kl. VI,
Martyna Spalińska kl. V, Patrycja
Kluga kl. V, Kinga Sokołowska,
Katarzyna Bronicka kl. IV, Klaudia Długosz kl.V oraz Matylda
Kołodziejczyk kl.V. Uczniowie
otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Do konkursu uczniów przygotowywały katechetki - Ewa Dudek
i Janina Bejm.
[edu]

baszt, pośród drewnianych chat
podgrodzia zwiedzili średniowieczną osadę. Widzieli pręgierz,
Dybę kumoszek, hiszpańskiego
osła, klatkę błaznów.
Po wyjściu z zamku udali się
do Parku Ruchomych Smoków.
Poza tym strzelali z łuku, korzystali z atrakcji lunaparku, byli
na wystawie Tutenchamona oraz
w kinie 5D.
[anaj]

Jak to się stało, że zaczęłaś śpiewać?
Od zawsze akompaniuje Ci Twój
tato? Czy w Waszej rodzinie macie
muzyczne korzenie?

Śpiewałam od małego, sama nawet
tego nie pamiętam, ale mam nagrania z dzieciństwa. Pamiętam,
że moją ulubioną zabawą było
stawanie na kanapie (która służyła mi za scenę) z dezodorantem
w ręku (mikrofon). Jako dziecko
śpiewałam w chórze prowadzonym przez Panią Halinę Bolisęgę.
To była wielka frajda i przydatna

re nigdy nie przestaną lśnić, na
chwałę naszemu miastu.
Po uroczystych chwilach nadszedł czas na długo oczekiwaną
zabawę.
Te ostatnie godziny spędzone
wspólnie, na pewno wszyscy zapamiętają na długo.

lekcja. Korzeni muzycznych jako
takich w rodzinie nie mam. Tata
uwielbia grać na gitarze i robi to
w domu w każdej wolnej chwili.
Zresztą gra na wielu instrumentach, m.in. na klarnecie w Trzebnickiej Orkiestrze Dętej.
Czym zajmujesz się na co dzień? Czy
masz w planach udział w kolejnych
konkursach wokalnych?

W ogóle nie myślałam o występowaniu w jakimkolwiek konkursie, mama mnie do tego namówiła. Na co dzień studiuję farmację
i pracuję. Uwielbiam piec ciasta
i ciasteczka (i oczywiście potem
je pałaszować), lubię biegać, pływać i jeździć na rowerze, ale śpiewanie zdecydowanie przewyższa
pozostałe pasje. Śpiewać dla Boga
to najwspanialsza rzecz jaka może
być, od dawna o tym marzyłam.
Jakiej muzyki słuchasz na co dzień?
Jacy artyści Cię inspirują?

Słucham muzyki chrześcijańskiej,

a właściwie uwielbienia. W końcu po to zostaliśmy stworzeni
- „Śpiewajcie Panu pieśń nową,
pieśń ku jego czci od krańców ziemi”. Najbardziej lubię Hillsong,
ale też Trzecią Godzinę Dnia, bo
pokazują, że muzyka chrześcijańska wcale nie jest nudna!
Dziękuję za rozmowę
Patrycja Król
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Wszystkie zajęcia są bezpłatne!

Wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 71 311 09 47

w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu

SPORT
Wakacyjna
Liga Piłki Nożnej

grupa
szkoły podstawowe

4 lipca

Orlik

Wakacyjna
Liga Piłki Nożnej

grupa
szkoły gimnazjalne

5 lipca

Hala

Wakacyjny
Turniej Tenisa Stołowego

wszystkie grupy
wiekowe

6 lipca

Orlik

Wakacyjny Festyn
Sportowo-Rekreacyjny

9 lipca

Orlik

Wakacyjna
Liga Piłki Nożnej

grupa
szkoły podstawowe

10 lipca

Park

Wakacyjny
Turniej Ringo

wszystkie
grupy wiekowe

godz. 10.30

godz.15.00
godz. 10.30
godz. 10.30

11 lipca

12 lipca

LIPIEC

godz. 10.30

godz. 10.30

Orlik

Wakacyjna Liga
Piłki Nożnej

grupa
szkoły gimnazjalne

Orlik

zawody
strzeleckie

wszystkie
grupy wiekowe

Otwarte Mistrzostwa
Trzebnicy
w Lekkiej Atletyce

Bieg na dystansie
2 000 m

14 lipca

Stadion

16 lipca

Orlik

Wakacyjna Liga
Piłki Nożnej

grupa
szkoły podstawowe

18 lipca

Orlik

Wakacyjna Liga
Piłki Nożnej

grupa
szkoły Gimnazjalne

19 lipca

Orlik

Rowerowy Tor
Przeszkód

wszystkie
grupy wiekowe

20 lipca

Orlik

Wakacyjny
Turniej Siatkówki

wszystkie
grupy wiekowe

21 lipca

Las
Bukowy

23 lipca

Orlik

Wakacyjna Liga
Piłki Nożnej

grupa
szkoły podstawowe

24 lipca

Orlik

Wakacyjna Liga
Piłki Nożnej

grupa
szkoły gimnazjalne

30 lipca

Orlik

Wakacyjna Liga
Piłki Nożnej

grupa
szkoły podstawowe

Orlik

Wakacyjna Liga
Piłki Nożnej

grupa
szkoły gimnazjalne

Orlik

Wakacyjny
Turniej
Piłki Nożnej

grupa szkół
ponadgimnazjalnych

Orlik

Wakacyjny Festyn
Sportowo-Rekreacyjny

godz.10.00

godz. 10.30

godz. 10.30
godz. 10.30
godz. 10.30

godz. 10.45
godz. 10.30
godz. 10.30
godz. 10.30

1 sierpnia

godz. 10.30

2 sierpnia
godz. 10.30

3 sierpnia

godz. 15.00

5 sierpnia
godz.10.00

Stadion

Otwarte Mistrzostwa
Trzebnicy
w Lekkiej Atletyce

8 sierpnia

Orlik

Wakacyjna Liga
Piłki Nożnej

grupa
szkoły gimnazjalne

9 sierpnia piątek

Hala

II Wakacyjny Turniej
Tenisa Stołowego

wszystkie
grupy wiekowe

13 sierpnia

Orlik

Wakacyjna Liga
Piłki Nożnej

grupa
szkoły podstawowe

Orlik

Wakacyjna Liga
Piłki Nożnej

grupa
szkoły gimnazjalne

16 sierpnia

Orlik

Wakacyjny Cross
Rowerowy

wokół Orlika

18 sierpnia

Las
Bukowy

20 sierpnia

Orlik

14 sierpnia

godz. 10.30
godz. 10.30

godz.10.45

godz. 10.30

22 sierpnia

godz. 10.30

23 sierpnia

godz. 10.30

Orlik
Park
Solidarności

wszystkie grupy wiekowe

VIII Leśne Przedbiegi
Wakacyjna Liga
Piłki Nożnej

grupa
szkoły podstawowe

Wakacyjna Liga
Piłki Nożnej

grupa
szkoły gimnazjalne

Wakacyjny Turniej
Badmintona

wszystkie
grupy wiekowe

27 sierpnia

Orlik

Zakończenie Wakacyjnej
Ligi Piłki Nożnej

grupa
szkoły podstawowe

29 sierpnia

Orlik

Zakończenie Wakacyjnej
Ligi Piłki Nożnej

grupa
szkoły gimnazjalne

godz. 10.30

godz. 10.30

Obowiązują wcześniejsze zapisy.
Maksymalna grupa 15 dzieci.
Zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym.

Wyspa

Plener
malarski
WYSPA
2013

Obowiązują wcześniejsze zapisy.
Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat.
Odbędą się w dwóch grupach,
liczących maksymalnie po 25 osób.

Rynek

Szachy
plenerowe
w Rynku

Bez ograniczeń wiekowych.

2 lipca

Biblioteka

Lipcowe
wyprawy
z Piratami

Pierwsze spotkanie z piratami
- wszystko o piratach. Poznajemy
życie prywatne korsarzy. Tworzenie
pirackiego kodeksu i niezbędnika.

9 lipca

Biblioteka

Lipcowe
wyprawy
z Piratami

Dobry pirat nie jest zły - zdobywanie
sprawności pirackich. Wykonujemy
polecenia zawarte w liście z butelki
- zajęcia ruchowe.

16 lipca

Biblioteka

Lipcowe
wyprawy
z Piratami

Ahoj, przygodo! - przygotowania do
wielkiej pirackiej wyprawy. Uczestnicy wykonują mapę tajemniczego
terenu, na którym ukryty jest skarb.

Biblioteka

Lipcowe
wyprawy
z Piratami

Kraina Czterech Wysp - poszukiwanie skarbu. Odkrywamy skarb
w najbliższej okolicy, wykorzystanie
wcześniej przygotowanych map
- zajęcia ruchowe.

Biblioteka

Lipcowe
wyprawy
z Piratami

Wielka uczta i tajemnicze cienie - bo
każdy pirat lubi dobrą zabawę. Wykonywanie pirackich ozdób, kukiełek, zabawa w piracki teatrzyk cieni.

Centrum
Kultury
sala
kinowa

Teatrzyk

Przedstawienie pt.
„Reqsio”.

Centrum
Kultury
sala
kinowa

Teatrzyk

Przedstawienie pt.
„Kot w butach”.

Centrum
Kultury
sala
kinowa

Teatrzyk

Przedstawienie pt.
„Niedźwiedź strażnik lasu”.

zbiórka
Centrum
Kultury

Projekt
plastyczny

Kolor, ruch i kształt.
Projekt przewiduje cztery spotkania
z dziećmi na wybranych czterech
placach zabaw na terenie Trzebnicy.

Biblioteka

Sierpniowe
harce z
„Bajkotem”

Kocie opowieści.
Pomysłowe kotki i ich ozdóbki.

Centrum
Kultury
sala
kinowa

Teatrzyk

13 sierpnia

Biblioteka

Sierpniowe
harce z
„Bajkotem”

Tajemnicze kocie znaki i znaczki…
Skąd pochodzą i jak je zrobić?

20 sierpnia

Biblioteka

Sierpniowe
harce z
„Bajkotem”

Kocie wędrówki własnymi ścieżkami.

27 sierpnia

Biblioteka

Sierpniowe
harce z
„Bajkotem”

Wyczaruj sobie przyjaciela.

9, 23, 30

sierpnia
godz. 10
od

29 lipca

do
3 sierpnia
godz. 10

1, 3, 8, 11,
16, 18,
22, 24 lipca

godz. 11 - 13

godz. 11 - 13

23 lipca

godz. 11 - 13

30 lipca

godz. 11 - 13

17 lipca
godz. 11

godz. 11

bieg na
dystansie 5 000 m
grupa
szkoły podstawowe

godz. 10.30

Wakacyjne
spotkania
w pracowni
malarskiej

5,12,19,26
lipca

24 lipca

Wakacyjna Liga
Piłki Nożnej

godz. 10.30

Centrum
Kultury
pracownia
plastyczna

PRZEZ CAŁE
WAKACJE

godz. 11 - 13

Orlik

godz. 10.30

Centrum
Kultury

Gry,
zabawy
i tańce
integracyjne
dla dzieci.

godz. 14 - 18

VII Leśne Przedbiegi

6 sierpnia

godz. 10.30

SIERPIEŃ

Solidarności

PONIEDZIAŁKI
I CZWARTKI
w godz. 10 - 12

LIPIEC

godz. 10.30

K U LT U R A
PR ZEZ CAŁE WAK AC JE

Orlik

godz. 10.30

31 lipca
godz. 11

5-8 sierpnia
godz. 10 - 13

6 sierpnia
godz. 11 - 13

SIERPIEŃ

2 lipca

kulturaisport.trzebnica.pl

7 sierpnia
godz. 11

godz. 11 - 13
godz. 11 - 13

godz. 11 - 13

W dwóch grupach wiekowych:
6 -10 lat w poniedziałki
11-15 lat w czwartki.

Przedstawienie pt.
„Magiczny ołówek”.
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Ze skarbca kulturowego
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.

SKARSZYN

Skarszyn. Krzyż pokutny.

Nazwę wsi poświadczają dokumenty: Skarsino (1253), Skarsyn (1324, 1393, 1456), Scharzyn
(1336), Skarsine (1360) Scharschyn
(1398) Skarzyn (1405), Skarsine
(od 1765 do 1936), potem Sauerbrunn, a po 1945 r. – Skarszyn.
Pochodzenie tej nazwy jest nieznane. Natomiast nazwa wsi Sauerbrunn nawiązuje do odkrytych
na obszarze Skarszyna źródeł
kwaśnej wody.
Osadnictwo na tym terenie
sięga czasów kultury przeworskiej i wczesnego średniowiecza.
W średniowieczu była to wieś
rycerska na prawie polskim, która przekazywała dziesięciny na
rzecz opactwa św. Wincentego we
Wrocławiu. Potwierdza to dyplom
z 1253 r. Klasztor ten ufundował
Piotr Włostowic, pierwszy znany
właściciel Trebnichy, klucza dóbr
skupionych wokół Trzebnicy.
W XIII w. obok wsi, na wypalonej część lasu, założono folwark.
W latach 1750-1826 został on zlikwidowany i zastąpiony nowym.
W ostatniej ćwiartce XIX w. folwark ten przebudowano.
Właściciele Skarszyna – folwarku i przynależnych dóbr –
dość często się zmieniali. Wśród
nich były osoby i rody: Wilhelma
de Scarsin – 1324, potem Busco
de Scarsina, następnie od 1456
– Janke i Heinricha Nessengnese,
dalej v. Nostitz – 1591, v. Promnitz – przed 1651 do 1687, v. Salisch – 1687, hrabiów v. Maltzan
– przed 1700, hrabiów v. Reuss –
1700-1766, v. Kessel – 1776 -1778,
v. Keltsch – 1778 -1912, v. Stier
– 1912-1937.
Na terenie folwarku musiała
istnieć siedziba właściciela Skarszyna, która po przejęciu dóbr

przez zamożne rody mające swe
rezydencje w innych majątkach
utraciła dawne znaczenie. Nowy,
obecny pałac zbudowano w 1820
roku w stylu neoklasycznym.
Budowli towarzyszył podjazd do
pałacu i ozdobny ogród w formie gwiaździście wytyczonych,
krótkich alej, które dwustronnie
obsadzono drzewami. Obecna
zabudowa folwarku pochodzi
z lat 1880-1900. Areał majątku
wynosił niecałe 500 ha.
Natomiast wieś, w XVIII i XIX
w. była niewielka. Przeważały
gospodarstwa zagrodnicze. Łączny areał wynosił 47 ha. Domów,
w 1845 r. było 44, a 60 lat później
32. W tych latach żyło w nich 394
mieszkańców, a później 161. Zabudowa wsi była skromna i dość
rzadka. W Skarszynie były 2 młyny, karczma, browar, cegielnia,
8 warsztatów tkaczy, a w 1926 r.
zakład przetwórstwa zboża i lnu.
Skarszyn, z pozoru wieś podobna do innych, przeżył swój
„złoty okres”, który zmienił wioskę – pierwszy na ziemi trzebnickiej – w kurort. W 1710 r. rajca
oleśnicki Johann Gottfried Vogelius, odkrył tu źródła lecznicze,
które opisał w 1714 r. pastor z Masłowa, twórca archeologii śląskiej
– Leonhard Hermann w pracy
p.t. Die aufgesammelten Erstlinge der Sauer-oder Gesund-Brunnen zu Skarschine, Oelsnischen
Fürstentums in Niederschlesien.
Dzięki ówczesnej właścicielce,
Marii Eleonorze Amelii hrabinie
v. Reiss, w 1716 r. zaczęło działać
uzdrowisko.
Do zabiegów leczniczych wykorzystywano miejscowe borowiny i wody mineralne, a także
zalecano spacery po zalesionych
wzgórzach, kąpiele słoneczne
i pławienie się w błotnistym strumieniu. Kuracja przebiegała pod
opieką lekarzy. Zdjęcie 2. Pocztówka z 1903 r.: Pozdrowienia ze
Skarszyna.
Uzdrowisko w Skarszynie,
choć utraciło swoją świetność
wraz ze śmiercią twórczyni kurortu, hrabiny v. Reuss (1766),

siono nowy. W 1776 r. na Winnej
Górze urządzono od nowa park
zdrojowy w stylu angielskim. Na
stoku wzgórza założono winnicę
z tarasem, do którego prowadziły
schody ozdobione rzeźbą ﬁguralną. Wyznaczono też dwa punkty
widokowe.
Piękne widoki uzdrowiska
podziwiali i utrwalali znani rysownicy śląscy: Ch. Winckler
(1677-1741) oleśnicki rytownik
i wydawca, narysował widok
Skarszyna, a F.B. Werner (1690-1776) zostawił dwa rysunki,
które ukazują ówczesny zdrój
w Skarszynie. Obecnie pozostałościami po dawnym uzdrowisku
są tylko relikty parku zdrojowego na Winnej Górze. Zabudowa
kurortu nie przetrwała pierwszej
wojny światowej. Obecnie o istnieniu kurortu w Skarszynie zaświadczają rysunki ww. rysowników i zachowane pocztówki.
O Skarszynie było głośno także
z powodu krzyża pokutnego, który stoi do dzisiaj tuż przy drodze
prowadzącej ze Skarszyna do Łoziny, na niewielkim pagórku pod
okazałym platanem. W 1800 r.
została opublikowana najstarsza
rycina ukazująca krzyż pokutny,
na której widnieje krzyż ze Skarszyna. Natomiast w 1830 roku na
łamach wydawanej we Wrocławiu
„Śląskiej Gazety Prowincjonalnej” ukazała się informacja o tym
krzyżu.
Krzyże pokutne to monolityczne, proste i surowe kamienne formy w kształcie krzyża wznoszone
wg. prawa zwyczajowego przez
zabójców w miejscu, w którym
dokonało się morderstwo. Krzyż
pokutny wykonywał osobiście
zabójca. Potem stawiano go w widocznym miejscu, aby zwracał
sobą uwagę ku przestrodze innym i by skłaniał do modlitwy za
duszę zabitego. Prawo to funkcjonowało od końca XIII do połowy
XVI w., a konkretnie do 1532 r.,
kiedy to cesarz Karol V wprowadził nowy kodeks karny. W praktyce powyższe prawo stosowano
jeszcze do XIX w., chociaż coraz
częściej krzyż pokutny wykonywał nie morderca, ale kamieniarz za jego pieniądze. Niekiedy
też morderca szedł do więzienia,
a kamienny krzyż wystawiała rodzina zabitego.

PIERSNO

Nazwę tej starej
wsi notują źródła od początku
XIII w.: Byrzan
(1208), Pyrsino
(1236, 1293), Pirsino (1239, 1315),
Persino (1253),
Puerschen,
Peruschen (1720),
Pirschen (1785-1945), Piersno
– po 1945. Ślady
Pocztówka z 1903 r. Pozdrowienia ze Skarszyna
pobytu człowieka
sięgają epoki kafunkcjonowało do przełomu XIX mienia, kultury łużyckiej (cmeni XX w. Do roku 1776 było mod- tarzysko ciałopalne) i kultury
nym i atrakcyjnym miejscem przeworskiej oraz wczesnego
rekreacyjnym dla kuracjuszy, średniowiecza. Etymologia najzarówno arystokracji, szlachty, starszej nazwy wsi pochodzi od
jak i bogatego mieszczaństwa. słowiańskiego słowa „bruzu”, co
U podnóża Winnej Góry założo- znaczy „szybko” i dotyczyło struno park zdrojowy, otwarto dwie mienia. Natomiast nazwa Pirsino,
pijalnie wód mineralnych, zbudo- wywodzona jest z określenia wsi,
wano dom dla gości (1828), który jako miejsca zamieszkania służby
w XIX w. zamieniono na zajazd. kościelnej.
Natomiast nad źródłem postaWieś od roku 1239 lub 1315,
wiono dom zdrojowy (1736), któ- weszła w skład majątku biskupa
ry rozebrano w 1891 r. i wznie-

Gm i ny Tr z ebn ic a
wrocławskiego. W XVIII i XIX w.
była to malutka wioska, w której
żyło około 80 mieszkańców w ponad 12 domach. Byli to zagrodnicy posiadający łącznie 17 ha ziemi.
Od XVI wieku dobra należące do
tej wsi przeszły w ręce prywatne
i należały do rodu: v. Brand –
1598, v. Trauwitz – 1656, v. Scheliha – 1695-1709, 1728, 1731, v.

Pałac w Pierśnie.

Mutschelnitz – 1751, Blom – 1765,
1785, v. Wiedebach – 1805, v. Debichütz – 1805-1887, v. Kalkreuth
– 1887-1897, Tanger – 1897-1937.
Stara siedziba właścicieli dóbr,
która znajdowała się na terenie folwarku, została zastąpiona
w 1856 r. przez nowy pałac w stylu neogotyckim, który zbudowano w nowym miejscu. Do 1856

r. dwór stał
po północnej
stronie starego folwarku.
Na wschód od niego, v. Debichütz
wzniósł nową rezydencję, wokół
której urządzono niewielki park.
Areał majątku liczył ponad 200
ha. We wsi były 2 młyny, wiatrak, cegielnia, browar gorzelnia
i karczma. Pałac został zburzony w 1955 r.
Obecny folwark pochodzi
z pocz. XX.
Przedw o j e n n e
dzieje mieszkańców Skarszyna i Piersna
zostały
przerwane
przełomowymi wydarzeniami 1945 roku. Śląsk wrócił
w granice Polski, natomiast ludność niemiecka musiała opuścić
jego ziemie. Do tych wiosek przybyli polscy osadnicy. Tak zaczęła się kształtować, w całkowicie
zmienionych realiach polityczno
– ustrojowych, nowa społeczność
tych wiosek, która dopisuje dalszy
ciąg dziejów swojej „Małej ojczyzny”.

TMZT zaprasza na Biesiadę Marynkową

z okazji 310. urodzin Marii Leszczyńskiej, królowej Francji, księżniczki polskiej i lotaryńskiej do trzebnickiego ratusza we wtorek 25 czerwca 2013 r. o godzinie 18.30. W programie m.in. „Śladami Marynki
z trzebnickiego dworku na Wersal”. Piosenki francuskie w wykonaniu
chóru „Mozaika” ze Skarszyna. Wyprawa do Piekielnego Wąwozu
w poszukiwaniu Marynki, jej pierścienia i kwiatu paproci.

ZAPROSZENIE

Wszystkich sympatyków i entuzjastów kolejki wąskotorowej zapraszamy na kolejne spotkanie 6 lipca 2013 r. o godz. 12 do siedziby
Muzeum Regionalnego w Rynku. Prosimy o zbieranie pamiątek, dokumentów i fotograﬁi, by ocalić od zapomnienia pamięć o naszej
„Ciuchci”.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej
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Dzień rodziny w akacjowej wsi
JAŹWINY - mała wieś z wielkim sercem
ZBIGNIEW LUBICZ-MISZEWSKI
Dnia 8 czerwca na boisku
sportowym w Jaźwinach odbyła
się siódma edycja festynu „Dzień
rodziny”. Organizatorami imprezy byli mieszkańcy wsi Jaźwiny,
Rada Sołecka, Grupa Odnowy
Wsi (GOW), Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza i pani sołtys
Bogusława Kubica.
GOW z jej liderką, panią Jolantą Żakowską, a także Rada Sołecka, reprezentowana przez panią
sołtys Bogusławę Kubicę kładzie
duży nacisk na promocję Jaźwin, jako jednego z najczystszych
środowisk w Gminie Trzebnica,
jako terenów z dobrze rozwiniętą
infrastrukturą techniczną oraz
gospodarką agroturystyczną. Jaźwiny oferują cały wachlarz zróżnicowanych zajęć i rozrywek dla
całej rodziny. Tu można świetnie
wypocząć po ciężkim dniu pracy,
korzystać ze zdrowego stylu życia
– pełnej rekreacji na świeżym powietrzu, wśród okolicznych lasów.
W lasach można spotkać sarny,
dziki, lisy, tu również swoje gniazdo ma bocian biały. Znajdują się
tu dwa stawy. Szczególnie warte
polecenia są długie trasy rowerowe wokół wioski.
Pomysł „Dnia rodziny” narodził się z reﬂeksji – że jest Dzień
Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka, ale nie ma „dnia rodziny”
– imprezy, która łączy całą rodzinę. Dlatego zawsze program
imprezy, która odbywa się na boisku sportowym lub w świetlicy,
zawiera punkty, w których udział
bierze cała rodzina m.in. zawody
sportowe dla rodzin, zabawy dla
wszystkich uczestników, mecz
piłki siatkowej: panny – mężatki
i degustacja przeróżnych potraw
domowych z akacji – specjalności
„kuchni jaźwinowskiej”. Wśród
potraw przygotowanych na tego-

roczną imprezę znalazły się: akacje w cieście naleśnikowym, sałatka z ananasa z akacjami, paluchy
drożdżowe z miodem i akacjami,
gofry z akacjami, owsianka z bakaliami i akacjami, naleśniki i racuchy z akacjami, chleb cebulowy
ze smalcem i ogórkami, sałatka
z fetą, ciasta udekorowane płatkami akacji… Oprócz tych delicji
i rarytasów promowano jaźwiński
eliksir młodości – napar relaksacyjny z kwiatów lawendy i akacji
do kąpieli.
Dużą atrakcją dla gości była

kto szybciej pobiegnie z dzieckiem na taczce, bieg z piłeczką
ping-pongową na łyżce, bieg z zawiązanymi nogami, przeciąganie
liny. Dzieci miały swoje konkurencje: rzucanie szyszek, skakanie
przez linę, jedzenia ciastka bez
pomocy rąk, biegi na czas, zgaduj – zgadula, rysunek – portret
mamy i gra w kolory. Dorośli
mieli do wyboru: picie piwa na
czas, siłowanie na rękę, wbijanie
gwoździ, jedzenie gofrów bez pomocy rąk. Na stadionie sportowym rozstawione były stoliki pod

JAŹWINY
Mała wieś, którą otaczają drzewa akacji i las.
Cicho i spokojnie tu, jakby w miejscu zatrzymał się czas.
Miły gościu, gdy przybędziesz do nas pierwszy raz.
I gdy zobaczysz to wszystko.
Zapragniesz, by zamieszkać wśród nas.
Bo wiosną przywita Cię zapach siana, i kwitnące akacji drzewa
Słowików śpiew, kumkanie żab, nasz bocian na gnieździe stojący.
Latem czerwony zachód słońca i łan zboża, który dojrzewa.
Krople rosy jak brylanty, na pajęczynie w słońcu migające.
Jesienią mgła, co rozpościera się po łące.
Kolorowe liście, z ogniska dym i wrzosy kwitnące.
Zimą biały śnieg, otulający drzewa, krzewy i las.
I granatowe niebo błyszczące milionem gwiazd.
Ludzie dobrzy i gościnni w Jaźwinach mieszkają.
Czym chata bogata gości przywitają.
Wesoło i przyjemnie czas u nas spędzicie.
I bardzo, bardzo szybko do nas powrócicie.
Barbara T. 19. 09. 2011 r.
przejażdżka wokół Jaźwin „dyliżansem” zaprzężonym w dwa
konie szlakiem zagajników akacjowych. Rundy odbywały się non
stop, tylu chętnych czekało już na
swoją kolejkę. Odbył się też pokaz
modeli latających (samolot i auto
wyścigowe).
Rodziny zachęcano do udziału
w następujących konkurencjach: \
slalom po omacku, rzut kaloszem,

Dla uczestników biesiady przygotowano mnóstwo pyszności.

Przewodniczący Rady Miejskiej M. Stanisz podczas jednej z konkurencji.

parasolami. Panie z obsługi donosiły co chwila gościom „frykasy
i ananasy”, ciastka, dania na gorąco, napoje i przystawki – wszystko
przyozdobione płatkami akacji.
W powietrzu roznosił się „miodowy” zapach akacji, (w-akacje tuż,
tuż…), a do uszu zaproszonych
gości i mieszkańców dolatywały
dźwięki nie tylko z profesjonalnego nagłośnienia, ale też żywa

Od lewej: Z. Lubicz-Miszewski, J. Żakowska, M. Słomska, z tyłu S. Rudkiewicz.

muzyka – akordeonista z Jaźwin
– pan Zbigniew Terlicz przypomniał najpiękniejsze szlagiery
muzyki biesiadnej.
Dobrze, że takie prężne wiejskie środowiska aktywizują życie
całej społeczności, dzięki pomocy
Gminy Trzebnica (– plac zabaw
na boisku sportowym) i pozyskanym funduszom powstają ośrodki
agroturystyczne, organizowane są
różne imprezy o zasięgu nie tylko
gminnym, ale i powiatowym (np.
dożynki). W miejscowościach
gdzie nie ma zakładów przemysłowych i wielu ludzi szuka pracy,
powinno się znajdować walory
danej miejscowości i je promować, jako „markę” przyciągającą
inwestorów, turystów – tak jak zawsze robią to mieszkańcy Jaźwin
– jak zawsze serdeczni, pogodni
i gościnni. Ludzie, których łączy
– wyrosła z tradycji pokoleniowa więź oraz ogromny potencjał
twórczy i organizacyjny.
Dlatego świetnym pomysłem
jest promocja akacji, której olejki eteryczne zawarte w kwiatach
i balsamiczny zapach „likwidują
zdenerwowanie, stres i wzmacniają organizm”. Lasy jaźwińskie
szumią, uzdrawiają duszę, wywołują pozytywne emocje, uspokajają i mają moc uzdrawiania.
Zamiast spędzać weekendy w zadymionych betonowych miastach
– jedźmy pooddychać świeżym
powietrzem i zrelaksować się
w pełni w akacjowych zagajnikach w Jaźwinach!
Jest świetna okazja by w Jaźwinach powstał ośrodek agroturystyczny z całym wachlarzem ofert

Mieszkanki Jaźwin, razem z sołtyską wioski, tworzą zgraną drużynę.

Zwycięzcy turnieju rodzinnego wraz z organizatorami i zaprosoznymi gośćmi.

dla turystów. Można by zapewnić
zainteresowanym rozrywki typu
jazda konna, trasy rowerowe lub
nawet prace polowe (w niektórych
gospodarstwach agroturystycznych wypoczynek może być np.
połączony z pracą na rzecz gospodarza, jako zapłatą za nocleg),
a dzieciom można zapewnić dobrą
zabawę oraz dawkę ruchu na świeżym powietrzu – na placu zabaw
i na boisku sportowym. Polecam
wszystkim rodzinom! A dodatkową zachętą niech będzie wiersz
– zaproszenie od mieszkanki Jaźwin.

W KRĘGU
WYDARZEŃ
ROCZNICOWYCH

Maria Leszczyńska, królowa Francji.

23 czerwca 1703 r. – w trzebnickim dworku (wtedy w Polskiej
Wsi) przyszła na świat Maria Karolina Zoﬁa Felicja Leszczyńska,
córka Stanisława Leszczyńskiego, przyszła królowa Francji. Jej
matka, Katarzyna Leszczyńska,
żona wojewody poznańskiego
i przyszłego króla Polski, przybyła wtedy do Trzebnicy z pielgrzymką do grobu św. Jadwigi.
W tym okresie jej krewna, Konstancja Leszczyńska, była zakonnicą w klasztorze cysterek. Na
czas pobytu w Trzebnicy wojewodzianka zatrzymała się na kwaterze Grzegorza Thomasa, książęcego poborcy podatkowego,
którego gospodarstwo znajdowało się w Polskiej Wsi, i tam powiła
córkę. Obecnie jest to ul. Ogrodowa w Trzebnicy. W 1725 r. Maria Leszczyńska została królową
Francji. Jako małżonka Ludwika
XV uratowała ciągłość dynastii
Burbonów. Dała Francji dziesięciu potomków – dwóch chłopców
i osiem dziewczynek. Była babką
ostatnich trzech królów na tronie
Francji. Do dziś, w żyłach władców europejskich płynie również
kropla krwi polskiej. Na dziesięć
istniejących obecnie monarchii,
Maria Leszczyńska jest prababką
czterech władców: króla Hiszpanii i Belgii oraz książąt Lichtensteinu i Luksemburga. Zmarła
w Wersalu, w 1768 r.
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Światu potrzebni są nowi święci
W sobotę 25 maja abp Mieczysław Mokrzycki wyświęcił w Trzebini siedmiu
prezbiterów i dwóch diakonów ze zgromadzenia salwatorianów. Wśród nich był
trzebniczanin ks. Paweł Radziejewski SDS. Swoją mszę prymicyjną w rodzinnym
mieście, w Bazylice św. Jadwigi odprawił 9 czerwca o godz. 12.30.
- Głoszenie Ewangelii prawdy wy-

maga dziś wielkiej odwagi stając
się nieubłagalnym wyzwaniem
rzuconym w oblicze konformizmu, pogoni za łatwą popularnością czy własnym spokojem.
Światu potrzebni są nowi święci.
Światu potrzebni są tacy szafarze,
którzy będą żywym i przejrzystym obrazem Chrystusa-Kapłana – mówił metropolita lwowski
M.Mokrzycki w Sanktuarium
Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini.
Tuż po kazaniu, wezwaniem kandydatów po imieniu, rozpoczął
właściwy obrzęd święceń kapłańskich. Dokonują się one poprzez

włożenie rąk biskupa na głowę
i modlitwę nad każdym z kandydatów do święceń.
Dwa tygodnie później, w Bazylice
św. Jadwigi w Trzebnicy, ks. Jerzy
Morański SDS, który wygłaszał
kazanie podczas mszy prymicyjnej ks. Pawła Radziejewskiego
SDS, przypomniał ten moment:
- Czy wiesz, która była wtedy godzina? 11.23. Podkreślił, że to jedna z ważniejszych chwil w życiu
neoprezbitera, która rozpoczyna
drogę kapłańskiego powołania.
Podczas mszy św. przy ołtarzu ks.
Pawłowi towarzyszył proboszcz
paraﬁi św. Bartłomieja i św. Jadwigi Śl. ks. Jerzy Olszówka

Ks. Pawłowi Radziejewskiemu SDS przy ołtarzu towarzyszył proboszcz paraﬁi
ks. Jerzy Olszówka SDS.

KOMENTARZ
EWELINA GŁADYSZ

Msza prymicyjna w paraﬁi to
wydarzenie dla całego miasta.
9 czerwca Bazylika w Trzebnicy wypełniona była po brzegi.
Już od początku, w momencie
procesji, która wprowadzała ks.
Pawła do kościoła, towarzyszył

SDS. Wśród wielu zaproszonych
księży, przedstawicieli polskiej
prowincji Salwatorianów i Wyższego Seminarium Duchownego w Bagnie, najserdeczniejsze
życzenia ks. Pawłowi przekazali
również: burmistrz Marek Długozima i wiceburmistrz Jadwiga
Janiszewska, oboje reprezentujący władze samorządowe gminy
Trzebnica, a także przedstawiciele wszystkich lokalnych grup
paraﬁalnych.
- Dla mnie to był wyjątkowy moment – mówił po zakończonej Eucharystii ks. Paweł Radziejewski:
- Wielu z tych ludzi znałem, ale
byli i tacy, których widziałem po
raz pierwszy, a jednak dostałem
od nich tyle życzliwości i dobra.
Wszystko to zaniosę ze sobą tam,
gdzie Pan Bóg mnie pośle.
Na koniec ks. Paweł podziękował
rodzicom, rodzeństwu i wszystkim, którzy towarzyszyli mu na
drodze odkrywania kapłańskiego
powołania.
Szczególnym momentem mszy
prymicyjnej jest udzielenie zebranym uroczystego błogosławieństwa poprzez modlitwę i nałożenie rąk na każdego
W 1886 roku papież Leon XIII,
mszę prymicyjną wzbogacił odpustami, które można uzyskać
pod zwykłymi warunkami - spowiedź sakramentalna, komunia
święta oraz modlitwa w intencjach, w których także modli się

obecny papież.
25 maja w Sanktuarium Matki
Bożej Fatimskiej w Trzebini święcenia diakonatu przyjęli Damian
Jaje i Wojciech Woźniak. Na prezbiterów, obok ks. Pawła Radzie-

jewskiego, wyświęceni zostali:
Wojciech Czarnota, Dariusz Jasuba, Tomasz Koza, Kamil Leszczyński, Jakub Trzópek i Hubert
Vogel.
[ewe]

Paweł Radziejewski SDS podczas uroczystej procesji, która wprowadza go do
Bazyliki św. Jadwigi w Trzebnicy.

Msza prymicyjna to ważne wydarzenie dla całego miasta. Najserdeczniejsze
życzenia ks. Pawłowi przekazali również burmistrz Marek Długozima i wiceburmistrz Jadwiga Janiszewska, reprezentujący władze samorządowe gminy
Trzebnica.

Chrystus jest najważniejszy, nie ja
mu tłum ludzi. Szedł otoczony
wieńcem z miry, który niosły
pierwszokomunijne dziewczyny.
Tuż obok niego szli rodzice, ks.
proboszcz i ks. kaznodzieja. To
scena pierwsza. Piękna, ale jeszcze nie wzruszająca.
Druga scena jest mocniejsza.
Ksiadz Paweł przy ołtarzu. Tu
dzieją się naprawdę ważne rzeczy. Tu modli się, błogosławi,

Ks. Paweł, udzielając prymicyjnego błogosławieństwa najpierw
błogosławi rodzicom, rodzeństwu, a potem zgromadzonym
w kościele kapłanom. Ustawiają
się obok siebie, bez względu na
piastowane przez siebie stanowiska. Niektórzy z nich klęczą, często starsi. Klęczą przed niespełna
2 tygodnie temu wyświęconym
kapłanem, młodym 27-letnim
mężczyzną. Nad każdym z tych

księży ks. Paweł nakłada ręce
w krótkiej modlitwie. A potem
wszystko dzieje się dalej bez
słów. W zupełnej ciszy: zamaszyste gesty, męskie, mocne uściski, radość, która uderza z każdej
twarzy. Radość, która jest szczęściem i wdzięcznością za pewne
słowo, za „tak” wypowiedziane
przed Chrystusem i całym Kościołem.

dziom ubogim i Pan Bóg być
może właśnie do takich mnie
posyła. Tylko to ubóstwo ma inny
wymiar, bardziej duchowy.

twarze, przepełniała mnie radość.
Wielu z tych ludzi nie znałem,
a jednak czułem, że oni mi dobrze
życzą. To daje ogromną siłę.

Msza prymicyjna, którą Ksiądz odprawił 9 czerwca w Sanktuarium św.
Jadwigi Śl. to ogromne wydarzenie
dla całego miasta. Poza bliskimi, kościół wypełniał tłum, który myślał
„nasz Ksiądz”. Jakie to ma dla Księdza
znaczenia?

Obrazki prymicyjne, które Ksiądz
rozdawał. Było ich aż cztery - Św.
Jadwiga, św. Paweł, Matka Boża Fatimska, ale jest też Zacheusz, który
siedzi na drzewie. Ten ostatni trochę
intrygujący.

o którym mówił papież Franciszek – takim, którego czuć owcami, który jest mocno związany
z ludźmi, do których Pan go posyła. Chciałbym też próbować
szukać tych, którzy są oddaleni
od Kościoła. To są, jak mówił św.
Paweł areopagi, które ja chciałbym też zdobywać. Poza tym św.
Paweł jest moim patronem stąd
czwarty obrazek. I jest Zacheusz,
który siedzi na drzewie. Cieszę
się, ze zwróciłaś na niego uwagę.
Na tym obrazku Pan Jezus stoi
przodem, widzimy Jego twarz,
Zacheusz siedzi na drzewie, tyłem. Jest ukryty, w cieniu. Każdy
z nas może być tym Zacheuszem.
To może być twarz każdego człowieka. I tak odczytuję swoje powołanie, że właśnie do tych ludzi,
niewidocznych, często ukrytych
przed światem i Kościołem, do
nich trzeba iść.

dziękuje. Z tego miejsca wychodzi z bukietem róż do rodziców,
z przyjacielskim uściskiem do
rodzeństwa. Przy ołtarzu próbuje ukryć wszystkie emocje, by
potem powiedzieć, że to Chrystus jest tu dziś najważniejszy,
nie on.
I ostatnia scena. Odbywa się bez
słów. Jest sceną gestów. Biorą
w niej udział sami mężczyźni.

Szukam człowieka, Zacheusza
Zaczynają się wakacje. Gdzie będzie
Ksiądz wypoczywał?

Z moimi współbraćmi jedziemy
do Rzymu. To piękna tradycja
w naszym Zgromadzeniu, że po
święceniach, wszyscy razem będziemy wypoczywać. A Rzym
jest takim miejscem, gdzie jest
główna siedziba Salwatorianów.
Poza tym mamy nadzieję, że uda
nam się spotkać z papieżem Franciszkiem na jednej z audiencji.

Za moment Księdza losy będą
związane z Warszawą. Tam kieruje
dekret. Będzie Ksiądz również przewodnikiem salwatoriańskiej grupy
pielgrzymkowej. A zatem Warszawa
- jakie wzbudza skojarzenia?

Duże, dynamiczne miasto, tłumy
ludzi.

Kiedy słyszy Ksiądz słowo Trzebnica,
to myśli?

W trakcie seminarium założył Ksiądz
ze współbraćmi Referat Misyjny, który prężnie działał. Kilka razy Ksiądz
wyjeżdżał. Gdzieś w sercu pojawiło
się zapewne i takie pragnienie, by
wyjechać na misje?

Kiedy rozmawiamy razem myślę
„Żniwo”, gazeta paraﬁalna, z którą oboje byliśmy związani przez
jakiś czas. Ale dalej to: dom, rodzina, moje miejsce, że jestem
stąd. Potem myślę: Bazylika, św.
Jadwiga. I moje miasto, same ciepłe skojarzenia. Jak widać jest ich
całkiem sporo.

Zostawiłem tę sprawę Panu Bogu
i moim przełożonym. Nie ukrywam, że dekret był dla mnie
ogromnym zaskoczeniem, szczególnie jego druga część dotycząca bycia przewodnikiem jednej
z większych grup pielgrzymkowych. Dziś jednak myślę tak:
chciałem głosić Ewangelię lu-

Czuję ogromną wdzięczność dla
Pana Boga, że wychowałem się
akurat tutaj, w Trzebnicy. Przez
cały okres dzieciństwa, potem
dorastania miałem styczność
z historią i kulturą naszego regionu. To mnie kształtowało i może
zabrzmi to lekko patetycznie, ale
czuję się lokalnym patriotą, mocno zakorzenionym w ziemi trzebnickiej. Gdy podczas Mszy św.
widziałem w kościele te wszystkie

Postać Św. Jadwigi wiąże mnie
z domem, z Trzebnicą. Matka
Boża Fatimska, dlatego że przez
trzy miesiące byłem na praktykach w Trzebini, tam też przyjmowałem święcenia, poza tym
od małego czuję się związany
z pomocą Maryi. Na wszystkich tych obrazkach wybrałem
ten sam napis, cytat z Pisma św.:
„Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.
Chciałbym być takim Pasterzem,
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Nowa płyta Oli
Aleksandra Kuna to rodowita trzebniczanka, absolwentka
trzebnickiego liceum i uczestniczka warsztatów „Młodzi Śpiewni”.
Ma niespełna 20 lat, a na swoim
koncie pierwszy poważny sukces
z zespołem – płytę wydaną pod
patronatem wrocławskiego Radia
RAM. Debiutancka EPka została
wydana nakładem Luna Music,
a zespół nosi nazwę Accessory to
Armageddon.
Jak to się stało, że nawiązałaś współpracę z takim składem? Kto był inicjatorem tego przedsięwzięcia? I skąd
pomysł na taką nazwę dla zespołu?

Aleksandra Kuna: Do zespołu
zostałam zaproszona po tym, jak
odwiedziłam chłopaków (Krzyśka Warzechę i Marcina Maksymca) na jam session w Młynie Sułkowice, gdzie grał ich poprzedni
zespół – Main Chain. Chłopcy
chcieli stworzyć skład, który grałby nieco ciemniejszą niż radiowa
elektronikę. Z tego, co wiem, od
początku planowali mnie zaangażować. Chyba pasowała im moja

osobowość. Nazwa z kolei została zaproponowana przez Marcina Maksymca. Wiedzieliśmy, że
nasze numery będą ciemne, dołujące, więc uznaliśmy, że to jest
strzał w dziesiątkę.
Skąd pomysł na taką stylistykę muzyczną, zainteresowanie wciąż mało
popularnym gatunkiem muzycznym?

A.K.: Zespół był pomysłem Marcina Maksyma. Chciał, żeby na
basie grał Krzysiek (jego ówczesny współpracownik z Main
Chain). Początkowo miała to być
minimalistyczna zabawa różnymi konwencjami muzyki elektronicznej. Z tym minimalizmem
do końca nie wyszło. Dopiero
teraz zbliżamy się do takiego etapu.... W czerwcu ubiegłego roku
Krzyśka zastąpił Waldek Śmiertka, który jest również świetnym
producentem i bardzo wpłynął
na brzmienie zespołu.
Nasz styl to właściwie wynik improwizacji, bo wszystko powstaje

odrobinę w locie. Z pierwotnych
założeń niewiele zostało, po tym
jak Krzysiu Warzecha przyniósł
nam swoją własną wizję pierwszego utworu „Staring At” – czyli
to, co dziś znacie. Inspiracje były
dużo ciemniejsze, ale uznaliśmy,
że jeśli coś nam się podoba, to
chyba w nas tkwi i nie ma co stawiać stylistycznych ograniczeń.
To, co gramy, jest dość niejednorodne, ale chyba spójne.
Jak wyglądał proces tworzenia płyty?

A.K.: Trudno będzie w to uwierzyć, ale sporo z tego, co słychać
na “The 7th ﬂoor”, to rezultat improwizacji. Może się wydawać,
że nasza muzyka to czysto producencka konstrukcja, a tak naprawdę zawiera ona w sobie dużą
dawkę spontaniczności i energii.
Gdy improwizujemy bardziej
przypomina to jam session, niż
tworzenie czegokolwiek w sekwencerach.
Jak zainteresowała się Wami wytwórnia?

A.K.: Luna Music zwróciła się do
nas z inicjatywą umieszczenia naszego utworu na składance “4871”
znanej wrocławianom. W rezultacie nawiązaliśmy współpra-

cę na całe wydanie i wydaliśmy
EP. Warunki wydawcy spełniały
oczekiwania, współpraca wydawała się sensowna. Choć wielu
artystów nie wydaje już płyt na
ﬁzycznych nośnikach, by nie generować kosztów, my mieliśmy
wizję jak wykorzystać ten nasz
krążek - jest to bilet na nasze autorskie koncerty. Jednocześnie
jego wydanie nie kosztowało nas
nic prócz pracy twórczej. Mamy
natomiast zyski ze sprzedaży �
Jaki był dla Was miniony rok? Jak wyglądają plany na przyszłość?

A.K.: Na razie to początkowy etap
pracy, więc “było” to coś, co oznacza dla nas zaledwie rok, a gdyby
liczyć pracę bez przerwy – nawet
krócej. Sporo się wydarzyło przez
ten czas, za co jesteśmy bardzo
wdzięczni, ale mamy świadomość, że to dopiero start. Jeśli nasze skromne doświadczenie produkcyjne zaoowocowało czymś,
co się może podobać, to o ile było
trudno, było także warto. Logiczny krok to koncerty, choć mamy
jeszcze niewiele materiału, z różnych, pozazespołowych względów. Poprzedni rok i początek
tego były dla nas trudne. Gdyby
traktować ten czas jako ciągłą
pracę, to można by powiedzieć, że

zrobiliśmy niewiele. Na razie pracujemy w studio, by jak najszybciej zagrać na żywo. Mamy sporo
pomysłów - płyta w 2013 roku,
klip. Mamy nadzieję zgrać w tym
roku materiał z epki i wzbogacić
go kompozycjami, które znajdą
się dopiero na następnej płycie.
Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów!
Patrycja Król

Artwyspa po raz czwarty
PATRYCJA KRÓL

W poniedziałek 17 czerwca na
trzebnickiej Wyspie odbyło się
spotkanie artystyczne pod nazwą
Artwyspa 2013, które w tym roku

zakończyło zajęcia plastyczne
prowadzone w TCKiS.
W spotkaniu uczestniczyły dzieci
z Pracowni Rozwoju Aktywności
Twórczej, Pracowni Malarstwa
i Rysunku oraz Czerwonej Krop-

Wspólne malowanie ze studentami z wrocławskiej ASP.

Biblioteka poleca
W tym wydaniu „Panoramy
Trzebnickiej” biblioteka poleca
następujące pozycje:

Dział dla Dzieci - „Tytus, Romek
i A’Tomek jako warszawscy Powstańcy 1944, z wyobraźni Papcia Chmiela narysowani” i z serii Star Wars „Strzeż się Sithów”
(obydwie książki to kolekcjonerskie wydania w limitowanej edy-

cji).
Dział dla Dorosłych - „Chata” Williama P.Younga i „Wielbiciel” Charlotte Link.
Pierwsza z polecanych książek to
najnowsze działo Papcia Chmiela zawierające 36 premierowych
plansz z przygodami Tytusa,
Romka i A’Tomka w czasie Powstania warszawskiego. Tym albumem twórca kultowego Tytusa
postanowił ukoronować i zakończyć swoją komiksową, 52-letnią
pracę twórczą. Każda plansza
jest samodzielną historią, małą
anegdotą opowiadającą historię
z typowym dla Papcia Chmiela
poczuciem humoru.
„Strzeż się Sithów” odpowiada na pytania: kto zagraża Gala-

ki, prowadzone przez panie: Łucję
Kołodziejczyk i Jolantę Hercuń.
Dodatkową atrakcją był przyjazd
pana Andrzeja Kabata z wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych
wraz ze studentami. Goście przyjechali z Wrocławia na rowerach,
co – biorąc pod uwagę pogodę
– było nie lada wyczynem. Po
miłym powitaniu wszyscy poczęstowali się pysznymi sałatkami,
a kto chciał mógł upiec kiełbaskę
w ognisku. Na podłodze pośrodku Wyspy czekały przygotowane
pędzle, farby i kolorowy brystol.
Gdy wszyscy zregenerowali siły,
rozpoczęła się artystyczna część
programu. Tę część otworzyła
krótkim występem wokalnym
Marta Wolak, której na gitarze
akompaniował Piotr Bocian.
Dzieci w wielkim skupieniu słuchały wykonywanych utworów,
a po występie przystąpiły do malowania. Podopieczni z pracowni
malowali swoje prace pod okiem
starszych kolegów i koleżanek
z ASP, którzy udzielali im cennych wskazówek. Artystyczne
spotkanie pełne było uśmiechów

i radości, co w połączeniu z piękną pogodą dało wspaniały efekt.
Warto dodać, że w malowanie zaangażowali się również rodzice,
którzy chętnie pomagali swoim
pociechom. W tak miłej atmosferze wspólne tworzenie mogłoby
nie mieć końca, ale studenci mu-

xy? Jak
silna
j e s t
moc?
Czy potraﬁsz
oprz eć
się potędze
Ciemn e j
Mo c y ?
Książka pozwala odkryć sekrety ciemnej
strony mocy. Pozwala poznać najbardziej przerażających w dziejach lordów Sithów i dowiedzieć
się o ich knowaniach, spiskach,
broni, pojedynkach i sojusznikach.

tralnie
odmienić czyjeś życie.
To także
historia
o wartościach,
jakimi
powinniśmy się
kierować
w życiu
duchow y m ,
które jest istotniejsze niż może się
nam wydawać. Książka zarówno
dla osób wierzących, jak i tych
wątpiących i cały czas szukających swego miejsca w życiu.

„Chata” Williama P. Younga
to poruszająca powieść o miłości, Bogu, nawróceniu, cierpieniu
i tragedii, która potraﬁ diame-

sieli wrócić do swojego miasta.
Około godz. 18 spotkanie zakończyło się pozostawiając po sobie
wspomnienia i pamiątki w postaci pięknych obrazów, które
wkrótce będzie można podziwiać
w TCKiS.

Pomoc rodziców zawsze jest mile widziana.

„Wielbiciel” Charlotte Link to
thriller psychologiczny. W lasach
obok Augsburga znaleziono zwłoki młodej kobiety, która zniknęła
kilka lat wcześniej. Wszyscy sa

zszokowani,
zwłaszcza, że
zwłoki
są
mocno
pokiereszowane,
a
zagadka
śmierci
w yd aj e
się nie do rozwiązania. Tymczasem we frankfurcie Leona jest
świadkiem samobójstwa. Jednocześnie mąż odchodzi do kochanki. Co te dwie sprawy mają
ze sobą wspólnego? O co w tym
wszystkim chodzi? Jakie tajemnice do rozszyfrowania tym razem
przyszykowała nam autorka? Pozycja godna polecenia zwłaszcza
dla miłośników zagadek i powieści z dreszczykiem.
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W tym dniu
Twoje święto jest,
więc serdeczne życzenia
złożyć ci chce.
Dużo zdrowia,
szczęścia, pomyślności
i samych pogodnych dni!

Kochany Tato,
dziękuję Ci za rady,
Słowa proste i trudne,
Dziękujemy za wszystkie
wspólne chwile,
Za to, że pracujesz dla nas
I zdzierasz sobie nerwy.
Tato najdroższy, bardzo Cię kochamy
I jak umiemy, to pomagamy

Bogdanowi
Sokołowskiemu
z okazji Dnia Ojca
wszystkiego co najlepsze
życzy
syn Jarek z żoną

Stanisławowi
Iwańskiemu

Podziękowanie

najlepsze życzenia ślą córki
Ola, Magda i Asia.

Bardzo serdecznie dziękujemy
sponsorom naszej uroczystości pn.
Dzień Rodziny w Akacjowej Wsi
Burmistrzowi panu Markowi Długozimie,
Dyrektorowi TCKiS panu Adamowi Wazowi,
Firmie Kulik pani Zenobii Kulik,
Firmie pana Adriana Bergiela,

Niech Ci się spełnią pragnienia,
Niech słonko zawsze Ci świeci
Przyjmij te skromne życzenia,
Od kochających Cię dzieci.
Z okazji Dnia Ojca

mieszkańcom Jaźwin
za pyszne wyroby
z kwiatu akacji i ciasta.

Jerzemu
Mazurkiewiczowi

Serdecznie dziękujemy
panu Stanisławowi Rudkiewiczowi,
który powoził końmi z bryczką.
Obwoził ludzi po okolicznych
drogach, sprawił im dużo radości.
Panu Marcinowi Dufratowi
za urządzenie pokazu sterowanego
samolotu i samochodu

najlepsze życzenia
śle córka
Iwona z mężem.

Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie
i miłą atmosferę.

Sołtys i Rada Sołecka

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 9
Nagrodę w wysokości 50 zł za
rozwiązanie krzyżówki otrzymuje:

Janina Krysiak
Nagroda do odebrania
w sekretariacie TCKiS.

KUPON KRZYŻÓWKOWY
dwutygodnika NR 10(34)
imię i nazwisko

telefon

Wielu chwil radości,
aby każdy dzień był
dla Ciebie przygodą
i powodem do dumy.
Z okazji Dnia Ojca

Eligiuszowi
Zaczyńskiemu
najszczersze życzenia składają:
Klaudiusz i Remigiusz
z małżonkami oraz
Małgorzata z mężem

sport
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Czterdziestolecie Sparty Skarszyn
W dniu 30 maja pomimo niekorzystnej pogody odbył się jubileusz Sparty Skarszyn. Symboliczna uroczystość po zakończeniu
ligowego spotkania, miała bardzo podniosły wydźwięk, przekazano dyplomy dla zasłużonych, upamiętniające ich wkład
w funkcjonowanie klubu. Wręczono również honorowe odznaczenia dla najbardziej zasłużonych ludzi związanych z LZS
Spartą Skarszyn.
Zarząd klubu sportowego
Sparta Skarszyn na czele z jego
prezesem Kamilem Ankierem
oraz jego prawą ręką Robertem
Jachym, postanowił z okazji 40-lecia klubu uhonorować byłych
działaczy, trenerów i piłkarzy
odznakami „Honorowymi” LZS,
oraz dyplomami podziękowań.
Zarząd klubu pragnie również
serdecznie podziękować sponsorom i kibicom, bez których funkcjonowanie klubu, nie było by
możliwe. Zachęcamy również do
czynnego udziału w życiu klubu.
Zapraszamy do odnowionej sekcji
szachów. Szachistów szkolą Pan
Marian Kwieciński – wielokrotny
Mistrz Polski, mieszkaniec Skarszyna oraz pan Mariusz Perczak.

Telefon kontaktowy 502-518-452. Warto również wspomnieć
o drużynie piłkarskiej dzieci,
stworzonej przez Jana Janusiewicza, a prowadzonej obecnie przez
Krzysztofa Nowaka. Duża popularnością zyskał również aerobik
pań oraz nordic walking.
Podziękowanie za prowadzenie treningów oraz wieloletnią
grę w LZS Sparta Skarszyn dla:
Wiesław Hawryliszyn; Bernard
Sułek; Władysław Tronina; Jerzy
Kita; Antoni Nowak; Wojciech
Nowak; Jerzy Wojtasik – obecny
trener
Za wieloletnią grę w klubie
uhonorowani zostali: Zatka Henryk; Biegański Jan; Biegański
Henryk; Sułek Zbigniew; Korus
Henryk; Korus Zbigniew; Madaliński Zbigniew; Brzeziński
Henryk; Grzeżułkowski Wiesław; Nowak Antoni; Melkowski
Waldemar; Czarny Jerzy; Gliszczyński Sławomir; Biłyk Jan;
Pilc Andrzej; Szostak Kazimierz;
Sobieraj Ryszard; Sobieraj Paweł;
Sobieraj Krzysztof; Sobieraj Mirosław; Kucharski Rafał; Chorzępa Ryszard; Chorzępa Andrzej;
Kusiak Bogdan; Janusz Andrzej;
Szturyło Marek; Woźnica Marek;

Duży sukces młodych siatkarek
LIDIA ROJEWSKA

Młode siatkarki „Gaudii” w weekend 8-9 czerwca uczestniczyły
w półﬁnałach Mistrzostw Polski w Tychach. Do tego Turnieju
zakwaliﬁkowało się osiem najlepszych drużyn z eliminacji poszczególnych województw, które
odbywały się w kwietniu.
Nasza drużyna po bardzo wyrównanych i ciężkich meczach
ze Schlichtingową, Kluczborkiem
i Zawierciem awansowała do półﬁnału, gdzie spotkała się z druży-

ną z Wodzisławia – faworytami
Turnieju. Niestety, choć nasze
dziewczęta podjęły wyrównaną
walkę, przeciwnik okazał się lepszy. O zwycięstwie zadecydowały
bardzo silne ataki przechodzące
nad niższymi dziewczętami z naszej drużyny. Ostatecznie „Gaudia” uplasowała się na bardzo dobrej trzeciej pozycji w turnieju.
Skład zespołu: Patrycja Zaraza,
Marlena Filip, Kinga Mamrot,
Patrycja Kluga, Sylwia Oastasiuk,
drużynę przygotowywała i prowadziła pani Lidia Rojewska.

Deichmann Minimistrzostwa w Piłce Nożnej
Przez kilka kolejnych tygodni
we wrocławskich eliminacjach
turnieju piłkarskiego Deichmann
Minimistrzostwa drużyna chłopców z SP Nr 3 w Trzebnicy prowadzona przez Pawła Wolskiego
i wspierana przez Janusza Pancerza dzielnie walczyła o udział
w ﬁnałach. Chłopcy spisywali się
w rozgrywkach grupowych znakomicie, przez przypadek zajmując dopiero piąte miejsce. Nieste-

ty, w jednej szesnastej ﬁnału los
był dla nich mało łaskawy, zagrali
z drużyną Śląska Wrocław, która
nie pozwoliła im przebrnąć do
fazy ćwierćﬁnałowej. Chłopcy
grali w składzie: Mikołaj Łuszczyński, Aleksander Sliwiak,
Szymon Śródka, Filip Rojewski,
Wiktor Natowski, Kacper Bona,
Maciej Wójcik, Krzesimir Kurczak, Jaś Wolski i Jakub Pancerz.
(panc)

Woźnica Roman; Grzeżułkowski
Zbigniew; Chmielewski Bogdan;
Krupa Tomasz; Korgól Jacek; Jagódzki Tomasz; Zimkowski Waldemar; Pilc Dariusz; Janowski Janusz; Nowacki Paweł; Rokita Jan;
Śliwka Andrzej; Kasprolewicz
Karol; Bisikiewicz Paweł; Gliszczyński Grzegorz; Gliszczyński
Robert; Paliński Daniel; Paliński
Henryk; Szponarski Bartłomiej;
Szponarski Dawid; Szostak Paweł; Grzeżułkowsi Piotr; Grudzień Rafał; Grudzień Damian;
Hawryliszyn Henryk (sekcja
szchowa); Stonoga Zdzisław; Kapera Zbigniew; Marek Mariusz;
Janusiewicz Jan; Skura Jan; Długosz Jan; Szymczyk Krzysztof.
Brązową Honorową Odznakę otrzymali: Jachym Robert;
Chmielewski Dawid; Kożuszek
Jarosław; Marek Adrian; Marek
Łukasz; Kotwicki Jarosław; Melkowski Marcin; Janusz Sebastian;
Miklas Piotr; Koziara Piotr; Burak Paweł; Nowak Krzysztof; Sobieraj Bartłomiej.
Srebrną Odznakę LZS otrzymali: Nowak Wojciech; Nowak Tomasz; Gliszczyński Robert; Gliszczyński Grzegorz; Kasprolewicz
Karol; Ankier Kamil; Szostak

Klub Sparta Skarszyn wyraża szczególne podziękowania prezesowi Kamilowi
Ankierowi.

Kazimierz
Złota Odznaka LZS traﬁła do:
Marczak Dariusz; Janusiewicz
Jolanta; Szydełko Danuta; Nowak
Antoni.
Uczestnicy Turnieju Szachowego
– Dzieci: Przysiężny Aleksander;
Przysiężny Wiktor ; Świdziński
Dominik; Wajman Przemysław;
Wajman Jakub; Mazurek Dorian;
Mazurek Weronika; Dyszyński
Korneliusz; Grzeżułkowska Marysia; Grzeżułkowski Maciej.
Sponsorzy: Zbigniew Sidorowski – dyrektor przedsiębiorstwa

„Agro-Beta” Skarszyn; Dominika
Sopalska oraz Robert Wojtasik
– ﬁrma Posadzki Betonowe; Andrzej Łysoń – Firma „Atej” Głuchów Górny; Józef Chmielewski
– Firma „Jola”; Gmina Trzebnica
– Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima.
Wszystkim dziękujemy!
Zarząd Sparty Skarszyn
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Podwodny świat – AQUA BATTLE 2013

Była to już druga edycja Aqua
Battle, która odbyła się w Trzebnicy. Na oﬁcjalnym otwarciu
turnieju uczestników przywitał
wiceburmistrz Jerzy Trela. W zeszłym roku, podobnie i w tym,
honorowy patronat objął nad całą
imprezą burmistrz Marek Długozima. Patronat medialny nad
wydarzeniem - Panorama Trzebnicka oraz Radio Wrocław, które
transmitowało mecz.
Kibice mieli możliwość śledzenia
rywalizacji w holu basenu, gdzie
były zainstalowane ekrany transmitujące zapis kamer umieszczonych w basenie. Wizualna relacja
podwodnej gry na ekranach zapierała widzom dech w piersiach.

Jak w rodzinie

W zawodach uczestniczyło dziewięć drużyn z całego kraju. Dla
większości uczestników trzebnicki turniej był drugą wizytą w tym
miejscie, i po raz drugi byli nim
zauroczeni, jak również wysokim poziomem imprezy. – Mamy
świadomość, że podwodny hokej
jest dość nietypową dyscypliną
sportu, ale z roku na rok mamy
coraz więcej graczy i fanów.
W naszej drużynie są już cztery

śmy o każdy punkt – opowiada
Wojciech Marć, kapitan Aquarius
Dębica. - Bardzo podoba nam
się wasze miasto. Mieszkacie
w pięknym miejscu i potraﬁcie
to wykorzystać i macie się czym
chwalić. Należy się tutaj pochwała waszemu burmistrzowi, widać
na każdym kroku, że jest dobrym
gospodarzem i rozumie wasze
potrzeby – dodaje kapitan.

debiut. – Dzisiejszy turniej był dla
nas wielkim sprawdzianem, naszych umiejętności i możliwości.
Mamy świadomość, że jesteśmy
raczkującym zespołem, ale uczymy się od najlepszych i walczyli-

Triumf trzebnickiej hydry

Po całym dniu podwodnej walki, nadszedł czas na ﬁnał. Ostatnie minuty turnieju należały do
Trzebnickiej Hydry i Bałtyckich
Fok II. Finaliści pokazali najwyższy poziom gry, wykorzystując
każdą okazję do przejęcia krążka i strzelenia bramki. Po ośmiu

minutach zaciekłej walki okazało
się, kto jest najlepszy! Trzebnicka Hydra, tym razem pokonała
swojego największego przeciwnika. Gratulacjom nie było koń-

Polonia trzynasta na koniec sezonu

Zakończył się sezon 2012/2013 w III lidze dolnośląsko-lubuskiej. W ostatnim spotkaniu TSSR Polonia zremisowała na Stadionie Miejskim FAIR PLAY ARENA w Trzebnicy
z Motobi Bystrzyca Kąty Wrocławskie 1-1. Biało-niebiescy zakończyli zmagania ligowe na 13. pozycji. Czy „trzynastka” okażę się szczęśliwa i da utrzymanie okaże się
w najbliższych dniach.
KAMIL KWAŚNIAK

Decydująca dla końcowego
układu tabeli była 29. kolejka.
Poloniści przegrali na wyjeździe
z Lechią Dzierżoniów 2-4. Jednocześnie swoje spotkanie wygrało Motobi, remis zaliczyła nasza
imienniczka ze Świdnicy, a porażki zanotowały Sprotavia i Orzeł
Ząbkowice Śląskie. Tym samym
stało się jasne, że bez względu na
rozstrzygnięcia ostatniej kolejki nasza drużyna uplasuje się na
trzynastej pozycji w tabeli, na koniec obecnego sezonu. Mecz 30.
kolejki z Motobi Kąty Wrocławskie był więc spotkaniem wyłącznie o prestiż. Jednak od początku
gry było widać, że nikt tu nie odpuści. W szóstej minucie świetną
okazję do strzelenia gola miał Jakub Jakóbczyk, jednak w sytuacji
sam na sam traﬁł prosto, w dobrze wychodzącego bramkarza
z Kątów Wrocławskich, Macieja
Zdrojewskiego. W odpowiedzi
minutę później goście przeprowadzają szybki kontratak, ale strzał
Piotra Janusza świetnie broni
Karol Buchla. Niestety dla gospodarzy trzy minuty później napastnik Motobi był już skuteczny.
Akcja prawą stroną boiska. Dośrodkowanie w pole karne, a tam
na piątym metrze niekryty Piotr
Janusz nie miał najmniejszych

problemów z umieszczeniem futbolówki w siatce naszej bramki.
Prowadzenie wyjazdowe najwyraźniej usatysfakcjonowało zespół
z Kątów Wrocławskich, ponieważ
po bramce wyraźnie spuścił on
z tonu. Gra toczyła się głównie
w środku pola. Ataki z obu stron
palił na panewce. Tak było do 24.
minuty, kiedy to w polu karnym
faulowany był Rafał Miazgowski. Sędzia bez wahania wskazał
na jedenastkę. Do piłki podszedł
Adrian Bergier i pewnym strzałem pokonał golkipera Motobi
Zdrojewskiego. Nasz napastnik
skutecznie wykonywał jedenastkę również tydzień wcześniej
w Dzierżoniowie, gdzie strzelił
obie bramki dla Polonii. Po wyrównaniu gra znowu się uspokoiła. Akcje toczyły się głównie
w obrębie środka boiska. Żaden
z zespołów nie był w stanie przeprowadzić skutecznej akcji. Pod
koniec pierwszej odsłony spotkania, w 40. minucie z boiska zszedł
38-letni Maciej Zdrojewski dla
którego był to pożegnalny występ
w barwach Motobi. Zawodnicy
pożegnali schodzącego z murawy
zasłużonego piłkarza brawami
tworząc szpaler. Licznie przybyli na trzebnicki stadion kibice
zgotowali mu owację na stojąco.
W jego miejsce pojawił się młody, niespełna siedemnastoletni
Damian Anisimowicz. W pierw-

fot. Edyta Bąk

15 czerwca w Trzebnickim Parku Zdrój królował hokej podwodny. Wszyscy fani tej nietypowej dyscypliny sportu, mieli
okazję uczestniczyć w prestiżowym turnieju. Trzebnicka Hydra i tym razem udowodniła,
że jest niepokonana zdobywając
najwyższe miejsce na podium.

kobiety, które walczą ostro i są
twardymi zawodniczkami. A dzisiejsza impreza jest wspaniałą
okazją do spotkania znajomych
i zmierzenia się z godnymi przeciwnikami. Tak naprawdę jesteśmy jedną wielką rodziną, takie
imprezy bardzo nas integrują
i są okazją do wspaniałej zabawy
– podkreśla Jarosław Bryła z Bałtyckich Fok.
Wydawać by się mogło, że podwodny hokej jest jeszcze zbyt mało
znaną dyscypliną sportu. Nie do
końca jest to prawda. W zeszłym
roku, w turnieju do walki stanęło
sześć drużyn, w tym, aż dziewięć
zespołów. Przykładem jest drużyna Podkarpacie Dębica, która powstała w grudniu 2012 roku i na
trzebnickim basenie miała swój

fot. Krzysztof Maczkowiak

EDYTA BĄK

szej połowie na uwagę zasługuje
jeszcze rajd Jakuba Psiurki prawą
stroną boiska z 43. minuty. Nasz
młody wychowanek był jednak
faulowany na wysokości pola
karnego, a ze stałego fragmentu
gry niestety nie udało się zrobić
dobrego użytku. Pierwsza połowa
zakończyła się remisem.
Od początku drugiej połowy obaj trenerzy zrobili roszady
w składzie. Na placu gry pojawili
się w Polonii: Adam Miazgowski,
a u gości Radosław Parada i Marcin Nowak. Zarówno szkoleniowiec gości Marcin Foltyn, jak i trener trzebniczan Piotr Adamczyk,
liczyli że świeże siły rozruszają
nieco senną grę obu zespołów.
Jednak nic takiego się nie stało.
Jedyną dobrą okazję w pierwszym kwadransie po przerwie
miał Marcin Waliszczak, który
chytrym strzałem sprawił wiele
problemów młodemu debiutantowi w bramce zespołu z Kątów
Wrocławskich. Generalnie jednak mecz toczył się w słabym
tempie. Widać było, że upał daje
się we znaki zawodnikom. Trenerzy systematycznie wpuszczali na
boisko nowych zawodników, ale
nie wiele to zmieniło w obrazie
gry. Motobi praktycznie nie zagrażało naszej bramce. Poloniści
raz postraszyli rywali. W 83. minucie ładna kombinacyjna akcja,
ale goście wybraniają strzał i do-

Pierwsze miejsce wywalczyła TRZEBNICKA HYDRA. Puchar wręcza prezes Zdroju D. Drukarczyk .

ca, przegrane Foki zachowały się zmęczenia, zawodnicy świętowabardzo fair, serdecznie gratulując li do późnych godzin nocnych.
zwycięzcom wygranej.
W atmosferze wielkiej serdeczNa zakończenie turnieju wszyscy ności, jak to w wielkiej rodzinie,
uczestnicy zostali zaproszeni na biesiadowali i już zaczęli odliczać
wspólną zabawę na wyspie przy czas do następnego spotkania.
basenie. W imieniu burmistrza
prezes Trzebnickiego parku Wodnego Zdrój Dariusz Drukarczyk,
wręczył wszystkim
uczestnikom statu- WYNIKI ZAWODÓW
etki, a zwycięzcom I miejsce
HYDRA TRZEBNICA
z trzech pierwszych
BAŁTYCKIE FOKI II
miejsc puchary i me- II miejsce
dale. – Gratuluję III miejsce
BAŁTYCKIE FOKI I
wszystkim uczestWALENIE SIEMIANOWICE
nikom Aqua Battle IV miejsce
wygranej, dziękuję V miejsce
AQUARIUS BEŁCHATÓW
wam za wspaniałe VI miejsce
PIRANIA WROCŁAW
widowisko sportowe. Osobiście, je- VII miejsce ORKA GDYNIA
stem pełen podziwu VIII miejsce HYDRA TRZEBNICA II
dla waszej niesamoAQUARIUS DĘBICA
witej wytrzymałości IX miejsce
i walki z ciężkim KRÓL STRZELCÓW:
przeciwnikiem, jaI
BARTOSZ KEMPA - HYDRA TRZEBNICA
kim jest woda.
MICHAŁ SAWKO - PIRANIA WROCŁAW
Mimo ogromnego II.
bitkę. Druga połowa nie zmieniła
rezultatu i mecz zakończył się podziałem punktów.
31. zdobytych punktów w 30.
meczach pozwoliło na zajęcie
13. pozycji w tabeli. W momencie oddania gazety do druku nie
wiemy jeszcze czy ta pozycja da
naszej drużynie utrzymanie w III
lidze na następny sezon. Generalnie z ligi spadają trzy drużyny.
Poloniści są na czwartym miejscu
od końca. Niestety, z II ligi do
III spada MKS Oława i dlatego
czwarte od końca miejsce w III lidze może być również spadkowe,
żeby zrobić miejsce dla zespołu
z Oławy. Jednak zawirowania

Karol Buchla, kapitan trzebniczan,
był‚ jedna z najaktywniejszych postaci drużyny Polonii w mijającym
sezonie.

spowodowane przyznaniem albo
nieprzyznaniem klubom licencji na grę zarówno w II jak i III
lidze sprawiają możliwość, że

jednak pozostaniemy w III lidze.
Nie wiadomo również co stanie
się z drugimi drużynami zespołów ekstraklasowych, czy zostaną
włączone do III ligi, czy nie, a jeśli tak to ile drużyn i które? Na
te wszystkie pytania odpowiedź
przyniosą najbliższe dni.
TSSR Polonia Trzebnica 1–1 KS Motobi Bystrzyca Kąty Wrocławskie

Adrian Bergier 25 (k) - Piotr Janusz 10
Żółte kartki: Krzysztof Suchecki
(Polonia) – Paweł Pałys (Motobi)
Skład Polonii: Karol Buchla – Marcin Waliszczak (Wojciech Jankowski 66), Krzysztof Suchecki,
Dariusz Zalewski,Tomasz Szczepek (Adam Miazgowski 46) – Radosław Bella, Piotr Pająk (Patryk
Zieliński 75), Jakub Psiurka (Maciej Fitowski 59), Rafał Miazgowski – Jakub Jakóbczyk, Adrian
Bergier
Rezerwowi: Marek Siemiątkowski,
Dawid Cychol, Jacek Nawrot
Trener: Piotr Adamczyk, II trener: Przemysław Migdał, kierownik: Włądysław Tronina
Skład Motobi: Maciej Zdrojewski (Damian Anisimowicz 40)
– Krzysztof Kotwicki (Radosław
Parada 46), Kamil Pizga, Bartłomiej Ożga, Michał Wróbel - Piotr
Galuś, Kamil Mierzwa, Sylwester
Kurek, Arkadiusz Pawlak (Marcin Nowak 46) – Paweł Pałys (Damian Bagiński 65), Piotr Janusz
Rezerwowi: Radosław Juchno,
Mateusz Żak, Michał Szewczyk
Trener i kierownik Marcin Foltyn.
Sędziowie: główny: Marcin Grześkowiak; asystent I: Piotr Zapolski;
asystent II: Jarosław Walków.
Cała trójka z zielonogórskiego
Kolegium Sędziów.
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Zawody Pływackie o Puchar Kocich Gór i Doliny Baryczy
Siódmego czerwca na 25 - metrowym basenie Trzebnickiego Parku wodnego „ZDRÓJ” odbyły się pierwsze
międzygminne zawody pływackie o Puchar Kocich Gór
i Doliny Baryczy. Na pływalni zameldowało się 13 szkół
z powiatu trzebnickiego z gmin: Trzebnica, Prusice,
Oborniki, Wiśnia Mała i Zawonia.

Młodzi sportowcy śrubowali swoje życiowe rekordy.

Imprezę rozpoczął uroczysty przemarsz, w takcie którego
każda szkoła, przy wiwatujących
widzach na trybunach, mogła zaprezentować swoich zawodników.
Prawdziwą sportową rywalizacje
było widać w każdym ruchu małych pływaków, którzy przy gorących oklaskach, łamiąc własne
bariery, śrubowali życiowe rekordy. Zawodnicy walczyli, nie tylko
o wyróżnienia indywidualne, ale
również o punktację generalną
dla swoich szkół. Poniżej prezen-

tujemy ogólną klasyﬁkację oraz
wyniki indywidualne najlepszych
trójek w poszczególnych konkurencjach.
W ogólnej klasyﬁkacji najwyższe miejsce na podium uzyskała
Szkoła Podstawowa w Psarach
zdobywając 36 punktów. Drugie
miejsce SP w Szewcach z 30 punktami. Trzecie miejsce przypadło
SP w Krynicznie, która zdobyła
26 punktów. Tuż za podium uplasowała się Szkoła Podstawowa nr
2 w Trzebnicy z 24 punktami oraz

Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy, która wywalczyła 21 punków.
W kategorii wiekowej I-III (konkurencja 25 metrów stylem
grzbietowym dziewcząt) najlepszy czas uzyskała Zoﬁa Idzik z SP
2 w Trzebnicy z czasem 25:69.
Druga na mecie była Karolina
Cholaszczyńska z SP w Psarach
z wynikiem 25:79, trzecia Karolina Jędraszek z SP w Psarach
z wynikiem 26:16.
W kategorii wiekowej I-III (25
metrów stylem grzbietowym
chłopców) najlepszy był Filip
Pokora z SP w Psarach (22:47),
drugi Daniel Kempiszak z SP
w Szewcach (25:31), trzeci Alek
Bieszczad z SP w Krynicznie
(25:56).
W kategorii wiekowej I-III (25
metrów stylem dowolnym dziewcząt) najlepsza była Wiktoria
Wilk z SP w Piotrkowicach
(25:57), drugie miejsce wywalczyła Daria Nowak z SP nr 3
w Trzebnicy (26:12), trzecie Małgorzata Galińska z SP w Krynicznie (26:43).
W kategorii wiekowej I-III (25
metrów stylem dowolnym chłopców) najlepszy wynik zdobył Filip
Pokora z SP w Psarach (19:94),
drugie miejsce wywalczył Daniel Kempiszak z SP w Szewcach
( 20:72), trzecie Dominik Bieszczad z SP w Krynicznie (24:12).
W kategorii wiekowej IV-VI
(25 metrów stylem grzbietowym

dziewcząt) najwyższe podium
zajęła Dominika Adach z SP
w Psarach (22:47), drugie miejsce Julia Witwicka z Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Trzebnicy (22:50), trzecie Aleksandra
Maczuga SP nr 3 w Trzebnicy
(22:91).
W kategorii wiekowej IV-VI
(50 metrów stylem grzbietowym
chłopców) najlepszy czas 45:40
uzyskał Wojciech Mielnik SP
w Psarach, drugie miejsce Grzegorz Paruzel SP nr 2 w Trzebnicy
(47:00), trzecie Łukasz Bednarski
SP nr 3 w Trzebnicy (48:75).
W kategorii wiekowej IV-VI
(25 metrów stylem dowolnym
dziewcząt) na pierwszym miejscu
uplasowała się Klaudia Bieszczad
z SP w Krynicznie (18:79), drugie Anna Kitlińska SP w Szewcach (18:91), trzecie Dominika

Zawodnicy walczyli nie tylko o wyróżnienia indywidualne, ale także o punktację generalną.

Turniej Koszykówki Ulicznej - DiTRojt Streetball Cup Vol’’13
Za nami druga edycja Turnieju DiTRojt Streetball Cup Vol”13 rozgrywanego na terenie Trzebnicy. Zawody odbyły
się w niedzielę 16 czerwca na parkingu marketu typu ,,dom
i ogród’’ Bricomarche przy ulicy Wrocławskiej.
KINGA BAUMGART

Już po raz drugi mieliśmy
okazję uczestniczyć w tego typu
imprezie organizowanej na terenie naszego miasta. Podobnie jak
w roku ubiegłym, turniej okazał
się ogromnym sukcesem, przystąpiło do niego 28 drużyn. Podczas
jego trwania, rozegrano łącznie
88 meczy. Zawody rozpoczęły się
punktualnie o godzinie 9.30. System rozgrywek był następujący,
wszystkie zespoły były podzielone na cztery grupy, w których
każdy zespół zmierzył się ze sobą.
Z grupy wychodziły 4 najlepsze
drużyny do fazy play-oﬀ, w której przegrana drużyna odpadała
z turnieju. Uczestnicy biorący
udział w zawodach byli w różnym wieku, dodatkowo wystąpiła także jedna drużyna, w skład,
której wchodziły same dziewczęta. W samo południe rywalizacja
grupowa została przerwana i na-

stąpiło wcześniej zapowiadane
DiTRojt ShowTime, podczas którego wystąpiła drużyna cheerliderek „Wenus”. Dziewczyny dały
niesamowity występ tańca, który
zachwycił widzów i zawodników.
Następnie wystąpiła grupa, która
na co dzień daje pokazy streetballa w całej Polsce. Podczas prezentowanego show, chłopaki udowodnili, że grawitacja dla nich
nie istnieje, prezentując wsady,
których nie powstydziłby się sam
Michael Jordan. Podczas pokazów składających się na DiTRojt
ShowTime, licznie zjawili się kibice, którzy bardzo żywiołowo
reagowali na występy. Ta krótka
chwila przerwy była kwintesencją
wszystkiego, co jest w koszykówce najpiękniejsze.
Po zakończonej fazie grupowej
rozegrano Jucha Beton 3 point
Contest, czyli drużynowy konkurs rzutów za trzy punkty. Zabawa polegała na tym, iż dwóch

Zawodnicy bardzo dużo energii wkładali we wszystkie rozgrywane mecze, nawet te w fazie grupowej.

zawodników rzucało do kosza
a dwóch zbierało i podawało im
piłki. Każda drużyna miała 60 sekund na oddanie jak największej
liczby celnych rzutów za trzy. Do
ﬁnału Jucha Beton 3 point Contest awansowały cztery zespoły
spośród eliminacji. Rywalizację
wygrała trzebnicka drużyna Zadymki Trzebnica, która w nagrodę otrzymała oryginalne trofeum oraz bon o wartości 500 zł
od Prezesa Zarządu ﬁrmy Jucha
Beton Michała Juchy i Mieczysława Łopatki.
Największą atrakcją całego
turnieju okazała się jednak wizyta niezwykłych gości. Do naszego
miasta zawitała grupa koszykarzy,
która uczyniła ze Śląska Wrocław
najbardziej utytułowaną drużynę
w historii polskiej koszykówki.
Podczas DiTRojt Streetball Cup
Vol”13 zjawili się: Mieczysław
Łopatka (pięciokrotny mistrz polski, wice mistrz oraz król strzelców z mistrzostw europy z 1963
roku, czterokrotny reprezentant
Polski podczas olimpiady w Rzymie, Tokio, Meksyku oraz Monachium), który pojawił się z synem
Mirosławem Łopatką, trzykrotnym mistrzem polski w barwach
Śląska Wrocław. Ponadto na turnieju zjawili się Dariusz „profesor” Zelig (siedmiokrotny mistrz
polski, reprezentant polski podczas mistrzostw europy i olimpiady w Moskwie), Jerzy Binkowski (trzykrotny mistrz polski),
Ryszard Prostak (pięciokrotny
mistrz polski, olimpijczyk) a także Radosław Hyży - ikona Śląska
Wrocław, który w obecnym sezonie wywalczył awans do Ekstraklasy z drużyną z Dolnego Śląska.
Do fazy półﬁnałowej turnieju
dotarły cztery drużyny. W pierwszej parze zmierzyli się Calvados

Adach SP w Psarach (19:40).
W kategorii wiekowej IV-VI
(50 metrów stylem dowolnym
chłopców) najwyższe miejsce
na podium wywalczył Kornel
Krzak ze SP nr 3 w Trzebnicy
(40:75), drugie miejsce zajął Tomasz Kempiszak SP w Szewcach
(40:87), trzecie Wojciech Mielnik
SP w Psarach (43:28).
Wszyscy zwycięzcy dostali medale i puchary z rąk zaproszonych
gości reprezentujących władze
poszczególnych gmin. Burmistrz
Marek Długozima nie tylko wręczał nagrody, sam także został
wyróżniony. Z rąk prezesa Parku
Wodnego „Zdrój” Dariusza Drukarczyka otrzymał upominkowy
zegar za wkład w rozwój tej dyscypliny sportu w całym powiecie
trzebnickim.

z drużyną The Hunters, natomiast
w drugiej pojedynek pomiędzy
sobą stoczyli MoTown i Urban
City. Po zaciętych pojedynkach do
ﬁnału awansowali Calvados oraz
drużyna Urban City. Natomiast
w meczu o trzecie miejsce zmierzyli się MoTown z The Hunters.
Drużyna MoTown zajęła trzecie
miejsce i okazała się najlepszą
drużyną Streetball z Trzebnicy,
w skład której weszli: Przemysław Tereniuk, Michał Zych oraz
Bartosz Omiecina. W wielkim ﬁnale turnieju DiTRojt Streetball
Cup Vol’ 13 zwyciężyli uważani
od samego początku za faworyta - Urban City. Dodatkowo

najmłodsza spośród biorących
udział. Dodatkowo specjalną nagrodę w postaci koszulki z podpisem samego Marcina Gortata
otrzymał najmłodszy uczestnik
turnieju. Organizatorzy zadbali również o to żeby uczestnicy
zawodów nie wyszli z turnieju
z pustymi rękami tak więc każdy
z zawodników dostał koszulkę
z oryginalnym logo DiTRojt Streetball Cup Vol’13.
- Jako organizator chciałbym
przede wszystkim podziękować
osobom, które pomogły ten turniej przygotować zarówno od
strony technicznej oraz sportowej, bez ich wsparcia ten turniej
nie mógłby się odbyć. Wsparcie
tych osób było kluczowe co do organizacji turnieju. Mam nadzieję,

Po zakończeniu turnieju i odebraniu nagród wszystkie zwycięskie drużyny pozowały do wspólnego zdjęcia.

lider wrocławskiej drużyny, Artur Grygiel został wybrany MVP
zawodów.
Zwieńczeniem
widowiska
było rozdanie nagród: pucharów
i medali, które zostały wręczone najlepszym drużynom przez
Prezesa Bricomarche - Tomasza
Stangenberga z małżonką, Prezesa Intermache - Beniamina
Ferte wraz z małżonką oraz przez
wice burmistrza gminy Trzebnica - Pana Jerzego Trelę. Ponadto
wręczone zostały nagrody dodatkowe, nagrodzona została najlepsza drużyna dziewcząt, a także

że trzebnicki turniej koszykówki
uliczne DiTRojt Streetball Cup
na stałe zagości do kalendarza
imprez sportowych w Trzebnicy.
Uważam, że impreza ta okazała
się ogromnym sukcesem, ponieważ na parkingu przed Bricomarche zgromadziło się wiele
osób, żeby podziwiać współzawodnictwo koszykarzy w ramach
turnieju. Było to absolutne święto koszykówki. – powiedział na
zakończenie Krzysztof Stangenberg.
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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! Budowlana 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 2020 m2, dom 160 m2, cicha
okolica, pięknie położenie, zbudowany z b. db. materiału do wykończenia. Cena 355 tys. zł. Trzebnica, nr tel.
794538784.
MIESZKANIE 77 m2 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 33 m2 na I piętrze, 2
pokoje w Trzebnicy przy ul. Bochenka.
naprzeciwko Bazyliki Św. Jadwigi tel.
608 872 563.
PIĘTRO W DOMU Pierwsze piętro
przedwojennej willi w Trzebnicy - część
zdrojowa,o pow. 94 mkw., działka 433
mkw, możliwość adaptacji strychu - 68
mkw. Cena 230 tys tel: 513 949 287.
WYNAJMĘ
MIESZKANIE 3 - pokojowe w Trzebnicy, blisko centrum w spokojnej okolicy. tel.693 332 660 ( po godz.17).
MIESZKANIE nowe w Trzebnicy, 2
pokoje, 47 m2, I piętro, Osiedle „Zdrój”
ul. Korczaka. Tel. 693-220-512 .
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE, magazynek, piwnica okolice rynku. Trzebnica. Cena 300 zł tel.609 088 871.
MIESZKANIE 3-pokojowe 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 (47 m2)
po remoncie w 2010 r., w centrum
Trzebnicy (ul.Daszyńskiego), nr tel 697
482 455.
KAWALERKĘ o pow. 54 m2 (po podłodze) na III piętrze, na poddaszu przy
ul. Bochenka 26 (nad Galerią Kwiatów)
tel 607 930 580.
LOKAL USŁUGOWY przy ul. Bochenka 26 (od strony parku) 54 m2 lub
całość 108 m2. tel. 607 930 580.
ZAMIENIĘ
MIESZKANIE Zamienię mieszkanie
37 m2 przy ul. Żeromskiego w Trzebnicy na 3 piętrze na większe z dopłatą.
tel. 696 393 831.

SPRZEDAWCA szuka pracy na terenie Trzebnicy TEL: 601 525 420 (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.
783 835 181.
SPRZEDAWCA szuka pracy na terenie Trzebnicy TEL: 601 525 420
SPRZEDAWCA szuka pracy na terenie Trzebnicy tel:797 253 276.
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM TEL:
601 525 420.

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.
ROWEREK dziecięcy BMX, cena 150
zł, tel. 603 477 855.
ROWER TREX STAR Junior. Cena 150
zł tel 724 121 164 po godz. 17.

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.
Cena 500 zł Kontakt telefon 502 244
871.

bluzeczka w kotwice i bluzeczka
zawiązywana z przodu w delikatne
pasy. Do tego młodzieżowa kurteczka
przeciwdeszczowa. Cena zestawu 50
zł, tel. 691412129.

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 30 zł. Tel. 669
886 997.

ROWER górski, koła 26 cali. Trzebnica
tel.603-28-30-75

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
PRZYCZEPA CAMPING Niewiadów
N-126 na budowę, działkę, stróżówkę.
Cena 950 zł Czeszów tel 783 335 066.

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

ZESTAW UBRAŃ dla chłopca w wieku 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.

ROWEREK DZIECIĘCY. Cena 100 zł
tel. 602 637 562

SAMOCHÓD UAZ 469B terenowy,
na części lub do remontu. Cena 1800zł
Czeszów tel.783335066
ADIDASY NIKE rozm. 38, młodzieżowe, w bardzo dobrym stanie. Cena 60
zł, tel. 693 280 762

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 50 zł. Tel. 691 412 129.

RÓŻNE
MERCEDES-BENZ 2 200 cm3, 1976.
Brak przeglądu i OC, na chodzie, wymaga poprawek. Cena 2 300 zł Czeszów tel.783 335 066.

VOLKSWAGEN Golf III, 1993, benzyna+ instalacja LPG, alufelgi + komplet
opon letnich i zimowych, immobiliser, hak, przebieg 18 8000 km, cena 2
900zł (do negocjacji).Tel. 697 444 665
(dzwonić po 18).
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 800 W, wymiar - 33 cm średnica, 66 cm długość. Cena 100 zł. Tel.
602 637 562.

SPRZEDAM
CHODZIK interaktywny firmy Chicco
z panelem z zabawkami. Standard dobry, cena 100 zł, tel. 663 277 000.
ROWEREK STACJONARNY Mini
BIKE 50 ULTRA fit. Patrz zdjęcie. cena
50 zł, tel 693 086 229.

ŁAWECZKĘ DO ĆWICZEŃ. cena 100
zł. tel 693 086 229.

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

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

ZESTAW UBRAŃ dla chłopca 2-3
latka. Trzy pary spodni dł. 48 cm, dwa
rozpinane sweterki, elegancki koszulo-sweterek oraz trzy t-shirty. Cena 60 zł
za paczkę. Tel. 691 412 129.

UBRANIA DZIEWCZĘCE w roz.2-9

lat, 8 zł za sztukę. Trzebnica, tel.603
283 075.

DAM PRACĘ
POMOC KUCHENNA Przyjmę osobę do pomocy w kuchni w Domu
Wycieczkowym „Zdrój” przy ul. Kościuszki 14/16, tel. 601 050 491.
SPRZĄTANIE Poszukuję osoby do
sprzątania na posesji, w części firmowej oraz mieszkaniowej, Tel. 607 723
072, proszę dzwonić w dniach wtorek,
środa, piątek w godz. 14 -20.
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.

SZUKAM PRACY
PRACOWNIK BIUROWY (księgowość, sekretariat). Wykształcenie wyższe, kurs specjalisty ds. pozyskiwania
funduszy z UE, biegła znajomość jęz.
włoskiego, tel. 724-488-637.
LOGISTYK Absolwent logistyki
przyjmie pracę w ramach stażu tel.
723 396 377.

REGAŁY Nowe regały sklepowe MAGO-METAL. Cena za sztukę 150 zł, tel.
602 637 562.
GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE
PIONEER TS 175, 150W. Cena 80 zł. Tel.
602 637 562 .

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

BUTY NARCIARSKIE Lange TEAM
8 BLACK LB95160 size 26,5 (jeżdżone jeden sezon).tel. 693 332 660, po
godz.17.
BUTY Sprzedam buty damskie nr 38,
skórzane białe, Trzebnica, cena 65 zł,
tel. 693 79 01 06.

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

SZAFKA szklana, stojąca, witrynowa
oraz sofa trzyosobowa i dwa fotele.
tel. 784 462 131.
ZLEWOZMYWAK Tanio, nowy, dwukomorowy biały emaliowany zlewozmywak 80 cm. Cena 180 zł, tel. 785
410 362.
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,

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

tel. 783 335 066.

TORBĘ TRANSPORTER dla zwierząt. Cena 50 zł. tel 693 790 106.
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FOTELIK SAMOCHODOWY, nosidełko Maxi Cosi Cabrio fix, przeznaczony jest dla dzieci do 13 kg, posiada
wkładkę dla niemwląt, daszek. Mam
także dużo markowych ubranek po
synku 0-2 lata, tel. 530 619 436

markową

ODZIEŻ
- DAMSKĄ
- MĘSKĄ
- DZIECIĘCĄ

SKLEP OGRODNICZY

KOLONIA LETNIA

U MIODZIA

USTKA
2013
12 lipca – 25 lipca 2013

ODDAM
SZCZENAIKI 6 szczeniaczków kundelków, 4 pieski i 2 suczki. tel. 530 886
033

55-100 Trzebnica,

KOLONIA LETNIA
JAROSŁAWIEC 2013

E-PALENIE www.bills.pl kiosk BRICOMARCHE

akcesoria, liquidy, grzałki, clearomizery,
ładowarki, baterie, kartomizery...

49 zł liquid 10 ml od 8,99 zł
elektr. nabijarki do tytoniu 129 zł 149 zł
e-pap. od

Możliwość sprowadzenia każdego towaru z naszej strony www.
zapraszamy codziennie w godz. 8-20

kosiarki, podkaszarki,
glebogryzarki, wertykulatory, walce do trawy, opryskiwacze, pilarki, wiertnice
i inny sprzęt ogrodniczy
Trzebnica/ul. Jędrzejowska 51

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

CHEMIA
z NIEMIEC
Trzebnica

ul. Polna
tel.

telefon 600 655 033
a.komur@wp.pl
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71 738 23 32
604 713 173

zapraszamy

BIURO PODRÓŻY

rta na
ofe

Obornicka 41B Trzebnica

535 885 885

Pomagamy osobom po-

szkodowanym w wypadkach.
Sprawdź czy przysługuje ci odszkodowanie.

Obornicka 41B Trzebnica

535 885 885

SALON

UZURI
Rewolucja w odchudzaniu i walce z cellulitem:
MASAŻ PRÓŻNIOWY

LASER sPTF+

kosmetyczno
fryzjerski
- Idealna fryzura
- doskonałe paznokcie
- perfekcyjny makijaż
����������
�����������������

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

/ 88 88 44 530

OSKAR GSM.pl

www.

TELEFONY KOMÓRKOWE
CB RADIA . NAWIGACJE

TWÓJ OSOBISTY

FOTOGRAF
Trzebnica
ul. Bochenka 11

skup . sprzedaż . akcesoria . serwis
Trzebnica
ul. W. Witosa 18
tel. 71 387 48 45
kom. 511 511 011

tel. 71 387 08 69
kom. 796 656 176

www.foto.trzebnica.pl

DWUTYGODNIK SAMORZĄDOWY GMINY TRZEBNICA

egzemplarzy

WYPOŻYCZALNIA
SPRZĘTU
BUDOWLANEGO
i OGRODNICZEGO
--- GREEN ROBOT ---

www.alditur.dobrastronka.pl

se
ten zo

gwarancja cen producenta autoryzowany przedstawiciel

Koszt: 1490 zł
Organizator:
Alditur - Aldona Komur

ps
ajle za

RZUĆ PALENIE!!!

5 sierpnia - 17 sierpnia 2013

n

ul. Kwiatowa 1
tel. 669-822-309

PROMOCJA:

10 000

Trzebnica/ul. Jędrzejowska 51

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

ﬂoks@wp.pl

NAKŁAD

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

tel. 605 115 640

tel. 601-074-413

TELEFON Nokia Asha 300 bez foli
wszystko w zestawie używany 7 dni
bez rys, nie widać śladów użytkownika Cena 230 zł. Tel. 509 092 635
SOLARIUM małe na twarz PHILIPS
HB 170; nowe lampy, cena 30 zł, patrz
zdjęcie, tel 667 743 520

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

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

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

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.

SKUPUJĘ

n!

TORNISTER na stelażu Hannah Montana. Patrz zdjęcie. cena 30 zł. tel 724
121 164 po godz. 17.
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PSS “Społem”

w Trzebnicy posiada do wydzierżawienia: Restaurację

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

PSS “Społem”

w Trzebnicy posiada do wydzierżawienia następujące lokale:
a) 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

ZACHĘCAMY DO
UMIESZCZANIA FISZEK
koszt 12,20 zł netto
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