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Szkolny plac budowy tętni życiem
Z

Dodatkowe pieniądze
dla Trzebnicy
Samorządy, które podpisaly
porozumienie w ramach ZIT
będą mogły liczyć na wsparcie
ﬁnansowe.

Str. 3

początkiem lipca wznowione zostały prace przy budowie nowej siedziby Szkoły
Podstawowej nr 2.
Prace podzielono na 6 etapów,
które realizowane są równolegle
przez wyłonione w przetargu ﬁrmy. Dzięki mniejszym zakresom
poszczególnych etapów prac, do
przetargu mogły stanąć mniejsze,
lokalne przedsiębiorstwa.
Plac budowy tętni życiem. Praca wre. Firmy pracują od świtu
do nocy, by zdążyć z terminem.
Wszystko wskazuje na to, że zdążą oddać budynek w terminie.
Równolegle z pracami przy
Szkole Podstawowej trwa gruntowna przebudowa ulic: 3-go Maja
i Wesołej, zlokalizowanych przy
wspomnianej inwestycji. Tak jak
przy wcześniejszych inwestycjach
drogowych, wymieniana zostaje
cała sieć kanalizacyjna i wodociągowa oraz powstają dodatkowe miejsca parkingowe i nowe
oświetlenie.
Wiecej str. 4

Trzebnickie Centrum
Medyczne ZDRÓJ
Trzebnicka przychodnia zdrowia
została przekształcona w spółkę
prawa handlowego, ze 100-procentowym udziałem gminy.

Str. 10

W elitarnym gronie
Burmistrz M. Długozima otrzymał nominację na członka Centrum Badawczo-Rozwojowego
Samorządu Terytorialnego przy
Uniwersytecie Ekonomicznym.
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Msza św. w TV

Transmisja nabożeństwa z bazyliki

W najbliższą niedzielę, 21 lipca, planowana jest transmisja mszy św. z Bazyliki św. Jadwigi na kanale TV Polonia.
W związku z tym nabożeństwo, które odprawiane jest o godz.
12.30, wyjątkowo w tym dniu odbędzie się o godz. 13.00. Księ-

Cotygodniowe transmisje mszy
świętych odbywają się zgodnie
z podpisanym porozumieniem
pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski i Zarządem TVP S.A.
oraz z zaleceniami Zespołu ds.
Transmisji Mszy Świętych przy
Konferencji Episkopatu Polski,
w skład którego wchodzi przedstawiciel TVP Polonia. O miejscach sprawowania liturgii decydują poszczególni Ordynariusze
Diecezji, którzy przygotowując
plany uwzględniają najważniejsze wydarzenia, które będą mia-

ły miejsce w Kościele Katolickim
w Polsce.
Decyzja o transmisji Mszy św
w telewizji jest odpowiedzią na
religijne oczekiwania Polaków
przebywających w różnych zakątkach świata. Obok walorów
duchowych transmisje prezentują
także piękno polskiej sztuki sakralnej. Każda transmisja odbywa się z innego kościoła. Stwarza
to możliwość prezentowania tradycji i zwyczajów różnych regionów.
[ewe]
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Mszę z trzebnickiej Bazyliki Św. Jadwigi będzie można obejrzeć na całym świecie na kanale TVP POLONIA
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fot. Marcin Mazurkiewicz

ża Salwatorianie zachęcają wszystkich do udziału.

3

trzebnica.pl | facebook.com/trzebnica

Miliard do podziału, również dla Trzebnicy
Czternaście gmin i miast
Dolnego Śląska, wśród których
jest Gmina Trzebnica, podpisało w dniu 9 lipca ważne porozumienie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dzięki temu podmioty, które je podpisały otrzymają do podziału 1 miliard
złotych ze środków unijnych na
nowe inwestycje.
W Sali Sesyjnej Rady Miejskiej
Wrocławia Porozumienie podpisali (tradycyjnie i elektronicznie)
przedstawiciele: Miasta Wrocław,
Miasta i Gminy Jelcza-Laskowic,
Kątów Wrocławskich, Siechnic,
Gminy Trzebnica, Sobótka, Miasta Oleśnica, Gmin - Długołęka,
Czernica,
Żórawina, Kobierzyce, Miękinia, Wisznia Mała i
Oleśnica.
Następnie, w gabinecie prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza odbyła się konferencja
prasowa z udziałem wszystkich
sygnatariuszy
porozumienia,
gdzie wyjaśniono zasady i cele
funkcjonowania ZIT. Zintegro-

wane Inwestycje Terytorialne są
jednym z nowych instrumentów
wprowadzonych przez Komisję Europejską na okres programowania 2014-2020, które mają
przyczynić się do poprawy wykorzystania środków strukturalnych na określonych obszarach.
ZIT mają służyć realizacji zintegrowanej strategii rozwoju danego terytorium.
Jak czytamy na stonie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
- instrument ZIT zakłada delegację części zadań związanych
z wdrażaniem programów operacyjnych (np. wybór projektów,
przygotowanie kryteriów wyboru
projektów etc.) na poziom niższy
niż regionalny (subregionalny lub
lokalny) w celu realizacji zintegrowanych projektów, łączących
działania ﬁnansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Aby realizować
ZIT na obszarach funkcjonalnych
konieczne jest stworzenie partnerstwa reprezentującego dany
obszar.
– Gmina Trzebnica odważnie

Pamiątkowe zdjęcie sygnatariuszy Porozumienia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego
Obszaru Funkcjonalnego.

i konsekwentnie realizuje swoje
inwestycje, posiadając przy tym
wysokie wskaźniki wykorzystania środków ze źródeł zewnętrznych. Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego otwierają

przed nami nowe możliwości pozyskania dodatkowych funduszy
na kolejne przedsięwzięcia. Wraz
z pozostałymi przedstawicielami
gmin i miast Dolnego Śląska chętnie zaangażowałem się w powstanie tego projektu. Jestem przeR
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konany, że ZIT da naszej gminie
realną możliwość dodatkowego
rozwoju – mówi burmistrz Marek
Długozima.
[kas]
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Praca na placu budowy wre
Sześciu wykonawców, praca prowadzona do późnych godzin nocnych i błyskawiczne
tempo – tak wygląda plac budowy przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy. - Choć
ﬁrmy weszły na budowę zaledwie dwa tygodnie temu, widać już efekty – mówi Zbigniew Zarzeczny, naczelnik wydziału techniczno-inwestycyjnego Urzędu Miejskiego. Jest więc szansa na ukończenie prac do końca sierpnia – podkreśla.
Z początkiem lipca wznowione
zostały prace przy budowie nowej
siedziby Szkoły Podstawowej nr 2.
Prace podzielono na 6 etapów, które realizowane są równolegle przez
wyłonione w przetargu ﬁrmy. Dzięki mniejszym zakresom poszczególnych etapów prac, do przetargu
mogły stanąć mniejsze, lokalne ﬁrmy. W efekcie wiele osób z terenu
miasta i gminy znalazło zatrudnie-

Krzysztof Dzwonek z Trzebnicy, na
zagospodarowanie terenu wokół
budynków szkolnych - ﬁrma Brukarstwo Marek Krzak z Trzebnicy,
na dostawę i montaż dźwigów w budynkach szkolnych – ﬁrma ZEMD-Technika Dźwigowa z Trzebnicy.
Elewację wykona ﬁrma MAR-PIS
z Racibiorza, natomiast drogę dojazdową zrobi – ﬁrma Gembiak&Mikstacki z Krotoszyna.
W zakres robót ﬁrmy Art Budownictwo, która prowadzi prace
wewnątrz budynku, wchodzą ro-

typu kosze na śmieci, pojemniki
na papier toaletowy, lustro itp. ma
dostarczyć ﬁrma W&W Design Katarzyna Kaczmarczyk z Katowic za
kwotę nieco ponad 27 tysięcy złotych.
Dywany, gabloty oraz tablice dostarczy PHPU ZUBER Andrzej Zuber z Wrocławia za kwotę ponad 61
tysięcy.
Sprzęt sportowy (m.in. kosze do
gry, piłki, ławeczki, drabinki, ławeczki, itp.) dostarczy rzeszowska
ﬁrma PROFI-SPORT BUDOW-

Wizytacja postępu prac. Od lewej: sekretarz Daniel Buczak, wicedyrektor
SP2 Lidia Piotrowska, dyrektor SP2
Grażyna Kantecka

nie przy dokończeniu, największej
obecnie, gminnej inwestycji.
- Gdy tylko pojawiło się realne
zagrożenie niedotrzymania terminu
zakończenia budowy przez głównego wykonawcę, podjąłem szybkie
i zdecydowane działania, by temu
zaradzić. Odstąpiliśmy od umowy
z dotychczasowym wykonawcą,
przeprowadziliśmy inwentaryzację
wykonanych do tej pory prac i rozpisaliśmy przetargi na 6 głównych
zadań, co pozwoliło na szybkie
wznowienie zatrzymanych robót
– mówi burmistrz Marek Długozima i dodaje: - Dzięki temu zdążymy
zakończyć szkołę jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, choć nie
ukrywam, że zadanie nie jest łatwe.
Aby móc nadzorować na bieżąco
postępy prac, zrezygnowałem z planowanego wcześniej na ten czas
urlopu. Zrobię wszystko co w mojej
mocy, by dzieci i pracownicy Szkoły
Podstawowej nr 2 mogli rozpocząć
rok szkolny w nowej placówce.
Kto, co i kiedy?
Przetarg na dokończenie prac
wewnątrz budynku wygrała ﬁrma
Art Budownictwo z Bielan Wrocławskich, na wykonanie dachu na
budynku Szkoły Muzycznej I i II
stopnia oraz SP 2 – ﬁrma DzwoN

Prace wykończeniowe wewnątrz budynku.

boty wykończeniowe, w tym konstrukcja ścian, suﬁty, posadzki,
stolarka, ślusarka oraz roboty instalacyjne, biały montaż, instalacja
gazowa oraz instalacja centralnego
ogrzewania.
W zakres robót dachowych wykonywanych przez ﬁrmę DzwoN
wchodzą roboty rozbiórkowe, zakup, dostawa, montaż konstrukcji
drewnianej dachu oraz roboty termomodernizacyjne.
Przedmiotem zamówienia ﬁrmy
Brukarstwo Marek Krzak jest wykonanie – chodników, placów, dróg,
ogrodzenia oraz zieleni wokół budynków.
W przypadku MAR-PIS-u, który
wykonuje elewację zewnętrzną są
to: roboty termomodernizacyjne,
wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych, schodów żelbetowych
zewnętrznych oraz oznakowanie
budynku.
Do obowiązków ﬁrmy Zemd-Technika Dźwigowa należy natomiast wykonanie niezbędnych
robót budowlanych oraz montaż
windy osobowej i towarowej w SP2
i Szkole Muzycznej.
To nie wszystkie ﬁrmy zaangażowane w inwestycję. Sprzęt szkolny
R
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NICTWO za sumę 24,5 tys. zł. Natomiast P.H.P. AKMA Zbigniew
Podstawski z Niedomic wyposaży
szkołę za ponad 243 tysiące w meble
szkolne, meble biurowe i zestawy
meblowe. Wyżej wymieniony sprzęt
ma traﬁć do szkoły do 20 sierpnia.
Dostawą i montażem platformy
przyschodowej do transportu osób
niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich zajmie się z kolei ﬁrma
handlowa Artmed J. Sienkiewicz,
A. Kęsy spólka z Tomaszowa Mazowieckiego za kwotę 66 741 zł. Termin realizacji zamówienia upływa
25 sierpnia.

Trzebnicki przedsiębiorca Marek Krzak (w środku) podczas szczegółowych
ustaleń dotyczących realizowanych prac z burmistrzem i pracownikami Urzędu
Miejskiego.

jego ﬁrma jest specjalistą od spraw
trudnych –mówi naczelnik.
Jeden z właścicieli ﬁrm pracujących na budowie, Marek Krzak
z Trzebnicy dodaje z kolei, że dobrym pomysłem jest podział dużej inwestycji na kilka mniejszych
przetargów, co spowodowało, że
udział w nim mogły wziąć nie
tylko gigantyczne konsorcja, ale
mniejsze ﬁrmy budowlane. - Dokończenie inwestycji w dużej mierze powierzono lokalnym ﬁrmom.
Dzięki temu ludzie z tego terenu
mają pracę. Ponadto materiały zamawiamy w miejscowych sklepach
i zakładach, dając tym samym zrobić innym. W większości jesteśmy
mieszkańcami trzebnickiej gminy,
dlatego tym bardziej zależy nam na
terminowym ukończeniu tej inwestycji – podkreśla.
Termin ukończenia przyległego
do szkoły podstawowej budynku
szkoły muzycznej został przesunięty na następny rok, jednak jeszcze
teraz trwa kompleksowa wymiana

Na placu tętni
Plac budowy tętni życiem. Praca wre. Firmy pracują od świtu do
nocy, by zdążyć z terminem. - Na
szczęście ﬁrmy mogą pracować równolegle, nie wchodząc sobie w drogę
i nie przeszkadzając – mówi Zbigniew Zarzeczny. - Art Budownictwo prowadzi roboty jednocześnie
na parterze i najwyższej kondygnacji. W ten sposób prace idą szybko
i pracownicy nie muszą czekać na
siebie. Na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Zresztą, jak twierdzi
właściciel ﬁrmy Art Budownictwo,
K
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pokrycia dachowego.
Równolegle z pracami przy Szkole Podstawowej trwa gruntowna
przebudowa ulic: 3 Maja i Wesołej,
zlokalizowanych przy wspomnianej inwestycji. Tak jak przy wcześniejszych inwestycjach drogowych,
wymieniana zostaje cała sieć kanalizacyjna i wodociągowa oraz powstają dodatkowe miejsca parkingowe i nowe oświetlenie.
Przypomnijmy. Jeszcze niedawno prorokowano, że ﬁrmy, które wygrały nowo ogłoszone przetargi nie
będą mogły wejść na plac budowy,
bo poprzedni wykonawca wszedł na
drogę sądową i wnioskował o zabezpieczenie budowy, by biegły mógł
przeprowadzić oględziny. W dniu
15 lipca do gminy wpłynęło pismo
z Sądu Rejonowego w Trzebnicy
I Wydział Cywilny, w którym sąd
zawiadamia, że wyznaczona na 21
sierpnia na godz. 9.30 sprawa została odwołana.
Agnieszka
Pruszkowska-Jarosz

trzebnica.pl | facebook.com/trzebnica
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Wsparcie dla gminnej „perełki”
Wszystko zaczęło się od
sporu sąsiedzkiego o miedzę.
Właściciel posesji graniczącej
z działką Mariana Kowalskiego z Marcinowa napisał pismo
do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego, że
część rozbudowanego Muzeum Ludowego postawiona
jest niezgodnie z prawem. Po
zbadaniu sprawy inspektor
zadecydował, że albo pan Marian zdemontuje dobudowaną część, albo ją zalegalizuje
wnosząc opłatę w wysokości
25 tysięcy złotych. Sąsiada reprezentuje prawnik Jan Darowski, będący jednocześnie
opozycyjnym radnym Rady
Miejskiej. Pan Marian nie ma
swojego prawnika. Po prostu
nie stać go na niego.
Robi to co kocha i to najlepiej
jak potraﬁ. Gromadzi pamiątki, eksponaty i wszystko to, co
odzwierciedla lokalną kulturę. Mało tego, dzieli sie tym

wszystkim z innymi. Muzeum
prowadzi od 53 lat i ma w swoich zbiorach ponad 4 tysiące
eksponatów.
Doceniając wkład pracy
i wieloletnie zaangażowanie
założyciela na rzecz kultywowania ludowej tradycji oraz
promocji trzebnickiej gminy,
burmistrz Marek Długozima
podjął decyzję o wsparciu dalszego działania muzeum.
-Widząc zaangażowanie pana
Mariana i jego rodziny w kultywowanie tradycji ludowych,
prowadzoną edukację oraz
promocję gminy wśród niezliczonych gości muzeum,
podjąłem decyzję o wsparciu
prowadzonej
działalności,
ponieważ jestem zbudowany
postawą i determinacją, z jaką
pan Marian poświęca się na
rzecz pracy w muzeum. Jego
pasja i zamiłowanie do ludowej tradycji stała się sposobem
na życie i sprawiła, że każdy,

Ludzie listy piszą

Mam nadzieję, że może
w tym średnim pokoleniu zachowało się trochę patriotyzmu. Czy tylko my seniorzy
szanujemy, to co mamy? Przeżyliśmy z tą Polską złe i dobre
czasy. Myśmy ją z gruzów budowali i kochamy ją. Tylko koR
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Dnia 11 maja 2013 roku seL
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Marcinowo 2 / 55-100 Trzebnica / Tel. 71/387 01 09

Podpisanie umowy o wsparciu działalności muzeum. Od lewej: burmistrz Marek Długozima, Marian Kowalski, skarbnik
gminy Barbara Krokowska i kierownik referatu komunikacji społ. i PR - Jakub Szurkawski.

kto odwiedził jego muzeum,
wyniósł stąd wiedzę, której
nie dowie się z żadnej książki
czy internetu – powiedział po
podpisaniu umowy burmistrz.
Ludowe Muzeum w Marcinowie jest bez wątpienia „perełką”
na mapie atrakcji w trzebnic-

kiej gminie. Doceniają to turyści i wycieczki z kraju i świata.
Przez cały okres działalności
przez Muzeum w Marcinowie
przewinęły się dziesiątki tysięcy odwiedzających!
Do promocji tego miejsca
przyczyniło się również zwy-

cięstwo syna pana Mariana
– Tomka Kowalskiego, w jednej z edycji muzycznego show
„Must Be The Music”, emitowanego przez TV Polsat.
[jos]

Do Pana Burmistrza i współpracowników

chać ją jest nam coraz trudniej.
Dziś staliśmy się dla niej ciężarem, dziś jest krwiożerczy kapitalizm – kocha się pieniądze
i po trupach do władzy. Proste sprawy, dla prostych ludzi
stają się nie do rozwiązania.
Chcecie, żebyśmy brali udział
w wyborach, a my nie wiemy
czy ten, kto pięknie obiecuje,
spełni swoje obiecanki, czy
zadba tylko o siebie. To takie
wyrażenie swoich uczuć, to co
czujemy.

Staraj się najlepiej przeżyć
każdy dzień, czuj jak przepływa życie, zatrzymaj się, posłuchaj, przyjrzyj się temu co cię
otacza. Zdawaj sobie sprawę
z tego, co widzisz, słyszysz,
dotykasz. Nie żyj tak jakbyś
był opakowany watą.

Dla zainteresowanych odwiedzeniem tego niezwykłego
miejsca podajemy dane teleadresowe:

M
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niorzy klubu „Humorek” ze
Żmigrodu odwiedzili muzeum
Pana Mariana Kowalskiego
w Marcinowie koło Trzebnicy.
Było chłodno, padał deszcz,
mieliśmy kwaśne miny, ale
po przekroczeniu progu sali
przywitał nas uśmiechnięty
naczelnik Józef Piłsudski i nasze buzie też się uśmiechnęły.
To była sala Piłsudskiego i jego
żołnierzy. Piękne orły, szabelki, obrazy i wszystko pachniało Polską. Pan Marian zagrał
nam na przywitanie przepiękne stare pieśni, a myśmy
podśpiewywali. Opowiadając
przekazywał nam historię naszej dawnej i dzisiejszej Polski,
oczy zachodziły łzami. Był
szczęśliwy, a my z nim w jego
zaczarowanym raju.
Pan Marian jest 76-letnim
emerytem, ale serce ma młode
i gorące do tego co robi. Swoje
muzeum budował sam, wiele
lat, nakładem swoich sił i pieniędzy. A nie wszystko było
mu wolno. Pomagali mu miłośnicy i zbieracze jego pokroju.
[...] Jest tam stary podparty
fortepian, ale jeszcze lubi grać.
Otoczenie jest cudowne, w dole
płynie sobie strumyk z wolna,
R
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przepiękne drzewa, pachnące
kwiaty i czyste powietrze.
Po zwiedzaniu muzeum
- niespodzianka. Po zielonej
murawie doszliśmy do karuzeli, było dużo śmiechu i radości, byliśmy szczęśliwi. Ale
nasze szczęście przerodziło się
w wielki smutek, gdy dowiedzieliśmy się, że pan Marian
walczy o przetrwanie. Bogaty
sąsiad natomiast walczy o miedzę. Nasza polska zaściankowa wojenka. [...] My musimy
najpierw wszystko zniszczyć,
by móc od nowa budować.
Ten[...] człowiek, ma prawdopodobnie silne zaplecze ludzi,
którzy dzierżą władzę i pokażą kto tu rządzi. A może jest
wyjście, my bogaci emeryci,
których od czasu do czasu potrzebują do wyborów, weźmiemy kapelusz i zrobimy składkę
pomagając przeżyć panu Marianowi. Tylko zbieranie z naszych emerytur długo potrwa.
Musimy rozłożyć na raty te 25
tysięcy. Łączymy się w smutku
z panem Marianem i prosimy
o pozytywne załatwienie tej
sprawy, o danie mu spokoju,
niech dożyje swoich lat, ciesząc
się swoim rajem. A naczelnik
K
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Piłsudski na jednym z obrazów bardzo się martwi, że jego
rodakowi dzieję się krzywda.
Napisałam to z głębi swojego serca i Związek zgadza się
z tymi słowami. Bardzo nam
smutno.
Panie Burmistrzu patrzę
na Pana zdjęcie i czytam, że
jest pan bardzo zapracowany.
Ja też jestem zapracowana. Jestem starsza osobą, mąż już nie
żyje, muszę radzić sobie sama,
bo dzieci też nie ma w pobliżu.
Teraz nie wiem kiedy minął
czas. Myśli się więcej sercem,
sumieniem. Napisałam list,
choć teraz się listów nie pisze,
a szkoda. [...]
Dobrze Panu z oczu patrzy,
więc życzę Panu jak najmniej
kłopotów a dużo radości i pomyślności w pracy.
Najlepszy sposób na sprawowanie władzy to wsłuchać
się w głos ludzi.
Imię i nazwisko
do wiadomości redakcji
Żmigród 25 czerwca 2013
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Niebawem rozpoczną się prace na ul. Daszyńskiego
Najwcześniej pod koniec lipca ruszy budowa
deptaka na ul. Daszyńskiego. Uzależnione jest to
od ukończenia prac przy ul. Żołnierzy Września.
Tamtędy między innymi ma przebiegać tymczasowa organizacja ruchu.
Wykonawca najprawdopodobniej na plac budowy wkroczy
1 sierpnia. Zmian terminu
rozpoczęcia inwestycji ma
związek z przygotowaną tymczasową koncepcją organizacji
ruchu. Po wyłączeniu części
ul. Daszyńskiego ruch zostanie przekierowany m.in. na ul.
Żołnierzy Września. Ulica ta,
zgodnie z harmongramem ma
byc ukończona do końca lipca.
Jak wynika z dokumentacji
dotyczącej zmiany organizacji
- ruch zostanie przekierowany na ulicę Kościelną i przebudowywaną ulicę Żołnierzy
Września (z wprowadzoną
nową dwukierunkową organizacją ruchu docelowego) oraz
częściowo na ulicę Głowackiego, Wałową do ul. Marcinkowskiej i do ronda na skrzyżowaniu Żołnierzy Września
i Obornickiej.
Projektowana
organizacja
ruchu wprowadza zmiany
w kierunku ruchu na ulicach
jednokierunkowych Sienkiewicza, Kościelnej i 3-go Maja
i zmienia kierunek przejazdu
na odwrotny do dotychczas
funkcjonującego. W związku
z tym zostaną wprowadzone
oznakowania ulic: Kościelnej
i Obrońców Pokoju bez zmiany
przebiegu ciągów głównych.
W pierwszym etapie prac na
ul. Daszyńskiego ruch pieszych
planowany jest istniejącym

chodnikiem ulicy Daszyńskiego po południowo-wschodniej stronie oraz wydzielonym
pasem o szerokości 1,5 m od
strony budynków po stronie
północno-zachodniej.
Dla minimalizowania utrudnień dla mieszkańców w streﬁe
prac, odcinek zamykanej ulicy
zostanie podzielony na podetapy. Rozpoczynanie następnego etapu ma następować po
zakończeniu wcześniejszego.
Po zrealizowaniu prac po północno-zachodniej części ulicy,
ruch pieszych zostanie przeniesiony na wykonaną wcześniej część a prace zostaną
wykonane na wcześniej pozostawionym ciągu. Mieszkańcy
kamienic przyległych do strefy
robót mają możliwość przemieszczania się poza strefą robót, gdyż kamienice posiadają
wyjścia na podwórka .
Dostawa towarów, których nie
da się dostarczyć od strony zaplecza, będzie musiała się odbywać w streﬁe prac w uzgodnieniu z kierownikiem budowy
lub majstrem nadzorującym
roboty budowlane. Wykonawca przebudowy drogi będzie
współpracował z właścicielami
lokali i udostępniał im dojazd
lub dojście w celu wykonania
zaopatrzenia.
[paj]
Zanim ruszą prace przy budowie deptaka, musi zostać dokończona ulica Żołnierzy Września. Tam bowiem ma być skierowany ruch pojazdów.
R

E

K

L

A

M

A

8

kulturaisport.trzebnica.pl | facebook.com/trzebnicakulturaisport

Sąd orzekł – studium gminy zgodne z prawem
Klub Radnych „Trzebnica ponad podziałami” złożył skargę do wojewody na „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebnica”. Ten z kolei przekazał sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
17 lipca sąd oddalił skargę uznając tym samym, że dokument jest sporządzony zgodnie z prawem.
Przypomnijmy. W połowie października ubiegłego
roku do wojewody Aleksandra Marka Skorupy wpłynęło
pismo sygnowane przez Klub
Radnych „Ponad podziałami”,
w którym ośmiu opozycyjnych
radnych ( Jan Darowski, przewodniczący, Adam Gubernat,
Paweł Wolski, Wojciech Wróbel, Janusz Szydłowski, Paweł
Czapla, Zenon Janiak oraz nienależący do klubu Karol Idzik)
wnosi uwagi i zastrzeżenia co
do trybu procedowania i podjęcia uchwały. W piśmie czytamy, że radni skarżą się na to, iż
otrzymali materiały zbyt późno, na dodatek na płytach CD,
a to utrudniło zapoznanie się

z nimi. Wskazywali w piśmie
na to, że nie uwzględniono
w studium ich uwag, a załącznik do studium zawiera wykaz zabytków, który nie odpowiada stanowi faktycznemu.
Burmistrz Marek Długozima informował wówczas, że
zgodnie z trybem uchwalania,
projekt studium był wyłożony
do wglądu. Żaden z radnych
w tym czasie nie wniósł żadnych uwag. Po uchwaleniu
przez Radę Miejską studium
zostało przekazane wojewodzie do oceny zgodności
z przepisami prawa. Ten z kolei w terminie ustawowym nie
wniósł żadnych zastrzeżeń
i dokument opublikowany zo-

stał w Dzienniku Urzędowym
Wojewody. I właśnie od tego
momentu studium zaczęło
obowiązywać. Na jego podstawie przyjęto dwa plany zagospodarowania przestrzennego.
Zarówno burmistrz, jak też
przewodniczący rady Mateusz
Stanisz zgodnie twierdzili, że
skarga na studium to destrukcyjne działanie opozycji w Radzie Miejskiej w Trzebnicy.
Skarga ta choć wymierzona
w burmistrza i radnych koalicyjnych, tak naprawdę mogła
zaszkodzić jedynie mieszkańcom krzyżując im plany budowlane na kolejne kilka lat.
Wojewoda skargę przyjął, ale
w skardze skierowanej do WSA

nie uwzględnił uwag radnych,
tylko sformułował swoje zarzuty – a mianowicie miał wątpliwości co do trybu uchwalania
studium. Uznał, że do podjętej
przez RM uchwały o przyjęciu studium należało dodać
jako załącznik ujednolicony
projekt studium z wyróżnieniem wprowadzonych zmian.
Na szczęście Wojewódzki
Sąd Administracyjny stwierdził, że w procedurze uchwalania studium nie doszło do
naruszenia zasad jego sporządzania. W szczególności
nie stwierdził, aby podjęci
uchwały zawierającej ujednolicony projekt studium bez
wyróżnienia projektowanych

zmian było naruszeniem prawa. Uznał argumentację Rady
Miejskiej w Trzebnicy i służb
podległych burmistrzowi, że
dokonana zmiana nie wymagała sporządzenia ujednoliconego projektu studium
z wyróżnieniem zmian, albowiem – po pierwsze - dokument obejmował cały obszar
gminy, a nie jego część, po
drugie – wprowadzone zmiany miały charakter generalny
a nie „pojedynczych ustaleń”.
Agnieszka Pruszkowska-Jarosz

Ulice 3 Maja i Wesoła w remoncie

Remonty ulic wykonywane są kompleksowo - wraz z wymianą sieci wodnej i kanalizacyjnej, chodnikami i oświetleniem.

Równolegle z prowadzonymi
intensywnymi pracami przy budowie Szkoły Podstawowej nr 2,
trwają prace nad kompleksową
modernizacją ulicy 3-go Maja
i Wesołej, które zlokalizowane są
bezpośrednio przy nowej szkole.
Podobnie jak w przypadku innych przeprowadzonych ostatnio
remontów ulic, prace obejmują
również wymianę kanalizacji
i modernizację sieci wodociągowej.
Ponadto przy drodze powstanie
chodnik oraz oświetlenie, dzięki czemu dzieci i rodzice będą
mogli bezpiecznie docierać do
szkoły. Warto również pamiętać,
że z ulicy 3-go Maja często korzy-

Remontowane ulice znajdują się bezpośrednio przy nowej SP nr 2.

stają także mieszkańcy osiedla
Grunwald, którzy tą drogą chodzą na spacery w stronę zrewita-

lizowanych terenów przy trzebnickich stawach i na basen.
[jus]

Świetlica w Komorowie prawie gotowa
Budowa świetlicy w Komorowie jest na ukończeniu. Nowy budynek będzie posiadał
dużą salę, kuchnię oraz zaplecze socjalne i sanitarne. Przed świetlicą wybudowano
piękną wiatę, powstanie także plac zabaw.
Burmistrz gminy Trzebnica Marek Długozima, Stanisław
Koszałko z Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego oraz sołtys
Komorowa Magdalena Malesa
spotkali się przy budowanej świetlicy z wykonawcą Józefem Wesołowskim, by zobaczyć i omówić
postęp prac, jakie zostały wykonane od poprzedniej wizyty.
- W większości sołectw odbyły

się lub są planowane remonty dotychczasowych świetlic. W przypadku Komorowa musieliśmy
podjąć decyzję o budowie takiego
miejsca od podstaw, gdyż miejscowość ta nie posiadała wcześniej swojej świetlicy ani innego
pomieszczenia, które moglibyśmy zaadaptować – powiedział
burmistrz Marek Długozima.
Gmina Trzebnica składa się
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z aż 41 sołectw. Sukcesywnie i regularnie remontowane są w nich
miejsca spotkań mieszkańców,
powstają place zabaw dla dzieci
czy nowoczesne boiska sportowe.
Sołectwo, w którym w najbliższym czasie rozpoczną się prace
przy świetlicy, to Ujeździec Mały.
[jus]
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Już niebawem mieszkańcy Komorowa będą mogli spotykać się w nowej świetlicy, składającej się z dużej sali, kuchni, pomieszczenia gospodarczego oraz
toalet.
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Modernizacja oświetlenia Pierwsze kamery zamontowane
Mając na celu zmniejszenie kosztów, w porozumieniu
z TAURON Polską Energią, wykonana zostanie modernizacja trzebnickiej sieci oświetleniowej oraz jej wymiana na energooszczędne rozwiązania. Dodatkowo,
w ramach testów i badań, na ul. Milickiej zamontowane
zostanie oświetlenie ledowe.
Dbając o ekologię oraz obniżenie
kosztów ponoszonych na oświetlenie drogowe, zostanie ono wymienione na energooszczędne.
Ponadto, testowo zamontowane
zostanie oświetlenie ledowe (na

ul. Milickiej) – jest ono znacznie
tańsze w utrzymaniu. Jeśli testy
wykażą długoplanowe oszczędności, oświetlenie ledowe będzie
sukcesywnie wdrażane w kolejnych częściach miasta.

W spotkaniu, podczas którego uzgodniono warunki zmodernizowania oświetlenia, udział wzięli (od prawej) przedstawiciele ﬁrmy TAURON: Anna Potoka
i Tomasz Chodor – dyrektor ds. serwisu, burmistrz Marek Długozima, skarbnik
Barbara Krokowska, radca prawny – Eliza Łojewska oraz naczelnik wydziału
techniczno-inwestycyjnego Zbigniew Zarzeczny.
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We wtorek 9 lipca rozpoczął
się proces montażu kamer potrzebnych w nowo powstającym
systemie monitoringu miejskiego.
Dwie pierwsze kamery zawisły
odpowiednio na rogu budynku
Urzędu Miejskiego oraz na słupie
oświetleniowym znajdującym się
na ulicy ks. Bochenka (obok banku PKO).
Przypomnijmy, że docelowo
w Trzebnicy mają zostać zainstalowane 24 kamery - w najważniejszych punktach miasta
i pracujące 24 godziny na dobę.
Sprawdzony w innych miastach
system ma podnieść poziom po-

czucia bezpieczeństwa, pełniąc
przede wszystkim rolę prewencyjną. Według danych Komendy
Stołecznej Policji, w miejscach
objętych monitoringiem, po zainstalowaniu kamer przestępczość spada o 50-60%. Na zachodzie Europy monitoring miejski
jest już standardem od wielu lat.
Nie należy obawiać się również
o swoją prywatność, system funkcjonuje w taki sposób, że nawet
w momencie kiedy oko kamery
skieruje się na prywatne okno,
obraz zostaje zamazany automatycznie.
Obraz z kamer rejestrowany

będzie na dyskach w centrali,
znajdującej się w siedzibie Urzędu
Miejskiego. Podgląd na żywo monitorowany będzie ciągle przez
przeszkolonych do tego zadania
pracowników, którzy widząc niepokojące zdarzenia mogą natychmiast wysłać w to miejsce odpowiednie służby. Materiał zebrany
z nagrań, zgodnie z obowiązującym prawem, przechowywany będzie maksymalnie 60 dni,
a jeśli uprawniony do tego organ
(policja, prokuratura lub sąd) nie
złoży wniosku o przekazanie go,
wtedy zostanie skasowany.
[kas]

Na terenie Trzebnicy zainstalowane zostaną pracujące całą dobę 24 kamery w najważniejszych punktach miasta.
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Dajmy sobie trochę czasu
� �

Od kilku tygodni cała Polska
zmaga się z wprowadzeniem
nowej ustawy tzw. śmieciowej.
Zmaga się, bo nie ma gminy
i miasta, gdzie jest idealnie. Jedni mają problemy z przetargami,
inni z protestami, jeszcze inni
z ﬁrmami, lub deklaracjami.
W niektórych gminach do dziś
nie ma wyłonionej ﬁrmy, która
będzie wywozić odpady, w innych nadal trwa konﬂikt między włodarzami a wspólnotami
i spółdzielniami mieszkaniowymi i pojawiły się pierwsze postępowania wszczęte z urzędu, jeszcze w innych do dziś mieszkańcy
nie otrzymali żadnej informacji
na temat – gdzie, na jakie konto,
do którego dnia miesiąca należy
dokonywać opłat. Pewne niedociągnięcia w funkcjonowaniu
nowego systemu gospodarki
odpadami pojawiły się również
w Gminie Trzebnica. Wyniknęły
one głównie z wstrzymania procedury podpisania umowy z wyłonionym w drodze przetargu
odbiorcą odpadów komunalnych
na wskutek protestu złożonego
do Krajowej Izby Odwoławczej
przez konsorcjum Wodnik Sp.
z o.o. i WPO ALBA, któremu
nie udało się wygrać przetargu.
Odwołanie to okazało się bezzasadne, zostało odrzucone przez
organ nadzoru, jednak wstrzymało ono na ponad dwa tygodnie przygotowania do wprowa-

dzenia nowego systemu. Z tego
przede wszystkim względu nie
wszyscy mieszkańcy otrzymali na czas worki do selektywnej
zbiórki odpadów oraz korespondencję z wysokością opłaty i terminem jej uiszczenia.

się i zamierzamy dążyć do tego,
by w najbliższych miesiącach
usprawnić system odbioru odpadów komunalnych. Liczymy
tylko na jedno - na odrobinę wyrozumiałości.

Moim zdaniem nowa ustawa
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uchwalona przez
sejm jest daleka od doskonałości.
Przepisy w niej zawarte są niekiedy mało precyzyjne, chwilami
zaskakujące. Jednak moim obowiązkiem jako urmistrza Gminy
Trzebnica jest wprowadzenie ich
w życie. A gmina Trzebnica stara
się to robić dobrze, bez wprowadzania niepotrzebnego chaosu.
Będziemy ciągle doskonalić się
w sprawnym odbieraniu odpadów komunalnych.

Chciałbym, by nieodebrany
worek z odpadami nie urósł do
rangi wydarzenia na miarę gminy i aby brak drobnej informacji nie stał się sensacją na miarę
brukowca. Chciałbym, by trudne, sporne, niejasne czy jakiekolwiek inne problematyczne kwestie rozwiązywać bezpośrednio
z urzędnikami, a nie za pośrednictwem łam różnych lokalnych
pism. Bo tak naprawdę komu to
służy? To nie zrewolucjonizuje
na nowo tej ustawy, nie zmieni
zasad, nie wprowadzi ulepszenia,
a jedynie sporo zamieszania.

Rozumiem tych mieszkańców, którzy czasami denerwują
się na drobne niedociągnięcia
systemu gospodarki odpadami.
Dla nas - dla mnie, urzędników,
pracowników ﬁrmy Ergo, która
zajmuje się gospodarką odpadami w gminie – nowy system jest
nowością. Wszyscy uczymy się
na błędach, na szczęście natychmiast je prostujemy i szukamy
lepszych rozwiązań. Nie popełnia błędów ten kto nic nie robi,
albo ten, komu się nie chce robić.
Mnie, urzędnikom, pracownikom zakładu komunalnego chce

Ustalając stawki za odpady
komunalne starałem się je tak
wykalkulować, aby zachęcić
mieszkańców do segregowania
odpadów. Przyglądając się różnym samorządom i ustalonym
przez nich stawkom mogę śmiało
powiedzieć, że nasze nie są wcale
zbyt wygórowane. Ba, należą nawet do jedynych z najniższych.
Na dodatek gmina Trzebnica postanowiła wprowadzić ulgi dla
rodzin wielodzietnych oraz osób
starszych. Uważam bowiem, że
samorządy powinny wspierać
mieszkańców, dla których liczy

Subiektywnym
okiem gospodarza
się każda złotówka.
Kolejnym, moim zdaniem, dobrym pomysłem jest utworzenie
Gminnego Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów. Każdy mieszkaniec może bezpłatnie odwieźć
tam posegregowane śmieci. Czasami robimy remonty, mamy
na zbyciu stary sprzęt, meble
itp. i nie wiemy co z nimi zrobić
- teraz bez problemu można się
ich pozbyć. Dzięki temu nie traﬁą one do rowów, do lasu czy na
dzikie wysypiska. W Gminnym
Punkcie jest także wydzielone
specjalne miejsce na dobre jeszcze rzeczy, które być może znajdą nowego właściciela. Nikt bowiem nikomu nie zabroni wziąć
sobie działającej pralki czy telewizora.
Wracając do stawek za odpady
w gminie Trzebnica – być może
musiałyby ulec zmianie, gdyby nie fakt, że przetarg wygrało
konsorcjum, w skład którego
wchodzi Zakład Gospodarki Komunalnej Ergo, którego głównym
udziałowcem jest gmina. Firmy,
które wzięły udział w przetargu
zaproponowały bardzo wysokie
stawki za obsługę mieszkańców.

Choć jedno z konsorcjów - WPO
Alba i Wodnik, niezadowolone z wyniku, złożyło skargę do
Krajowej Izby Gospodarczej,
to udało nam się obronić swoje
stanowisko. KIO odrzuciło skargę, a to oznacza to, że wszystko
zrobiliśmy zgodnie z prawem.
Firma, która oprotestowała przetarg zaproponowała kwotę o 400
tysięcy większą niż konsorcjum z
Ergo. A to z kolei oznaczałoby, że
albo gmina musiałaby dołożyć do
tego z budżetu, albo trzeba byłoby podnieść opłaty. Na szczęście
wszystko jest w porządku i spokojnie możemy wdrażać ustawę.
Jak widać więc, dobrym rozwiązaniem było powołanie przeze mnie w ubiegłym roku Zakładu Gospodarki Komunalnej
Ergo. Dziś spełnia on swoją rolę,
bo pracuje dla mieszkańców,
a nie dla zysku i ﬁnansowych
słupków. ZGK został rzucony
na głęboką wodę, ale jestem pewien, że sobie z tym poradzi. Bo
od jego zaangażowania, sukcesów i działań zależy powodzenie wprowadzenia nowej ustawy
śmieciowej.
Burmistrz Marek Długozima

Przychodnia zmienia się w Trzebnickie Centrum Medyczne ZDRÓJ
Decyzją burmistrza Marka Długozimy, trzebnicka przychodnia zdrowia została przekształcona w spółkę prawa handlowego – Trzebnickie Centrum Medyczne ZDRÓJ.
W spółce tej, tak samo, jak w powołanej wcześniej gminnej spółce Trzebnicki Park Wodny ZDRÓJ i Zakładzie Gospodarki Komunalnej ERGO – stuprocentowym udziałowcem
jest gmina Trzebnica.
Kilka dni po podpisaniu aktu
notarialnego, na mocy którego
przychodnia stała się spółką prawa handlowego, burmistrz zaprosił wszystkich pracowników dotychczasowego ośrodka zdrowia
do Urzędu Miejskiego, by porozmawiać z nimi o wspomnianym
przekształceniu.
Przede wszystkim pracownicy
uzyskali zapewnienie, że zmiana
ta nie niesie za sobą żadnych radykalnych zmian personalnych,
z czym zazwyczaj kojarzy się
negatywnie nacechowane słowo
„prywatyzacja”. Wręcz przeciwnie – w Trzebnickim Centrum
Medycznym ZDRÓJ zatrudniani są i będą kolejni specjaliści,
by wachlarz świadczeń był coraz
szerszy, a ich poziom coraz wyższy, czego dowodem jest chociażby dołączenie do zespołu specjalistów z przychodni znanych
i cenionych trzebnickich lekarzy
– doktora Jacka Korczyka i Piotra
Kostrzewy.

oczekiwanej przez mieszkańców
inwestycji. Wiem, że przekształcenie to odbywa się w czasie niejasności związanych z przyszłością trzebnickiego powiatowego
szpitala św. Jadwigi. Docierają do
mnie liczne sygnały od mieszkańców i personelu, że podejmowane
przez starostę próby prywatyzacji
wprowadzają chaos i lęk o przyszłość tej znanej w całym świecie
placówki - mówił na spotkaniu
burmistrz Marek Długozima. Szczególnie niepokojące są te informacje w kontekście poczynionych inwestycji – budowy SOR-u

pełnie nieprzemyślane i stawiają
w niekorzystnym świetle cały zarząd powiatu - dodaje.

Przemyślany proces
Zapewnił jednocześnie, że
proces przekształcenia trzebnickiej przychodni został od początku do końca przeprowadzony
profesjonalnie, a głównym celem
tego działania było dobro pracowników i pacjentów. A co najważniejsze – jednostka ta nadal
jest w 100 procentach gmina, bez
jakichkolwiek udziałów podmio-

Doroty Worotniak, przewodniczącej związków zawodowych
– podkreśla burmistrz.
Przekonywał, że z perspektywy
czasu widać, iż decyzja o tworzeniu spółek gminnych przy zarządzaniu basenem czy gospodarką
komunalną była właściwa i sprawdza się w praktyce. Burmistrz wierzy, że podobnie będzie w przypadku służby zdrowia. - Jeśli bowiem teraz nie wprowadzimy pacjentów w XXI wiek, to kiedy to
nastąpi? - pytał.

W kontekście szpitala
- Jak państwo doskonale wiedzą, przygotowujemy dokumentację projektową na gruntowną
modernizację budynku. Jeszcze
w tym roku chcemy rozpocząć
prace budowlane. Decyzja o powołaniu spółki „Trzebnickie
Centrum Medyczne ZDRÓJ” podyktowana jest przede wszystkim
dużo większymi możliwościami
ﬁnansowania tej ważnej i długo

Spotkanie burmistrza z pracownikami Trzebnickiego Centrum Medycznego
ZDRÓJ – dotychczasowej przychodni zdrowia.

Podpisanie aktu notarialnego przekształcającego przychodnię zdrowia
w Trzebnickie Centrum Medyczne ZDRÓJ. Od lewej – mecenas Marzena Sitna,
burmistrz Marek Długozima, notariusz Dorota Belka.

czy oddziału rehabilitacyjnego,
na który poszły z budżetu powiatu ogromne środki ﬁnansowe. Jeśli wszystko miałoby teraz traﬁć
w ręce podmiotu prywatnego, to
działania takie wydają się być zu-

tów prywatnych. - W tych okolicznościach dziękuję państwu,
że z dużą dozą zaufania przyjęliście ten pomysł i daliście mi zielone światło do podjęcia działań.
Szczególne podziękowania w tym
miejscu kieruję do pani doktor

Dodał, że jest spokojny o cały
proces przekształcenia oraz okres
modernizacji budynku, ponieważ
na prezesa spółki powołał dotychczasową dyrektorkę przychodni
– Annę Imielską, z którą współpraca układa się bardzo dobrze,
i która wnosi wiele konstruktywnych pomysłów w rozwój trzebnickiej służby zdrowia.

Zarząd i rada
Podczas spotkania głos zabrała
także członkini Rady Nadzorczej spółki – mecenas Marzena
Sitna, która przygotowywała niezbędną dokumentację związaną
z przekształceniem. Przedstawiła
korzyści dla pracowników wynikające ze zmian i pogratulowała
burmistrzowi odwagi w podjęciu
tej trudnej decyzji, mimo pojawiających się w stosunku do niego głosów krytyki z ust środowiska opozycyjnego.
W skład zarządu spółki „Trzebnickie
Centrum
Medyczne
ZDRÓJ” weszli: Anna Imielska
– prezes, Elżbieta Rezler i Jadwiga Żmuda-Adamska. Do Rady
Nadzorczej burmistrz powołał:
mecenas Marzenę Sitną, mecenasa Marka Stalskiego oraz Pawła
Łozińskiego.
[jas}
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Radiowo o uzdrowisku
Debata na temat przywrócenia Trzebnicy statusu miasta
uzdrowiskowego trwa. 27 czerwca na trzebnickim Rynku stanął wóz transmisyjny Radia Wrocław. W audycji
padły argumenty za i przeciw. Wypowiedzieli się przedstawiciele władz samorządowych, politycy, a przede wszystkim mieszkańcy miasta.
Sprawa przywrócenia Trzebnicy statusu uzdrowiska pojawiła
się w 2010 roku. Burmistrz Marek
Długozima zawarł ten pomysł
w swoim programie wyborczym.
Prawie 90% poparcie uzyskane
wśród mieszkańców podczas wyborów samorządowych było jednoczesnym poparcie dla zaproponowanego programu i obligowało
do spełnienia wyborczych obietnic.
Czy rzeczywiście Trzebnica ma
szansę stać się uzdrowiskiem? Do
zbadania tej sprawy burmistrz powołał specjalny zespół, który opracowuje niezbędne dokumenty.
W ubiegłym roku Instytutu
Geograﬁi i Przestrzennego Zagospodarowania im S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie wydał świadectwo

potwierdzające właściwości lecznicze klimatu w Trzebnicy. To
jeden z pierwszy kroków. Wcześniej, pod koniec lat siedemdziesiątych wykonano badania wód
głębinowych w Lesie Bukowym,
które również potwierdziły wysokie właściwości lecznicze.
Starania o przywrócenie Trzebnicy statusu uzdrowiska są naturalną kontynuacją prowadzonej
od pięciu lat polityki zwiększania
atrakcyjności turystycznej miasta
poprzez odnowę jego rekreacyjnych walorów, m.in. rewitalizacja
Lasu Bukowego, terenów wokół
ul. Leśnej, czy poprzez budowę
nowych atrakcji turystycznych m.in. Trzebnickiego Parku Wodnego ZDRÓJ.
Zwolennicy przekonują, że
dzięki przywróceniu statusu
uzdrowiska miasto mogłoby czer-

pać konkretne proﬁty. Oprócz
zwiększenia prestiżu powstałoby
wiele nowych miejsc pracy w sferze obsługi ruchu turystycznego.
Jak dowodzą badania jedno miejsce w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego generuje kilka miejsc
pracy w branżach obsługujących
ruch turystyczny m.in. w gastronomii czy hotelarstwie. Ponadto miejscowości uzdrowiskowe
pobierają opłaty klimatyczne od
turystów i kuracjuszy, które zasilają ich budżety. Dodatkowo
budżet państwa dopłaca gminom
uzdrowiskowym równowartość
całorocznych wpływów z tytułu
opłaty klimatycznej, jaką udaje
im się pozyskać od przyjezdnych.
Przeciwnicy twierdzą, że miasto może stracić, bowiem zablokuje to rozwój nowoczesnej
gospodarki, co może nie tylko
zniechęcić istniejące ﬁrmy, ale
i odstraszyć nowych inwestorów.
Zwolennicy ripostują, że przywrócenie statusu uzdrowiskowego nie tylko nie zablokuje rozwoju gospodarczego miasta, dzięki
rozlokowaniu w mieście odpowiednich stref uzdrowiskowych,
w których będą mogły powstawać
i rozwijać się zakłady usługowe

Remont w gimnazjum nr 1

Nowa podłoga w jednej z wykończonych sal. Wymieniane są także drzwi i malowane ściany.

Rozpoczęły się zaplanowane na
okres wakacyjny prace remontowe w Gimnazjum nr 1. W skład
wykonywanych robót wchodzą:
zdzieranie starego otynkowania
oraz malowanie ścian wyznaczo-

Audycja na antenie Radia Wrocław dotycząca przywrócenia Trzebnicy statusu
uzdrowiska nadawana była na żywo z trzebnickiego Rynku.

i produkcyjne, ale wręcz przyczyni się do jego rozwoju. Już w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego w 2012, znalazły
się tereny inwestycyjne zlokalizowane głównie na terenach przylegających do obecnej obwodnicy
miasta i planowanej drogi ekspresowej S-5. Są one brane pod
uwagę przy wyznaczaniu stref
ochrony uzdrowiskowej.
Za Trzebnicą Zdrój wypowiadali się: burmistrz Marek Długozima, sekretarz Daniel Buczak,
przewodniczący Rady Miejskiej
Mateusz Stanisz, radna Krystyna
Haładaj, pani Danuta Kamińska,
prezes Towarzystwa Miłośników

Ziemii Trzebnickiej Zbigniew
Miszewski.
Przeciw wypowiadali się: poseł PO Marek Łapiński i starosta
powiatu trzebnickiego Robert
Adach, mimo, że przywrócenie
statusu uzdrowiska jest zapisane
również w strategii rozwoju powiatu trzebnickiego na lata 2007
– 2015, którą starosta osobiście
podpisał i powinien konsekwentnie wdrażać.
Podczas sondy przeprowadzonej przez radio wśród mieszkańców, zdecydowana większość
opowiedziała się za pomysłem
przywrócenia miastu statusu
uzdrowiska.
[kas]
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nych korytarzy. Remontowane są
również wybrane sale zajęciowe,
z wymianą podłóg oraz drzwi
i wyposażenia włącznie. Tworzona jest również sala rozdzielni komputerowej.
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Burmistrz Marek Długozima, Dyrektor Elżbieta Nowak oraz pracownicy szkoły
i wykonawcy remontu omawiali przeprowadzane etapy prac.
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ta za gospodarowanie odpadami
zgodnie z ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
może być uzależniona tylko od:
powierzchni lokalu mieszkalnego
lub zużytej wody albo ilości osób
zamieszkujących nieruchomość.

Rozmowa z Jerzym Trelą, wiceburmistrzem gminy Trzebnica

Dokładamy wszelkich starań
Na początek zapytam Pana o przetarg na odbiór i transport odpadów zorganizowany przez gminę.
Konsorcjum w składzie: WPO ALBA
i Wodnik Sp. z o. o., które nie wygrało przetargu na odbiór odpadów
komunalnych z terenu naszej gminy wniosło odwołanie od wyboru
najkorzystniejszej oferty do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Warszawy. Pojawiły się informacje, że odwołujący zarzucając błędy formalne
żądał unieważnienia przetargu. Jak
ta sprawa się zakończyła?

Odwołanie to zostało przez
Krajową Izbę Odwoławczą (KIO)
odrzucone. Chciałbym w tym
miejscu zauważyć, że cała procedura przetargowa została
przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Postępowanie nie zawierało błędów
formalnych i nie było żadnych
podstaw do jego unieważnienia,
jak wcześniej o tym pisała Nowa,
po raz kolejny wprowadzając
mieszkańców w błąd. Natomiast
ww. konsorcjum odwołało się od
wyboru najkorzystniejszej oferty
wskazanej przez gminę czyli już
na końcowym etapie postępowania. Na rozstrzygnięcie przetargu
odwołanie nie miało wpływu, natomiast wstrzymało na ok. 2,5 tygodnia wszelkie czynności związane z zamykaniem procedur.
Czy miało to jakiś wpływ na mieszkańców?

Tak, oczywiście. Z powodu
odwołania gmina nie mogła podpisać umowy z podmiotem, który
złożył najkorzystniejszą ofertę.
Nie można było np. wcześniej
zamówić worków na selektywną zbiórkę (zakup ich należy do
wykonawcy usług), ponieważ nie
wiadomo było kiedy odbędzie się
rozprawa w KIO w Warszawie
wobec czego nie można było również zamknąć postępowania.
Odpady odbiera konsorcjum w składzie: Trzebnicki Zakład Gospodarki
Komunalnej ERGO Sp. z o.o. oraz
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Dolny
Śląsk Sp. z o.o. Jak wygląda sytuacja
w gminie po kilkunastu dniach funkcjonowania systemu?

Dokładamy wszelkich starań,
zarówno pracownicy gminy jak
również spółki ERGO, aby w miarę możliwości zrealizować obowiązki nałożone ustawą. Spółka
ERGO stara się odbierać odpady
zgodnie z opracowanym przez
siebie harmonogramem, sukcesywnie dostarcza mieszkańcom

worki do selektywnej zbiórki.
Jednocześnie mieszkańcy/przedsiębiorcy otrzymują informacje
z gminy o wysokości należnej
opłaty wraz z numerem konta.
Pomimo początkowych trudności mamy nadzieję, że powoli sytuacja się ustabilizuje.
Niektórzy mieszkańcy otrzymali
informację z numerem konta oraz
należną kwotą do zapłaty po dniu 15
lipca. Termin płatności obowiązuje
do 15 każdego miesiąca, czy zostaną
im naliczone odsetki?

Płatność za odbiór odpadów za
miesiąc lipiec, dokonana do dnia
31 lipca br., będzie uznana za
płatność w terminie. Natomiast
od sierpnia br., płatność powinna
nastąpić do 15 dnia każdego miesiąca na otrzymany, indywidualny rachunek bankowy.
Czy obecny harmonogram znacznie
różni się od poprzedniego?

Jeśli chodzi o termin odbioru odpadów selektywnie zebranych to został on zachowany. Są
to kolejne poniedziałki miesiąca.
Zmiany nastąpiły w terminach
odbioru odpadów komunalnych
zmieszanych. Wynika to głównie z faktu, że w nowym systemie wszyscy mieszańcy muszą
płacić za odpady i jak się okazuje,
wbrew wcześniejszym deklaracjom o niewytwarzaniu odpadów, w dniu odbioru pojawia się
ich znacznie więcej niż w czasach
kiedy odpady odbierał Wodnik.
Wobec tego czas przejazdu przez
kolejne miejscowości znacznie się
wydłużył. Stąd też początkowo
zdarza się, że odpady nie zostały
odebrane w zaplanowanym dniu
odbioru tylko w kolejnym dniu
roboczym. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. Sytuacja
powinna się unormować w kolejnych miesiącach, kiedy mieszkańcy pozbędą się początkowego
„nadmiaru” odpadów.
Harmonogram dostępny jest
na stronie www.ergo.trzebnic.
pl, www.trzebnica.pl, www.eko.
trzebnica.pl.
Mieszkańcy segregują? Czy raczej
idzie im to, póki co, dość kiepsko?

Myślę, że starają się jak mogą.
Osoby, które segregują od dawna
na pewno mają większą wprawę.
Sądzę, że z czasem wszyscy sobie
świetnie poradzą z tym zadaniem.
Proszę powiedzieć z czego wynika
opóźnienie w dostawie worków?

Często zadawane pytanie przez
mieszkańców dotyczy konieczności
mycia opakowań szklanych i plastikowych przed wrzuceniem do pojemników oraz zrywaniem etykiet?

Po pierwsze spółka ERGO nie mogła zamówić wcześniej worków
ponieważ z powodu odwołania
od wyniku przetargu wszystko
znacznie przeciągnęło się w czasie. Po drugie w chwili obecnej
producenci worków do selektywnej zbiórki mają długie okresy
realizacji zamówienia z powodu
dużej ilości zleceń.
Jak to jest z odbiorem odpadów?
Niektórzy żalą się, że spółka odbiera
odpady zbyt wolno i posegregowane odpady w workach długo czekają
na odbiór.

Obecnie sytuacja wygląda tak,
że część mieszkańców pozbywa
się odpadów nagromadzonych
w ostatnim czasie w piwnicach,
garażach itp. W momencie kiedy trzeba było zakupić worek do
selektywnej zbiórki w Wodniku,
pełnych worków do odbioru było
niewiele, chociaż w miesiącu lipcu odbierane były jeszcze odpady
w takich właśnie workach. W tej
chwili jeśli mieszkaniec i tak
musi zapłacić, to wystawia więcej
odpadów, o czym już wcześniej
wspominałem. Jeżeli od kogoś
odpady segregowane nie zostały
zabrane w wyznaczonym dniu,
to zgodnie z deklaracjami spółki ERGO zostaną one odebrane
w następnym dniu roboczym.
Skąd czasem bierze się bałagan przy
pojemnikach na selektywną zbiórkę?

Niestety, często obserwowane
są przypadki kiedy mieszkańcy
zamiast wyrzucać odpady np. do
pojemników typu IGLOO znajdujących się na osiedlach mieszkaniowych pozostawiają worki
pełne różnych butelek lub opakowań obok pojemnika. Później
kolejni mieszkańcy dorzucają
następne worki i robi się bałagan
pomimo że ustawiony obok pojemnik wcale nie jest pełny.
Dlaczego nie można naliczać opłaty
od ilości wytwarzanych odpadów
(pojemników)?

Ustawodawca odszedł od tej
metody, żeby zniechęcić mieszkańców do nieprawidłowych
działań, zmierzających do wykazania mniejszej ilości odpadów,
za które musieliby zapłacić. Opła-

Nie ma takiej konieczności,
natomiast ze względów higienicznych zaleca się oczyszczenie
silnie zabrudzonych tworzyw
i opakowań oraz usunięcie resztek żywności.
Przedsiębiorcy często pytają o faktury za wywóz, czy będą wystawiane ?

Nie. Gmina nie będzie wystawiać faktur. Opłata za odbiór odpadów komunalnych nie podlega
podatkowi VAT, podobnie jak np.
podatek od nieruchomości. Podstawą do rozliczeń jest złożona
deklaracja oraz informacja o płatnościach uzyskana od gminy.
Proszę przypomnieć jakie odpady
mieszkańcy mogą dostarczyć do
Gminnego Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych
i gdzie on się znajduje?

Punkt znajduje się na ul. Milickiej 47 (teren gminnej oczyszczalni ścieków) i jest czynny od
wtorku do soboty w godzinach
9-17. Punkt prowadzony jest
przez Trzebnicki Zakład Gospodarki ERGO Sp. z o.o. Jest to
miejsce gdzie mieszkańcy będą
mogli nieodpłatnie zostawić wytworzone przez siebie selektywnie zebrane odpady (po okazaniu
dowodu tożsamości oraz ostatniego dowodu wpłaty za odbiór
odpadów). Jest on uzupełnieniem
systemu, który ma zapewnić zbieranie odpadów problematycznych
(informacja w artykule poniżej).
Czy do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zgłaszają się już mieszkańcy?
Co przywożą?

Tak, zgłaszają się już pierwsi
mieszkańcy, przywożą głównie
odpady w postaci materiałów
budowlanych, prawdopodobnie
pozostałości po remontach. Pracownicy Wydziału Rolnictwa
i Ochrony Środowiska odbierają dużo telefonów w tej sprawie,
mieszkańcy pytają co mogą zrobić z nietypowymi odpadami, np.
wersalką, starym telewizorem?
Odwieźć je mogą właśnie do tego
punktu.
A jeśli jakiś mieszkaniec przywiezie
pralkę czy jakiś inny w miarę sprawny
sprzęt, to ktoś inny mógłby go sobie

bezpłatnie wziąć stamtąd ?

Istnieje możliwość skorzystania z rzeczy, które jeszcze nadają
się do użytku. W tej sprawie należy zgłaszać się do kierownika
składowiska odpadów w Marcinowie – pana Grzegorza Gierczaka, nr tel. 725 888 998 bądź
kontaktować się z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Trzebnicy, nr tel. 312 05 27.
Jeśli ktoś wystawi obok pojemnika
z odpadami zmieszanymi stary telewizor lub wersalkę to czy spółka
ERGO odbierze od niego te odpady ?

Nie. W dniu odbioru odpadów zmieszanych odbierane
są tylko odpady zgromadzone
w pojemniku przeznaczonym do
tego typu odpadów, ewentualnie
w czarnym worku. Jesienią tego
roku, podczas mobilnej zbiórki
będzie okazja do bezpłatnego pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz
odpadów wielkogabarytowych.
Dodatkowo w każdym momencie odpady tego typu można samemu dostarczyć do Gminnego
Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych przy ul.
Milickiej 47. Proszę pamiętać, że
po odpady zmieszane przyjeżdża
śmieciarka, do której pracownicy nawet gdyby chcieli to nie są
w stanie wrzucić telewizora czy
kanapy, poza tym odpady tego
typu należy gromadzić i wywozić
oddzielnie.
Komu można zgłaszać problemy
związane z odbiorem odpadów?

Pytania proszę kierować do
Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.
o. pod nr tel.312 38 64, 310 99 56
lub 310 99 92.
Czy gmina podjęła już pierwsze kroki
odnośnie tych właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji?

Tak, pierwsze wezwania zostały już wysłane. Kolejne wezwania
są przygotowywane do wysyłki.
Cały czas pojawiają się mieszkańcy, którzy jeszcze nie złożyli deklaracji, w związku z tym może
zdarzyć się sytuacja, kiedy ktoś
złoży właśnie deklarację a nie
została jeszcze wprowadzona do
systemu i wysłano wezwanie.
Mając na uwadze początkowe
trudności organizacyjne związane z odbiorem odpadów prosimy
o wyrozumiałość i cierpliwość.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
Rozmawiała
Agnieszka Pruszkowska-Jarosz

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Przy Oczyszczalni Ścieków na ul. Milickiej funkcjonuje już
Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów. Jest to
pierwszy w regionie kompleksowy, wyposażony i przygotowany do odbioru wszelkich odpadów punkt. Każdy mieszkaniec
i przedsiębiorca naszej gminy może nieodpłatnie oddawać do
niego różne rodzaje odpadów. Punkt otwarty jest od wtorku do
soboty w godzinach 9.00 – 17.00.

Burmistrz Marek Długozima, zastępca Jerzy Trela, prezes trzebnickiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej Rafał Jaros, wykonawca placu Marek Krzak oraz
pracownicy punktu spotkali się,
by oﬁcjalnie rozpocząć działalność tego miejsca.

Na każdy rodzaj przyjmowanych w punkcie odpadów przygotowano specjalny
kontener lub pojemnik.

Do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów na
bieżąco można nieodpłatnie oddawać: skoszoną trawę, gałęzie,
liście, przeterminowane leki, 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

Burmistrz Marek Długozima, zastępca Jerzy Trela, prezes Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Rafał Jaros, wykonawca placu Marek Krzak oraz pracownicy punktu spotkali się, by oﬁcjalnie rozpocząć działalność tego miejsca.

i elektroniczny, odpady budowlano-remontowe (do 1 m³ na jedno
gospodarstwo domowe rocznie),
lampy ﬂuorescencyjne i inne od-

pady zawierające rtęć (świetlówki, termometry), styropian opakowaniowy, odzież i tekstylia.
[kas]

15

trzebnica.pl | facebook.com/trzebnica

W gronie liderów
Uniwersytet Ekonomiczny tworzy specjalną, międzywydziałową jednostkę: Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego. 28 czerwca, w ramach nowej organizacji, powołano Komitet Sterujący Centrum.
Tworzy je elitarne grono samorządowców z Dolnego Śląska. Z rąk
rektora prof. Andrzeja Gospodarowicza nominację na członka
Komitetu otrzymał również burmistrz Marek Długozima.
Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego
będzie zajmowało się badaniami
nad funkcjonowaniem gmin, powiatów i województw. To odpowiedź na współczesne wyzwania,
przed którymi stoi polska samorządność terytorialna i nauka.
Zadaniem Centrum będzie m.in.
realizacja projektów i badań
o wysokim stopniu użyteczności
praktycznej. Organizacja będzie
również platfromą, miejscem,
gdzie samorządowcy razem z naukowcami będą opracowywać
wspólne rozwiązania nurtujących
ich problemów. Ponato jednym
z jej celów jest pozyskiwanie ﬁnansowania wspólnych projektów
ze środków Unii Europejskiej.
By dostosować funkcjonowa-

nie Centrum do strategicznych
i bieżących potrzeb jednostek
samorządu terytorialnego powołano Komitet Sterujący. W jego
skład wchodzą przedstawiciele
władz dolnośląskich samorządów,
którzy mają bogate doświadczenie zawodowe, a ze względu na
swoją aktywność i sukcesy stali
się regionalnymi liderami wyrażającymi potrzeby środowiska
samorządowego Dolnego Śląska.
Zadaniem Komitetu będzie wyznaczanie, wraz z władzami Centrum, kierunków działań i poszukiwanie koncepcji wspólnych
przedsięwzięć. Wśród elitarnego
grona samorządowców znalazł się
również burmistrz Marek Długozima.
- Wierzę, że utworzenie międzywydziałowej jednostki Centrum Badawczo-Rozwojowego
Samorządu Terytorialnego jest
działaniem innowacyjnym, nowoczesnym i niewątpliwie ma
przed sobą perspektywę sukcesu.

się użyteczne i funkcjonalne cele,
przed którymi stoją jednostki samorządowe na co dzień Zaproszenie mnie do elitarnego grona
samorządowców
tworzących
Komitet Sterujący Centrum odczytuję jako szczególny zaszczyt.
– podkreśla burmistrz.
Nominację na członków Komitetu Sterującego wręczał rekotr
Uniwersytetu
Ekonomicznego
prof. Andrzej Gospodarowicz.

Pierwsze spotkanie nowej jednostki uniwersyteckiej Centrum BadawczoRozwojowego Samorządu Terytorialnego.

Jestem przekonany, że połączenie
świata nauki z rzeczywistością
samorządowych jednostek terytorialnych, pozwoli na wypracowanie wielu wyjątkowych projektów. Obok wiedzy i ważnych
zagadnień teoretycznych spotkają

W wywiadzie dla www.biznesdolnoslaski.pl podkreśla, że
Centrum jest szansą na uzyskanie efektu komplementarności
wielu rozproszonych dotychczas
działań. Koncentruje bowiem
naukowców,
funkcjonujących

w różnych jednostkach organizacyjnych uczelni, mających jednocześnie doświadczenie w pracy samorządowej. -Chcemy po
prostu usprawnić wykorzystanie
potencjału, który ewidentnie nasza uczelnia posiada. Mamy na
Dolnym Śląsku unikalny zespół
badaczy, który wyróżnia się praktyczną znajomością funkcjonowania samorządu – mówi rektor.
Ponadto w zespole Komitetu
Sterującego poza rektorem prof.
A. Gospodarowiczem i burmistrzem M. Długozimą, są m.in.:
prof. dr hab. Leszek Patrzałek
– specjalista od ﬁnansów publicznych, prof. dr hab. Stanisław Korenik i prof. dr hab. Ewa Pancer-Cybulska zaangażowani w wiele
projektów regionalnych, dr Arkadiusz Babczuk pełniący jednocześnie funkcję członka Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu, dr Andrzej Sztando wiceprzewodniczący rady powiatu czy dr Marian Kachniarz
– z doświadczeniem dwóch kadencji na stanowisku starosty.
Uniwersytet
Ekonomiczny
powołał specjalną, międzywydziałową jednostkę: Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu
Terytorialnego. Nominację wręczał rektor Uniwersytetu prof.
Andrzej Gospodarowicz.
[ewe]

Noc kościołów
Koncert chóru z Białorusi, który zakończyły owacje na stojąco i panel dyskusyjny z udziałem m.in. Konsula Generalnego RP na Ukrainie. To dwa najważniejsze wydarzenia, które
miały miejsce w Trzebnicy 22 czerwca w ramach przeżywanej na całym Dolnym Śląsku Nocy Kościołów.W ramach
Nocy Kościołów do Trzebnicy przyjechało także Mobilne
Muzeum Jana Pawła II.
„Kresowiacy i Dolny Śląsk” pod
tym hasłem odbył się panel dyskusyjny z udziałem: Krzysztofa Świderka Konsula Generalnego RP na
Ukrainie, Stanisława Srokowskiego
poety i pisarza, a także wokalistek
chóru „Głos Duszy” z Białorusi: Ingi
Kaliada i Wiktorii Konopackiej.
Czy można być na Kresach Polakiem?
Czym są współczesne Kresy? I czy

kłej kartce papieru pokazała wiersz,
którym profesor przygotowywał
ją do konkursy recytatorskiego.
Jednak najmocniejszym głosem
i zarazem pięknym świadectwem
były wypowiedzi wokalistek chóru,
które na co dzień mieszkają na Białorusi. - Co to są Kresy? Co to znaczy być Polakiem? Dziś to naprawdę
trudne pytania. Jednak od zawsze to

Pamiątkowe zdjęcie z udziałem konsula Generalnego RP na Ukrainie Krzystofa
Świderka, pisarza Stanisława Srokowskiego, Chórzystek Ingi Kaliady i Wiktorii
Konopackiej, ks. proboszcza Jerzego Olszówki, burmistrza Marka Długozimy
i przewodniczącego Rady Miejskiej Mateusza Stanisza.

jest to pojęcie jedynie geograﬁczne?
Na te pytania odpowiadali uczestnicy panelu, którego moderatorem
był kustosz Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej ks. Jerzy Olszówka SDS.
- Musimy znać historię, by lepiej zrozumieć dzień dzisiejszy – mówił pisarz i poeta Stanisław Srokowski. Po
spotkaniu odnalazła go jedna z jego
dawnych studentek. Na starej, pożół-

poczucie tożsamości związane było
z wiarą katolicką – mówiły. Również Konsul Genralny RP na Ukrainie K. Świderek podkreślał: - Moim
zdaniem być Polakiem na Kresach
to ogromna godność i radość, że
przez te wszystkie lata, udało się tę
polskość ocalić. Wspominał także wioski na Białorusi, do których
nie ma dróg i gdzie mimo wszyst-

Chór “Głos Duszy” z Białorusi.

ko próbuje się dotrzeć z pomocą,
często tylko ze świeżym, ciepłym
bochnem chleba. Współorganizatorem Nocy w Kościołów była również Gmina Trzebnica. Burmistrz
Marek Długozima, wręczając prelegentom upominki, podkreślał:
- Mimo wielu trudności, które pojawiają się w relacjach polsko-białoruskich i jak pokazał ten panel,
mimo pewnych problemów już na
poziomie deﬁnicyjnym, jeśli chodzi
o samo pojęcie „Kresy”, powinniśmy pamiętać, że najważniejsze są
jedność, zgoda, przebaczenie i miłość. Na tych fundamentach mamy
szansę budować dobre partnerstwo.
Chwilę po zakończeniu panelu odbył się koncert liturgicznego chóru
kościoła św. Szymona i św. Heleny
„Głos duszy” z Białorusi. Znane
pieśni sakralne, ludowe, a także autorskie wykonanie utworów „Polsko moja” i „Dziękuję ci mamo”
były prawdziwym przeżyciem duchowym dla słuchających. Koncert
zakończyły owacje na stojąco, które
doskonale oddały klimat, jaki zapanował wśród publiczności zgromadzonej w trzebnickiej Bazylice.
Ten dzień zakończyło nocne zwiedzanie muzeum klasztornego sióstr
Boromeuszek i Bazyliki św. Jadwigi.
Liturgiczny chór kościoła św. Szymona i św. Heleny „Głos duszy”
został założony w 1989 roku przez
ks. proboszcza Władysława Zawalniuka. Członkami chóru są studenci
wyższych i średnich szkół Mińska.
Wśród najwyższych osiągnięć chó-

ru warto wymienić zdobycie I miejsca na III Międzynarodowym festiwalu pieśni sakralnej „Łapskie Te
Deum” w Polsce (2002); pierwszą
nagrodę na XI Międzynarodowym
festiwalu muzyki duchownej „Mahutny Boża” w Mohylewie (2002);
I miejsce i Grand-prix na VI Międzynarodowym festiwalu pieśni sakralnej „Łapskie Te Deum” w Polsce
(2003). Chór koncertował na Litwie,
Łotwie, Ukrainie, a także w różnych zakątkach Białorusi. W Mińsku chór koncertował w wielkiej i w
małej Sali Filharmonii Państwowej,
w Sali koncertowej „Mińsk” oraz
Pałacu Republiki. Chór współpracuje z białoruskimi pisarzami i kompozytorami, wśród których są Vasil
Żukowicz, Ryhor Baradulin, Marjan

Duksa, Siargej Zakonnikow.
Mobilne Muzeum Jana Pawła II jest
nowym projektem Centrum Jana
Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie. Jego zadanie to promowanie
myśli i nauczania Ojca Świętego.
Muzeum mieści się w 18-metrowym samochodzie o wysokości 4
metrów i wadze przekraczającej 18
ton. Osobiste pamiątki, jakie można zobaczyć w czasie zwiedzania
Mobilnego Muzeum zostały przekazane przez: Kardynała Stanisława
Dziwisza, Metropolitę Krakowskiego, Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie
oraz Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
[kas]

Ks. Cezary Chwilczyński, dyrektor Radia Rodzina, organizator Nocy Kościołów.
Na zdjęciu z Przemysławem Babiarzem, jednym z wielu gości tegorocznej edycji.
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Rozmowa z Haliną Saternus, wieloletnią dyrektor Przedszkola nr 2 im. Polskiej Niezapominajki

Dzieci są najważniejsze
Jak wspomina Pani czas pracy
w trzebnickim przedszkolu?

To bardzo długi i miły okres
w moim życiu. Pracować i zarządzać organizacją tak dużej, pięknej i potrzebnej dzieciom i rodzicom placówki musi cieszyć.
Pamiętam, że przedszkole zawsze
było przepełnione dziećmi i nigdy
nie mogło zaspokoić potrzeb rodziców. Aby złagodzić problem,
poprzednie władze miasta zakładały ﬁlie, w różnych miejscach
miasta, za to w okresie transformacji ustrojowej, brakowało
nam dzieci, matki traciły pracę
i dzieci najczęściej pozostawały
w domach. Był to trudny okres
i kojarzy mi się ze zwolnieniami
pracowników, brakiem pięknych
zabawek i całej masy potrzebnych
rzeczy. Nauczyciele sami wykonywali pomoce dydaktyczne dla
dzieci. Dziś przedszkole może
przyjąć dwa razy tyle dzieci, jest
nie tylko placówką opiekuńczą,
ale pierwszym szczeblem w systemie edukacji. Nauczyciele są
wysoko wykształceni, ale świadomi potrzeb dzieci i możliwości,
wciąż doskonalą swoje umiejętności zawodowe dla prawidłowego wspomagania rozwoju i edukacji swoich wychowanków. To
mądra i odpowiedzialna kadra,
naprawdę bardzo ceniłam sobie

współpracę z nimi
Jak kierowało się Pani tak dużą placówką?

mnie wszystko. Wciąż dzieje się
coś nowego np.: wernisaże prac
dzieci, dekoracje, zajęcia otwar-

wyfruwają w świat, po dalszą naukę, z radością i uśmiechem na
buzi. Śledzimy ich sukcesy szkolne i z dumą mówimy: „to nasze
dzieci!”.
Można by wymieniać wiele takich chwil, ale wspomnę jeszcze
o oddaniu nowo dobudowanego skrzydła, nadaniu placówce
imienia i uhonorowaniu mnie
z tej okazji statuetką – „przyjaciel
przedszkola”.
Czy to była praca Pani marzeń?

Całkiem nieźle. Wszystko można
zorganizować i pogodzić, zwłaszcza, kiedy ma się odpowiedzialną
kadrę, czyli taką, która utożsamia
się z placówką, praca zespołowa jest koniecznością. Wszyscy
pracują na efekt i dobre imię placówki. A liczy się dobro dziecka
i zadowolenie rodziców. A ci, ciągle nam ją okazywali i zapewniali
o swoim uznaniu.
Czy pamięta Pani jakąś szczególnie
miłą, wzruszającą sytuację?

W przedszkolu potraﬁ wzruszyć

te, zachwyt rodziców nad jadłospisem i tym, że Jaś zjadł jego
ulubione danie itd. ale szczególne emocje dopadają mnie podczas uroczystości w przedszkolu.
Często, kiedy patrzę na zebrane
gromadnie dzieci, to cisną mi się
łzy wzruszenia. Dzieci są cudne
i różnorodne jak kwiaty, a przy
tym autentyczne i szczere w swoich wyrazach. Wzruszają mnie
ogromnie odchodzące do szkoły
starszaki, kiedyś byli tacy mali,
bezradni jak nieopierzone ptaszki w gniazdach, zdane na naszą
opiekę, a tu proszę samodzielnie

Tak naprawdę to moja mama
zdecydowała o wyborze dla mnie
zawodu. Bardzo lubiłam pojedyncze dzieci, ale szybko odkryłam, że gromada mnie przerasta.
I jeszcze bardzo długo musiałam
zdobywać wiedzę, by nauczyć się
odczytywać potrzeby dzieci z ich
zachowań. A im dłużej pracowałam, tym bardziej byłam zadowolona, analizowałam zachowania
dzieci i lepiej rozumiałam ich
oczekiwania. Zawsze je szanowałam. Traktowałam je jak osoby dorosłe, z którymi trzeba się
liczyć i słuchać, co mówią, czego
pragną. W swoich dążeniach nie
byłam sama, pracowali ze mną
wspaniali ludzie, choćby pani Lucynka, ileż to godzin spędziłyśmy
na rozmowach, co zrobić, jak, po
co i dlaczego … podpatrywałyśmy własne warsztaty i skuteczne metody pracy z dziećmi. Dziś
wiem, że była to moja i dla mnie
praca. Nie zamieniłabym jej na
inną.
A jakie są Pani plany na przyszłość?

Mam nadzieję, że nie przeraża Pani
słowo „emerytura”.

Kończę jedynie aktywność zawodową. Jak będzie – tego nie wiem.
Jedni mówią, że ma się wtedy
dużo czasu, inni z kolei twierdzą,
że wcale go nie mają. Myślę, że
zanim z jakiegoś powodu zacznę
się nudzić, to wypełnię wolny
czas tym, czym zechcę.
Nasze miasto daje ogromne
możliwości zorganizowania sobie wolnego czasu. Uniwersytet Trzeciego Wieku, cała masa
nieprzeczytanych książek. Mam
nadzieję powrócić do biegania
i roweru, bowiem rozleniwiłam
się okrutnie. Liczę także na jakieś
podróże i towarzyskie pogawędki
w gronie koleżanek i znajomych.
Czego może Pani życzyć swojej następczyni i placówce?

Z życzliwości gratuluję pani
Agnieszce. Życzę jej, aby każdy
dzień był dla niej przyjemnością,
dostarczał prostych zwyczajnych
wzruszeń, wynikających z kontaktów z dziećmi, rodzicami
i pracownikami przedszkola, dawał satysfakcję z realizowanych
zadań i aby potraﬁła cieszyć się
nawet drobnymi sukcesami.
Cieszę się, że przekazuję tę placówkę, w dobre ręce i w tak pięknym czasie, kiedy świeci słońce,
a w jego świetle przedszkole otoczone zielenią, jest jeszcze piękniejsze.
Rozmawiała Patrycja Król

Dobry zarządca z tradycjami
Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa „Samopomoc Chłopska” w Trzebnicy,
to przedsiębiorstwo z długą, bo ponad 65-letnią historią działalności w regionie. Podstawą sukcesu spółdzielni, jest kreatywne zarządzanie nią przez
prezesa Lecha Krzaneckiego.
EDYTA BĄK

Trzebnica zawsze była gminą
o sporym potencjale gospodarczym, a głównie w obszarze rolniczym, co miało duży wpływ na
funkcjonowanie SRH „SCh”. Zebranie założycielskie spółdzielni
odbyło się w lutym 1947 roku.
Na początku swojej działalności spółdzielnia bardzo szybko
rozwinęła handel, skup płodów
rolnych, produkcję pieczywa
i napojów gazowanych oraz przetwórstwo mięsne. W latach 70.
Spółdzielnia intensywnie powiększała swój majątek, w tym to
okresie wybudowano większość
istniejących do dzisiaj obiektów.
Terenem działania podmiotu
gospodarczego na przestrzeni lat
była gmina Trzebnica, Zawonia
i gmina Wisznia Mała. Prężne
działanie SRH”SCh” do momentu transformacji na początku lat
90., na swój sposób dało mocne
podwaliny do przetrwania czasu reform w Polsce, ale mimo to
przesłanki były niekorzystne na
przyszłość.
Punktem zwrotnym dla spółdzielni było powołanie na stanowisko prezesa w 1992 roku Lecha
Krzaneckiego, który w pionie
spółdzielczości pracuje nieprzerwanie od 1967, wyróżniając się
w pracy zawodowej i działalności
społeczno – gospodarczej. Nowy
prezes reaktywował działalność
gospodarczą zagrożonej upadłością spółdzielni, zabezpieczając

tym zatrudnienie pracownikom.
W latach 90. z uwagi na duże koszty utrzymania, zarząd spółdzielni
podjął strategiczne działania.
Sprzedał niektóre obiekty, a pozostałą ich część wydzierżawił.
Na przestrzeni lat prezes Krzanecki uzyskał bardzo korzystne
wyniki gospodarcze i społeczne
w środowisku spółdzielczym.

Spółdzielnia dziś
Dzisiaj spółdzielnia jest jedną
z najlepiej działających na terenie województwa dolnośląskiego.

Centrum Market o powierzchni
860m2, który został uruchomiony 11 lutego 2003 r. Powierzchnia
handlowa obiektów to ponad 17
tysięcy mkw. Obecnie działalność
spółdzielni, to handel detaliczny,
obrót rolny oraz dochody z dzierżaw nieruchomości. Terenem
działania SRH „SCh” jest miasto
i gmina Trzebnica oraz gmina
Wisznia Mała. Sam prezes dobrze
ocenia działalność spółdzielni.
– Spółdzielnia obecnie jest ﬁrmą
stabilną, z dużymi możliwościami dalszych zmian i rozwoju.
SRH „SCh” w 2012 roku wyku-

Dobra kondycja spółdzielni, to wynik wyboru dobrej strategii zarządzania.

Rzeczowy majątek trwały SRH
„SCh” stanowią 42 placówki
handlowe (w tym dwa domy handlowe), 15 obiektów magazynowych o powierzchni 6200m2 oraz

piła za kwotę 2,5 mln złotych
wszystkie swoje grunty na terenie
gminy Wisznia Mała i Trzebnicy. Spółdzielnia posiada własne
środki w obrocie zabezpieczające

Prezes Spółdzielni SCH Lech Krzanecki.

jej potrzeby i co ważne, nie korzysta z żadnych kredytów. Stan naszych obiektów jest dobry i stale
ich standard poprawiamy.

Aktywny społecznik
i człowiek sukcesu
Prezes spółdzielni, Lech Krzanecki jest wieloletnim aktywnym społecznikiem, który cieszy
się dużym autorytetem w gronie
spółdzielców. Udziela się społecznie m.in. w Spółdzielni Mieszkaniowej w Trzebnicy, gdzie przez
okres trzech kadencji był członkiem Rady Nadzorczej, a jedną
kadencję jako jej przewodniczący.
Pan Krzanecki był prezesem Koła
Łowieckiego „Ryś” i traktuje
swoje członkowstwo, jako pasję.
Z inicjatywy prezesa, oczywiście
w czynie społecznym, z myśliwymi wybudowano bażantarię,
reaktywując tym bażanta w łowiskach, wyremontowano trzy
stawy rybne czy zalesiono wiele
terenów, ta działalność przyczynia się na pewno do ochrony środowiska.
Dobra kondycja spółdzielni, to
wynik wyboru dobrej strategii zarządzania i konsekwencji
w działaniu. Prezes Krzanecki
jest przykładem człowieka na-

stawionego na sukces i efekty
jego pracy są zauważalne i doceniane. Za zasługi dla spółdzielczości prezes otrzymał nagrodę
Geparda Biznesu za lata 2007,
2008 i 2009 oraz nominację do
Orła Agrobiznesu 2011 za sukces
rynkowy EMS. Dodatkowo Lech
Krzanecki w czerwcu 2011 roku
otrzymał Oskara Spółdzielczości
Polskiej za zasługi dla rozwoju
spółdzielczości, którego przyznała mu Krajowa Rada Spółdzielcza
pod patronatem Wicemarszałek
Sejmu Ewy Kieszkowskiej.
– To zasługa nie tylko moja, ale
całego zespołu, bo spółdzielnia,
to ludzie. Ekonomia zawsze rządziła się swoimi prawami, zasady
w biznesie są twarde i bezwzględne, jeśli stoisz w miejscu, to tak
jak byś się cofał, a inni zawsze cię
wyprzedzą. Mam świadomość,
że doświadczenie zawodowe jakie mam, to duża siła, ale tylko
osoba, która uczy się nieustannie
może osiągnąć sukces. I na koniec
żelazna zasada, której zawsze się
trzymam „planowanie, organizowanie, ustalanie celów i ich realizowanie” – reasumuje prezes.
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Z Trzebnicy do Kitzingen

W dniach 28.06-02.07 miała miejsce kolejna odsłona procesu pojednania
i integracji społeczności z dwóch miast partnerskich: Trzebnicy i Kitzingen. Warto przypomnieć, że współpracę tą zainicjował jeszcze w latach
90-tych ubiegłego wieku śp. ks. prof. Antoni Kiełbasa.
PATRYCJA KRÓL

Podstawą do zainicjowania
partnerstwa była osoba św. Jadwigi Śląskiej, która związana
była z oboma miastami - między

dziedziny życia oraz coraz większą liczbę naszych mieszkańców.
Od czterech lat intensywne
kontakty mają ze sobą uczniowie
Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim oraz Szkoły im. Friedricha
Bernbecka z Kitzingen. Kontak-

Trzebnicy postanowił zaprosić do
wyjazdu do Kitzingen wszystkich mieszkańców naszej gminy
zainteresowanych
współpracą
i wyjazdem. Zaproszone zostało
opublikowane w artykule pt. „Kolejny rozdział owocnej współpracy z Kitzingen” zamieszczonym
w Nr 8 Panoramy Trzebnickiej.
Spotkało się ono z bardzo dużym
zainteresowaniem społecznym:
spośród 54 uczestników wyjazdu
34 uczestników było osobami prywatnymi. Pozostałą część delegacji stanowili radni Rady Miejskiej
w Trzebnicy, pracownicy Urzędu
Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych gminy. Koszty wyżywienia i zakwaterowania uczest-

Drogowskaz do Trzebnicy na placu miast partnerskich w Kitzingen

Trzebnica i Bayernem Kitzingen.
Współpraca ta obejmować będzie wspólne zgrupowania i sparingi młodych zawodników na
przemian w obu miastach partnerskich. Pierwsze takie zgrupowanie odbędzie się w przyszłym
roku w Trzebnicy. Zainicjowane zostały również kontakty ze
szkołą muzyczną z Kitzingen,
która będzie współpracowała
z powstającą w Trzebnicy przy ul.
Leśnej szkołą muzyczną. Okazją
do pierwszych kontaktów będzie

kolarską z Kitzingen do Trzebnicy (650 kilometrów). Kolejne
plany dotyczą organizacji koncertów organowych z udziałem artystów z Kitzingen.
Największą korzyścią z ostatniego wyjazdu jest jednak to, że
kolejna znacząca grupa mieszkańców naszej gminy mogła
przekonać, lub utwierdzić się
w przekonaniu o serdeczności,
gościnności,
zainteresowaniu
i przyjaźni, jaką jesteśmy obdarzani w Kitzingen. Odczucia te,

Zastępca burmistrza Jerzy Trela podziękował nadburmistrzowi Siegﬁedowi
Mullerowi za gościnne przyjęcie.

innymi pobierała naukę w opactwie benedyktynek w Kitzingen. ty te polegają na wzajemnych
Wzajemne kontakty przedsta- wizytach, nauce języków obcych
wicieli samorządów obu miast oraz poznawaniu kultury i budoustały po roku 2002. Dopiero waniu przyjaźni przedstawicieli
zmiany na stanowisku burmi- obu narodów. Niejednokrotnie
strza gminy doprowadziły do w wyjazdach do Kitzingen udział
ponownego nawiązania współ- brali również muzycy i sportowpracy, której uwieńczeniem było cy z terenu gminy Trzebnica.
podpisanie umowy o współW tym roku władze Kitzingen
pracy partnerskiej w czerwcu
złożyły
na ręce burmistrza Marka Pamiątkowe zdjęcie uczestników delegacji.
2009 roku. Przekonanie strony
Długozimy
zaproszenie do złożeniemieckiej do ponownego nania
wizyty
na
przełomie czerwca
wiązania współpracy i jej dynauroczystość otwarcia trzebnickiej podzielane przez mieszkańców
i
lipca.
Program
pobytu naszej ników wyjazdu pokryło miasto szkoły muzycznej we wrześniu Kitzingen odwiedzających Trzebmiczny rozwój jest niewątpliwie
Kitzingen,
zaś
koszty
przejazdu
zasługą burmistrza Marka Dłu- delegacji, tak samo jak w latach delegacji do Niemiec pokryte zo- 2014 roku, na które zaproszeni nicę, są podstawą do pojednania
gozimy, który osobiście i bardzo poprzednich, układały i ﬁnan- stały z budżetu Gminy Trzebnica. zostali muzycy ze szkoły mu- pomiędzy naszymi narodami
mocno zaangażował się w proces sowały władze miasta Kitzingen.
zycznej w Kitzingen. Zaintere- i budowania mostów przyjaźni,
pojednania. Dzięki temu oraz Po raz pierwszy zaproponowano
Jakie są efekty „turystycznej” sowanie podjęciem współpracy czego z pewnością życzyłaby sorównie dużemu zaangażowaniu nam program o charakterze tu- tym razem wizyty w Kitzingen? wyraził również związek kolarski bie św. Jadwiga Śląska, patronka
rystycznym,
celem
zapoznania
nowego nadburmistrza KitzinPrzede wszystkim zainicjowa- z Kitzingen, który mógłby wziąć pojednania polsko- niemieckiego
gen Siegfrieda Müllera partner- przyjaciół z Trzebnicy z miastem na została współpraca pomiędzy udział w kolejnej edycji TrzebKitzingen
oraz
jego
najbliższą
stwo naszych miast zatacza codrużynami piłkarskimi Polonią nickiego Kryterium Ulicznego
raz szersze kręgi, obejmuje nowe okolicą. Z tego względu burmistrz
a nawet zorganizować sztafetę
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Aleksandra
Święta Wina. Widziałam ludzi, jak dobrych znajomych.
„głowy” Urzędu.
usłyszeć lub które mogłem zobaRzewuska:
którzy bez względu na wiek, po- Czas wizyty pełen był wydarzeń. Odwiedziliśmy liczne opactwa, czyć w Internecie. Synowie, któCzłonek To- traﬁli się świetnie bawić ze sobą. Zostaliśmy zaproszeni m.in. na uczestniczyliśmy w pięknej, nie- rzy pojechali tam wraz ze mną,
w a r z y s t w a Wzruszyłam się kiedy na Placu Święto Wina, wszak to Franko- dzielnej mszy, był rejs po Menie. byli również bardzo zadowoleni
M i ło s n i ków Partnerstwa zobaczyłam tabilcz- nia, królestwo Bachusa. Mia- Było cudnie.
i szczęśliwi. Starszy powiedział,
Ziemi Trzeb- kę z napisem Trzebnica 665 km.
sto jest bajecznie położone nad W Kitzingen byłam po raz pierw- że wręcz bardzo chciałby tam
nickiej, prze- Takie wyjazdy pozwalają nam po- pięknym Menem, wśród dookoła szy i jestem pod wrażeniem uro- zamieszkać. W Kitzingen byłem
wodnik wy- znać inną kulturę, zobaczyć jacy rozciągających się wzgórz winnej ków miasta i okolicy, ludzi za- pozytywnie zbudowany postawą
cieczek
serdeczni i otwarci są Niemcy, dla latorośli. Na świętowanie przyby- mieszkujących teren i…. naszej goszczących nas przyjaciół z Nieniektórych to pewnie też świet- ły tłumy! Tamtejszej społeczności grupy, czyli mieszkańców Trzeb- miec, którzy z przysłowiową nieByłam uczest- na okazja, by porozmawiać po można pozazdrościć tylko umie- nicy.
miecką solidnością dopracowali
nikiem pierwszej wyprawy do niemiecku lub się zmobilizować jętności integrowania się. A kolej- Jestem wdzięczna za możliwość każdy punkt programu i czynili
Kitzingen w 1996 roku. Wówczas do dalszej nauki. Jednak przede ne dni to… zwiedzanie, zwiedza- wzięcia udziału w tej wspaniale wszystko, aby nasz pobyt w mieze śp. ks. A. Kiełbasą zawoziliśmy wszystkim to szansa, by budować nie i jeszcze raz zwiedzanie. Cały zorganizowanej wizycie do za- ście partnerskim przebiegał bez
do Kitzingen relikwie św. Jadwi- więzi, umacniać przyjaźnie i szu- pobyt był sponsorowany przez przyjaźnionego
partnerskiego zarzutu. Nie mieliśmy co prawda
gi. Jestem ogromnie szczęśliwa, kać tego, co nas łączy, a jest to Gospodarzy Miasta, o czym war- miasta.
możliwości nocowania u rodzin,
że po latach mogłam wrócić w to niewątpliwie postać św. Jadwigi.
to pamiętać, jedynie przejazd
ale za to poznaliśmy warunki pasamo miejsce, spotkać się z rodziLeszek
sponsorowała nasza Gmina. Na
nujące w jednym z niemieckich
Warzocha,
ną, u której wówczas gościłam.
Danuta
uwagę zasługuje świetna orgainternatów, zobaczyliśmy otoczeKamińska,
t ł u m a c z nie Szkoły Rolniczej w Kitzingen,
Jestem podbudowana tym, jak to
nizacja zarówno z naszej strony
poetka:
p r z y s i ę g ł y : a podczas codziennych przejść do
partnerstwo między Trzebnicą
- i tu trzeba szczególnie wyróża Kitzingen się rozwinęło. Organinić sekretarza Gminy Trzebnica
miejsca zbiórki mogliśmy podziP r z e d e wiać uroki tego malowniczego
zacja tego wyjazdu była naprawdę
Daniela Buczaka, jak i ze strony
Pa miętajmy, niemieckiej. Honory gospodaw s z y s t k i m miasta. Miło wspominam wspólświetnie przygotowana, niemieciż powstanie rza po stronie grupy z Trzebnicy
c h c i a ł b y m ną polsko-niemiecką Eucharystię
cy gospodarze pięknie nas ugotego pięknego pełnił, pan burmistrz Jerzy Trela
wyrazić wiel- ze wspaniałą oprawą muzyczną,
ścili. Zadbali również o to, byśmy
mostu przy- pod nieobecność pana burmiką wdzięcz- miejsca związane ze świętą Janie mogli się nudzić. Codziennie
jaźni między strza Marka Długozimy, którego
ność organi- dwigą oraz rozmowy z goszczązwiedzaliśmy. W pamięci pozom i a s t a m i , zatrzymały w Trzebnicy sprawy zatorom za możliwość wyjazdu cymi nas przyjaciółmi z Niemiec,
stał mi rejs po rzece Men, przepiękne opactwo benedyktyńskie, już w 1995 roku zapoczątkował rodzinne. A naprawdę szkoda, do Kitzingen i zobaczenia na wła- podczas których przekonywałem
czy niesamowity Wurzburg. Je- ks. prof. Antoni Kiełbasa. Teraz bo dzisiejszy kształt wizyty, to sne oczy tych miejsc, o których się o ich wielkiej otwartości, serstem pod ogromnym wrażeniem mieszkańcy Kitzingen witali nas długoletnia praca właśnie naszej do tej pory mogłem jedynie deczności i szczerości.
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Szkolne Orły

Gminy Trzebnica
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Kategoria Szkoły Podstawowe klasy I-III:

Kategoria Drużyny Sportowe:

Szkoła Podstawowa nr 2:

Karolina Olbert, Paulina Jarosz

Szkoła Podstawowa nr 3:

Szkoła Podstawowa nr 3:

Katarzyna Burak, Joanna Zawadka, Maja Januszewska,
Szymon Binko, Ewa Matusiak

Szkoła Integracyjna:

Tradycyjnie, tuż przed zakończeniem roku szkolnego, odbyła
się uroczysta Gala wręczenia
tytułów Szkolnych Orłów Gminy Trzebnica, dla najwybitniejszych uczniów z gminnych szkół
podstawowych oraz gimnazjalnych.
W sali kinowej Trzebnickiego
Centrum Kultury i Sportu zebrali się zaproszeni goście oraz
uczniowie wraz z rodzicami.
Podczas gali, prowadzonej przez
Naczelnik Wydziału Promocji
Agnieszkę Pawlaczek, nagrodzono uczniów wyróżniających się
wysoką średnią, wzorowym zachowaniem oraz licznymi osiągnięciami w konkursach czy
zawodach sportowych. Tytuł wpisania w Poczet Szkolnych Orłów
Gminy Trzebnica dla uczniów
oraz Listy Gratulacyjne dla rodziców wręczał Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima.
Upominki, wśród których były
nowoczesne pendriva, przekazywała Dyrektor ZAPO Agnieszka
Moździerz.

Sebastian Grzybowski, Amelia Lubicz-Miszewska, Zuzanna Małogoska

Szkoła Podstawowa nr 2:

Szkoła Podstawowa nr 2:

Kategoria Szkoły Podstawowe klasy IV-VI i gimnazja:
Szkoła Podstawowa nr 2:

Ziemowit Komisarczyk

Szkoła Podstawowa nr 3:

Julia Chabza, Bartłomiej Ciba,
Liliana Saternus

Szkoła Integracyjna:

Dagmara Dziwak

SP w Kuźniczysku:

Natalia Hariasz

Gimnazjum nr 1:

Bartłomiej Grzegorzewski

Kategoria Najwszechstronniejsi Sportowcy:
Szkoła Podstawowa nr 2:

Dawid Pukacz

Szkoła Podstawowa nr 3:

Kamila Kasperek

SP w Kuźniczysku:

Mateusz Sip

SP w Masłowie:

Michał Kochmański

Zespół Szkół w Ujeźdźcu Kacper Krężołek
Wielkim / Szkoła Podstawowa

Drużyna wywalczyła III
miejsce w finale strefy
wrocławskiej w piłce siatkowej

Szkoła Integracyjna:

Dagmara Dziwak

Gimnazjum w Ujeźdźcu
Wielkim:

Małgorzata Szewczyk

III miejsce w finale strefy
wrocławskiej w czwórboju lekkoatletycznym.

Gimnazjum nr 1:

Anna Gonczarik

I wywalczone I miejsce
w Mistrzostwach Powiatu Trzebnickiego Szkół
Podstawowych w Trójboju Lekkoatletycznym

Jolanta Szymczyk

Gimnazjum nr 1 w Trzeb- Piłka siatkowa chłopców
nicy:
III miejsce – międzypowiatowe zawody w piłce
siatkowej chłopców
Szkoła
Podstawowa
z Masłowa:

Zawody tenisa Stołowego Dziewcząt –Strefa
Wrocławska

Wyróżnieni Nauczyciele:
Halina Bolisęga
Paweł Kubiak
Krzysztof Adamczyk
Anna Ciba
Ewa Pasek
s. Lilianna Wypiór
Jowita Dziwak
Halina Pisarczyk

Kategoria Absolwent Roku:

Paweł Wolski

Szkoła Podstawowa nr 2:

Ziemowit Komisarczyk

Andrzej Durbajło

Szkoła Podstawowa nr 3:

Aleksandra Maczuga

Jolanta Boczar

Szkoła
Podstawowa
w Boleścinie:

Monika Fontin

Ewa Fast

Szkoła
Podstawowa
w Kuźniczysku:

Natalia Hariasz
Klaudia Sałaj
Aleksandra Stelmach

Zespół Szkół w Ujeźdźcu
Wielkim (Gimnazjum):

Patryk Koreńczuk

Szkoła
Podstawowa
w Masłowie:

Gimnazjum nr 1:

Maciej Ciosek

Szkoła
Podstawowa
w Ujeźdźcu Wielkim:

Lidia Rojewska
Piotr Rojewski
Marlena Surówka
Barbara Falkowska
Emilian Pasternak

Wręczanie tytułów w poszczególnych kategoriach urozmaicone
zostało recytacjami wierszy Juliana Tuwima (w związku z obchodzonym rokiem tego autora) oraz
grą na fortepianie w wykonaniu
Andrzeja Jeżewskiego.
[ann]

Bezpieczne wakacje

Zakończenie roku z balem w tle

Bezpieczne wakacje – pod takim hasłem odbyło się spotkanie przedszkolaków z Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim
z funkcjonariuszkami trzebnickiej Straży Miejskiej. Gościem
w czasie spotkania była też pani Wiesława Kucięba - autorka
książeczki dla dzieci pt. „Sierżant Uśmiech”.

W Zespole Szkół w Ujeźdźcu Wielkim, w związku z kończącym się rokiem szkolnym, od-

Główni bohaterowie książeczki - Maciuś i Oda, wraz z sierżantem Uśmiechem uczą dzieci
właściwego przechodzenia przez
jezdnię na przejściu dla pieszych
z sygnalizacją świetlną oraz bez
sygnalizacji. W czasie spotkania
dzieci dowiedziały się też, jak
dbać o bezpieczeństwo swoje oraz
innych w czasie wakacji. Poznały
niebezpieczeństwa, jakie mogą
je spotkać w czasie wakacyjnego wyjazdu nad morze, jezioro
i w góry. Maluchy wiedzą już,

jak właściwie zachowywać się na
plażach i kąpieliskach, jak przygotować się na górski spacer, jak
zaalarmować pomoc w razie niebezpieczeństwa, do kogo zwrócić się o pomoc, kiedy zgubią się
w tłumie ludzi. Przedszkolaki
ćwiczyły też przechodzenie przez
jezdnię i zapamiętywały numery alarmowe. Wszystkie dzieci
otrzymały w prezencie książeczki z naklejkami oraz karty pracy
z wakacyjnymi zadaniami.

było się kilka wzruszających uroczystości – Bal Absolwentów oraz oﬁcjalne pożegnanie
uczniów klas VI i III gimnazjum.
Długoletnią tradycją placówki
oświatowej w Ujeźdźcu Wielkim
jest uroczysty Bal Absolwentów,
którym to uczniowie klas VI oraz
III gimnazjum w symboliczny
sposób żegnają się ze społecznością szkolną. 20 i 21 czerwca
absolwenci w pięknych togach i w
scenerii „nocnego miasta” zatańczyli poloneza. Wśród rodziców
i zaproszonych gości nie obyło
się bez łez i wzruszeń. Uczniowie
w piękny sposób złożyli podziękowania wychowawcom i nauczycielom za trud i poświęcenie
włożone w naukę i wychowanie.
Pan Dyrektor Mariusz Szkaradziński podsumowując trzy lata
spędzone razem, nie zapominając
o żadnym z uczniów, w zabawny
sposób podkreślił charakterystyczne cechy każdego absolwenta. Po części oﬁcjalnej nadszedł
czas wspanialej zabawy w upalnych rytmach. Absolwenci zgodnie twierdzą, że będzie to jedno
z najpiękniejszych wspomnień
z lat spędzonych w szkole.
Ostatni dzwonek – to moment,
na który czeka każdy uczeń. Tego
roku - 28 czerwca 2013 r. uczniowie klas młodszych pożegnali
absolwentów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ujeźdźcu
Wielkim. Wspominając trzy lata
nauki i czas spędzony w murach
tej szkoły obdarowali ich upominkami, życząc samych sukce-

sów na dalszej drodze edukacji.
Elementem kulminacyjnym było
przedstawienie prezentacji multimedialnej, na której udokumentowane zostały najpiękniejsze chwile przeżyte w szkole. Nie

ukrywając łez absolwenci klas VI
i III gimnazjum żegnali się z nauczycielami i wychowawcami,
którym, jak twierdzą, zawdzięczają wszystko, co najlepsze.
[all]

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół w Ujeźdźcu Wielkim.

Bal Absolwentów odbył się w scenerii “nocnego miasta”.
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Bezpieczne wakacje

Nie
traćmy
czujności
w okresie wakacji – apeluje
policja. W tym czasie uaktywniają się przestępcy, oszuści
i złodzieje, metody ich działania są różne. Wykorzystają
naszą nieobecność, brak zabezpieczeń, uchylone okna
itp. Wyjeżdżając na wczasy,
odwiedziny znajomych, pobyt w szpitalu, nie zostawiaj
widocznych oznak swej nieobecności. Poproś sąsiada, by
podlewał kwiaty, wieczorem
włączał na jakiś czas światło,
odbierał pocztę. Zwracajmy
uwagę na każdą osobę obcą
i dziwnie zachowującą się,
która obserwuje mieszkanie, dom kręcąc się bez celu.
Postarajmy się zapamiętać
ich wygląd zewnętrzny, oraz
charakterystyczne szczegóły wyglądu i ubrania, które
później pomogą policji w zidentyﬁkowaniu danej osoby.
Apelujemy do wszystkich
mieszkańców, a szczególnie
do właścicieli domów jednorodzinnych, by przed snem
upewnić się, czy drzwi wejściowe do budynku i okna są
pozamykane. Pamiętajmy! przy obcych przebywających
w mieszkaniu nie wskazujmy
miejsca, w którym trzymamy
pieniądze. Nie pozostawiajmy
obcych osób w pomieszczeniach wychodząc dla nich np.
po szklankę wody, nie otwierajmy drzwi bez sprawdzenia,
kto i po co przyszedł. Będąc
w domu zawsze zamykajmy
drzwi wejściowe na zamki;
-nie przekazujmy żadnych
pieniędzy osobom, które telefonicznie podają się za kogoś
z rodziny, nie dajmy żadnych
pieniędzy akwizytorom i nie
podpisywać z nimi żadnych
umów; -nie udzielajmy żadnych informacji przez telefon,

szczególnie o swoich danych
personalnych,
poprośmy
o pomoc sąsiada, niech towarzyszy podczas niespodziewanych odwiedzin.
W drzwiach wejściowych
montujmy tylko atestowane
zamki, przedmioty wartościowe, pieniądze najlepiej
złożyć depozytu bankowego.
Nie należy wpuszczać do
mieszkań nieznajomych osób.
Szczególnie wtedy kiedy oferują towar niewiadomego pochodzenia lub chcą pożyczyć
pieniądze. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, należy niezwłocznie powiadomić
najbliższą jednostkę Policji
zadzwonić pod numer alarmowy 997 lub 112.

Bezpieczny
wypoczynek
nad wodą
Policja przypomina o zachowaniu zasad bezpieczeństwa i rozsądku nad wodą.
Pamiętajmy więc, aby szukając ochłody w wodzie nie próbować swoich sił w rzekach
i jeziorach, czyli tam, gdzie
mogą występować wiry, prądy, nierówne dno, roślinność.
Pamiętajmy:
• Odra jest drogą wodną, na
której znajdują się szlaki żeglugowe i na całym jej biegu
obowiązuje zakaz kąpieli.
• W rzece występują silne wiry
i szybki nurt. Wchodzenie do
wody jest skrajnie ryzykowne.
Dzisiaj, w wybranym przez
nas miejscu może być pół metra głębokości, jutro już np.
półtora metra.
• Należy pływać tylko w miejscach strzeżonych, czyli tam,
gdzie jest ratownik WOPR.
Z policyjnych danych wynika, że do utonięć najczęściej
dochodzi w takich miejscach,
jak: jezioro, rzeka, zalew,
staw.
• Nie wolno także wskakiwać
do wody w pobliżu urządzeń
i budowli hydrotechnicznych.

STRAŻ MIEJSKA
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Libacja w piaskownicy

W dniu 22.06. około godziny
21:15 strażnicy otrzymali zgłoszenie od mieszkańca o mężczyznach spożywających alkohol na
placu zabaw dla dzieci przy ul.
Daszyńskiego w Trzebnicy (wnętrze podwórkowe za restauracją
Ratuszową). Po przybyciu na
miejsce zastano 3 mężczyzn oraz
2 kobiety. Jeden z mężczyzn spożywał alkohol przy piaskownicy
dla dzieci , a drugi załatwiał swoje
potrzeby ﬁzjologiczne na pobliski
żywopłot przy piaskownicy. Obaj
mężczyźni byli pod wpływem
alkoholu – za popełnione wykroczenia będą odpowiadać przez
Sądem

Awanturnik
w urzędzie gminy

W dniu 09.07 ok. godz. 13.30
w budynku urzędu miejskiego in-

Tych we Wrocławiu nie brakuje.
• Samemu nie
należy
także
pływać w jeziorach, stawach.
Występuje tam
np. dużo wodorostów, które w dotknięciu
z ciałem mogą wywołać strach
i panikę. A to może mieć bardzo poważny wpływ na nasze
życie.
• Absolutnie nie wolno skakać
do wody w miejscach nieznanych. Może się to skończyć
śmiercią lub kalectwem.
• Absolutnie nie wolno pływać po spożyciu alkoholu, na
czczo lub bezpośrednio po obﬁtym posiłku.
• Za bardzo nie należy ufać
swoim umiejętnościom pływackim. O ile w basenie możemy czuć się pewnie, bo jest
czysta woda, widoczne dno
i opieka ratownika, w jeziorze, przy nierównym dnie,
dużej głębokości, słabej widoczności, owijającej się wokół nóg roślinności, wszystko
co umiemy, może nie wystarczyć.
• Nie powinno się również
pływać daleko od brzegu po
zapadnięciu zmroku.
Najczęstszymi przyczynami
utonięć są:
• brak umiejętności pływania,
• brawura, przecenianie swoich sił i umiejętności pływackich,
• pływanie w stanie nietrzeźwym. Alkohol powoduje zaburzenia zmysłu równowagi
i orientacji!
• niedocenianie niebezpieczeństwa w wodzie,
• pływanie w miejscach zabronionych,
• skoki “na główkę” do wody
w nieznanym miejscu,
• pływanie obok statków, barek i łodzi motorowych, w pobliżu śluz i zapór wodnych,
• siadanie na ruﬁe kajaku lub
na burcie łodzi,
• nieumiejętność postępowania w przypadku wywrócenia
się kajaka lub łodzi,
• lekkomyślna zabawa polegająca na wrzucaniu innych do
wody oraz zanurzaniu osób
pływających.

Szantażysta złapany

dwóm przedsiębiorcom, żądając od nich łącznie 70 tys.
złotych. Teraz o dalszym losie podejrzanego, namierzonego i zatrzymanego przez
dolnośląskich
policjantów,
zdecyduje sąd. Za usiłowanie
wymuszenia rozbójniczego
grozi mu kara nawet do 10 lat
pozbawienia wolności.
Policjanci z trzebnickiej
komendy powiatowej i komisariatu w Obornikach
Śląskich,
współpracując
z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu, ustalili i zatrzymali mężczyznę podejrzanego
o wymuszenie rozbójnicze.
Podejrzany, to 31 – letni mieszkaniec jednej z miejscowości
położonej na terenie gminy
Oborniki Śląskie. Podejrzany
traﬁł do policyjnego aresztu.
Jak ustalili funkcjonariusze zajmujący się tą sprawą, Imię i nazwi- asp.
sprawca wykorzystując koresko: Damian Bajor
spondencję listowną, a później
także korespondencję prowa- Telefon służdzoną za pośrednictwem wiabowy: (71) 38-88-200
domości sms – owych, groził
pozbawieniem życia lub wyrządzeniem krzywdy dwóm
Rewir
przedsiębiorcom z terenu poJednostka: Dzielnicowych
wiatu trzebnickiego. Mężczyw Trzebnicy
zna żądał od każdego z nich
po 35 tys. złotych.
Zamierzonego celu sprawca
Trzebnica
nie osiągnął, gdyż pokrzywAdres:
ul.Bochenka 8
dzeni powiadomili policjantów o groźbach i żądaniu
pieniędzy. Funkcjonariusze, Rejon patrolowania dzielnicowego:
po tym jak zajęli się sprawą,
na podstawie prowadzonych
ustaleń operacyjnych, analiArmii Krajowej, Błotnista,
zy gromadzonego materiału,
Czereśniowa, Szopena,
a także wykorzystując nowoGrunwaldzka, Grota
czesną technikę, namierzyli
Roweckiego, Brodatego,
podejrzanego.
Do zatrzymania kompletPobożnego, Harcerska,
nie zaskoczonego mężczyzny
Jana Pawła II, Jagiełły,
doszło w jego miejscu zaBochenka, Kazimierza
mieszkania. Podejrzany tłuWielkiego, Kilińskiego,
maczył się trudną sytuacja
Klasztorna, Krakowska,
materialną w jakiej się znalazł.
Mężczyzna usłyszał już zarzut Trzebnica Korczaka, Leśna, Łąkowa,
usiłowania wymuszenia rozŁokietka, Piastowska, Piwbójniczego. Za czyn, o który
niczna, Paderewskiego,
jest podejrzany, grozi mu teraz
Moniuszki, Milicka, Nowa,
kara nawet do 10 lat pozbawieOkulickiego, Orzeszkowej,
nia wolności. O dalszym losie
podejrzanego zdecyduje sąd.
Oleśnicka, Reymonta,

Sikorskiego, Szarych
Szeregów, Samarytańska,
Stawowa, Wesoła, Wrocławska, 3-maja, 1-maja.

Za pośrednictwem listów
i wiadomości sms – owych
groził pozbawieniem życia
lub wyrządzeniem krzywdy

terweniowano wobec nietrzeźwego mężczyzny, który zakłócał ład
i porządek na terenie urzędu. Ponieważ mężczyzna nie stosował
się do wydawanych poleceń i zachowywał się agresywnie został
obezwładniony i przewieziony do
Komendy Policji.

strażacy usuwali plamę oleju
substancji ropopochodnej o długości 250m i szerokości 0,5m na
ulicy św. Jadwigi i ulicy Bochenka. Rozlany olej zneutralizowano
sorbentem. Straż Miejska udzieliła pomocy jednostce PSP poprzez
zabezpieczenie miejsca prowadzonych działań.

STRAŻ POŻARNA Niebezpieczne podtopienie
71 / 312 07 88

Na ratunek kasjerce

Na terenie Parku Wodnego Zdrój
w Trzebnicy, w dniu 10 lipca,
funkcjonariusze PSP uczestniczący w zajęciach szkoleniowych,
udzielili pierwszej pomocy medycznej omdlałej kasjerce. Zanim
przyjechał zespół ratownictwa
medycznego, strażacy w sposób
profesjonalny wykonali reanimację kobiety.

Plama oleju

TWÓJ DZIELNICOWY

W dniu 09.07 ok. godz. 13.30

W dniu 5 lipca o godz. 8.00 rano,
w wyniku intensywnych opadów
deszczu i gwałtownego spływu
wody, została uszkodzona nawierzchnia drogi powiatowej nr
1344D. Zagrożone podtopieniem
były pobliskie posesje, mieszkańcy wsi zabezpieczali teren
za pomocą worków z piachem
wraz z funkcjonariuszami PSP.
Na miejsce zdarzenia przyjechali z-ca burmistrza Jerzy Trela,
przedstawiciele RPP oraz komendant gminny ochrony PPOŻ druh
Kazimierz Grabowski. Po ponad
godzinnej walce z żywiołem, sytuację opanowano i przekazano
miejsce zdarzenia drogowcom.

Podtopione sołectwa

W dniach 25–26 czerwca po
gwałtownych opadach deszczu
doszło do wielu zalań posesji
i piwnic w miejscowości : Cerekwica, Koczurki, Księginice, Kobylice i Ujeździec Mały. Strażacy
byli wzywani wiele razy do wypompowywania wody z posesji
domów jednorodzinnych.

Fałszywy alarm w dobrej
wierze
W dniu 18 czerwca została wezwana jednostka PSP do Księgnic. Przejeżdżający kierowca
obok stojącego przy drodze auta
ciężarowego, z którego unosiły
się kłęby dymu, zawiadomił straż.
Okazało się, że w ciężarówce
marki Liaz zagotowała się woda
w chłodnicy, stąd duże kłęby pary
unoszące się nad autem. Choć
alarm był fałszywy, to w takim
przypadku godna pochwały była
postawa obywatelska kierowcy.

Pożar w Księginicach

W dniu 16 czerwca o godzinie
10.12 zgłoszono, że w Księgnicach pali się budynek mieszkalny. Na miejscu okazało się, że
pożar wybuchł w piwnicy budynku. Strażacy zabezpieczyli
obok budynku zbiornik z gazem
o pojemności 2,5 tysiąca litrów,
odłączono energię. Dwóch strażaków w aparatach powietrznych
ugasiło pożar wewnątrz budynku. Wezwano zespół ratownictwa medycznego do osoby, która
poczuła się słabo. Akcja trwała 2
godziny, udział w gaszeniu brały
trzy jednostki JRG, OSP Wisznia
Mała i Szczytkowice, łącznie 18
osób.

Nowa stacja benzynowa
w Trzebnicy

W dniach 9-11 lipca funkcjonariusze PSP w Trzebnicy prowadzili czynności odbioru nowej
stacji benzynowej na ulicy Wrocławskiej. Stacja posiada trzy dystrybutory, w tym jeden z gazem.
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Rolls Royce & Bentley znowu w Trzebnicy!
11 lipca do Trzebnicy wjechała kolumna wyjątkowych aut.
Przez trzy godziny mieszkańcy i turyści mogli podziwiać samochody Rolls Royce & Bentley na trzebnickim Rynku.

Wyjątkowe maszyny odwiedziły Trzebnicę w ramach V Międzynarodowego
Zlotu Samochodów Roll Royce i Bentley odbywającego się przez kilka dni we
Wrocławiu.

Już po raz drugi w naszym mieście zorganizowano część Międzynarodowego Zlotu samochodów marki Rolls Royce & Bentley,
który odbywa się we Wrocławiu.
Samochody można było oglądać, fotografować, zadawać pytania ich właścicielom, a przy
odrobinie szczęścia i uprzejmości
uczestników zlotu nawet zasiąść
na chwilę za kierownicą tych
wspaniałych maszyn. A było co
podziwiać. Najstarsze auta zlotu
pochodzą z lat 20. i 30. XX wieku, najmłodsze ma zaledwie dwa
lata i to ono wygrało w Konkursie
Elegancji, jako najpiękniejsze. Po
wizycie w Trzebnicy uczestnicy
skierowali się do Oleśnicy.
W 2009 roku właściciele tych
wyjątkowych aut przyjechali do
Trzebnicy zaledwie na godzinę,
wywołując wśród trzebniczan

Relację ze zlotu przygotowuje telewizja TVN24, jej reporterzy byli także
w Trzebnicy.

spore zainteresowanie. Tym razem ponad 20 pojazdów zawitało do naszego miasta na ponad
trzy godziny. W tym czasie część
uczestników zlotu zwiedzała

miasto, na czele z Międzynarodowym Sanktuarium św. Jadwigi
Śląskiej.
[kas]

BRZYKÓW ma świetlicę i szykuje się do dożynek
Słynąca z wielkiej gościnności wioska Brzyków, w tym roku będzie organizatorem
Gminnych Dożynek. Mieszkańcy wsi dumni z wyróżnienia i świadomi dużej odpowiedzialności, pełną parą przygotowują się do wielkiego święta. Jednym z ważniejszych elementów przygotowań było uroczyste otwarcie 27 czerwca wiejskiej świetlicy.
EDYTA BĄK

„Brzyków – zatrzymaj się, zasmakuj naszej gościnności, zamieszkaj” – to hasło, które charakteryzuje całą społeczność wsi,
a wynika z głęboko zakorzenionej
gościnności z dziada, pradziada.
W pierwszych latach powojennej
Polski, mała społeczność Brzykowa bardzo się zintegrowała,
mimo różnic kulturowych pierwszych osadników. Bardzo duży
wpływ na sposób ich życia, miały
tradycje z Kresów Wschodnich,
które pielęgnują mieszkańcy wsi
do dzisiaj. Typowa dla nacji ze
Wschodu gościnność, jest cechą
rozpoznawalną brzykowian. Od

piecu chlebowym i słynnej „samorodinówki”, nalewce na czarnej porzeczce. Na zbliżających
się dożynkach, gospodynie będą
debiutować dwoma potrawami:
gołąbkami z tartych ziemniaków
tzw. „pielmienie” i kwasem z kapusty z grzybami. A to dopiero
początek niespodzianek.

Dożynki tuż, tuż

Wielkie święto plonów odbędzie
się 8 września. Cała wioska od
dawna przygotowuje się do tak
ważnej imprezy. Sam sołtys Tadeusz Cepiel, podekscytowany wydarzeniem, opowiada. – Byliśmy
mile zaskoczeni tym, że odbędą
się u nas dożynki. Wioska chce

Młodzi brzykowianie w stojach ludowych prezentują się niezywkle okazale.

dziesięcioleci, jako nieliczni, gościli pielgrzymów uczestniczących w długiej pielgrzymce z Góry do Częstochowy. Udzielali im
noclegu, a przede wszystkim częstowali przepysznymi potrawami: rosołem, pierogami, kluskami
i kompotem. Do dzisiaj spływają
do brzykowian podziękowania za
ich wielkie serce z różnych stron
Polski. Przeoczeniem byłoby,
nie wspomnieć o mnogości potraw, z których słyną gospodynie
z Brzykowa – przepysznych ciast,
własnych wyrobów wędliniarskich, swojskiego chleba, oczywiście pieczonego w tradycyjnym

podziękować burmistrzowi Markowi Długozimie za zaufanie,
powierzając nam takie odpowiedzialne zadanie. Zdajemy sobie
sprawę z ilości pracy, jaka nas czeka, ale damy radę. Mogę już powiedzieć, że będzie wiele niespodzianek, choćby występ naszego
zespołu Dos Amigos, w składzie
Paweł Łakota i Mirosław Grech
i oczywiście utalentowany Michał Bąk. Wystąpi również Dorota Osińska i zespół VOX. Mam
nadzieję, że zabawa będzie udana
i potrwa do samego rana. Zapraszamy wszystkich na dożynki
do naszego sołectwa, obiecujemy

niezapomnianą i pełną pozytywnych wrażeń imprezę.
Dożynki odbędą się na boisku
sportowym i przyległych terenach.

Otwarcie świetlicy

Krokiem milowym dla wsi było
wyremontowanie świetlicy wiejskiej. Dla samych mieszkańców,
jest to miejsce spotkań, integracji, odpoczynku i zabawy. Jak na
brzykowian przystało, otwarcie
świetlicy odbyło się z dużym rozmachem. Najmłodsi mieszkańcy
sołectwa – Lena, Jagoda, Filip
i Wiktor ubrani w piękne, ludowe
stroje przywitali zaproszonych
gości, recytując wierszyk „Podziękowanie”, autorstwa mieszkanki
wsi. Następnie głos zabrał sołtys
Tadeusz Cepiel, dziękując wszystkim zaangażowanym w remont
tak ważnego dla lokalnej społeczności miejsca. Zaproszony burmistrz Marek Długozima, w swej
przemowie podkreślił, że mieszkańcy Brzykowa zawdzięczają
nową świetlicę radnym i sołtysowi, który bardzo konsekwentnie
dążył do zakończenia tej inwestycji i nadzorował prowadzone remontowe prace. Po uroczystych
przemowach, nastąpił moment
otwarcia świetlicy – burmistrz
Marek Długozima, sołtys Tadeusz Cepiel wraz z małym mieszkańcem wsi Wiktorem przecięli
wstęgę. Ksiądz proboszcz Jerzy
Olszówka SDS poświęcił nową
świetlicę. Na ręce sołtysa złożono
Akt Przekazania Świetlicy i herb
gminy Trzebnica.

Otwarcie nowej świetlicy w Brzykowie odbyło się z dużym rozmachem.

już forma integracji społecznej,
a zwłaszcza kobiet. Tutaj należą
się szczególne podziękowania dla
pani Anieli Stępińskiej, która była
duszą kół gospodyń. – Jesteśmy
jej, to winni – podkreśla liderka Stowarzyszenia odnowy wsi
Brzyków Leokadia Wnuk. – Dzisiaj nasze działania nastawione są
głównie na rozwój i integrację sołectwa. Dbamy o to, aby tradycja
nie zaginęła na naszym terenie.
Możemy się pochwalić pięknymi
strojami ludowymi, w których
choćby występujemy na dożynkach. Wzorowałyśmy się na
strojach ze wschodu, które jedna
z mieszkanek zachowała do dzisiaj. Są to piękne kamizelki uszyte
z lnu i haftowane ręcznie. Myślę,
że jest to nasz znak rozpoznawczy
promujący naszą wieś – dodaje
liderka. – Naszą siłą w sołectwie
są mieszkańcy. Należy tutaj wyróżnić grupę ludzi aktywnych,

choćby Stanisławę Winkler, Halinę Świdzińską, Annę Świdzińską,
Sylwestra Świdzińskiego oraz Tadeusza Cepiela, który jako gospodarz sołectwa daje dobry przykład
i zachęca do działania innych.
Grupa aktywnych ma jeszcze do
zrealizowania jeden cel. Na terenie wsi jest nieużywany zbiornik
PPOŻ, który nie spełnia żadnej
funkcji i psuje krajobraz sołectwa.
Mieszkańcy chcą, by tam powstał
piękny park wiejski, w którym
każda rodzina z sołectwa ma posadzić swoje drzewo, jako symbol
zintegrowanej społeczności. – Po
przez Stowarzyszenie Odnowy
Wsi, będziemy starać się o środki
ﬁnansowe na realizację tej inwestycji. Jesteśmy już po wstępnych
rozmowach – reasumuje Leokadia Wnuk.

Aktywni Brzyków

Mieszkańcy wsi Brzyków są społecznością świadomą swoich potrzeb i możliwości. Stowarzyszenie „Aktywni Brzyków”, to ludzie
o wielkich pokładach energii i samozaparcia. Dzisiaj wieś ma wyremontowaną remizę strażacką,
plac zabaw dla dzieci, oczywiście
świetlicę i nawet ponad jeden kilometr chodnika.
W latach przed transformacją we
wsi działało intensywnie Koło
Gospodyń Wiejskich. Była to

Lata 70. Pierwsze Koło Gospodyń Wiejskich w Brzykowie.
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Cztery Pory Roku w Gminie Trzebnica – zwycięskie prace pierwszego etapu
Rozstrzygnięto pierwszy etap Konkursu Fotograﬁcznego
Cztery Pory Roku w Gminie Trzebnica – wiosna. Pierwsze miejsce zajął Piotr Szewczyk, wyróżnienia otrzymają:
Aleksandra Błędowska, Anna Jełłaczyc oraz Wojciech Kamiński. Na kolejne prace czekamy do 22 września.

I wyróżnienie – Anna Jełłaczyc, Bazylika św. Jadwigi.

I miejsce – Piotr Szewczyk, Wzgórza Trzebnickie. Pan Piotr otrzyma bardzo praktyczną nagrodę
– przenośny dysk o pojemności 1
TB. Za wyróżnienia przewidziano pendrive o pojemności 4 GB
oraz pakiet gadżetów promocyjnych Gminy Trzebnica. Pierwsze
wyróżnienie otrzymała Anna
Jełłaczyc, za zdjęcie Bazyliki św.
Jadwigi., drugie Aleksandra Błędowska, również za zdjęcie Bazyliki św. Jadwigi, trzecie Wojciech
Kamiński za zdjęcie Kocigórek
i Lubuszka.
Przypominamy, że odbędą się
cztery etapy konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Gminy
Trzebnica – zgodnie z porami
roku, a po każdym z nich wyłoniony zostanie zwycięzca i trzech
wyróżnionych. Na zakończenie
konkursu - ze wszystkich nagrodzonych prac, przygotowana
zostanie wystawa na Rynku oraz
specjalny album bądź folder, promujący Gminę Trzebnica.
Prace są oceniane pod względem
kompozycji, kadrowania, pomysłowości, estetyki oraz aspektu
promocyjnego. Tematem zdjęć
mogą być zarówno krajobrazy,
wydarzenia, jak i elementy architektury. W konkursie mogą wziąć
udział osoby, które ukończyły 13
lat. Drugi etap (lato) trwa do 22
września – do tego dnia czekamy na zgłoszenia! Regulamin,
oświadczenia i zgody dostępne na
stronie trzebnica.pl.

I miejsce – Piotr Szewczyk, Wzgórza Trzebnickie.

III wyróżnienie – Wojciech Kamiński, Kociogórek i Lubuszka.
II wyróżnienie – Aleksandra Błędowska, Bazylika św. Jadwigi.
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Trzebnickie święto muzyki i humoru
W niedzielne popołudnie, 23 czerwca odbyła się już czwarta Parada Orkiestr Dętych
i Humoru. Na trzebnickim rynku zaroiło się od puzonów, trąbek, klarnetów i innych dęciaków. Tłumy trzebniczan podziwiały barwny przemarsz orkiestr, gdzie swym
wdziękiem, urokiem i nieprzeciętnymi umiejętnościami czarowały widzów mażoretki.
Na zamknięcie święta muzyki i humoru bawił gości kabaret Ciach.

W wydarzeniu uczestniczyły cztery orkiestry dęte wraz z zespołami mażoretek

W imprezie udział wzięła Trzebnicka Orkiestra Dęta oraz Trzebnickie Mażoretki Aida.

EDYTA BĄK

Kolorową paradę rozpoczęła
Orkiestra Dęta ze Starej Białej,
dumnie maszerując w kierunku
trzebnickiego rynku. Tuż za nią
ruszyły mażoretki Inez z Kalet
w towarzystwie swej orkiestry. Po
nich nadeszła kolej na Orkiestrę
Dętą z Leszna i mażoretki ODML.
Kolorowy przemarsz zakończyła formacja mażoretek Aida
z Trzebnicką Orkiestrą Dętą. Po
powitaniu przez prowadzącego
imprezę Mateusza Stanisza, menadżera Trzebnickiego Centrum
Kultury i Sportu i wspólnie odegranym na trzy orkiestry hejnale
miasta Trzebnicy, rozpoczął się
maraton muzyki i pokazów taneczno- marszowych. Orkiestry
zaprezentowały trzebnickiej publiczności swój wspaniały dorobek muzyczny, a mażoretki specjalnie przygotowane na to święto
układy taneczne. Piękne dziewczęta swym wdziękiem i precyzją
ruchów zachwyciły trzebnicką
publiczność.
Trzebnicka Aida z orkiestrą
Trzebnickie mażoretki z roku
na rok podnoszą poziom swych
umiejętności i są coraz piękniejsze. Co ciekawe, formacja ta ma
w swym składzie bardzo młodziutkie dziewczęta, które błyskawicznie opanowały tak trudną
technikę
taneczno-marszową.
Narybek trzebnickiej Aidy, świetnie zwalczył paraliżującą tremę
i dał super popis swoich umiejętności na paradzie. Na niedzielnym pokazie dziewczęta, jeden
ze swych układów tanecznych
zadedykowały wszystkim ojcom,
gdyż ich święto wypadło właśnie

w tym dniu. Ten pokaz był szczególnie nagradzany brawami publiczności. Byłoby przeoczeniem,
gdyby nie wspomnieć o opiece i patronacie nad formacją ze
strony Trzebnickiego Centrum
Kultury i Sportu i pracy z dziewczętami pani Anny Krzemieniec.
Dziewczęta z Aidy można z powodzeniem zaliczyć do najlepszych
ambasadorów sportu i kultury
naszej gminy. Równie pięknie reprezentowały się inne dziewczęta
i orkiestry, w tym nasza trzebnicka, którą prowadzi kapelmistrz
Tomasz Świńczyk. Trzebnicka
orkiestra dęta może pochwalić
się długoletnią historią. Założycielem jej był Rudolf Padewski,
którego z powodzeniem można
nazwać ojcem chrzestnym orkiestry. Współtworzył ją również
ks. Franciszek Grzegorz Czech,
który kompletował instrumenty,
nuty i uczył gry. Orkiestra miała
swój debiut w 1947 roku w czasie uroczystości odpustowych,
ku czci św. Bartłomieja. Od 1985
roku orkiestra jest ściśle związana
z TCKiS. Orkiestra z Kalet może
pochwalić się również imponującym dorobkiem, bowiem rok temu
obchodziła swoje 85-lecie. Dęciaki z Leszna, to młoda orkiestra,
bo 19-letnia, ale umiejętnościami
muzycznymi wcale nie odstawała
od starszych kolegów. Natomiast
występy ich mażoretek, były na
najwyższym poziomie i zostaną
zapamiętane na długo.
Pod dużym wrażeniem niedzielnej parady była zebrana na
trzebnickim rynku publiczność
.- Jestem urzeczona tym, co tutaj
się dzieje – mówi Zoﬁa, mieszkanka Trzebnicy. – Goszczę dziś
u siebie rodzinę z Poznania i są

Kabaret Ciach wykonał swoje najsłynniejsze skecze, rozbawiając trzebnicką publiczność.

zachwyceni paradą. Nie mniej zauroczony był pan Stanisław, który przyszedł na paradę z wnuczką
Anielą. – Cóż za wspaniałe widowisko, a jakie piękne dziewczęta,
kolorowe, jak kwiaty. Jak wnuczka podrośnie, na pewno zostanie
mażoretką.

Orkiestry maszerowały na rynek ul. Daszyńskiego.

Goście na paradzie
Po trzygodzinnym maratonie muzyki i wdzięku, nadszedł moment
na przywitanie gościa specjalnego, czyli Reprezentacji Polski Kobiet w piłce nożnej. Na deskach
sceny przybyłe zawodniczki przywitał osobiście burmistrz Marek
Długozima. – Witam wszystkich
przybyłych na dzisiejszą Paradę
Orkiestr Dętych i Humoru. To
wspaniała okazja do wspólnej zabawy i wypoczynku w gronie rodziny i przyjaciół. Witam bardzo
serdecznie naszych wyjątkowych
gości i gratuluję wam wygranej
w towarzyskim meczu z przeciwniczkami z Czech. Goszcząc
takiej rangi drużynę na naszym
nowym stadionie Fair Play Arena, jestem przekonany, że dobrym posunięciem był remont
tego obiektu w naszym mieście.
I mam nadzieję, że nie raz będzie
wykorzystywany do tak wspaniałych widowisk sportowych - dodał burmistrz.
Bardzo ciepło wypowiadał się
o naszej gościnności trener Reprezentacji Wojciech Basiuk.Bardzo dziękujemy Trzebnicy za
wspaniałe przyjęcie naszej drużyny. Wszyscy jesteśmy zachwyceni miastem i super atmosferą
panującą w nim. Dziękujemy za
bardzo dobre warunki do walki i oczywiście za gorący doping
trzebniczan na meczu.
Kolejnym gościem, a raczej gwiazdą imprezy był kabaret Ciach. Do
późnych godzin wieczornych,
kabareciarze bawili trzebnicką
publiczność swymi skeczami. Satyrycy z Zielonej Góry mistrzowsko interpretowali naszą rzeczywistość w klimacie humoru sytuacyjnego lub absurdalnego. Znanym skeczem pt. „Pantoﬂarze”
czy „Sąsiadka” rozbawili widzów
do łez. W tak wesołej atmosferze
minął barwny dzień przepełniony muzyką, wdziękiem, urodą
i humorem, a po tak dużej dawce
wrażeń, powrót do rzeczywistości dla wielu na pewno będzie nie
lada wyczynem.

Młody trzebnicki zespół Mażoretek może być dumny ze swoich występów.

Trzebnicka Parada Orkiestr Dętych i Humoru zgromadziła liczną widownię.

Zaprzyjaźnione orkiestry dęte z przyjemnością przyjeżdżają do Trzebnicy, by
uczestniczyć w swoim święcie.
Foto: M.Mazurkiewicz i Edyta Bąk
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V gala „ZŁOTE SOWY” 2013
26 czerwca w świetlicy w Krynicznie odbyła się V Gala „Złote
Sowy”. Stowarzyszenie Oświatowe SOWA, które od wielu lat
koordynuje organizację różnego
rodzaju konkursów, zawodów
sportowych dla uczniów wszystkich typów szkół powiatu trzebnickiego, przyznało tytuły „Złote
Sowy” dla najbardziej wyróżnia-

jących się laureatów - uczniów,
nauczycieli i szkół. Była to już
piąta, jubileuszowa Gala „Złotych
Sów”, co roku organizuje ją inna
gmina powiatu trzebnickiego.
W tym roku roli gospodarza Gali
podjęła się gmina Wisznia Mała.
Tytuły Złotych Sów z naszej gminy otrzymali:

SPORTOWIEC ROKU

Czternastek Jakub

Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy

Kasperek Kamila

Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy

NAUCZYCIEL- OPIEKUNÓW

Szymczyk Jolanta

Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy

NAUCZYCIEL-OPIEKUN „SPORTOWCÓW ROKU”

Wolski Paweł -

Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy

„ZŁOTA SOWA” – wyróżnienia specjalne:

Krysa Zbigniew

Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim

Rudkiewicz Iwona

Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim

SZKOŁY:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy
tytuł „SPORTOWA SZKOŁA - laureat „ZŁOTA SOWA” powiatu trzebnickiego”:

Nagrodzona Jolanta Szymczyk z SP
nr 2 w Trzebnicy.

Dyrektor Mariusz Szkaradziński, dyrektor ZS w Ujeźdzcu Wielkim z wyróżnionymi nauczycielami.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy

Festyn Noc Kupały w Kuźniczysku
W sobotę 22 czerwca w Kuźniczysku, Stowarzyszenie Przyjaciół Kuźniczyska i sołectwo Kuźniczysko zorganizowało festyn Ognia i Wody – Noc Kupały. Zabawa odbyła
się pod patronatem burmistrza Trzebnicy Marka Długozimy. Zebrane fundusze przeznaczone zostaną na zabezpieczenie 300-letniego opuszczonego drewnianego kościoła.
Najkrótsza noc w roku to czas
słowiańskich zabaw. Święto to ma
różne nazwy: Noc Świętojańska,
Sobótka, Palinocka czy też właśnie Noc Kupały. Święto ognia,
wody, słońca i księżyca, urodzaju,
płodności, radości i miłości, powszechnie obchodzone na obszarach zamieszkiwanych przez ludy
słowiańskie. W czasie tej magicznej nocy rozpalano ogniska,
w których palono zioła. W trakcie radosnych zabaw odbywały
się różnego rodzaju wróżby i tańce a nawet skoki przez płomienie.
Dziewczęta wyplatały i puszczały
w nurty rzek wianki z zapalonymi świecami.
Zorganizowany festyn Ognia
i Wody – Noc Kupały miał jeden cel – zebranie funduszy na
zabezpieczenie XVIII-wiecznego drewnianego kościoła ewangelickiego. Stowarzyszenie chce
ogrodzić kościół od tylnej części
– stare ogrodzenie uległo całkowitemu zniszczeniu, przeszklić
okna, wstawić drzwi. Akcję tą objął patronatem burmistrz gminy
Trzebnica Marek Długozima. Na
rozpoczęcie festynu przyjechali
reprezentanci gminy - wiceburmistrz Jadwiga Janiszewska wraz
z przewodniczącym Rady Miejskiej Mateuszem Staniszem.
Po oﬁcjalnym przywitaniu
gości przez panią wiceburmistrz
i prezesa stowarzyszenia rozpoczęły się liczne konkursy i zabawy dla dzieci. Były to rzuty do
celu – krasnala, który po traﬁeniu
wyrzucał cukierki, dla zręcznych
serso, największa frajda – bieg po
nagrodę z wodą – dzieci napełniały wodą rury wody, w których
znajdowały się piłeczki. W nich
zamkniete były kluczyki otwie-

rające szkatułę z nagrodami. Kto
pierwszy napelnił rurę i wydostał
piłkę mogł śmiało iść po nagrodę.
Nie zabrakło też malowania twarzy i gigantycznej frajdy – ogromnej trampoliny. Natomiast dla dorosłych przygotowana była strzelnica.
Na festynie wystąpił zespół
pań ubranych w piękne ludowe
stroje i czerwone korale „Ale babki” z Czeszowa śpiewając ludowe,
znane piosenki.
W międzyczasie przy scenie
można było nabyć portrety Jana
Pawła II i obrazy fragmentów
Kaplicy Sykstyńskiej wykonane
przez znanego lokalnego rzeźbiarza Krzysztofa Lewczaka. On też
wraz Arturem Pełką z Czeszowa i przyjaciółmi przyjechali na
pięknych motocyklach Harley-

wsparły ten szczytny cel.
Pierwszą atrakcją były pokazy
strażaków z OSP Czeszów. Zasymulowany wypadek samochodowy z oﬁarą w środku i wydobycie
jej przez rozcięcie samochodu
najnowocześniejszym sprzętem
zrobiło duże wrażenie na uczestnikach festynu. Udzielenie pierwszej pomocy oﬁerze wypadku,
usztywnianie karku i kręgosłupa
przeprowadzono po mistrzowsku. Następnie odbył się pokaz
gaszenia płonącego auta pianą
i gaszenie palących się snopów
słomy działkiem wodnym i kurtyną wodną.
Przez cały czas ze sceny serwowana była muzyka przez debiutujący zespół lokalny 2DJ. Marcin
Pietrasik, jeden z członków zespołu wraz ze znanym strongme-

W trakcie konkursowych zmagań.

-Davidson i fundowali nimi przejażdżki po wiosce chętnym dzieciom i młodzieży. Opłata za obrazy, podobnie jak i bilety wstępu
na plac zabaw, które płacili tylko
dorośli, były cegiełkami, które

nem Januszem Kułagą, mistrzem
Polski i uczestnikiem światowych
mistrzostw w RPA, prowadzili
konkursy amatorskich strongmenów. W konkursie dla mężczyzn
w podnoszeniu 17,5-kilogramo-

Organizatorzy festynu bardzo dziękują wszystkim przybyłym,
którzy zechcieli wesprzeć nasz szlachetny cel. Podziękowania też
ślą w stronę sponsorów i partnerów: burmistrzowi gminy Trzebnica Markowi Długozimie, ﬁrmie Kulik, ﬁrmie Deftrans z Milicza,
ﬁrmie Pieprzyk, ﬁrmie Beza z Obornik Śląskich, Straży Miejskiej
z Trzebnicy, zespołowi „Ale babki” z Czeszowa, OSP Czeszów oraz
wszystkim tym, którzy indywidualnie włączyli się w przygotowania i sponsorowanie festynu w każdej postaci.

Występ zespołu „Ale babki” z Czeszowa

wego ciężaru zwyciężył Paweł
Stańczyk.
Wśród rywalizujących kobiet,
które utrzymywały wyprostowanymi rękoma 5-kilogramowe
kółko przez ponad dwie minuty
zwyciężyła Krystyna Filip. Na koniec nastąpił wybór najchudszego
strongmena spośród najmłodszych uczestników, a zwycięzcą
okrzyknięto Gracjana Wawruszczaka ze Szkoły Podstawowej
w Kuźniczysku.
Kolejną atrakcję zafundował
„Snikers”, który na swoim ścigaczu „palił gumy” i jeździł na jednym kole. Jego menadżer w niebieskim BMW „paląc gumy”
wśród kłębów dymu odjechał za
„Snikersem”, kończąc pokaz.
Chętne panie i dziewczęta brały
udział w wyplataniu wianków
z polnych kwiatów i ziół. One
również były oceniane w konkursie.
Po zakończeniu atrakcji odbyło się dodatkowe losowanie
nagród za wykupione bilety wstępu. Głównymi nagrodami były
meble łazienkowe ufundowane
przez ﬁrmę „Deftrans” z Milicza,

wejściówki do Parku Wodnego
Zdrój, gadżety od ﬁrmy „Kulik”
i wiele innych nagród od sponsorów indywidualnych.
Po ogłoszeniu zwycięzców
rozpoczęła się zabawa taneczna,
porywająca prawie wszystkich
uczestników. Około godziny 21
rozpalono ognisko, do którego
wrzucano „Życzenia do nieba”,
czyli karteczki z najskrytszymi
życzeniami. Akcja ta została zapoczątkowana tydzień wcześniej
w Kałowicach w Noc Świętojańską, a tutaj zapoczątkowana
w Noc Kupały. Inicjatorem jej jest
Ryszard Gil z Pęciszowa. Następnie wypuszczono w niebo dwadzieścia lampionów, które dały
niesamowity efekt. Tego rodzaju
„światełko do nieba” zakończyło
oﬁcjalnie festyn, ale zabawa trwała do godziny 4:30 dnia następnego. Na „betonie do tańczenia” pozostała spora kiczba ludzi, którzy
jeszcze chcieli się bawić.
Podczas festynu funkcjonowały stanowiska gastronomiczne
serwujące również dania swojskie.
[ann]
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Raszowska akademia sztuki
Wioska Raszów w dniach 4-6 czerwca zamieniła się
w Plenerową Akademię Sztuk, za sprawą pomysłu i inicjatywy sołtys Bożeny Durbajło i wiejskiej społeczności.
Najważniejszym wydarzeniem była wizyta wrocławskich
malarzy, którzy dla dziedzi i młodzieży przygotowali
warsztaty.
EDYTA BĄK

W każdym człowieku drzemie
artysta, a obudzenie talentu, jest
kwestią użycia odpowiedniej
prowokacji i sposobu umiejętnego przekazania wiedzy o sztuce.
Taki wgląd we współczesną sztukę można uzyskać na wiele sposobów. Jednym z nich jest poznawanie procesu powstawania dzieł,
zobaczyć to, co jest niewidzialne,
kiedy patrzymy na konkretny obraz. Właśnie dwa pierwsze dni
pleneru miały charakter spotkania edukacyjnego dzieci z artystami, które odbyły się w parku
ogrodowym obok pięknego XIXwiecznego pałacu w Raszowie.
Na Plenerowej Akademii Sztuk,
zaproszony malarz Jerzy Jerych
z dużym zaangażowaniem zaznajamiał dzieci z wieloma zasadami

rad, jak używać farb, jak postępować z kolorami. Malarz starał
się wyczulić zmysł wzroku dzieci
na barwy i otaczający ich świat.
Przygotowanymi
materiałami
pan Jerzy prowokował wyobraźnię przyszłych artystów, mieszał
farby, używał szkiców, które były
podkładem do przelewania przez
dzieci kolorów na papier. Zapoznał młodzież z bardzo ciekawą
formą graﬁki, zwaną monotypią.
Malarz nakładał grubą warstwę
farb akrylowych, tworząc obraz
na szkle i natychmiast przykładał
papier, uzyskując w jednej chwili
niepowtarzalną odbitkę.
Malarz Stanisław Babczyński
zaprezentował zebranym swoje
prace w formie małego wernisażu. Prace artysty wykonane sangwiną, węglem, kredą i pastelami
zaciekawiły bardzo małych gości.

Poczucie humoru zawsze towarzyszy artystom.

dził autoportret artysty, spostrzegawcze dzieci zauważyły subtelne
różnice między rysunkiem, a rzeczywistym wyglądem mistrza.
Kolejni zaproszeni artyści to
Wojciech Pomianowski i Wojciech Bartnik. Na plenerze rozpoczęli tworzyć swoje olejne pejzaże,
zaciekawione dzieci, nieśmiało
podglądały pracę mistrzów i zasypywały deszczem pytań autorów prac. Pejzaże z godziny na
godzinę nabierały ostrości i jak
stenogram utrwaliły nastrój otoczenia, kolor i urok wioski.

Wernisaż w ogrodach

Dzieci były zachwycone plenerem, spotkaniem z artystami oraz mnóstwem
atrakcji

funkcjonującymi w malarstwie.
Bardzo szczegółowo artysta uczył
słuchaczy zasad kompozycji
i proporcji dotyczących twarzy
i postaci, przekazał wiele cennych

Martwa natura, akty, portrety
i pejzaże, jak slajdy w starym fotoplastykonie czarowały dziecięce
umysły. Najwięcej emocji wzbu-

W sobotę w starym parku ogrodowym, po trwającym dwa dni
malarskim plenerze, powstał wernisaż prac dzieci i malarzy. Eksponowane na tej wystawie prace
czterech autorów to rysunki i pejzaże wsi Raszów, obrazy zwierząt
domowych: dumnego kota, zadziornej kozy oraz kolorowych
kogutów. Ciekawostką wystawy
był obraz z aktem kobiecym, autorstwa Jerzego Jerycha. Inspiracją dla twórcy były mieszkanki
Raszowa. Artysta tworząc postać,
skomponował ją z części wielu
kobiet i namalował ją z typową
dla siebie manierą artystyczną.
Nieodłącznym elementem wysta-

wy były oczywiście prace dzieci.
Efekt pracy artystów z uczniami
był namacalny w postaci pięknych prac. – To niesamowite, jakie dzieci mają wyczucie barw,
choćby praca Wiktorii Wdzięcznej, cóż za szczerość wypowiedzi
i wrażliwość u tak małego dziecka – podkreśla zachwycony Jerzy
Jerych.

Święto kwitnącej lipy
Artystycznemu wydarzeniu towarzyszył wiejski festyn zorganizowany dla mieszkańców Raszowa. Na święcie lipy przygotowano
wiele atrakcji dla najmłodszych,
jak i tych starszych. Jedną z nich
był pokaz jednostki ratownictwa
medycznego w udzielaniu pierwszej pomocy. Najbardziej odważna w walce z fantomem była
pani Dorota Gawlik, która dzielnie opanowała tremę i pokazała
swoje umiejętności ratownicze.
Bardzo miłą niespodzianką dla
artystów była prezentacja przez
Jadwigę Tarkę swojej twórczości,
a mianowicie misternie wykonanych z papieru ﬁgurek zwierząt,
naczyń i nawet pojazdów. W dowód wielkiego uznania artysta Jerzy Jerych wręczył pani Jadwidze
pamiątkowy dyplom.
Raszowian na ich święcie odwie-

dził burmistrz Marek Długozima.
Sołtys wraz z artystami zaprezentowała mu prace dzieci oraz
malarzy i zaprosiła do wspólnego
biesiadowania. Burmistrz podziękował artystom za pomoc w zorganizowaniu pleneru dla dzieci
i nie omieszkał zaproponować
twórcom wystawienia ich prac na
wernisażach w Trzebnicy. Punktem kulminacyjnym festynu było
wręczanie dzieciom dyplomów za
uczestnictwo w Plenerowej Akademii Sztuk. Sołtys wraz z panem
Jerzym gratulowała wspaniałych
prac małym artystom. Specjalne
podziękowania w postaci dyplomu dostał również burmistrz,
za wsparcie plenerowej akcji dla
dzieci.
W tak miłej atmosferze minął
ostatni dzień Plenerowej Akademii Sztuk w Raszowie. Artyści
opuścili plener zadowoleni z obﬁtości wrażeń estetycznych, dzieci
były zadowolone z dużej dawki
wiedzy i zabawy, a mieszkańcy
wsi, z dobrze wykonanej roboty. Sołtys Grażyna Durbajło już
zastanawia się z mieszkańcami
nad kolejną wakacyjną atrakcją
dla dzieci, bo jak mówiła: -Niech
wszyscy wiedzą w powiecie, że
Raszów, to nie lipa.

Baletowy ﬁnał
W Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu 27 czerwca
w Sali widowiskowej królował balet. W tym dniu sekcja
Katarzyny Kmiecik zamykała sezon baletu występem małych primabalerin.
EDYTA BĄK

Prawie każda mała dziewczynka marzy o baletkach i pięknej
tiulowej sukience. Marzenia każdego dziecka można i należy spełniać, a przede wszystkim trzeba
dać mu szansę na ich realizację.
Wszystkie dzieci, które kochają
taniec mają możliwość rozwijania swojej pasji w Trzebnickim
Centrum Kultury i Sportu. I to
właśnie tam, w czwartkowe popołudnie odbył się wielki baletowy ﬁnał, który był zwieńczeniem
prawie rocznej pracy z dziećmi.
Punktualnie o godzinie 17

opiekunka grup baletowych
przywitała, licznie przybyłych
gości na wielkie widowisko. Rodzice, dziadkowie i rodzeństwo
deszczem braw zachęcili pierwsze
solistki do występu. Najmłodsze
primabaleriny natychmiast wypełniły scenę i bez cienia tremy
zaprezentowały swój słodki repertuar. Błysk dziesiątek ﬂeszy
ani przez chwilę nie rozproszył
skupionych solistek. Po najmłodszych kolej przyszła na dojrzalsze
artystki, które z dużą gracją i estetyką ruchów wykonały swoje
solówki. Po prawie godzinnym
przedstawieniu nadszedł moment
na gratulacje i podziękowania.

Baletnice z gracją prezentowały się na scenie. Pięknie wyglądały zarówno podczas występów grupowych, jak też w trakcie solówek.

Dyrektor Adam Waz osobiście
podziękował za wspaniały występ. – Jestem zaskoczony wysokim poziomem tego pięknego przedstawienia. Widać efekt
pracy pani Katarzyny i dzieci.
Bardzo to nas motywuje do więk-

szej pracy i jeszcze większych nakładów ﬁnansowych na rozwój
naszej młodzieży. Dziękuję za
spędzony razem rok i zapraszam
już we wrześniu na kontynuację
przygody z tańcem.
Po części oﬁcjalnej nadszedł

czas na podziękowania od dzieci.
Cała grupa baletnic wręcz rzuciła
się z naręczami kwiatów w stronę
swojej pani. Wśród ogólnej wrzawy i radości zakończył się kolejny
sezon przygody z baletem.
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Most pamięci
Każdy mieszkaniec Trzebnicy ma świadomość,
jak nieodłączną postacią życia publicznego i duchowego był ksiądz Antoni Kiełbasa. Jemu to
właśnie poświęcony jest wernisaż prac Katarzyny
Belskiej, dostępny dla zwiedzających już od 5 lipca
w Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy.
EDYTA BĄK

W gronie znakomitych dolnoślązaków są i tacy, którzy całe swoje
życie poświęcili na przenoszenie wartości minionych pokoleń, w służbie współczesności.
Często, takie spojrzenie wstecz,
może posłużyć dzisiaj, kontynuacji uniwersalnych i nigdy przemijających wartości. Osobą tak
bardzo zaangażowaną w dialog
z przeszłością był ksiądz profesor
Antoni Kiełbasa. Nieprzerwanie
służył jako kapłan i przewodnik,
a zwłaszcza jako rzecznik pojednania narodów polskiego i niemieckiego. Udowodnił swym
dziełem życia, że ponadczasowe
przesłanie Świętej Jadwigi o pojednaniu miało swój wymiar tu
i teraz. Dla księdza domem rodzinnym była niewątpliwie cała
chrześcijańska Europa, ale mała
Trzebnica stała się dla kapłana
najbliższym jego sercu miejscem.
Tutaj dzięki jego staraniom, od
1993 roku odbywają się Tygodnie
Kultury Chrześcijańskiej. Ksiądz
przyczynił się do powstania Muzeum Kultu Św. Jadwigi. Współpracował intensywnie z redakcją
trzebnickiego rocznika „Brzask”
oraz z Towarzystwem Miłośników Ziemi Trzebnickiej. Będąc
orędownikiem dzieła św. Jadwigi, uczestnicząc w XIII Konferencji Chrześcijańskich Dni Europy,
trzebnicki salwatorianin zainicjował Europejski Szlak Pielgrzymkowy, z bawarskiego Andechs do
Trzebnicy. Ksiądz profesor czynnie brał udział w życiu kulturalnym, był człowiekiem i kapłanem
z pasją tworzenia dobra. Jego
dziełu życia przyświecały słowa
księdza Franciszka Jordana: „Dopóki żyje na świecie choćby jeden
tylko człowiek, który nie zna i nie
kocha Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, nie wolno ci spocząć!”.

Na otwarcie wernisażu Katarzyny Belskiej przybyło wielu gości.
Z wielu zaproszonych był ksiądz
dziekan Bogdan Grabowski z paraﬁi pw. Św. Apostołów Piotra
i Pawła w Trzebnicy, prezes Fundacji dla Ratowania Klasztoru
św. Jadwigi Śląskiej - Krystyna
Klamińska, Zbigniew LubiczMiszewski – prezes Towarzystwa
Miłośników Ziemi Trzebnickiej
z Leontyną Gągało, dyrektor
Trzebnickiego Centrum Kultury
i Sportu Adam Waz wraz z pracownikami, inicjatorka wernisażu Łucja Kołodziejczyk, dzieci
z zajęć plastycznych z rodzicami
i przyjaciele artystki.
Zebranych gości przywitał
dyrektor Adam Waz, gratulując
artystce kolejnej, bo już szóstej
wystawy w TCKiS. Bardzo ciepło
wypowiedziała się również Łucja
Kołodziejczyk o samym księdzu
Kiełbasie i malarce. – Cieszę się
bardzo, że miałam tę okazję poznać księdza Kiełbasę i przebywać
nie raz w jego towarzystwie. Dane
mi było przebywać z człowiekiem
o niesamowitej inteligencji i błyskotliwości i dużym poczuciu humoru. Ksiądz profesor poświęcił
swoje życie na budowanie mostu
pamięci między odległą przeszłością z czasów św. Jadwigi, a nami
współcześnie żyjącymi. Profesor
był dla nas wielkim autorytetem
i wsparciem, wielka szkoda, że nie
ma go dzisiaj wśród nas. Dzisiaj
próbujemy przedstawić wszystkim, pracami Katarzyny Belskiej,
postać księdza z bazyliki. Seria
obrazów dzisiejszej wystawy, to
jakby zarys jaki był i kim był dla
nas ksiądz profesor.
Jak mówi sama autorka prac,
interpretacja tak sławnej postaci, jaką był ksiądz Antoni, była

Biblioteka poleca
Dział dla Dzieci poleca w miesiącu lipcu i sierpniu dwie pozycje z kategorii podróżniczej.
Pierwsza z nich napisana przez
Marka Kamińskiego „Marek chłopiec, który miał marzenia”.
Książka odpowiada na pytania:
jakim dzieckiem był wielki podróżnik? Czy różnił się od swoich
rówieśników? Co popchnęło go
ku kolejnym wyprawom i spowodowało, że wciąż sprawdza granice ludzkiej wytrzymałości?
Główny bohater z werwą i humorem opowiada o swoim codziennym życiu w domu i w szkole, a także o przygodach, jakie
spotkały go w rodzinnym mieście
- Połczynie Zdroju. Ta inspirująca książka z pewnością zachwyci
dzieci i zachęci je do rozmyślań,
co w ich życiu jest ważne i jakimi
ludźmi chcieliby zostać w przyszłości.
W kategorii geograﬁa: mapy,

plany, atlasy samochodowe biblioteka dziecięca poleca publikację Daniela i Aleksandry Mizielińskich - „Mapy. Obrazkowa

podróż po lądach, morzach i kulturach świata”.

Wszyscy obecni z bardzo dużym zainteresowaniem wsłuchiwali się w opowieści o księdzu Antonim Kiełbasie.

dla niej nie lada wyzwaniem
artystycznym. - Niestety, nie
miałam okazji poznać księdza
Kiełbasy bliżej, spotkałam się
z nim tylko raz, przy okazji II
Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w 2009 roku. Wszyscy
wysłuchaliśmy wtedy wyczerpującego wykładu o naszej bazylice
oraz św. Jadwidze. Ksiądz profesor był człowiekiem o wielkiej
mądrości i nieograniczonych
pokładach energii, którą zarażał
wszystkich wokół, tak go zapamiętałam. Pracując nad wystawą
było mi tym trudniej, że Księdza
Kiełbasy jednak nie znałam zbyt
dobrze. Starałam się kierować
tym, co zapamiętałam, ale przede
wszystkim tym, co opowiadała
mi pani Łucja Kołodziejczyk. Razem przeglądałyśmy wszystkie
zdjęcia księdza profesora, jakie
udało nam się zdobyć i wiele rozmawiałyśmy o nim. Czasu było
naprawdę niewiele i tak naprawdę nie raz zdawało mi się, że nie
podołam. Zależało nam na tym,
aby zdążyć przed 15 lipca, czyli
rocznicą śmierci księdza Antoniego. Najwyraźniej czuwał nade
mną jakiś „dobry duch” i udało
się. Zdążyłam niemal na ostatnią
chwilę. Całą wystawę montowaliśmy dokładnie dzień przed wernisażem. Dodatkowo było to dla
mnie duże wyzwanie, gdyż jest
to moja pierwsza „malarska” wystawa. Do tej pory zajmowałam
się głównie rysunkiem. Okazało
się jednak, że malowanie sprawia
mi dużo radości, a to jest chyba
w tym wszystkim najważniejsze.
Wielu ludzi wspomina zmarłego przed trzema laty, księdza Antoniego Kiełbasę - jedni
z prawdziwej tęsknoty, drudzy,
Ta książka to przełom w dziedzinie dziecięcych podróży palcem po mapie: imponujący atlas
w stylu ilustrowanych map dawnych podróżników. Dzieci będą
mogły zobaczyć gejzery w Islandii, karawany na egipskiej pustyni i miasta Majów w Meksyku.
Zagrać w krykieta w Anglii, poćwiczyć jogę w Indiach, a w Chinach skosztować stuletnich jaj.
W Australii podziwiać dziobaka,
w Finlandii noc polarną, a na
Madagaskarze ogromny baobab.
501 ogromnych map poprowadzi
dzieci przez 42 kraje i 6 kontynentów. Na każdej z nich znajdują
się niezliczone ilustracje, szczegóły i ciekawostki, które przenoszą
w wyjątkowe miejsca i będą inspiracją do głębszego poznawania
wiedzy w tym zakresie.
Dział dla Dorosłych poleca 2 pozycje: „Gabi. Gabriela Kownacka”
Romana Dziewońskiego i „Modliszkę” Ireny Matuszkiewicz.
Ta pierwsza zawiera wspomnienia bliskich, przyjaciół i współpracowników o popularnej ak-

Dyrektor TCKiS Adam Waz oraz Łukcja Kołodziejczyk gratulują artystce Katarzynie Belskiej (pierwsza z prawej).

Zainteresowanie wystawą było ogromne. Prace oglądali nie tylko dorośli, ale
także spora grupa dzieci i młodzieży.

aby uczcić jego pamięć. Spór o to
nie jest ważny. Ważne jest, to co
pozostało w nas, z tego co do nas
mówił. Ile spośród tego co słyszeliśmy, usłyszeliśmy naprawdę.

Świadectwem na to jest nasze życie i czy tak, jak ksiądz Antoni,
tworzymy nasze małe mosty pamięci, między tym co było, a tym
co jest.

torce polskiego kina i teatru
zmarłej 30 listopada 2010 roku.
Gabriela Kownacka była związana mi.in z teatrami: Kwadrat,

króla kasiarzy” (1978) i „Trędowatej” (1976). Dużą popularność
przyniosły jej role Doroty w serialu „Matki, żony, kochanki”
oraz Anki w serialu komediowym
„Rodzina zastępcza”.
W książce znalazły się wspomnienia i wypowiedzi Piotra
Fronczewskiego, Ewy Wiśniewskiej, Artura Żmijewskiego, Jana
Englerta i Wojciecha Malajkata.
Uzupełniają je fragmenty wywiadów z autorką oraz recenzji spektakli z jej udziałem. „Modliszka”
Ireny Matuszkiewicz opowiada
o porzuconej przez męża kobiecie,
która zaczyna życie w pojedynkę
walcząc z otaczającą ją rzeczywistością. Osoby z jej otoczenia
nie zawsze ułatwiają jej samotną
podróż przez życie. W tle przewijają się koleżanki, przyjaciółki
i rodzina byłego męża. Książka
szczególnie gorąco polecana kobietom na rozdrożu, które znalazły się w podobnej sytuacji.

Współczesnym, Studio i Narodowym w Warszawie. Zagrała w blisko 50. ﬁlmach m.in. w: „Hallo
Szpicbródka, czyli ostatni występ

Anna Styś
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Bijemy rekord Polski!

85 lat Związku Sybiraków
Związek Sybiarków, założony w 1928 roku, obchodzi właśnie 85. rocznicę istnienia. 20 czerwca Sybiracy spotkali się
w Klubie 4. Regionalnej Bazy Logistycznej przy ul. Pretﬁcza we
Wrocławiu. Padło wiele ciepłych słów. Przypomniano historię
Związku i wręczono odznaczenia.

Kolejny po Romanie Węglarskim trzebniczanin
z grupy rowerowej Szerszenie Trzebnica wyrusza
w podróż dookoła Polski,
by pobić rekord. Henryk
Zięba planuje pokonać
4111 km w zaledwie 15
dni, jadąc wzdłuż granic
naszego państwa. Dzień
przed startem, Henryka
Ziębę wraz z kolegami kolarzami żegnał burmistrz
Marek Długozima.
Pożegnanie i życzenia powodzenia dla Henryka Zięby na trzebnickim Rynku.

W zeszłym roku Roman Węglarski zdobył rekord Polski, w 16
dni pokonując trasę o długości
4000 km. Jak sam przyznaje była
to podróż bardzo wymagająca ﬁzycznie i psychicznie, ale też da-

jąca ogromną satysfakcję i wiele
niezapomnianych wspomnień.
Pan Roman osobiście namawiał swojego kolegę z drużyny
Szerszenie Trzebnica – Henryka
Ziębę do próby pobicia jego re-

kordu i udziału w Maratonie Rowerowym Dookoła Polski. Wraz
z trzebniczaninem w tegorocznej edycji wydarzenia startują:
Marek Zadworny (Rewal) oraz
Zbigniew Dudas (Barlinek). Aby
zdobyć kolejny rekord, podczas
pierwszych dni maratonu panowie muszą przejechać około
300-350 km dziennie, natomiast
w drugiej fazie, gdy dojadą już
w tereny górzyste, około 200-250
km dziennie.
Życząc powodzenia w dążeniu
do celu i zdobycia nowego rekordu Polski, jak i bezpiecznej podróży przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, burmistrz
Marek Długozima żegnał Henryka Ziebę na trzebnickim Rynku
wraz z kolarską grupą wsparcia.
Na ręce śmiałka przekazana także została promocyjna ﬂaga Gminy Trzebnica.
[kas]

Eugeniusz Kuszka prezes oddziału wrocławskiego Związku Sybiraków, burmistrz Marek Długozima, Łucjan Tać prezes oddziału trzebnickiego Związku
Sybiraków

Jednym z uhonorowanych był
Łucjan Tać, prezes zarządu trzebnickiego koła Sybiraków. Dziękowano również wszystkim, którzy
wspierająją działalność Związku. Za wieloletnią współpracę
i wspieranie Związku statuetką
i dyplomem został wyróżniony
Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima.
Na zakończenie specjalnie dla
Sybiarków wystąpił zespół Poloneziaki z Bielawy. Eugeniusz
Kuszka, prezes oddziału wrocławskeigo, życzył wszystkim, by
mogli się spotkać za kolejne 5 lat,
podczas 90. rocznicy.
Związek Sybiraków, powoła-

ny w 1928 roku, działał do roku
1939, kultywując pamięć o zesłaniach, które jak cień towarzyszyły wszystkim zrywom narodu
polskiego, walczącego o suwerenność narodową i państwową.
Okres II wojny światowej i okres
realnego socjalizmu do 1989 roku
to bolesna przerwa w działalności
Związku. W latach 40. nastąpiły
masowe deportacje Polaków na
Syberię, do Kazachstanu i w inne
regiony ZSRS. Liczba zesłańców
– Sybiraków osiągnęła od 1,35 do
2 milionów obywateli polskich.
Związek reaktywowano w 1988
roku.
[kas]

Aby pobić dotychczasowy rekord, Henryk Zięba musi pokonać 4111 km w 15 dni.

PRZETARG nr GGN P/9/2013 Burmistrza Gminy Trzebnica
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Trzebnica Nr
0050/71/2013 z dnia 3 lipca 2013,
ogłaszamy I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu
użytkowego stanowiącego własność Gminy Trzebnica, położonego w budynku przeznaczonym na Szkołę Podstawową nr
2 w rejonie ulic Leśnej i 3 Maja
w Trzebnicy, na terenie oznaczonym ewidencyjnie jako działka
nr 66/20 AM-11 obręb Trzebnica. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Trzebnicy
- IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr
WR1W/00047203/4.
1. Burmistrz Gminy Trzebnica
ustalił cenę wywoławczą wynajmu lokalu:

w Trzebnicy, pl. Piłsudskiego 1
w Sali nr 12.
2. W dniu przetargu Oferent
zobowiązany jest posiadać numer
NIP, wyciąg z właściwego rejestru.
3. Kwota osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należny podatek VAT, co stanowi miesięczną cenę najmu lokalu.
4. Wynajmowany lokal wolny
jest od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich.
Wynajem odbywa się w stanie
istniejącego uzbrojenia terenu.
W przypadku ewentualnych kolizji projektowych wynikających
z adaptacji lokalu, Najemca przeniesie stosowne media na własny
koszt, po dokonaniu przewidzia-

niem do przetargu jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem
technicznym lokalu oraz możliwościami prowadzenia w tym
lokalu działalności w wybranej
branży (dojście, dojazd, wymagania techniczno-sanitarne itp.)
a także z treścią projektu umowy.
6. Nakłady konieczne lub ulepszenia w lokalu poczynione dla
potrzeb prowadzonej przez najemcę działalności, dokonywane
będą przez niego po uprzednim
uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego i wszystkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń
i opinii, we własnym zakresie i na
własny koszt. Wszelkie ewentualne prace remontowe, przebudowy
lub inne ulepszenia projektowane
w lokalu wymagają każdorazowo

l.p.

Przedmiot najmu
wraz z położeniem

Powierzchnia
najmu w m2

Przeznaczenie
lokalu

Cena wywoławcza
miesięcznej opłaty
najmu (netto)

Termin
wnoszenia
opłaty
za najem

Wysokość
wadium

1

2

6

7

9

10

11

1.

Trzebnica, rejon
ul. Leśnej i 3 Maja,
lokal użytkowy
w budynku
przeznaczonym
na Szkołę
Podstawową nr 2

234,90

stołówka
szkolna wraz
z zapleczem
kuchenno-magazynowym

2.000,00

miesięczna

400,00

Przetarg odbędzie się w dniu 6
sierpnia 2013 roku godz. 10.00,
w siedzibie Urzędu Miejskiego

nych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń.
5. Oferent przed przystąpie-

pisemnej zgody Wynajmującego.
7. Najemca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od

nieruchomości za lokal.
8. Czynsz najmu i opłaty eksploatacyjne są płatne przez Najemcę z góry do 10. dnia każdego
miesiąca na konto Wynajmującego.
9. Wysokość czynszu może być
aktualizowana przez Wynajmującego o wskaźnik inﬂacji (przyrost
cen towarów konsumpcyjnych
i usług wg wskaźnika procentowego ogłaszanego przez GUS)
w drodze pisemnego zawiadomienia, przesłanego na co najmniej
7 dni przed dniem wprowadzenia
czynszu w zaktualizowanej wysokości, nie częściej niż raz w roku.
10. Wpłaty należności za najem lokalu będą obowiązywały
najemcę od chwili rozpoczęcia
działalności, której termin zostanie przez najemcę zgłoszony Wynajmującemu.
11. Wadium w wysokości ustalonej w pkt 1 i umożliwiające
udział w przetargu, należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy nr 14 9591 0004 2001
0000 4431 0005 w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy, w nieprzekraczalnym terminie, do
dnia 31 lipca 2013 roku, wraz z zaznaczeniem numeru przetargu
(GGN P/9/2013), przy czym warunkiem koniecznym uczestnictwa w przetargu jest osobiste lub
faksem (71-722-78-56) złożenie

w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy kopii dowodu wpłaty wadium,
w terminie do dnia 31 lipca 2013
roku oraz okazania tego dowodu
wpłaty w dniu przetargu.
12. Z Oferentem, który wygra
niniejszy przetarg zostanie zawarta przez Gminę Trzebnica,
stosowna umowa najmu lokalu
na okres 3 lat, w ciągu najpóźniej 14 dni od dnia zamknięcia
niniejszego przetargu. Wpłacone
wadium zostanie zaliczone na
poczet czynszu najmu. Wadium
złożone przez Oferentów, którzy
nie wygrają przetargu zostanie
zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, jednak nie
później niż przed upływem 3 dni.
W razie uchylenia się Oferenta,
który wygrał przetarg, od zawarcia umowy najmu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
13. Burmistrz Gminy Trzebnica ma prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej
przyczyny.
14. Inne, szczegółowe informacje i wyjaśnienia udzielane są
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy – Wydział Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami
- pok. nr 52-53, tel. 71-312-06-11
wew. 252-253.
Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima
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Dzień Turystyki w Pasażu Grunwaldzkim
22 czerwca odbyła się druga już edycja wydarzenia mającego na celu promocję regionu, pod
nazwą Dzień Turystyki. Współorganizatorami targów była Dolnośląska Organizacja Turystyczna i Dolnośląska Izba Turystyki. Impreza zgromadziła 25 wystawców z całego Dolnego
Śląska. Wśród nich było także stoisko Gminy Trzebnica, a młodych turystów do odwiedzenia
naszego miasta zachęcał Super Kot.
Ofertę swoją proponowały hotele, ośrodki wypoczynkowe ale
również kopalnia złota, podziemne miasto. Nie zabrakło też twórców rękodzieła z różnych okolic
naszego województwa. Gmina
Trzebnica zapraszała do zwiedzania zabytków, do skorzystania z atrakcji Aquaparku czy do
podziwiania naszego krajobrazu
pieszo lub rowerem.
Stoisko Trzebnickiego Punktu
Informacji Turystycznej cieszy-

ło się sporym zainteresowaniem
odwiedzających. Wśród nich było
wielu byłych trzebniczan, którzy
z sentymentem deklarowali, że
wkrótce odwiedzą nasze miasto.
Propozycja wycieczki do Trzebnicy podobała się wielu mieszkańcom Wrocławia. Niezbyt
duża odległość między naszymi
miastami, świetna komunikacja,
a także różnorodność imprez,
które się u nas odbywają są jak
magnes, który przyciąga poten-

W siodle do Lichenia

cjalnych turystów.
Dużym
zainteresowaniem
wśród młodszej części odwiedzających cieszyła się nasza nowa Kocia Ścieżka, którą dzielnie polecał
Super Kot. W kąciku dla dzieci
pociechy z zapałem malowały
postać Super Kota lub malowanki
przedstawiające zabytki Trzebnicy, czy też układały ogromne puzzle z wizerunkiem Super Kota.
[kas]

Trzebnickiego Super Kota od razu pokochały dzieci.

21 czerwca z Trzebnicy wyruszyła Pielgrzymka Konna do Lichenia. Już po raz ósmy amatorzy jazdy konnej, na czele z ks.
Krzysztofem Dorną SDS, odbywają swoją podróż do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu. W tegorocznej
pielgrzymce udział bierze 12 osób.

Pielgrzymi wyruszyli w południe spod Międzynarodowego
Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej,
gdzie ks. Proboszcz Jerzy Olszówka SDS udzielił im błogosławieństwa. Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima wręczył
pielgrzymom pamiątkowe chusty
oraz inne upominki, które pątnicy będą przekazywać gospoda-

VIII Konna Pielgrzymka do Lichenia wyruszyła spod Międzynarodowego Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej.

Uczestnicy Konnej Pielgrzymki do Lichenia na chwilę przed wyjazdem.

rzom przyjmującym ich po drodze pod swoje dachy. Przed nimi
około 240 km – głównie polnymi
drogami. Do Lichenia powinni
dotrzeć 27 czerwca.
Uczestnicy Konnej Pielgrzymki z Trzebnicy do Lichenia włączyli się także w projekt „Katyń…
ocalić od zapomnienia” i na trasie

pielgrzymki posadzili siedem Dębów Katyńskich poświęconych
pomordowanym na Wschodzie.
Inicjatorem tego przedsięwzięcia był śp. Zygmunt Pelc, jeden
z pielgrzymów-koniarzy. W tym
roku pątnicy umieścili obelisk
z tablicą pamiątkową przy dębie
w miejscowości Trójka.
[kas]
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Co słychać u Krasnala Hałabały? Piknik z rodziną w Niezapominajce

Przedszkolaki podczas kolorowego występu.

We wtorek 4 czerwca w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Trzebnicy miała miejsce wielka uroczystość. Było to święto przedszkola
im. Krasnala Hałabały. Krasnal
Hałabała wraz z dziećmi prowadził gości przez zieloną łąkę.
Goście, czyli Dyrektorzy szkół
i przedszkoli, Dyrektor ZAPO,
Wiceburmistrz Jerzy Trela i Rodzice oglądali piękne i barwne widowisko. Przyznać trzeba, że praca nauczycieli przedszkola oraz
wkład pracy dzieci był tu bardzo
widoczny. Każda grupa wiekowa

była odpowiednio do przedstawianego tekstu ubrana, wszystkie teksty pięknie łączył Krasnal
Hałabała, jednym słowem występ
był wspaniały. Z kolei 25 czerwca
najstarsza grupa przedszkolaków
żegnała się z przedszkolem. Panie
Jadwiga Gręda i Barbara Wilczek
na zakończenie przygotowały porywający program artystyczny
i tak dzieci z V grupy zakończyły
pierwszy etap edukacji.
Beata Szadkowska

Piknik rodzinny rozpoczął się
programem artystycznym dedykowanym rodzicom z okazji
„Dnia Mamy i Taty”. Poszczególne grupy kolejno prezentowały
swoje umiejętności w bardzo różnorodny sposób. Rodzice mogli
podziwiać talenty recytatorskie,
wokalne czy taneczne swoich
dzieci. Dużo radości i entuzjazmu wśród widowni wzbudziło wykonanie przez grupę VIII
układu tanecznego do przeboju
Shakiry „Waka Waka”. Po części artystycznej przyszła pora na
posiłek – każdy mógł skosztować
pysznych, grillowanych przez samych mistrzów kiełbasek oraz
wspaniałych ciast i ciasteczek
pieczonych przez utalentowane
cukierniczo mamy i babcie.
W ogrodzie przedszkolnym
czekało na dzieci wiele atrakcji
– zawody sportowe, malowanie

W programie udział wzięli
uczniowie z klas III, IV, V i VI.
Nadrzędnym celem czteromiesięcznej akcji „Trzymaj formę”
było zwiększenie świadomości
dotyczącej wpływu żywienia
i aktywności ﬁzycznej na zdrowie
oraz promowanie zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej
diety.
W dobie współczesnej cywilizacji i rozwoju techniki coraz
więcej młodzieży wybiera wypoczynek bierny przy komputerze
nie zwracając uwagi na daleko
idące ujemne skutki dla własnego
zdrowia. Dodatkowym problemem jest zły styl odżywiania się,
błędne przyzwyczajenia i nawyki,
a często niewiedza.
Działania akcji ukierunkowane zostały na: kształtowanie
prozdrowotnych nawyków (stylu
życia i odżywania się), dostarczenie wiedzy z zakresu sposobu
odżywiania i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych, jak również
na zachęcenie do aktywności ﬁzycznej, zarówno w ramach zajęć
szkolnych, jak i rekreacji.
W ramach projektu zorganizowane zostały różne formy
realizacji programu. Uczniowie
mieli okazję zobaczyć przedstawienie pt. „Sąd nad niezdrowym

Piknik w Niezapominajce był bardzo udany.

twarzy, puszczanie wielkich baniek. Każdy też mógł zrobić dla
siebie czy rodziców koronę. Na
pikniku zjawiła się też policja
i chętni przedszkolacy mieli sposobność posiedzieć w ich wozie
policyjnym oraz uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania.
Piknik dostarczył nam wszystkim wiele przyjemnych przeżyć
i wrażeń, był okazją do integrowania się całej społeczności

przedszkolnej, a także sposobem
na dobry wypoczynek na świeżym powietrzu. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację naszego
pikniku: rodzicom za wytrwałe
grillowanie oraz wspaniałe wypieki, harcerzom za włączenie
się do zabaw z dziećmi, policji
za życzliwe rozmowy z naszymi
przedszkolakami.
Ewa Łopąg

Wizyta przewodników w Trzebnicy

Trzymaj formę!
W drugim półroczu roku
szkolnego w Szkole Podstawowej w Boleścinie realizowany był program
edukacyjny „Trzymaj Formę”. Akcja pod patronatem
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podsumowana
została w czerwcu. Do realizacji wszystkich zaplanowanych zadań włączyli
się uczniowie, nauczyciele,
a także rodzice wychowanków.

fot. Edyta Bąk

W poniedziałek 17 czerwca
mieliśmy zaszczyt gościć w naszym przedszkolu rodziców, rodzeństwo, a także babcie i dziadków naszych przedszkolaków.

5 lipca gościła w naszym mieście
liczna, bo aż 55-osobowa, grupa przewodników turystycznych
PTTK z całej Polski. Przybyli oni
do Trzebnicy w ramach ogólnopolskiej imprezy szkoleniowej pt.
„Śladami Piastów Śląskich”.
Organizatorem imprezy jest
Dolnośląski i Opolski Samorząd
Przewodników
Turystycznych

PTTK i Klub Przewodników
i Pilotów „Rzepiór” z Wrocławia. W ramach tego wydarzenia
przewodnicy zwiedzili Międzynarodowe Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej, przemierzyli trasę
Małej Ścieżki św. Jadwigi, a także
odwiedzili kilka stacji na Dużej
Ścieżce.
[jor]

W ramach działalności świetlicy odbywały się zajęcia ruchowe.

Ponad 50. przewodników z całej Polski odwiedziło Trzebnicę w ramach szkolenia Śladami Piastów Śląskich.

Dzięki akcji „Trzymaj formę” uczniowie poznali tajniki zdrowego stylu życia.

jedzeniem”, uczyli się także piosenek promujących modę na zdrowie. Dziewczynki uczestniczyły
w tworzeniu książeczki z opisami i zdjęciami, na których one
przedstawiły propozycje ćwiczeń
modelujących sylwetkę. Poza tym
dzieci przyrządzały różnorodne
potrawy, układały jadłospisy z zasadami zbilansowanej diety, uczyły się odczytywania i rozumienia
etykiet produktów spożywczych.
Na zajęciach matematyki uczniowie wykonywali obliczenia BMI
oraz tworzyli diagramy klasowe.
W ramach działalności świetlicy
proﬁlaktyczno–wychowawczej
odbywały się zajęcia ruchowe,
m. in. aerobic, taniec, wycieczki
rowerowe, podchody oraz mecze
piłki nożnej. Na lekcjach j. angielskiego i j. polskiego tworzono

książkę z przepisami polsko – angielskimi. Nauczycielka plastyki
zorganizowała konkurs na pracę promującą zdrowy styl życia.
Dzięki realizacji akcji uczniowie dowiedzieli się, jakie produkty należy spożywać, a jakich
należy unikać, co oznaczają symbole na opakowaniach produktów żywnościowych, jak ważne
dla organizmu jest spożywanie
warzyw i owoców, co to jest piramida zdrowia, jak ważną sprawą
dla organizmu jest systematyczna aktywność ﬁzyczna, potraﬁą
ocenić swoją sprawność ﬁzyczną na podstawie testów. Poznali
ćwiczenia kształtujące sylwetkę
oraz nauczyli się przygotowywać
zdrowe posiłki.
Anna Leszczyńska-Janik

ZARZĄD MIEJSKI
Towarzystwa przyjaciół dzieci
Zmienił swoją siedzibę.
Znajduje się obecnie w trzebnickim ratuszu.
Dyżury członków
towarzystwa przyjaciół dzieci:
w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca
w godzinach 15:00 - 16:00
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Ze skarbca kulturowego

Gm i ny Tr z ebn ic a

MAŁE OJCZYZNY
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.

BOLEŚCIN

Znaleziska
archeologiczne
wskazują, że ślady pobytu człowieka na terenie tej wsi sięgają
epoki neolitu i brązu, oraz okresu

Przedwojenna kartka z Boleścina.

wpływów rzymskich i wczesnego
średniowiecza – gródek stożkowy
z lekko wydzielającym się wałem
ziemnym. Wieś ma bardzo starą
metrykę. Jej nazwę notują źródła
od końca XII w.: Bolescino (1193),
Boleschino (1293), Polentschin,
Poltschin (1720), Pollentschin,
Pollentachine (1750), Eichendorf
(1932), Boleścin po 1945 r. Nazwa
wywodzi od imienia Bolesław,
Bolko.
W r. 1253 wieś była własnością
kanoników regularnych na Piasku we Wrocławiu, którzy pobierali z niej czynsze. W końcu XIII
w. istniały na jej terenie dobra
z folwarkiem. Wiardunek (około 49 g srebra czyli 1/4 grzywny)
z tego folwarku pobierał biskup
wrocławski.
W XVIII i XIX w. w Boleścinie przeważały gospodarstwa
zagrodnicze, które gospodarowały na 33 ha ziemi. To decydowało o skromnej zabudowie wsi.
Dziesięciokrotnie większy areał,
tj. 364 ha posiadali właściciele dóbr i folwarku. Należały one do
następujących rodzin:
Romperta de Bolessin
– 1293, v. Debschütz
– 1440, v. Slyven – 1505,
v. Mutschelnitz – 1540,
v. Latofsky – 1561, v.
Debschütz – 1617, Haukohl – od 1885 do 1937.
W XVIII i XIX
w. do dóbr boleścińskich należał również

fot. S. Nowakowski

MIESZKAŃCÓW ZIEMI TRZEBNICKIEJ

Pałac w Boleścinie. Obecnie własność
prywatna.

drugi folwark, polny, przy którym powstała później kolonia
kilku wiejskich zagród. Folwark
ten nosił nazwę Pollentschine, a w
XIX w, i w latach 1900-1937 Peterawaldau Peterswalde. Obecnie
folwark nie istnieje, a nieliczne
zachowane domy tworzą przysiółek o nazwie Piotrowice.
Dawny, nieistniejący już dwór
z XVII w. usytuowany w obrębie
folwarku został zastąpiony w latach 1890-1900 nowym pałacem
zbudowanym w stylu niderlandzkiego neorenesansu.
Wśród obecnej zabudowy folwar ku na uwagę zasługuje: spichlerz z XIX w., dom dla najemnych pracowników folwarcznych
z 70. lat XIX w. oraz rządówka
(dwór) z ok. 1924 r. We wsi był
młyn, cegielnia, karczma i browar. Była także szkoła.

BRZEZIE

Najstarsze ślady osadnictwa
ludzkiego sięgają X w.n.e. Jest
nim odkryta przez archeologów
osada wczesnośredniowieczna,
położona ok. 1 km na wschód od
wsi. Jej nazwę notują źródła od
XIII w.: Berice – 1224. Briese, Brische – 1743, Briesche 1783, Brezie,
Briesche, Breesen do 1945, potem

W kręgu wydarzeń rocznicowych
1 lipca 1898 r. – otwarto linię kolejki wąskotorowej na odcinku
z Wrocławia Karłowic do Trzebnicy. Był to fragment kolejki p.n.
Kolejka Wrocławsko – Trzebnicko – Prusicka, Spółka Akcyjna
w Berlinie. Do końca tego roku
oddano do użytku całą linię od
początkowej stacji we Wrocławiu (obecnie plac Staszica) do
końcowej w Prusicach. Spółka
otrzymała prawo do przewozu
osób i towarów za pomocą trakcji
parowej na okres 99 lat. Prędkość
jazdy pociągów ustalono na 30
km/h, natomiast na drogach publicznych, skrzyżowaniach i na
obszarze miasta na 15 km/h. Kolejka posiadała tor wąski o rozstawie szyn 750 mm. Długość torów
wynosiła 41,45 km. Na większej
długości ułożono je równolegle
do szosy wrocławsko – rawickiej.
Zastosowany rozstaw szyn pozwolił na połączenie nowej kolejki z linią kolejki: Prusice – Żmigród, Żmigród – Milicz i Milicz
– Sulmierzyce.
Na terenie Trzebnicy kolejka
zatrzymywała się na stacji: Trzeb-

nica – Zdrój (Trebnitz Hedwigsbad) i Trzebnica – Gaj (Trebnitz
Stadtpark). Kolejka ta, mimo istnienia już normalnotorowej kolei państwowej z Psiego Pola do
Trzebnicy, od samego początku
cieszyła się ogromnym powodzeniem. Na linii panował ożywiony ruch pasażerski. Korzystali
z niej mieszańcy Trzebnicy oraz
turyści, kuracjusze i pielgrzymi.
Podróż kolejką reklamowano
jako niezwykłą, godną polecenia, przygodę. Duży był również
ruch towarowy. Średnio w ciągu
roku przewożono ponad 38 tys.
ton ładunku. Najczęściej przewożonymi towarami były buraki
cukrowe, drewno, węgiel, zboże,
ziemniaki, cegły i kamień do budowy dróg. Kolejka tylko częściowo zaspakajała zapotrzebowanie
na transport towarowy dla Trzebnicy i okolic. Pod koniec XIX w.
codziennie między Wrocławiem
a Trzebnicą kursowało ok. 700
furmanek, które rocznie przewoziły łącznie ok. 110.000 ton towarów.
Tabor kolejki był znacznie licz-

Latający Trzebniczanin w rysunkach satyrycznych.
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niejszy niż linii Żmigród – Milicz
i składał się z 9 parowozów, 24
wagonów osobowych, 3 wagonów
pocztowo – bagażowych i 112
wagonów towarowych. Z Wrocławia do Trzebnicy kursowały 3-4
pociągi dziennie. Były też kursy
wycieczkowe. Ceny biletów wynosiły 90 fenigów (klasa 2, klasy 1
nie było)m i 60 fenigów (klasa 3).
Zarząd kolejki wykazywał
dużą troskę o bezpieczeństwo i jakość usług przewozowych. Mimo
to zdarzały się też niebezpieczne, a nawet śmiertelne wypadki.
Większość z nich miała miejsce
na szosie obok torów kolejowych.
Ich przyczyną były: wykolejenia
wagonów, płoszenie się koni na
widok nadjeżdżającego pociągu,
oraz pijani furmani i nieuważni
przechodnie.
W Trzebnicy niedaleko stacji
Trzebnica – Zdrój, lokomotywa
potrąciła miejscowego notariusza
Lasera (1904). Wraz z rozwojem
motoryzacji dochodziło również
do kolizji z automobilami. Pierwszy taki wypadek odnotowano
w Trzebnicy. W 1910 r., koło

w z n ie s iono
Brzezie.
Brzezie początkowo było wsią leśniczówkę
książęcą. W 1250 r. tereny z ob- z zabudowaniami gospodarczymi
szarem dzisiejszej wsi zakupiła od gospodarstwa leśnego. W 1909 r.,
księcia Henryka III Białego ksieni dzięki zakończonej budowie droklasztoru cysterek w Trzebnicy gi z Koczurek przez Biedaszków
Gertruda, córka Henryka Bro- Wielki do Brzezia, wieś uzyskała
datego i św. Jadwigi. Wieś pozo- połączenie drożne z szosą Trzebstawała w rękach cysterek aż do nica – Sułów.
kasacji opactwa w 1810 r. RozleObecnie w Brzeziu na uwagła wioska miała charakter uli- gę zasługują domy mieszkalne
cówki. W jej centrum znajdował z końca XIX i początku XX w.
się folwark klasztorny. W okolicy Folwark uległ zniszczeniu. Zachorozwijała się także gospodarka wały się tylko nieliczne budynki
leśna. Istniało leśnictwo. W 1610 gospodarcze. Ruiną stał się także
r. klasztor powiększył jego obszar dawny młyn wodny działający we
dokupując dodatkowe tereny le- wsi.
śne. W 1785 r. wieś liczyła 295
Przedwojenne dzieje mieszmieszkańców. Ich liczba rosła. kańców Boleścina i Brzezia zoW 1845 wynosiła 484 osób, które stały przerwane przełomowymi
mieszkały w 57 domach. W 1939 wydarzeniami 1945 roku. Śląsk
r. ilość budynków mieszkalnych wrócił w granice Polski, natowzrosła do 90, ale liczba miesz- miast ludność niemiecka musiała
kańców spadła do 388. We wsi był opuścić jego ziemie. Do tych wiomłyn wodny, wiatrak i potasznia sek przybyli polscy osadnicy. Tak
oraz szkoła ewangelicka.
zaczęła się kształtować, w całW czasie reformacji większość kowicie zmienionych realiach
mieszkańców przeszła na lute- polityczno – ustrojowych, nowa
ranizm. Należeli oni do paraﬁi społeczność tych wiosek, która
w Kuźniczysku. Po sekularyzacji dopisuje dalszy ciąg dziejów swoopactwa cysterskiego w Trzebni- jej „Małej ojczyzny”.
cy, folwark klasztorny przeszedł
na własność skarbu państwa pruskiego i był dzierżawiony. Dworu
zarządcy majątku
nie było. Natomiast we wsi przeważał typ zabudowy frankońskiej
zagród z domami mieszkalnymi zwróconymi
szczytowo do ulicy. W pocz. XX
w. na skraju wsi Kartka z 1901 r. Boleścin - pałac, młyn, gospodda, szkoła.
wiaduktu kolejowego, pociąg
najechał na samochód osobowy
Jantkego z Trzebnicy. W związku
z tym, że na tym odcinku odbywał się intensywny ruch automobilowy, ograniczono w tym miej-

rażeń ciała zmarł.
Kolejka trzebnicka, mimo że jeździła zbyt wolno to pieszczotliwie
nazywano ją „Latającym Trzebniczaninem”, a nawet „Pędzącym
Trzebniczaninem”. Kolej ta była

scu prędkość kolejki do 15 km/h.
W 1933 r. odnotowano śmiertelny
wypadek motocyklisty z Księginic (W. Reichelt), który w pobliżu
Trzebnicy, z wielką prędkością
uderzył w nadjeżdżający pociąg.
Natomiast w 1921 r., robotnik
kolejowy O. Hinke z Trzebnicy,
podczas prac manewrowych na
trzebnickiej stacji wpadł pod wagon. W wyniku poniesionych ob-

główną arterią komunikacyjną
miasta i łączyła je ze światem zewnętrznym. Trzebnicka wąskotorówka służyła mieszkańcom tego
grodu prawie 93 lata. Po 1945 r.
zwano ją „ciuchcią”. Stacja Trzebnica Zdrój funkcjonowała do 27
maja 1967 r. Natomiast Trzebnica
Gaj zakończyła swoją działalność
14 września 1991 r.
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Promocja BRZASKU XVIII
JOLANTA KIKUTOWA

W chłodne i deszczowe popołudnie 28 maja 2013 r. o godz.
17.30 w sali trzebnickiego ratusza
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej zorganizowało
spotkanie z autorami „Brzasku
2012”, – pionierami ziemi trzebnickiej i zaproszonymi gośćmi, by
po raz kolejny uczcić pamięć tych,
którzy z różnych stron Polski,
Europy i świata zatrzymali się na
ziemi trzebnickiej, by po gehennie wojny, okupacji i wysiedleń
tutaj znaleźć swój dom. Spotkanie
otworzył prezes TMZT Zbigniew
Lubicz-Miszewski. Przypomniał,
że takie spotkania są okazją, by
powspominać i czegoś nauczyć
się, a także podkreślić fakt przynależności do tej ziemi. Podziękował on autorom, którzy zamieścili swoje prace w tym roczniku
„Brzasku”. Najnowszy „Brzask”
stał się okazją do rocznicowych
wspomnień – 15 kwietnia 1983
r. TMZT wydało swój pierwszy
numer „Brzasku” pod redakcją
Jerzego Bogdana Kosa. Tytuł nawiązuje do czasopisma, którego
parę numerów ukazało się już
w 1945 roku.
W historii tego wydawnictwa
zdarzały się podwójne numery.
Jednym z ważniejszych działów
„Brzasku” są wspomnienia pionierów ziemi trzebnickiej. Ostatni zawiera wspomnienia doktora
Jerzego Bogdana Kosa, Leszka
Gajosińskiego i Antoniego Godyckiego-Ćwirko, a korzystając
z okazji tego spotkania i czasu
obchodów Dni Pioniera, poproszono pana Gajosińskiego i Godyckiego-Ćwirko o chwilę wspomnień. Również pan Zygmunt
Wieczorek przedstawił powojenną historię Księginic. Wśród
zaproszonych gości znaleźli się
pracownicy Archiwum Państwowego we Wrocławiu.
Dr Roman Stelmach od lat
współpracuje z TMZT. Dzięki
jego działalności mieliśmy okazję poznać dokumenty związane
z historią miasta sprzed 800 lat.
Pan doktor odkrywał przed nami
związki łączące różne zdarzenia,
miejsca i ludzi. Znajomość spraw
związanych z naszym miastem
pozwala na poszukiwania, dzięki którym będziemy wiedzieć
więcej. Kolejnym gościem zabierającym głos była dr Grażyna
Trzaskowska, zajmująca się hi-

storią powojenną, autorka tekstu
w „Brzasku” dotyczącego Gminy
Prusice w latach 1945-1972. Zapraszała nas ona do Archiwum
Państwowego we Wrocławiu,
gdzie można odszukać informacje dotyczące powojennej Trzebnicy. Ich wystąpienia zakończyły
się wręczeniem prezesowi TMZT
publikacji dr Romana Stelmacha
– „Katalog śląskich dokumentów
joannickich przechowywanych
w Narodowym Archiwum w Pradze”, w której opisane są dwa XV-wieczne dokumenty dotyczące
klasztoru w Trzebnicy.
Swoje wystąpienie Leontyna
Gągało – wiceprezes TMZT, rozpoczęła od odtworzenia hejnału
Trzebnicy. Hejnał – to sygnał muzyczny, wyraz ten oznacza świt,
brzask. Taką jutrzenką, świtem,
otwarciem nowego etapu życia
powojennej Trzebnicy był przełom kwietnia i maja, 68 lat temu.
Jeszcze trwała wojna, jeszcze płonął Wrocław, a już wczesną wiosną przybywali do opustoszałej
Trzebnicy osadnicy z różnych
stron Polski, z Kresów i emigracji.
Nastrój tych dni oddała piosenka
„Szli na zachód osadnicy”.
W mieście zaczęło się nowe,
polskie życie. Trzebnica już
w kwietniu 1945 r. stała się stolicą
Dolnego Śląska. Nowi mieszkańcy, to przybysze z różnych stron,
szukający dla siebie nowego miejsca na ziemi. Wybrali ziemię
trzebnicką na swoją drugą, małą
ojczyznę. Pokochali ją i w niej
pozostali. Pisze o tym pani Irena
Prostak w wierszu „Pamięci mojego teścia i jego przyjaciół”.
Gdzie się podziały tamte czasy?
Odpłynął w przeszłość tamten
świat, oni już wrośli w trzebnicką
ziemię. Minęło już sześćdziesiąt
osiem lat...
68 lat to szmat czasu. Większość świadków i uczestników
tych powojennych trudnych lat
już odeszła. Byłych pionierów została tylko garstka, a oni wszyscy
zostawili na tej trzebnickiej ziemi
swoje marzenia, swoje dokonania
i swoich następców – to już trzecie pokolenie…
Leontyna Gągało, kończąc
swoją wypowiedź, zaapelowała do
zebranych uczestników spotkania: „Powinniśmy ocalić od zapomnienia pamięć i wspomnienia
tych spośród pionierów, którzy
żyją. Należy do nich dotrzeć, by

Antoni Godycki-Ćwirko wspomina pionierskie lata.

zechcieli utrwalić na piśmie swoje
przeżycia z tamtych lat i by przekazali do zeskanowania pamiątki
rodzinne, zdjęcia, dokumenty. To
już ostatni moment, by nie pozwolić temu zaginąć”. TMZT planuje
wydanie wszystkich wspomnień
pierwszych osadników w specjalnej „księdze pamięci”.
Spotkanie uświetnił występ
pani Anastazji Krutko z Pietropawłowska, która gościła
w Trzebnicy w 2009 r. wraz z 12-osobową grupą w ramach spotkania z Polonią – „Polskie ślady
na Wschodzie”. Pani Anastazja,
uzyskawszy Kartę Polaka, studiuje w Polsce - jest doktorantką
na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.
Ukończyła również szkołę muzyczną II stopnia.
Piosenki w jej wykonaniu:
o matce – po kazachstańsku, piosenka Anny German „Nadzieja”
– po rosyjsku i „Polskie kwiaty”
– po polsku wywołały w słuchaczach „drżenie serca”.
Każdy z uczestników tego
spotkania otrzymał egzemplarz
„Brzasku”. Miałam przyjemność
uczestniczyć w tym niezwykłym
spotkaniu. Wspomnienia, które
usłyszałam przywołały inne zdarzenia – rozmowy w rodzinnym
domu. Związane były z lwowskimi korzeniami mojego ojca
i teściów, którzy osiedlili się niedaleko Trzebnicy. Wielkie wzruszenie to jedyne sformułowanie,
jakie mi się tu nasuwa. Promocja
„Brzasku” pozwala uświadomić
to, co zawarła w swoim apelu pani
Leontyna Gągało – zdarzenia, ludzie, przeżycia warte są tego, by
je utrwalić i pozwolić im trwać,
przecież pamięć jest ulotna! Spróbujmy przyczynić się do zebrania
tej ulotności, zachęćmy naszych
bliższych i dalszych, by zechcieli
się nimi podzielić i ocalić od zapomnienia.

„Pamięci mojego teścia i jego przyjaciół”
Jestem dumna z teścia swego
Staśka - chłopka z Kieleckiego.
Ziemi parę morgów miał
I jak umiał o nią dbał.
Oprócz ziemi nie miał nic,
Bez niej nie potraﬁł żyć.
Lecz gdy wojny nadszedł czas
Pług zostawił, wziął karabin,
poszedł w „las”.
Ścigał wroga kilka lat,
Aż się uspokoił świat.
Chłopi we wsi powtarzali:
„Niemcy Polsce Śląsk oddali!”
„Ziemię śląską obsiać trzeba!”
„Niech zagości zapach chleba
w polskich domach, na tej ziemi
Wyrobimy chleb rękami swemi!”
- tak mówili. I marzyli…
I na Zachód wyruszyli
Wełecz, Brusko, Kostki Duże zostawili.
Rozkochani w Kociej Górze
Pozostali tu w Trzebnicy
Nasi pierwsi osadnicy:
Stasiek - sklep założył mały,
Bochny chleba w nim pachniały.
Czesław – kiełbasami
wszech częstował.
Boluś – kupił, sprzedał, zahandlował.
Wszyscy śląską ziemię pokochali,
Serca chłopskie jej oddali.
Czapkę z głowy więc, kolego,
Przed chłopami z Kieleckiego!

Anastazja Krutko z egemplarzami Brzasku.

Irena Prostak
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Dużo prezentów,
wesołych momentów.
Urodzin udanych,
wśród przyjaciół kochanych.
Dwie skrzynie łakoci
i samych dobroci.
Z okazji urodzin bratu

Podziękowanie

Z ogromną
przyjemnością chcę
podziękować!

Organizatorzy trzebnickiej imprezy pod nazwą Parada Orkiestr
Dętych i Humoru dziękują
serdecznie panu Jerzemu Opałce,
właścicielowi restauracji Ratuszowa
za sprawne przygotowanie wyśmienitego obiadu dla uczestników
tego kulturalnego wydarzenia.

W związku z faktem zakończenia przeze
mnie pracy zawodowej i pełnienia przez
około 25 lat funkcji dyrektora Przedszkola
nr 2 im. Polskiej Niezapominajki w Trzebnicy pragnę wszystkim moim partnerom
w środowisku lokalnym podziękować za
wieloletnią i efektywną współpracę.
Władzom miasta, pracownikom wielu
wydziałów przy Urzędzie Miejskim, dyrektorom wszystkich placówek oświatowych w mieście i gminie, tj. przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
a także szkół ponadgimnazjalnych.
Podziękowania kieruję także do dyrektorów i kierowników różnych instytucji użyteczności publicznej,
dziękuję rodzicom, sponsorom i przyjaciołom dzieci, przedszkola i moim.
Dziękując za dobrą współpracę i życzliwość życzę wszystkim Państwu wielu
sukcesów i satysfakcji w dalszej działalności zawodowej i życiu osobistym.

Trzebnickie Centrum
Kultury i Sportu

Podziękowania
Członkom Stowarzyszenia
Przyjaciół Kuźniczyska
serdeczne podziękowania
za ogrom pracy włożonej
w przygotowanie festynu
NOC KUPAŁY.
Dziękuje sołtys
Grażyna Pasiecznik

Z poważaniem, Halina Saternus
Dyrektor Przedszkola nr 2 im. Polskiej Niezapominajki w Trzebnicy

KRZYŻÓWKA
Osoby, które nadeślą lub dostarczą osobiście do redakcji
(TCKiS ul. Prusicka 12) rozwiązaną krzyżówkę wraz z załączonym
kuponem, wezmą udział w losowaniu nagrody 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 10
Nagrodę w wysokości 50 zł za
rozwiązanie krzyżówki otrzymuje:

Olga Żukrowska
Nagroda do odebrania
w sekretariacie TCKiS.

KUPON KRZYŻÓWKOWY
dwutygodnika NR 11(34)
imię i nazwisko

telefon

Remigiuszowi
najszczersze życzenia
składają:
Małgorzata z mężem
i dziećmi

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

Krzysztofowi
najszczersze życzenia składają:
Małgorzata
z Piotrusiem i Olą
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Rozmowa z proboszczem Jerzym Olszówką.

roku fundusze zebrane z Festynu
będą wspierać wydatki związane
z remontem posadzki bazyliki,
a więc z kolejną inwestycją, którą
będziemy wspólnie realizować.
Poza tym w najbliższym czasie przed nami Tydzień Kultury
Chrześcijańskiej i uroczystości
odpustowe ku czci św. Jadwigi.

Jest za co dziękować
Tym razem spotykamy się przy niezwykłej okazji. Kilka dni temu obchodził Ksiądz swoje 50. urodziny. Czy to
był wyjątkowy dzień?

To nie mógł być dzień jak każdy
inny, choćby z tej racji, że przyjechali do mnie najbliżsi z bardzo
daleka. Jedna siostra z Górnego
Śląska, a druga z Niemiec. Mogłem więc świętować w wyjątkowym towarzystwie. Poza tym
otoczony współbraćmi i przyjaciółmi odprawiłem dziękczynną
Mszę św. w Bazylice św. Jadwigi.
Był tort i 50 świeczek?

50 świeczek co prawda nie było,
ale tort był.
Te urodziny obchodził Ksiądz jako
proboszcz parafii św. Bartłomieja
i św. Jadwigi i Kustosz Międzynarodowego Sanktuarium. Ten kontekst
Trzebnicy już od kilku lat mocno wpisuje się w Księdza życiorys. Jakie to
ma znaczenia, że jest Ksiądz właśnie
tu i teraz, pośród tych ludzi i w tym
mieście?

Kiedyś nawet nie marzyłem, że
tu będę obchodzić swoje 50. urodziny. Jest to oczywiście zrządzenie Bożej Opatrzności, za które
jestem ogromnie wdzięczny. Te
ostatnie lata sprawiły, że czuję się
ogromnie związany z tym miejscem, ze św. Jadwigą, z ludźmi,

którzy są wokół.
Czy Ksiądz się czuje w Trzebnicy
u siebie, czy nadal jak ktoś, kto dostał
dekret, kto jest oddelegowany do
miejscowości Trzebnica.

Nie da się dobrze i owocnie pracować, a szczególnie duszpasterzować, gdyby człowiek czuł się
tylko oddelegowany. Od początku przyjmowałem więc Trzebnicę, z całym jej dziedzictwem, jako
swoje miejsce, miejsce w którym
żyję, pracuję, pełnię swoją kapłańską posługę. Trzebnica jest
mi naprawdę bardzo bliska. Przeżyłem tu już wiele wspaniałych
chwil.
Czy moment 50. urodzin jest próbą
podsumowań, refleksją nad tym, co
za nami?

Rzeczywiście, w kontekście życzeń 100 lat, 50 lat sugeruje pewien półmetek. I jest to zapewne
okazja do tego, by zrobić pewne
podsumowania, ale także okazja, by spoglądać w przyszłość.
Jest to jest przede wszystkim powód do dziękczynienia, bo jest
za co Bogu i ludziom dziękować,
ale z drugiej strony można śmiało patrzeć w przyszłość i szukać
możliwości wykorzystania doświadczeń, które przez te wszyst-

Wezwana i posłana

Wiemy, że urodziła się Siostra na
Opolszczyźnie, ale jak wyglądało życie Siostry przed przystąpieniem do
zakonu?

Matka Generalna Claret Król:
Przed wstąpieniem do Zgromadzenia ukończyłam Technikum
Rolnicze, może trochę z zamiłowania, a trochę z potrzeby, gdyż
pochodzę z rodziny rolniczej.
Jednak bardzo lubię kontakt
z przyrodą i taka praca mi odpowiadała.
Potem, jak każdy młody człowiek, stanęłam przed decyzją
dotyczącą wyboru dalszej drogi
życiowej. Mając przed sobą różne
możliwości, ciągle towarzyszyła mi myśl, że moje miejsce jest
w klasztorze.
Jak to się stało, że wybrała siostra Zakon Sióstr Boromeuszek?

W mojej rodzinnej paraﬁi posługiwały siostry Boromeuszki
i jednej z nich zwierzyłam się, że
myślę o życiu zakonnym. Siostra
odpowiedziała, że jeśli myślę poważnie, to mnie zabierze ze sobą
do Trzebnicy. I tak, gdy znalazłam
się w tutejszym klasztorze, byłam
pewna, że to jest moje miejsce.
Po złożeniu odpowiednich dokumentów rozpoczęła się realizacja
mojego powołania.
Dotychczasową posługę zakonną
pełniła Siostra w Małuszynie, potem
w Wiedniu, Rzymie, a od czterech lat
jako radna i przełożona domu zakonnego w Trzebnicy. Czy decyzja sióstr,
by Matką Generalną Zgromadzenia
na najbliższe 6 lat została s. Claret
Król, była zaskoczeniem?

- Tak, i to bardzo dużym. To
oczywiście zaszczyt i wyróżnienie, za które serdecznie siostrom
dziękuję. Jednak dowodem na
moje zaskoczenie niech będzie
informacja, że właśnie tuż po

Wiele z tych projektów: Tydzień
Kultury Chrześcijańskiej, o którym
Ksiądz wspomina, czy ostatnie Noce
Kościołów, realizowane są we współpracy z miastem. Jak wygląda to
partnerstwo?

Kapitule miałam już zaplanowany urlop w rodzinnych stronach.
Natomiast teraz stanęłam wobec
nowych obowiązków, nowych
wyzwań i chciałabym im wszystkim sprostać. Zatem urlop musi
trochę poczekać.
Jakie były najważniejsze ustalenia VI
Nadzwyczajnej Kapituły Generalnej?

Hasło tegorocznej Kapituły Generalnej jest kompatybilne z zaleceniami przeżywanego
obecnie Roku Wiary w Kościele
i brzmi „Wezwane i posłane, by
dawać wzmożone świadectwo
miłosierdzia”. Zastanawiałyśmy
się nad tym, jak realizować nasz
charyzmat, w realiach dzisiejszego świata, wobec ludzi potrzebujących. Na dziś nie mamy gotowych odpowiedzi, gdyż kapituła
będzie realizowana w kolejnych
sesjach.
Siostry Boromeuszki są mocno zakorzenione w Trzebnicy. To zakorzenienie jest kwestią miejsca – pięknego

Ks. Proboszcz Jerzy Olszówka SDS obchodził niedawno swoje 50. urodziny.

kie lata się nagromadziły. To jest
wiek, w którym można przecież
jeszcze zaplanować i zrealizować
wiele wspaniałych rzeczy.

I na koniec: usłyszał Ksiądz zapewne
wiele dobrych słów w tym czasie. Czy
jest coś, co możemy dołączyć do życzeń, które już padły?

O czym marzy kapłan w wieku 50
lat?

Dziś jest też dobra okazja do tego, by
powiedzieć o tym, czym żyje w tej
chwili Proboszcz i parafianie z parafii
św. Bartłomieja i św. Jadwigi?

Chciałbym owocnie wykorzystać
te nadchodzące lata, które Pan
Bóg mi oﬁaruje. Ważne jest, bym
umiał odczytać to, czego Pan Bóg
ode mnie oczekuje i starał się to
realizować. Oczywiście, są też

Przed nami kolejny Festyn Paraﬁalny Bartłomiejki, który odbędzie się jak zawsze w ostatnią
niedzielę sierpnia, tj. 25. Serdecznie już dziś zapraszam i zapewniam o wielu atrakcjach. W tym

W mieście Trzebnica siostry
Boromeuszki zamieszkują od
przeszło 150 lat. Nie wiem, czy
ktoś inny może się pochwalić aż
tak głębokim zakorzenieniem.
Razem z mieszkańcami przeżywałyśmy różne wydarzenia.
Ogarniamy mieszkańców naszą
modlitwą, a gdy trzeba i konkretną pomocą. Choć żyjemy na co
dzień w klasztorze, to jesteśmy
blisko spraw ludzkich.
Nasz dom to olbrzymi budynek, który służy nie tylko nam
samym. Służy chorym i niepełnosprawnym. Służy też pielgrzymom i turystom. Chciałybyśmy,
by mógł być na tyle zabezpieczony i wyremontowany, by stworzyć
w nim godne warunki dla wszystkich. To nie tylko remont dachu,
który rozkłada się na lata z braku
ﬁnansów, to również wiele innych
inwestycji, by uchronić taki zabytek przed ruiną. Staramy się o pozyskanie środków na remonty.
Dzieje się to bardzo wolno i etapami. Nie tracimy jednak nadziei na
doprowadzenie budynku głównego i budynków pomocniczych do
stanu właściwego. Klasztor jest
obiektem, który dodaje znaczenia
całemu miastu i podkreśla jego

Nowa przełożona generalna

Gratulacje dla Siostry Claret Król złożyli burmistrz Marek Długozima i zastępca
Jadwiga Janiszewska.

pocysterskiego Klasztoru, ale to też
kwestia apostolatów, które siostry
podejmują na rzecz lokalnej społeczności. Jakie są bieżące wyzwania,
przed którymi stoi Zgromadzenie?

konkretne plany i marzenia związane z Bazyliką i Trzebnicą.

Bardzo dobrze. Życzyłbym każdemu tak dobrej współpracy
z władzami miasta i jestem za nią
ogromne wdzięczny. I nie chodzi
tu tylko o ﬁnansowy wymiar wielu projektów, czy o duże wsparcie
logistyczno – organizacyjne, które
za każdym razem otrzymujemy,
ale także, a może przede wszystkim, o ogromną życzliwość z którą się zawsze spotykam.

historyczne znaczenie, nie może
więc być obojętny dla nikogo,
nawet wówczas, gdyby zabrakło
w nim sióstr.
Rozmawiała Ewelina Gładysz

Chyba trzeba mi życzyć sił, by
ich nie brakło na realizację tych
wszystkich pomysłów, które
mam. Poza tym życie samo w sobie jest bardzo bogate i powiem
szczerze, że doświadczam, jak
Pan Bóg na bieżąco spełnia moje
małe marzenia.
Rozmawiała Ewelina Gładysz

Siostry boromeuszki mają nową przełożoną generalną.
Została nią 47-letnia s. Maria Claret Król. Wybory odbyły się w Trzebnicy podczas VI Nadzwyczajnej Kapituły
Generalnej.

Siostry Boromeuszki wybrały nową przełożoną generalną - została nią Siostra
Maria Claret Król.

22 czerwca rozpoczęła się VI
Nadzwyczajna Kapituła Generalna Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza przebiegająca pod hasłem „Wezwane
i posłane, by dawać wzmożone
świadectwo miłosierdzia.” 23
czerwca odbyła się sesja wyborcza, której przewodniczył Ojciec
Prof. Jacek Kiciński CMF Wikariusz Biskupi do spraw Życia
Konsekrowanego w Archidiecezji
Wrocławskiej. Nową Przełożoną Generalną Kongregacji Sióstr
Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy wybrano: s. M.
Claret Król. W jej działaniach będzie ją wspomagał nowy Zarząd,
w tym radne: s. M. Franciszka
Łęgowska, s. M. Ewa Jędrzejak,
s. M. Agata Kałuża i s. M. Paulina Janczar; sekretarka generalna:
s. M. Dionizja Sollik i ekonomka

generalna: s. M. Krzysztofa Kubaj. Pierwsza sesja VI Nadzwyczajnej Kapituły Generalnej zakończyła się 29 czerwca. Jednym
z jej zadań było odnalezienie
odpowiedzi na pytanie, jak w nowych warunkach XXI w., wobec
licznych przemian cywilizacyjnych, społecznych i kulturowych,
świadczyć o Bogu bogatym w Miłosierdzie i jak kontynuować charyzmat miłosierdzia, który Boromeuszki realizują od ponad 360
lat.
Matka Claret (Cecylia) Król
urodziła się w 1966 r. w Dzierżysławiu na Opolszczyźnie. Profesję zakonną złożyła w 1994 r.
Dotychczasową posługę zakonną
pełniła w Małuszynie, Wiedniu,
Rzymie, a od czterech lat jako
radna i przełożona domu zakonnego w Trzebnicy.
[kas]
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Potrójna uroczystość
3 czerwca w kościele w Lesie Bukowym odbyła
się uroczystość odpustowa ku czci Czternastu
Świętych Wspomożycieli, połączona z poświęceniem ołtarza polowego i jubileuszem 25-lecia kapłaństwa rektora kościoła ks. Andrzeja Uruskiego
SDS.
- Powołanie jest wielkim darem, a pierwszym zadaniem
kapłana jest uobecniać Boga
w świecie – przypomniał ks.
Krzysztof Seweryn SDS, który
podczas uroczystości odpustowych głosił słowo Boże. - I choć
miejsce to zwie się pustelnią, to
znając Twój zapał i energię ks.
Andrzeju, wiem, że będzie to
przestrzeń działania – zwrócił
się do jubilata.
W nabożeństwie uczestniczyli: prowincjał Polskich
Salwatorianów ks. Piotr Filas
SDS, proboszcz Sankturarium
św. Jadwigi Śl. ks. Jerzy Olszówka, współbracia Salwatorianie, a także liczni goście. Na

uroczystość przyjechali paraﬁanie z paraﬁi, w których ks.
Andrzej Uruski pełnił swoją
posługę, m.in. z Międzywodzia i z Zakopanego.
Obecni byli również przedstawiciele władz samorządowych. Burmistrz Marek
Długozima i wiceburmistrz
Jadwiga Janiszewska złożyli ks.
Andrzejowi życzenia i zapewnili o wsparciu przy pracach
w Kościele Leśnym.
Wcześniej, 11 czerwca została podpisana umowa na mocy
której w najbliższym czasie zostanie wykonany remont alejek przy kościele w Lesie Bukowym oraz renowacja Groty

Bartłomiejki 2013
VII Festyn Paraﬁalny

25 sierpnia
Trzebnica Plac Pielgrzymkowy
1100

Uroczysta Suma Odpustowa
pod przewodnictwem
księdza – Bartłomieja Króla SDS

1500 Rozpoczęcie festynu
1515 Występ przedszkolaków
z Przedszkola nr 1 w Trzebnicy

15

30

Otwarcie Wernisażu
II Międzynarodowego Pleneru Plastycznego

1545 Występ – Mażoretek
1600 Występ grupy Formacja DeFormacja
1620 Występ aktorów – zabawy dla dzieci
17 20 Występ zespołu - Folk & Roll
1810 Konkurs “Jaka to pieśń“
1910 Licytacja
19 30 Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego
“Pielgrzymowanie wiary”

1945 Losowanie nagrody głównej
2000 Występ – Gwiazda wieczoru –

Krystyna Prońko

Gratulacje i życzenia dla ks. Andrzeja Uruskiego SDS złożyli burmistrz Marek Długozima i zastępca Jadwiga Janiszewska.

z ołtarzem. Powstanie także
mały parking dla rowerów.
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 Trzebni-

cy. Chętnie odwiedzają go zarówno mieszkańcy, jak i turyści.
[kas]
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Fenomenalne zgrupowanie Polskich Piłkarek w Trzebnicy
W środę 19 czerwca do Trzebnicy zawitała Reprezentacja A kobiet w piłce
nożnej. Drużyna na terenie naszego miasta odbyła drugą z kolei konsultację
szkoleniową, której głównym celem było przygotowanie zespołu do zbliżających się wielkimi krokami eliminacji do Mistrzostw Świata w piłce nożnej.
Podczas trwającego do 27 czerwca zgrupowania Polska Reprezentacja odbyła mecze towarzyskie z Czechami oraz Kanadą.
KINGA BAUMGART

Spotkanie z Reprezentacją Czech odbyło się przy pięknej pogodzie i licznie zebranej publiczności.

Już po raz drugi na terenie
Trzebnicy gościć mogliśmy Polską Reprezentację kobiet w piłce
nożnej. Konsultacja szkoleniowa
rozpoczęła się 19 czerwca o godzinie 19, drużyna oraz sztab
szkoleniowy zatrzymali się w Hotelu Trzebnica. Zgrupowaniem
tym zespół rozpoczął intensywne
przygotowania do ruszających
we wrześniu eliminacji do Mistrzostw Świata. Kwaliﬁkacje rozpoczną się we wrześniu i potrwają
rok. Nasza Reprezentacja eliminacje rozpocznie już 21 września
od wyjazdowego meczu przeciwko drużynie ze Szwecji. Podczas
zmagań eliminacyjnych nasza
drużyna zmierzyć się będzie musiała z takim zespołami jak: Szko-

żynie narodowej Czech. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 17,
kibice powitali obydwie drużyny gromkimi brawami. Już od
pierwszych minut gry Polki dyktowały jej tempo, mimo iż nasza
drużyna w rankingu FIFA znajduję się niżej niż Reprezentacja
Czech, to nasze reprezentantki
zdecydowanie lepiej prezentowały się na Trzebnickim Stadionie.
Mimo tropikalnych upałów, które
dokuczały zarówno kibicom, jak
i zawodniczkom, podziwiać mogliśmy szybką i zdecydowaną grę
pełną zaskakujących i emocjonujących akcji. Gole dla naszego
zespołu zdobyły: Natalia Chudzik
(38-karny), Agnieszka Wilczo
(67), Marta Woźniak (82) i Patrycja Wiśniewska (88). Polskie
zawodniczki zaprezentowały im-

hotelu, gdzie dane im było nieco
odpocząć, przez kilka kolejnych
dni drużyna na przemian trenowała i oddawała się zabiegom
relaksacyjnym w Trzebnickim
Parku Wodnym przed kolejnym
towarzyskim meczem zaplanowanym na 26 czerwca przeciwko
akademickiej reprezentacji Kanady. Odczucia przed meczem przeciwko Kanadyjkom były mieszane, mimo iż drużyna należy do
światowej czołówki to wiekiem
oraz umiejętnościami wyraźnie
odstaje od bardziej doświadczonych Polek. Mimo iż nasza Reprezentacja była faworytem tego
spotkania to zarówno drużyna
jak i sztab szkoleniowy wypowiadali się na jego temat przed
meczem z dużą rezerwą – Ciężko
stwierdzić jakie są nasze oczeki-

Reprezentantki Polski rozpoczynające mecz z Czeszkami.

W meczu nie brakowało szybkich akcji, popisowych minięć i ciekawych sytuacji
podbramkowych.

Trzebnicka publiczność pięknie dopingowała polski zespół i żywo reagowała na wydarzenia na murawie.

Poziom sportowej rywalizacji był naprawdę wysoki.

Mecz Polska - Czechy zakończył się wynikiem 4:0.

cja, Irlandia Północna, Szwecja,
Wyspy Owcze oraz Bośnia i Hercegowina. Polska Reprezentacja
będzie musiała z całą pewnością
włożyć ogromnie dużo wysiłku
w to aby zwycięsko wyjść z grupy
4., w której się znalazła. Pomimo
tego, że większość drużyn znajdujących się w naszej grupie zajmuje
zdecydowanie niższe od Polski
pozycje w rankingu FIFA, to nie
lada wyzwaniem będzie dla naszej Reprezentacji pokonanie jednego ze światowych liderów, którym bez wątpienia jest Szwecja.
Aby jak najlepiej wypaść podczas
zbliżających się kwaliﬁkacji, Polskie Piłkarki coraz intensywniej
przygotowują się do nich. Podsumowaniem ciężkich treningów
a także sprawdzianem umiejętności zespołu trenera Wojciecha
Basiuka był rozegrany na Trzebnickim Stadione Miejskim Fair
Play ARENA w dniu 22 czerwca
towarzyski mecz przeciwko dru-

ponujący popis piłkarskich umiejętności, wygrywając pierwszy
sparing 4:0. Po wygranym meczu
pomimo ogromnego zmęczenia
nasza drużyna poświęciła sporo
czasu na krótkie rozmowy z kibicami, a także chętnie rozdawała
autografy. Dziewczęta schodziły
do szatni żegnane przez trzebnickich kibiców głośnymi brawami.
Kolejnego dnia, po krótkiej
chwili wytchnienia Kobieca Reprezentacji Polski swoją obecnością uhonorowała IV Paradę
Orkiestr Dętych i Humoru odbywającą się 23 czerwca na trzebnickim rynku. Podczas parady
gratulacje i wyrazy wdzięczności
za wspaniałe wrażenia sportowe, jakich poprzedniego dnia
dostarczyły nam dziewczęta złożył drużynie burmistrz Marek
Długozima. Po krótkiej wizycie
na trzebnickim rynku reprezentantki ponownie udały się do

wania na ten mecz, gdyż nie znamy przeciwnika. Jak wiadomo,
każdy sportowiec pochodząc do
meczu, chce wygrać. I tak będzie
w naszym przypadku, a przy okazji będziemy również chcieli poćwiczyć ustawienie, ciekawe rozegranie akcji, to co ćwiczyliśmy
na treningu – w kilku słowach
podsumowała na kilka dni przed
meczem, oczekiwania naszej drużyny kierownik Emilia Wnuk.
Sparingowy mecz przeciwko Reprezentacji Kanady nasza
drużyna rozegrała 26 czerwca
o godzinie 17 na Trzebnickim
Stadionie. Przygotowujące się do
lipcowej Uniwersjady Kanadyjki
uległy naszej drużynie podobnie,
jak drużyna z Czech, 4:0. Mecz
był ogromnie zacięty, grę zawodniczkom utrudniały dodatkowo
ciężkie warunki atmosferyczne,
silny wiatr oraz przejściowe opady deszczu. Mimo tak niesprzy-
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jającej pogody Stadion Fair Play Drużyna po raz kolejny poświę- wanym na Węgrzech gdzie zmieARENA po raz kolejny po brzegi ciła dużo uwagi czekającym na rzą się nie tylko z gospodarzami
zapełnili niezawodni trzebniccy nią przed wyjściem ze stadionu ale także z drużynami z Czech
kibice, który do ostatnich mi- widzom. Dziewczęta robiły sobie i Słowacji. Drużynie życzymy ponut meczu bardzo żywiołowo zdjęcia z kibicami oraz rozdawały wodzenia oraz tak spektakulardopingowali nasz zespół. Nasza niezliczoną ilość autografów.
nych wygranych jak te, których
drużyna wykazywała się fenomePo rozegranym w środę spo- mogliśmy być świadkami w minalną grą zarówno w defensywie tkaniu i tygodniu spędzonym nionym miesiącu w Trzebnicy.
jak i ofensywie. Podczas meczu, na terenie Trzebnicy, 27 marca
Lista zawodniczek powołabramki zdobyły: Patrycja Wi- w czwartek Reprezentacja Polski nych na zgrupowanie w Trzebniśniewska (10), Agnieszka Wilczo opuściła nasze miasto, ze wspa- cy: Katarzyna Kiedrzynek, Anna
(20), Marta Woźniak (45) i Alek- niałym wskaźnikiem zysków Sznyrowska, Jolanta Siwińska,
sandra Sikoro. Chociaż Kanadyj- i strat. Drużyna zakończyła zgru- Patrycja Wiśniewska, Daria Anki doprowadziły do kilku groź- powanie we wspaniałych nastro- tończyk, Marta Mika, Donata Lenych ataków na naszą bramkę to jach, odnotowując: dwa wygrane śnik, Natalia Chudzik, Aleksannie udało im się zdobyć żadnego spotkania, 8 goli zdobytych oraz dra Sikora, Patrycja Balcerzak,
gola. Po zakończonym meczu za- 0 goli straconych. Przed rozpo- Marta Woźniak, Natalia Pakulwodniczki Polskiej Reprezentacji częciem eliminacji do Mistrzostw ska, Karolina Zasada, Weronika
opuszczały murawę wyczerpane Świata kobiecej piłki nożnej, Pol- Aszkiełowicz, Agata Tarczyńska,
jednakże bardzo szczęśliwe, skła- ska Drużyna Narodowa weźmie Patrycja Pożerska, Marta Stobba,
dając ukłony w stronę kibiców, udział w jeszcze jednym ważnym Agnieszka Winczo.
którym zawdzięczały doping wydarzeniu, w sierpniu Polki wegodzien meczu o Mistrzostwo. zmą udział w turnieju organizo...............................................................................................................................................................................................
Po wygranej nad czeską drużyną, przyznać, że w pierwszej połowie Niemniej jednak nic nie wskazykrótkiego wywiadu udzieliła nam tak było. Były momenty przewagi wało na to, że wygrana będzie aż
Kierownik Polskiej Reprezentacji naszej drużyny, ale również mo- tak wysoka. Można powiedzieć,
A Kobiet, Emilia Wnuk
menty przewagi drużyny czeskiej. że w końcówce meczu cały czas
Dobrze, że jedna z naszych groź- wykazywaliśmy się koncentracją,
Kinga Baumgart: Pani Emilio, pronych
akcji zakończyła się zagra- natomiast drużyna czeska troszę mi powiedzieć jakie są wrażenia
dziewcząt oraz sztabu szkoleniowe- niem piłki ręką przez zawodnicz- szeczkę się pogubiła, no i chwała,
go po tak wysokiej wygranej nad kę drużyny przeciwnej, a w kon- że potraﬁliśmy wykorzystać słabreprezentacją Czech, która jak wia- sekwencji rzutem karnym i zdo- sze momenty w ustawieniu i grze
domo, plasuje się w rankingu bardzo byciem przez nas bramki. Dzięki przeciwniczek. Nasza skutecztemu w dużo lepszych, bardziej ność była również dość dobra,
wysoko?
komfortowych nastrojach, scho- choć i tak mieliśmy jeszcze kilka
Emilia Wnuk: Myśleliśmy, że dziliśmy do szatni po pierwszej dogodnych sytuacji.
mecz będzie bardziej wyrówna- połowie i na pewno dużo łatwiej
ny do samego końca, gdyż trzeba było przystąpić nam do drugiej.
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Mecz z Kanadą odbył się przy gorszych warunkach atmosferycznych, jednak kibice nie zawiedli.

Pojedynek z Kanadą zakończył się wynikiem 4:0 dla Polski.

Trenerzy Repreznetacji Polski Kobiet oraz przedstawiciele PZPN chwalili warunki treningowe i pobytowe, jakie oferuje Trzebnica.

Po meczu z Czechami Reprezentacja Polski odwiedziła Trzebnicką Paradę Orkiestr Dętych i Humoru dziękując mieszkańcom za doping, przyjęcie i zapraszając na spotkanie z Kanadą.

Rozmowa z Selekcjonerem Reprezentacji Polski Waldemarem
Basiukiem, który podzielił się
z nami swoimi spostrzeżeniami
odnośnie wygranego spotkania.
Kinga Baumgart: Jak w kilku słowach
podsumuje Pan dzisiejsze spotkanie,
czy takiego właśnie wyniku spodziewał się Pan?

Waldemar Basiuk: Ten mecz był
dla nas bardzo ważny. Był to drugi mecz i baliśmy się, żeby po wysokiej wygranej z Czechami nie
wkradł się w nasze szeregi taki
hura-optymizm albo poczucie,
że już złapaliśmy Pana Boga za
nogi, dlatego dzisiaj cieszymy się
niezmiernie, że udało się nam,
jak to się mówi: podwójnym uderzeniem, czy drugim ciosem udokumentować to, że drużyna jest
w trakcie budowy, że jest w niej
duch, że chcemy grać i się rozwi-

jać. Także, bardzo cieszymy się
z tego zwycięstwa, trudnego ale
pięknego.
Kinga Baumgart: Jakie są Pańskie
oczekiwania odnośnie zbliżających
się eliminacji do Mistrzostw Świata?

Waldemar Basiuk: Mamy cztery mecze eliminacyjne i będziemy chcieli zdobyć jak najwięcej
punktów, ale na dzień dzisiejszy
najważniejszy jest mecz ze Szwecją, czyli ten najbliższy. Każdy
inny wynik niż nasza przegrana,
będzie dla nas sukcesem.
Kinga Baumgart: Wracając do dzisiejszego spotkania, przyzna Pan, że
zgromadzeni na stadionie kibice bardzo miło Państwa zaskoczyli? Zarówno dzisiaj jak i podczas pierwszego
meczu.

Waldemar Basiuk: Jak najbardziej. Dziś mieliśmy taką pogo-

dę, że wydawało się, że trybuny
mogą być puste, a tutaj proszę,
mieliśmy fantastyczny doping.
Tak więc, wielki ukłon w stronę
kibiców, mamy nadzieję, że „zaraziliśmy” ich. Wszystko na to
wskazuje, że kolejny mecz eliminacyjny odbędzie się we Wrocławiu, także serdecznie zapraszamy
Trzebniczan do Wrocławia, jeśli
cały plan dojdzie do realizacji.

Grę Polek wraz z burmistrzem podziwiali z trybun m.in. poseł Ewa Wolak oraz
Andrzej Padewski Prezes DZPN.

Kinga Baumgart: Z Pańskich słów
wnioskuję, że teraz będziecie odwiedzać nasze miasto jeszcze częściej niż
dotychczas?

Waldemar Basiuk: Z całą pewnością. Było świetnie. Wielkie dzięki dla Trzebnicy!
Kinga Baumgart: Również serdecznie
dziękuję! W imieniu swoim a także
każdego kibica, którego Pańska drużyna obdarowała, niezapomnianymi
piłkarskimi emocjami.

Wśród kibiców panowała świetna atmosfera, a Reprezentanki Polski chętnie
rozdawały autografy i pozowały do zdjęć.
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Utrzymanie!!!
Telenowela pt. „Utrzymanie Polonii w III lidze” zakończyła się
happy endem! Nasz zespół zachował miejsce w III lidze dolnośląsko-lubuskiej, gdzie zagra w sezonie 2013/2014.
Przypomnijmy. Poloniści zakończyli sezon 2012/2013 na trzynastej pozycji w tabeli, czwartej od końca. Z ligi spaść miały
trzy zespoły więc teoretycznie
13. miejsce dawało utrzymanie.
Niestety tylko teoretycznie, ponieważ z II ligi spadł MKS Oława
i zabrał nam miejsce w III lidze.
Wszystko wskazywało więc na

to, że niestety przyjdzie nam grać
w następnych rozgrywkach w IV
lidze. Jednak z kilku stron nadchodziły do Trzebnicy informacje
z innych miast, z których kluby
miały nie zgłosić się do rozgrywek. Dawało to nadzieję, że jeszcze nie wszystko stracone w sprawie utrzymania. Z drugiej jednak
strony nie było żadnych pewnych
i potwierdzonych informacji, co
do tego, że któraś z drużyn ewentualnie nie przystąpi do rozgrywek. Wszystko zmieniło się we
wtorek 9.07.2013. roku, kiedy to
Dolnośląski Związek Piłki Noż-

Trener Piotr Adamczyk utrzymał posadę szkoleniowca Polonii i drużynę
w III lidze.

nej wydał Komunikat, w którym
postanowił o utrzymaniu TSSR
Polonii w III lidze, w sezonie
2013/2014, w związku z niezgłoszeniem się do rozgrywek Pogoni

Świebodzin. Ta informacja ucieszyła bardzo wszystkich w klubie.
Zarówno zawodnicy, jak i trenerzy są dzięki temu podwójnie
zmotywowani do jeszcze cięższej
pracy.
Zespół wznowił już treningi
i w pocie czoła przygotowuje się
do nowego sezonu. Jeszcze przed
decyzją DZPN-u, w której lidze
będziemy grali, zarząd postanowił o przedłużeniu na następny
sezon współpracy z trenerem Piotrem Adamczykiem.
Na razie nie ma żadnych ruchów transferowych, choć na
tym polu dzieje się sporo. Pozyskaniem Jakuba Jakóbczyka zainteresowana jest pierwszoligowa
Sandecja Nowy Sącz. Adam Miazgowski przebywa natomiast na
testach w Śląsku II Wrocław. To-

czą się także rozmowy w sprawie
sprowadzenia nowych, doświadczonych zawodników do Polonii, którzy wzmocniliby zespół.
Z drużyną trenuje kilku nowych,
młodych piłkarzy, których trener
Piotr Adamczyk wyłonił w trakcie przeprowadzanych przez siebie testów. Ich przyszłość w trzebnickiej drużynie nie jest jednak
jeszcze znana.
W najbliższych dniach biało-niebieskich czekają pierwsze
sparingi. 23.07. br. zagramy na
boisku głównym w Trzebnicy z MKS Oława (godz. 18:00),
a 27.07., również na boisku w Nowym Dworze, podejmiemy Bór
Oborniki Śląskie (godz. 18:00).
Sezon zaczniemy 10.08.2013r.,
wyjazdowym spotkaniem z Zagłębiem II Lubin.

Współpraca z Bayernem Kitzingen

Ryszard Bucki i Marcin Gasztyk, inicjatorzy współpracy Bayernu z Polonią

Niedawny wyjazd gminnej delegacji do naszych partnerów z Niemiec okazał się bardzo owocny
dla TSSR Polonii Trzebnica. Za-

wiązano współpracę pomiędzy
Bayernem a Polonią.
Obecni w Kitzingen byli prezes
TSSR Polonii pan Ryszard Bucki, oraz nowy członek zarządu
i sponsor trzebnickiego klubu w jednej osobie pan Marcin
Gasztyk. Włodarze TSSR Polonii
dzięki pomocy pana wiceburmistrza Jerzego Treli i sekretarza
gminy pana Daniela Buczaka porozumieli się wstępnie ze stroną
niemiecką, którą reprezentowali nadburmistrz Kitzingen pan
Siegfried Müller, oraz pan Claus
Lux – koordynator współpracy
Kitzingen z Trzebnicą. Porozumienie dotyczy współpracy międzynarodowej dwóch klubów
piłkarskich: F.Vgg. Bayern Kit-

Półkolonie dla najmłodszych
Najmłodsi adepci piłki nożnej
w naszym klubie nie mogą narzekać na nudę. Dla wszystkich chętnych małych piłkarek i piłkarzy
TSSR Polonia zorganizowała letnie półkolonie, które odbywają
się w Trzebnicy.
Inicjatywa klubu spotkała się
z dużym zainteresowaniem ze
strony dzieci i ich rodziców. Zgłosiło się ponad sześćdziesięcioro
młodych zawodników i zawodniczek. Podzielono ich na trzy tur-

nusy. W pierwszym brali udział
Młodzicy II pod opieką trenera
Wojciecha Zielińskiego. Owocnie spędzone dziesięć dni podsumowali na koniec półkolonii,
wygrywając w sparingu z Zorzą
Pęgów 9-4. W drugim i trzecim
turnusie udział biorą przedszkolaki, żacy i najmłodsi orlicy. Są
podzieleni na dwie grupy. Jedną
szkoli pani trener Monika Bieda,
drugą trener Przemysław Migdał. Młodzi poloniści trenują dwa

zingen i TSSR Polonii Trzebnica.
Współpraca będzie się odbywała
na szczeblu drużyn młodzieżowych, do juniorów włącznie. Klub
z Bawarii posiada drużyny młodzieżowe w siedmiu kategoriach
wiekowych. Jest też zespół żeński.
Widać więc, że struktura organizacyjna przedstawia się podobnie
jak w TSSR Polonii. Współpraca
ma polegać na wyjazdach drużyn
z Bawarii na Dolny Śląsk i na odwrót. Podczas tych wyjazdów odbywać się będą turnieje dla młodych zawodniczek i zawodników,
będzie wspólne spędzanie czasu,
poznawanie kultury i zwyczajów
swoich sąsiadów. Do wymiany
doświadczeń i wiedzy ma dojść
również na szczeblu trenerskim.
razy dziennie. Zajęcia odbywają
się na Stadionie Miejskim FAIR
PLAY ARENA, a w razie niepogody na hali sportowej TCKiS,
przy ul. Kościelnej. Między treningami dzieci spożywają wspólnie obiad w jednej z trzebnickich
restauracji. Poza treningami
młodzi piłkarze i piłkarki chodzą na spacery, place zabaw. Odwiedzają Trzebnicki Park Wodny
Zdrój, a także wrocławskie ZOO.
Wspólnie biesiadują przy grillu,
oglądają ﬁlmy i mecze. Integrują
się, kształcą ﬁzycznie i duchowo.
I o to chodzi!

Napastnik Polonii w kadrze Dolnego Śląska

Jakub Jakóbczyk został powołany do 18-osobowej kadry Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej na Mistrzostwa Polski UEFA
Regions Cup, które odbędą się
w dniach 28.07.2013-2.08.2013.
w Rzeszowie.
UEFA Regions Cup to turniej

dla reprezentacji regionów (w naszym wypadku Dolnego Śląska),
w którym grać mogą piłkarze
z III i niższych lig, którzy nie
ukończyli jeszcze 23. roku życia.
Ideą rywalizacji jest wyłonienie
najzdolniejszych młodych piłkaR
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Boli mnie głowa!
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To przez ciśnienie, pogodę, zmęczenie.... Każda z tych przyczyn
może być prawdziwa. A wiesz,
że bardzo często przyczyną bólu
głowy są problemy z kręgosłupem? Wiele osób akceptuje ból
głowy, jako część swojego życia, chociaż przewlekły ból nie
jest czymś normalnym. Z badań
o randze światowej wynika, że
ból głowy to jedna z najczęstszych przyczyn konsultacji neurologicznych..
Dane statystyczne pokazują, że w 15-20% przypadkach

rzy.
W przeszłości w reprezentacji DZPN na tym turnieju grali
między innymi Janusz Gol (dziś
Legia Warszawa), czy Arkadiusz
Piech (obecnie turecki Sivasspor).
W eliminacjach do tegorocznych
K

L

A

przewlekłych i nawracających
bólów głowy źródłem są zmiany
w odcinku szyjnym kręgosłupa.
Aby jednak upewnić się gdzie
tkwi przyczyna uporczywego
bólu głowy, należy skonsultować się z lekarzem, osteopatą
lub ﬁzjoterapeutą. Jeśli wiemy,
że ból pochodzi od kręgosłupa,
co możemy zrobić? Leczenie
farmakologiczne?
Najczęściej
rozpoczyna je osoba cierpiąca na
ból głowy długo przed postawieniem diagnozy. Środki farmakologiczne uśmierzą ból, ale nie
wyleczą przyczyny dolegliwości.
Zadziałają doraźnie, objawowo,
nie przyczynowo. Czy mamy

Pan Siegfried Müller (z lewej), pan Claus Lux (z prawej) - obaj w koszulkach Polonii i wiceburmistrz Jerzy Trela (w środku)

Wszystko wskazuje na to, że już
na jesieni tego roku będziemy

w Trzebnicy gościć młodych futbolistów z Niemiec.

Trener Przemysław Migdał z małymi piłkarzami i piłkarkami.

Mistrzostw Polski UEFA Regions
Cup, w których wystąpią cztery
najsilniejsze w Polsce regiony, kadra Dolnego Śląska pokonała kolejno lubuski ZPN i opolski ZPN.
W obydwu tych meczach wystąpił
nasz najlepszy snajper (18 bramek
w poprzednim sezonie przyp.
Red.), czołowy napastnik III ligi
– Jakub Jakóbczyk.
W spotkaniu z kadrą wojeM

wództwa opolskiego, wygranym
4-0, nasz zawodnik strzelił dwa
gole i zaliczył asystę! Jest więc
czołową postacią reprezentacji
prowadzonej przez Grzegorza
Kowalskiego, na co dzień szkoleniowca Ślęzy Wrocław.
Wszystko to powód do dumy
dla zawodnika i wielka satysfakcja dla klubu. Gratulację i powodzenia na Mistrzostwach Polski!

A

alternatywę? Tak, możliwe są
jeszcze inne rozwiązania, czego
przykładem jest terapia manualna oraz specjalna forma masażu
terapeutycznego. W tym przypadku nie musimy martwić się
o skutki uboczne. Jak to działa?
Przy terapii manualnej stosuje
się delikatne chwyty oraz różne
techniki masażu, w efekcie czego
normalizuje się napięcie mięśni, zmniejsza ból oraz zwiększa
zakres ruchu w stawie. Terapia
rozluźniająca tkanki przynosi
szybką ulgę, a zniwelowanie napięcia mięśniowego prowadzi do
ustąpienia męczącego bólu głowy. Oprócz działania przeciwbó-

lowego masaż przyczynia się do
obniżenia poziomu stresu, dlatego też, już po pierwszej wizycie
zauważalna jest znaczna poprawa samopoczucia i nastroju.
Ze statystycznego punktu widzenia, napięciowe bóle głowy
to powszechna dolegliwość czasów współczesnych. Tempo życia
stale rośnie, czemu nierozerwalnie towarzyszy stres, który jak
powszechnie wiadomo, nie jest
korzystny dla naszego zdrowia.
Warto zatem mieć świadomość,
jakie czynniki wywołują dolegliwości, jakie sytuacje narażają
nas na nie, i jak możemy z nimi
walczyć.
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Eliminacja dwóch trzebnickich drużyn po 15.
kolejce 37. Sezonu WRONB-y.
Rozgrywki 37. sezonu Amatorskiej Ligi Koszykówki WRONBA przeniosły się na wyższy
poziom, ponieważ po zakończonej dwie kolejki temu fazie grupowej, drużyny przystąpiły do rywalizacji w fazie play-oﬀ, gdzie wykazać się trzeba jeszcze większym wysiłkiem i determinacją, bo każdy mecz jest „grą o wszystko”, a przegranie któregoś,
na drodze do szczytu, oznacza eliminację. W minionej kolejce przekonały się o tym
dwie nasze drużyny, Zadymki Trzebnica oraz B.C. Trzebnica.

OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚĆI
SPRZEDAM
MIESZKANIE w Trzebnicy przy ul.
Wrocławskiej (nowe osiedle) na parterze, 57,5 m² z piwnicą, mieszkanie
w pełni wyposażone (sprzęt AGD
i meble) tel. 605 368 993.
DOM z lokalem usługowym w centrum Trzebnicy, ekstra lokalizacja, 310
m², cena 989.000, więcej informacji na
vividdom.pl i pod nr 603 807 428.

KINGA BAUMGART

Jako pierwsi swój mecz rozegrali Zadymki Trzebnica, którzy po pokonaniu w poprzedniej
kolejce drużyny GOKiS Kąty
Wrocławskie, awansowali do
ćwierćﬁnału fazy play-oﬀ 3. ligi.
22 czerwca o godzinie 11:45, we
Wrocławiu w Hali SSP 72, przy
ul. Trwałej 17 w boju o półﬁnał
Zadymki zmierzyli się z Młodszymi Wilkami. Nasza drużyna
niemal przez cały mecz ambitnie goniła swoich przeciwników,
dopiero w końcówce udało im
się przechylić szalę zwycięstwa
na swoją stronę, dzięki świetnej
czwartej kwarcie wygranej przez
Zadymki 11:4. Mecz zakończył się
wynikiem 42:39, a prawdziwym
bohaterem spotkania był Bartosz
Omiecina, który uzyskał podwójną zdobycz w punktach i zbiórkach, notując ich odpowiednio 17
oraz 10.
B.C. Trzebnica swój mecz rozegrali tego samego dnia, o godzinie 14:15 we Wrocławiu, w Hali
IX LO przy ul. Piotra Skargi 29/
31. W ćwierćﬁnale 2. Ligi Trzebniczanie podejmowali drużynę
z Sobótki. Drużyny rozegrały pasjonujące spotkanie, wyrównane
od pierwszych minut meczu, aż
po końcowy gwizdek sędziego.
Nieoczekiwanie zawiódł lider
naszej drużyny, Przemysław Tereniuk, który podczas 42 minut
spędzonych na boisku, nie zdobył ani jednego punktu. W efekcie B.C. musiało uznać wyższość
rywali. Ostatecznie spotkanie
zakończyło się różnicą jednego
punktu, 49:48, a jego najlepszym
strzelcem został zawodnik Sobótki, Mateusz Soboń, zdobywca 15
punktów.
24 czerwca, o godzinie 19:25
w Hali SSP 72 we Wrocławiu,
przy ul. Trwałej 19, swoją walkę
o ﬁnał 3. Ligi stoczyli Zadymki
Trzebnica. W półﬁnale czekała

na nich drużyna Beneﬁx. Słusznymi okazały się obawy, iż nie
będzie to łatwy mecz, bo nasza
drużyna już po pierwszej kwarcie przegrywała 10 punktami.
W pewnym momencie przewaga
rywali sięgnęła aż 17 oczek. Zadymki za odrabianie strat wzięli
się w drugiej połowie, wygrywając zarówno trzecią, jak i czwartą
kwartę. Na nic to się jednak zdało, ponieważ deﬁcytu punktowego z pierwszej połowy nie udało
się odrobić. Drużyna Beneﬁx
zwyciężyła mecz wynikiem 57:47.
Wartym odnotowania jest fakt, iż
dwóch zawodników naszej drużyny zanotowało podwójną zdobycz
punktową. Grzegorz Krzysztoﬁk
uzyskał 12 punktów, a Bartosz Jaremkiewicz 10. Najlepszym strzelcem spotkania okazał się jednak
zawodnik drużyny przeciwnej,
Tomasz Bielawski, który na swoim koncie zapisał 17 oczek.
Na placu boju nie pozostała już
niestety żadna ekipa z Trzebnicy.
Patrząc jednak na mnogość drużyn z naszego miasta, biorących
udział w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Koszykówki WRONBA
oraz ich wyniki z zakończonego
już sezonu, możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość. Na
pewno będzie komu kibicować
i mamy nadzieję, że w kolejnym,
38. już sezonie, będziemy którejś
z naszych drużyn gratulować tytułu mistrzowskiego.
WYNIKI ORAZ SKŁADY DRUŻYN (liczba zdobytych punktów)
Zadymki Trzebnica –
Młodsze Wilki – 42-39
Zadymki Trzebnica: Widurski To-

masz(0), Jaremkiewicz Bartosz(4), Omiecina Bartosz(17), Widurski Arkadiusz(5), Krzysztoﬁk
Grzegorz(6), Zarzeczny Marcin(2), Kozioł Paweł(6), Misiak
Piotr(0), Szczepański Kamil(2).
Młodsze Wilki: Śnieżek Bartosz(9), Kubiak Michał(2), Kubiak
Wojciech(15), Mikołajek Jan(6),
Ziętek Marcin(4), Urbaniak Łukasz(3).
B.C. Trzebnica –
Sobótka – 48-49
B.C. Trzebnica: Tereniuk Prze-

mysław(0), Walczak Bartosz(9),
Konopacki Bartłomiej(13), Podrygajło Kamil(10), Krupa Michał(6), Podrygajło Bartłomiej(2), Zych Michał(8).
Sobótka: Soboń Mateusz(15), Jabłoński Mateusz(2), Merecki
Jakub(4), Merecki Maciej(14),
Wawrzaszek Jacek(5), Wiatr Paweł(6), Murawski Paweł(5).

Zadymki Trzebnica –
Beneﬁx – 47-57
Zadymki Trzebnica: Widurski To-

masz(4), Jaremkiewicz Bartosz(10), Omiecina Bartosz(2), Widurski Arkadiusz(6), Krzysztoﬁk
Grzegorz(12), Zarzeczny Marcin(4), Kozioł Paweł(7), Misiak
Piotr(0), Szczepański Kamil(0),
Jakusek Mateusz(2).
Beneﬁx: Łopater Marek(8), Bielawski Tomasz(17), Bartosiak
Krystian(12), Sułek Paweł(3),
Szurko Wojciech(7), Bielawski
Paweł(8), Banaś Paweł(2), Dorada Piotr(0).

UWAGA!
Szanowni Mieszkańcy,
Informujemy, że płatność za odbiór odpadów za miesiąc lipiec, dokonana
do dnia 31 lipca br., będzie uznana za płatność w terminie. Jednocześnie
przypominamy, że od sierpnia br., płatność powinna nastąpić do 15 dnia
każdego miesiąca na otrzymany, indywidualny rachunek bankowy.
Jeśli ktoś z Państwa do końca tygodnia, tj. do 19 lipca br., nie otrzyma do
swojej skrzynki pocztowej indywidualnego numeru konta, proszony jest
o kontakt:
z Wydziałem Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Urząd Miejski p. 127-129, nr tel. (071) 388 81 76 i (071) 388 81 78.

LOKAL usługowo-handlowy w centrum Trzebnicy, 54 m², cena 289.000,-,
więcej informacji na vividdom.pl i pod
nr 603 807 428.

SKLEP Sprzedam dobrze prosperujący sklep w Trzebnicy, tel 604 706 506.
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 budowlaną w Trzebnicy,
o pow. 358m², na działce prąd, w ulicy woda, kanalizacja, wydane warunki
zabudowy, mapka do celów projektowych, tel.663 342 744 (po godz.17.00).
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, piękne 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, 260 tys., 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.
na przeciwko Bazyliki Św. Jadwigi, tel.
608 872 563.
PIĘTRO W DOMU Pierwsze piętro
przedwojennej willi w Trzebnicy (część
zdrojowa) o pow. 94 m², działka 433 m²,
możliwość adaptacji strychu - 68 m²,
Cena 230 tys., tel: 513 949 287.
WYNAJMĘ
MIESZKANIE 2- pokojowe w Trzebnicy, 45m², 1 piętro w centrum miasta,
tel. 608 364 791.
MIESZKANIE 3 pokojowe w Trzebnicy, blisko centrum, w spokojnej okolicy, tel. 693 332 660 (po godz.17).
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.

DAM PRACĘ
PRZEDSTAWICIEL firmy zajmujący
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.
UCZNIA Zatrudnię do sklepu meblowego do przyuczenia zawodu, tel. 071
714 24 56.
SEKRETARKĘ zatrudnię do biura na
terenie Trzebnicy (mile widziana studentka studiów zaocznych).
Zakres obowiązków: umawianie klientów zgodnie z kalendarzem, sprawdzanie zdolności kredytowej klienta,
-obliczanie składek ubezpieczeniowych, obsługa faksu, podstawowa
obsługa komputera. Oferujemy: pracę w miłej atmosferze, podstawę +
prowizję, możliwość rozwoju. Osoby
zainteresowane proszone są o przesłanie CV wraz ze zdjęciem na adres
mailowy: trzebnica.rekrutacja@gmail.
com

SZUKAM PRACY
SPRZEDAWCA szuka pracy na terenie Trzebnicy, tel. 797 253 276.
OPIEKUNKA DO DZIECKA na terenie Trzebnicy, tel. 723 534 347.
PRACA DORYWCZA Pan szuka pracy dorywczej w Trzebnicy lub okolicy,
tel. 693 598 581.
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.
SPRZEDAWCA szuka pracy na terenie Trzebnicy, tel. 601 525 420 (branża
odzieżowa).
TOKARZ z uprawnieniami CNC podejmie pracę. 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.

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
MERCEDES-BENZ 2200 cm3, 1976.
Brak przeglądu i OC, na chodzie, wymaga poprawek. Cena 2300 zł Czeszów, tel. 783 335 066.

SKUTER Aprila Atlantic 500 rok. prod.
2003 przebieg 6000 km, moc 39 KM,
cena 8500, tel. 664 989 811.

VOLKSWAGEN Golf III, 1993, benzyna+ instalacja LPG, alufelgi + komplet
opon letnich i zimowych, immobiliser, hak, przebieg 188000 km, cena
2900zł (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.
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OGŁOSZENIA DROBNE
GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE
PIONEER TS 175, 150W. Cena 80 zł., tel.
602 637 562 .

ROWERY / WÓZKI
SPRZEDAM
WÓZEK 3 funkcyjny /gondola, spacerówka/nosidełko. Pokrowiec przeciwdeszczowy, moskitiera, torba. Więcej
zdjęć na stronie: www.sotal.pl/wozek,
cena 400 zł / tel. 783 376 097.

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

ROWER dziecięcy „KROSA” śr.koła 26
cali, stan idealny, cena 350 zł., tel. 603
477 855
ROWER dziecięcy UNIBIKE, średnica
koła 24 cale, 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.

RÓŻNE
SPRZEDAM

PIANINO UCRAINA, tel. 693 945 896.

KASĘ FISKALNĄ POSNET BINGO,
Trzebnica, tel. 603 28 30 75.

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.
MEBLOŚCIANKA Bodzio TANIO jasna - regał z szafką na telewizor, szafka
oszklona na szkło, barek, 2 bieliźniarki
tworzące szafę (ok. 3m). Regał używany, koszt 200pln, kontakt Beata 501
384 165.
SOFA
ROZKŁADANA
TANIO!
2-osobowa, materiał kratka zielona
ok. 150cm szerokości. Używana, 50zł.,
Kontakt Beata 501 384 165.
MONITOR do komputera 17” płaski, PHILIPS, stan bardzo dobry, cena
400zł, tel. 603 477 855.
KONIE MY LITLE PONY, konie są nowe,
nie używane z opakowaniem i kartą
w środku. Zestaw 1 Rarity, Magnet
bold, Pinkie pie 24 zł., Zestaw 2 Wika,
Zephyra 17 zł., Zestaw 3 Wika, Olivia 17
zł., Zestaw 4 Wika, Rarity 17 zł., tel. 783
376 097, dzwonić po 27 lipca.

BONY PODARUNKOWE do Galerii
Dominikańskiej. Tel. 792 288 849.
PODRĘCZNIKI do 1 Gimnazjum
w Trzebnicy cena 100 zł stan dobry
tel. 797253276
ROLKI rozmiar od 32 do 35, regulowane, cena 40zł para, tel. 605 918 889.

ROLKI rozmiar od 35do 38, regulowane dobrej firmy do kompletu ochraniacze. Cena 40zł para. tel. 605 918 889.

RAKIETĘ DO TENISA ARTENGO +
piłeczka palantowa. cen 45 zł. tel 781
572 155
BUTY NARCIARSKIE Lange TEAM
8 BLACK LB95160 size 26,5 (jeżdżone jeden sezon). tel. 693 332 660, po
godz. 17.
PSP Sony, mało używane + kilka gier.
Cena 400 zł. Tel 693 280 762.

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

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

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.
ŁAWKA, do jadalni bądz przedpokoju. Wymiary 140x70 cm, wysokość
90cm. Wykonano z prawdziwego
drewna. Poduchy mają mocowania,
aby się nie przesuwały. Pokrowce
można zdjąć i wyprać (zamek błyskawiczny) aksamit. Cena 60 zł, tel. 783
376 097, dzwonić po 27 lipca.

ZESTAW UBRAŃ dla dziewczyny,
rozmiar L. Sweterek w paski z kapturem, ażurkowy sweterek w kolorze
zielonym, ażurkowy rozpinany sweterek w kolorze przydymionego różu,
bluzeczka w kotwice i bluzeczka
zawiązywana z przodu w delikatne
pasy. Do tego młodzieżowa kurteczka przeciwdeszczowa. Cena zestawu
40zł, tel. 691 412 129.

BUTY rozmiar 40, nie używane. Kolor
czarno-czerwony. Cena 20 zł. tel. 691
412 129.

GARNITUR w rozmiarze 170/104/90
w kolorze szarym wpadającym w granatowy. Noszony tylko raz! Koszt 100zł,
Kontakt Beata 501 384 165.
GARNITUR w rozmiarze 176/48/84
w kolorze grafitowym. W dobrym stanie, noszony raz! Koszt 100zł. Kontakt
Beata 501 384 165.
BLUZKA szara, dla mamy, rozmiar
S-M. Cena 30zł., tel. 783 376 097.

PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY ,
rozmiar M-L. Cena 40 zł., tel. 783 376
097.

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
50zł., tel. 669 886 997.
KULA DYSKOTEKOWA, nowa.
Średnica 30 cm, Waga: 3.5 kg. Lustrzana kula obrotowa z płytkami szklanymi (10 x 10 mm) do montażu sufitowego. Nowa w opakowaniu kosztuje
ok. 100zł. Ja sprzedaję bez opakowania za 40 zł, tel. 783 376 097, dzwonić
po 27 lipca.

KURTKA CIĄŻOWA rozmiar L,
naprawdę zmieści się bardzo duży
brzuch. Ciepła, nadaje się na późną jesień i zimę. Cena 80 zł., tel. 783 376 097.

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 40 zł. Tel. 691 412 129.

BUTY Sprzedam buty damskie nr 38,
skórzane białe, Trzebnica, cena 60 zł,
tel. 693 79 01 06.

REGAŁY Nowe regały sklepowe MAGO-METAL. Cena za sztukę 200 zł, tel.
602 637 562.

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

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

ADIDASY NIKE rozm. 38, młodzieżowe, w bardzo dobrym stanie. Cena
60zł, tel. 693 280 762.

KURTKĘ męską, 100% skóra, kolor
brąz czekoladowy, rozm. 52/54. Cena
150 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 40 zł
za paczkę. Tel. 691 412 129.

SUKNIE ŚLUBNĄ i dodatki tanio,
tel. 691 946 461.
DRZWI wewnętrzne z ościeżnicami,
białe, 9 sztuk, o wym. 1985 x 985mm,
LOBORS DEROR PDF (3x prawe, 4x lewe, 1x 60 lewe, 1x 70 prawe, 8 sztuk
ościeżnica x 33 cm, 1 sztuka x 23cm.
Cena za szt. 200 zł, tel.795 83 66 99.

UBRANIA DZIEWCZĘCE w roz. 2-9
lat, 8 zł za sztukę. Trzebnica, tel. 603
283 075.
KUPIĘ
LODÓWKO-ZAMRAŻARKĘ o wysokości od 120 cm do 150 cm, używaną do 500 zł, tel. +48 728-487-189.

SOLARIUM małe na twarz PHILIPS
HB 170; nowe lampy, cena 30 zł, patrz
zdjęcie, tel 667 743 520.

ODDAM
SZCZENIAKI 6 szczeniaczków kundelków, 4 pieski i 2 suczki, tel. 530 886
033.
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DOMOWE PIEROGI
ręcznie robione!
ul. Witosa 2 /przy postoju TAXI

9,5 zł
10 szt. 10,5 zł
10 szt. 9,5 zł
10 szt. 10,5 zł
10 szt.

i nie tylko...

tel. 693-789-219
również NA WYNOS

ul. WITOSA 16 (Obok Urzędu Miasta / Stary Zegarmistrz)
U nasz dostaniesz: OGÓLNOPOLSKĄ GWARANCJĘ
na nasze produkty znanych producentów

DUŻY WYBÓR: zestawy POJEDYNCZE, PODWÓJNE, SLIMY,
E-CYG., TWIST (z regulacją napięcia) PRZEBADANE,
NAJSMACZNIEJSZE I NAJLEPSZEJ JAKOŚCI olejki
Odwiedź naszą stronę: www.esmokingworld.com
lub poczytaj w intrenecie opinie na temat naszych
produktów a przekonasz się że to najlepszy wybór!
Przy zakupie 9 olejków (w dowolnym czasie), 10-ty dostaniesz za 1 zł

SKLEP OGRODNICZY

U MIODZIA

KOLEKTORY SŁONECZNE

45 %

55-100 Trzebnica,

ul. Kwiatowa 1
tel. 669-822-309

dotacji

!

Bezpłatne doradztwo techniczne

tel. 601-074-413

tel. 606 644 111

ﬂoks@wp.pl

SKUPUJĘ

Trzebnica/ul. Jędrzejowska 51

KOLONIA LETNIA

USTKA
2013
12 lipca – 25 lipca 2013

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

- DAMSKĄ
- MĘSKĄ
- DZIECIĘCĄ

49 zł liquid 10 ml od 8,99 zł
elektr. nabijarki do tytoniu 129 zł 149 zł
PROMOCJA:

tel. 605 115 640

zapraszamy codziennie w godz. 8-20

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

CHEMIA
z NIEMIEC
Trzebnica

ul. Polna

5 sierpnia - 17 sierpnia 2013
Koszt: 1490 zł
Organizator:
Alditur - Aldona Komur

tel.

www.alditur.dobrastronka.pl

telefon 600 655 033
a.komur@wp.pl

19a

71 738 23 32
604 713 173

zapraszamy

BIURO PODRÓŻY

rta na
ofe

e-pap. od

Możliwość sprowadzenia każdego towaru z naszej strony www.

Trzebnica/ul. Jędrzejowska 51

KOLONIA LETNIA
JAROSŁAWIEC 2013

ps
ajle za

gwarancja cen producenta autoryzowany przedstawiciel

kosiarki, podkaszarki,
glebogryzarki, wertykulatory, walce do trawy, opryskiwacze, pilarki, wiertnice
i inny sprzęt ogrodniczy

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

E-PALENIE www.bills.pl kiosk BRICOMARCHE

ODZIEŻ

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

se
ten zo

markową

RZUĆ PALENIE!!!

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

n

ruskie
z mięsem
ze szpinakiem
z owocami

CHCESZ NI(E-) PALIĆ ?

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

Pomagamy osobom po-

szkodowanym w wypadkach.
Sprawdź czy przysługuje ci odszkodowanie.

n!

PIEROGOWO

Obornicka 41B Trzebnica

Obornicka 41B Trzebnica

535 885 885

535 885 885

UZURI
SALON kosmetyczno-fryzjerski
IDEALNA FRYZURA / DOSKONAŁE PAZNOKCIE / PERFEKCYJNY MAKIJAŻ

MASAŻ PRÓŻNIOWY
- rewolucja
w odchudzaniu
i walce z cellulitem

LASER sPTF+

- fotoepilacja
- zamykanie naczynek
- fotoodmładzanie...

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

PSS

Społem

w Trzebnicy posiada
do wydzierżawienia
następujące lokale:

UBEZPIECZENIA OC

na poczcie

Teraz nowe/atrakcyjne ceny!

Monika Ogrodnik tel. 691 794 894
Urząd Pocztowy Trzebnica

ul. Bochenka 7

2

a) 33m , ul.Jana Pawła II,
na działalność biurową lub
usługową

2

b) 44m , ul.Jana Pawła II,
na działalność biurową lub
usługową
Więcej informacji pod nr tel:

DWUTYGODNIK SAMORZĄDOWY GMINY TRZEBNICA
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LAMPIONY SZCZĘŚCIA
oryginalny pomysł na :

WESELE / 18-stkę / imprezy okolicznościowe

3 zł - lampion kolorowy
3,5 zł - lampion serce
Przy zakupie powyżej 50 szt niższa cena!

SKLEP Z E-PAP.
ul. Witosa 16

(stary zegarmistrz, obok UM)
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