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Czego nie wypada 
radnemu?

Komentuje Mateusz Stanisz, 
przewodniczący Rady Miejskiej 

w Trzebnicy. 

Str. 5

Nowa świetlica 
w Komorowie

W sobotę 3 sierpnia w Komo-
rowie miało miejsce oficjalne

otwarcie świetlicy 
i placu zabaw dla dzieci. 

Str.8

Zapomniana ulica 
Klasztorna

BCo przeszkadza mieszkańcom 
i kto powinien ją uporządkować? 

O tym w naszej interwencji..

Str. 15

Głuchów będzie 
miał drogę

Droga wiodąca przez wieś zosta-
nie przebudowana w dwóch eta-

pach. Już niedługo ruszą prace.

Str. 16
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ul. Leśna 5   Trzebnica

tel. 71 312 14 38     
www.trzebnicazdroj.eu   
biuro@trzebnicazdroj.eu

Godziny otwarcia: 

BASEN WEWNĘTRZNY
pn–pt od 7.00 do 22.00
sb–nd od 8.00 do 22.00
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EDYTA BĄK 

Trwająca godzinę sesja Rady 
Miejskiej okazała się nad wy-
raz spokojna i konstruktywna. 
Jak żartobliwie zasugerował 
burmistrz, być może było to 
wynikiem nieobecności dwóch 
radnych opozycyjnych – Pawła 
Czapli i Zenona Janiaka. Pod-
czas sesji radni przyjęli uchwałę 
w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej dla gminy oraz do-
konali zmian w tegorocznym bu-
dżecie, między innymi zwiększa-
jąc wydatki na przebudowę ulicy 
3 Maja i ulicy Wesołej w Trzeb-
nicy oraz  na dokumentację pro-
jektową, niezbędną do budowy 
ścieżek rowerowych trasą dawnej 
kolejki wąskotorowej od Mach-
nic do Milicza. W porządku ob-
rad sesji została podjęta również 
uchwała w sprawie nadania na-
zwy drodze wewnętrznej w ob-
rębie wsi Raszów i Świątniki. 
Ponadto zostały wprowadzone 
dodatkowe środki na remont 
Szkoły Podstawowej nr 2, plac 
zabaw w Skarszynie oraz na wia-
tę grillową i plac zabaw w Ko-
czurkach, wykonanie drenażu 
opaskowego przy remizie stra-
żackiej w Marcinowie. Również 
i tym razem radni opozycyjni nie 
poparli tych inwestycji.
 Radni opozycji pytali o zwięk-
szenie wydatków na remont  uli-
cy 3 Maja i rozpoczęcie remontu 
ul. Daszyńskiego. - Jeśli chodzi 
o remont ulicy, został on prze-
prowadzony bardzo gruntownie. 
Po zdarciu starej nawierzchni, 
okazało się, że cała sieć kanali-
zacji w ulicy musi być wymienio-
na i tak też się stało. Dodatkowo 
zostały zamontowane trzy nowe 
lampy uliczne, co oczywiście 
podniosło koszt wykonania re-
montu drogi, ale w ramach jed-
nego zadania – poinformował 
burmistrz. – Budowa deptaka na 
ulicy Daszyńskiego, jak wiemy, 
jest ściśle związana z zakończe-
niem przebudowy ulicy Żołnie-
rzy Września i nowego ronda. 
Prace remontowe trzebnickiego 
deptaka rozpoczną się po długim 
weekendzie - dodał.
 Najważniejszym jednak punk-
tem w porządku obrad było pod-
jęcie uchwały w sprawie wyraże-
nia zgody na przystąpienie gminy 
do realizacji Projektu pod nazwą 

„Poprawa efektywności energe-
tycznej, modernizacja i zastąpie-
nie istniejących źródeł energii 
w budynkach użyteczności pu-
blicznej w Gminie Trzebnica”.
 W ramach Mechanizmu Fi-
nansowego Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego 2009-2014, 
Minister Środowiska, jako ope-
rator Programu Operacyjnego  
„Oszczędzanie energii i pro-
mowanie odnawialnych źródeł 
energii”, ogłosił nabór wniosków 
w trybie konkursowym na do-
finansowanie projektów. Celem
programu jest redukcja emisji ga-
zów cieplarnianych i zanieczysz-
czeń powietrza oraz zwiększanie 
udziału energii ze źródeł odna-
wialnych w ogólnym bilansie zu-
życia energii.
 Projekty, które zakwalifiku-

ją się do dofinansowania, mają
poprawić efektywność energe-
tyczną budynków użyteczności 
publicznej, która obejmie termo-
modernizację, modernizację lub 
zastąpienie istniejących źródeł 
energii zaopatrujących budynki 
nowoczesnymi, energooszczęd-
nymi źródłami ciepła lub energii 
elektrycznej, instalację, moderni-
zację lub wymianę węzłów ciepl-
nych. 
 Na wniosek burmistrza gmi-
ny Trzebnica, została podjęta 
uchwała przez Radę Miejską 
o przystąpieniu do realizacji pro-
jektu i złożenia wniosku o jego 
dofinansowanie ze środków Me-
chanizmu Finansowego Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarcze-
go do kwoty 857.220 zł. Gmina 
otrzyma więc 80 procent kosztów 

kwalifikowanych na to zadanie.
 Jak podkreślił burmistrz Ma-
rek Długozima gmina stara się od 
wielu lat korzystać ze środków ze-
wnętrznych, które pozwolą  reali-
zować kolejne zadania. - Jesteśmy 
gminą, która rozwija się bardzo 
dynamicznie i priorytetem jest 
dla nas pozyskiwanie dofinan-
sowań dla wielu przedsięwzięć. 
Środki, o które ubiegamy się teraz 
zamierzamy przeznaczyć na trzy 

zadania: modernizację w Szkole 
Muzycznej, termomodernizację 
trzebnickiego Gimnazjum Nr 1, 
gdzie będzie miała miejsce wy-
miana pieca wraz z systemem 
centralnego ogrzewania. Przy 
Realizacja termomodernizacji 
Parku Wodnego ZDRÓJ zmniej-
szy natomiast wydatki na zuży-
cie energii elektrycznej w kwocie 
200 tysięcy rocznie – podkreślił 
na zakończenie burmistrz. 
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O środkach na termomodernizację 
Kluczowym zagadnieniem omawianym podczas ostatniej nadzwyczajnej sesji zwołanej na wniosek burmistrza Marka Długozimy,  było podjęcie 
uchwały dotyczącej przystąpienia gminy do realizacji Programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Środki te 
zostaną rozdysponowane na trzy zadnia – termomodernizacje SP2, Gimnazjum nr 1 oraz Trzebnickiego Parku Zdrój. 

Ostatnia nadzwyczajna  sesja  Rady Miejskiej przebiegła w spokojnej atmosferze. 

Sesja rady.
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Przedostatnia sesja Rady Miejskiej 
przypominała lekcje z języka pol-
skiego, na której nauczyciel - w tej 
roli radny Paweł Czapla sztorcuje 
dzieci, które popełniły błąd w zdaniu. 
Nie uważa Pan, że takie zachowanie 
wśród dorosłych przypomina obra-
zek rodem z Monthy’ego Pytona? 

Zdecydowanie radny Czapla nie 
potrafił zapanować nad swoimi
emocjami. Zrodziło to dość gro-
teskową sytuację, w której nikt 
(nawet jak sądzę radny Czapla) 
nie wiedział o co tak naprawdę 
chodzi i o co był ten cały szum. 
Nie wiem co chciał osiągnąć. Je-
dyne co mu się udało to pozosta-
wić niesmak po swoim zachowa-
niu. Po sesji rozmawiałem z wie-
loma osobami i moja opinia nie 
jest odosobniona. 
Cytuję: „przyznana dotacja przyczy-
ni się do wsparcia działań prowa-
dzonych przez właściciela i przyspie-
szenia tych prac”. Co z tym zdaniem 
jest nie tak? Czy rzeczywiście zmie-
nia merytoryczne znaczenie sensu 
uchwały?

Jeżeli nawet jedno z ostatnich 
zdań uzasadnienia do uchwały 
zawierałoby błędy stylistyczne 
(choć ja tu takich nie znajduję) 
to w niczym nie zmieniałoby to 
merytorycznej zawartości samej 
uchwały. Zatem wywołany przez 
radnego Czaplę spór był o nic. 
Moim zdaniem wywołany tylko 
po to, by dokuczyć burmistrzowi.  
Czy według Pana radny jest eksper-
tem w dziedzinie językowej? Jest 
autorytetem, który może pozwolić 

sobie na takie zachowanie?

Poziom dyskusji na jaki wkroczył 
pan Czapla nie licuje z godno-
ścią radnego. Każdy odpowiada 
za swoje zachowanie i wynikają-
ce z tego skutki. Moim zdaniem 
tego typu wybuchy niepohamo-
wanych emocji, personalne ataki, 
to po prostu zwykły brak kultu-
ry.  Słowa: „bo co?” albo „no i co” 
kierowane pod moim adresem, 
gdy starałem się uciąć dziwną 
dyskusję, raczej pasują do kogoś, 
kto nadyma się szukając zwady, 
a nie do człowieka, który repre-
zentuje społeczeństwo w radzie 
i człowieka, który jest współwła-
ścicielem lokalnej gazety, a który 
chce uchodzić za autorytet dzien-
nikarski. 
Prawda jest taka, że na taką małą 
gazetę, my mieszkańcy niedużej 

społeczności, zawsze patrzymy 
przez pryzmat jej właścicieli i lu-
dzi, którzy ją reprezentują. 
Poszło nie tylko o to zdanie, ale o zwy-
kle  „łapanie” za słówka, choćby za źle 
odmienioną końcówkę nazwiska? 
Jak Pan myśli, o co chodzilo radnemu 
Czapli, bo chyba nie o merytoryczny 
dyskurs na temat uchwały?

Moim zdaniem radny chciał wy-
prowadzić z równowagi mnie 
i burmistrza. Liczył na to, że 
i nas poniosą emocje i wdamy się 
w dyskurs na tym samym pozio-
mie. Mógłby wtedy na łamach 
swojej gazety opisać jak to niegod-
nie zachowują się burmistrz oraz 
przewodniczący i kalają dobre 
imię sprawowanych przez siebie 
urzędów. Efekt był jednak taki, że 
radny po prostu się ośmieszył.   

To nie pierwsze ekstrawertyczne 
zachowanie radnego na sesji? Czy 
przystoi to przedstawicielowi społe-
czeństwa? 

Rzeczywiście nie była to pierw-
sza tego typu sytuacja z udziałem 
radnego Czapli. Zdarzało się, że 
wychodził z sali sesyjnej, zacho-
wywał się arogancko, ostentacyj-
nie nie brał udziału w głosowa-
niach bawiąc się swoim telefonem 
czy uderzał pięścią w stół wykrzy-
kując swoje zdanie.
Poza tym, zamiast zabierać głos 
prowadząc merytoryczną dys-
kusję, radny wielokrotnie po-
dejmował kwestie nieistotne dla 
sprawy.
Moim zdaniem jest to takie za-
chowanie, które należy piętno-

wać. Radny jest przedstawicie-
lem mieszkańców i powinien 
zachowywać się w sposób godny 
sprawowanego mandatu. Podczas 
sesji wielokrotnie dawałem temu 
wyraz, próbując go uspokoić. 
Czy chciałby Pan, by taki radny re-
prezentował Pana, jako mieszkańca 
w radzie? 

O tym, kto reprezentuje miesz-
kańców w radzie decydują wybor-
cy. I to właśnie im pozostawiam 
ocenę zachowań radnego Czapli. 
Jeśli chodzi o moją opinię, to rad-
ny powinien mocno przemyśleć 
swoje zachowanie biorąc udział 
w sesjach. 
Rozmawiała 
Agnieszka Pruszkowska-Jarosz 

Rozmowa z Mateuszem Staniszem, przewodniczącym Rady Miejskiej w Trzebnicy 

O radnym, który nie potrafi zapanować na emocjami

Radny P. Czapla (drugi od prawej) często lekceważy to, co dzieje się na sesji ba-
wiąc się swoim telefonem komórkowym.

Przewodniczący RM Mateusz Stanisz.
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 Nowy rok szkolny uczniowie 
Szkoły Podstawowej numer 2 roz-
poczną w murach komfortowej 
siedziby, ale również z dobrym 
dojazdem do niej. Wszystko dzię-
ki modernizacji ulic 3 Maja oraz 
Wesołej .
 Wkrótce zakończy się ich 
przebudowa. Za prace na obiekcie 
odpowiedzialna jest firma Gem-
biak&Mikstacki Spółka Jawna 
z Krotoszyna. W ramach wyko-
nanych zadań, na całej długości 
ul. 3 Maja wybudowano drogę as-
faltową, natomiast na ul. Wesołej, 
utwardzono nawierzchnię jezdni 
masą bitumiczną i grysem. 
 Ułożono także chodniki 
z kostki betonowej „Starobruk” 
o grubości 8 centymetrów, za-
montowano nowe energoosz-
czędne oświetlenie uliczne na 
całej długości ul. 3  Maja oraz ul. 
Wesołej.  

 Przebudowano również stud-
nie kanalizacyjne, sieć wodocią-
gową  i zbudowano system kana-

lizacji deszczowej.  Ulica Wesoła 
będzie miała szerokość 5,5 metra, 
a nawierzchnia  zostanie dwu-

krotnie utwardzona emulsją as-
faltową, grysem i tłuczniem. 
 Warto dodać, że ul. 3 Maja na 
odcinku od ul. 1 Maja do ul. We-
sołej będzie nadal jednokierunko-
wa, natomiast w dalszej części do 
ul. Oleśnickiej pozostanie dwu-
kierunkową. Również dwukie-
runkowa będzie nowa ul. Wesoła 

(do wysokości ul. Harcerskiej). 
Dzięki tym zmianą uczniowie 
już od pierwszego dzwonka będą 
mieli bezpieczną i komfortową 
drogę do nowej siedziby Szkoły 
Podstawowej nr 2 oraz od przy-
szłego roku Szkoły Muzycznej.  

[seb]  

Nowe drogi do nowej szkoły 

Widok od strony ulicy Leśnej.Widok od strony ulicy Oleśnickiej.

 Ulica Żołnierzy Września zo-
stała w całości oddana do użyt-
ku, stając się drogą dwukierun-
kową pozwalając tym samym na 
zmniejszenie ruchu w centrum. 
Ulica została wyremontowana 
kompleksowo, wymieniono na-
wierzchnię jezdni, sieć wodno-
-kanalizacyjną, położono nowe 
chodniki, stworzono nowe miej-
sca parkingowe  oraz oświetlenie.
To następny po remoncie ul. 
Kwiatowej etap prac, dążących do 
utworzenia deptaka na odcinku 

ul. Daszyńskiego. Warto również 
wspomnieć, że na skrzyżowaniu 
ulic: Obornickiej, Marcinowskiej 
oraz Żołnierzy Września po-
wstało usprawniające ruch dro-
gowy rondo imienia Żołnierzy 
Wyklętych. To jednak nie koniec 
usprawniających ruch w mieście 
remontów, trwają prace na uli-
cy 3-go Maja oraz ulicy Wesołej, 
mające na celu ułatwienie dojaz-
du do nowo powstającej siedziby 
Szkoły Podstawowej nr 2.

[seb]

Ulica Żołnierzy Września 
zmniejszy ruch w centrum

PRZED

PO

Jeszcze kilka miesięcy temu ulica Żołnierzy Września była zaniedbana, dziurawa i nieestetyczna.

Dziś jest jedną z najpiękniejszych ulic miasta. 

PRZED PO
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 W artykule „Burmistrz propo-
nuje: Trzebnica Azbest - Zdrój!” 
opublikowanym w nr 31 NOWej 
Gazety Trzebnickiej autorka arty-
kułu sugeruje, że Burmistrz Gmi-
ny Trzebnica Marek Długozima 
prowadzi rozmowy z Ratuszem 
Miejskim we Wrocławiu na temat 
powstania w Marcinowie składo-
wiska unieszkodliwiania azbestu 
z całego Dolnego Śląska.
 Po raz kolejny redakcja NOWej 
Gazety Trzebnickiej nie zadała 
sobie trudu do zweryfikowania
informacji „u źródła” i nie wysła-
ła pytań w tej sprawie do Urzędu 
Miejskiego w Trzebnicy. Prakty-
ka ta prowadzi do prezentowania 
na łamach NOWej Gazety Trzeb-
nickiej jednostronnych i dalece 
nieobiektywnych w stosunku do 
Gminy Trzebnica artykułów, któ-
re wprowadzają w błąd lokalną 
opinię publiczną.
 Po pierwsze Burmistrz Gmi-
ny Trzebnica Marek Długozima 
nie prowadzi z „Ratuszem Miej-
skim we Wrocławiu” rozmów na 

temat utworzenia w Marcinowie 
składowiska unieszkodliwiania 
azbestu z całego Dolnego Śląska. 
Warto zaznaczyć, że samorząd 
miejski Wrocławia nie jest wład-
ny decydować o rodzaju odpadów 
przyjmowanych na składowisku 
w Marcinowie, tak samo jak nie 
jest kompetentny decydować 
o miejscu składowania azbestu 
z terenu całego Dolnego Śląska.
 Po drugie składowisko odpa-
dów w Marcinowie zostało zapro-
jektowane w 2004 roku i wyko-
nane przez mojego poprzednika 
na stanowisku burmistrza jako 
instalacja wyposażona w kwaterę 
do unieszkodliwiania azbestu, tak 
więc od samego początku swojej 
działalności składowisko odpa-
dów w Marcinowie przyjmuje 
i unieszkodliwia azbest pocho-
dzący m.in. z płyt eternitowych. 
Składowanie azbestu na składo-
wisku odpadów w Marcinowie 
jest możliwe dzięki pozwoleniu 
zintegrowanemu na prowadzenie 
instalacji wydanemu z upoważ-

nienia Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego decyzją Nr PZ 
151/2008 z dnia 21 marca 2008 
roku wraz z późniejszymi zmia-
nami. Warto nadmienić, że funk-
cję Marszałka Województwa Dol-
nośląskiego pełnił wówczas pan 
Marek Łapiński, który w oma-
wianym artykule NOWej Gazety 
Trzebnickiej pisze: „Odkąd od 
20 lat obserwuję politykę lokalną 
w Trzebnicy, to decyzja o utwo-
rzeniu składowiska azbestu wy-
daje mi się delikatnie mówiąc, 
najmniej rozsądna ze wszystkich 
jakie w ciągu tych 20 lat podjęto”. 
Pan poseł zapomniał najwyraź-
niej, że z jego upoważnienia jako 
Marszałka Województwa Dol-
nośląskiego wydane zostało po-
zwolenie na składowanie azbestu 
w Marcinowie.
 Po trzecie w kwatery do 
unieszkodliwiania azbestu wy-
posażonych jest wiele nowocze-
snych składowisk odpadów a ich 
funkcjonowanie nie wiąże się ze 
zwiększoną zachorowalnością na 

raka płuc. Azbest unieszkodli-
wiany jest poprzez zabezpieczenie 
folią i zasypanie go ziemią. Tak 
zabezpieczony azbest nie stanowi 
zagrożenia dla środowiska natu-
ralnego, w tym przede wszystkim 
dla zdrowia ludzi. Niebezpiecz-
ny jest za to azbest w pokry-
ciach dachowych, narażonych na 
uszkodzenie mechaniczne bądź 
działanie skrajnych warunków 
atmosferycznych - silne opady 
deszczu lub gradu powodują nie-
bezpieczne dla zdrowia pylenie. 
Z tego względu należy unieszko-
dliwiać powszechnie niegdyś wy-
korzystywane w gospodarstwach 
rolnych płyty eternitowe poprzez 
ich odpowiednie zabezpieczenie 
i zeskładowanie pod powierzch-
nią ziemi, uniemożliwiające pyle-
nie.
 Gmina Trzebnica planuje w ca-
łości wykorzystać nowoczesne 
składowisko odpadów w Marci-
nowie, które na mocy znoweli-
zowanej ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach 

nie może przyjmować zmiesza-
nych odpadów komunalnych. 
W tym celu władze gminy poszu-
kiwać muszą innych niż odpady 
komunale możliwości wyko-
rzystania składowiska odpadów 
oraz dodatkowych środków na 
realizację tego przedsięwzięcia. 
Środki na przebudowę składo-
wiska odpadów w Marcinowie 
mogłyby zostać pozyskane w ra-
mach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych - dodatkowej puli 
środków z Unii Europejskiej, któ-
re będą wydatkowane w nadcho-
dzącej perspektywie finansowej
na projekty dużych aglomeracji 
miejskich - Miejskich Obszarów 
Funkcjonalnych.
 Z całą stanowczością zapew-
niam, że na składowisku odpa-
dów w Marcinowie nie będzie 
składowany azbest z całego Dol-
nego Śląska, jak sugeruje to tygo-
dnik lokalny, który po raz kolejny 
wprowadził w błąd lokalną opinię 
publiczną.

Marek Długozima 
Burmistrz Gminy Trzebnica

Oświadczenie Burmistrza Gminy Trzebnica

 Dbając o ekologię oraz obni-
żenie kosztów ponoszonych na 

oświetlenie drogowe, zostanie ono 
wymienione na energooszczędne. 
Ponadto, testowo zamontowane 
zostanie oświetlenie ledowe (na 
ul. Milickiej) – tańsze w utrzyma-
niu, jednak droższe przy zakupie. 
Jeśli testy wykażą drugoplanowe 
oszczędności, oświetlenie ledowe 
będzie sukcesywnie wdrażane 
w kolejnych częściach miasta.
 18 lipca umowę podpisał bur-
mistrz Gminy Trzebnica Marek 

Długozima oraz dyrektor ds. ser-
wisu TAURON Polska Energia 
Tomasz Chodor, przy obecności 
i kontrasygnacie skarbnik Gminy 
Trzebnica Barbary Krokowskiej 
oraz Anny Potoki – TAURON 
Polska Energia, a także pracow-
nika wydziału techniczno-inwe-
stycyjnego Jerzego Chomkowi-
cza.

Tańsze oświetlenie w Trzebnicy
Mając na celu zmniejszenie kosztów, 
w porozumieniu z TAURON Polską 
Energią, wykonana zostanie moder-
nizacja trzebnickiej sieci oświetlenio-
wej oraz jej wymiana na energoosz-
czędne rozwiązania. Dodatkowo, 
w ramach testów i badań, na ul. Mi-
lickiej zamontowane zostanie oświe-
tlenie ledowe.

W jednym z numerów  Gazety NOWej ukazał się artykuł, który zawiera nieprawdziwe informacje odnośnie powstania w Marcinowie składowiska unieszkodliwiania azbestu 
z całego Dolnego Śląska. Według burmistrza Marka Długozimy, który wystosował w tej sprawie odpowiednie oświadczenie, takie przedstawienie sprawy wprowadza opinię 
publiczną w błąd. Nie są  bowiem prowadzone żadne działania w tym właśnie kierunku. Na składowisku wydzielone jest miejsce tylko dla azbestu z terenu powiatu trzebnickie-
go. O czym wszyscy radni, w tym również Paweł Czapla, współwłaściciel tejże gazety, doskonale wiedzą. Sami bowiem kilka miesięcy temu jednogłośnie przyjęli uchwałę m.in. 
w sprawie wydzielenia miejsca na składowisku, gdzie będzie przyjmowany azbest (tylko materiały konstrukcyjne zawierające azbest) z terenu trzebnickich samorządów. Dla 
przypomnienia: Uchwała nr XXXIV/376/13 z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu położonego w obrębie Marcinowo obejmującego działkę nr 468 i część działki nr 467 AM-1. 
Więcej informacji na temat domniemanej „azbestowej afery” w następnym numerze Panoramy Trzebnickiej. 

PO

Podpisanie umowy, dzięki której gmina zaoszczędzi na energii.

PO
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EDYTA BĄK 

Dzięki zaangażowaniu sołtysów 
i mieszkańców sołectw oraz inwe-
stycjom realizowanym przez gmi-
nę na terenach wiejskich, z roku 
na rok sołectwa gminy Trzebni-
ca, stają się piękniejsze i bardziej 
zadbane. Tak też się dzieje w Ko-

morowie. Mieszkańcy tej małej 
wioski chcą polepszać wizerunek 
swojej małej Ojczyzny i mogą być 
dumni ze swojego sukcesu. 

Od wielu lat wioska Komorowo 
starała się o wybudowanie nowej 
świetlicy. 10 lat temu budynki 
byłej szkoły podstawowej zostały 
sprzedane. Konsekwencją tej de-
cyzji, był chroniczny brak miejsca, 
które służyłoby integracji miesz-
kańców. Oczywiście rzutowało 
to na całą działalność sołectwa. 
Dziś, cała wioska i sołtys Mag-
dalena Malesa, która z wielkim 
uporem i konsekwentnie starała 
się o świetlicę, mogą być dumni 
z efektu swojej pracy.
 
Na tak ważne wydarzenie, jakim 

było otwarcie nowo wybudowa-
nych obiektów, licznie przybyli  
zaproszeni goście. Wśród nich 
burmistrz Marek Długozima, 
wykonawca budowy Józef We-
sołowski, ks. Krzysztof Dorna 
SDS, dyrektor TCKiS Adam Waz, 
była sołtys Komorowa Stanisława 
Pieróg oraz sołtysi z Brzykowa, 

Szczytkowic, Jaźwin, Ujeźdzca 
Małego i Wielkiego, Koczurek 
oraz Komorówka. Nie zabrakło 
oczywiście mieszkańców Komo-
rowa i nowej sołtys Magdaleny 
Malesy. 
 Gości na wstępie powitała 
Agnieszka Pawlaczek, naczel-
nik wydziału promocji. Ciepło 
zachęciła Wiktorię - mieszkan-
kę Komorowa do zaprezento-
wania wiersza rodzimego poety 
i dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Ujeźdźcu Wielkim Mariusza 
Szkaradzińskiego, pod tytułem 
„Zryw Komorowo”.  
 Następnie głos zabrała sołtys  
Magdalena Malesa, która przede 
wszystkim dziękowała burmi-
strzowi Gminy Trzebnica Marko-
wi Długozimie za realizację inwe-

stycji. Wyraziła także nadzieję, że 
nowe obiekty będą miejscem spo-
tkań, integracji oraz początkiem 
wielu wspaniałych pomysłów 
i inicjatyw na rzecz wsi. 

 Z kolei burmistrz w swoim 
przemówieniu podziękował obu 
paniom sołtys – zarówno obec-
nej, jak i poprzedniej za wytrwałe 
i konsekwentne dbanie o spra-
wę budowy świetlicy wiejskiej. 
Podziękował także za obecność  
licznie przybyłym sołtysom 
sąsiednich miejscowości oraz 
przedstawicielom TSSR Polonii 
Trzebnica. Wyrazy uznania za 
rzetelne i terminowe wykonanie 
inwestycji skierował do wyko-
nawcy świetlicy – Józefa Weso-
łowskiego. Burmistrz podkreślił  
znaczenie takiego miejsca do spo-
tkań w małych miejscowościach, 
jakim dla najmłodszych i ich ro-
dziców jest plac zabaw oraz świe-
tlica.  

 Symbolicznego otwarcia no-
wych obiektów dokonali: młodzi 
mieszkańcy wioski - Krystian 
i Julia wraz z panią sołtys, burmi-
strzem i wykonawcą inwestycji. 
Następnie ksiądz Krzysztof Do-
rna SDS poświęcił świetlicę i plac 
zabaw. 

 Później przyszedł czas na pre-
zenty i kwiaty. Burmistrz prze-
kazał na ręce sołtys komplet gier 
planszowych dla dzieci, Akt Prze-
kazania świetlicy, nowe logo wsi 
Komorowo, herb Gminy Trzebni-
ca oraz tabliczkę z Super Kotem. 
Równiez na ręce byłej sołtys Sta-
nisławy Pieróg złożył stosowne 
podziękowania.  
  Na zakończenie uroczysto-
ści sołtys Komorowa Magdalena 
Malesa w imieniu swoim i miesz-
kańców wręczyła burmistrzowi 
bukiet polnych kwiatów.  
 
 W tym miejscu warto dodać, 
że niedawno w Komorowie zor-
ganizowano amatorską drużynę 
piłki nożnej. Wszyscy mieszkań-
cy w czynie społecznym przygo-
towali boisko, do tak ważnego 
wydarzenia, jakim była sobotnia 
uroczystość. Szczególne mocno 
zaangażował się w prace porząd-
kowe Zdzisław Jachyra. Natomiast 
burmistrz wsparł amatorską dru-
żynę piłki nożnej, obdarowując ją 
specjalnym wózkiem do malowa-
nia linii boiska.

 Po zakończeniu uroczystego 
otwarcia świetlicy oraz placu za-
baw, na zebranych gości czekały 
kolejne atrakcje – występ zespo-
łu Strzeszowianki, grill, ciasto, 
dmuchane atrakcje dla dzieci, 
a na koniec zabawa taneczna.

R E K L A M A

Nowa świetlica i plac zabaw w Komorowie 
3 sierpnia mieszkańcy Komorowa bawili się wspólnie na festynie, które-
go głównym punktem programu było oficjalne otwarcie nowej świetlicy oraz
placu zabaw dla dzieci.

Nowa świetlica.

Symbolicze przeciecie wstegi.

apel
dziękuje burmistrzowi Markowi Długozimie za zakup wóz-
ka do malowania linii na boisku 
oraz dotychczasowym sponsorom za pomoc w prowadzeniu 
drużyny. 
Jednocześnie zwraca się z apelem o finansowe wsparcie dla
nowo powstałej drużyny. 

LZS  ZRYW  KOMOROWO    

Sołtys Komorowa Stanisława Pieróg odbiera z rąk burmistrza osobiste podzię-
kowania. 

Symboliczne otwarcie świetlicy oraz placu zabaw. Od lewej: młody mieszkaniec 
Komorowa, burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, sołtys Magdalena 
Malesa, wykonawca inwestycji Józef Wesołowski.

Ks. Krzysztof Dorna SDS odmówił modlitwę oraz poświęcił oba obiekty.

Po zakończeniu uroczystego otwarcia świetlicy oraz placu zabaw, na zebranych 
gości czekało mnóstwo innych atrakcji.

Zbiór gier planszowych, Akt Przekazania świetlicy, nowe logo wsi Komorowo, 
herb Gminy Trzebnica oraz tabliczkę z Super Kotem – to wszystko otrzymali 
mieszkańcy wioski od burmistrza.
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 8 sierpnia br. w Urzędzie Miej-
skim w Trzebnicy, w obecności 
skarbnik gminy Trzebnica Bar-
bary Krokowskiej, sołtys wsi Rze-
potowice Doroty Pietrzak oraz 
zastępcy naczelnika wydziału 
techniczno-inwestycyjnego Zbi-
gniewa Mrozińskiego,  burmistrz 
Marek Długozima podpisał umo-
wę z wykonawcą zadania - przed-
stawicielem firmy PW Apis J.
Oziębło.

 Plac zabaw, który tu powsta-
nie, będzie nie tylko kolorowy 
i świetnie wyposażony, ale rów-
nież bezpieczny, ponieważ jego 
nawierzchnia w całości będzie 
usypana z piasku. 
 Zostaną zamontowane huś-
tawki, karuzele, piaskownica, 
ławki i zestawy zabawowe z tora-
mi przeszkód i zjeżdżalniami.

[kas]

Kolejny plac zabaw dla dzieci. Rzepotowice
Na mocy podpisanej umowy nowoczesny, kolorowy i bez-
pieczny plac zabaw powstanie teraz w Rzepotowicach. Pia-
skownice, lokomotywy, huśtawki i karuzele zostaną zamonto-
wane do końca sierpnia.

Święto dla całego miasta
Początek roku szkolnego 2013/2014 to wydarzenie ważne 
zarówno dla całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 2, 
jak i dla nas wszystkich – mieszkańców Gminy Trzebnica. 
To jedna z tych dat, która z pewnością zapisze wyjątkowe 
karty historii naszej małej ojczyzny. Zatem już dziś serdecz-
nie zapraszam każdego z Państwa do udziału w oficjalnym
otwarciu szkoły. Poprzez naszą obecność możemy pokazać 
dzieciom i młodzieży, że są dla nas istotni, że dbamy o ich 
przyszłość.

 Mam ogromny zaszczyt za-
prosić Państwa do udziału 
w uroczystościach otwarcia no-
wej Szkoły Podstawowej nr 2 
w Trzebnicy. To dla mnie wielka 
radość, że wspólnie będziemy 
przeżywać dzień, w którym ma-
rzenia - związane z dobrą i pięk-
ną przyszłością najmłodszych 
mieszkańców Gminy Trzebnica, 
staną się rzeczywistością.
 W niezwykłym miejscu, 
w pięknym otoczeniu Lasu Bu-
kowego i Trzebnickich Stawów, 
w niewielkiej odległości od Kom-
pleksu Boisk Sportowych Orlik, 
Trzebnickiego Parku Wodnego 
ZDRÓJ, a w przyszłości Hali Wi-
dowiskowo-Sportowej, wyrosło 

kolejne ważne miejsce – Szkoła 
Podstawowa nr 2.
 Decyzję o budowie placówki 
w tej właśnie lokalizacji podją-
łem z pełną odpowiedzialnością. 
Wiedziałem, że będzie to jedno 
z trudniejszych wyzwań, z któ-
rymi przyjdzie mi się zmierzyć. 
Dzisiejszy sukces to nie tylko 
tony cegieł, ale przede wszystkim 
ciężka praca wielu ludzi, ich za-
angażowanie i entuzjazm, z któ-
rym podchodzili do projektu. 
Patrząc na efekt, wiem, że warto 
było podejmować ten trud. War-
to, ponieważ inwestując w edu-
kację, inwestujemy w przyszłość 
naszych dzieci.
 Wierzę, że Szkoła Podstawowa 

nr 2 będzie dla Państwa dzieci 
wspaniałą przestrzenią nowych 
możliwości -  miejscem twórcze-
go rozwoju, zdobywania wiedzy, 
odkrywania i rozwijania pasji, 
zawierania pięknych przyjaźni 
i kultywowania ważnych dla nas 
wszystkich tradycji i wartości.
 Szczegółowy program uro-
czystości znajdą Państwo na pla-
katach, a także na naszej stronie 
internetowej www.trzebnica.pl. 
Jeszcze raz serdecznie zapraszam 
do udziału!

Szanowni Rodzice i Mieszkańcy
Subiektywnym okiem 
                         gospodarza

Podpisanie umowy z wykonawcą placu zabaw w Rzepotowicach firmą PW J. Oziębło.
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EWELINA GŁADYSZ  

AGNIESZKA PRUSZKOWSKA-JAROSZ 

1 września, w niedzielne popo-
łudnie, od godz. 13 każdy będzie 
mógł wejść i zwiedzić nowocze-
sny budynek. Natomiast 2 wrze-
śnia o godz. 16 odbędą się oficjal-
ne uroczystości otwarcia szkoły. 
Jedną z wielu atrakcji tego dnia 
będzie zamontowany w pobliżu 
szkoły mobilny park edukacyjny 
- Park Praw Natury. Koła optycz-
ne, kołyska Newtona, tuby aku-
styczne czy ruszająca się głowa 
Einsteina 3D to - tylko niektóre 
z atrakcji, jakie będą dostępne. 
Park zachęca do interakcji, udo-
stępnione w nim przedmioty to 
nie eksponaty muzealne, a urzą-
dzenia stworzone po to, by je do-
tykać, wprawiać w ruch, ekspery-
mentować.

Szkoła dawniej 
Świadomość warunków, w któ-
rych do tej pory funkcjonowa-
ły dzieci i kadra nauczycielska 
w dawnej siedzibie szkoły przy ul. 
Wrocławskiej były ogromną mo-
tywacją dla obecnego burmistrza 
Gminy Trzebnica Marka Dłu-
gozimy. - Małe, ciasne pomiesz-
czenia, brak sali gimnastycznej, 
niewielkie szatnie, w pobliżu 
ruchliwa ulica, brak parkingu 
dla rodziców, brak stołówki – to 
tylko niektóre z problemów zwią-
zanych z dawnym budynkiem. 
Decyzję o budowie szkoły w tym 
miejscu podjąłem z pełną odpo-
wiedzialnością, wiedząc, że to 
jedno z trudniejszych wyzwań, 
z którymi przyjdzie mi się zmie-
rzyć - mówi burmistrz. -  Przede 
mną nikt nie chciał się podjąć 
tego zadania. Na dzisiejszy suk-
ces składa się ciężka pracy wielu 
ludzi, ich zaangażowanie i entu-
zjazm, z którym podchodzili do 
projektu. Patrząc na efekt, wiem, 
że warto było podejmować ten 
trud. Warto, ponieważ: Inwestu-
jąc w edukację, już dziś inwestu-
jemy w przyszłość naszych dzieci 
– reasumuje.

Budowa z trudnościami 
 Inwestycja nie była łatwa. Po 
drodze doszło do kilku zdarzeń, 
które miały wpływ na szybkość 
jej realizacji. Pod koniec kwiet-
nia burmistrz zerwał umowę 
z uprzednim wykonawcą, który 
nie mógł zagwarantować odda-
nia obiektu do użytku wraz z po-
czątkiem roku szkolnego. Na dwa 
miesiące prace na budowie zosta-
ły wstrzymane. W międzycza-
sie gmina ogłosiła przetargi, do 
których stanęło kilka mniejszych 
firm, również  z Trzebnicy. Praca
na budowie ruszyła ponownie. 
Dzięki temu, że na plac weszło 
kilka firm jednocześnie, w ciągu
zaledwie dwóch miesięcy udało 
się zakończyć budowę obiektu. 
 Jedno z lokalnych pism mocno 
krytycznie rozpisywało się w tym 
czasie o tym zadaniu, cyt. [...] 
„Wydanie tylu milionów na pla-
cówkę, która z “wierzchu” będzie 
odnowiona, ale w środku to dzieło 
projektantów PRL-u, naszym zda-
niem chluby gminie nie przynosi”, 
albo [...] „Na razie, oprócz zapew-
nień burmistrza, nie ma też żad-

nej gwarancji, że szkołę uda się 
otworzyć 1 września 2013 roku” 
lub [...] „Teraz burmistrz zapew-
nia, że dzieci do nowej szkoły pój-
dą 2 września. Jak burmistrz tego 
dokona, skoro umowa zerwana, 
a przetarg nie ogłoszony? No tak, 
ale skoro w uprawianiu propagan-
dy wzorce czerpie się z poprzed-
niej epoki, to może wzorem PRL-u 
ogłosić jakiś czyn społeczny?” 
 Nawet sam poseł M. Łapiński 
zabierał w tej sprawie głos, cyt. 
„Osobiście jest mi bardzo przykro, 
że remont szkoły, na którym bar-
dzo mi zależało i jako marszałek 

województwa wiele zrobiłem by 
pomóc burmistrzowi w realizacji 
tego projektu, dzisiaj stoi pod wiel-
kim znakiem zapytania”.
 Tymczasem okazuje się, że pan 
Łapiński, zarówno jako marsza-
lek, jak też jako poseł w żaden 
sposób nie przyczynił się do po-
wstania nowej sziedziby SP2. -Po 
raz kolejny  poseł Łapiński pró-
buje przypisać sobie sukcesy, któ-
rych nie jest autorem - podkreśla 
burmistrz. 
 Nowa szkoła już gotowa. 
Zgodnie z zapowiedzią burmi-
strza 2 września dzieci rozpoczną 

Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - przestrzeń nowych możliwości
Przestronne sale i korytarze, klasy do nauki języka obcego z pulpitami, biblioteczne centrum multimedialne, winda dla niepełnosprawnych, 
stołówka z nowoczesnym zapleczem kuchennym, a w każdym pomieszczeniu klasowym telefon, by móc szybko zareagować w razie jakiegoś 
wypadku lub zdarzenia. Po 25 latach oczekiwań i trudnego funkcjonowania w dzierżawionych pomieszczeniach powstała nowoczesna Szkoła Pod-
stawowa nr 2. 

W prace włączyli się rodzice, nauczyciele, dyrektorka oraz burmistrz.

Poranna odprawa i ustalanie planu działań na kolejny dzień przeprowadzki. 

Sierpień 2012.Początek remontu.  

nic

Ostatnie ustalenia burmistrza z pracownikami związane z uroczystym otwar-
ciem nowej szkoły. 

Nauczyciele sami aranżowali nowe klasy .  

Początek sierpnia 2013. Pamiątkowe zdjęcie z podwykonawcami. 

Klasy wyposażone w nowoczesne meble czekają na uczniów. 

Sierpień 2013. Nowa szkoła tuż przed pierwszym dzwonkiem.
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naukę w nowych pomieszcze-
niach. Jedyną zmianą w planach 
inwestycyjnych jest przesunięcie 
na kolejny rok oddania do użytku 
Szkoły Muzycznej.  - Cieszę się, 
że pomimo wielu negatywnych 
komentarzy, złośliwości,  pesy-
mistycznych wizji Gazety NOWa, 
posła Łapińskiego, starosty Ada-
cha oraz radnych - Jana Darow-
skiego, Pawła Czapli, Pawła Wol-
skiego, Zenona Janiaka, Karola 
Idzika, Janusza Szydłowskiego, 
Wojciecha Wróbla i Adama Gu-
bernata, którzy nie głosowali za 
tą inwestycją, udało mi się ją za-
kończyć. Jest ona bowiem ważna 
nie tylko dla mnie samego, ale dla 
całego miasta – podkreśla bur-
mistrz. 

Szkoła dziś 
 Szkoła Podstawowa powstała 
w niezwykłym otoczeniu: w bu-
dynkach byłego uzdrowiska, 
a potem sanatorium, w pięk-
nym otoczeniu Lasu Bukowego 
i Trzebnickich Stawów, w nie-
wielkiej odległości od Kompleksu 
Boisk Sportowych Orlik, Trzeb-
nickiego Parku Wodnego ZDRÓJ, 
a w przyszłości, w projektowanej 
Hali Widowiskowo-Sportowej.
Znajdziemy w niej: stołówkę wraz 
z zapleczem kuchennym, cen-
trum multimedialne, które będzie 
czymś więcej niż tylko biblioteką, 
sale językowe z pulpitami i sprzę-
tem audiowizualnym, szatnie, 
sale gimnastyczne, gabinet pielę-
gniarski, wszelkie rozwiązania ar-
chitektoniczne wdrażane z myślą 
o dzieciach niepełnosprawnych, 
które będą się tu mogły uczyć, no-
woczesny radiowęzeł, a tuż obok 
budynku z myślą o najmłodszych 
piękny plac zabaw. W jednym 
z pomieszczeń będzie znajdowa-
ła się też Izba Pamięci – Szkoła 
Podstawowa nr 2 im. gen. Leopol-
da Okulickiego „Niedźwiadka”. 
należy do Dolnośląskiej Rodziny 
Szkół im. Armii Krajowej. 

Święto dla całego miasta
 2 września podczas oficjalnego
otwarcia z rąk burmistrza Marka 
Długozimy symboliczne klucze 
do nowej szkoły otrzyma jej dy-
rektor Grażyna Kantecka.  
 Do udziału w tym wydarze-
niu burmistrz wraz z gronem 
pedagogicznym zaprosił wszyst-
kich mieszkańców. W programie 
przewidziano piknik z grillem 
i koncert zespołu The Postman -
Polscy Beatlesi. 

Foto.M.Mazurkiewicz

Nowa szkoła w liczbach. 
Oto lista wyposażenia 
placówki:

520 szafek szatniowych,
376 nowych krzeseł 
 uczniowskich,
164 nowe ławki dla uczniów,
   96 krzeseł biurowych,
   36 drabinek do sal 
 gimnastycznych,
   25 godeł państwowych,
   22 toalety,
   21 nowych sal lekcyjnych,
   18 nowych tablic,
   18 gablot ogłoszeniowych,
   12 nowych komputerów,
      5 kabin prysznicowych,
      3 wyjścia ewakuacyjne,
      1 pracownia językowa,
      1 plac zabaw,
 stołówka.
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EWELINA GŁADYSZ 

Spotykamy się w stołówce. Trwa 
odprawa dla nauczycieli. Dyr. 
Grażyna Kantecka przedstawia 
plan działań na najbliższe godzi-
ny. Tak jest od kilku dni. 
Nauczyciele ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w tym roku nie mają 
pełnych wakacji. Do nowej szkoły 
wnoszą krzesełka, stoliki, nadzie-
ję i entuzjazm. 
Jolanta Szymczyk: Proszę rozejrzeć 
się wokół. To miejsce jest niezwy-
kłe. Wszędzie zieleń Lasu Buko-
wego, za oknem 100-letni dąb. 
Cisza, spokój, z dala od hałasu 
wielkiej ulicy, przy której funk-
cjonowaliśmy tyle lat. 
Halina Grocholska: Lokalizacja 
szkoły przy tak ruchliwej ulicy 
była naprawdę niebezpieczna. 
Każde wyjście - do kina, na spa-
cer, na basen, nawet na stołów-
kę po drugiej stronie ulicy, było 
ogromną przeprawą. Autobus, 
który dowoził dzieci do szkoły, 
wstrzymywał ruch na ul. Nowej. 
Nie było żadnej zatoczki, parkin-
gu. Dzieci czekały często w desz-
czu i w śniegu. Tutaj jest piękny 
parking, mniej ruchliwa ulica, 
dobry dojazd. 
Jolanta Rańczuk: I co jest fanta-

styczne, mimo tego, że jeste-
śmy na uboczu, jesteśmy bliżej 
wszystkiego: tuż obok kompleks 
boisk Orlik, w zimie będzie lo-
dowisko, kilka kroków dalej jest 
basen, a przed szkołą wspaniały 
plac zabaw.
Dlaczego to takie istotne, by plac 
zabaw był w pobliżu szkoły? Co 
jeszcze przygotowano z myślą 
o najmłodszych uczniach?
Jolanta Szymczyk: Niektórym 
może trudno w to uwierzyć, ale 
ten plac zabaw jest dla nas bardzo 
ważny. Mamy dwa oddziały ze-
rówki i aż 4 klasy pierwsze. Dzieci 
potrzebują miejsca do zabawy. Do 
tej pory nie tylko nie mieliśmy ta-
kiego placu na terenie szkoły, ale 
nawet w jej pobliżu. Kolejna waż-
na rzecz dla maluchów to rozkład 
sal. Układ budynku spowodował, 
że każdy poziom nauczania ma 
swoje piętro. Do tego są aż dwie 
windy i dwie klatki schodowe.
Kolejne ważne miejsca: stołówka, 
gabinet pielęgniarski, multime-
dialna biblioteka, gabinet peda-
goga...
Jolanta Rańczuk: Trudno mó-
wić o tym bez entuzjazmu, ale 
w dawnym gabinecie pedago-
ga, rodzic, który przychodził do 
mnie z uczniem, musiał stać, po-

nieważ nie było miejsca, by wsta-
wić krzesło. Jestem zachwycona 
nowym pokojem. W ogóle udało 
się w szkole wydzielić całą stre-
fę administracyjną. W jednym 
miejscu będą: gabinet dyrektora, 
sekretariat, pokój nauczycielski, 
gabinet pielęgniarki. Natomiast 
co do stołówki. Dzieci, które 
chciały z niej skorzystać, mia-

ły na to 20 minut, dokładnie, by 
w zimie ubrać się, przejść na dru-
gą stroną ulicy, rozebrać i wrócić. 
W sumie na zjedzenie dwudanio-
wego posiłku zostawało niecałe 
10 minut. 
Halina  Grocholska: Teraz wszystko 
jest na miejscu. I co ważne, po-
siłki też będą gotowane tutaj. Na 
pewno warto wspomnieć rów-
nież o pokoju nauczycielskim, 
który do tej pory, nie był w sta-
nie pomieścić całej kadry. Teraz, 
w czasie przerwy, będzie można 
naprawdę złapać tam oddech. 
Jesteśmy w sali, do której za kilka 
dni wkroczą najmłodsi ucznio-
wie, pierwszoklasiści. Czym róż-
ni się ona od dotychczasowej?
Jolanta Szymczyk: Tu wszędzie są 
piękne, duże, doskonale doświe-
tlone klasy. W każdej z sal jest 
telefon. To ogromne ułatwienie. 
W razie wypadku można od razu 
zorganizować pomoc. Jest radio-
węzeł. Na korytarzach szafki,
które pomieszczą ubrania i książ-
ki. Do tej pory w zimie dzieci 
trzymały kurtki na wieszaczkach 
w salach! Tutaj wszystko jest este-
tycznie zrobione, pięknie dobrane 
kolory, nowe meble.
Pojawiają się głosy, że może trze-
ba było poczekać, nie spieszyć się 
tak z otwarciem, a w ogóle to naj-
lepiej byłoby wybudować szkołę 
od samego początku w innym 
miejscu. 
Halina  Grocholska: Ktoś, kto nie ma 
tej 25-letniej perspektywy, którą 

my mamy, może nie jest w stanie 
tego zrozumieć. Wielu rodziców 
posyłało do naszej szkoły dzieci, 
doceniając kadrę nauczycielską 
i stawiając ją ponad trudne wa-
runki, które tam panowały. Kiedy 
dziś rozglądamy się wokół, jeste-
śmy naprawdę wdzięczne. Wcze-
śniejsze ekipy, które sprawowały 
władzę w Trzebnicy, obiecywały 
nową szkołę, ale nic się nie działo. 
Pan burmistrz Marek Długozima, 
podjął się tego zadania i, mimo 
przeszkód, które się pojawiły, do-
prowadził je do końca.
Jolanta Szymczyk: Przychodzimy 
tu codziennie z wielkim entu-
zjazmem i przyjdziemy również 
w niedzielę 1 września podczas 
Drzwi Otwartych. Chcemy po-
kazać innym, naszą nową, piękną 
szkołę. Faktycznie, jest mało cza-
su do otwarcia. Dzięki temu jeste-
śmy po prostu bardziej zmobili-
zowani i bardziej zorganizowani. 
Poza tym wszyscy nam pomaga-
ją. Mamy ogromne wsparcie od 
burmistrza, jego pracowników. 
Pomagają nam rodzice, ekipy, 
które nadal tu są. Wszyscy żyje-
my szkołą. 
Jolanta Rańczuk: Marzenie na-
prawdę zaczęło się spełniać. Co-
dziennie, kiedy przychodzę do 
nowej szkoły, od razu idę do swo-
jego gabinetu. Zastanawiam się, 
co zrobić, żeby było to miejsce 
przyjazne uczniom, rodzicom, 
nauczycielom. Naprawdę jeste-
śmy tu pełni optymizmu i entu-
zjazmu. 

MAREK 
DŁUGOZIMA

Burmistrz 
Gminy 
Trzebnica 

 Decyzję o budowie szkoły 
w tym miejscu podjąłem z pełną 
odpowiedzialnością, wiedząc, że 
to jedno z trudniejszych wyzwań, 
z którymi przyjdzie mi się zmie-
rzyć. Przede mną nikt nie chciał 
się podjąć tego zadania. Na dzi-
siejszy sukces składa się ciężka 
pracy wielu ludzi, ich zaanga-
żowanie i entuzjazm, z którym 
podchodzili do projektu. Patrząc 
na efekt, wiem, że warto było po-
dejmować ten trud. Warto, ponie-
waż: Inwestując w edukację, już 

dziś inwestujemy w przyszłość 
naszych dzieci.

DAWID 
OPAŁKA

Lat 10, 
uczeń IV klasy 
Szkoły 
Podstawowej 
nr 2

 Zawodnik TSSR Polonia Trzeb-
nica. W I i II klasie otrzymał dy-
plom za najczęstsze odwiedziny 
w szkolnej bibliotece: 
 Ze starą szkołą kojarzę przede 
wszystkim ciasne korytarze 
i tłok. Lekcje w-fu odbywały się 
na dużej sali, ale to tak naprawdę 
była mała sala. A teraz będzie-

my mieli bardzo blisko na „Or-
lik” i na basen! Fajnie, że będą 
szafki, w których przechowam
buty, śniadanie, czy książki do 
angielskiego. I przede wszystkim 
nie będę musiał chodzić już na 
drugą zmianę. Moim ulubionym 
przedmiotem jest matematyka, 
ale lubię też czytać. Słyszałem, że 
w nowej szkole będzie ogromna 
biblioteka. Jeśli chodzi o plany na 
ten rok, to mam zamiar poprawić 
sobie wyniki w bieganiu. I cieszę 
się, że choć szkoła nowa, to kole-
dzy zostają ci sami.

GRAŻYNA 
KANTECKA
Dyrektor 
Szkoły 
Podstawowej  
nr 2 

 C z e k a l i ś m y 
na ten moment 

z wielką niecierpliwością. Ra-
dość, która panuje wśród dzieci, 
rodziców, nauczycieli i całej spo-
łeczności szkolnej, jest ogromna. 
W nowoczesną przestrzeń nowej 
Szkoły Podstawowej nr 2 wnosi-
my to, co mamy najcenniejszego 
- głównie atmosferę i ludzki po-
tencjał. Z dużą nadzieją patrzy-
my w przyszłość. Wierzymy, że 
zyskujemy kolejną szansę, by roz-
wijać się i podejmować twórcze 
działania. Ta przeprowadzka to 
dla nas nowe perspektywy, nowe 
skrzydła.

EWA 
DUDEK

katechetka, 
opiekun 
Szkolnego 
Koła Caritas

Bardzo się cie-
szę, że w koń-

cu mamy własną i już nie ciasną 
szkołę. Miejsce bardzo piękne 
i spokojne, w otoczeniu przyro-
dy, z dala od  ruchu drogowego. 
Myślę, że jest to bardzo ważne 
wydarzenie dla nas nauczycieli, 
pracowników szkoły, dzieci, ro-
dziców, ale również dla wszyst-
kich mieszkańców naszego mia-
sta. Będą tu uczyć się nasze dzieci 
i wnuki, które kiedyś będą pełnić 
różne role w naszym mieście, 
ale też może i w Polsce i w świe-
cie. Nasza wędrówka do ,,Ziemi 
Obiecanej”  dobiega końca. Wi-
dok imponujący. Piękne, nowe 
klasy, nowe meble, stołówka, plac 
zabaw dla dzieci. Szkoła na miarę 
XXI wieku. Wielkie podziękowa-
nia należą się wszystkim, którzy 
ciężko pracowali, żeby 2 września 
mógł zadzwonić dzwonek w no-
wej szkole.

Opracowała 
Ewelina Gładysz

Ważna dla wszystkich

Miejsce pełne optymizmu 

Rozmawiały: ( od lewej) Jolanta Rańczuk, od 25 lat związana ze Szkołą Podstawową nr 2, pracowała jako nauczyciel klas 
„O”, wychowawca w świetlicy, a od 6 lat jako pedagog szkolny. Jolanta Szymczyk, od 24 lat nauczyciel edukacji wcze-
snoszkolnej, od 14 lat pracuje w Szkole Podstawowej nr 2, prowadziła nauczanie w klasach integracyjnych. Halina Gro-
cholska, od 25 lat nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 2.  

Zastępca dyrektora - Lidia Piotrowska (z prawej) z nauczycielkami podczas koordynacji meblowania nowych sal lekcyj-
nych. 
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 Będą więc koła optyczne, ko-
łyska Newtona, tuby akustyczne, 
zwierciadła równoległe, kalejdo-
skop, peryskop, czy ruszająca się 
głowa Einsteina 3D. 

 To tylko niektóre z atrakcji, ja-
kie będą dostępne dla wszystkich 
odwiedzających. Park zachęca do 
interakcji, udostępnione w nim 
przedmioty to nie eksponaty 
muzealne, a urządzenia stworzo-
ne właśnie po to, by je dotykać, 
wprawiać w ruch, eksperymen-
tować. Tego dnia każdy będzie 
mógł na moment stać się małym 
odkrywcą oraz poznawać prawa 
i zależności, rządzące naszą pla-
netą.

 Park Praw Natury to mobilna 
wystawa interaktywna, która za-
skakuje, wzbudza zainteresowa-
nie i chęć poznania nowych do-
znań. Organizatorzy zapewniają 
także opiekę dwóch animatorów, 
tablice informacyjne do każdego 
urządzenia oraz obsługę tech-
niczną. 

[paj] 

2 września, czyli w dniu otwarcia Szkoły Podstawowej nr 2 zostanie zamontowany w jej 
pobliżu mobilny park edukacyjny Park Praw Natury pełen zaskakujących urządzeń wy-
korzystujących i  obrazujących zjawiska z różnych dziedzin nauki. 

EWELINA GŁADYSZ 

Pierwsza to cyfrowa pracownia 
językowa - wyposażona w no-
woczesny sprzęt multimedialny, 
m.in. interaktywną tablicę, słu-
chawki i mikrofony dla każdego 
ucznia. Druga to nowoczesna sala 
komputerowa. Tak wygląda nowe 
oblicze nauczania w nowej Szkole 
Podstawowej nr 2. Wszystko dzię-
ki wsparciu udzielonemu przez 
Fundację Golden Tulip.

- Marzyłam o pracowni językowej 
już od wielu lat. Właściwie w tym 
czasie kilka razy zdążyły się zmie-
nić rozwiązania technologiczne 
stosowane przy takich projektach 
-  mówi dyr. Szkoły Podstawowej 
nr 2 Grażyna Kantecka i dodaje: 
- Cyfrowa pracownia językowa 
to skok w przyszłość, ogromny 
komfort nauczania zarówno dla 

uczniów, jak i dla nauczycieli. 
Badania potwierdzają, że sku-
teczność nauczania w przypadku 
pracowni, w stosunku do tra-
dycyjnych metod, jest większa 
nawet o kilkadziesiąt procent. 
Jestem wdzięczna i ogromnie się 
cieszę, że nasi uczniowie dostali 
taką szansę. 

Potrzeby szkoły dotyczące nauki 
języków obcych i szeroko rozu-
mianej informatyki doskonale 
wpisują się w profil działalności
Fundacji Golden Tulip. Organi-
zacja została założona w listopa-
dzie 2009 roku przez Katarzynę 
i Artura Trawińskich, właścicieli 
FM Group Polska. Fundacja od 
początku angażuje się w niesienie 
pomocy dobroczynnej, humani-
tarnej i rozwojowej szczególnie 
dla najmłodszych mieszkańców 
naszego globu. Wśród głównych 
nurtów jej działalności, obok 

ochrony zdrowia  oraz sportu, 
można wymienić właśnie obszar 
edukacji. W kwietniu 2012 roku, 
w niewielkiej wiosce Bili na po-
łudniu Mozambiku, oddano do 
użytku szkołę, która powstała 
dzięki wsparciu finansowemu
Golden Tulip. 

- Wyjątkowo ważne są dla nas 
działania na rzecz poprawy ja-
kości życia dzieci, szczególnie 
tych, które pochodzą z małych 
miejscowości, z terenów wiej-
skich. Nasze projekty realizujemy 
zarówno na poziomie lokalnym, 
czego przykładem jest Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Trzebnicy, 
jak i globalnym, nawet po drugiej 
stronie kuli ziemskiej, co poka-
zuje współpraca z gminą Boane 
w Mozambiku – mówi Katarzyna 
Trawińska, założycielka fundacji. 
Działalność Golden Tulip w Pol-
sce to współpraca z instytucja-

mi i placówkami publicznymi, 
m.in. ze szkołami, przedszko-
lami, domami dziecka, a także 
organizacjami pozarządowymi 
oraz z osobami fizycznymi, które
znajdują się w bardzo trudnej sy-
tuacji życiowej. Pomoc tym ostat-
nim polega przede wszystkim na 
udzielaniu wsparcia w zakresie 
dostępu do usług i produktów 
medycznych.

- Jesteśmy przekonani, że nowo-
cześnie wyposażone sale w Szko-
le Podstawowej nr 2: językowa 
i informatyczna przyczynią się 
do podniesienia jakości naucza-
nia tych przedmiotów. Z pew-
nością dla wielu dzieci to będzie 
dobry początek ich edukacji, ale 

też i ogromna szansa na to, by 
w przyszłości kontynuować na-
ukę w najlepszych szkołach śred-
nich i wyższych – dodaje K. Tra-
wińska.

W ramach udzielonego wsparcia 
Fundacja Golden Tulip przekaza-
ła środki pieniężne, które dyrek-
cja szkoły wykorzysta na zakup 
wyposażenia pracowni języków 
obcych oraz pracowni kompu-
terowej. Te klasy zostaną wypo-
sażone w tablice interaktywne, 
zestawy  komputerowe wraz 
z oprogramowaniem do obsługi 
interaktywnych urządzeń, multi-
medialny projektor oraz specjalne 
umeblowanie. Wartość projektu 
to ok. 50 000 zł.

R E K L A M A

Naukowo i zjawiskowo przy nowej SP 2 
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Na dobry początek dwie pracownie!
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mł. asp. Łukasz Anioł

71 38-88-200
Rewir Dzielnicowych w Trzebnicy
Trzebnica  /  ul. Bochenka 8

na sygnale

Rejon patrolowania dzielnicowego:

Trzebnica

Chrobrego, Daszyńskiego, Drzymały,  
Jarzębinowa, Kościelna, Kwiatowa, Kolejowa, 
Lipowa, Leszczyńskiej, Matejki, Morelowa, 
Mostowa, 9-go Maja, Obornicka, Ogrodowa, 
Obrońców Pokoju, Przemysłowa, Sportowa, 
Sądowa, Spokojna, Sienkiewicza, Św.Jadwigi, 
Wąska, Żołnierzy Września, Rynek,  
Żeromskiego.
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STRAŻ  MIEJSKA    
71 / 388 81 14

STRAŻ POŻARNA
71 / 312 07 88

POLICJA     
71 / 388 82 00

TWÓJ 
DZIELNICOWY   

Ojciec zniszczył synowi 
uprawę konopi
 Policjanci z Trzebnicy zna-
leźli w mieszkaniu 32-latka, 7 
sadzonek i 19 sztuk łodyg kono-
pi oraz prawie 50 porcji marihu-
any. Miało to miejsce podczas 
interwencji w jednym z domów 
w związku z kłótnią rodzinną. 
Mężczyzna trafił do aresztu.
Trzebniccy policjanci zostali 
skierowani na interwencję do jed-
nego z domów na terenie gminy, 
gdzie według zgłoszenia doszło 
do awantury rodzinnej. Funkcjo-
nariusze na miejscu ustalili, że 32 
- letni mężczyzna  uprawiał ma-
rihuanę w doniczkach na balko-
nie. Podczas rodzinnej sprzeczki 
ojciec wyrzucił mu „plony” na 
trawnik. Policjanci zabezpieczy-
li leżące tam narkotyki - 7 sztuk 
w różnych fazach wzrostu. Funk-
cjonariusze znaleźli także na stry-
chu blisko 50 porcji narkotyku 
oraz 19 sztuk łodyg marihuany, 
które również zabezpieczono. 
Zatrzymany mężczyzna przyznał 
się do stawianych mu zarzutów, 
tłumacząc się, że chciał sprawdzić 
czy z nasion wyrośnie sadzonka, 
ponieważ chciał sprzedawać na-
siona konopi indyjskiej na porta-
lu aukcyjnym. Mężczyzna był już 
uprzednio karany za przestęp-
stwa narkotykowe. Teraz o jego 
losie zadecyduje sąd. 

Zatrzymani z narkotykami
 Policjanci z powiatu trzeb-
nickiego zatrzymali dwóch 
mężczyzn podejrzanych o po-
siadanie środków odurzających. 
Wpadli w ręce funkcjonariuszy 
podczas kontroli drogowej, gdy 
jechali drogą jednokierunkową 
pod prąd. Za posiadanie ponad 
100 porcji narkotyków mężczyź-
ni odpowiedzą teraz przed są-
dem. 
Funkcjonariusze z Komendy 
Powiatowej Policji w Trzebni-
cy patrolując nocą ulice miasta 
zauważyli kierującego autem 
osobowym, który jechał ulicą 
jednokierunkową pod prąd. Po-
stanowili zatrzymać pojazd do 
kontroli. W trakcie interwencji 
policjanci przy kierującym ujaw-
nili lufkę z suszem marihuany,
a w samochodzie woreczki z am-
fetaminą, które jak się okazało 
należały do pasażera. Obaj męż-
czyźni zostali zatrzymani i trafili
do policyjnego aresztu. Podczas 
przeszukania posesji zajmowa-
nych przez zatrzymanych, zabez-
pieczyli marihuanę, amfetaminę 
oraz przyrząd do rozdrabniania 
suszu. Łącznie ponad 100 porcji 
środków odurzających. Grozi im 
do 3 lat pozbawienia woleności. 

Policjanci uratowali 
życie kobiecie
 Dzięki uzyskanej informacji 
i niezwłocznie podjętym działa-
niom, policjanci z powiatu trzeb-
nickiego uratowali młodą kobie-
tę, która usiłowała targnąć się na 

własne życie. Po tym, jak weszli 
do budynku, funkcjonariusze 
znaleźli kobietę nieprzytomną, 
a przy niej częściowo puste opa-
kowanie po lekach. Kobieta trafi-
ła do szpitala. 
 W dniu 27 lipca, po godzinie  
1.00 w nocy, oficer dyżurny trzeb-
nickiej policji otrzymał telefo-
niczną informację od mieszkańca 
Świdnicy o tym, że na jednym 
z portali internetowych napisała 
do niego kobieta informując go, 
że sobie coś zrobi. W związku 
z uzyskaną informacją świad-
czącą o zagrożeniu życia kobiety, 
dyżurny na miejsce niezwłocznie 
skierował patrol prewencji. 
 Funkcjonariusze zlokalizowali 
dom na terenie powiatu trzebnic-
kiego, w którym według otrzy-
manej informacji, miało dojść do 
próby samobójczej. Okazało się, 
że drzwi wejściowe są zamknięte 
od wewnątrz i nikt ich nie otwie-
ra. Policjanci zauważyli jednak 
uchylone okno na strychu. Przy 
pomocy drabiny, wezwanej na 
miejsce straży pożarnej, funkcjo-
nariusze weszli do środka.
  W jednym z pomieszczeń po-
licjanci znaleźli leżącą i nieprzy-
tomną kobietę, przy której leżało 
częściowo puste opakowanie po 
lekach. 28–letnią kobietą zajęło 
się pogotowie ratunkowe, które 
przewiozło ją do szpitala.

Jeżeli wiesz gdzie może 
przebywać - zadzwoń
 Policjanci z Trzebnicy poszu-
kują 34-letniej Iwony Gołębiew-
skiej, mieszkanki miejscowości 

Szewce w powiecie Trzebnickim. 
Kobieta  16 lipca bieżącego roku 
wyszła z domu udając się w nie-
znanym kierunku i do chwili 
obecnej nie powróciła. 

 Kobieta ubrana była w spodnie 
dżinsowe koloru niebieski ciem-
ny, buty czarne sportowe oraz 
bluzę – brak bliższych jej danych. 
Wzrost około 156-160 cm, waga 
50 kg, szczupła sylwetka ciała.  

Włosy koloru czarnego – farbo-
wane, długie, proste, twarz owal-
na. Uzębienie pełne, oczy koloru 
ciemnego. 
 Wszyscy, którzy widzieli za-
ginioną, proszeni są o kontakt 
z Komendą Powiatową Policji 
w Trzebnicy, pod numerem tele-
fonu 071 - 3888200 lub najbliższą 
jednostką Policji, numer telefonu 
997 oraz 112 z telefonów komór-
kowych.

 
Mandat za 
nieobyczajne zachowanie
Pod koniec lipca na ul. Św. Jadwi-
gi strażnicy zauważyli leżącego 
na chodniku mężczyznę w wie-
ku ok. lat około 40. Stwierdzono, 
że znajduje się on pod wpływem 
alkoholu. Mężczyzna został do-
prowadzony do KPP w celu we-
ryfikacji danych osobowych. Za
popełnione wykroczenie – nie-
obyczajne zachowanie – został 
ukarany mandatem karnym.

Pogadanka w Sulisławicach
W dniu 27 lipca w Sulisławi-
cach strażnicy przeprowadzili na 
prośbę sołtysa i Rady Sołeckiej 
zajęcia profilaktyczne z dziećmi
oraz osobami dorosłymi. Tema-
tem zajęć było: bezpieczeństwo 
na wakacjach oraz zachowanie 
się w sytuacji, gdy konieczne bę-
dzie udzielanie pierwszej pomo-
cy  osobie poszkodowanej. Celem 
przeprowadzonej pogadanki było 
przede wszystkim: 
• zapoznanie z zasadami udziela-
nia pierwszej pomocy , 
• kształtowanie umiejętności 
radzenia sobie w trudnych sytu-
acjach, 
• wdrażanie do zachowań mają-
cych na celu bezpieczeństwo swo-

je i innych. 
Został poruszony również te-
mat segregacji odpadów i dbanie 
o ochronę środowiska. Dysku-
towano na temat norm obycza-
jowych w życiu codziennym 
oraz o sposobie zachowania się 
w miejscu publicznym. W poga-
dance uczestniczyło ok 20 dzieci 
i 15 osób dorosłych. 

Nietrzeźwa na jezdni
W dniu 6 sierpnia około godziny 
15. do siedziby Straży Miejskiej 
w Trzebnicy przyszedł mężczy-
zna informując funkcjonariuszy 
SM o nietrzeźwej kobiecie, która 
się awanturuje i idzie środkiem 
jezdni ulicy Witosa. We wska-
zanym miejscu zastano kobietę, 
która szła środkiem jezdni, będąc 
pod wpływem alkoholu i stwarza-
jąc tym samym zagrożenie w ru-
chu drogowym. Była to kobieta, 
wobec której strażnicy podejmo-
wali już wielokrotnie interwencje 
związane z zakłócaniem spokoju 
pod wpływem alkoholu. Na wi-
dok funkcjonariuszy, kobieta za-
częła się awanturować, używać 
słów wulgarnych. W związku 
z faktem, że nietrzeźwa znajdo-
wała się w okolicznościach za-
grażających jej życiu lub zdrowia, 
podjęto decyzję o doprowadzeniu 
jej do KPP w Trzebnicy i dopeł-
nienia dalszych czynności zwią-
zanych z popełnionym przez nią 
wykroczeniem. 

Uliczny awanturnik
W dniu 14 sierpnia, około godzi-
ny 08.45 funkcjonariusze Straży 
Miejskiej otrzymali zgłoszenie 
od mieszkańca o nietrzeźwym 
mężczyźnie awanturującym się 
na ul. Bochenka (skwer Jana 
Pawła).  Jednak w chwili  inter-
wencji zachowywał się spokoj-
nie, w związku z tym został tylko 
pouczony i zwolniony. Niecałe 
dziesięć minut później funkcjo-
nariusze otrzymali kolejne zgło-
szenie o tym samym mężczyźnie, 
który miał tym razem wchodzić 
pod najdjeżdżające auta na ul. 
Bochenka.

Funkcjonariusze interweniowali 
więc po raz drugi.  Ustalili tak-
że, że mężczyzna ten notorycznie 
przychodzi do pobliskich lokali 
handlowych gdzie zaczepia i od-
strasza klientów. Jakiś czas temu, 
w  godzinach porannych wycho-
dząc z kwiaciarni położył się na 
jezdni przed samochodem, nie 
pozwalając odjechać klientowi. 
Mężczyzna został doprowadzony 
do KPP w Trzebnicy. W trakcie 
przejścia mężczyzna zachowywał 
się agresywnie, awanturując się, 
dopuścił się znieważenia funkcjo-
nariuszy i próbował w dalszym 
ciągu wejść na jezdnię przed nad-
jeżdżające auta.  Mężczyzna nie 
reagował na polecenia funkcjo-
nariuszy, w związku z tym użyto 
wobec niego siły fizycznej i do-
prowadzono do KPP.

Nielegalne ognisko
W dniu 12 sierpnia została we-
zwana jednostka PSP na ulicę Le-
śną w Trzebnicy. Nieznani spraw-
cy rozpalili nielegalne ognisko 
obok restauracji. Pożar ugaszono, 
w akcji brało udział czterech stra-
żaków, jeden wóz bojowy. Akcja 
trwała 34 minuty.

Niebezpieczny konar
W dniu 2 sierpnia o godzinie 
17.20 w parku Solidarności, funk-
cjonariusze PSP usunęli konar 
drzewa, który zagrażał upadkiem 
na teren placu zabaw. Strażnicy  
SM udzielili wsparcia, poprzez 
zabezpieczenie miejsca,  zastępo-
wi PSP Trzebnica w trakcie akcji.

Autem w płot
W dniu 24 lipca na ulicy H. Bro-
datego w Trzebnicy kierowca 

auta marki Reno Clio uderzył 
pojazdem w ogrodzenie z jednej 
posesji. Wezwana jednostka PSP 
zabezpieczyła auto, wyłączając 
akumulator. Z miejsca wypadku,  
uszkodzony pojazd zabrała Po-
moc Drogowa. Rozlany olej zneu-
tralizowano sorbentem. Straż 
Miejska udzieliła pomocy jedno-
stce PSP poprzez zabezpieczenie  
miejsca prowadzonych działań.

Spłonęło polo
W dniu 22 lipca o godzinie 07.35 
została wezwana jednostka PSP 
w Trzebnicy do płonącego auta 
osobowego marki Volkswagen  
Polo. Akcja trwała 1 godzinę, po-
żar ugaszono za pomocą piany 
ciężkiej. Na akcję przybył jeden 
wóz bojowy i czterech funkcjo-
nariuszy PSP w Trzebnicy. Na 
miejscu, na prośbę dowodzące-
go akcją, funkcjonariusze Straży 
Miejskiej zabezpieczyli miejsce 
zdarzenia. Około godziny 8.40  
akcję zakończono. Pojazd został 
usunięty z jezdni.

Mandat za żebractwo
Miesiąc temu do Straży Miejskiej 
wpłynęło zgłoszenie o żebrzącej  
na ul. Daszyńskiego kobiecie. Na 
miejscu strażnicy zastali kobietę 
siedząca na trawie i nagabującą 
przechodni o pieniądze. Kobietę 
doprowadzono do KPP w Trzeb-
nicy w celu potwierdzenia da-
nych osobowych. Za popełnione 
wykroczenie  została ukarana 
mandatem.

Stłuczka na parkingu
Pod koniec lipca funkcjonariusz 
SM interweniował na parkingu 
przy Urzędzie Miasta, gdzie do-
szło do uszkodzenia zaparkowa-
nego pojazdu przez inny pojazd 
wyjeżdżający z parkingu. Po 
ustaleniu danych sprawcy wyko-
nano dokumentację dotyczącą 
zdarzenia oraz poinformowano 
o stłuczce właściciela uszkodzo-
nego pojazdu.
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 Inwestycja rozpoczęła się 
w maju tego roku. Pierwsze ka-
mery potrzebne w nowo powsta-
jącym systemie monitoringu 
miejskiego zamontowano 9 lipca 
na rogu budynku Urzędu Miej-
skiego w Trzebnicy oraz na słu-
pie oświetleniowym znajdującym 
się przy ulicy ks. W. Bochenka. 
Docelowo w mieście mają zostać 
zainstalowane 24 kamery w naj-
ważniejszych punktach miasta, 
pracujące 24 godziny na dobę.  

Zobaczyć przestępcę
 Nadzorem zostaną objęte 
w szczególności te miejsca, w któ-
rych występuje największe na-

tężenie ruchu, choćby ulica Da-
szyńskiego, Rynek, ulica ks. W. 
Bochenka, oraz miejsca spotkań 
większej grupy ludzi takie jak: 
plac pielgrzymkowy, Park Soli-
darności, Kompleks Boisk Spor-
towych Orlik czy Stawy Trzeb-
nickie. Sprawdzony w innych 
miastach system ma podnieść 
poziom poczucia bezpieczeństwa 
i spełniać ważną rolę prewencyj-
ną. Według danych Komendy 
Stołecznej Policji, w miejscach 
objętych monitoringiem, po zain-
stalowaniu kamer przestępczość 
spada aż o 50-60%. Na zachodzie 
Europy monitoring miejski jest 
już standardem od wielu lat.

-Dzięki profesjonalnemu syste-
mowi nowoczesnych kamer bę-
dziemy w stanie sprawniej udzie-
lać pomocy osobom potrzebują-
cym oraz skuteczniej reagować na 
wszelkie wykroczenia – przede 
wszystkim na spożywanie alko-
holu w miejscach publicznych czy 
akty wandalizmu - mówi Komen-
dant Straży Miejskiej w Trzebni-
cy Krzysztof Zasieczny i dodaje: 
- Każda kamera to dodatkowy 
funkcjonariusz, który co prawda 
nie może zareagować od razu, 
ale przesyła cenny obraz, czę-
sto materiał dowodowy. Dla nas 
szczególnie istotne będzie moni-
torowanie wykroczeń szczególnie 

uciążliwych takich jak zakłócenia 
ładu porządku publicznego, za-
nieczyszczenia miejsc publicz-
nych, czy przypadki dewastacji 
mienia. Poza tym warto pamię-
tać, że wszystkie sprawy o cha-
rakterze kryminalnym, które 
zostaną zarejestrowane przez oko 
kamery, przekażemy Policji. 

Ochronić prywatność
 Mieszkańcy Trzebnicy nie mu-
szą obawiać się o swoją prywat-
ność. System funkcjonuje w taki 
sposób, że nawet w momencie 
kiedy oko kamery skieruje się 
na prywatne okno, obraz zostaje 
automatycznie zamazany. Poza 

tym kamery nie będą nagrywały 
głosu. Jedyny wyjątek stanowią 
imprezy masowe, gdzie organiza-
tor ma obowiązek zarejestrować 
dźwięk. W Trzebnicy kamery re-
jestrujące głos będą zamontowa-
ne na Stadionie Miejskim FAIR 
PLAY ARENA i na Rynku. Ma-
teriał zebrany z nagrań, zgodnie 
z obowiązującym prawem, będzie 
przechowywany maksymalnie 60 
dni, a jeśli uprawniony do tego 
organ (policja, prokuratura lub 
sąd) nie złoży wniosku o przeka-
zanie go, wtedy nagranie zostanie 
skasowane.
- Zwiększenie poczucia bezpie-
czeństwa mieszkańców i odwie-
dzających Trzebnicę turystów, 
skuteczniejsze działania prewen-
cyjne oraz możliwość natychmia-
stowej reakcji, to główne zalety 
i argumenty za wprowadzeniem 
monitoringu do naszego mia-
sta. Straż Miejska w Trzebnicy 
otrzymuje doskonałe i spraw-
dzone narzędzie, które umożli-
wi jej funkcjonariuszom jeszcze 
skuteczniejsze działania. Pragnę 
podkreślić, że zadaniem systemu 
nie jest straszenie czy inwigilo-
wanie mieszkańców Trzebnicy, 
ale troska o ich bezpieczeństwo 
oraz porządek w mieście – mówi 
burmistrz Marek Długozima 
i dodaje – przykładem skuteczno-
ści miejskiego monitoringu jest 
nagłośniony ostatnio w mediach 
przypadek z Łodzi, gdzie właśnie 
dzięki kamerom przestępcę zła-
pano w ciągu 10 minut od zajścia 
zdarzenia.

Centrum Wizyjne
 Obraz z kamer rejestrowany 
będzie na dyskach w centrali, 
znajdującej się w siedzibie Stra-
ży Miejskiej. Podgląd na żywo 
będzie monitorowany w trybie 

ciągłym przez przeszkolonych do 
tego zadania pracowników, któ-
rzy widząc niepokojące zdarzenia 
mogą natychmiast wysłać w to 
miejsce odpowiednie służby. Pro-
jekt unijny, z którego pochodzą 
fundusze, przewiduje utworzenie 
dwóch dodatkowych etatów dla 
pracowników cywilnych, którzy 
przejdą przeszkolenie w tym za-
kresie. Kamery będą rejestrowały 
obraz w jakość HD i SD. Natęże-
nie ruchu i potrzeba dużych zbli-
żeń zadecydują o rozmieszczeniu 
sprzętu. W ciągu dnia obraz bę-
dzie rejestrowany w doskona-
łej jakości w kolorze, natomiast 

w nocy system przełączy się na 
tryb monochromatyczny (z od-
powiednimi skalami szarości). 

Dofinansowanie
 Montażem monitoringu zajmuje się 
firma MWM Sp. z.o.o. z Gliwic, która 
przedstawiła najniższą kwotę wykona-

nia robót, to jest 648 166 złotych. Umowę 
z wykonawcą  podpisał burmistrz Gmi-
ny Trzebnica Marek Długozima. Cało-
ściowa kwota zamontowania i obsługi 
systemu wizyjnego, w tym zatrudnienie 
pracowników do jego działania w mie-
ście, zamknie się w kwocie do 700 tys. zł.
 Zadanie jest dofinansowane
w ramach projektu: „Podniesie-
nie jakości bezpieczeństwa tury-
stów poprzez wykonanie moni-
toringu wizyjnego w Trzebnicy” 
w ramach działania nr 6.5 - Dzia-
łania wspierające infrastrukturę 
turystyczną i kulturową, Prio-
rytet nr 6 Wykorzystanie i pro-
mocja potencjału turystycznego 

i kulturalnego Dolnego Śląska 
(Turystyka i Kultura) RPO WD. 
Całkowita wartość projektu 696 
683,41, wydatki kwalifikowalne
694 260,31, kwota dofinansowa-
nia ze środków UE 485 912,80 – 
69,99%, kwota środków własnych 
208 347,51 – 30,01%.

Bezpieczna Trzebnica
24 kamery w najważniejszych punktach miasta pracujące 24 godziny na dobę. To sys-
tem monitoringu, który do końca sierpnia będzie zainstalowany w Trzebnicy. System 
nie tylko podniesie poziom poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów, ale jak po-
kazał przykład innych miast, będzie pełnił również rolę prewencyjną.

Centrum Wizyjne mieści się w trzebnickim Urzędzie Miejskim.

Podpisanie umowy na montaż kamer z firmą MWM Sp. z o.o. z Gliwic.

- Od wielu lat obserwuję to, co 
dzieje się w Trzebnicy i jestem 
zniesmaczony tym, że ul. Klasz-
torna, która znajduje się niemal 
w centrum miasta wciąż wyglą-
da na obskórną uliczkę rodem 
z PRL-u. Robi się wiele innych 
dróg, a ta jest całkiem zapomnia-
na – mówi zbulwersowany trzeb-
niczanin, który w tej sprawie od-
wiedził burmistrza oraz Panora-
mę z prośbą o interwencję.   
Mieszkaniec zwrócił uwagę na 
spore dziury, pozostałe po zi-
mie, ogólny bałagan i mnóstwo 
naniesionego na drogę piachu. - 
Zawsze po deszczu jest problem, 
żeby tamtędy przejść. Albo stoją-
ca woda nie pozwala na przejście 
na drugą stronę ulicy, albo piesi 
zostają ochlapani przez przejeż-
dżające auta. Poza tym droga ta 
prowadzi do Orlika i raczej nie 
jest ona wizytówka miasta – mówi 
wzburzony. 
 Jak nas poinformował bur-
mistrz Marek Długozima, ulica 
ta jest w zarządzie starostwa po-
wiatowego i już dwukrotnie wy-
syłał w tej sprawie pisma do Za-
rządu Powiatu i starosty Roberta 
Adacha. W pierwszym z pism 

wysłanym 24 czerwca czytamy: 
W związku z obecnym bardzo 
złym stanem porządkowym ulic 
naszego miasta będących pod 
Pana zarządem, licznymi monita-
mi radnych z komisji gospodarki 
komunalnej i ochrony środowi-

ska oraz mieszkańców Trzebnicy 
wzywam do niezwłocznego po-
sprzątania pasa drogowego ulicy 
Klasztornej, Oleśnickiej i Mar-
cinowskiej w Trzebnicy poprzez 
pozamiatanie zalegającego po zi-

mie piasku i usunięcie chwastów 
z nawierzchni ulic i chodników, 
wykoszenie pasów zieleni oraz 
wyczyszczenie studzienek burzo-
wych. Ponadto przypominam, iż 
z uwagi na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego należy odtworzyć ozna-

kowanie poziome na w/w ulicach. 
Jednocześnie informuję Pana Sta-
rostę, że taka sytuacja ma miejsce 
nie po raz pierwszy.
Na pismo to starosta nie odpo-
wiedział. Burmistrz wystosował 

więc kolejne w dniu 19 lipca. Na 
nie także nie otrzymał odpowie-
dzi. 
 W tej sytuacji burmistrz za-
mierza zlecić sprzątanie zastęp-
cze, obciążając zarządcę ulic, 
w tym wypadku starostwo po-
wiatowe,  wynikłymi kosztami. 
- Starosta już 4 lata temu obiecał, 
że wyremontuje nawierzchnię 

dróg - Klasztornej i Oleśnickiej, 
podobnie jak drogę z Głuchowa 
do Skarszyna. Cóż mogę dodać? 
Jedynie to, że nie dotrzymuje 
obietnic - reasumuje burmistrz. 

[paj] 

 Nasze interwencje Uliczka rodem z PRL-u 

Ulica Klasztorna, choć znajduje się niemal w centrum miasta nie jest jego wizytówką. 

Czemu to widzisz drzazgę 
w oku swego brata, a belki we 
własnym oku nie dostrzegasz? 
- można byłoby w tym miejscu 
zapytać starostę Roberta Ada-
cha. Bo nie kto inny, jak wła-
śnie starosta wytyka, krytykuje, 
osądza i powątpiewa w zadania, 
inwestycje czy plany, jakie reali-
zuje burmistrz. I o dziwo, ma na 
to czas.  Natomiast na odpisanie 
na urzędowe pismo, czy też wy-
danie polecenia swoim podle-
głym jednostkom, by zajeły się 
doprowadzeniem wspomnia-
nej ulicy  do porządku  czasu 
nie znajduje. Ma czas, by stać 
przez kamerą i długo opowia-
dać o bezsensownym pomyśle 
utworzenia uzdrowiska, ma 
czas, by ogłaszać wszem i wo-
bec, że Panorama Trzebnicka 
wydawna jest niezgodnie z pra-
wem, co jest oczywistą bzdurą. 
Ma czas, by udzielać się dość 
mocno na portalach społeczno-
ściowych, ma też czas na kryty-
kowanie wszystkiego, co dzieje 
się w gminie Trzebnica. Tym 
samym odnosi się nieodparte 
wrażenie, że zapomina o swoim 
samorządzie. A szkoda, bo tra-
ci na tym zarówno wizerunek 
starosty, jak i samego powiatu.  
A wybory nie tak znowu dale-
ko.                                 Redakcja
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 Ziemia Trzebnicka corocznie 
obchodzi święto plonów – naj-
ważniejszy dzień dla  polskiej wsi. 
To tradycja, która przekazywa-
na  przez pokolenia,  przetrwała 
do dzisiaj. Po ukończeniu żniw 
i prac polowych, nadchodzi czas 
dziękczynny, a jest to czas radości 
i zabawy. W tym roku podzięko-
wania za zebrane plony odbędą 

się w sołectwie Brzyków już 8 
września.
 Święto plonów w gminie Trzeb-
nica jest piękną tradycją utrzymy-
waną w duchu ekumenicznym. 
Zebrani rolnicy dziękują Bogu 
za zbiory pól, sadów i ogrodów. 
Oprócz tradycyjnych obrzędów 
dzielenia się chlebem, można zo-
baczyć szereg atrakcji. Dożynki 
obfitują w bogaty program ar-
tystyczny: występy zespołów lu-
dowych, kiermasze produktów 
regionalnych i rękodzieła arty-
stycznego. Nieodłącznym elemen-
tem święta plonów są liczne kon-
kursy, a najważniejszy z nich jest 
konkurs na najpiękniejszy wieniec 
i kramik dożynkowy.  j   Wieniec 
natomiast prezentuje odbiorcom 
potężny dorobek sztuki ludowej 
i niewątpliwie rozbudza zaintere-

sowanie twórczością ludową.
 Co roku, burmistrz powołuje 
komisję konkursową, która oce-
nia wieńce i kramiki.  Oceniający 
biorą pod uwagę użycie materia-
łów związanych z świętem plo-
nów: kłosów zbóż, słomy, warzyw, 
owoców, kwiatów, ziół, wstążek 
i bibuły. Pod uwagę brane są także 
walory estetyczne i techniki wy-
konania wieńców. . A kramiki, im 
bardziej oryginalne i im bardziej 
promują dane sołectwo, tym wyż-

szą dostają notę. Za najpiękniejszy 
wieniec i kramik będą oczywiście 
nagrody i wyróżnienia.
W trakcie dożynek burmistrz 
wręcza także odznaczenia „Za-
służony dla rolnictwa”. 
 Gminne dożynki są wspaniałą 
formą promocji terenów wiejskich. 
Sołectwa są nierozerwalną częścią  
gminy, ale jakże różnorodną i ko-
lorową. Coroczne święto plonów 
potwierdza tylko o wielkim po-
tencjale wsi, jej szybkim rozwoju, 
a przy tym silnym przywiązaniu 
do tradycji.
W tym miejscu warto podkreslić, 
że sołectwa w gminie Trzebnica, 
a jest ich niemalo, bo aż 41, moc-
no angażują się w różnorodne za-
dania, inwestycje imprezy i akcje. 
Przekłada się to oczywiście na ich 
coraz lepsze funkcjonowanie. 

Gminne dożynki – Brzyków 2013

SEBASTIAN HAWRYLISZYN 

 W poniedziałek 12 sierpnia 
o godz. 11 w Urzędzie Miejskim 
miało miejsce otwarcie ofert na 
remont drogi gminnej w Głu-
chowie Górnym. 

 Do przetargu zgłosiła się jedna 
firma Gembiak&Mikstacki, któ-
ra zaproponowała kwotę 675 tys. 
882 zł. W ciągu najbliższych kil-
ku dni, umowa ma zostać podpi-
sana. Prace zostały podzielone na 
dwa etapy. W pierwszym, zosta-

nie wyremontowana część drogi 
od strony wyjazdu na Skarszyn 
do ostatnich zabudowań (zgodnie 
z mapą zamieszczoną poniżej). 
Ma się on zakończyć do 29 listo-
pada 2013 roku. Drugi etap, któ-
rego termin finalizacji prac jest

przewidziany do 30 października 
2014 roku zakłada wykończenie 
drogi, do wylotu na drogę po-
wiatową w kierunku Trzebnicy 
oraz utwardzenie placu znajdują-
cego się obok sklepu. W ramach 
prac remontowych przewidzia-
na jest wymiana starej żeliwnej 

sieci wodociągowej na odcinku 
380 metrów, położenie nowej na-
wierzchni mineralno-asfaltowej, 
utwardzenie poboczy, oraz mon-
taż nowego energooszczędnego 
oświetlenia.  
W ramach tego projektu zostanie 
również przebudowana sieć wo-
dociągowa oraz powstanie nowe 
oświetlenie drogowe. Prace roz-
poczną się jeszcze w tym roku.
 Remont ten pozwoli mieszkań-
com Głuchowa Górnego na kom-
fortowe poruszanie się po central-
nej części swojej miejscowości.  
Jak powiedział nam Andrzej Ko-
ziara, sołtys Głuchowa Górnego: 
- To nawet nie remont, to budowa 
nowej drogi, bo tego co tu jest, nie 
można nazwać drogą. Niektórzy 
mieszkańcy całe swoje życie cze-
kali na to, by wreszcie bez błota 
i dziur dotrzeć do swoich domów. 
Wszyscy jesteśmy niezmiernie 
wdzięczni burmistrzowi, że zain-
teresował się naszym problemem 
i dotrzymał złożonych obietnic. 
Bo wielu już obiecywało, ale nikt 
nie wykazał się taką wytrwało-
ścią. Dzięki tej inwestycji nasza 
miejscowość wypięknieje i będzie 
mogła się rozwijać - podkreśla 
z zadowoleniem.

Nowa droga ułatwi życie mieszkańcom Głuchowa 

Otwarcie ofert na remont drogi w Głuchowie.  

Praca i zaangażowanie w rozwój wsi soltysa A. Koziary zostały docenione przez 
Wojewodę Dolnośląskiego Marka Skorupę i Wicewojewodę Ewę Mańkowską, 
którzy wręczyli mu nagrodę „Sołtysa Roku”. 

- Tego, co tu jest nie mozna nazwać drogą-mówi sołtys Andrzej Koziara.

Sołtys Tadeusz Cepiel i mieszkańcy Brzykowa zapraszają na dożynki.
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W Trzebnicy początki szkolnic-
twa zawodowego sięgają pierw-
szych lat powojennych. W latach 
1947- 1950 istniała Zasadnicza 
Szkoła Wielozawodowa. Kolejny 
okres tworzenia szkół zawodo-
wych przypadał na lata sześćdzie-
siąte. Gdy w Trzebnicy powstała 
w 1964 roku filia wrocławskiego
PAFAWAGu, równocześnie roz-
poczęła pracę szkoła przyzakła-
dowa, która początkowo miała 
swoją siedzibę w budynku Liceum 
Ogólnokształcącego, przy ulicy 
Wojska Polskiego, skąd została 
przeniesiona do budynku na uli-
cy Wolności - obecnie ks. Waw-
rzyńca Bochenka. W tym czasie  
Państwowy Ośrodek Maszynowy 
również organizował  klasy o spe-
cjalności mechanizator rolnictwa. 
Równocześnie powstała szkoła 
prowadzona przez Przedsiębior-
stwo Budownictwa Rolniczego.

Szeroka oferta dla uczniów
 W 1967 roku Zasadnicza Szko-
ła Budowlana przeniosła się do 
nowej siedziby przy ulicy Stefana 
Żeromskiego, która została wybu-
dowana przez PBRol w Trzebnicy. 
W pierwszym roku nauki przyję-
to 90 uczniów, którzy kształcili 

się w zawodzie murarza. W 1982 
roku obiekt przejęło Kuratorium 
Oświaty we Wrocławiu. W tym 
samym roku nastąpiło połączenie 
wszystkich placówek szkolnictwa 
zawodowego w Trzebnicy i został 
utworzony Zespół Szkół Zawodo-
wych i już 1 września 1982 r. roz-
poczęło naukę 540 uczniów w za-
wodach: tokarz, ślusarz, spawacz, 
mechanik maszyn rolniczych, 
murarz, monter instalacji budow-
lanych, ogrodnik, sprzedawca.
Przez lata Zespól Szkół dosto-
sowywał kształcenie młodych 
ludzi do potrzeb rynku pracy 
w makroregionie trzebnickim. 
Dzisiaj szkoła ma szeroką ofertę 
edukacyjną. Dla młodzieży do-

stępne jest 4-letnie technikum 
o kierunkach: informatycznym, 
logistycznym, ekonomicznym 
i handlowym, oczywiście 3-letnia 
szkoła zawodowa o bardzo szero-
kim spektrum wyboru zawodu 
i 3-letnie liceum ogólnokształcą-
ce dla dorosłych.
Szkoła posiada dobrą bazę dy-
daktyczną w postaci pracowni 
do nauczania przedmiotów za-
wodowych i ogólnokształcących, 
wyposażonych w sprzęt audiowi-
zualny oraz pracowni kompute-
rowych i językowych. Do dyspo-
zycji są dwie sale sportowe wraz 
z siłownią oraz boisko wielofunk-
cyjne.

Zgodnie z potrzebami rynku
Celem szkoły jest głównie stwo-
rzenie warunków do wszech-
stronnego rozwoju ucznia, a co 
ważne uwzględnianie jego indy-
widualnych potrzeb i możliwości 
edukacyjnych. Dyrektor Zespołu 
Szkół Ireneusz Chudzikowski bar-
dzo dobrze zdaje sobie sprawę, że 
kluczowym zagadnieniem w edu-
kacji w szkołach zawodowych, 
jest kierowanie się potrzebami 

rynku. Ważne też są perspektywy 
zatrudnienia w danym zawodzie 
na rynkach lokalnych, krajowych 
czy zagranicznych. Jak sam mówi:  
- Mamy świadomość, że jest zapo-
trzebowanie na pracowników po 
szkole takiej, jak nasza. W naszej 
placówce są klasy wielozawodo-
we, które oferują naukę w bardzo 
wielu ciekawych i poszukiwa-
nych zawodach. Umożliwiamy 
uczniom ugruntowanie wie-
dzy poprzez praktyki w małych 
i średnich firmach na terenie po-
wiatu trzebnickiego, ale nie tylko. 
Już w tym roku przystępujemy do 
projektu mobilności w programie 
Leonardo da Vinci „Uczymy się 
przez całe życie”. Uczestnictwem 
w tym przedsięwzięciu, dajemy 
młodym ludziom szansę odbycia 
stażu za granicami naszego kra-
ju. Już w październiku pierwsza 
grupa ośmiu uczniów z techni-
kum logistycznego odbędzie staż 
w zakładach pracy we Włoszech. 
Kolejna grupa wyjedzie w marcu 
w przyszłym roku, tym razem 
będą to uczniowie technikum in-
formatycznego. Będzie to wspa-
niała okazja na pogłębienie wie-
dzy praktycznej, ale też szansa na 

zdobycie umiejętności pracy poza 
granicami kraju.

Dobre przygotowanie kadr
Żyjemy w dość specyficznych
czasach, dla młodych ludzi odna-
lezienie się w dorosłej rzeczywi-
stości jest czasami bardzo trudne, 
a co dopiero znalezienie pracy 
i utrzymanie jej. - Rynek pracy 
rządzi się swoimi prawami, przy-
szłość młodych leży częściowo 
w naszych rękach, my nauczyciele 
ucząc ich zawodu, uświadamia-
my im bardzo ważną rzecz, że po-
trzeba posiadania umiejętności  
szybkiego przekwalifikowania się
zawodowego w tych czasach jest 
niezbędna  – podkreśla dyrek-
tor. - Ale mimo zachwiań rynku 
pracy i coraz większego niżu de-
mograficznego oraz chwiejnej
koniunktury, zawsze cieszą nas 
słowa uznania ze strony praco-
dawców zatrudniających naszych 
absolwentów. A co ważne, mamy 
świadomość, że spoczywa na nas 
ważna społeczna misja przygoto-
wania kadr dla rozwoju trzebnic-
kiego regionu -reasumuje.

Szkoła z misją

Wspolczesna matura.

Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 jest największą szkołą w powiecie 
trzebnickim. Jako Zespół, szkoła obchodziła swój jubileusz  30-le-
cia istnienia 21 czerwca 2013. Szkoła przez wiele lat ewoluowała, by 
dzisiaj mieć silną  pozycję i duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego 
trzebnickiego regionu.

Pierwsza matura 1978 rok.
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W najbardziej upalną niedzielę lata 
z basenu skorzystało w sumie 2800 
osób. Czy taki wynik satysfakcjonu-
je?   

Ten rekord, który padł w najbar-
dziej upalny, ostatni weekend lip-
ca, był naszym optimum. Na tyle 
ludzi byliśmy gotowi, ale powiedz-
my sobie szczerze, takie liczby nie 
będą pojawiać się, co chwilę. Ta-
kie dni zdarzają się może 2 razy 
w ciągu letniego sezonu i zawsze 
jesteśmy na nie przygotowani.

W jaki sposób basen jest przygoto-
wywany do zwiększonej liczby gości 
?

Uruchamiamy dodatkowe kasy, 
jest pracownik, który pomaga 
przy bramkach, śledzimy pogo-
dę na bieżąco. Na tej podstawie 
wiemy, na jaki ruch na basenie 
powinniśmy być przygotowani. 
Każdy, kto chce skorzystać z ba-
senu, może wcześniej do nas za-
dzwonić i zapytać na przykład 
o zaludnienie basenu. Często 
ludzie korzystają z tej możliwo-
ści. Z tego miejsca chciałbym 

zaapelować do odwiedzających 
nas, by nie wybierali tylko tych 
najpopularniejszych, poobiado-
wych godzin.  Może się wtedy 
zdarzyć taka sytuacja, a taka już 
nam się raz zdarzyła, że  musieli-
śmy zaprzestać sprzedaży biletów 
ze względów komfortu i bezpie-
czeństwa. Jednorazowa pojem-
ność naszego basenu zewnętrz-
nego to około 1100 osób, na tyle 
został zaprojektowany i ta norma 
musi zostać zachowana, żeby było 
w nim miejsce dla każdego, i żeby 
odpowiednia liczba ratowników 
była na posterunku.

  
Jak monitorują państwo liczbę osób 
przebywających w  tym samym cza-
sie na basenie?

Mamy specjalne paski, które 
każdy otrzymuje w momencie 
zakupu biletu, jest ich dokładnie 
1100. Również w systemie sprze-
daży biletów mamy ograniczenie, 
które sprawia, że po uzyskaniu 
tej magicznej granicy, sprzedaż 
zostaje wstrzymana. Możliwe, 
że powinniśmy działać jak inne 
baseny i wpuszczać wszystkich 

chętnych, jednak my stawiamy 
na bezpieczeństwo. Jesteśmy sta-
nowczy, a system bramek działa 
bardzo dobrze, o czym przeko-
nali się klienci, którzy siłą chcie-
li wtargnąć na teren basenu. Nie 
możemy dopuszczać do takich sy-
tuacji, bo jeśli stracilibyśmy kon-
trolę, ucierpieliby na tym wszyscy 
obecni na basenie. Chcemy, by 
w godziwych warunkach wszy-
scy użytkownicy mogli korzystać 
z wody i terenów zielonych. Nie 
chcemy by to były przysłowiowe 
Chiny, gdzie jedne człowiek bę-
dzie stał na plecach drugiego. 

Z perspektywy czasu jak ocenia pan 
decyzję o powstaniu basenu?

Cały czas udowadniamy, coraz 
lepszymi wynikami i większą 
popularnością, że decyzja o bu-
dowie basenu była bardzo dobra 
i potrzebna. Co więcej, nie od-
wiedzają nas jedynie trzebnicza-
nie, ale przyjeżdżają do nas ludzie 
z całego powiatu, Wrocławia, 
Milicza i dalszych regionów Pol-
ski. Jesteśmy najnowocześniej-
szym obiektem w powiecie, o tak 
unikatowej w Polsce lokalizacji, 
w Lesie Bukowym. Otaczają nas 
cisza i spokój, tak potrzebna dla 
zdrowego wypoczynku. Nasz 
obiekt to największa powierzch-

nia zewnętrznego basenu na te-
renie Dolnego Śląska, ponad 18 
tys. metrów kwadratowych tere-
nu. Warto się do nas wybrać, ze 
względu również na liczne akcje 
promocyjne, takie jak choćby bilet 
łączony do naszego parku wodne-
go i do wrocławskiego zoo. Mamy 
także akcje zniżek dla emerytów 
w godzinach od 12 do 16, te osoby 
mają 30-procentowy rabat. Zapra-
szamy wszystkich  do odwiedzenia 
nas, by później móc zostać z nami 
na dłużej.

Rozmawiał 
Sebastian Hawryliszyn

Maciejki dziękują! 

Rozmowa z Dariuszem Drukarczykiem, prezesem Trzebnickiego Parku Wodnego Zdrój

Tysiące ludzi na basenie 

14 sierpnia o godz. 13 w Cen-
trum Edukacji i Zabawy Sło-
neczko odbyło się uroczyste za-
kończenie roku szkolnego. Kilka 
dni wcześniej ten nowy punkt 
przedszkolny został odebrany 
przez burmistrza Marka Długo-
zimę, który obiecał dotowanie 
obiektu z budżetu gminy.

W jednym z majowych numerów 
Panoramy Trzebnickiej pisaliśmy 

o planowanym przekształceniu 
Słoneczka w punkt przedszkol-
ny. 18 lipca 2013 roku placówka 
została wpisana do ewidencji 
szkół i placówek niepublicznych, 
a 9 sierpnia wizytacji w placówce 
dokonał burmistrz Marek Dłu-
gozima wraz z dyrektor ZAPO 
Agnieszką Moździerz. 
W środę 14 sierpnia dzieci uczęsz-
czające przez ostatnich kilka mie-
sięcy do Centrum Edukacji i Za-

bawy Słoneczko zaprezentowały 
krótki program artystyczny ku 
wielkiemu zadowoleniu dumnych 
rodziców. Maluchy chętnie wyko-
nywały polecenia pań i żywo re-
agowały na piosenki i rymowan-
ki, które miały wykonać. Widać 
było wyraźnie, że zżyły się, choć 
nie spędzały ze sobą tyle cza-
su, ile spędza się w tradycyjnym 
przedszkolu. Dobrej zabawy nie 
brakowało, a panie nauczyciel-
ki znakomicie wczuły się w rolę 
animatorów zabaw. Po wspólnym 
występie panie nauczycielki za-
prosiły rodziców na słodki poczę-
stunek, a każdy maluch otrzymał 
miły upominek i dyplom.
Na zaufanie rodziców Słoneczko 
zapracowało przede wszystkim 
sporym zaangażowaniem i dba-
łością o jak najlepsze warunki dla 
pociech. Nieustannie jest to prio-
rytetem dla właścicielki placówki, 
pani Aleksandry Kabat – Baran, 
podobnie jak wysoki standard 
i starannie dobrane metody i for-
my edukacyjno – wychowawcze. 
W listopadzie w Słoneczku ruszy 
żłobek dla dzieci od 1 roku życia, 
a wcześniej, bo już od września or-
ganizowany będzie tu czas wolny 
dla dzieci spoza przedszkola, któ-
re chciałyby uczestniczyć w za-
jęciach z jęz. angielskiego, pla-
stycznych czy rękodzielniczych. 
Żądni przygód i eksperymentów 
będą mogli rozwijać swoje pasje 
na specjalnie przygotowanych 
warsztatach w domowym labo-
ratorium. Również soboty będą 
wspaniałą okazją do spędzenia 
wolnego czasu na wspólnej nauce 
poprzez zabawę w gronie rodzi-
ny. Okazjonalne warsztaty twór-
cze dla dzieci od 4 roku życia to 
kolejna z propozycji właścicielki 
placówki, pani Aleksandry Kabat 
– Baran. Najmłodszym na pewno 
spodoba się też propozycja uro-
dzinowa. Dziecko będzie mogło 
samo zadecydować jaki charakter 
będzie miało jego przyjęcie, jedno 
jest pewne: spodoba się zarówno 
dziewczynkom, jak i chłopcom. 

Patrycja Król

Słoneczko zaprasza!
Zapraszamy do lektury listu, który s.Macieja Miozga prze-
słała do burmistrza Marka Długozimy. To podziękowanie za 
wsparcie udzielone dzieciom ze Świetlicy Profilaktyczno-Wy-
chowawczej MACIEJKI podczas wakacyjnego wyjazdu. 

 Zwracamy się z wyrazami 
najszczerszych podziękowań za 
wsparcie kolonii letniej dla mło-
dzieży i dzieci uczęszczających na 
Świetlicę Profilaktyczno-Wycho-
wawczą „MACIEJKI”. 
 Burmistrz Gminy Trzebnica, 
Pan Marek Długozima, okazał 
nam dużo serca, za co jesteśmy 
bardzo wdzięczni. Granatowe, 
jednakowe czapeczki z wizerun-
kiem maskotki Gminy „Super 
Kota” pozwalały nam nie gubić 
się w tłumie, zaś odblaskowe 
opaski z gminnym logo spra-
wiały, że bezpiecznie porusza-
liśmy się po zmroku (nie bra-
kowało wszak i takich atrakcji 
jak ognisko u księdza probosz-
cza w Osiecznej, czy wieczorne 
zwiedzanie miejscowego cmen-
tarza i pobliskich ciekawostek). 
 Składamy również podzię-
kowania dla Pana Mateusza 
Stanisza wraz z małżonką, Pa-
nią Darią, którzy to towarzy-
szyli nam rodzinnie i wspierali 
nas dobrym słowem, inicjatywą 
i wieloma nieocenionymi po-

mysłami. Dziękujemy za entu-
zjazm, ciepło i obecność, a także 
za...(cotygodniową) naukę tańca. 
 Ten wakacyjny wyjazd umoc-
nił nas w wierze, kolejny raz po-
kazał moc przyjaźni, siłę grupy 
i zapewnił wiele niezapomnia-
nych wrażeń. Dzieci mogły dać 
upust swojej energii na placu za-
baw, na gokartach, na boisku do 
siatkówki i piłki nożnej, w parku 
linowym, pływając kajakami i ro-
werkami wodnymi, a także ak-
tywnie korzystając ze wszystkich 
atrakcji, które były w zasięgu na-
szego wypoczynku. 
Co najważniejsze - dzięki Bożej 
Opatrzności - wszyscy cali, zdro-
wi i bezpieczni wróciliśmy do do-
mów, mając piękne wspomnienia 
oraz wdzięczność dla każdego, 
kto przyczynił się do tego wy-
jazdu. Dzięki pomocy wielu do-
brych ludzi te wakacje na długo 
pozostaną w pamięci podopiecz-
nych świetlicy „MACIEJKI”. 
 

s. Macieja Miozga SMCB Rodzice z dumą oglądają prace swoich pociech. 

Burmistrz z wizytacją w przedszkolu. Na zdjęciu z dyrektor ZAPO Agnieszką 
Moździerz oraz dyrektor przedszkola Aleksandrą Kabat-Baran.

Prezes D. Drukarczyk.
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PATRYCJA KRÓL 

 Pan Ludwik pochodzi z Kre-
sów Wschodnich, z wioski o na-
zwie Majdan Lipowiecki. Żył tam 
z rodziną, dopóki nie pojawili 
się Ukraińcy. Wówczas uciekli 
do wujka, a następnie wyjechali 
na ziemie odzyskane, dokładnie 
do Golędzinowa. – Najpierw po-
magałem rodzicom w gospodar-
stwie, następnie byłem w Służbie 
Polskiej. Tam budowałem funda-
menty pod Nową Hutę. Służyłem 
też dwa lata w wojsku – mówi pan 
Ludwik.
  Olga została przesiedlona 
w 1945 roku z województwa Czer-
niowców. Jako młoda dziewczyna 
pracowała w klasztorze u sióstr 
Boromeuszek. – Bardzo dobrze 
mi tu było, bardzo lubiłam tę pra-
cę – wspomina pani Olga.

Romantyczna znajomość
Historia ich znajomości mogłaby 
posłużyć niejednemu reżyserowi 
jako piękny scenariusz dla ro-
mantycznego filmu. – Z mężem
poznaliśmy się na ślubie. Sąsiad 
z jego wioski żenił się z moją są-
siadką, a my byliśmy ich świadka-

mi – dodaje pani Olga. Państwo 
Żukrowscy wzięli ślub po trzech 
miesiącach znajomości. W maju 
cywilny, w Obornikach Śląskich, 
a w czerwcu kościelny – w Ko-
czurkach. Po 5 latach na świat 
przyszła na świat jedyna córka, 
Ewa. Początkowo mieszkali we 
trójkę u rodziców w Golędzino-
wie, jednak tęsknota pani Olgi 
za pracą w klasztorze była bardzo 
silna. Gdy dowiedziała się, że po-

trzebują tu traktorzysty, wspólnie 
podjęli decyzję o przeprowadzce 
do Trzebnicy. Zamieszkali na te-
renie klasztoru.

Boża opatrzność czuwa
– W lipcu 1973 roku mieliśmy 
wypadek. Długo leżeliśmy w gip-
sie, byliśmy mocno pokiereszo-
wani, ale bardzo pomagały nam 
siostry Boromeuszki i nasza 
dzielna córka – relacjonuje pani 

Olga. – Długo byliśmy przykuci 
do łóżek, kości nie chciały się zra-
stać, a Ewa cały czas zajmowała 
się nami. Z pomocą przychodzi-
ły nam s. Boromeuszki, sąsiadki 
i rodzina. Tragedia nie zmieniła 
jednak w żaden sposób rodziny. 
Wciąż są bardzo wdzięczni Bogu 
i opiece św. Jadwigi. Państwo Żu-
krowscy doczekali się trojga wnu-
cząt i jednego prawnuka. 

Tak długo razem
Jednym z sekretów długoletniego 
pożycia małżeńskiego jest z pew-
nością różnica charakterów. Pani 
Olga jest oazą spokoju i łagodno-
ści, zaś pana Ludwika nieustannie 
rozpiera energia. Oboje pochodzą 
z domów, w których pielęgnowa-
ło się wartości chrześcijańskie, 
szybko naprawiało błędy, przeba-
czało i przepraszało. – Nie żebym 
się chwaliła, ale naprawdę nigdy 
się na siebie nie gniewaliśmy. Mó-
wiliśmy spokojnie co nam na ser-
cu leżało i już – mówi jubilatka. 
– Czas zleciał nie wiadomo kiedy 
– dodaje mąż.
Państwo Żukrowscy są kolejną 
parą, która świeci przykładem 
prawdziwej miłości i wierności 
małżeńskiej. Ich świadectwo ży-
cia pokazuje, że można, a nawet 
trzeba trzymać się w życiu swoich 
wartości. Wspierać się w trud-
nych chwilach, nie poddawać 
następstwom wypadków, tylko 
iść naprzód trzymając się za ręce. 
Wydaje się, że takiej miłości nic 
nie jest w stanie zatrzymać, bo 
przecież „miłość wszystko prze-
trzyma”.

Pół wieku razem
Państwo Olga i Ludwik Żukrowscy w ubiegłym roku ob-
chodzili 50 rocznicę ślubu. Z rąk burmistrza Marka Dłu-
gozimy dostojni jubilaci otrzymali medal nadany przez 
prezydenta RP, legitymacje oraz list gratulacyjny.

PATRYCJA KRÓL 

14 sierpnia wieczorem parking przy 
Placu Pielgrzymkowym i jego okolice 
wypełniły się głośną muzyką. Z dale-
ka słychać było nawoływania i zachę-
ty by podejść bliżej rozstawionej sce-
ny. Ci, którzy tego głosu posłuchali, 
na pewno nie żałują.

Założony w 1985 roku zespół do mainstre-
amowych zdecydowanie nigdy nie należał. 
Mimo to przekonania i charyzma człon-
ków tej amerykańskiej grupy każą im robić 
to, co robią. A robią dobrą muzykę, którą 
łączą z teatrem, pantomimą i innymi for-
mami. Ich głównym celem zaś jest ewan-
gelizacja. 
Ten swoisty tygiel znajduje rzesze od-
biorców na całym świecie. NLM często 
prowokuje i sięga po niekonwencjonalne 
rozwiązania by zmusić ludzi do skupienia 

i myślenia nad wiarą. Nie zabrakło tego 
podczas koncertu w Trzebnicy, który był 
ostatnim przystankiem na trasie koncerto-
wej po Polsce. Początkowo mocno zdystan-
sowana do nowości trzebnicka publiczność 
z czasem stała się bardziej otwarta i żywo 
reagowała na każdy utwór i połączone 
z nim przedstawienie. Nie zabrakło tego, 
z czego słynie NLM – ognia, barwnych 
przebrań, tańca, popisów akrobatycznych 
i niesamowitej energii i przede wszystkim 
Boga. W sposób niezwykły grupa potrafiła
pokazać skutki złych wyborów człowieka 
i tęsknotę Stwórcy za nim. Wszystko to 
zrobiło ogromne wrażenie nawet na we-
teranach koncertów rodzimych zespołów. 
Warto było to zobaczyć.
Osobą, kóra podjęła się organizacji tego 
koncertu był Krzysztof Bednarski. 

No Longer Music – 
widowisko dla wytrwałych

Jubilaci - państwo Olga i Ludwik Żukrowscy wraz z rodziną, burmistrzem Markiem Długozimą oraz zastępczynią kierow-
niczki USC Magdaleną Kunicką. 



 Kolejny po Romanie Węglar-
skim trzebniczanin z grupy ro-
werowej Szerszenie Trzebnica 
wyruszył w podróż dookoła Pol-
ski - Henryk Zięba pokonał 4111 
km w zaledwie 15 dni, jadąc na 
rowerze wzdłuż granic naszego 
państwa, bijąc tym samym rekord 
poprzednika.
 W zeszłym roku Roman Wę-
glarski zdobył rekord Polski, w 16 
dni pokonując trasę o długości 
4000 km. Jak sam przyznaje była 
to podróż bardzo wymagająca fi-
zycznie i psychicznie, ale też da-
jąca ogromną satysfakcję i wiele 
niezapomnianych wspomnień. 

Pan Roman osobiście nama-
wiał swojego kolegę z drużyny 
Szerszenie Trzebnica – Henryka 
Ziębę do próby pobicia jego re-
kordu i udziału w Maratonie Ro-
werowym Dookoła Polski. Wraz 
z trzebniczaninem w tegorocznej 
edycji wydarzenia wystartowali: 
Marek Zadworny (Rewal) oraz 
Zbigniew Dudas (Barlinek). War-
to dodać, że o sukcesie informo-
wała telewizja Eurosport podczas 
relacji z Tour de France. 
Gmina Trzebnica wsparła finan-
sowo to przedsięwzięcie.

[kas] 

pobił rekord Polski!

Aby zdobyć kolejny rekord, podczas pierwszych dni maratonu panowie musieli 
przejechać około 300-350 km dziennie, natomiast w drugiej fazie, gdy dojechali 
już w tereny górzyste, około 200-250 km dziennie.

Trzebniczanin

Spotkanie odbyło się w Urzę-
dzie Miejskim i miało na celu 
zaprezentowanie i omówienie 
zmian w regulaminie, jakie będą 
obowiązywały w nowym, nad-

chodzącym sezonie. Przeprowa-
dzono także dyskusję odnośnie 
bieżących spraw i problemów lo-
kalnych klubów i zespołów upra-
wiających piłkę nożną. Spotkanie 

poprowadził Dyrektor DZPN Pa-
weł Zaleski.

[kas] 

Mecenas 
dolnośląskiego 
futbolu

Podczas corocznego spotkania przedstawicieli Dolnośląskiego Związku Piłki Noż-
nej z reprezentantami lokalnych futbolowych klubów sportowych, w imieniu Preze-
sa DZPN Andrzeja Padewskiego Burmistrzowi Gminy Trzebnica Markowi Długozimie 
wręczono Dyplom Uznania za wsparcie rozwoju piłki nożnej.
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Na parterze i I piętrze szkoły - 
zdarto ogromną ilość starej farby, 
wyrównano ściany, przywrócono 
świetność łukom, zamontowano 
nowe cokoły, na ścianach położo-
no tynk ozdobny. W części szkoły 

położono wykładzinę PCV za-
chowując kolorystykę zbliżoną do 
podłogi kamiennej. 

To, co robi największe wrażenie 
na odwiedzających nas rodzicach, 
nauczycielach - to 16 nowych 
drzwi do klas i gabinetów. Z lite-
go drewna sosnowego, z pięknie 
dobranymi klamkami, zamkami, 

odpowiadające stylistyce starych, 
są ozdobą korytarzy. 
Odnowiono gabinet 38, w którym 
organizowana będzie nowocze-

sna pracownia językowa. Na par-
terze zorganizowano nowy pokój 
nauczycielski - co było związane 
z gruntownym remontem, ścian, 
podłóg, zakupem nowych mebli, 
stworzeniem aneksu kuchennego 
w sali nr 10. 
Dotychczasowy pokój nauczy-
cielski znajdował się w ciągu 
komunikacyjnym, w miejscu 
niedostępnym dla rodziców, od-
dalonym od dyrektora, nie było 
w nim odpowiednich warunków 
do pracy, np. zespołów nauczy-
cielskich, czy po prostu odpo-
czynku między lekcjami. 
Kolejna inwestycja dotyczy se-
kretariatu, gabinetu wicedyrek-
tora- pomieszczenia te również 
wymagały gruntownego remon-
tu, wymiany podłóg, także czę-
ściowo mebli. W mediach wciąż 
mówi się, iż władze samorzą-
dowe oszczędzają na oświacie, 
nie inwestują w szkoły - cieszę 
się, że w Trzebnicy jest inaczej. 
Dzieci w naszej gminie mają co-
raz lepsze warunki do nauki, do 
rozwoju- a ja mam okazję osobi-
ście tego doświadczać, bo to ko-
lejne miejsce, które współtworzę 

przy ogromnym wsparciu i za-
angażowaniu burmistrza Marka 
Długozimy, Ten remont jest jak 
spełnienie naszych marzeń o lep-
szym miejscu do nauki, do pracy, 
a wsparcie tak wielu osób, bardzo 
często absolwentów tej szkoły, 
pomaga nam uczynić je piękniej-
szym. Chciałabym podziękować 
burmistrzowi za to, że może-
my się zmieniać, rozwijać, na to 

wszystko potrzeba nam pieniędzy 
i ludzi, którzy wiedzą, że inwesty-
cja w dzieci, to najlepsza inwesty-
cja. Dziękuję również pani Joli 
Hercuń za „oprawę plastyczną”, 
za wydobycie tego, co w architek-
turze szkoły najpiękniejsze, dzię-
kuję także moim współpracowni-
kom za zaangażowanie. Zmiany 
dodają nam skrzydeł. 

Koszt tegorocznego remontu wy-
niósł ponad 200 tys. zł. W przy-
szłym roku planowana jest kon-
tynuacja tych prac.

          Elżbieta Nowak
         Dyrektor Gimnazjum nr 1

   w Trzebnicy

Wakacyjny remont w trzebnickim gimnazjum
Okres wakacji to dla nas czas intensywnej pracy związanej z przeprowadzeniem planowanych remontów i inwesty-
cji. W lipcu w całej szkole została zainstalowana sieć komputerowa, zorganizowano serwerownię, nowe pomiesz-
czenie pod archiwum szkolne. Największym przedsięwzięciem jest remont korytarzy.

Przed remontowaną szkołą 



EDYTA BĄK 

15 sierpnia w całej Polsce obcho-
dzone jest święto Wojska Pol-
skiego, na pamiątkę Bitwy War-
szawskiej w 1920 roku. Ta wielka 
wygrana zdecydowała o zacho-
waniu niepodległości przez Pol-
skę i uchroniła Europę przed 
bolszewicką rewolucją. Bitwa 
Warszawska nazywana również 
Cudem nad Wisłą, jest uznana za 
18. na liście przełomowych bitew 
na świecie. Trzebnica w tym dniu 
również oddała hołd bohaterom.
 Uroczystości rozpoczęły się 

zbiórką przed Urzędem Miejskim 
delegacji samorządu, kombatan-
tów, harcerzy, przedstawicieli 
szkół, pocztów sztandarowych 
i  mieszkańców Trzebnicy. Prze-
marsz pamięci, tradycyjnie roz-
począł się od złożenia wieńców 

przed Pomnikiem II Armii Woj-
ska Polskiego. Przy akompania-
mencie Trzebnickiej Orkiestry 
Dętej delegacje w przemarszu 
udały się do Bazyliki Św. Jadwigi, 
gdzie została odprawiona msza 
święta w intencji Ojczyzny. 
 Po nabożeństwie, przed Krzy-
żem Katyńskim jako pierwszy 
okolicznościowe przemówienie 
wygłosił przedstawiciel kom-
batantów Kazimierz Walczak. 
– Cieszymy się, że my, kom-
batanci wszystkich środowisk 
i ugrupowań Ziemi Trzebnickiej, 
możemy uczestniczyć wraz z wła-

dzami samorządu, społecznością 
trzebnicką oraz naszą młodzieżą 
w dzisiejszym spotkaniu. Sier-
pień każdego roku kojarzy się 
Polakom, którym droga jest na-
sza historyczna przeszłość, ze 
zdarzeniami mającymi ogromne 

znaczenie dla losów naszego na-
rodu. Sierpień – to miesiąc, w któ-
rym obchodzimy rocznicę Bitwy 
Warszawskiej - „Cudu nad Wi-
słą”, rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego, a także rocznicę 
zrywu Solidarnościowego. Jest to 
również miesiąc poprzedzający 
rocznicę wybuchu II wojny świa-
towej.(...) Dzisiaj zgromadziliśmy 
się tutaj, aby uczcić pamięć tych 
wszystkich, którzy oddali dla oj-
czyzny to, co najdroższe – swoje 
życie, którzy walczyli i zginęli 
w walkach I i II wojny światowej 
(…). Dzisiaj cieszymy się odzy-

skaną wolnością. Nie zapominaj-
my jednak tych, którzy poświęcili 
swoje życie w obronie ojczyzny. 
Winniśmy im szacunek – żoł-
nierzom wszystkich frontów obu 
wojen, ofiarom obozów hitlerow-
skich, ofiarom Katynia, łagrów so-

wieckich i zsyłek syberyjskich(..). 
W Święto Wojska Polskiego jeste-
śmy myślami i sercem z naszymi 
żołnierzami, którzy pełnią poko-
jową służbę m.in. na Wzgórzach 
Golan, w Afganistanie i Libanie. 
Przekazujemy im najserdeczniej-
sze pozdrowienia. 
 Po tak wspaniałym przemó-
wieniu, głos zabrał zastępca Jerzy 
Trela, który w imieniu burmistrza 
podziękował wszystkim za przy-
bycie i uczczenie pamięci bohate-
rów walczących o wolną Polskę. 
Po tych słowach, Apel Pamięci 
przeprowadził dowódca związ-

ku strzeleckiego Strzelec, Roman 
Chandoha. Na koniec delegacje 
złożyły kwiaty pod Krzyżem Ka-
tyńskim i pomnikiem Sybiraków.

Wiersz trzebnickiego poety upa-
miętnia bohaterstwo i hart du-
cha harcerzy z Batalionu Zośka, 
batalionu AK, biorącego udział 
w powstaniu warszawskim, skła-
dającego się przede wszystkim 
z członków Szarych Szeregów 
i konspiracyjnego Związku Har-
cerstwa Polskiego. Dowódcą ba-
talionu Zośka był Ryszard Bia-
łous. Batalion, utworzony pod 
koniec sierpnia 1943, przyjął na-
zwę „Zośka” dla upamiętnienia 
postaci dowódcy warszawskich 
Grup Szturmowych, Tadeusza 
Zawadzkiego „Zośki”, poległego 
w akcji na posterunek graniczny 
w Sieczychach.

Rocznica cudu nad Wisłą Mieczysław Miszewski

Zośka
Śmierć powtórzono
jeszcze raz
a czasu było dosyć.
 
Przez otwór krat 
strzępami chmur 
zagląda świat do wnętrza.
 
Trzy kroki naprzód
jeden w tył 
by dojść do wprawy 
w umieraniu.
 
Nie zmiażdżył słów 
przeżyty lęk.
 
Z zaciętych warg 
z wiśniowych pręg 
wybuchła
 
cisza przy zeznaniu.

Mieszkańcy i kombatanci w pochodzie oddającym hold bohaterom. Wieniec składa przedstawiciel kombatantów Kazimierz Walczak   

 Dział dla Dorosłych poleca 
cykl książek Tanyi Valko, na któ-
ry składają się:  „Arabska żona”. 
„Arabska córka”, „Arabska krew” 

i „Arabska 
k s ię ż n ic z-
ka”.
W „Arab-
skiej córce” 
bohaterka-
mi są m.in.: 
D o r o t a 
(bita, gwał-
cona, po-
niewierana 

polska żona libijczyka Ahmeda) 
i Marysia - ich córka, która w po-
wieści zakochuje się w Hamidzie 
bin Ladenie - bratanku słynnego 
na cały świat terrorysty Osamy.
 Pierwsza z cyklu - „Arabska 
żona”, to efekt studiów, badań 
i opowieści zasłyszanych przez 
autorkę (z pochodzenia Polkę). 
Jest to fikcja literacka stworzona
na bazie autentycznych historii. 
Powieść opowiada o losach Do-
roty, matki Marysi, ale nie tylko. 
Także jest to literacki opis mał-
żeństwa bardzo udanego - Baśki 

i Hasana z Trypolisu prowadzą-
cych pełen ciepła polsko-libijski 
dom.
 Autorka poprzez ten cykl po-
wieści ostrzega, że związek z cu-
dzoziemcem (zwłaszcza z krajów 
islamskich) niesie ze sobą duże 
ryzyko ze względu na różnice 
kulturowe, barierę językową, inną 
mentalność.
 Dział dla Dzieci w miesią-
cu sierpniu poleca następujące 
książki: „Straszne opowieści” au-
torstwa Moran Jose i „Turbo chce 
zostać piłkarzem” napisanej przez 
Sindt Ulf. 
W opisie pierwszej z nich czyta-
my: Jeśli masz ochotę na trochę 

strachu, 
jest to 
książka 
dla cie-
bie. Te 
opowia-
d a n i a , 
tak co-
dzienne 
i aktu-
alne, że 
m o g ł y -

by się przydarzyć także tobie, są 
stworzone do tego, żeby wywołać 
dreszcze u czytelnika. Najlepszym 
sposobem na pokonanie strachu 
jest stawianie mu czoła, więc prze-
czytaj ją do końca, a staniesz się 

dzielną osobą. Odważysz się?We-
sołych strachów!
 Pozycja „Turbo chce zostać 
piłkarzem” to książka dla dzieci 
w wieku powyżej 6. lat. Główny 
bohater przedstawia się nastę-
pująco: Cześć. Jestem Turbo. Tak 
mnie wszyscy nazywają, bo szybko 
biegam. Naprawdę mam na imię 
Bo. Najbardziej lubię grać z ko-
legami w piłkę. Zapisaliśmy się 
nawet do klubu piłkarskiego. Tam 
odkrył mnie trener innej druży-
ny. Wtedy uświadomiłem sobie, 
że chcę zostać zawodowym piłka-
rzem.

Anna Styś

Biblioteka poleca
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PATRYCJA KRÓL 

 Gorące, niedzielne popołudnie 
28 lipca każdy, kto chciał, mógł 
spędzić w trzebnickiej bazylice. 
Od godziny 16:00 nasze sanktu-
arium wypełniło się wspaniałym 
śpiewem i grą dwóch artystek 
z Uzbekistanu.
 Inna Kamarian oraz Juliana 
Krukowska pochodzą z Tasz-
kientu, rodzinnego miasta Anny 
German. Artystki dały w trzeb-
nickiej świątyni ponad godzinny 
koncert, w którym zaprezento-
wały utwory z repertuaru muzyki 
klasycznej, pieśni Anny German 
a także pieśń armeńską. Pierwsza 
z pań jest absolwentką Państwo-
wego Konserwatorium Muzycz-
nego im. M. Szraf, a pracuje jako 
wykładowca wokalu w Republi-
kańskim akademicko-muzycz-
nym liceum specjalistycznym. 
Juliana Krukowska studiowała 

w Państwowym Konserwatorium 
Muzycznym Uzbekistanu, na-
tomiast pracuje w Państwowym 
Akademickim Teatrze Wielkim 

Opery i Baletu im. A. Nawai. Obie 
panie często koncertują w Niem-
czech, Rosji i w Polsce. Fundacja 

„Studium Culturae Ecclesiae” 
organizująca artystkom trasę po 
Polsce postanowiła dołączyć do 
listy miast również Trzebnicę.
 Koncert otworzył ks. Bogdan 
Giemza, który przywitał licznie 
zebranych słuchaczy, a słowo 
wprowadzenia skierował ks. Pa-

weł Stypa, wiceprezes Fundacji-
Jako pierwsze wykonane zostały 
przez panią Innę Kamarian trzy 

wersje pieśni Ave Maria: Bacha, 
Schuberta i Cacciniego. Każda 
z nich była piękna i do głębi poru-
szająca, a wzruszona publiczność 
nagradzała je gromkimi brawami. 
Artystka śpiewała pieśni w języku 
ojczystym, a także polskim i ro-
syjskim. Akompaniująca Juliana 
Krukowska, która na co dzień jest 
organistką w katedrze katolickiej 
w Taszkiencie, zagrała również 
sama kilka utworów na organach, 
m. in. „Christus Vincit”. Mimo 
drobnego potknięcia utwór ten 
zabrzmiał naprawdę wyjątkowo, 
a jego podniosłość idealnie har-
monizowała z charakterem na-
szej świątyni. Kulminacja uczuć 
nastąpiła jednak dopiero przy 
utworach Anny German, które 
słuchacze znają doskonale z bi-
jącego rekordy popularności se-
rialu o tej artystce. Interpretacje 
Inny Kamarian były naprawdę 
godne podziwu. Jej skromność 
i wielki talent przypomniały po-
stać polskiej wokalistki, wywołu-
jąc dreszcze i łzy wzruszenia. Ze 
szczególnie ciepłym przyjęciem 
spotkał się chyba najpiękniejszy 

i najbardziej przejmujący utwór 
pt. „Człowieczy los”, na który 
publiczność zareagowała brawa-
mi jeszcze zanim ten się zaczął. 
Koncert zakończył się owacjami 
na stojąco. 

Anielskie śpiewy w bazylice

Inna Kamarian.

Publiczność nagrodziła występ artystek owacjami na stojąco.
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ZBIGNIEW LUBICZ-MISZEWSKI 

 W związku z obchodami 115. 
rocznicy otwarcia linii kolejowej 
Wrocław-Trzebnica, w sobotę 27 

lipca 2013 r. odbyła się w Trzeb-
nicy impreza zorganizowana dla 
mieszkańców Gminy Trzebnica, 
byłych pracowników PKP i tury-
stów. Głównymi organizatorami 
byli: Gmina Trzebnica, Sołectwo 

Węgrzynów oraz Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Trzebnickiej, 
a współorganizatorami: Trzeb-
nickie Centrum Kultury i Sportu 
i Zakład Gospodarki Komunal-
nej ERGO. W trakcie pierwszego 
inauguracyjnego spotkania „pa-
sjonatów” kolejki wąskotorowej 
zwołanego z inicjatywy Tomasza 
Łamasza, które odbyło się w sie-
dzibie TMZT, w trzebnickim ra-
tuszu 7 marca 2013 r., narodziła 
się idea rajdu trasą wąskotorów-
ki.

 27 lipca w sali kinowej Trzeb-
nickiego Centrum Kultury 
i Sportu o godz. 14.00 dr Janusz 
Gołaszewski – dyrektor Archi-
wum Państwowego we Wrocła-
wiu, autor książki o wąskotorowej 
kolejce wrocławsko-trzebnickiej 
wygłosił odczyt o historii naszej 
„Ciuchci”. Prezentacja multime-
dialna zgromadziła dużą gru-
pę entuzjastów. Już początko-
wy slajd zainteresował widzów, 
okazało się, że jedna z koncepcji 
ówczesnych niemieckich władz 
proponowała przeprowadzenie 
torów kolejki wąskotorowej bez-
pośrednio przy bazylice św. Ja-
dwigi. Po wykładzie burmistrz 
Gminy Trzebnica Marek Długo-
zima podziękował osobom, któ-
re przyczyniły się do organizacji 
obchodów „urodzin” ciuchci. Po 
obejrzeniu filmu o ostatnim kur-
sie kolejki wąskotorowej w 1991 
r. i wystawy fotografii dawnej ko-
lejki wąskotorowej przy wyjściu 
z sali kinowej (wystawa obecnie 
jest eksponowanana na trzebnic-
kim rynku), widzowie przeszli do 
„Parowozowni” – na teren stacji 
dawnej kolejki – „Trzebnica Gaj”, 
przy ul. Milickiej. Pan Andrzej 
Klauza, były pracownik PKP 
oprowadzał zgromadzonych po 
terenie parowozowni i objaśniał 
funkcję i przeznaczenie poszcze-
gólnych budynków. Wszyscy 
uczestnicy dostali od organizato-
rów specjalne okrągłe metalowe 
pamiątkowe znaczki – przypinki 
– przygotowane przez biuro pro-
mocji Urzędu Gminy i samoprzy-
lepne okolicznościowe znaczki 
wykonane przez Sylwestra Nowa-
kowskiego.

 Uczestnicy rajdu (ok. 60 osób) 
w bardzo upalny i gorący dzień 
wyruszyli ze stacji Trzebnica Gaj, 
trasą trzebnickiej kolejki wąsko-
torowej, by przez stację „Trzeb-
nica Zdrój” przejść do wzgórza 
„Wiszniak” koło Węgrzynowa. 
Po dojściu od ul. B. Chrobrego do 
miejsca gdzie na ul. Wrocławskiej 
przechodzi szlak Dużej Ścież-
ki św. Jadwigi od Kaplicznego 
Wzgórza, wędrowców zaskoczył 
widok wąwózu oczyszczone-
go z zarośli, krzewów i drzewek 
przez pana Józefa Woźniaka – by-
łego trzebnickiego kolejarza. Nie 
chce się wierzyć, że tą tytanicz-
ną pracę w tak krótkim czasie 
wykonało parę osób ręcznie, bez 
zaplecza technicznego i specja-
listycznego sprzętu! Na odcinku 
1,5 km powstała na obrzeżach 
Trzebnicy nowa, atrakcyjna trasa 

turystyczna! Po dojściu do drogi 
do Węgrzynowa wszyscy posilani 
co jakiś czas butelkami wody mi-
neralnej, dowożonymi przez kie-
rowcę burmistrza, doszli polnymi  
dróżkami, wśród pól dojrzewają-

cych kłosów zbóż, jabłoniowych 
sadów, miedzami pełnymi zapa-
chu polnych ziół i rumianków, do 
Węgrzynowa.

 Strudzeni rajdowicze zosta-

Po pierwszej części spotkania i obejrzeniu wystawy uczestnicy wyruszyli na 
Rajd.     

Wizyta w parowozowni, w pobliżu terenu stacji dawnej kolejki – „Trzebnica 
Gaj”.     

Trasę przemarszu przygotowali pracownicy gminnej spółki ERGO, Józef Woź-
niak, były pracownik kolejki  i trzebnicki przedsiębiorca Edward Cichosz. 
    

Pan  Tomasz Łamasz podczas wyprawy opowiadał historię wąskotorówki.

Chwila odpoczynku na trasie.  

Pomimo prac polowych mieszkańcy Węgrzynowa przygotowali pyszny poczę-
stunek.    

Pamiątkowe zdjęcie uczestników Rajdu i Pikniku w Węgrzynowie.

Dla najmłodszych przygotowano gry i zabawy. 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej



DR JANUSZ GOŁASZEWSKI 

 Czy to fantazja? Nie zupełnie, 
tak mogło bowiem stać się, gdy-
by udało się zrealizować plany 
z 1894 r. Ten wielce oryginalny 
projekt powstał z inicjatywy „Ko-
mitetu budowy tramwaju paro-
wego z Wrocławia do Trzebnicy”, 
powołanego głównie spośród 
członków magistratu Trzebnicy 
i innych osób, m.in. ziemiani-
na Hochmutha. Projekt popar-
ły ościenne powiaty wrocławski 
i milicki oraz lokalna finansjera.
Planowana kolejka miała umoż-
liwić wygodną podróż mieszkań-

com Wrocławia i Trzebnicy oraz 
mniejszych miejscowości poło-
żonych w okolicy. Linia służyłaby 
także młodzieży szkolnej, robot-
nikom i turystom, a także kura-
cjuszom, przybywającym coraz 
liczniej do Lasu Bukowego i do 

Zdroju Św. Jadwigi, jak nazywano 
wówczas dzielnicę uzdrowiskową 
w Trzebnicy. Autorzy projektu 
pamiętali także o pielgrzymach 
nawiedzających sanktuarium Św. 
Jadwigi, których liczbę szacowano 
na 7 tys. To niewiele w porówna-
niu z ponad 2,5 mln pasażerów, 
jakie miała rocznie przewozić 
planowana kolejka. Pociągi roz-
poczynałaby bieg we Wrocławiu 
na pl. Powstańców Wielkopol-
skich, następnie jadąc wzdłuż 
szosy rawickiej docierałyby do 
Trzebnicy. W obrębie Trzebnicy 
pociągi kontynuowałyby jazdę ul. 
Wrocławską i dalej obecną ul. ks. 
Bochenka, i docierałyby do placu 
przed bazyliką Św. Bartłomieja, 
gdzie planowano stację końco-
wą. W przyszłości projektowano 
przedłużenie torów do Prusic, 
gdzie linia łączyłaby się z Milicko-
-Żmigrodzką Kolejką Powiatową. 
Pociągi pasażerskie kursowałyby 
między Wrocławiem i Psarami 
co kwadrans i co pół godziny, 
natomiast między Wrocławiem 
i Trzebnicą raz na godzinę. Tabor 
kolejki składałby się z 8 parowych 
wagonów motorowych (tramwa-

jów) systemu Rowana, 3 parowo-
zów, 14 wagonów osobowych i 16 
wagonów towarowych.
 Niestety nie udało się zrealizo-
wać planowanej inwestycji, auto-
rom zabrakło determinacji, a mo-
że zwyciężył realizm. Wkrótce 
bowiem inicjatywę budowy połą-
czenia kolejowego według zmie-
nionej koncepcji, przejęła spółka 

komandytowa Schneege&Co, 
która zbudowała i eksploatowa-
ła od kilku lat Żmigrodzko-Mi-
licką Kolejkę Powiatową. A sam 
projekt pozostał ciekawym przy-
czynkiem do historii Trzebnicy 
w ostatniej dekadzie wieku pary 
i elektryczności. 

Trzebnicka 
ciuchcia 
przed bazyliką 

św. Bartłomieja

J.Gołaszewski
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li serdecznie przywitani przez 
panią sołtys Małgorzatę Kralkę 
i mieszkańców Węgrzynowa. Na 
polu pana Jerzego Grzegorka – na 
dużym stoku, łagodnie nachy-
lonym do zachodzącego słońca, 
udekorowanym barwnymi ak-
centami, balonikami, „babami” 
siedzącymi na kopcach siana 
i kartonową „ciuchcią”, czekały 
na rajdowiczów węgrzynowskie 
przysmaki przygotowane przez 
gospodynie – różnorodne ciasta 
z sezonowymi owocami. Praw-
dziwym kulinarnym hitem były 
ciasta drożdżowe ze śliwkami, 
wieloowocowy kompot, a także 
soki i owoce: czerwone porzecz-
ki, śliwki – węgierki – „specialite 
de la mason” (od nich pochodzi 
nazwa wioski) i brzoskwinie. Jed-
nym z przysmaków był wiejski 
chleb z wyśmienitym smalcem 
i małosolnymi ogórkami recep-
tury pani Stanisławy Piech, która 
z przyjemnością przygotowuje go 
na każdą wiejską zabawę. Kul-
minacyjnym punktem wieczoru 
było pieczenie kiełbasek przy du-
żym ognisku. 

 Pani sołtys przygotowała dla 
dzieci wiele zabaw i atrakcji, od-
były się konkursy z nagrodami 
ufundowanymi przez burmistrza, 
dzieci puszczały bańki mydlane, 
kolorowały kredą kartonowy wa-
gon doczepiony do lokomotywy. 
 Dzieciom wizażystki malowały 
twarze i zaplatały kolorowe war-
koczyki. Oprócz stołów i krzeseł, 
parasoli i namiotów, przydały 
się koce i maty, by uczestnicy bi-
wakowali na „łonie przyrody” 
– na dywanie z trawy. Pani soł-
tys i pracownicy TCKIS zadba-
li o profesjonalne nagłośnienie. 
Oświetlenie terenu biwaku po za-
chodzie słońca zapewniła Ochot-
nicza Straż Pożarna z Marcinowa, 
która z miejsca imprezy odjechała 
ostatnia, po zagaszeniu ogniska. 
Uczestnikom rajdu czas umilała 
muzyka odtwarzana przez didże-
ja. Atrakcją dla wszystkich był 
profesjonalny pokaz akcji gaśni-
czej straży pożarnej z Trzebni-
cy. Na polanie nagle „wybuchł” 
pożar – zapaliła się sterta gałęzi 
i siana.

 Dzieci wykrzykując numer 
straży pożarnej poprosiły komen-

danta Kazimierza Grabowskie-
go o pomoc w ugaszeniu ognia. 
Dzięki szybkiej, brawurowej 
reakcji strażaków pożar został 
ugaszony, a dzieci mogły nałożyć 
strażacki kask i usiąść w wozie 
strażackim. Wśród uczestników 
(ok. 100 osób), byli też wrocła-
wianie – małżeństwo z synami, 
zachwyceni byli pomysłem, orga-
nizacją i pięknym krajobrazem. 
O godz. 21.30 podstawiony był 
w Węgrzynowie autokar, który 
odwiózł uczestników do Trzebni-
cy.

 Z okazji rocznicy powstania 
kolejki wąskotorowej w Muzeum 
Regionalnym w ratuszu trzeb-
nickim w godz. 12-16 we wtorki, 
czwartki i soboty jest czynna wy-
stawa prezentująca zdjęcia, doku-
menty, wspomnienia i zachowane 
pamiątki związane z trzebnicką 
kolejką wąskotorową.

 Mieszkańcy Węgrzynowa i pa-
ni sołtys pierwszy raz na forum 
publicznym pokazali walory swo-
jej wioski i wyrazili gorące życze-
nie, by co roku kontynuować ten 
rajd i wzbogacać go o nowe atrak-
cje. Przydałaby się w Węgrzyno-
wie świetlica, plac zabaw, boisko 
sportowe i teren rekreacyjny 
przeznaczony do organizacji lo-
kalnych imprez (dożynki, zawody 
sportowe, imprezy artystyczne). 
Powinno się wykorzystać i pro-
mować naturalne walory wioski – 
wysokość 250 m.n.p.m, nieskażo-
ne środowisko, czyste powietrze, 
lessowe gleby, wokół naturalne 
lasy, lessowe wąwozy, starodrze-
wy: dęby, akacje, modrzewie, a w 
lasach jastrzębie, kruki, orły bie-
liki, sowy, sarny i dziki.

 Sołtys Węgrzynowa – Mał-
gorzata Kralka prosi by tą drogą 
przekazać serdeczne podzięko-
wanie wszystkim mieszkańcom 
Węgrzynowa, którzy  włączyli się 
w przygotowanie biwaku, organi-
zatorom rajdu i wszystkim rajdo-
wiczom, którzy mimo rekordo-
wego upału, odważyli się przebyć 
ten pionierski odcinek starej trasy 
kolejki wąskotorowej!

Foto. Sylwester Nowakowski

Ciuchcia – wspomnienie
Po Kocich Górach
w upalne sierpniowe noce
w zamglonym krajobrazie
w srebrzystej poświacie
widać czasem coś jakby pociąg
i dziwne postacie
a czasem nawet w biały dzień
przemyka po złotych torach
jakiś dziwny cień
ta, ta, ta, ta, ciuch, ciuch, ciuch,
to naszej Ciuchci chyba
jakiś duch!
i sapie i dudni i gwiżdże i prycha
i płacze i kwili, czasem 
cicho wzdycha…
przez pola przez łąki
przez wzgórza się pcha
gdzie ona, gdzie ona
gdzie ona tak gna?
ogniem bucha, parą syczy
to z Nadodrza Ciuchcia
pędzi do Trzebnicy!
Na dworcu Trzebnica-Zdrój
stary kolejarz
co duchów się nie boi
z lizakiem w dłoni
na peronie stoi
i choć na peronie nie ma
żadnego człowieka
on tu codziennie od rana
na swym posterunku czeka
proszę wsiadać, drzwi zamykać!
semafora nie dotykać!
Nocą w Trzebnicy-Zdroju
dzieją się jakieś cuda i czary
słychać kocią muzykę
i zakochane pary
nagle Księżyc w pełni
do pociągu wsiada
a z nim świetlików
cała gromada wpada
i świetlisty pociąg
zaczyna kurs nowy
do nieba lecieeeem kochani…
to jest kurs odlotowy!
a ten pociąg wąskotorowy
nie elektryczny, nie spalinowy
toż to prawdziwy
tramwaj parowy!
teraz już wszyscy
wiedzieć to muszą,
że nasza Ciuchcia kochana
to jest maszyna parowa
z kociogórską duszą!
 

W 115. rocznicę urodzin Ciuchci 
Zbigniew Lubicz-Miszewski

Wspólne ognisko kończące piknik.  

Jedna z wielu atrakcji pikniku: pokaz dla najmłodszych przygotowany przez 
Straż Pożarną.       

Sołtys Węgrzynowa Małgorzata Kralka bardzo ciepło przywitała wszystkich 
uczestników rajdu.  Następnie burmistrz podziękował wszystkim za uczestnic-
two w rajdzie, a w sposób szczególny Tomaszowi Łamaszowi i Danielowi Bucza-
kowi - pomysłodawcom wyprawy oraz sołtys i mieszkańcom wsi za wspaniałe 
przyjęcie.    

Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej



Kawałek domowego ciasta, prze-
jażdżka kucem, czy kiermasz 
z nagrodami to elementy, bez 
których trudno wyobrazić sobie 
Festyn Parafialny Bartłomiejki.
W tym roku czeka na nas kilka 
dodatkowych atrakcji, m.in.: wy-
stęp Krystyny Prońko, konkurs 
„Jaka to pieśń?”, czy wernisaż II 
Międzynarodowego Pleneru Pla-
stycznego. To wszystko 25 sierp-
nia na Placu Pielgrzymkowym 
przy Bazylice św. Jadwigi. 
 Na scenie tegorocznej edycji 
Festynu Bartłomiejki wystąpią 
lokalni artyści, m.in. kabareto-
wa grupa mimiczna Formacja 
DeFormacja, zespół Folk & Roll, 
oraz laureaci ubiegłorocznej edy-
cji Salwatoriańskiego Festiwalu 
Piosenki Religijnej „Pokochaj 
Miłość” - Ju & Mi Duet. Gwiazdą 
wieczoru będzie Krystyna Proń-
ko. 
- Festyn od lat ma charakter ro-
dzinny. Dlatego zapraszamy 
wszystkich. Wśród wielu atrakcji 
zarówno młodsi, jak i nieco starsi 
z pewnością znajdą coś dla sie-
bie. Wierzę, że takie świętowanie 
sprzyja integracji naszej parafial-
nej rodziny – mówi ks. Jerzy Ol-
szówska SDS, proboszcz parafii

pw. św. Bartłomieja Apostoła i św. 
Jadwigi Śl.
Gry i zabawy prowadzone przez 
animatorów, przejażdżki kucem, 
czy popularne „dmuchańce” to 
punkty programu przygotowane 
z myślą o najmłodszych. Star-
si będą mogli wykazać się m.in. 
w muzycznym konkursie: „Jaka 
to pieśń?”, przygotowanym na 
wzór popularnego teleturnieju 
“Jaka to melodia?”.
 Ponadto podczas festynu zo-
baczymy wernisaż II Międzyna-
rodowego Pleneru Plastycznego 
i poznamy laureatów konkursu 
fotograficznego „Pielgrzymowa-
nie wiary”. Przez cały czas czynne 
będą: kawiarenka z domowymi 
wypiekami, stoisko ze swojskim 
jadłem, a także  kiermasz połą-
czony z konkursem z nagrodami
Festyn rozpocznie się o godz. 
11.00 uroczystą Mszą św. odpu-
stową odprawioną pod przewod-
nictwem ks. Bartłomieja Króla 
SDS. Zebrane pieniądze będą 
przeznaczone na remont posadz-
ki w Bazylice. Od wielu lat współ-
organizatorem Festynu Parafial-
nego Bartłomiejki jest Gmina 
Trzebnica. 

ewe

Rodzinne Bartłomiejki
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 W dniu 27. 07. 2013 roku odbył 
się I Pieszy Rajd Szlakiem Kolej-
ki Wąskotorowej z Trzebnicy do 
Węgrzynowa, a po nim rodzinny 
piknik z udziałem uczestników 
rajdu i węgrzynowian. Byłam  
osobiście i mnie, mieszczucho-
wi wrocławskiemu (56 lat byłam 
wrocławianką, a od ubiegłego 
roku jestem trzebniczanką) bar-
dzo spodobała się ta impreza. 
Po ponad godzinnym marszu 
z trzebnickiego rynku, gdzie 
mieszkamy, dotarliśmy w końcu, 
po drodze w pełnym słońcu, do 
tej malowniczo położonej wioski. 
Mój mąż, który objął prowadze-
nie , widział nawet dwa jenoty. 
 Miejsce, gdzie odbywał się pik-
nik, to była skoszona łąka, z któ-
rej rozciągał się widok na górki 
– pagórki. Dla mnie, jako artyst-
ki, bardzo przyjemny dla oka. 
Przywitała nas bardzo serdecznie 
sołtys Węgrzynowa-Małgorza-
ta Kralka. Przybyliśmy z mężem 
zanim dotarli tam uczestnicy 
pieszego rajdu. Poczęstowano nas 
pysznym chlebem z wiejskim 
smalcem, ogórkami z kamionko-
wej beczułki i pysznymi ciastami 
(przede wszystkim z owocami) 
upieczonymi przez węgrzynow-

skie gospodynie. Po raz pierwszy 
w życiu jadłam kolorowy chleb, 
własnoręcznie upieczony. Był on 
tak przepyszny, że skusiłam się na 
kilka porcji. Spróbowałam rów-
nież kompotu w wielkiego gara, 
przygotowanego dla gości tej 
wspaniałej imprezy. Apetyt do-
pisał również uczestnikom rajdu, 
którzy po przejściu trasy szlakiem 
dawnej kolejki wąskotorowej do-
tarli na miejsce (ze starej Parowo-
zowni w Trzebnicy). Przodował 
burmistrz Marek Długozima, 
który bardzo serdecznie przywitał 
się ze mną i moim mężem. Widać 
było po mocnym, szczerym uści-
sku dłoni, że to prawy człowiek. 
Na festynie było wiele atrakcji 
dla dzieci i dorosłych: konkursy, 
w których nie było przegranych, 
wspólna zabawa rodziców z po-
ciechami, pokaz strażacki (pierw-
szy raz w życiu taki widziałam). 
Spotkania bliskich i znajomych 
umilała muzyka proponowa-
na przez DJ-a. A wieczorem, po 
pieczeniu kiełbasek przy dużym 
ognisku, jak już zrobiło się ciem-
no – rozpoczęła się na dobre za-
bawa. 
 Szczerze  żałowałam, że nie 

możemy z mężem zostać, ale nie 
mieliśmy własnego środka trans-
portu, a ostatni autobus (spe-
cjalnie wynajęty na tę okazję) 
odjeżdżał o 22. Idąc do autobusu 
dostrzegłam jeszcze błyskające 
w oddali światła dyskotekowe 
i słyszałam taneczna muzykę. 
 Szkoda, że ta piękna, plenero-
wa impreza odbyła się w tak nie-
fortunnym czasie (żniwa, zbiór 
wiśni), ale burmistrz w jej trakcie 
obiecał, że następny węgrzynow-
ski piknik połączony z rajdem 
szlakiem kolejki wąskotorowej, 
odbędzie się w przyszłym roku 
w czerwcu. Wtedy na pewno bę-
dzie więcej węgrzynowian i go-
ści. 
 Specjalne podziękowania nale-
żą się sołtys Węgrzynowa – Mał-
gorzacie Kralce, panu, który przy-
dźwigał beczułkę z małosolnymi 
ogórkami i paniom, które upiekły 
przepyszne ciasta i chleb okrasza-
ny następnie wiejskim smalcem. 
Do zobaczenia za rok, bo ja na 
pewno zdecyduję się na kolejną 
„drogę przez mękę”, by tym ra-
zem wziąć udział w rajdzie i ko-
lejnym węgrzynowskim pikniku. 
Muszę zdobyć dla córki, która 
sama piecze chleb, przepis na ten 
kolorowy, chlebowy rarytas. 

Anna 
(nazwisko do wiadomości redakcji) 

Ludzie listy piszą ... Węgrzynowskie rarytasy
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Trzebnica, jako pierwsze z miasto 
Dolnego Śląska może się poszczy-
cić pierwszą, koncepcyjną perfu-
merią dolnośląskiej sieci „nika-
drogerie”, w której prócz zakupu 
kosmetyków i perfum najlep-
szych światowych marek można 
także wykonać  szereg najwyższej 
jakości zabiegów kosmetycznych 
w nowocześnie zaaranżowanej 
przestrzeni oraz skorzystać z bez-
płatnej porady kosmetologa. 
Dlaczego właśnie w Trzebnicy?

W Trzebnicy mamy długie tra-
dycje, tu mamy rzeszę wiernych 
i życzliwych klientów, tu dyspo-
nujemy świetnym personelem, 
a przede wszystkim tutaj brako-
wało czegoś więcej niż tylko mar-
ketów i dyskontów. Brakowało 
perfumerii dla wymagających 
klientów oraz nowoczesnego ga-
binetu kosmetycznego.
Co klient może odnaleźć w perfume-
rii „nika”?

Przede wszystkim, niezmiennie 
od wielu lat,  może liczyć na fa-
chowe doradztwo w zakresie do-
boru odpowiedniego dla siebie 
kosmetyku. Klient ma także 100%  
gwarancję zakupu wyłącznie ory-
ginalnych perfum najlepszych 
światowych marek, ponieważ 
jesteśmy autoryzowanymi perfu-
meriami. W kwestii asortymentu 

chcemy klienta także mile zaska-
kiwać  unikatową ofertą. Począw-
szy od wyśmienitej, profesjonal-
nej marki pielęgnacyjnej PAYOT, 
poprzez mistrzowskie marki ma-
kijażowe jak: ARTDECO, PUPA, 
MAKE UP FACTORY, REVLON 
czy MISSLYN skończywszy na 
fryzjerskich markach takich jak 
CHI, OYSTER, JOHN FRIEDA 
czy akcesoriach marki SALLY 
HANSEN. Jako firma odpowie-
dzialna społecznie kładziemy 
duży nacisk na bezpieczne opa-
lanie –oferując znakomite pro-
dukty marki LANCASTER oraz 
wprowadzając do swojej oferty 
produkty naturalne jak aroma-
tyczne mydła NESTI DANTE 
i ACCA KAPPA czy też w 100% 
ekologiczne produkty pielęgna-
cyjne marek: FIGS & ROUGE 
i JOIK. 
Nie wyobrażamy sobie, aby zabra-
kło w naszej ofercie kosmetyków 
polskich producentów, choćby 
niedostępnej w marketach mar-
ki  DR IRENA ERIS, selektywnej 
AA PRESTIGE czy dermokosme-
tyków marki TOŁPA.
U nas także klient na bieżąco do-
wie się o nowościach kosmetycz-
nych oraz trendach w makijażu, 
może również skorzystać  z bez-
płatnego make-up’u, podczas 
odbywających się cyklicznie po-

kazów makijażu, wykonywanych 
przez profesjonalnych wizaży-
stów.
Podobno premiujecie zakupy upo-
minkami, próbkami, miniprodukta-
mi? 

Tak, zgadza się, każdy większy 
zakup jest premiowany. Nasze ga-
zetki promocyjne informują o do-
stępnych nowościach, specjal-
nych okazjach cenowych, a także 
o wspomnianych upominkach. To 
wartość dodana zakupów w na-
szych perfumeriach. Zdarza się, 
że niektóre upominki (zwłaszcza 
marek selektywnych) przewyż-
szają czasem swoją wartością sam 
produkt. Poza tym chciałbym też 
wyraźnie podkreślić, że jesteśmy 
atrakcyjni cenowo. Dotyczy to 
zarówno gabinetu kosmetyczne-
go jak i asortymentu perfumerii. 
Dokładamy wszelkich starań, 
aby nasi klienci mogli cieszyć się 
produktami najwyższej jakości, 
w atrakcyjnych cenach.
Czy Panowie znajdą w perfumerii 
„nika” coś dla siebie? 

Naturalnie. Podstawowe kosmety-
ki do golenia i po goleniu, szeroki 
wachlarz produktów pielęgnacyj-
nych z uwzględnieniem tzw. cer 
problemowych, szampony, aro-
matyczne żele pod prysznic, bo-
gatą ofertę perfum i dezodoran-

tów. Gabinet kosmetyczny oferuje 
także specjalne zabiegi wyłącznie 
dla mężczyzn. Panowie pojawiają 
się u nas również wtedy, gdy chcą 
zrobić bliskiej osobie atrakcyjny 
prezent. Aby ułatwić panom za-
kup prezentu, od czerwca wpro-
wadziliśmy do sprzedaży KAR-
TĘ PODARUNKOWĄ, dzięki 
której darczyńca nie musi się już 
martwić czy trafi w gusta obda-
rowanej, bo osoba obdarowana, 
może do wartości tej karty nabyć 
dowolną usługę kosmetyczną lub 
wybrany kosmetyk.
Niezwykle frapujące jest hasło rekla-
mowe Waszych gabinetów kosme-
tycznych: „spektakularne efekty za-
biegów kosmetycznych”.

Rzeczywiście interesujące, choć 
proste w swojej wymowie. Istotą 
dobrego zabiegu kosmetyczne-
go jest bowiem jego pozytywny, 
wyraźny efekt. Kładziemy więc 
nacisk na „efekt”, który osiągamy 
dzięki połączeniu dwóch elemen-
tów: preparatów kosmetycznych 
najlepszych światowych marek 
oraz wiedzy i doświadczenia ko-
smetologa, który ów zabieg wyko-
nuje. Nowoczesność i najwyższe 
rygory sanitarne to oczywiście 
u nas standard. 
Który z oferowanych w „nika” zabie-

gów wart jest szczególnej uwagi?

Z pewnością wszystkie pielęgna-
cyjne rytuały francuskiej marki 
PAYOT, klienci, którzy z nich ko-
rzystają  często opowiadają nam 
o tym, jak wychodząc po zabiegu 
są wręcz zaczepiani przez swo-
ich znajomych i sąsiadów, którzy 
nie mogą nadziwić się ich wy-
gładzonym i rozpromienionym 
twarzom. Warto też wyróżnić 
nasz zabieg z 30% kwasem ame-
rykańskiej marki IMAGE SKIN-
CARE, którego szczególną zaletą 
jest możliwość wykonywania go 
przez cały rok bez ograniczeń. 
Niezwykle ciekawą propozycją 
jest także gama niedrogich za-
biegów  antycellulitowych typu 
„body wrap” (owijanie ciała folią) 
wykonywanych przy użyciu czy-
stego kolagenu (o odpowiednim 
stężeniu). 
Reasumując, wszystkie z wyse-
lekcjonowanych i oferowanych 
przez nas zabiegów spełniają nasz 
cel nadrzędny, czyli „dają wyraź-
ne efekty”, teraz już tylko kwestia 
doboru właściwego zabiegu w sto-
sownym czasie, dla odpowiedniej 
cery w danym wieku. W tym celu 
pozostaje nam tylko serdecznie 
zaprosić do perfumerii „nika” na 
konsultacje u naszego kosmetolo-
ga.

Adres: 
„nika perfumerie” Trzebnica, 
ul. Daszyńskiego 67-69
Tel. (71)38 700 48, tel. 516 133 162

Wywiadu udzielił: Maciej Wieczorek

T E K S T  S P O N S O R O W A N Y

Perfumeria i salon kosmetyczny w jednym, 
Czyli nowe oblicze „NIKA PERFUMERII” w Trzebnicy

KRZYŻÓWKA

Rozwiązanie 

z numeru 11 
Nagrodę w wysokości 50 zł 

za rozwiązanie krzyżówki 
otrzymuje:  
Anna Iwańska 

Nagroda do odebrania 
w sekretariacie TCKiS.

KUPON KRZYŻÓWKOWY
dwutygodnika NR 12(35)

Osoby, które nadeślą lub 
dostarczą osobiście do re-
dakcji 
(TCKiS ul. Prusicka 12) 
rozwiązaną krzyżówkę 
wraz z załączonym 
kuponem, wezmą udział 
w losowaniu nagrody 
w wysokości 50 zł.

imię i nazwisko

telefon
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KINGA BAUMGART 

 Jako pierwsi swój mecz roze-
grali Zadymki Trzebnica, któ-
rzy 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 Młod-
szymi Wilkami. Nasza drużyna 
niemal przez cały mecz ambit-
nie 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 podwój-
ną zdobycz w punktach i zbiór-
kach, notując ich odpowiednio 17 
oraz 10.  

 B.C. Trzebnica swój mecz roze-
grali tego samego dnia, o godzi-
nie 14:15 we Wrocławiu, w Hali 
9 LO przy ul. Piotra Skargi 29/31.  
W ćwierćfinale 2. Ligi Trzeb-
niczanie podejmowali drużynę 
z Sobótki. Drużyny rozegrały pa-
sjonujące spotkanie, wyrównane 
od pierwszych minut meczu, aż 
po końcowy gwizdek sędziego. 
Nieoczekiwanie zawiódł lider 
naszej drużyny, Przemysław Te-
reniuk, który podczas 42 minut 
spędzonych na boisku, nie zdo-
był ani jednego punktu. W efek-
cie B.C. musiało uznać wyższość 
rywali. Ostatecznie spotkanie 
zakończyło się różnicą jednego 
punktu, 49:48, a jego najlepszym 
strzelcem został zawodnik Sobót-
ki, 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
nich drużyna Benefix. Słusznymi
okazały się obawy, iż nie będzie to 
łatwy mecz, bo nasza drużyna już 
po pierwszej kwarcie przegrywa-
ła 10 punktami. W pewnym mo-
mencie przewaga rywali sięgnęła 
aż 17 oczek. Zadymki za odrabia-
nie strat wzięli się w drugiej poło-
wie, 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 wyni-
kiem 57:47. Wartym odnotowania 
jest fakt, iż dwóch zawodników 
naszej drużyny zanotowało po-
dwójną zdobycz punktową. Grze-
gorz Krzysztofik uzyskał 12
punktów, a Bartosz Jaremkiewicz 
10. Najlepszym strzelcem spo-
tkania okazał się jednak zawod-
nik 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 dru-
żyn z naszego miasta, biorących 
udział w rozgrywkach Amator-
skiej Ligi Koszykówki WRONBA 
oraz ich wyniki z zakończonego 
już sezonu, możemy z optymi-
zmem patrzeć w przyszłość. Na 
pewno będzie komu kibicować 
i mamy nadzieję, że w kolejnym, 
38. już sezonie, będziemy którejś 
z naszych drużyn gratulować ty-
tułu mistrzowskiego.

Wyniki oraz składy drużyn
(liczba zdobytych punktów)
Zadymki Trzebnica – 
Młodsze Wilki – 42-39
Zadymki Trzebnica: Widurski 
Tomasz(0), Jaremkiewicz Barto-
sz(4), Omiecina Bartosz(17), Wi-
durski Arkadiusz(5), Krzysztofik
Grzegorz(6), Zarzeczny Marci-
n(2), Kozioł Paweł(6), Misiak 
Piotr(0), Szczepański Kamil(2).
Młodsze Wilki: Śnieżek Barto-
sz(9), Kubiak Michał(2), Kubiak 
Wojciech(15), Mikołajek Jan(6), 
Ziętek Marcin(4), Urbaniak Łu-
kasz(3).

B.C. Trzebnica – 
Sobótka – 48-49
B.C. Trzebnica: Tereniuk Prze-
mysław(0), Walczak Bartosz(9), 
Konopacki Bartłomiej(13), Po-
drygajło Kamil(10), Krupa Mi-
chał(6),  Podrygajło Bartłomie-
j(2), Zych Michał(8).
Sobótka: Soboń Mateusz(15), 
Jabłoński Mateusz(2), Merecki 
Jakub(4), Merecki Maciej(14), 
Wawrzaszek Jacek(5), Wiatr Pa-
weł(6), Murawski Paweł(5).

Zadymki Trzebnica – 
Benefix – 47-57
Zadymki Trzebnica: Widurski 
Tomasz(4), Jaremkiewicz Barto-
sz(10), Omiecina Bartosz(2), Wi-
durski Arkadiusz(6), Krzysztofik
Grzegorz(12), Zarzeczny Mar-
cin(4), Kozioł Paweł(7), Misiak 
Piotr(0), Szczepański Kamil(0), 
Jakusek Mateusz(2).
Benefix:  Łopater Marek(8), Bie-
lawski Tomasz(17), Bartosiak 
Krystian(12), Sułek Paweł(3), 
Szurko Wojciech(7), Bielawski 
Paweł(8), Banaś Paweł(2), Dora-
da Piotr(0).

Dwie trzebnickie drużyny przegrały w fazie play-off
Rozgrywki 37. sezonu Amatorskiej Ligi Koszykówki WRONBA przeniosły się na wyż-
szy 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. Każdy bowiem 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. 

KINGA BAUMGART 

 Od 7 lat w niewielkiej austriac-
kiej miejscowości Semmering 
odbywają się coroczne zawody 
24H. W tym roku termin wyści-
gu przypadł na 10/11 sierpnia. Do 
zawodów przystąpiło 400 rowe-
rzystów z 13 krajów, w tym kilku 
zawodników z Polski. Są to jedy-
ne takie zawody na świecie, gdzie 
zjazdowcy mają trasę i wyciągi 
dostępne przez całą dobę. Celem 
zawodów jest pokonanie trasy jak 
największą ilość razy w ciągu 24 
godzin. Biorący udział w zawo-
dach muszą wykazać się ogromną 
determinacją, siłą fizyczną a tak-
że psychiczną. Formuła samych 
zawodów jest prosta. Start odby-

wa się w sobotę o godzinie 12 na 
szczycie góry, a kończy się w nie-
dzielę o godzinie 12. Aby zostać 
sklasyfikowanym w wynikach
końcowych każdy zawodnik po 
godzinie 12 musi odbyć dodatko-
wo tak zwany „zjazd honorowy”. 
Biorący udział w wyścigu rowe-
rzyści mają do wyboru kilka ka-
tegorii. Najcięższą z nich jest ka-
tegoria SOLO. Jedna osoba przez 
cały czas musi jeździć nie mając 
możliwości wyjścia poza trasę lub 
strefę stacji wyciągu, na której 
znajduje się wszystko co potrze-
ba (bufet z jedzeniem i piciem, 
toalety, stacje serwisowe). Jedy-
nym zawodnikiem z Polski, który 
przystąpił do wyścigu w tej kate-
gorii był Trzebniczanin, Patryk 
Dawczak. Swoją przygodę z za-

wodami 24 godzinnymi rozpo-
czął w 2012 roku, kiedy to został 
pierwszym Polakiem biorącym 
w nich udział, zajmując przy tym 
3 miejsce. Ten doskonały wynik 
zmotywował Patryka do jeszcze 
cięższej pracy nad formą w tym 
roku. – Do zawodów w Semme-
ring przygotowywałem się przez 
okrągły rok, moje przygotowa-
nia polegały na jeździe rowerem 
szosowym jak i rowerze górskim. 
Treningi prowadziłem na torze 
pumptrack w oddalonych o kilka 
kilometrów od Trzebnicy, Pasiku-
rowicach – podsumował Patryk. 
Mimo wielomiesięcznych przy-
gotowań, naszemu zawodnikowi 
nie udało się powtórzyć sukcesu 
sprzed roku. Po 17 godzinach jaz-
dy, 100 odbytych zjazdach czyli 

320 pokonanych kilometrach, 
Patryk zmuszony był wycofać się 
z wyścigu z powodu poważnej 

kontuzji ręki. Ostatecznie zawody 
zakończył na 18. miejscu jako je-
dyny Polak w tej kategorii. 

Dawid na zawodach 24H w Semmering

EDYTA BĄK 

Poznańska drużyna była w dro-
dze na niedzielny mecz  1/16 fi-
nału  Pucharu Polski z Termalica 
Bruk-Bet. Dla zespołu, Trzebni-
ca była miastem-przystankiem, 
przed zgrupowaniem w Niecieczy 

pod Tarnowem. Tradycyjnie Lech 
zagościł w  Hotelu Trzebnica. 
Na stadionie Fair Play drużyna 
przeprowadziła godzinny, acz-
kolwiek intensywny trening pod 
bacznym okiem zespołu trener-
skiego w składzie: I trener Ma-
riusz Rumak, II trener Jerzy Cy-
rak i trener bramkarzy Dominik 

Kubiak. Zawodnicy Lecha byli 
pod dużym wrażeniem standardu 
trzebnickiego stadionu. Bardzo 
pochlebnie o obiekcie wyrażał się  
manager Lech Poznań Dariusz 
Motała . – Jest to nasza druga wi-
zyta w Trzebnicy. Miasto bardzo 
nam się podoba, gościliśmy u was 
w czerwcu w Hotelu Trzebnica 

i mieliśmy mały trening na tere-
nie kompleksu wypoczynkowego 
obok basenu – zwłaszcza las jest 
miejscem do dobrej zaprawy. Jeśli 
chodzi o stadion, to jesteśmy za-
skoczeni super warunkami. Mu-
rawa jest rewelacyjna! Myślę, że 
Trzebnica będzie naszym stałym 
miejscem treningu podczas wy-

jazdów na zgrupowania. Już 14 
września czeka nas ważny mecz 
z WKS Śląsk na stadionie miej-
skim we Wrocławiu i myślę, że 
wasz stadion będzie najlepszym 
miejscem treningu dla naszej 
drużyny – powiedział Panora-
mie.

Wicemistrzowie Polski w Trzebnicy 
W sobotę 17 sierpnia Trzebnica gościła drużynę piłkarską KKS Lech 
Poznań na stadionie Fair Play. Mistrzowie odwiedzili w tym roku po 
raz drugi Trzebnicę, ale po raz pierwszy trzebnicki stadion. Goście 
byli pod dużym wrażeniem naszego obiektu.

Trzebnicki rowerzysta, Patryk Dawczak w trakcie pokonywania trasy zjazdowej 
na zawodach 24h w Semmering w Austrii. 
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R E K L A M A

Aktywny senior
 Jak zatrzymać młodość i za-
dbać o zdrowie? Najprostsza 
odpowiedź jest najlepsza- bądź 
aktywny. Ćwiczyć można w każ-
dym wieku. Trzeba tylko mądrze 
dobierać rodzaj sportu do swoich 
możliwości. Przed rozpoczęciem 
ćwiczeń zapytaj lekarza lub fizjo-
terapeutę o ewentualne przeciw-
wskazania (np. ciężka choroba 
serca może uniemożliwiać podję-
cie wysiłku fizycznego).
 Od czego zacząć? Od porannej 
gimnastyki. Rano, zaraz po wsta-

niu z łóżka, przewietrz mieszka-
nie i poćwicz przez 5 – 10 minut. 
Stań w lekkim rozkroku, unieś 
w górę ramiona, zrób wdech. 
Opuszczając ramiona wydychaj 
powoli powietrze. Powtórz 3-4 
razy. Zacznij od krążeń dłońmi, 
następnie przedramionami i ca-
łymi ramionami. Zrób kilka de-
likatnych krążeń szyi. Usiądź na 
krześle i wykonaj kilka krążeń 
stopami, potem kolanami. Wy-
konaj kilka delikatnych skłonów. 
Jeżeli nie wiesz jak ćwiczyć po-
proś o instruktaż fizjoterapeutę
lub trenera personalnego. Możesz 
również zapisać się na specjalne 

zajęcia gimnastyki dla seniora.
Pamiętaj, że aktywność fizyczna
pomaga zwiększyć gęstość kości, 
zwiększyć pojemność płuc, prze-
ciwdziała osteoporozie, pozwala 
walczyć z chorobą niedokrwien-
ną serca, nadciśnieniem, depre-
sją, nerwicą i wieloma innymi 
schorzeniami.
 Jaka aktywność fizyczna jest
odpowiednia dla seniorów: gim-
nastyka, nordic walking, jazda na 
rowerze, ćwiczenia oddechowe, 
regularne spacery, a dla zaawan-
sowanych truchty i biegi. Znako-
mitym pomysłem jest zapisanie 
się na grupowe zajęcia gimna-

styczne.
 Ważne, by aktywność fizyczna
była regularna (najlepiej 3 razy 
w tygodniu, po około 40 minut). 
Istotny jest również właściwy 
strój i buty - muszą być wygodne 
i nie krępować ruchów. Po do-
brze wykonanych ćwiczeniach 
powinniśmy czuć się dobrze. 
Powinniśmy być zadowoleni, ale 
jednocześnie lekko zmęczeni. 
Sygnałem alarmowym jest ból, 
mdłości, uczucie dyskomfortu. 
Nie ma na co czekać. Zachęcamy 
do ubrania się w strój sportowy 
i rozpoczęcia ćwiczeń!
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KAMIL KWAŚNIAK  

Zagłębie II Lubin – Polonia 
Trzebnica
Na inaugurację sezonu 2013/2014 
w III lidze dolnośląsko-lubu-
skiej nasz zespół wybrał się do 
Lubinia. Po likwidacji młodej 
ekstraklasy to właśnie w naszej 
III lidze znalazł miejsce nowo 
utworzony zespół Zagłębia II, 
który zastąpił drużynę młodej 
ekstraklasy. Zespół od razu stał 
się jednym z głównych faworytów 
do wygrania całej III ligi i awan-
su o klasę wyżej. Wiadomo było 
też, że drużyna rezerw Zagłębia 
będzie się posiłkowała zawodni-
kami z ekstraklasy. To wszystko 
potwierdziło się 10.08.2013r. Na 
Stadionie Górniczym w Lubinie 
zdolna młodzież Zagłębia wspar-
ta kilkoma doświadczonymi za-
wodnikami z pierwszej drużyny 
od początku ruszyła do natarcia. 
Szybko stracone dwie bramki 
przez nasz zespół ustawiły całe 
spotkanie. Poloniści po stracie 
dwóch goli zaczęli grać nieźle. 
Mieliśmy swoje sytuacje, ale nie-
stety brakowało skuteczności. To 
zemściło się na naszych, którzy 
jeszcze przed przerwą stracili 
trzeciego gola. Zaraz po zmianie 
stron skutecznie wykonany przez 
lubinian rzut karny i było prak-
tycznie po meczu. W końcówce 
mądrze i konsekwentnie grający 
gospodarze skarcili trzebniczan 

jeszcze raz i mecz skończył się 
rezultatem 5-0 dla Zagłębia II.  
Wynik gorszy od gry. Jak pokaza-
ła również ostatnia kolejka, to nie 
Polonia była słaba tylko Zagłębie 
II takie mocne. Zespół miedzio-
wych pokonał w następnym spo-
tkaniu silną przecież Prochowi-
czankę, również 5-0.     

Polonia Trzebnica – Formacja 
Port 2000 Mostki
W Święto Wojska Polskiego nasza 
drużyna podejmowała na Stadio-
nie Miejskim FAIR PLAY ARE-
NA  Formację Port 2000 Mostki. 
To absolutny beniaminek III ligi. 
Wyjazd do Trzebnicy był dla tej 
drużyny historycznym, pierw-
szym na tym szczeblu rozgrywek. 
Nazwa zespołu dla wielu kibi-
ców jest na pewno anonimowa, 
za to zawodnicy tam grający już 
z pewnością nie. W tym bogatym 
klubie występuje np. bramkarz 
Łukasz Merda, który jeszcze trzy 
lata temu bronił bramki Cracovii 
w ekstraklasie. Grają tam rów-
nież: Tomasz Pawlak - były gracz 
Polaru Wrocław, czy Krzysztof 
Piosik - niegdyś zawodnik Groc-
linu Grodzisk Wlkp., czy Warty 
Poznań. Naszpikowana graczami 
o uznanych nazwiskach Forma-
cja nie ukrywała, że przyjechała 
po pewne trzy punkty do Trzeb-
nicy. Nasi gracze jednak popsuli 
im szyki. Spotkanie lepiej zaczęli 
goście którzy bramkę zdobyli na 

początku spotkania, ale później 
fenomenalnie bronił Emil Tryn-
da, który latem wrócił z wypoży-
czenia do Olimpi Kowary i sta-
nął tego dnia między słupkami 
naszej bramki. Nie pozwolił on 
na powiększenie prowadzenia 
przez gości, broniąc kilkukrotnie 
bardzo dobre okazję, jakie mie-
li przyjezdni. Na drugą połowę 
Polonia wyszła odmieniona. Za-
częliśmy dominować na boisku, 
czego efektem była bramka Ad-
riana Bergiera. Niestety tylko kil-
ka minut cieszyliśmy się z remisu. 
Wprowadzony chwilę wcześniej 
na boisko, wspomniany wyżej 
Krzysztof Piosik, podwyższył na 
2-1 dla Formacji. Biało-niebie-

skim przyszło drugi raz gonić 
wynik. Ambitnie grającym trzeb-
niczanom ta sztuka się udała. Na 
kwadrans przed końcem spotka-
nia w polu karnym gości faulo-
wany był Piotr Chodkiewicz. Do 
piłki ustawionej na jedenastym 
metrze podszedł Adrian Bergier 
i drugi raz tego dnia pokonał 
bramkarza gości Łukasza Merdę. 
Zrobiło się 2-2. Ostatnie 15 minut 
tego spotkania to istne boiskowe 
show. Obie drużyny wykreowa-
ły w tym fragmencie gry jeszcze 
po kilka znakomitych okazji, ale 
w rolach głównych znowu wystą-
pili bramkarze: Trynda i Merda, 
którzy ratowali swoje zespoły 
przed porażką. Wynik nie uległ 
już zmianie i licznie zgroma-
dzona na Stadionie Miejskim 
w Trzebnicy publiczność (700 
osób przyp. red.) mogła cieszyć 
się z pierwszego zdobytego w no-
wym sezonie punktu. O tym z jak 
dobrą drużyną graliśmy, niech 
świadczy fakt, iż ekipa z Mostek 
trzy dni później ograła Śląsk II 
Wrocław 3-0.

GKS Kobierzyce – Polonia 
Trzebnica
Po dobrym meczu z Formacją, 
trzy dni później biało-niebiescy, 
pełni wiary i nadziei w zwycię-
stwo wybrali się do Kobierzyc, 
na mecz z kolejnym beniamin-
kiem III ligi. GKS, podobnie jak 
Polonia, miał na swoim koncie 
punkt po dwóch kolejkach. Po 
raz pierwszy w tym sezonie to my 
lepiej rozpoczęliśmy spotkanie.  
Większa kultura gry, lepsze wy-
szkolenie techniczne, te wszyst-
kie argumenty były po naszej 
stronie. Niestety jednak, tak jak 
w poprzednich meczach, to my 
pierwsi straciliśmy bramkę, po 
strzale z 20. metrów i rykoszecie, 
który zmylił Emila Tryndę. Szyb-
ko udało nam się jednak wyrów-
nać, ale równie szybko stracili-

śmy kolejnego głupiego gola i do 
szatni schodziliśmy przegrywając 
1-2. W drugiej połowie czary go-
ryczy dopełniła czerwona kartka 
dla naszego obrońcy. W osła-
bieniu poloniści stracili kolejne 
dwie bramki, po katastrofalnych 
błędach w defensywie i zrobiło 
się 1-4. Dopiero wprowadzenie 
na boisko Sławomira Kołodzieja 
zmieniło obraz gry. Doświad-
czony pomocnik rozruszał naszą 
linię ofensywną. To po faulu na 
nim goście również musieli koń-
czyć mecz w dziesiątkę. Naszym 
udało się strzelić dwa gole. Jed-
nego Piotr Pająk, drugiego wspo-
mniany wyżej Kołodziej, jednak 
na wyrównanie zabrakło już nie-
stety czasu. Przegraliśmy 4-3. Ten 
wynik należy uznać za wysoce 
niezadawalający, tym bardziej, że 
byliśmy piłkarsko lepsi. 
Ogólnie podsumowując gramy 
poprawnie z przodu, strzela-
my bramki, ale za to wygląda-
my bardzo źle w obronie, tracąc 
jak do tej pory średnio prawie 
4 gole na mecz. Nie ma jednak 
póki co powodów do rozpaczy. 
Niedługo nasza defensywa zosta-
nie wzmocniona. Do gry wraca 
Dariusz Zalewski, a oprócz tego 
klub jest bliski pozyskania kolej-
nego doświadczonego defensora, 
ostatnio występującego w Motobi 
Bystrzyca Kąty Wrocławskie. 
W ciągu ośmiu dni nasza druży-
na rozegra trzy kolejne spotkania 
ligowe. Już jutro (24.08.2013r.) 
do Trzebnicy przyjeżdża Piast 
Karnin. Z tą drużyną po pro-
stu trzeba wygrać. Początek tego 
spotkania  na Stadionie Miejskim 
o godzinie 18:00. Później w śro-
dę (28.08.2013r.) nasi zmierzą 
się w Żarach z miejscowym Pro-
mieniem, a na koniec wakacji 
(31.08.2013r.) do Trzebnicy przy-
jedzie Piast Żmigród.

Polonia jeszcze bez zwycięstwa

Już tylko kilka dni dzie-
li kibiców w Trzebnicy 
i Żmigrodzie od historycz-
nego meczu. W sobotę, 
31.08.2013r. odbędą się 
derby powiatu trzebnic-
kiego, pomiędzy Polonią 
a Piastem.

Od ostatniego ligowego poje-
dynku Polonii z Piastem minęło 
ponad dziesięć lat! 13. kwietnia 
2003r., w ramach ligi okręgowej, 
trzebniczanie pokonali zespół ze 
Żmigrodu 1-0. Na koniec ówcze-
snego sezonu 2002/2003 biało-
-niebiescy awansowali do IV ligi 
dolnośląskiej. Od tamtego mo-
mentu, przez dziesięć sezonów, 

poloniści zawsze grali przynajm-
niej o jedną klasę rozgrywkową 
wyżej od żmigrodzian. Po wy-
graniu przez Piasta IV ligi dolno-
śląskiej, w sezonie 2012/2013 i po 
utrzymaniu się Polonii w III lidze, 
stało się jasne, że dojdzie wreszcie 
do pojedynku ligowego obydwu 
ekip z naszego regionu. Po raz 
pierwszy w ponad 60-letniej hi-
storii obu drużyn, spotkają się one 
na tak wysokim, trzecioligowym 
szczeblu rozgrywek. Pierwsze po 
ponad dekadzie derby, zostaną 
rozegrane na Stadionie Miejskim 
FAIR PLAY ARENA w Trzebnicy. 
Na to spotkanie nie trzeba nikogo 
szczególnie zapraszać. Zarówno 
kibice w Trzebnicy, jak i w Żmi-
grodzie, od początku rozgrywek 

sporo mówią o tym meczu, cze-
kając na niego z niecierpliwością. 
Na pewno piłkarze obu drużyn 
będą chcieli pokazać wyższość 
na boisku, wygrać i zadowolić 
swoich kibiców. Emocje i walka 
gwarantowane! My nie mieliby-
śmy nic przeciwko powtórzeniu 
wyniku z 2003r.  

TSSR POLONIA TRZEBNICA 
– MKS PIAST ŻMIGRÓD
31.08.2013r. Sobota, godzina 
17:00.
Stadion Miejski FAIR PLAY 
ARENA w Trzebnicy
6.kolejka III ligi dolnośląsko-lu-
buskiej, Sezon 2013/2014

Biało-niebiescy zanotowali nie najlepszy start w roz-
grywkach sezonu 2013/2014. W pierwszym spotkaniu 
przegrali z Zagłębiem II Lubin. W drugiej kolejce zre-
misowali z Formacją Port 2000 Mostki, a w ostatnią 
niedzielę lepsi od polonistów okazali się gracze GKS-u 
Kobierzyce.

W oczekiwaniu na derby Nowa drużyna dziewcząt!
W trzebnickim klubie powstaje 
kolejna nowa drużyna. Pierw-
szy w naszym mieście, zespół 
żeński! Zarząd TSSR Polonii 
postanowił wyjść naprzeciw co-
raz  większemu zainteresowaniu 
futbolem ze strony dziewcząt. 
Uformowana została drużyna 
z roczników 1998 i młodsze. Jest 
już zapisanych kilkanaście mło-
dych piłkarek! Trenerem grupy 
będzie Jakub Dmuch – również 
piłkarz pierwszej drużyny. Mło-
dziczki zostaną zgłoszone do Ligi 
Terenowej, gdzie grają już nasze 
dwie męskie drużyny. W siedzi-
bie klubu trwają jeszcze zapisy do 
zespołu. Serdecznie zapraszamy 
wszystkie dziewczyny, by spróbo-
wały swych sił w najpopularniej-
szej dziedzinie sportu!

Roszady 
Trenerskie
Łukasz Skórzewski został nowym 
trenerem Polonii II Trzebnica, 
która w sezonie 2013/2014  będzie 
występować we wrocławskiej kla-
sie B, w grupie X. Dotychczasowy 
kapitan i piłkarz drugiej drużyny 
postanowił odwiesić buty na ko-
łek i zająć się trenowaniem swo-
ich młodszych kolegów. 
Łukasz Skórzewski zastąpił na 
tym stanowisku Adriana Bergie-
ra, który teraz będzie szkolił dru-
żynę Orlików II. 
Adrian Bergier przejął z kolei 
schedę po Jakubie Dmuchu, który 
poprowadzi drużynę żeńską. 

Piłkarzom Polonii mimo walki w każ-
dym spotkaniu udało się wywalczyć 
tylko punkt.



NIERUCHOMOŚĆI
SPRZEDAM

MIESZKANIE w Trzebnicy przy ul. 
Wrocławskiej (nowe osiedle) na par-
terze, 57,5 m² z piwnicą, mieszkanie 
w pełni wyposażone (sprzęt AGD 
i meble), tel. 605 368 993.
MIESZKANIE w Trzebnicy przy ul. 
Św. Jadwigi na III piętrze, 49 m² w sta-
nie deweloperskim z miejscem par-
kingowym w garażu podziemnym, 
tel. 539 043 659.
MIESZKANIE 33 m² na I piętrze, 2 
pokoje w Trzebnicy przy ul. Bochenka.  
na przeciwko Bazyliki Św. Jadwigi, tel. 
608 872 563.
MIESZKANIE własnościowe w Trzeb-
nicy, 34 m², 2 pokoje, II piętro przy ul. 
Bochenka. Tel. 601 892 633.
MIESZKANIE 67m² w domu jedno-
rodzinnym w centrum Trzebnicy, cena 
275 tys.,  tel 502 826 516.
MIESZKANIE 77 m² na IV piętrze, 3 
pokoje – wyremontowane, w centrum 
Trzebnicy, 260 tys., tel. 667 672 204. 
DOM z lokalem usługowym w cen-
trum Trzebnicy, ekstra lokalizacja, 310 
m², cena 989.000, więcej informacji na 
vividdom.pl i pod nr 603 807 428.

DOM Księginice (Kobylice) nowy, 
działka 2020 m², dom 160 m², cicha 
okolica, piękne położenie, zbudowa-
ny z b. db. materiału do wykończenia. 
Cena 355 tys. zł. Trzebnica, nr tel. 794 
538 784.
DOM w Trzebnicy 4 pokoje, kuchnia, 
2 łazienki, ubikacje, taras, ogrzewanie 
elektryczne piec opałowy, centralne 
na węgiel, kominek. Działka 600m2. 
Dom gospodarczy z garażem, na pię-
trze 60m2 pomieszczenie do wykona-
nia mieszkania, doprowadzona woda, 
światło, domy ocieplone, tel. 694 627 
960.
DZIAŁKĘ budowlaną w Trzebnicy, 
o pow. 358m², na działce prąd, w uli-
cy woda, kanalizacja, wydane warunki 
zabudowy, mapka do celów projekto-
wych, tel.663 342 744 (po godz.17.).
DZIAŁKĘ Pilnie! Tanio!  Budowlana 15 
arów z mediami w Wiszni Małej. Bar-
dzo dobry dojazd, ul. Szkolna, lub za-
mienię działkę na mieszkanie w Trzeb-
nicy do II piętra. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 785-410-362.
DZIAŁKA budowlana w miejscowo-
ści Szczodre koło Długołęki. 3000 me-
trów 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 Dłu-
gołęce wszystkie szkoły (podstawów-
ka, gimnazjum i liceum). Cena 200 000 
zł do negocjacji,  tel.693 332 646.
DZIAŁKĘ rolną z możliwością zabu-
dowy, Trzebnica obręb Kobylice, 5 ha, 
tel. 512 471 588.
SKLEP Sprzedam dobrze prosperują-
cy sklep w Trzebnicy, tel 604 706 506.
LOKAL usługowo-handlowy w cen-
trum Trzebnicy, 54 m², cena 289.000,-, 
więcej informacji na vividdom.pl i pod 
nr 603 807 428.

WYNAJMĘ

MIESZKANIE 2-pokojowe w Trzeb-
nicy, 45m², 1 piętro w centrum miasta, 
tel. 608 364 791.
MIESZKANIE 3-pokojowe w Trzeb-
nicy, blisko centrum, w spokojnej oko-
licy, tel. 693 332 660 (po godz.17).
MIESZKANIE 3-pokojowe w Trzebnicy, 
w Rynku, na parterze. Tel. 693 332 646.
MIESZKANIE w Trzebnicy, 2-pokojo-
we, 47 m²  na IV piętrze tel. 502 640 940.
MIESZKANIE 2-pokojowe (47 m²) po 
remoncie w 2010 r., w centrum Trzebni-
cy (ul.Daszyńskiego), nr tel. 697 482 455.
MIESZKANIE 54 m², 2 pokoje z bal-
konem od strony parku na pierwszym 
piętrze (nad Galerią Kwiatów) przy ulicy 
Bochenka 26, tel. 607 930 580.

MIESZKANIE w Trzebnicy przy ul. 
Głowackiego, 2-pokojowe, 52 m², na 3 
piętrze. Tel. 664 608 225.
MIESZKANIE nowe w Trzebnicy 
ul. Korczaka (nowe osiedle Zdrój) na 
I piętrze, 47m2, w pełni wyposażone 
(sprzęt AGD i meble). Tel 693-220-512. 
KAWALERKĘ w centrum Trzebnicy 
przy ul. Daszyńskiego na 1 piętrze tel. 
790 558 208.
KAWALERKĘ o pow. 54 m² (po pod-
łodze) na III piętrze, na poddaszu przy 
ul. Bochenka 26 (nad Galerią Kwiatów) 
tel. 607 930 580.

ZAMIENIĘ

MIESZKANIE Zamienię mieszkanie 
37 m² przy ul. Żeromskiego w Trzeb-
nicy na 3 piętrze na większe z dopłatą. 
tel. 696 393 831.
MIESZKANIE komunalne 42m² na 
I pietrze na mniejsze, tel. 502 826 516.
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE, 
magazynek, piwnica okolice rynku. 
Trzebnica. Cena 300 zł tel. 609 088 871.

DAM PRACĘ
PRACA DODATKOWA firma zajmu-
jąca się działem odszkodowań, wy-
nagrodzenie prowizyjne, tel. 535 885 
885.
PRZEDSTAWICIEL W związku z two-
rzeniem się filii ubezpieczeń i pośred-
nictwa kredytowego poszukujemy 
przedstawicieli w małych miejscowo-
ściach z powiatu trzebnickiego-wy-
kształcenie minimum średnie, komu-
nikatywność, przyjazne nastawienie, 
mile widziani studenci lub osoby już 
pracujące, podstawowa obsługa kom-
putera, wynagrodzenie zależne od za-
angażowania, tel. 730 733 700.
UCZNIA Zatrudnię do sklepu meblo-
wego do przyuczenia zawodu, tel. 071 
714 24 56.
SEKRETARKĘ zatrudnię do biura na 
terenie Trzebnicy (mile widziana stu-
dentka studiów zaocznych). 
Zakres obowiązków: umawianie klien-
tów zgodnie z kalendarzem, spraw-
dzanie zdolności kredytowej klienta, 
-obliczanie składek ubezpieczenio-
wych, obsługa faksu, podstawowa 
obsługa komputera. Oferujemy: pra-
cę w miłej atmosferze, podstawę + 
prowizję, możliwość rozwoju. Osoby 
zainteresowane proszone są o prze-
słanie CV wraz ze zdjęciem na adres 
mailowy: trzebnica.rekrutacja@gmail.
com.
DORADCA KLIENTA Firma: SKA-
RABEUSZ sp z o.o, Trzebnica i okolice, 
Zadania: rozwój sprzedaży na wyzna-
czonym terenie, bezpośredni kontakt 
z klientem, praca w terenie, oczekiwa-
nia: doświadczenie w sprzedaży i ob-
słudze klienta, dobre umiejętności or-
ganizacyjne, komunikatywność, mile 
widziane osoby mające doświadcze-
nie w sprzedaży ubezpieczeń, kosme-
tyków. Oferujemy: wynagrodzenie 
prowizyjne wypłacane tygodniowo. 
Premię związaną z pozyskiwaniem 
klientów, telefon komórkowy z limi-
tem miesięcznym, tel. 797 230 253.
KELNERKĘ/A – BARMANKĘ/A do 
Restauracji w Księginicach przy ul. 
Trzebnickiej 55, wymagane bardzo 
dobre doświadczenie oraz miła apa-
rycja, tel. 609 981 771.

SZUKAM  PRACY
SPRZEDAWCA szuka pracy na tere-
nie Trzebnicy, tel. 797 253 276.
PRACA DORYWCZA Pan szuka pra-
cy dorywczej w Trzebnicy lub okolicy, 
tel. 693 598 581.
PRACOWNIK BIUROWY (księgo-
wość, sekretariat). Wykształcenie wyż-
sze, 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 tere-
nie Trzebnicy, tel. 601 525 420 (branża 
odzieżowa). 
TOKARZ z uprawnieniami CNC po-
dejmie pracę. Posiadam uprawnienia 
na wózki widłowe. Tel. 609 512 270. 
Proszę dzwonić po godz 15. 
PRACA FIZYCZNA Mężczyzna, 36 
lat, bez nałogów, wykształcenie tech-
niczne, kurs wózków widłowych, pra-
wo jazdy, spawanie MAG 135, dobra 
znajomość j. angielskiego, szuka pracy 
fizycznej na terenie powiatu trzebnic-
kiego lub wołowskiego. Kontakt: tel. 
783 835 181.
SPRZEDAWCA szuka pracy na terenie 
Trzebnicy, tel. 601 525 420.
SPRZEDAWCA szuka pracy na tere-
nie Trzebnicy, tel. 797 253 276.
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM tel. 
601 525 420.

FIRMA
TRANSPORTOWA

-samochody 
  do 3,5 tony,
  kraj i zagranica 
-przeprowadzki

Konkurencyjne ceny!

tel. 795 83 66 99

MIEJSCE POSTOJOWE 
na samochód w garażu przy ul. 
Św. Jadwigi 21 (nowy budynek) 
tel. 669 664 798

WYNAJMĘ
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OGŁOSZENIA DROBNE

W dniach od 23.08 do 13.09 2013 r. w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu prowadzony będzie nabór na 
bezpłatne zajęcia do następujących sekcji:

Ogłoszenie o naborze 
uczestników na zajęcia prowadzone w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu

DEKLARACJA               Sekcja  ......................................................................................................................

1. Imię i nazwisko dziecka .........................................................................................................,Wiek ..................

2. Nr telefonu ..........................................., Nazwa szkoły ......................................................................................

3. Adres mailowy ......................................................................................................................................................

4. Imię i nazwisko opiekuna ...................................................................................................................................

5. Adres .......................................................................................................................................................................

6. Nr tel. stacjonarnego ............................................, komórkowego ...................................................................

7.  Adres mailowy......................................................................................................................................................

      Podpis opiekuna  ......................................................................

▶ Skaczące Nutki
▶ Balet dla dzieci 
▶ Pracownia rozwoju 
   i aktywności twórczej
▶ Plastyka p. Hercuń
▶ Rękodzielnia

▶ Kabaret Formacja 
    deFormacja
▶ Taniec nowoczesny dla dzieci
▶ Gimnastyka korekcyjna 
   dla dzieci
▶ Klub szachowy

▶ Warsztaty fotograficzne
▶ Piłka nożna dziewcząt 
▶ Formacja taneczno-
    marszowa Mażoretki
▶ Akademia Śpiewu

casting
ogłasza: casting do sekcji  marszowo-tanecznej  
MAŻORETKI AIDA,
który odbędzie się w Hali Sportowej przy ul. Kościelnej 9 
w dniach 10.09 i 17.09 o godz. 16-17. 
Zapraszamy dziewczynki w wieku 8-11 lat. 
Obowiązuje strój sportowy. 

Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu          

PRZETARG
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Trzebnicy ul. Obornicka 1, tel. 71/312-04-05, www.smlwtrzebnica.pl ogłasza 
przetarg / licytacja ustna / na wynajem lokali użytkowych położonych w Trzebnicy przy:

1/ ul. Głowackiego 9, 
   o pow. 258,1 m², stawka wyjściowa / bez mediów / 9 zł m2 /m-c + VAT o godz. 1000 
2/ ul. Żołnierzy Września 29, 
   o pow. 102.10 m², stawka wyjściowa/ bez mediów / 8 zł /m-c + VAT o godz.1015 
3/ ul. Daszyńskiego 38,
    o pow. 95 m², stawka wyjściowa / bez mediów / 38 zł /m2 + VAT o godz. 1030         
4/ ul. Głowackiego 15,
   o pow. 131.20 m², stawka wyjściowa / bez mediów / 4 zł /m2 + VAT o godz. 1045

Przetargi odbędą się w biurze Spółdzielni w dniu 04.09.2013 r. 

Informujemy, że posiadamy DO SPRZEDAŻY lokal użytkowy przy ul. Obornickiej 41 H w Trzebni-
cy, o pow. 256 m2, cena wyjściowa brutto 700.000 zł. 

Wszystkich chętnych prosimy o wypełnienie deklaracji i dostarczenie ich do siedziby TCKiS 
przy ul. Prusickiej 12, 55-100 Trzebnica. 



KONIE MY LITLE PONY, konie są nowe, 
nie używane z opakowaniem. Zestaw 
1- Rarity, Magnet bold, Pinkie pie 21 zł., 
Zestaw 2- Wika, Zephyra 11 zł., Zestaw 
3- Wika, Olivia 11 zł., Zestaw 4- Wika, 
Rarity 12 zł., tel. 783 376 097.

PLECAK fioletowy usztywniany w ce-
nie 35 zł., tel 602 637 562

PLECAK “Winx - Club” za 20 zł., tel. 
602 637 562

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

ADIDASY NIKE rozm. 38, młodzie-
żowe, 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.

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

NOSIDEŁKO dla dziecka MAXI COSI 
„CABRIO”,  cena 200 zł do negocjacji. 
tel. 790 558 208

ŁÓŻECZKO używane Drewex z szu-
fladą i wyjmowanymi szczebelkami 
kolor ciemny dąb,wym 120 x 60 cm 
stan dobry- ślady ząbkowania na 
oparciu :) oraz wyposażenie: 1 mate-
rac kokos-pianka-gryka, 1 cienki ma-
teracyk z Ikei, 1 poduszka 55x40cm, 1 
kołdra 140 x70, 3 komplety pościeli, 
2 ochraniacze, 3 przescieradła całość: 
350 zł. Gratis pozytywka FisherPrice, 
tel. 669 884 999, Trzebnica

RAKIETĘ DO TENISA ARTENGO + 
piłeczka palantowa. cena 45 zł. tel 781 
572 155
BUTY NARCIARSKIE Lange TEAM 
8 BLACK LB95160 size 26,5 (jeżdżo-
ne jeden sezon). tel. 693 332 660, po 
godz. 17.
ŁÓŻKO sosnowe 1-osobowe z drabin-
ką, bez materaca, pod łóżkiem miejsce 
na zabawę, wym. 96 cm x 200 cm, wy-
sokość: 70 cm, Tel. 693 280 762.
ŁÓŻKO sosnowe 1-osobowe o wym. 
96 cm x 200 cm (używane), cena 199 
zł.  Tel. 693 280 762.
SOFA ROZKŁADANA TANIO! 2-
-osobowa, materiał kratka zielona ok. 
150cm szerokości. Używana, 50zł.
ŁAWKA, do jadalni bądź przedpokoju. 
Wymiary 140x70 cm, wysokość 90cm. 
Wykonano z prawdziwego drewna. 
Poduchy mają mocowania, aby się nie 
przesuwały. Pokrowce można zdjąć 
i wyprać (zamek błyskawiczny) aksa-
mit. Cena 40 zł, tel. 783 376 097.

SZAFKA szklana, stojąca, witrynowa 
oraz sofa trzyosobowa i dwa fotele, 
tel. 784 462 131.
ZLEWOZMYWAK Tanio, nowy, dwu-
komorowy biały emaliowany zlewo-
zmywak 80 cm. Cena 180 zł, tel. 785 
410 362.
WERSALKĘ w bardzo dobrym sta-
nie, Trzebnica, tel. 697 060 991. Kon-
takt Beata 501 384 165.
STÓŁ BILARDOWY dziecięcy w bar-
do dobrym stanie (z pełnym wyposa-
żeniem). Wymiary: wys.71cm, dł.122cm, 
szer.61cm. Cena 50 zł. Kontakt pod nu-
merem telefonu 691250669.

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

MERCEDES-BENZ 2200 cm3, 1976. 
Brak przeglądu i OC, na chodzie, wy-
maga poprawek. Cena 2300 zł Cze-
szów, tel. 783 335 066.

OPEL Astra-Kombi, rok prod. 2002, 
poj. 1400cm3, przebieg 182 tys km, 
klimatyzacja, telefon, elektr. szyby + 
lusterka + komplet kół zimowych, tel. 
694-216-036.
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 śred-
nica, 66 cm długość. Cena 100 zł. Tel. 
602 637 562.

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

OPONY MOTOCYKLOWE i do sku-
terów, różne wymiary, cena 50 zł/szt., 
tel. 530 920 663.

ROWERY / WÓZKI
SPRZEDAM

WÓZEK 3-funkcyjny /gondola, space-
rówka/nosidełko. Pokrowiec przeciw-
deszczowy, moskitiera, torba. Więcej 
zdjęć na stronie: www.sotal.pl/wozek,
cena 400 zł / tel. 783 376 097.

ROWER holenderski z silnikiem spali-
nowym-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.

ROWEREK STACJONARNY Mini 
BIKE 50 ULTRA fit. Cena 50 zł, tel 693 
086 229.

RÓŻNE
SPRZEDAM

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

CHODZIK interaktywny firmy Chicco 
z panelem z zabawkami. Standard do-
bry, cena 100 zł, tel. 663 277 000.
PIANINO UCRAINA, tel. 693 945 896.

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

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

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

TELEFON Nokia Asha 300 bez foli, 
wszystko w zestawie używany 7 dni 
bez rys, nie widać śladów użytkowni-
ka, cena 230 zł., tel. 509 092 635.
MONITOR do komputera 17” płaski, 
PHILIPS, stan bardzo dobry, cena 400 
zł, tel. 603 477 855.
KULA DYSKOTEKOWA, nowa. Śred-
nica 30 cm, Waga: 3.5 kg. Lustrzana 
kula obrotowa z płytkami szklanymi 
(10 x 10 mm) do montażu sufitowe-
go. Nowa w opakowaniu kosztuje ok. 
100zł. Ja sprzedaję bez opakowania za 
35 zł, tel. 783 376 097.

BONY PODARUNKOWE do Galerii 
Dominikańskiej. Tel. 792 288 849. 
PODRĘCZNIKI do IV kl., szkoła pod-
stawowa nr 2 w Trzebnicy, tel. 669 519 
131.
PODRĘCZNIKI do 1 klasy gimnazjum 
(gimnazjum nr 1 w Trzebnicy) cena za 
komplet 100 zł. Tel 797 25 32 76.
ROLKI rozmiar od 32 do 35, regulo-
wane, cena 40zł para, tel. 605 918 889.

ROLKI rozmiar od 35 do 38, regulowa-
ne dobrej firmy, do kompletu ochrania-
cze. Cena 40zł para. tel. 605 918 889.

OGŁOSZENIA DROBNE ZESTAW UBRAŃ dla chłopca w wie-
ku 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.

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.

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.

UBRANIA DZIEWCZĘCE w roz. 2-9 
lat, 8 zł za sztukę. Trzebnica, tel. 603 
283 075.

GARNITUR w rozmiarze 170/104/90 
w kolorze szarym wpadającym w gra-
natowy. Noszony tylko raz! Koszt 100zł, 
Kontakt Beata 501 384 165.
GARNITUR w rozmiarze 176/48/84 
w kolorze grafitowym. W dobrym sta-
nie, noszony raz! Koszt 100zł. Kontakt 
Beata 501 384 165.
KURTKA CIĄŻOWA rozmiar L, 
naprawdę zmieści się bardzo duży 
brzuch. Ciepła, nadaje się na późną je-
sień i zimę. Cena 80 zł., tel. 783 376 097.

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 le-
we, 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.

KUPIĘ
LODÓWKO-ZAMRAŻARKĘ o wy-
sokości od 120 cm do 150 cm, używa-
ną do 500 zł, tel. +48 728-487-189.

PRZYJMĘ

ROWER - damkę ( nie musi być gór-
ski) tel. 883 370 912.
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www.OSKAR GSM.pl

TELEFONY KOMÓRKOWE
CB RADIA . NAWIGACJE

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

PSS Społem 
w Trzebnicy posiada 
do wydzierżawienia 
następujące lokale:
a)  33m², ul.Jana Pawła II, 
na działalność biurową lub 
usługową

b) 44m², ul.Jana Pawła II, 
na działalność biurową lub 
usługową

Więcej informacji pod nr tel: 

71 312 09 36

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

Obornicka 41B Trzebnica

535 885 885

BIURO PODRÓŻY

Obornicka 41B Trzebnica

535 885 885
naj

le
ps

za
 oferta na ten sezon! 

WYPOŻYCZALNIA 
SPRZĘTU 

BUDOWLANEGO 
i OGRODNICZEGO 
--- GREEN ROBOT --- 

kosiarki, podkaszarki,
 glebogryzarki, wertykula-
tory, walce do trawy, opry-
skiwacze, pilarki, wiertnice 

i inny sprzęt ogrodniczy
Trzebnica/ul. Jędrzejowska 51

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

CHEMIA 
z NIEMIEC

 Trzebnica
ul. Polna 19a

    tel. 71 738 23 32

             604 713 173
zapraszamy

SKUPUJĘ 
markową 
ODZIEŻ

- DAMSKĄ
- MĘSKĄ 
- DZIECIĘCĄ

tel. 605 115 640

����������
�����������������

WYPOŻYCZALNIA 
MASZYN

i NARZĘDZI 
BUDOWLANYCH
----- ROBOT -----

rusztowania,
młoty wyburzeniowe,

 zagęszczarki, agregaty, 
drabiny i inne...

Trzebnica/ul. Jędrzejowska 51

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

SKLEP OGRODNICZY

U MIODZIA
55-100 Trzebnica, 

ul. Kwiatowa 1
tel. 669-822-309

tel. 601-074-413

floks@wp.pl

 
  E-PALENIE    www.bills.pl 
gwarancja cen producenta autoryzowany przedstawiciel 

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

e-pap. od  49 zł liquid 10 ml od   8,99 zł 
elektr. nabijarki do tytoniu  129 zł  149 zł
Możliwość sprowadzenia każdego towaru z naszej strony www.

zapraszamy codziennie w godz. 8-20 

RZUĆ PALENIE!!!

  PROMOCJA: 

kiosk BRICOMARCHE

SALON  kosmetyczno-fryzjerski
UZURI

MASAŻ PRÓŻNIOWY
- rewolucja 
   w odchudzaniu 
   i walce z cellulitem

LASER sPTF+
- fotoepilacja
- zamykanie naczynek
- fotoodmładzanie...

IDEALNA FRYZURA / DOSKONAŁE PAZNOKCIE / PERFEKCYJNY MAKIJAŻ

tel.  73 10 60 242  
       88 88 44 530Rynek 8 (okrąglak)  Trzebnica

SKLEP 
ROWEROWY

.SERWIS

.AKCESORIA

- przeglądy
- regulacje
- składanie  rowerów

tel. 668 983 668
Trzebnica, ul. Obornicka 41d

 
  

KOLEKTORY SŁONECZNE

        45 %     dotacji !
          Bezpłatne doradztwo techniczne

                                          tel. 606 644 111

PIEROGOWO 

DOMOWE PIEROGI 
ręcznie robione!

ul. Witosa 2 /przy postoju TAXI

tel. 693-789-219
również NA WYNOS

ruskie 10 szt. 9,5 zł

z mięsem 10 szt. 10,5 zł

ze szpinakiem 10 szt. 9,5 zł

z owocami 10 szt. 10,5 zł

                           i nie tylko...

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.

www.ditbicycles.pl

WYCIECZKA 
DO LWOWA

W programie: zwiedzanie 
Lwowa i okolic. 

11 paźdz. – 14 paźdz 2013

Koszt: 699 zł
Organizator: 

Alditur - Aldona Komur
 www.alditur.dobrastronka.pl

telefon 600 655 033 
a.komur@wp.pl

aldona.komur@gmail.com

CHCESZ NI(E-) PALIĆ ?
ul. WITOSA 16 (Obok Urzędu Miasta / Stary Zegarmistrz)

UWAGA PROMOCJA!!!    Przy zakupie olejków objętych 
promocją NAPÓJ ENERGETYCZNY MILD gratis!!!

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
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