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Dziękowaliśmy za plony

W

tym roku przedstawiciele całej gminy
dziękowali za plony w
sołectwie Brzyków. Był to najważniejszy dzień dla gminnych
wsi, w którym uczczono trud pracy rolnika. Już od rogatek miasta
Trzebnicy witały gości pięknie
przystrojone posesje, zapraszające na wielką uroczystość w sołectwie. Starostą tegorocznych
dożynek był Henryk Niedźwiedź,
natomiast starościną Magdalena
Winkler, a gospodarzem święta
był sołtys Brzykowa - Tadeusz
Cepiel oraz burmistrz Marek
Długozima. W tym roku aż 28 sołectw przygotowało wieńce, a 13
wiosek oryginalne kramiki dożynkowe. W kategorii najładniejszy wieniec zwyciężyły Jaźwiny
przed Brochocinem, a na trzecim
miejscu uplasował się Głuchów
Górny. W klasyfikacji kramików
dożynkowych wygrał Brzyków.
Kuźniczysko zajęło drugie miejsce, a trzecie Głuchów Górny.
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Trzebnickie Centrum Medyczne
„Zdrój” poszerza swoją ofertę.
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OGŁOSZENIA PRACA
PRACOWNIK
ADMINISTRACYJNY

Przyjmę do pracy PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO
Miejsce pracy Zawonia.
Wymagane m.in.:
- wysoka motywacja do pracy
- doświadczenie
w obsłudze biura
- wykształcenie
minimum średnie
- dobra znajomość
języka angielskiego
- komunikatywność,
rzetelność,
- bardzo dobra znajomość
Pakietu Microsoft Office
-mile widziana znajomość
programów graficznych
oraz doświadczenie
w tworzeniu wizerunku firmy
(tworzenie katalogu,
ulotek itp.)
- prawo jazdy kat. B
Kontakt: 602-612-158

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebnicy

OPIEKUNA KLIENTA

Przyjmę do pracy
OPIEKUNA KLIENTA
STAŁEGO- DOSTAWCĘ
Miejsce pracy -Zawonia.
Wymagane m.in.:
- prawo jazdy kat. B
- doświadczenie
w obsłudze klienta
- komunikatywność,
dyspozycyjność,
wykształcenie średnie

Zapraszamy dzieci w wieku 6-12 lat do wykonania pracy plastycznej w formacie A4 wykonane
techniką rysunku lub malarstwa, temat to wspomnienia z tegorocznych wakacji: widok, wydarzenie,
pogoda lub inne…
W konkursie do wygrania są atrakcyjne nagrody!!!
Prace należy składać do 30 września
do Działu dla Dzieci.
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi
3 października o godz. 16.00.

Kontakt: 602-612-158

Leśna 5 Trzebnica

Godziny otwarcia:

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

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

ul.

Teraz WODA OGNISTA w niższej cenie ;)

trzebnica.pl | facebook.com/trzebnica
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Deptak w budowie

Ulica Daszyńskiego została zamknięta, rozpoczęły się bowiem
prace przy budowie deptaka. Wykonawcą zadania jest Firma
Usługowo-Handlowa Maciej Dobosz z Krzepic. W zawiązku z
nową inwestycją pojawiła się także nowa organizacja ruchu, która
w pierwszych dniach obowiązywania wprowadziła sporo zamieszania wśród kierowców.
W zakres prac remontowych
wejdą: kompleksowy remont nawierzchni wraz z siecią kanalizacyjną i wodną, montaż nowego
oznakowana, oświetlenia, a także
aranżacja zieleni, ławeczek oraz
koszy na śmieci. W pierwszym
etapie prac przy budowie deptaka
przebudowany zostanie odcinek
od ul. Polnej do ul. Obrońców Pokoju. Zgodnie z harmonogramem
ma się zakończyć do 30 listopada
2013 r. Z tym zadaniem wiąże się
też wykonanie parkingu przy ul.
Polnej, który zrekompensuje brak
miejsc parkingowych na przebudowanej ulicy Daszyńskiego. Etap
drugi to remont od ul. Obrońców
Pokoju do ul. Matejki. Wszystkie
prace zakończą się do kwietnia
2014. Koszt inwestycji to ok 3 mln
zł. Większa część środków 1 mln
850 tys zł. pochodzi z dofinansowania w ramach projektu RPO
WD pn. „Rewitalizacja ulicy I.
Daszyńskiego w Trzebnicy.”

zana do utrzymania trwałości tego
projektu przez 5 lat po zakończeniu inwestycji. Jeśli ruch zostanie
przywrócony gmina bedzi musiał
zwrócić dofinansowanie.
W internecie nie tak dawno pojawiła się strona „NIE dla deptaka i zmiany organizacji ruchu w
Trzebnicy”, na której wypowiadają się głównie zdeklarowani
przeciwnicy, choć pojawiają się
tam także głosy kontrujące. Nie
wiadomo jednak, kto jest autorem
strony. Reklamuje się tam jednak
gazeta NOWa zachęcając do czytania swoich artykułów, dość mocno
angażuje się w dyskusje sam poseł.
Jednak gros osób popiera pomysł
budowy deptaka. - Nie ukrywajmy
sam rynek i jego otoczenie nie są
zbyt ciekawe. A ulica Daszyńskiego jest obskurna. Taki ciąg pieszy
mógłby poprawić wizerunek tego
miejsca. A już wejście przeciśnięcie się z wózkiem po chodniku i
przejście na drugą stronę graniczyło z cudem – podkreśla Iwona,
mama czteroletniego Michasia.
Żadnego zdania na ten temat nie
ma pan Henryk. - Mnie tam jest
wszystko jedno. Jak będzie, to będzie, a jak nie – to też dobrze. Cała
awantura o kilkaset metrów deptaka bardzo mnie śmieszy. Innych
problemów nie ma? - dopytuje.

Kto na nie?
Nie wszyscy jednak są zwolennikami tej inwestycji. Wśród osób,
którym nie podoba się pomysł
są - poseł Marek Łapiński, starosta Robert Adach, klub radnych
„Trzebnica ponad podziałami”
oraz Mirosław Marzec z Trzebnickiego Stowarzyszenia Kupców.
2 września w biurze poselskim
podpisali oni deklarację, w której
zapewniają, że po wyborach samorządowych przywrócą ograniczony ruch samochodowy na ul.
Daszyńskiego.
Warto jednak w tym miejscu dodać, że gmina na to zadanie dofinansowanie z UE i jest zobowiąR
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Zmiany w ruchu
Zamknięcie ulicy Daszyńskiego
wprowadziło niemałe zamieszanie
wśród kierowców, którzy powoli
przyzwyczajają się do zaistniałych zmian. Przypomnijmy. Najważniejsze zmiany w organizacji
ruchu to: wyłączenie ul. Daszyńskiego - od skrzyżowania z ul.
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Zmiana organizacji ruchu w pobliżu ulicy Daszyńskiego

Sienkiewicza do skrzyżowania
z ul. Obrońców Pokoju. Kolejny
ważny punkt to ulica 9 Maja, która
teraz stała się ulicą jednokierunkową. Ruch odbywa się tylko od
ul. Kościelnej do ul. Św. Jadwigi.
(Do tej pory mogliśmy też jeździć
w przeciwnym kierunku). I to właśnie w tym miejscu najwięcej kierowców popełnia błędy, wynikające, pewnie nie tyle z gapiostwa, co
z jazdy bazującej na przyzwyczajeniach.
I kolejne strategiczne miejsce - ul.
Kościelna, która pozostaje jednokierunkowa, ale na dwóch rożnych
odcinkach. Od ul. Sienkiewicza do
ul. Obrońców Pokoju kierunek
ruchu został odwrócony.! Zmiany
w ruchu na pewno w początkowej
fazie ich wprowadzenia były dla
kierowców nie lada wyzwaniem,
jednak już po tygodniu można
stwierdzić, że liczba incydentów
związanych z pomyłkami kierowców jest sporadyczna. - Niestety
sama pierwszego dnia pojechałam
pod prąd. Dopiero później zorientowałam się, że coś mi nie gra i
jadący z naprzeciwka dziwnie mi
się przyglądają – mówi Jolanta,
pracownica firmy znajdującej się
przy ul. Milickiej. - Od wielu lat
przemierzam autem tę samą drogę
i po prostu pojechałam na pamięć
– przyznaje.
Nie obserwujemy już nerwowych
gestów pukania w czoło, nie słyszymy klaksonów. Przypomnijmy
również, że częścią nowego układu ruchu jest odremontowana ulica Żołnierzy Września, która jest
obecnie dwukierunkowa i którą
z centrum można w łatwy sposób
przedostać się w kierunku wyjazdu na Oborniki.
[seb]

NASZ KOMENTARZ
Dziwi trochę fakt, że dyskusja
dotycząca deptaka rozpoczęła się w
momencie podjęcia uchwały w tej
sprawie. Wcześniej mówiono o tej
inwestycji wielokrotnie, nikt wówczas nie podnosił sprzeciwu. Teraz
natomiast – im bardziej zaawansowana inwestycja, tym protesty coraz
mocniejsze. Co prawda stronę w
internecie „polubiło” nieco ponad
300 osób, ale pamiętajmy o tym, że
miasto Trzebnica to ponad 12 tysięcy mieszkańców, cała zaś gmina to
ponad 22 tysiące.
Dziś największymi przeciwnikami deptaka zdają się być poseł, starosta i opozycyjni radni. Co dziwne,
w jednym z archiwalnych numerów
NOWej (z 2012 roku) udało nam się
odnaleźć taki oto tekst: Inna sprawa, że budowa deptaka pojawiała się
już od ładnych paru lat. Jako pierwszy z taką propozycję (pisownia oryginalna) wyszedł jeszcze w 1994 r.
ówczesny radny Marek Łapiński, ale
wtedy o inicjatywie młodego radnego mówiło się w kategorii „mrzonek
młodego pokolenia”. Teraz pojawia
się realna szansa na zrealizowanie
tej inwestycji. Deptak ma powstać
na ul. Ignacego Daszyńskiego, od
ul. Polnej do Jana Matejki.
Co prawda już w trakcie wyborów w
2006 roku zmienił nieco koncepcję
z deptaka na pieszą promenadę, jednak sens pozostał ten sam – ograniczenie ruchu.
Pierwotny pomysł, jak się okazuje wszedł w życie, ale za sprawą
uporu burmistrza Długozimy. A
co robi poseł? Cieszy się z tego? Jest
dumny? Nie, skądże znowu. Poseł
wraz z grupą kilku osób protestuje
przeciwko … tej inicjatywie. Podpisuje deklaracje, w której zapewnia,
że po wyborach samorządowych w
2014 roku autorzy pisma przywrócą ograniczony ruch samochodowy
na ulicy Ignacego Daszyńskiego w
Trzebnicy. Ba! Podpisujący się pod

tym dokumentem nie piszą w trybie przypuszczającym – że w przypadku wygrania wyborów, że jeśli
im się uda dojść do władzy, że w
razie sukcesu wyborczego zmienią
zasady na Daszyńskiego. Podpisujący dali jasny przekaz wszystkim
wyborcom – my wygramy, dojdziemy do władzy, odniesiemy sukces.
Zmienimy, zrobimy, zdecydujemy,
urządzimy wszystko na nowo.
W deklaracji sugerują także, że zamknięcie tej ulicy i związana z nim
zmiana organizacji ruchu w całym
mieście może doprowadzić do likwidacji wielu drobnych przedsiębiorstw, a co za tym idzie miejsc
pracy.
Tymczasem w Gazecie Wyborczej z 5 lipca tego roku czytamy, że
właśnie stworzenie stref pieszych
jest dla handlu korzystne. Cyt. za
GW […] „Badanie wykonane w
Strasbourgu wskazało, że centrum
miasta po wprowadzeniu strefy pieszej i usunięciu ruchu tranzytowego
obroty sklepów wzrosły o ponad
30 procent przy niezmienionej powierzchni sprzedaży.[...]”
Co to oznacza? To, że dziś uprawiany jest w Trzebnicy populizm. Tylko
i wyłącznie. I to w najczystszej jego
formie. Zarówno przez niezależne
gazety związane z PO, jak też samych przedstawicieli tej partii i ich
zwolenników.
Jak widać więc, niektórzy już
ruszyli z bloków startowych do nowego rozdania wyborczego w 2014
roku. Miejmy nadzieję, że nie będzie
to jedynie zwykły falstart.
Natomiast autorom pisma – deklaracji dedykujemy taki oto cytat
- „Pycha kroczy przed upadkiem, a
wyniosłość ducha przed ruiną.”

Redakcja
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Nowe śmieciarki w mieście
SEBASTIAN HAWRYLISZYN

Nowy system zarządzania odpadami powoli zaczyna wchodzić
na odpowiednie tory funkcjonowania. Widocznym efektem jest
zmniejszenie ilości zalegających
śmieci, w czym zapewne pomogło pojawienie się nowych gminnych śmieciarek.
Dwa nowoczesne wozy DAF
znalazły się na wyposażeniu
Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej ERGO SP. Z
O.O, który jest wraz z przedsiębiorstwem Gansewinkel Dolny
Śląsk Sp. z o.o. odpowiedzialny za
zbiórkę odpadów komunalnych
na terenie gminy.
Nowe śmieciarki to jedne z nowocześniejszych tego typu po-

jazdów. Pierwszy z nich wyposażony jest w HDS (hydrauliczny
dźwig samochodowy), służący
do opróżniania dużych pojemników na śmieci, zwanych potocznie dzwonami. Warto tutaj
wspomnieć o kilku szczegółach
technicznych, które zobrazują
funkcjonalność nowego sprzętu:
wysięg ramiona HDSu: od 2,15
do 10 metrów, udźwig od 5900
kilogramów w pozycji minimalnego wysięgu do 1210 przy maksymalnym wysięgu, hak posiada
udźwig 8000 kilogramów. Wbudowany jest również elektryczny system zabezpieczenia przed
przeciążeniem, a cały sprzęt sterowany jest radiowo. Kąt obrotu
to 360 stopni. Skrzynie do składowania odpadów mają pojemność
20 metrów sześciennych, oraz są

Zakupione śmieciarki są nowoczesne. Włodarze, przedstawiciele Ergo i pracownicy wysypiska z ciekawością oglądali nowy sprzęt.
R
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wyposażone w mechanizm liniowo-płytowy zgniatania, zwany
również szufladkowym. Stopień
zagęszczania odpadów automatycznie ustawiony jest na 1/5
jednak istnieje możliwość jego
regulacji, to jest zwiększenia w
zależności od potrzeby i przewożonych odpadów. Śmieciarki te
przystosowane są do obsługi kubłów o pojemności od 60 do 1100
litrów. Czas opróżniania to odpowiednio 8 i 11 sekund. Pojazdy
mają specjalne czujniki zamontowane w stopniach dla ładowaczy.
Gdy znajdują się na nich ludzie,
system automatycznie ogranicza
prędkość do 30 km/h i uniemożliwia cofanie.

Nowy sprzęt przyspieszy prace przy odbiorze śmieci z terenu gminy.

W związku zakupem nowego
sprzętu zmienią się dni selektywnej zbiórki śmieci. Jak dowiedzieliśmy się od prezesa Ergo Rafała
Jarosa, śmieci na terenach miejskich w zabudowie wielorodzinnej (od siedmiu rodzin wzwyż),
oraz tam gdzie zabudowa terenu nie pozwala na postawienie
odpowiedniej wielkości koszy,
będą odbierane cotygodniowo.
Na terenach wiejskich oraz w
mieście, w domach jednorodzinnych zbiórka odbywać będzie się
na dotychczasowych zasadach,
jednak nie będą to terminy jednodniowe jak było do tej pory. Dzień wyznaczony w kalendarzu
zbiórki jest pierwszym dniem, w
którym operator może odebrać
nieczystości, jednak ze względu
na ich ilość, zbiórka może przeciągnąć się w czasie, nie ma jednak obawy, że ktoś zostanie zapo-

mniany. Z tego również miejsca
proszę mieszkańców, by śmieci
pakowali do odpowiednich worków, co znacznie ułatwi nam prace przy ich odbiorze – zaapelował
prezes Ergo Rafał Jaros. - Powoli
następuje stabilizacja, a ludzie
przyzwyczajają się do nowego
systemu. Przewidujemy również,
że ilość odpadów będzie stopniowo się zmniejszać. Mieszkańcy,
gdy już pozbędą się tego co zalega
w ich piwnicach, zaczną produkować śmieci na stabilnym poziomie - dodał.
Jak wygląda nowy system w
liczbach? Na blisko 23 tysiące
mieszkańców naszej gminy swoje deklaracje złożyło nieco ponad
20 tys., co daje 87% całości. - To
pokaźna liczba - mówi Szczepan
Gurboda, naczelnik Wydziału
Rolnictwa i Ochrony środowiska,
-Wciąż jednak liczymy na dekla-
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racje niezdeklarowanych. Warto
również zwrócić uwagę na fakt,
że tylko 903 mieszkańców nie
zdecydowało się na selektywną
zbiórkę odpadów, oddając śmieci
zmieszane – podkreśla.
Komentarz
Dzięki zakupowi nowego sprzętu system zaczyna działać coraz
szczelniej i szybciej. Powoli opracowywane są ścieżki rozwiązań,
które w niedługim czasie zapewnią szybką i komfortową obsługę
odbioru produkowanych przez
mieszkańców nieczystości. Jednak musimy pamiętać, że sami
także musimy dostosować się do
pewnych norm przykładając się
do segregacji i nie pozbywając się
śmieci nielegalnie, w miejscach
do tego nie przeznaczonych.
[seb]
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Trudne rozmowy o eternicie, składowisku i o tym, kto mówi NIE

pieniu do stosownej zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dopuszczającej budowę nowej kwatery na azbest radni
Gminy Trzebnica podjęli jednogłośnie. Decyzja o rozbudowie składowiska w Marcinowie spotkała się ze
sprzeciwem mieszkańców Pawłowa
Trzebnickiego oraz Starosty Trzebnickiego.
Szumnie zapowiadana akcja
protestacyjna przy bramie wjazdowej na wysypisko śmieci w Marcinowie, którą w ubiegłym tygodniu
relacjonowało Radio Wrocław w
audycji „Akcja Reakcja” wyglądała dość skromnie. Udział w niej
wzięło sześć protestujących osób
z Pawłowa Trzebnickiego (gmina Prusice) – Joanna Wiraszka,
mieszkanka Pawłowa i jednocześnie radna powiatowa oraz członek
Zarządu Powiatu, Żaneta Błaszak,
prezes Stowarzyszenia Aktywni w
Pawłowie Trzebnickim, sołtys wsi
Marek Jodłowski oraz mieszkaniec
tej miejscowości, który w trakcie
transmisji programu wsiadł w auto
i odjechał. Wśród protestujących
nie było mieszkańców Marcinowa
w gminie Trzebnica. Oponentkami okazały się także dwie panie, w
tym zastępczyni burmistrza Prusic
Kazimiera Rusin. Nie wypowiadały
się na antenie, ale w trakcie przerwy przytaczały swoje argumenty
na nie. Przeciwnikiem lokowania
eternitu na składowisku okazał się
także starosta Robert Adach, który podczas wejść na antenę mówił
nie tylko o samym wysypisku, ale
wspomniał o stawie w centrum
Trzebnicy, kto go uszczelniał i
dlaczego, o samobójstwie radnej z
Krośnic, która według niego tar-

AGNIESZKA PRUSZKOWSKA-JAROSZ

O co tak naprawdę chodzi?
Składowisko odpadów w Marcinowie zostało zaprojektowane w
2004 roku przez poprzednie władze
samorządowe Gminy Trzebnica i
wykonane jako instalacja wyposażona w kwaterę do unieszkodliwiania azbestu. Od samego początku
swojej działalności składowisko
odpadów w Marcinowie przyjmuje
i unieszkodliwia azbest pochodzący m.in. z płyt eternitowych. Składowanie azbestu na wysypisku w
Marcinowie jest możliwe dzięki
pozwoleniu zintegrowanemu na
prowadzenie instalacji wydanemu
z upoważnienia ówczesnego Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Marka Łapińskiego w
marcu 2008 roku. W związku z nowelizacją przez parlament ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w
gminach od niedawna nie jest możliwe przyjmowanie zmieszanych
odpadów komunalnych na składowisku odpadów w Marcinowie. Decyzja ta ma bezpośrednie znaczenie
dla funkcjonującej na składowisku
w Marcinowie kwatery przyjmującej azbest, mianowicie ze względu
na swoje położenie i budowę nie ma
możliwości dalszego wykorzystania kwatery na odpady zawierające
azbest. W związku z tym władze
Gminy Trzebnica, z uwagi na dużą
ilość dachów eternitowych zawierających azbest w gminie oraz obowiązek jego unieszkodliwienia do
2032 roku, rozpoczęły procedurę
mającą na celu wykonanie nowej
kwatery o podobnych wymiarach
do poprzedniej na materiały zawierające azbest. Uchwałę o przystąR
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gnęła się na swoje życie po tym, jak
wójt wydał decyzję środowiskową
dotyczącą budowy spalarni śmieci
wbrew opinii mieszkańców oraz
o tym, że wcale nie jest przeciwnikiem utworzenia uzdrowiska w
Trzebnicy.
W spotkaniu radiowym uczestniczył także wiceburmistrz Jerzy
Trela oraz Rafał Jaros, prezes ZGK
Ergo, którzy odpierali zarzuty i zapewniali, że składowanie azbestu
jest bezpieczne oraz nie wpłynie
w żaden sposób na zdrowie mieszkańców okolicznych miejscowości.
Zapewniali także, że gmina zamierza przyjmować azbest głównie z
powiatu trzebnickiego.
Nie, nie i jeszcze raz nie
Nie przekonało to jednak rozmówców. Wręcz przeciwnie. Im
więcej wiceburmistrz oraz prezes
przekonywali, tym bardziej przeciwnicy byli nieprzekonani.
W trakcie kilkunastominutowej audycji protestujący zarzucali że nikt
nie konsultował decyzji o rozbudowie składowiska z mieszkańcami
Pawłowa, że obawiają się o zdrowie
i życie swoje i dzieci oraz że taka
inwestycja spowoduje obniżenie
cen działek w okolicznych miejscowościach, bo słowo azbest budzi
negatywne skojarzenia. Stwierdzili
także, że kłóci się to z planowanym
utworzeniem w Trzebnicy uzdrowiska i są przeciwko budowie kwatery
i zwożeniu eternitu z całego Dolnego Śląska, a może nawet z Polski.
Wiceburmistrz Trela wyjaśnił,
że ta kwatera będzie służyć głównie mieszkańcom naszego powiatu.
Według wstępnych, szacunkowych
wyliczeń na terenie całego powiatu
jest jeszcze ok. 5 tysięcy metrów sześciennych azbestu na domostwach
i budynkach gospodarczych. Planuje się że nowa kwatera będzie miała objętość, która pozwoli przyjąć
azbest z naszego terenu. Może się
zdarzyć, że pojawi się określony zapas na kwaterze, jednak po pierwsze można spodziewać się, że gminy
ościenne mają więcej eternitu niż
wynika to z przeprowadzonych inwentaryzacji (nie w każdej gminie
przeprowadzony został spis z natury). Po drugie należy pamiętać,
że każdorazowo po umieszczeniu
odpadów na składowisku ich powierzchnia musi być zabezpieczona
warstwą ziemi. Dodatkowo eksploatację kwatery należy zakończyć 2
m poniżej poziomu terenu. Czynności te wpływają na zmniejszenie
ostatecznej objętość przeznaczonej
R
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na same odpady zawierające azbest.
Wiceburmistrz przypomniał, że
zgodnie z przepisami, do 2032 roku
każdy mieszkaniec będzie musiał
usunąć eternit. - Obecna kwatera
do składowania azbestu nie może
być eksploatowana ze względów
technicznych – powiedział, a podczas wizji na wysypisku wyjaśnił
dlaczego. Tak naprawdę azbest na
wysypisku przyjmowany jest już od
2008 roku, więc jest dla niego zaskoczeniem, że dziś, po wielu latach

już odpadów komunalnych zmieszanych, jak również deponować
pozostałości po segregacji, a także
obecne miejsce usytuowania kwatery zdecydowaliśmy o wyznaczeniu
nowego miejsca deponowania tego
rodzaju odpadów. Nie chcieliśmy,
by miała kształt kopca (w praktyce
trudne do wykonania) i przeszkadzała w poruszaniu się w jej pobliżu
sprzętu przeładunkowego czy później rekultywacyjnego – dodał.
Prawdopodobnie zostanie za-

fot. autorka

- Nigdzie nie idę. Nie znam się na tym, co będę tam oglądać – takimi słowami skwitowała jedna z uczestniczek protestu zaproszenie
wiceburmistrza Jerzego Treli do obejrzenia na wysypisku w Marcinowie kwatery do składowania azbestu. Wzruszając ramionami
wsiadła do auta i odjechała. A zaledwie kilka minut wcześniej podczas audycji radiowej mocno oponowała przeciwko rozbudowaniu
tegoż właśnie składowiska.

Wiceburmistrz Jerzy Trela tłumaczył i pokazywał sporną kwaterę . Do protestujących, w tym starosty, nie przemawiały żadne argumenty.

zaczęło to komuś przeszkadzać.
Wyjaśnił, że zgodnie z dokumentacją cała kwatera miała mieć objętość maksymalnie sześciu tysięcy
metrów sześciennych.
Kwatera.
Nowe miejsce dla niej
Jerzy Trela przypomniał, że
kwatera na azbest została zlokalizowana w takim miejscu, że obecnie
jej dalsza eksploatacja jest znacznie
utrudniona. - Kilka lat temu kiedy
projektowano składowisko nikt nie
przypuszczał, że przepisy zmienią
się na tyle, że instalacja z dnia na
dzień przestanie przyjmować odpady. Kwatera na odpady azbestowe
znajduje się na pograniczu dwóch
kwater (I częściowo wypełniona i II
- pusta), w planach było uruchomienie drugiej kwatery, która stanowiłaby oparcie dla nasypu ziemnego,
którym powinna być otoczona
kwatera azbestowa – wyjaśnił wiceburmistrz Jerzy Trela. - Mając na
uwadze fakt, że po wejściu w życie
przepisów znowelizowanej ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na składowisku w
Marcinowie nie można segregować
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mknięta na wysokości linii gruntu.
Dodał, że w kwaterze znajduje się
ok. 400 ton. Zapewnił, że prawidłowo składowany eternit nie jest
szkodliwy, ani dla ludzi, ani dla
środowiska. - Azbest nie wchodzi
w żadne reakcje z wodą, ani glebą,
ani żadnymi związkami. - Dużo
groźniejszy jest azbest na dachach.
Grad, tarcie przez gałęzie czy silny
wiatr powodują, że z popękanych
dachówek unosi się pył niebezpieczny dla płuc. Prawidłowo zdjęty
przez specjalistyczne firmy, zafoliowany, przewieziony na składowisko
i przysypany ziemią nie jest groźny.
Na wysypisko
bez zainteresowania
Innego zdania był starosta. Mamy zakład zajmujący się utylizacją i wiemy, jaki odór się unosi za
tymi samochodami. To jest Polska,
miało nie śmierdzieć, miało nie być
przesiąków. Nie wierzę w to, że ściągając azbest z całego Dolnego Śląska
będzie perfekcyjnie zabezpieczony
– stwierdził, co można było odebrać jako powątpiewanie zarówno
w rzetelność firm zajmujących się
utylizacją eternitu, jak i sygnał, że
M
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Eternitu nie da się zdjąć niezauważalnie
Jak wynika z dokumentu pn.
„Program Usuwania Azbestu
dla Gminy Trzebnica” podjętego uchwałą Rady Miejskiej nr
XXX/320/12 z dnia 28 grudnia
2012 r. wraz z pełną inwentaryzacją miejsc występowania eternitu
mieszkańcy nie będą mogli niezauważalnie pozbyć się go z dachu. A
podstawową formą unieszkodliwienia azbestu jest jego umieszczenie
na składowisku odpadów niebezpiecznych, bądź na wydzielonej
części wysypiska odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne, takich
jak w Marcinowie. W wojewódz-

twie dolnośląskim istnieją tylko
trzy ogólnodostępne składowiska
przyjmujące odpady azbestowe: w
Wałbrzychu, gdzie cena za 1 Mg
składowanego eternitu to 270 zł,
w Trzebczu, gm. Polkowice gdzie
cena za składowanie to 495 zł za 1
Mg (dane pochodzą ze strony www.
bazaazbestowa.gov.pl) oraz nasze
składowisko w Marcinowie – cena
za 1 Mg to 246,48 zł.
- Prędzej czy później będziemy

robów azbestowych, ściągniętych i
zabezpieczonych na terenie nieruchomości. Analiza danych wskazuje na dominację produktów w postaci płyt azbestowo-cementowych
(ok. 99 %), zabudowanych głównie
w obiektach gospodarczych. Podczas badań terenowych stwierdzono również pyty azbestowe, które
zostały zdjęte w latach poprzednich
i są gromadzone na terenie posesji.
Transport odpadów zawierają-

fot. autorka

w tym kraju nie przestrzega się procedur i odpowiednich przepisów.
W tym miejscu warto zaznaczyć, że
to starosta właściwy ze względu na
miejsce siedziby wydaje zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
Według starosty składowanie azbestu na wysypisku w Marcinowie
odstraszy potencjalnych turystów.
- Nie - odpowiedział wiceburmistrz
Trela. - Turysta, który wsiada na
rower ogląda piękne dachy, a tu
sam azbest dookoła i to go prędzej
odstraszy – zripostował. Dodał, że
dzięki nowej kwaterze azbest trafi
na składowisko, a nie do lasu, gdzie
będzie pylił i stanowił zagrożenie.
Pan wiceburmistrz odniósł się również do słów posła Marka Łapińskiego, który niedawno zarzucał
władzom Gminy Trzebnica, że nie
dostosowały składowiska w Marcinowie do wymogów stawianych
tzw. RIPOKom, czyli Regionalnym
Instalacjom do Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Według wiceburmistrza gdyby taki RIPOK
w Marcinowie powstał - kolejka
śmieciarek stale ciągnęłaby się aż
do Będkowa a zapachy z nich czuć
byłoby w całej Trzebnicy.
Na zakończenie spotkania, wiceburmistrz Trela zaprosił wszystkich
obecnych na składowisko odpadów,
by dokładnie objaśnić dlaczego
gmina chce wybudować drugą kwaterę, jak jest magazynowany eternit
oraz jak jest zabezpieczany. Z zaproszenia skorzystała tylko jedna z
protestujących oraz starosta, reszta
odjechała nie przejawiając żadnego
zainteresowania.

Na chwilę przed rozpoczęciem audycji radiowej.

sprawdzać co się dzieje z eternitem, mieszkańcy powinni mieć
świadomość, że są w naszej bazie i
jeżeli zmienią pokrycie dachowe to
powinni nas o tym poinformować.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie właściciele
nieruchomości, będący osobami
fizycznymi, zobowiązani są do
przedłożenia burmistrzowi w terminie do 31 stycznia każdego roku,
aktualizacji danych dotyczących
azbestu. Poza tym zarówno demontażem jak również transportem na
składowisko powinna zająć się specjalistyczna firma, na własną rękę
nikt nie powinien tego robić – wyjaśnia Joanna Nitarska z wydziału
ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.

cych azbest regulowany jest przepisami ustawy o przewozie towarów
niebezpiecznych oraz odpowiednimi rozporządzeniami. Obowiązek
odpowiedniego przygotowania do
transportu odpadów zawierających azbest spoczywa na wytwórcy odpadów. Co to oznacza? To, że
wszystkie zdemontowane wyroby
zawierające azbest powinny być
utrzymane w stanie wilgotnym (polane wodą, by uniemożliwić emisję
włókien do środowiska), szczelnie
opakowane w folie z polietylenu i
zamykane w sposób uniemożliwiający przypadkowe otwarcie (zgrzewem ciągłym lub taśmą klejącą).
Niedopuszczalne jest stosowanie
worków papierowych. Pakowanie
usuniętych wyrobów zawierających
azbest powinno odbywać się wyłącznie do opakowań przeznaczonych do ostatecznego składowania
i wyraźnie oznakowane, w sposób
określony dla azbestu. Tak przygotowane do transportu opakowania
należy magazynować w osobnych

Ile i za ile?
Jak czytamy w dokumencie, na
terenie gminy Trzebnica znajduje
się ok. 99861 m2 azbestu, w tym
98 558 m2 wyrobów azbestowych
nadal użytkowanych i 1303 m2 wyR
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miejscach niedostępnych dla osób
niepowołanych.
Na
podstawie
cenników
specjalistycznych
firm
zajmujących
się
demontażem
i transportem wyrobów zawierających azbest w przybliżeniu określono koszt ww. usług: demontaż
1 m2 pokryć dachowych lub 1 mb
rur bądź złączy waha się w granicach od 20 do 37 zł (w zależności
od stopnia trudności prac przy demontażu) – ze względu na bliskość
właściwego dla przyjęcia odpadów
azbestowych składowiska niewielki koszt transportu wliczony jest w
demontaż koszt utylizacji odpadów
na składowisku w Marcinowie –
246,48 zł/Mg. Koszt zdeponowania
1 Mg na innych składowiskach w
województwie dolnośląskim oscyluje w granicach 270-495 zł.
- Dziś niektórzy mieszkańcy
protestują przeciwko rozbudowie
kwatery, jeśli nie zdecydujemy się
na wybudowanie nowej kwatery za
kilka lat inni z kolei mieszkańcy
będą mieć pretensję, że muszą zawodzić azbest na drugi koniec województwa, a to oczywiście zwiększy
koszty – wyjaśnia wiceburmistrz
Jerzy Trela. - Nie chodzi nam o
zarobek, bo nie będą to kolosalne
kwoty, ale o to, żebyśmy wykorzystali do swoich potrzeb to co mamy
u siebie i nie byli zależni od innych
samorządów – podsumowuje na zakończenie.
Składowanie eternitu
a uzdrowisko w Trzebnicy
Podczas audycji radiowej starosta sugerował, że budowa nowej
kwatery do składowania odpadów
zawierających azbest na składowisku odpadów w Marcinowie kłóci
się z koncepcją utworzenia uzdrowiska w Trzebnicy.
Samorządowcy gminni uważają, że
twierdzenie to jest bezzasadne. Dlaczego? Gmina Trzebnica uzyskała
bowiem 12 października 2012 roku
(czyli cztery lata od rozpoczęcia
działalności przez składowisko w
Marcinowie wyposażone w kwaterę
do unieszkodliwiania azbestu) od
Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej
Akademii Nauk świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze
klimatu Trzebnicy. W świadectwie
tym czytamy: „Poziom podstawowych zanieczyszczeń powietrza
M
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na obszarze planowanej dzielnicy
uzdrowiskowej w Trzebnicy (oddalonej o około 5 km na południe od
składowiska w Marcinowie- przyp.
red.) spełnia normy sanitarne obowiązujące dla uzdrowisk.”, dale
czytamy: „Stwierdza się, że miejscowość Trzebnica, położona w
województwie dolnośląskim charakteryzuje się warunkami bioklimatycznymi spełniającymi normy
klimatyczne, parametry sanitarne
powietrza, klimat akustyczny i poziom PEM odpowiadają obowiązującym dla uzdrowisk normom.”
Skoro więc przeprowadzone przez
Polską Akademię Nauk badania
trzebnickiego klimatu nie wykazały negatywnych następstw działalności funkcjonującej od 2008
roku kwatery do unieszkodliwiania
azbestu na składowisku odpadów w
Marcinowie na klimat w planowanej dzielnicy uzdrowiskowej, nie
ma podstaw do przypuszczeń, że
kontynuacja działalności kwatery
na eternit w Marcinowie wpłynie
negatywnie na stan zanieczyszczenia trzebnickiego powietrza. jak
twierdzą włodarze gminy szkody
koncepcji utworzenia uzdrowiska
w Trzebnicy przynieść może jedynie rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o rzekomym
negatywnym wpływie składowiska
w Marcinowie na tutejszy klimat.
Epilog
Gminy na TAK
Kwestia budowy nowej kwatery
do składowania eternitu w Marcinowie poruszona została również
na posiedzeniu Kolegium Wójtów
i Burmistrzów Powiatu Trzebnickiego w dniu 6 września tego roku.
Wszyscy uczestnicy spotkania (wójtowie i burmistrzowie wszystkich
gmin z terenu Powiatu Trzebnickiego) opowiedzieli się za powstaniem
w Marcinowie nowej kwatery do
składowania eternitu. Jako powód
swojej decyzji podawali możliwość
bezpiecznego
unieszkodliwienia
wyrobów azbestowych w przystosowanym do tego miejscu w kontekście obowiązku jego całkowitego
usunięcia do 2032 roku. Jedynie
Starosta Trzebnicki kwestionował
potrzebę dalszego unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
na składowisku w Marcinowie.
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ZAPISY

PUNKT PRZEDSZKOLNY
ostatnie wolne miejsca
ŻŁOBEK
otwarcie w listopadzie
ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE
dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych
- manufaktura
- decoupage
- odkrywcy
- j. angielski
ORGANIZACJA URODZIN

www.facebook.com/SloneczkoTrzebnica
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Pierwsi partnerzy 3+

to doskonały pomysł, by Proline w
Trzebnicy stał się partnerem programu.
Firma Proline, która ma swoją
siedzibę przy ul.Polnej, zajmuje się
sprzedażą sprzętu komputerowego,
tuszy, tonerów, a także serwisem i
doradztwem. Posiadaczom karty
Trzebnicka Rodzina 3+ proponuje
30% zniżkę w usłudze związanej z
naprawą sprzętu komputerowego.
Kolejnym partnerem programu dla
dużych rodzin zostało Centrum
Zdrowia EMVIT. Rodzinom wielodzietnym zaproponowano bezpłatny udział w wykładzie promującym
zdrowy styl życia pt. „Zdrowie w
rodzinie”. Prelekcja odbędzie się
w najbliższym czasie w Urzędzie
Miejskim w Trzebnicy. Dla tych,
którzy będą chcieli skorzystać z
indywidualnych konsultacji, firma
przygotowała aż 40% zniżkę w diagnozie sposobu odżywiania całej
rodziny.
- Zdecydowałyśmy się na współpracę z programem Trzebnicka
Rodzina 3+, ponieważ misja tego
przedsięwzięcia jest nam bliska
i daje możliwość pomagania w
nabywaniu wiedzy i ewentualnemu korygowaniu niekorzystnych
przyzwyczajeń. Zachęcamy do
zdrowego sposobu odżywiania,
promujemy aktywność fizyczną,
podpowiadamy, jak wzmacniać
więzi, a to rzeczy niezwykle istotne dla wszystkich trzebnickich rodzin – mówi Iwona Grzeżułkowska,

Program Trzebnicka Rodzina 3+ ma już pierwszych
poważnych partnerów. Zgłosiły się dwie firmy: Proline.
Sklep komputerowy Bartosz Bakalarczyk i Centrum
Zdrowia EMVIT przy ul. H. Pobożnego. Obie przygotowały dla rodzin wielodzietnych ciekawe zniżki i promocje.
- Sam jestem rodzicem w rodzinie wielodzietnej – mówi Bartosz
Bakalrczyk, tato Matyldy (11 lat),
Leona (8 l.) Zosi (5 l.) i Nikodema
(3 lata), po czym dodaje: - Wiem,
że duża rodzina to duże wyzwanie.

Cieszę się, że w Trzebnicy powstał
program „3+” i przyznam, że moja
rodzina korzysta z jego udogodnień. Jednocześnie pomyślałem, że
warto wspomóc tę ideę. A ponieważ
sam prowadzę firmę, uznałem, że

Centrum Zdrowia EMVIT zaproponowało rodzinom bezpłatny udział w wykładach promujących zdrowie.

Bartosz Bakalarczyk, prowadzący firmę Proline jako pierwszy włączył się w program Rodzina 3+

która w ramach Centrum prowadzi
Pracownię Psychodietetyczną.
Centrum Zdrowia EMVIT to
nowoczesna placówka zajmująca się
pomocą w prowadzeniu zdrowego
stylu życia. Łączy wiedzę i doświadczenie kilku dziedzin: fizjoterapii,
dietetyki, psychologii, psychodietetyki, medycyny i technologii żywności.
Program Trzebnicka Rodzina 3+
ruszył 1 czerwca 2013 roku. Obecnie korzysta z niego prawie 150 rodzin. Wielodzietni mogą liczyć na
50-procentową zniżki przy zakupie
biletów wstępu do Trzebnickiego
Parku Wodnego ZDRÓJ, na miejskie lodowisko, na płatne imprezy
kulturalne, w tym seanse filmowe

organizowane przez Trzebnickie
Centrum Kultury i Sportu. Ponadto karta Trzebnicka Rodzina 3+
upoważnia do 50-procentowej ulgi
za opłaty na szczepienia przeciw
pneumokokom i meningokokom.
Członkowie tych rodzin mogą
również korzystać z darmowych
przejazdów komunikacją miejską. Natomiast dzieciom w wieku
przedszkolnym przyznane jest 15
dodatkowych punktów podczas
rekrutacji. Od 1 lipca br. rodziny te
mogą także korzystać ze specjalnej
promocji dotyczącej zakupu biletu
łączonego do Trzebnickiego Parku
Wodnego ZDRÓJ i do ZOO Wrocław w cenie 85 zł.
[ewe]

Austriackie Bad Zell partnerem Trzebnicy?
W dniach 29-31 sierpnia w pielgrzymkę śladami św. Jadwigi Śląskiej udała się delegacja mieszkańców oraz
władz austriackiego miasta Bad Zell.
Najważniejszym punktemwycieczki była wizyta w Międzynarodowym Sanktuarium Świętej Jadwigi
Śląskiej w Trzebnicy.
Po zwiedzeniu Bazyliki oraz Pocysterskiego Klasztoru Sióstr Boromeuszek w piątek 30 sierpnia burmistrz Bad Zell zaprosił burmistrza
Gminy Trzebnica Marka Długozimę na wspólny obiad, który odbył
się w Hotelu Trzebnica. Zaproszenie do wspólnego posiłku i ciekawej
dyskusji przyjął również ks. Proboszcz Jerzy Olszówka SDS oraz
sekretarz gminy Daniel Buczak.
Podczas dyskusji burmistrz Bad
Zell Hubert Tischler zaproponował
burmistrzowi Gminy Trzebnica nawiązanie współpracy na zasadzie
miast partnerskich.
W trakcie dyskusji okazało się, że
wbrew pozorom austriackie mia-

Podczas wizyty w naszym mieście burmistrz Bad Zell zaproponował nawiązanie współpracy z Trzebnicą na zasadzie miast partnerskich.
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Trzebniczanie bardzo ciepło powitali gości z Austrii

steczko Bad Zell ma wiele wspólnego z Trzebnicą. Łączą je tradycje

A

Swojskie wyroby z BOGUSZYC

Ogrodzenia panelowe
Bramy

ANOTIS Ślusarstwo Produkcyjno-Usługowe
Lakiernia Proszkowa / Marek Pałdyna

Furtki

55-100 Trzebnica ul. Spokojna 19
tel./fax 071/312 06 05 tel. kom.: +48 663 844 847
www.anotis.com.pl biuro@anotis.com.pl marketing@anotis.com.pl

uzdrowiskowe (od 1976 roku Bad
Zell jest miejscowością uzdrowiskową, które rocznie odwiedza około 100 000 kuracjuszy i turystów).
Obie miejscowości są ważnymi
ośrodkami sportowymi, do których
na swoje zgrupowania przyjeżdżają
znane kluby piłkarskie (na zgrupowaniu w Bad Zell przebywała
ostatnio Legia Warszawa), są również popularnymi celami ruchu
pielgrzymkowego. Przede wszystkim łączy nas jednak osoba Świętej
Jadwigi - patronki Śląska oraz pojednania polsko-niemieckiego. W
Bad Zell funkcjonuje parafia pod
wezwaniem Świętej Jadwigi, miejscowość ta znana jest również ze
źródła św. Jadwigi o właściwościach
leczniczych.

Burmistrz Gminy Trzebnica Marek
Długozima z entuzjazmem przyjął
propozycję współpracy partnerskiej
z Bad Zell. Przedstawiciele Trzebnicy wyrazili również duże zainteresowanie doświadczeniami Bad
Zell w zakresie obsługi ruchu pielgrzymkowego, działalności uzdrowiskowej, organizacji zgrupowań
sportowych. Szczególne zainteresowanie wyraziliśmy nawiązaniem
ANOTIS
Ślusarstwo
P
współpracy pomiędzy
młodzieżą
z
obu miejscowości. Lakiernia Proszkowa

55-100 Trzebnica ul. Spok
[ewe]
tel./fax 071/3120605 tel.
www.anotis.com.pl biuro
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Dożynki to piękny obyczaj
Ogromne
zaangażowanie
rolników, uroczysta msza dziękczynna za tegoroczne zbiory
oraz dokonała zabawa - te trzy
rzeczy przychodzą mi do głowy,
gdy myślę o dożynkach. W tym
roku odbyły się one w Brzykowie.
Wioska ta na czele z sołtysem Tadeuszem Cepielem, z całą
świadomością przyjęła na siebie
organizację tej wielkiej imprezy i
sprawdziła się w stu procentach.
Niesamowite dekoracje zdobiące wioskę, uśmiechnięte twarze
brzykowian oraz tłumnie przybyłych gości mówiły same za
siebie - dziś świętujemy i dziękujemy za zebrane plony. Cieszymy

się, radujemy i chwalimy tym, co
zebraliśmy z naszych pól. A było
na co popatrzeć.
Jestem zbudowany zaangażowaniem mieszkańców nie tylko samego Brzykowa, ale także
innych miejscowości. Kolorowe
kramiki, cudne i smaczne przetwory, niezwykłe aranżacje –
wszystko to złożyło się na słowo
sukces.

ze sobą integruje, dzięki czemu
nasze gminne dożynki z roku na
rok są coraz piękniejsze.
Wdzięczny jestem także
księdzu proboszczowi Jerzemu
Olszówce SDS za wygłoszenie
wzruszającej homilii, w której
mówił o trudzie, znoju, o tym,
jak bardzo potrzebna jest nam
wszystkim praca rolników i
jak bardzo powinniśmy być im
wdzięczni, bo są solą tej ziemi.

Miałem okazję uczestniczyć
w ostatnich dniach przygotowań do dożynkowego święta i
muszę przyznać, że jestem pod
ogromnym wrażeniem. Wieńce
i stoiska to ogrom pracy wielu
ludzi, pracy, która wzajemnie ich

Całe nasze życie związani jesteśmy z ziemią, która nas żywi,
wydaje owoce. Praca rolnika leży
u podstaw naszej egzystencji, bo
jak żyć bez chleba, owoców, warzyw? A jednak przez rządzących wciąż ta społeczność rolni-

Subiektywnym okiem
gospodarza
cza jest niedoceniana. Dlatego,
choćby w minimalnym stopniu,
pełniąc obowiązki burmistrza,
staram się to zmieniać. I chyba
mi się udaje, bo widzę jak wioski
pięknieją, jak mieszkańcy angażują się w ich życie.
Ja, w miarę moich możliwości, pomagam. Cieszy mnie, że
potrafimy się porozumieć w wielu kwestiach, dzięki temu wioski
kwitną. I to jest najpiękniejsze.
Mieszkańcy są zadowoleni, my
dumni, a turyści zachwyceni.
Wracając do niedzielnych
dożynek, chciałbym jeszcze raz
podziękować zarówno organiza-

Urzędnicy też segregują śmieci
W Urzędzie Miejskim w Trzebnicy pojawiły się nowe kubły na
śmieci. W ten sposób urzędnicy
dają przykład wprowadzania w
życie nowej ustawy śmieciowej.
Na każdym piętrze są ustawione
trzy pojemniki służące odpowiednio do magazynowania papieru, szkła i plastiku.

Przypomnijmy, że nowa ustawa
śmieciowa obowiązująca od 1 lipca bieżącego roku daje możliwość
wyboru każdemu mieszkańcowi
gminy sposób zbiórki odpadów.
Przy wyborze selektywnej zbiórki odpadów miesięczna opłata
od osoby wynosi 11 zł lub 9 zł, w
przypadku osób powyżej 67 roku
życia, a także dla rodzin posiadających więcej niż dwoje dzieR

E

ci – do ukończenia 18 roku życia
lub do ukończenia nauki, ale nie
dłużej niż do 25 roku życia. Przy
wyborze nieselektywnej zbiórki
odpadów miesięczna opłata od
osoby wynosi 18 zł. Jak widać
segregowanie ma swoje plusy dla
środowiska i dla naszych portfeli.
[seb]
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torom, jak też wszystkim, którzy
w nich uczestniczyli – dzieciom,
młodzieży, dorosłym, seniorom,
mieszkańcom Trzebnicy i okolicznych wiosek, a także mieszkańcom powiatów ościennych.
Cieszył i zachwycał fakt, że było
kolorowo, wesoło i miło. A pogoda – jakby na zamówienie.
Do zobaczenia za rok, tyle tylko, że w innej miejscowości.
Burmistrz Marek Długozima
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Dożynki Anno Domini 2013

W podziękowaniu za dorodne plony

Gminne Święto Plonów zorganizowane 8 września przez sołectwo Brzyków odbyło się z wielkim rozmachem i opinią najpiękniejszych dożynek
w Polsce. To święto miało swój niepowtarzalny, podwójny charakter. Religijny, związany z podziękowaniem Bogu za plony oraz ludowy - związany z
zabawą z okazji zakończenia zbiorów.
EDYTA BĄK

Symboliczne przekazanie chleba przez starostów dożynkowych - Magdalenę
Winkler i Henryka Niedźwiedzia gospodarzowi gminy - burmistrzowi Markowi
Długozimie.

W tym roku przedstawiciele całej
gminy dziękowali za plony w sołectwie Brzyków. Był to najważniejszy dzień dla gminnych wsi,
w którym uczczono trud pracy
rolnika. Już od rogatek miasta
Trzebnicy witały gości pięknie
przystrojone posesje, zapraszające na wielką uroczystość w sołectwie. Starostą tegorocznych
dożynek był Henryk Niedźwiedź,
natomiast starościną Magdalena
Winkler, a gospodarzem święta
był sołtys Brzykowa - Tadeusz
Cepiel oraz burmistrz Marek
Długozima.
Tradycyjne dzielenie chleba

Burmistrz Marek Długozima i sołtys Brzykowa Tadeusz Cepiel podczas zwiedzania dożynkowych kramików.

Zasłużeni dla polskiego rolnictwa: Tadeusz Cepiel, Józef Grząbka, Tadeusz Jakubowski, Andrzej Koziara, Andrzej Latański, Jacek Matecki, Teresa Niechwiej,
Henryk Niedźwiedź, Zygmunt Szyjka i Jan Trybek.

Sołtysem Roku została Marta Piasecka ze Szczytkowic, wyróżnienie natomiast
otrzymał Andrzej Koziara z Głuchowa Górnego.

Msza św. każdego roku odbywa się w niezwykłej oprawie.

Podczas mszy dziękczynnej, którą
koncelebrowali ks. Jerzy Olszówka SDS oraz ks. Andrzej Uruski
rolnicy dziękowali Bogu za zbiory
z pól, ogrodów i sadów. Głęboko
w tradycję wpisane jest dzielenie
się chlebem wśród mieszkańców
tak, aby nie zabrakło go nikomu.
Gdy reprezentanci wszystkich sołectw przemaszerowali i złożyli
wieńce przed ołtarzem, a chleby
na stołach, nadszedł moment, aby
się tym dożynkowym bochnem
chleba przełamać i rozpocząć
wielkie święto. W tym tradycyjnym obrządku uczestniczył burmistrz Marek Długozima.
- Otwierając tegoroczne gminne dożynki witam z całego serca
wszystkich uczestników dzisiejszego święta. Szczególnie gorąco
pozdrawiam mieszkańców Brzykowa z sołtysem na czele, którzy
wzięli na siebie trud głównego
organizatora tej uroczystości.
Równie serdecznie witam jej bohaterów – rolników, sadowników, ogrodników, pszczelarzy,
delegacje z trzebnickich sołectw,
które utworzyły wspaniały korowód dożynkowy. Witam serdecznie także przybyłych tu gości.
Wysoko cenimy sobie obecność
czcigodnego księdza proboszcza
Jerzego Olszówki, któremu w
imieniu zgromadzonej tu wspólnoty składam wyrazy wdzięczności za eucharystię – mówił
burmistrz. - Rozpoczynanie dożynek od mszy świętej to godny
pielęgnowania zwyczaj staropolski, który przypomina, że Bóg
jest szafarzem wszelkich łask i że
plony ziemi są wynikiem współdziałania Stwórcy i człowieka.
Drodzy Rolnicy! Z rąk sołtysów
otrzymałem wspaniały, pachnący bochen chleba, upieczony z
tegorocznego ziarna. W imieniu
zgromadzonej tu społeczności
serdecznie dziękuję za ten wymowny dar, który jest nie tylko
symbolem zebranych plonów, ale
także – rolniczego trudu. Dlatego
na wasze ręce składam wyrazy
głębokiego szacunku i wdzięczności za owoce niełatwej pracy.
Dzieląc się tym chlebem z uczestnikami dożynkowej uroczystości, wyrażam pragnienie, byśmy
umieli dzielić się nim z innymi

Po raz pierwszy swoje kramiki przygotowali mieszkańcy Będkowa oraz...

... mieszkańcy Komorowa.

Energetyzujące dźwięki zespołu Dziubek Band.

Michał Bąk w duecie z Leszkiem Zaleskim.
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Występ zespołu Marcin y z Marcinowa poprawił gościom humor.

czelnik Wydziału Rolnictwa i
Ochrony Środowiska, Wiesława
Kucięba – radna gminy Trzebnica, Andrzej Radziejewski – kierownik Powiatowego Zespołu
Doradców w Trzebnicy i Anna
Szymkiewicz – sekretarz komisji,
od godzinnych rannych oceniała
i długo się naradzała, wyłaniając
najlepszych.
W kategorii najładniejszy wieniec
zwyciężyły Jaźwiny przed Brochocinem, a na trzecim miejscu
uplasował się Głuchów Górny.
W klasyfikacji kramików dożynkowych wygrał Brzyków. Kuźniczysko zajęło drugie miejsce, a
trzecie Głuchów Górny.
W tym roku swój „kramikowy”
debiut miało Będkowo i Komorowo. Wszystkie sołectwa uczestniczące w dożynkach z rąk burmistrza otrzymały wyróżnienie.
Wybrano również najlepszego
sołtysa roku 2013, a została nim
Marta Piasecka ze Szczytkowic,
a wyróżnienie otrzymał Andrzej
Koziara, sołtys Głuchowa Górnego.

Głuchów Górny – zdobywca III miejsca dla najładniejszego kramiku.

Popołudniowe atrakcje

W dożynkach uczestniczyli nie tylko trzebniczanie, ale także mieszkańcy okolicznych powiatów.

I nagroda za najpiękniejszy kramik powędrowała do mieszkańców Brzykowa.

Kuźniczysko. II miejsce dla najładniejszego kramiku.

– dodał..
Wzorem poprzednich lat wyróżniono dziesięciu mieszkańców
trzebnickich wsi, poprzez wręczenie im honorowych odznak „Zasłużony dla polskiego rolnictwa”,
przyznanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława
Kalembę na wniosek burmistrza
Trzebnicy. Odznaczeni zostali:
Tadeusz Cepiel, Józef Grząbka,
Tadeusz Jakubowski, Andrzej
Koziara, Andrzej Latański, Jacek
Matecki, Teresa Niechwiej, Henryk Niedźwiedź, Zygmunt Szyjka
i Jan Trybek. Do wręczenia odznak burmistrz poprosił również
swojego zastępcę - Jerzego Trelę
i przewodniczącego Rady Miejskiej Mateusza Stanisza.

Dożynkowe rywalizacje

Nieodłącznym elementem każdego święta plonów jest konkurs na
najpiękniejszy wieniec i kramik
dożynkowy. Sam konkurs wyzwolił zdrową rywalizację wśród
sołectw i był okazją do prezentacji żywych tradycji regionalnych
oraz wielkiego dorobku sztuki ludowej. W tym roku aż 28 sołectw
przygotowało wieńce, a 13 wiosek
oryginalne kramiki dożynkowe.
Komisja dożynkowa w składzie:
Łucja Kołodziejczyk – przewodnicząca komisji, Agnieszka
Pawlaczek – naczelnik Promocji Urzędu Miejskiego, Jolanta
Hercuń - instruktor i plastyk w
TCKiS, Szczepan Gurboda – na-

Po południu rozpoczęła się dożynkowa zabawa, która trwała
do późnych godzin nocnych. Dla
wszystkich uczestników dożynek przygotowano ciąg atrakcji
wśród, których każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Od występu
trzebnickich mażoretek Aida,
pokazów tańca nowoczesnego,
recytacji okolicznościowego wiersza przez Danutę Kamińską, aż
po występy artystów. Na scenie
zagrała rodzima kapela Marciny,
duet Michał Bąk i Leszek Zaleski, energetyzujący Dziubek Band
oraz gwiazda wieczoru zespół
Vox. Nocnej zabawie towarzyszył
zespół Dos Amigos. Nie zabrakło oczywiście atrakcji dla dzieci
w postaci wesołego miasteczka.
Podczas dożynek bawiła się niezliczona liczba gości, mieszkańców powiatu, ale i odległych zakątków Dolnego Śląska.
Sołectwa przygotowały oryginalne kramiki, gdzie każdy mógł
degustować lokalne specjały - od
pieczonego prosiaka czy indyka, kiszonych ogórków, smalcu,
swojskiego chleba po aromatyczne ciasta i lokalne nalewki. Każdy
kramik był pełen kolorów, zapachów i smaków i kusił różnorodnością potraw wszystkich gości.
Bardzo ciekawym ludowym akcentem były stroje, w które ubrani mieszkańcy sołectw dumnie
paradowali wśród gości. Ze strony burmistrza padła propozycja,
aby w przyszłym roku, doszła
nowa kategoria konkursowa na
najpięk niejszy
strój ludowy.
R
W tym miejscu
warto
pod k re śl ić ,
że gminne
sołectwa są
silnie przywiązane do
tradycji, pokazując przy
tym
swój
wielki dorobek i ogromny potencjał.
Fot.

Marcin
Mazurkiewicz

Więcej
www.trzebnica.pl

Gwiazda wieczoru zespół VOX.

Najpiękniejszy wieniec dożynkowy przygotowali mieszkańcy Jaźwin, zdobywając pierwsze miejsce na podium.
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n a syg n a l e
POLICJA

71 / 388 82 00
Chciał potrącić policjanta

Policjanci z trzebnickiej drogówki ujęli kierowcę pojazdu,
który nie zatrzymał się do kontroli drogowej i usiłował potrącić funkcjonariusza niszcząc
radiowóz.
Do zdarzenia doszło w nocy z
17 na 18 sierpnia 2013 roku. Policjanci z trzebnickiego ogniwa
ruchu drogowego na krajowej
drodze nr 5 postanowili zatrzymać do kontroli drogowej samochód osobowy. Kierowca nie reagował na sygnały świetlne oraz
dźwiękowe, uciekając wjechał w
boczną drogę. Policjanci szybko
ustalili właściciela uciekającego
pojazdu. Przeszukując okoliczne
ulice trafili na poszukiwany samochód. Gdy policyjny radiowóz
dojeżdżał do poszukiwanego pojazdu, kierowca włączył wsteczny
bieg i podjął próbę ucieczki. Po
krótkim pościgu samochód zatrzymał się. A w czasie, gdy policjant wysiadł ze służbowego auta,
kierowca nagle ruszył w kierunku
radiowozu. Funkcjonariuszowi
udało się uniknąć potrącenia i
auto uderzyło w sam radiowóz.
Policjanci ponownie podjęli pościg za samochodem. W ręce
funkcjonariuszy najpierw wpadł
pasażer samochodu, a następnie
jego kierowca.
Ten ostatni usłyszał zarzuty dotyczące zmuszenia funkcjonariusza do zaniechania prawnej
czynności służbowej, celowego
uszkodzenia radiowozu, a także narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu. Za tego
typu czyny grozi kara do 10 lat
pozbawienia wolności.

STRAŻ MIEJSKA
71 / 388 81 14

Bułgarska awantura

20 sierpnia około godziny 09.45
na prośbę Policji strażnicy udali
się na targowisko miejskie przy
ul. Milickiej, gdzie według zgłoszenia doszło do awantury pomiędzy obywatelami Bułgarii. Na
miejscu zapytany przez strażników obywatel Bułgarii stwierdził,
że skradziono mu dużą kwotę
pieniędzy, jednakże po chwili wycofał swoje zgłoszenie twierdząc,
że sprawa została wyjaśniona.
Oświadczenie o wycofaniu zgłoszenia kradzieży złożył również
przybyłym na miejsce policjantom.

Z ulicy na komisariat

Dzień później, około godziny
13.45 strażnicy otrzymali zgłoszenie o leżącym mężczyźnie
przy ul. Piwnicznej. Funkcjonariusze na miejscu stwierdzili, że
mężczyzna jest pod wpływem
alkoholu. Pijany nie posiadał zewnętrznych obrażeń ciała, natomiast ze względu na głębokie
upojenie alkoholem, nie był w

Na „podwójnym gazie”
w przystanek

Policjanci z Trzebnicy zatrzymali 25–letniego mężczyznę,
który kierując autem pod wpływem alkoholu, uszkodził przystanek PKS. Sprawca miał ponad
2 promile alkoholu. Mężczyzna
został zatrzymany w policyjnym
areszcie. Za swoje czyny odpowie przed sądem.
Funkcjonariusze z rewiru
dzielnicowych w Trzebnicy jadąc
na interwencje na terenie gminy zauważyli w rowie Passata i
kierującego, który wyszedł z pojazdu. Policjanci podjęli interwencję, a w trakcie rozmowy z
kierowcą wyczuli woń alkoholu.
Ich przypuszczenie potwierdziło
badanie alkomatem. Wykazało
ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Jak ustalili policjanci
25-letni mieszkaniec Wrocławia,
jadąc w kierunku miejscowości
Komorowo nie dostosował prędkości do warunków jazdy. Wpadł
w poślizg tracąc panowanie nad
pojazdem i zjechał do rowu, a następnie uderzył w znajdujący się
w tym miejscu przystanek PKS.
Mężczyzna został zatrzymany i
trafił policyjnego aresztu.
Za jazdę pod wpływem alkoholu

grozi nawet do 2 lat pozbawienia
wolności.

Agresor z 3 promilami

Do policyjnego aresztu trafił
mężczyzna, który „skopał” dwa
stanie o własnych siłach oddalić
się z miejsca. Nietrzeźwy został
przekazany policji.

Zakłócali spokój

W dniu 22 sierpnia około godziny
21.00 funkcjonariusze otrzymali
zgłoszenie od mieszkańca osiedla przy ul. Żołnierzy Września o
grupie osób zakłócających spokój
i porządek publiczny. Patrol po
przybyciu na miejsce zauważył
siedmioosobową grupę. Jeden z
mężczyzn załatwiał swoje czynności fizjologiczne na trawnik,
inny natomiast spożywał alkohol. Obaj mężczyźni za popełnione wykroczenia zostali ukarani
mandatami karnymi.

Awanturnik na festynie

W dniu 25 sierpnia strażnicy
zabezpieczali Festyn Parafialny
„Bartłomiejki” odbywający się
przy ołtarzu polowym. Około
godziny 15.30 podjęto interwencję wobec 25-letniego mężczyzny, który mimo że został chwilę
wcześniej pouczony, nie zastosował się do poleceń funkcjonariuszy i spożywał alkohol na terenie
festynu, a następnie zaśmiecił to
miejsce wyrzucając butelkę. Mężczyzna usiłował uniemożliwić
strażnikom ustalenie jego tożsa-

samochody powodując w nich
uszkodzenia. Do zatrzymania
doszło dzięki właścicielom, którzy powiadomili policję. Za
uszkodzenie mienia grozi kara
do 5 lat pozbawienia wolności.
15 sierpnia o godzinie 16.30
do dyżurnego trzebnickiej policji
zadzwonił kierowca informując,
że jego auto zostało zatrzymane
na ulicy, a samochód uszkodzony. Napastnik najpierw zażądał,
by kierowca wysiadł ze swojego
samochodu, a gdy ten nie zareagował, wybił szybę w drzwiach
samochodu, a następnie kopiąc
nogą zbił reflektor. We wskazane
miejsce natychmiast udali się policjanci. Na ich widok podejrzany
podjął próbę ucieczki. Po chwili
został jednak zatrzymany.
Jak się okazało, ten sam mężczyzna wcześniej uszkodził drzwi innego samochodu. Kopiąc w niego
uszkodził karoserie. Zatrzymany
trafił do policyjnego aresztu. W
wyniku badania ustalono, że miał
ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Straty w tej sprawie oszacowano na 1300 złotych.
Za przestępstwo uszkodzenia
mienia grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Włamywacze złapani

Funkcjonariusz
zatrzymali
dwóch młodych mężczyzn, podejrzanych o włamania i kradzieże. Łupem ich padły przedmioty o wartości kilku tysięcy
złotych. Odzyskane rzeczy wrócą teraz do właścicieli. Zatrzymanym grozi teraz kara nawet
do 5 lat pozbawienia wolności.
O ich losie zdecyduje sąd.
Funkcjonariusze
wydziału
kryminalnego trzebnickiej policji
zatrzymali dwóch młodych mężczyzn w wieku 17 i 20 lat, podejrzanych o włamania i kradzieże
oraz ich usiłowanie.
Do zdarzenia doszło w jednej z
mości odpychając ich i próbując
zbiec. Po krótkim pościgu został
ujęty i obezwładniony. Mężczyznę przewieziono do komisariatu
policji. Przed sądem odpowie nie
tylko za wykroczenia i za naruszenie nietykalności osobistej
funkcjonariuszy, za co grozi kara
pozbawienia wolności do lat 3.

Pierwsza pomoc

We wtorek 27 sierpnia o godz.
13.00 na prośbę dyżurnego Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy patrol Straży Miejskiej udał
się do miejscowości Księginice,
gdzie udzielił pomocy przedmedycznej poszkodowanemu mężczyźnie. Po przybyciu na miejsce
okazało się, że 50- letni mężczyzna spadł ze znacznej wysokości,
doznając poważnych obrażeń.
Do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego strażnicy
udzielili pomocy strażakom prowadzącym resuscytację mężczyzny. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zdarzenia do chwili
przejęcia go przez funkcjonariuszy policji, którzy będą ustalać
okoliczności wypadku. Poszkodowany został przewieziony do
trzebnickiego szpitala.

TWÓJ DZIELNICOWY
Imię i nazwisko:		
Telefon służbowy:		
Jednostka:		
Adres:			

asp. Wiktor Janiszewski

(71) 38-88-200

Rewir Dzielnicowych w Trzebnicy
Trzebnica ul. Bochenka 8

Rejon patrolowania dzielnicowego:

Trzebnica

Asnyka, Broniewskiego, Bema, Brama Trębaczy,
Cmentarna, Cicha, Dąbrowskiej, Głowackiego,
Graniczna, Jędrzejowska, Krótka, Kosmonautów,
Konopnickiej, Kościuszki, Młynarska, Marcinkowska, Mickiewicza, Norwida, Prusicka, Piastowska,
Polna, Pl.Piłsudskiego, Piaskowskiego, Roosevelta, Solna, Słowackiego, Słoneczna, Teatralna, Witosa, Wiosenna, Wałowa, Wojska Polskiego, XXX
-lecia, Orzechowa.

małych miejscowości na terenie powiatu. Podejrzani weszli
na prywatną posesję, a następnie wyłamując drzwi do altanki,
domu oraz auta marki Mercedes
Camper, ukradli wiele przedmiotów, m.in. elektronarzędzia,
przewód trzyfazowy, dwa rowery,
radio CD i latarki. Nie pogardzili
nawet okularami korekcyjnymi i
przeciwsłonecznymi.
Wartość strat oszacowano na
łączną kwotę ponad 5 tys. złotych. Policjanci zabezpieczyli w
przeszukanym pokoju 17-latka
skradzione rzeczy oraz trzy paczki amunicji ( 48 sztuk).
Obecnie policjanci wyjaśniają

STRAŻ POŻARNA
71 / 312 07 88

Spłonęła altana

W dniu 4 września o godzinie
13.00 zostały wezwane jednostki
PSP Trzebnica do pożaru altany na ogródkach działkowych w
pobliżu Świątnik. Akcja trwała 1
godzinę i 20 minut. Funkcjonariusze podczas gaszenia przeszukiwali teren altany w aparatach
powietrznych, gdyż istniało podejrzenie przebywania osób bezdomnych w budynku. Na szczęście nikogo tam nie zastali. W
akcji brało udział 7 strażaków i 2
wozy bojowe. Po ugaszeniu pożaru teren zabezpieczono i przekazano właścicielowi.

Niebezpieczne gniazdo os

W dniu 4 września na terenie
Parku Wodnego Zdrój, funkcjonariusze PSP Trzebnica, brali
udział w akcji usuwania gniazda
os na dachu trzebnickiego basenu. Przy użyciu podnośnika
strącono gniazdo i usunięto zagrażające owady. Akcja trwała
59 minut, uczestniczyło w niej 7
strażaków i 2 wozy bojowe.

wszystkie okoliczności tej sprawy.
Sprawdzają również, czy zatrzymani nie mają na swoim koncie
więcej tego typu czynów w ostatnim czasie.

Nie wypalajmy traw - apel

Na przełomie sierpnia i września
jednostki trzebnickiej PSP miały
częste wyjazdy do gaszenia wypalanych ściernisk, na terenach
okolicznych sołectw: Blizocina,
Węgrzynowa czy Rzepotowic.
– Apelujemy do mieszkańców i
informujemy, że wypalanie ściernisk jest całkowicie zabronione.
Działania takie powodują duże
szkody ekologiczne i stanowią
poważne zagrożenie dla mienia
i życia ludzi. Przypominamy,
że tego typu wykroczenie podlega odpowiedzialności karnej
– informuje oficer prasowy PSP
Trzebnica Dariusz Zajączkowski.

Plama oleju

W dniu 20 sierpnia godzinie 8.35
na drodze wojewódzkiej z Trzebnicy do miejscowości Cerekwica
funkcjonariusze PSP usuwali
plamę oleju. W akcji brało udział
7 strażaków, dwa wozy bojowe,
pracownicy służby drogowej oraz
jednostki policji. Akcja trwała 1
godzinę 40 minut.
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Co słychać w szkołach?
Wrzesień kojarzy się głównie z początkiem roku
szkolnego. Nowy plan lekcji, nowe przedmioty,
odświeżone sale i niekiedy nowi nauczyciele. Jak
wyglądają pierwsze dni w szkolnych murach po
wakacjach, co się zmieniło, a co zostało jak dawniej
– o tym w informatorze poniżej.
Szkoła Podstawowa nr 2
w Trzebnicy

Największym wydarzeniem tego
roku było oddanie do użytku
odremontowanego budynku SP2.
Pisaliśmy wielokrotnie co się
działo, co się mieści w budynku
i jak będzie funkcjonować. Dziś
dorzucamy informację dotyczącą
kadry nauczycielskiej. Dyrektorem jest Grażyna Kantecka, wicedyrektorem Lidia Piotrowska.
W tym roku do szkoły doszedł
nowa nauczycielka Małgorzata
Łabanda, nikt natomiast nie odszedł. Pedagogiem szkolnym jest
Jolanta Rainczuk.
Nauczyciele, którzy prowadzą
nauczanie zintegrowane: Janina
Tiuchty, Iwona Gajska, Jolanta
Straszak, Monika Lech, Renata
Marszałek, Halina Grocholska,
Jolanta Szymczyk, Urszula Kupiec, Justyna Majcher, Jadwiga
Michalak oraz Małgorzata Strzykalska.
Wychowawcy klas zerowych: Janiana Tiuchty oraz Małgorzata
Strzykalska.
Wychowawcy klas pierwszych:
Daria Sikora, Halina Grocholska, Jolanta Szymczyk, Renata
Marszałek. Klas drugich: Urszula
Kupiec, Jadwiga Michalak, Justyna Majcher. Klas trzecich: Iwona
Gajska, Monika Lech, Jolanta
Staszak. Klas czwartych: Krystyna Wielgo, Ewa Bednarz, Paulina Pierchorowicz-Rączka. Klas
piątych: Iwona Marciniak, Edyta
Łapińska, Bożena Sadownik. Klas
szóstych: Krystyna Janowska,
Renata Czarny oraz Renata Górecka.
Jak już wielokrotnie wspominaliśmy – budynek przeszedł
gruntowny remont, wyposażono
większość pomieszczeń w nowy
sprzęt. Nowością są: pracownia
przyrodnicza, szafki szatniowe dla uczniów, stołówka, nowa
pracownia językowa, nowa pracownia komputerowa, plac zabaw, budynek przystosowany dla
niepełnosprawnych,
parkingi.
W klasach IV-VI wprowadzono
dziennik elektroniczny, obecnie
system wdrażany jest on w klasach I-III.

Szkoła Podstawowa nr 3
w Trzebnicy

Do 30 oddziałów w szkole uczęszcza 691 dzieci .W tym roku do
grona nauczycielskiego dołączyli
nauczyciel języka niemieckiego,
nauczyciel muzyki oraz katecheta. Odeszło dwóch nauczycieli. Wychowawcy pierwszych klas:
Anna Lew, Magdalena Zaleska,
Renata Bielecka, Elżbieta Obara.
Klas drugich: Lidia Kłyho, Agata
Zych, Róża Marczak, Beata Mandziej, Alicja Woźna. Klas trzecich: Danuta Małys, Małgorzata
Zagórna, Joanna Kuźma, Violetta Ruła, Beata Jędruszek. Klas
czwartych: Jowita Pietrzykowska-Dziwak, Anna Just, Joanna
Sobota, Renata Ziółkowska. Klas
piątych: Anna Otfinowska, Edyta
Kozicka, Paulina Kolińska, Halina Pisarczyk, Iwona Onyszko.
Klas szóstych: Ewa Pasek, Małgorzata Bogaczyńska, Olga Gardiasz, Dariusz Bocian.
Wychowawcy klas zerowych: Danuta Jacukowicz, Lidia Danielewicz, Renata Makles.
Dyrektorem placówki jest Jadwiga Kalinowska, zastępczyniami – Małgorzata Gadawska oraz
Stanisława Zalewska. Szkoła ma
także psychologa oraz pedagoga.
Dyżurują oni w gabinetach od
poniedziałku do piątku.
W trakcie wakacji nie przeprowadzano żadnych remontów. W
obecnym roku szkoła oferuje:
System Wspierania Uzdolnień
potwierdzony Certyfikatem Jakości przyznanym przez Kapitułę
Dolnośląskiej Rady Wspierania
Uzdolnień, Certyfikat Szkoły
Promującej Ekorozwój przyznany przez Kuratorium Oświaty we
Wrocławiu, opiekę pedagogiczną,
psychologiczną i medyczną, zajęcia w pracowniach internetowych
od pierwszej klasy, zajęcia dydaktyczne w terenie, wyjazdy na wycieczki i zielone szkoły, przytulną
świetlice i stołówkę, możliwość
udziału dzieci w licznych konkursach, zawodach sportowych
i kołach zainteresowań, bibliotekę i czytelnię z Centrum Multimedialnym, klasy usportowione - trzykrotnie uzyskany tytuł
„Najlepszej Szkoły Sportowej w
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Powiecie”, uczestnictwo w Programie SKO w szkole (współpraca
z Bankiem PKO) oraz kompleks
reklreacyjno-sportowy. W szkole
funkcjonuje także drużyna zuchowa Elfowe Duszki.
Szkoła Podstawowa
w Masłowie

Dyrektorem szkoły jest Jadwiga
Drobik. W tym roku kadra nauczycielska pozostała bez zmian.
Nie są zatrudnieni ani pedagog,
ani psycholog.
Wychowawczynią klasy zerowej

jest Krystyna Niewiadomska,
klasy pierwszej - Urszula Piech,
klasy drugiej - Danuta Paluch,
klasy trzeciej – Jadwiga Cierpiał,
klasy czwartej Marzena Frątczak,
klasy piątej – Anita Szymczak i
klasy szóstej Barbara Falkowska.
Podczas wakacji z pieniędzy własnych, zarobionych na szkolnym
festynie, zakupiono i położono
płyty OSB i wykładzinę podłogową w dwóch salach lekcyjnych
- łącznie około 160 mkw.
Do pracowni komputerowej zakupiono komputer, który będzie
pełnił funkcję serwera.
Dokonano także przeglądu sprzętu komputerowego i uzupełniono
braki.
Szkoła uczestniczy w projekcie
unijnym „Z edukacją w przyszłość" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Głównym celem
jest rozwój
zainteresowań z zakresu nauk
przyrodniczo - matematycznych,
języka angielskiego i ICT oraz
wyrównywanie dysproporcji w
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zakresie logopedii i matematyki.
Szkoła bierze udział w projekcie
unijnym „Poprzez praktykę do
profesjonalizmu - nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja"- w ramach tego projektu
nauczyciele uczestniczą w szkoleniach, a studenci Dolnośląskiej
Szkoły Wyższej odbywają w naszej szkole praktyki studenckie.
W szkole działa Wolontariat,
Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody.
Przy szkole natomiast prężnie
działa świetlica opiekuńczo - wychowawcza prowadzona przez
Barbarę Falkowską.
Szkoła Podstawowa
w Boleścinie

W tym roku nie było zmian a kadrze nauczycielskiej. Dyrektorem
placówki jest Bogumiła Szermer.
Szkole nie ma etatu psychologa,
ani pedagoga. W roku szkolnym
2013/2014 wychowawcami poszczególnych klas są następujący
nauczyciele - klasa zerowa - Jolanta Prokopowicz, klasa pierwsza - Krystyna Skura, klasa druga
- Małgorzata Radek, klasa trzecia
- Joanna Kuczma, klasa czwarta - Maria Długołęcka-Walaszel,
klasa piąta - Anna Leszczyńska
-Janik, klasa szósta – Magdalena
Pilch – Karasińska.
W czasie wakacji doraźnie uzupełniono dachówki, które spadły
po nawałnicy, jaka przeszła w
miejscowości. Pomalowano także
świetlicę szkolną.
Szkoła Podstawowa
w Kuźniczysku

Dyrektorem jest Elżbieta Taraszczuk-Gaweł. W ostatnim
czasie nie było zmian w kadrze
pedagogicznej.
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W roku 2013/14 w szkole funkcjonuje 7 oddziałów. Wychowawstwa zostały przydzielone następującym nauczycielom: klasa
zerowa – Bożena Pieniądz, klasa
pierwsza - Lidia Kędziora, klasa
druga – Małgorzata Noszczyk,
klasa trzecia - Aneta Pasternak,
klasa czwarta - Dorota Surówka,
klasa piąta - Grażyna Świtalska,
klasa czwarta – Urszula Borowa.
Największą inwestycją w SP Kuźniczysko była budowa placu zabaw dla dzieci w ramach projektu rządowego „Radosna Szkoła”.
Obiekt został oficjalnie otwarty
wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w czasie festynu szkolnego
pierwszego czerwca tego roku.
Gimnazjum nr 1
w Trzebnicy

W szkole zatrudnionych jest 35
nauczycieli. Dyrektorem jest Elżbieta Nowak, zastępczynią – Beata Białecka.
Pedagogami szkolnym – Jadwiga
Sadownik oraz Jolanta Żarkowska.
Zmiany kadrowe są konsekwencją powrotu z urlopów (dla poratowania zdrowia, wychowawczych), z których korzystały
niektóre osoby. W dniu 28 czerwca uczniowie pożegnali przebywających na zastępstwie panów:
Piotra Grucelę, nauczyciela matematyki oraz Marcina Giedyka,
nauczyciela informatyki. W szkole nie pracuje także ksiądz Paweł
Wróbel; religii będzie uczył nowy
ksiądz: Wojciech Czarnota.
W Gimnazjum nr 1 w chwili
obecnej funkcjonuje 15 oddziałów klasowych - 5 na każdym
poziomie. Wychowawcami są:
Dorota Lutek, Elżbieta Śliwiak,
Józef Wojciechowski, Edyta Baraniecka-Lech, Katarzyna Bahryn-Kamińska (klasy pierwsze),
Beata Milner-Firkowska, Beata
Śródka, Aleksandra Kurzyńska,
Beata Trela-Żelazko, Urszula
Dufrat (klasy drugie), Agata Kubaszewska, Aleksandra Warchulska, Bożena Kaszana, Jolanta Lisowska, Patrycja Wolar de Jong
(klasy trzecie).
Wszystkie klasy pierwsze i drugie
będą w ramach zajęć wychowania fizycznego – raz w tygodniuodbywały zajęcia na basenie.
Ponadto, zgodnie z zapowiedziami- utworzona została klasa
z rozszerzonym programem języka angielskiego (1a), wychowania
fizycznego (1e) oraz realizujące
większą liczbę godzin przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (pozostałe klasy pierwsze).
O remontach w szkole pisaliśmy w poprzednim numerze PT.
Szkoła posiada także stołówkę,
zainteresowani uczniowie mogą
korzystać (odpłatnie) z obiadów.
APJ
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Szkoła rodzenia i rehabilitacja na basenie
Od momentu przekształcenia ZLA w Trzebnickie Centrum Medyczne „Zdrój” upłynęły niespełna
4 miesiące, a już wzbogaca ofertę medyczną dla pacjentów. Nowi lekarze, akcje a także nowe projekty – szkoła rodzenia, rehabilitacja na basenie oraz rozszerzenie działań z zakresu psychoterapii
- to tylko nieliczne nowości. W centrum pacjenci mogą skorzystać również z odpłatnych, ale bardzo
potrzebnych usług. - Fakt przekształcenia daje nam nowe szanse na poszerzenie oferty naszej placówki
– mówi prezes TCM Anna Imielska.
Dziś Trzebnickie Centrum Medyczne „Zdrój” udziela świadczeń w pełnym zakresie.
Poza szeroką gamą usług zagwarantowanych w ramach NFZ, pacjenci mają do dyspozycji lekarzy
specjalistów świadczących usługi
odpłatnie. Są to: ginekolog naprotechnolog, specjalista chorób
tarczycy, kardiolog, alergolog,
specjalista badający przepływy
żył i tętnic, ortopeda, neurolog,
laryngolog, okulista, specjalista
radiolog wykonujący badania
USG, prowadzone są badania
słuchu, oraz komputerowe badanie wzroku - Oferta ta jest wciąż
poszerzana. Dzięki temu, pacjenci nie muszą szukać specjalistów
po całym Dolnym Śląsku i czekać
miesiącami na wizytę - podkreśla
prezes Anna Imielska. Dodaje, że
placówka posiada także nowoczesny aparat USG, dzięki któremu
specjaliści mogą bardzo szczegółowo diagnozować pacjentów.

tcmz.trzebnica.pl) lub telefonicznie (tel. 885 900 885).
Wodna rehabilitacja

Przy współpracy z Trzebnickim
Parkiem Wodnym „ Zdrój” oraz
Gminą Trzebnica od początku
października Trzebnickie Centrum Medyczne rozpoczyna rehabilitację leczniczą na basenie.

krążenia krwi, poprawa trofiki
tkanek, normalizacja ciśnienia
tętniczego krwi, poprawa parametrów gospodarki lipidowej.
TCM zaprasza pacjentów do korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych również w przychodni z
zakresu fizyko, hydro, kinezyterapii oraz masażu suchego. Centrum współpracuje również z

Rozszerzona psychoterapia

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Trzebnickim Centrum
Medycznym „Zdrój” proponuje
pacjentom rozszerzenie oferty o
działania w zakresie psychoterapii. - Zapraszamy osoby, które: doświadczają trudności w
nawiązaniu kontaktów z innymi, odczuwają spadek energii i

Nowe programy dają szansę

- Programem, który udało nam
się wprowadzić, jako jednej z
dwóch wytypowanych placówek
na Dolnym Śląsku, jest „Projekt
usprawnienia diagnostyki HCV,
oszacowanie występowania HCV
w populacji ogólnej oraz analiza
czynników związanych z występowaniem HCV”- mówi.
Dzięki niemu 700 pacjentów
mogło wykonać badania w tym
zakresie. Przeprowadzenia całej
akcji było możliwe dzięki szwajcarsko-polskiemu programowi
współpracy pod nazwą „Zapobieganie zakażeniom HCV”,
oraz Narodowemu Instytutowi
Zdrowia Publicznego (Państwowy Zakład Higieny). Badania w
ramach programu były bezpłatne
dla pacjentów.

„Wesołe Brzuszki” dla rodziców

Nowością, która ruszy w październiku jest szkoła rodzenia
„Wesołe Brzuszki”. Jak mówi prezes, powstała ona z pasji, a inspiracją były dzieci oraz nigdy nieustający cud narodzin. - Wspólnie
z Gminą Trzebnica i Trzebnickim
Parkiem Wodnym „Zdrój” udało
nam się stworzyć miejsce, gdzie
w rodzinnej, ciepłej i serdecznej
atmosferze rodzice będą mogli
dobrze przygotować się do tej najważniejszej roli życiowej. Naszym
celem jest przygotowanie rodziców do naturalnego i aktywnego
porodu, jak najlepszej opieki nad
maleństwem, oraz przede wszystkim świadomego rodzicielstwa –
przekonuje A. Imielska. - Chciałabym bardzo podziękować Panu
burmistrzowi za objęcie swym
patronatem naszej szkoły oraz
dofinansowanie do zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia
zajęć – dodaje.
Inicjatorzy szkoły rodzenia zaprosili do współpracy specjalistów z różnych dziedzin, by mogli
podzielić się wiedzą i umiejętnościami. Wśród nich są fizjoterapeuci, położne, lekarz ginekolog,
psycholog, pielęgniarz systemu
ratowniczo-medycznego,
oraz
neonatolog.
Cykl zajęć w szkole rodzenia
obejmuje osiem spotkań, które
odbywać się będą raz w tygodniu.
Każde z nich potrwa ok. 2,5 godziny. Obejmie on: wykład teoretyczny, zajęcia warsztatowe oraz
ćwiczenia. Dodatkowo rodzice
otrzymają bezpłatnie dziewiątą lekcję w ramach warsztatów
związanych z masażem Shantala, oraz chusto noszeniem. Koszt
całkowity uczestnictwa w szkole
rodzenia to 300 złotych.
Cały czas trwa nabór do szkoły,
której siedziba mieści się w Trzebnickim Centrum Medycznym
„Zdrój”. Jak można się zapisać?
Osobiście, drogą mailową (www.

– wylicza prezes. Grupy terapeutyczne rozpoczynają spotkania
od października.
- Zależy nam, by pacjenci w naszej przychodni znaleźli jak największy wachlarz specjalizacji, jeśli nie w ramach NFZ, to w formie
usług odpłatnych. Bardzo ważne
jest dla nas to, by pacjent mając
możliwie jak najwięcej świadczeń
medycznych w jednym miejscu
nie tracił pieniędzy na dojazd do
innych placówek, niejednokrotnie oddalonych o kilkadziesiąt
kilometrówk i nie tracił cennego
– przekonuje.

Poza programami medycznymi realizowanymi w placówce,
TCM stale zaprasza lekarzy specjalistów, którzy świadczą swoje
usługi nieodpłatnie dla pacjentów. I tak od października, raz w
miesiącu, pacjenci będą mieli do
dyspozycji nieodpłatnie specjalistów kardiologa i diabetologa.
Poza tym, tradycyjnie, centrum
organizuje tzw. „Białe Soboty”. Ta
najbliższa odbędzie się 28 września. Po raz pierwszy rozszerzono
akcję zapraszając do współpracy
Trzebnicki Park Wodny „ Zdrój”.
Dostępny tam będzie masażysta,
odbywać się będą także zajęcia
rehabilitacji w wodzie. Strażacy
z Państwowej Straży Pożarnej w
Trzebnicy poprowadzą działania
medyczno-ratownicze w zakresie:
wypadków
komunikacyjnych,
zdarzeń na wodzie. Przeprowadzą także szkolenia dzieci i młodzieży na temat bezpiecznego poruszania się na drodze.
Wszystkie aktualne informacje
związane z funkcjonowaniem
Trzebnickiego Centrum Medycznego „ Zdrój” znajdują się na
stronie internetowej: www.tcmz.
trzebnica.pl
Zajęcia z zakresu: kardiologii,
neurologii, ortopedii, rehabilitacji ogólnej prowadzić będzie wykwalifikowany personel.
Medyczny cel ćwiczeń w wodzie,
to przede wszystkim poprawa
ruchowa w zakresie parametrów
wydolności fizycznej, poprawa

lek. specjalistą med. fizykalnej i
balneologii.
Poza świadczeniami zagwarantowanymi w ramach Narodowego
Funduszu Zdrowia TCM oferuje
zabiegi w korzystnych cenach.

zmęczenie, przeżywają lęk w codziennych sytuacjach życiowych,
przeżyli trudne doświadczenia,
w wyniku których czują niepokój, przerażenie, bezradność, co
nie pozwala im na wypełnianie
codziennych obowiązków, które
kiedyś nie sprawiały trudności

-Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług – zachęca na zakończenie prezes
Anna Imielska.

Trzebnickie Centrum Medyczne „ZDRÓJ” sp. z o.o.
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USŁUGI MEDYCZNE POZA NFZ/PŁATNE
PORADA LEKARZA REHABILITACJI MEDYCZNEJ
Porada ambulatoryjna

50 zł

Porada w warunkach domowych

100 zł

ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE
1 ZABIEG

10 ZABIEGÓW

1

Kinezyterapia indywidualna

NAZWA ZABIEGU

20 zł

180 zł

2

Kinezyterapia grupowa

10 zł

90 zł

3

Terapia metodą McKenzi

50 zł

450 zł

4

Kinesiology Taping

30 zł

-

5

Ćwiczenia w obciążeniu (UGUL)

10 zł

90 zł

6

Masaż suchy częściowy (20 min)

30 zł

270 zł

7

Masaż suchy całkowity

80 zł

720 zł

8

Masaż limfatyczny (BOA)

10 zł

90 zł

9

Masaż Aquawibron

15 zł

135 zł

10

Masaż wir. Kończyn dolnych i L/S

20 zł

180 zł

11

Masaż wirowy kończyn dolnych

10 zł

90 zł

12

Masaż wirowy kończyn górnych

10 zł

90 zł

13

Masaż podwodny

20 zł

180 zł

14

Diodynamik

6 zł

54 zł

15

Jonoforeza

6 zł

54 zł

16

Galwanizacja

6 zł

54 zł

17

Interdyn

6 zł

54 zł

18

Tens

6 zł

54 zł

19

Prądy Kotza

6 zł

54 zł

20 Prądy Treberta

6 zł

54 zł

21

8 zł

72 zł

22 Magnetoterapia

6 zł

54 zł

23 Terapuls

6 zł

54 zł

24 Laseroterapia

7 zł

63 zł

25 Ultradźwięki

7 zł

63 zł

26 Sollux, biotron,IR

5 zł

45 zł

27 Krioterapia jednej okolicy

10 zł

90 zł

28 Usprawnienie w domu Pacjenta

80 zł

720 zł

29

75 zł

670 zł

4-krotna sesja

400 zł

Elektrostymulacja

Masaż Shantala dla dzieci

30 Kurs masażu Shantala dla rodziców
31

Rehabilitacja w wodzie- ortopedyczna

20 zł

180zł

32

Rehabilitacja w wodzie - neurologiczna

20 zł

180 zł

33 Rehabilitacja w wodzie-ogólnorozwojowa

20 zł

180zł

34 Rehabilitacja w wodzie - kardiologiczna

20 zł

180 zł

CENNIK ŚWIADCZEŃ REHABILITACYJNYCH
RODZAJ USŁUGI

LEKARZ PROWADZĄCY

GODZINY
PRZYJĘĆ

CENA

KONTAKT

Poradnia ginekologicznonaprotechnologiczna

Lek. Spec. ginekologii
i naprotechnologii
Andrzej Banach

Czwartek
15.20-17.00

250 zł

Poradnia „K”
tel. (71) 312 03 75 wew. 27

Badanie ginekologiczne

Lek. Spec. ginekologii
i naprotechnologii
Andrzej Banach

Czwartek
15.20-17.00

90 zł

Poradnia „K”
tel. (71) 312 03 75 wew. 27

Choroby tarczycy
Badanie USG tarczycy

Dr n. med. Katarzyna
Żukowska-Kowalska

Piątek
od godz.10.00

100 zł

Rejestracja przychodni
tel. (71) 312 03 75

Kardiolog

Lek. Med. Krzysztof
Włodarczyk

Poniedziałek
12.00-13.00
Czwartek
16.00-17.00

100 zł

Rejestracja
tel. 601 760 888

Okulista

Lek. Med. Elżbieta
Gwiazda-Gryboś

80 zł

Rejestracja
tel. (71) 312 03 75 wew. 62

Alergolog

Lek .Med. Anna Puchała

Rejestracja
indywidualna

100 zł

Rejestracja tel. 602 159 230

Dietetyk

Justyna Izydorczak

Poniedziałek
10.00-18.00

100 zł

Rejestracja tel. 605 650 804

Badanie USG

Lek. Med. Elżbieta
Kociatkiewicz-Jarnicka

Środa
14.00-16.00

80 zł

Rejestracja tel. (71) 312 03 75

Badania USG
żył i tętnic

Chirurg specjalista
Rafał Mulek

Środa
16.00-18.00

100 zł

Rejestracja przychodni
tel. (71) 312 03 75

Masaż Shantala

Mgr fizjoterapii
Anna Libera

Rejestracja
indywidualna

400 zł

Rejestracja
tel. 697 923 153

Ortopeda USG bioderek
+ porada

Lek. Med.
Bartłomiej Szabla

Środa
9.00-11.00
Czwartek
15.00-18.00

100 zł
150 zł

Rejestracja przychodni
tel. (71) 312 03 75

Lek. med.
Elżbieta Gwiazda-Gryboś

Neurolog
Laryngolog

Bez rejestracji
W pozostałe dni zapraszamy
do nowo otwartego punktu
FONO w Trzebnicy
przy ul. Henryka Pobożnego 13
(wejście od ul. Milickiej)
rejestracja, tel. 71 387 12 76

Wtorek
9.30-12.30

Badanie słuchu

Badanie Okulistyczne

Poniedziałek

dr nauk med.
Piotr Pastuszek

Poniedziałek

80 zł

Rejestracja przychodni
tel. (71) 312 03 75 wew. 62

Poniedziałek
16.30-18.00

80 zł

Rejestracja przychodni
tel. (71) 312 03 75

poniedziałki
i piątki
15.00-18.00

100 zł

Rejestracja
tel. 607 09 99 00

16

17

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

E D U K A C Y J N A
R E T R O S P E K C J A

I N W E S T Y C Y J N A

Z radością do nowej szkoły
Co mieszkańcy
myślą o szkole?

Ten sukces,
to nie tylko
moja zasługa
wywiad
z burmistrzem.

Szkoła dawniej,
dziś i w
przyszłości.

Pierwsze lekcje
w nowych salach
Oficjalne otwarcie, które miało
miejsce 2 września w poniedziałek na długo zapisze się w historii
Trzebnicy.
Dopisali wszyscy – zaproszeni
goście, dzieci, rodzice, nauczyciele oraz mnóstwo mieszkańców,
którzy przyszli na inauguracje

roku z ciekawości. Na ten dzień
przygotowano wiele atrakcji i
niespodzianek, m.in.: Park Praw
Natury, występy artystyczne i
muzyczne, kolorowe confetti
oraz rozwijające się z dachu banery. Niespodzianką wieńczącą
uroczystość był tort ufundowany

przez Cukiernię „Beza” Adama
Kosowskiego. Po odśpiewaniu
„Sto lat” i usłyszeniu pierwszego
dzwonka, uczniowie rozeszli się
do klas (niektórzy wręcz wbiegli) wraz ze swoimi wychowawcami, witani przy głównym wejściu przez Maskotkę Trzebnicy

- Super Kota. Pozostali uczestnicy
wielkiego otwarcia szkoły przeszli natomiast na jej dziedziniec,
gdzie na scenie odbywały się kolejne występy artystyczne na czele
z koncertem polskich Beatlesów –
zespołu The Postman.
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Nowa szkoła – była marzeniem, stała się rzeczywistością

- To ważny dzień dla nas wszystkich. Jesteśmy dziś świadkami chwili, w której możemy się przekonać, że marzenia się spełniają – powiedział burmistrz Marek Długozima podczas oficjalnego otwarcia budynku Szkoły Podstawowej w Trzebnicy. Było
uroczyście, kolorowo, muzycznie, a na koniec smacznie. Dopisali zaproszeni goście oraz uczniowie i ich rodzice. Zawiodła jedynie
pogoda.

Wrzucenie kapsuły czasu do specjalnie przygotowanej rzeźby kredki.

Uroczyste otwarcie nowej szkoły połączone zostało z elementami apelu szkolnego.

Słodka niespodzianka - tort ufundowany przez cukiernię „Beza” Adama
Kosowskiego.

AGNIESZKA PRUSZKOWSKA-JAROSZ

Oficjalne otwarcie miało miejsce
w poniedziałek 2 września. Dzień
wcześniej każdy, kto miał ochotę
mógł zwiedzić szkołę w ramach
Drzwi Otwartych. Było mnóstwo
absolwentów szkoły, przyszłych
uczniów, rodziców, dziadków
oraz zaciekawionych nową inwestycją trzebniczan.

Z okien posypało się confetti, a z dachu szkoły rozwinięto efektowne banery z
hasłem promocyjnym Szkoła Podstawowa nr 2 - Przestrzeń nowych możliwości!

Wprowadzenie sztandaru szkoły.

Jasne i przestronne klasy, szerokie korytarze, nowy sprzęt dydaktyczny i pachnące świeżością
meble. Duży gabinet lekarski,
komfortowy gabinet pedagoga
szkolnego, sale gimnastyczne z
szatniami, pracownia językowa,
pracownia komputerowa, przytulna biblioteka z czytelnią, sala
konferencyjna, duża stołówka
oraz infrastruktura przyjazna
osobom niepełnosprawnym. To
wszystko składa się na szkolną
inwestycję, która przez ostatnie
kilkanaście miesięcy była priorytetowa dla gminy.
Każdy, kto widział warunki
panujące w dawnym budynku
szkolnym przy ul. Wrocławskiej
mógł śmiało stwierdzić, że to
krok milowy dla społeczności
uczniowskiej oraz kadry nauczycielskiej.
Dużym atutem nowej szkoły jest
jej lokalizacja. Umiejscowiona z
dala od ruchliwych ulic, w otoczeniu Lasu Bukowego, nad stawami,
w pobliżu basenu i niedaleko Orlika będzie doskonale chroniła
bezpieczeństwo uczniów.

Uroczystość otwarcia szkoły uatrakcyjniały występy artystyczne uczniów – recytacje wierszy oraz śpiew chóru pod kierownictwem Haliny Bolisęgi.

Burmistrz Marek Długozima otrzymał tytuł Przyjaciela Szkoły i statuetkę
„Niedźwiadka” od dyrektor Grażyny Kanteckiej (z prawej) i zastępcy dyrektora
- Lidii Piotrowskiej.

Poniedziałek z atrakcjami
Oficjalne otwarcie, które miało
miejsce 2 września w poniedziałek na długo zapisze się w historii
Trzebnicy. Dopisali wszyscy – zaproszeni goście, dzieci, rodzice,
nauczyciele oraz mnóstwo mieszkańców, którzy przyszli na inauguracje roku z ciekawości. Uroczystość otwarcia nowej szkoły
poprowadzili Agnieszka Pawlaczek, naczelnik wydziału promocji Urzędu Miejskiego oraz Jakub
Szurkawski, kierownik referatu
komunikacji społecznej i PR.
Katarzyna i Artur Trawińscy - fundatorzy pracowni komputerowej oraz multimedialnej pracowni językowej.

Oficjalne otwarcie placówki po-

Odsłonięcie kotary - symboliczne otwarcie nowej szkoły.

19

Trzebnicka poetka - Danuta Kamińska prezentuje swój utwór napisany na okoliczność otwarcia nowej szkoły.

Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów szkoły.

Przekazanie prezentu dla pierwszoklasistów przez Radną Krystynę Haładaj, Sekretarza Daniela Buczaka i Przewodniczącego Rady Mateusza Stanisza.

Podpisanie listu do przyszłych pokoleń przez Dyrektor Grażynę Kantecką oraz
burmistrza Marka Długozimę.

łączone było z elementami apelu
szkolnego. Nie zabrakło sztandaru, przemówień i hymnu.
Choć i tak niektórzy zarzucali
organizatorem złe przygotowanie uroczystości twierdząc, że
dzieci oglądały uroczystość zza
płotu. - Niefortunne? Sama nie
wiem. Jakoś nie specjalnie przywiązywałam do tego wagę, aż do
momentu rozdmuchania tematu
przez trzebnicką gazetę. Z jednej strony rzeczywiście dziwnie
to wyglądało, z drugiej jednak
nasuwa się pytanie – jak pomieściłyby się dzieci z rodzicami na
placu przed szkołą? - pyta Elżbieta, mama jednego z uczniów.
Dodaje jednocześnie, że droga w
tym dniu była zamknięta, a nad
bezpieczeństwem czuwała Straż
Miejska.
Na ten dzień przygotowano wiele atrakcji i niespodzianek, m.in.:
Park Praw Natury, występy artystyczne i muzyczne, kolorowe
confetti, rozwijające się z dachu
banery, tort, czy darmowy grill
dla wszystkich. Integralną częścią uroczystości było oficjalne
oddanie do użytku kompleksowo zmodernizowanych ulic 3-go
Maja i Wesołej wraz z wymianą
kanalizacji, instalacji wodociągowej, chodnikami, miejscami parkingowymi i oświetleniem.
Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru oraz odśpiewaniem hymnu szkolnego.
Kilka chwil później wszystkich
zgromadzonych powitał burmistrz Marek Długozima oraz
dyrektor Grażyna Kantecka.
W swojej przedmowie burmistrz
zaznaczył, że otwarcie szkoły to
ważny dzień dla wszystkich. - Jesteśmy dziś świadkami chwili, w
której możemy się przekonać, że
marzenia spełniają się. Szczególnie te dobre – dotyczące przyszłości najmłodszych mieszkańców gminy Trzebnica. Decyzję o
budowie placówki w tym miejscu podjąłem z pełną odpowiedzialnością, wiedząc, że to jedno
z trudniejszych wyzwań, z którymi przyjdzie mi się zmierzyć.
Jednak świadomość warunków,
jakie panowały w dawnej siedzibie szkoły przy ul. Wrocławskiej,
była ogromną motywacją. Małe,
ciasne pomieszczenia, brak sali
gimnastycznej, niewielkie szatnie, ruchliwa ulica, brak stołówki
– to tylko niektóre z problemów, z
którymi się tam borykano. Mimo
że od wielu lat wszyscy mówili o
potrzebie wybudowania szkoły,
to niestety moim poprzednikom,
nie udało się zrealizować tego
zadania – przypomniał i dodał:
- Oczywiście, kiedy budowa ruszyła, spotykała się też z ogromną krytyką ze strony niektórych
lokalnych mediów, ludzi związanych z polityką, a także, co było
najtrudniejsze - wielu radnych
działających przeciwko temu projektowi. Na szczęście, w najtrudniejszych momentach, jak choćby
tym związanym z decyzją o zmianie głównego wykonawcy robót,
mogłem liczyć na wsparcie moich
pracowników, radnych z mojego ugrupowania i ugrupowania
Trzebnica 2000 plus i ludzi, którzy do końca nie tracili nadziei
– podkreślił. Na zakończenie
podziękował wszystkim, którzy
włączyli się w realizację projektu.

Przekazanie symbolicznych kluczy do szkoły na ręce Przewodniczącej Samorządu Szkolnego - Matyldy Kołodziejczyk.

Szczególne podziękowania dla Ryszarda Siwika - Inspektora Nadzoru z ramienia Urzędu Miejskiego.

Po zakończeniu uroczystości uczniowie udali się do nowych sal szkolnych na
spotkanie organizacyjne z wychowawcami. Każdy obowiązkowo przebijał
„piątkę” z nową maskotką gminy - Super Kotem.

Każdy, kto przyszedł na otwarcie szkoły, mógł skorzystać z darmowych smakołyków z grilla.

Kapsuła czasu w kredce

Park Praw Natury czyli nauka przez zabawę - jedna z atrakcji przy otwarciu nowej szkoły.

Przed budynkiem szkoły ustawiono także metalowa rzeźbę
w kształcie kredki. W trakcie
uroczystości zamontowano w jej
wnętrzu mniejszą kredkę – pamiątkową kapsułę czasu, która

Na zakończenie wystąpił zespół The Postman - Polscy Beatlesi.

20
zawierała: list do przyszłych pokoleń, nuty oraz słowa hymnu
szkoły, list od społeczności szkoły,
listę grona pedagogicznego i pracowników szkoły, najważniejsze
informacje o gminie, herb gminy
oraz tarczę szkolną, okolicznościowy znaczek z otwarcia szkoły, barwy szkoły, kalendarzyk z
rokiem szkolnym 2013/2014, najnowszy numer „Panoramy Trzebnickiej”, specjalne wydanie gazetki szkolnej – „Papla”, prezentację
multimedialną przedstawiającą
historię szkoły i najważniejsze osiągnięcia uczniów a także
prezentację z postępu prac przy
budowie nowej szkoły. Kapsułę
zanitował konserwator szkoły –
Marek Wołoszyn.
Następnie głos zabrała dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2 Grażyna Kantecka, która z powitała
uczniów w murach nowej szkoły.
W swoim wystąpieniu przyznała
również, że właśnie spełnia się
jedno z jej marzeń. Na koniec
podziękowała
pracownikom
szkoły, gronu pedagogicznemu,
rodzicom, uczniom oraz burmistrzowi, który wyróżniony został
tytułem Przyjaciela Szkoły, otrzymując statuetkę „Niedźwiadka”.
Kilka chwil później, oficjalnego
odsłonięcia kotary przy głównym wejściu do szkoły dokonali: burmistrz, dyrektor szkoły
oraz uczniowie Ania i Karol. W
tej samej chwili z dachu szkoły
rozwinięto wielkie banery z hasłem szkoły, z okien posypało
się kolorowe confetti, a w rytm
wygrywanej przez Trzebnicką
Orkiestrę Dętą melodii ze szkoły
wyszły Mażoretki Trzebnickie.
Publiczność, szczególnie dzieci z
ogromnym entuzjazmem przyjęli
fajerwerki oraz występy.
Kolejnymi punktami programu
było poświęcenie szkoły i krzyży
przez ks. Proboszcza Jerzego Olszówkę SDS, przekazanie klucza
do szkoły przewodniczącej samorządu szkolnego Matyldzie Kołodziejczyk oraz pasowanie pierwszoklasistów, którzy otrzymali
także prezenty z rąk radnej Krystyny Haładaj, przewodniczącego
Rady Miejskiej Mateusza Stanisza
oraz sekretarza Daniela Buczaka.
Trzebnicka poetka Danuta Kamińska wyrecytowała specjalnie
przygotowany na te okazję wiersz.
Dziś, oprawiony i oprawiony grafiką Marty Mroczek, utwór zdobi
szkolny korytarz.
Tym akcentem oraz wyprowadzeniem sztandaru zakończył się
oficjalny apel. Potem były kwiaty
dla dyrektor szkoły, imienne podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do powstania
nowego budynku (info. w ramce,
przyp red.).
Niespodzianką wieńczącą uroczystość był tort ufundowany
przez Cukiernię „Beza” Adama
Kosowskiego. Po odśpiewaniu
„Sto lat” i usłyszeniu pierwszego
dzwonka, uczniowie rozeszli się
do klas (niektórzy wręcz wbiegli)
wraz ze swoimi wychowawcami,
witani przy głównym wejściu
przez Maskotkę Trzebnicy - Super Kota. Pozostali uczestnicy
wielkiego otwarcia szkoły przeszli natomiast na jej dziedziniec,
gdzie na scenie odbywały się kolejne występy artystyczne na czele
z koncertem polskich Beatlesów
– zespołu The Postman. W międzyczasie można było także zjeść
różne smakołyki z grilla.
Fot. M. Mazurkiewicz

Osoby oraz firmy, które zaangażowały się w realizację inwestycji, otrzymały z rak burmistrza osobiste podziękowania.
Barbara Krokowska, skarbnik
gminy Trzebnica, Andrzej Góral, radca prawny Urzędu Miejskiego, Zbigniew Zarzeczny,
naczelnik wydziału techniczno-inwestycyjnego,
Ryszard
Siwik, inspektor budowlany
z ramienia Urzędu Miejskiego, Zofia Kaczmarek, dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Wiesław Janus z
firmy Archimedia, projektant
szkoły,
Krzysztof Dzwonek,
właściciel firmy „Dzwon”, Sławomir Komisarczyk i Sławomir
Witwicki z firmy BiK Komputer, Daniel Peciak, z firmy PHU
Davex, Marcin Rudzki i Dawid
Płusa, z firmy Mar-Pis Sp. z

o.o., Edward Cichosz–Usługi
Sprzętowo-Transportowe,
Piotr Mazurec–firma AP Service, Stanisław Kornicki – firma
Kor-Kop, Paweł Mikstacki i
Wiesław Gembiak – firma Gembiak&Mikstacki, Marek Krzak–
firma brukarska z Trzebnicy,
Andrzej Lempart, prezes zarządu Art-Budownictwo oraz Daniel Zarzycki i Michał Herman–
firma Art-Budownictwo.
Specjalne podziękowania otrzymali także państwo Katarzyna i
Artur Trawińscy oraz ich Fundacja Golden Tulip za ufundowanie nowoczesnej pracowni językowej oraz sali komputerowej.
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Sondujemy, kto jak postrzega nową inwestycję
IWONA
MARCINIAK

ALEKSANDRA
WACHOWSKA

JADWIGA
GAJDA

ALEKSANDRA
SZOSTAK

KATARZYNA
STYPEREK

Nauczycielka
matematyki w SP2

Rodzic
ucznia SP2

Sekretarz w SP2

Mama
pierwszoklasisty

Rodzic
pierwszoklasisty

Warunki w nowej szkole są o
niebo lepsze. Proszę popatrzeć
ile tutaj mamy przestrzeni, jakie
ładne klasy i jakie funkcjonalne. Myślę, że uczniowie, tak jak
my nauczyciele, są pod wielkim
wrażeniem super warunków.
Uspokaja mnie ta cisza za oknami nowej szkoły. W starej był nieprzerwany huk przejeżdżających
aut i ciągłych prac budowlanych.
Mieliśmy wrażenie, że pracujemy
na placu budowy, a nie w szkole.
Jest niedziela, jestem w pracy, a
ja nie jestem w ogóle zmęczona –
po prostu obecne warunki, są dla
mnie luksusem.

JAKUB
CHABIŃSKI
Uczeń SP2
Nowa
szkoła
jest super. Czuję się w niej, jak
w college. Klasy
są kolorowe, jasne, aż chce mi się
tutaj przychodzić. I co najważniejsze będę miał blisko do szkoły
i rodzice nie będą się martwić o
mój powrót ze szkoły.

Jestem
pod
wielkim wrażeniem warunków nowej szkoły. Jak jest tutaj
dużo miejsca, klasy są piękne,
kolorowe i czyste. Szkoda, że mój
starszy syn skończył w tym roku
edukację w podstawówce, ale za
to młodszy będzie miał okazję
uczyć się w tak super warunkach.
Teraz można bez problemu podwieźć syna do szkoły, wcześniej
pod starą szkołą, był to codzienny horror i walka o miejsce do
parkowania.

J e s t e m
przeszczęśliwa!
Tak wspaniałych
warunków do pracy nie spodziewałam
się w najśmielszych marzeniach.
Mamy aż trzy gabinety do pracy i
to w jakim wysokim standardzie.
Będziemy mogli przyjmować w
końcu rodziców w normalnych
warunkach. I na pewno będziemy
chwalić się wszędzie nową szkołą.
Cała kadra jest wdzięczna burmistrzowi Markowi Długozimie za
dotrzymanie słowa i zrealizowanie tak potężnej inwestycji.

EDWARD
DŁUBAK

KRZYSZTOF
BOROWSKI

DOROTA
WOŁOSZYNKUCHARSKA

Dziadek ucznia

Rodzic

Rodzic

Brawo, szkoła
na miarę XXI
wieku.
Budynek
nowy,
przestronny i nowocześnie wyposażony. Dzieci na pewno będą zadowolone i personel tym bardziej.
Najważniejsze, że nasz wnuczek
bezpiecznie dotrze do szkoły i
wróci z niej. Dobrze, że podjęto
taką decyzję o przebudowie szkoły, przecież chodzi o edukację i
bezpieczeństwo dzieci, bo to one
są naszym największym skarbem.

Kolosalna różnica
warunków nauki w
porównaniu ze
starą szkołą. Sam wygląd klas i
ta przestrzeń, mam przed oczami
wygląd starej świetlicy, a obecnej – totalna przepaść. Córka jest
bardzo zadowolona i podoba się
jej wszystko, a to jest najważniejsze. Jak się wchodzi do szkoły, to
dech zapiera nam wszystkim, a
przecież nikt nie wierzył, że ta inwestycja będzie zakończona.

Drzwi szeroko otwarte

Warunki
do
nauki i zabawy
dla naszych dzieci są wspaniałe.
Mam przed oczami choćby starą
świetlicę, w której unosił się zapach pleśni. Moja córka Hania
jest bardzo podekscytowana nowymi klasami i nie może doczekać się, kiedy rozpocznie się szkoła. Bardzo podoba mi się pomysł z
ustawionymi szafkami na korytarzach – zniknie problem ze schowaniem ubrań, zwłaszcza zimą. I
co najważniejsze, szkoła położona jest z dala od niebezpiecznej i
ruchliwej ulicy.

Dla mnie, jako
rodzica pierwszoklasisty, szkoła spełnia moje
oczekiwania. Mój syn Jakub nie
może się doczekać pierwszych
lekcji w nowej szkole. Sale są przestronne, pełne światła, dobrze
wyposażone są sale komputerowe
i klasy do nauki języków obcych.
Szkoła na piątkę z plusem.

ANITA
ZDUNEK
Licealistka
Szkoła zrobiła
na mnie ogromne
wrażenie.
Sala
gimnastyczna na każdym piętrze to
bardzo dobry pomysł. Szafki na
korytarzach to bardzo praktyczne rozwiązanie. Dzieci na pewno
będą bardzo zadowolone, sama
chciałabym chodzić do tak praktycznie wybudowanej szkoły.
Nowe, bezpieczne miejsce jest po
prostu piękne.
Edyta Bąk

W niedzielę 1 września wszyscy chętni mogli zobaczyć nowa szkołę. Tego dnia miały
miejsce Drzwi Otwarte. Przyszło mnóstwo absolwentów szkoły, przyszłych uczniów, rodziców, dziadków oraz zaciekawionych nową inwestycją mieszkańców Trzebnicy. Można
było zajrzeć w każdy kąt, a także pograć w ping-ponga czy posiedzieć w ławkach.

Obejrzeć nową szkołę przychodziły całe rodziny. Taki ruch na korytarzach trwał przez całą niedzielę.

Biblioteka cieszyła się sporym zainteresowaniem.

- Szkoła jest po
prostu piękna.
Nowe klasy są duże, jasne i wyposażone w ładne i kolorowe meble. Mój syn Borys ma szczęście,
bo rozpoczyna edukację w nowej
szkole. Jak na pierwszoklasistę
czuje się w nowej szkole świetnie. Bardzo podoba nam się plac
zabaw dla dzieci, super pomysł.
A co najważniejsze dzieci będą
bezpiecznie transportowane do
szkoły, tego w starej brakowało i
niepokoiło rodziców.

Niektórzy z radością przypomnieli sobie szkolne czasy.

Milusińscy otrzymali drobne upominki i słodycze.

Budynek w całości dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych.
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To sukces, na który pracowało wielu ludzi
No i stało się – 2 września
2013 roku dzieci rozpoczęły
rok szkolny w nowym budynku Szkoły Podstawowej nr 2,
mimo, że słychać było wiele
głosów niedowierzania, szczególnie w momencie, gdy przy
realizacji inwestycji pojawiły się
problemy z głównym wykonawcą. Czy Pan wierzył do końca w
możliwość dotrzymania terminu oddania szkoły do użytku?

Decyzja o rozpoczęciu tej inwestycji była jedną z najtrudniejszych, jaką przyszło mi podjąć od
czasu objęcia stanowiska burmistrza. Budynek po dawnej szkole
trzeba było poddać zupełnej modernizacji, należało też wzmocnić
jego posadowienie.
Z perspektywy czasu widzę jednak, że była to decyzja słuszna.
Miałem okazję uczestniczyć z
nauczycielami w przeprowadzce
do nowej szkoły i widziałem, jak
bardzo się cieszą i jak są zaangażowani w meblowanie nowej
szkoły. Tak samo radość dzieci i
podziw rodziców podczas drzwi
otwartych uzmysłowił mi, jak
długo wszyscy czekali na zmianę
związaną z poprawą warunków
pracy i nauki w Szkole Podstawowej nr 2.
Oczywiście były trudne momenty przy jej realizacji, ale dzięki
wsparciu radnych z mojego ugrupowania i koalicjantów z klubu
Trzebnica 2000 plus oraz zaangażowaniu pracowników Urzędu
Miejskiego udało się te problemy
na bieżąco rozwiązywać. Najtrudniejsza była decyzja o odstąpieniu od umowy z głównym
wykonawcą, ponieważ istniało
realne ryzyko niedotrzymania
terminu realizacji budowy, na co
jako gospodarz gminy nie mogłem pozwolić. Szczególnie, że
chodziło o dobro dzieci. Po inwentaryzacji dokonanych prac
podjąłem decyzję o dokończeniu
prac poprzez podział na 6 zadań.
Dzięki temu do przetargu mogły
stanąć również mniejsze, lokalne
firmy.
Przypuszczał Pan, że po otwarciu SP 2 będzie miała miejsce
taka wrzawa ze strony opozycji,
starosty, posła i „niezależnej”
gazety Nowa, którzy od początku krytykowali tą inwestycję i
której nie zabrakło przy samym
otwarciu?

Nic tak nie jednoczy, jak wspólny
wróg. To było oczywiste, że właśnie taka będzie reakcja środowiska nieprzychylnego mi i radnym,
z którymi współpracuję dla dobra
naszej gminy. Każdy wypracowany sukces próbują zdyskredytować i umniejszyć. W sumie to
łatwo wywnioskować, co takie
działanie ma na celu – wydaje im
się, że dzięki temu zmniejszy się
dysonans pomiędzy rzeczywistymi korzyściami dla mieszkańców
wynikającymi z realizowanych
przeze mnie działań w stosunku do ich braku jakichkolwiek
znaczących sukcesów dla dobra
gminy.
Niestety według mnie takie działanie odnosi jednak skutek odmienny, bo jeśli mieszkańcy widzą nową szkołę, kompleksowo
wyremontowaną drogę wraz z

kanalizacją, wodociągami, oświetleniem i chodnikami, zagospodarowanie zaniedbanego latami
terenu wokół szkoły i przy ulicy
3-go Maja i Wesołej, to czemu
nagle mają uwierzyć w nieudolne
próby krytykowania tych działań
przez opozycję?
Podczas drzwi otwartych przez
nową szkołę przewinęły się setki
mieszkańców i nie słyszałem ani
jednego negatywnego głosu dotyczącego tej inwestycji. Wręcz
przeciwnie – dzieci nie mogły
doczekać się już rozpoczęcia roku
szkolnego, a rodzice z zaciekawieniem zaglądali w różne zakamarki szkoły i dopytywali mnie,
dyrekcję i nauczycieli o wiele
szczegółów. Wszystko odbywało
się w przyjaznej i miłej atmosferze. Dlatego z odpowiednim dystansem przyjmuję krytykę z ust
opozycji, wspieraną publikacjami
gazety NOWej, wiedząc, że bez
wątpienia otwarcie nowej szkoły
było sukcesem, na który pracowało wielu ludzi i który na długo
zapisze się w kartach historii naszego miasta.
Odnośnie niezaproszenia niektórych osób na otwarcie szkoły chce powiedzieć jasno i wyraźnie:

Nie zaprosiłem opozycji na uroczystość, ponieważ nie chcę i nie
będę świętował sukcesu gminy z
ludźmi, którzy najpierw są nieprzychylni inwestycji, a następnie
chcą mieć w nim swój udział. Nie
będę zapraszał i świętował sukcesu gminy z ludźmi, którzy dla doraźnych korzyści politycznych nie
przebierają w środkach i składają
donosy do różnego rodzaju służb
i instytucji, czym ewidentnie
szkodzą gminie, zapominając o
słowach przysięgi składanej przy
objęciu mandatu radnych.
Swoją drogą przypomnę, że
na uroczystość otwarcia nowej
szkoły zapraszaliśmy wszystkich
mieszkańców i nic nie stało na
przeszkodzie, by również wszyscy
„urażeni” na nią przybyli.
Ponadto nie rozumiem tych rozpaczliwych głosów związanych
z nieotrzymaniem zaproszenia
wśród osób, które na przestrzeni
kilkunastu lat miały wiele możliwości polepszenia warunków
pracy i nauki w SP2, ale jak zwykle skończyło się na słownych
deklaracjach. Mógł to zrobić np.
radny Zenon Janiak, gdy pełnił funkcję dyrektora szkoły lub
później przewodniczącego rady,
mógł to zrobić obecny poseł, a
wcześniej radny Marek Łapiński,
który słynie z przypisywania sobie cudzych sukcesów i którego
wyjątkowo bolą sukcesy innych.
Jednak zasadnicza różnica polega na tym, że ja w swoich działaniach jestem po prostu skuteczny
i faktycznie dotrzymuję złożonych obietnic, co z pewnością
powoduje tak głęboką frustrację i
bezradność.
Jest nowa szkoła z której cieszą
się dzieci, rodzice i nauczyciele.
Otwarcie nowej szkoły rozpatruję to w kategoriach sukcesu i nie
wstydzę się tego, ponieważ wiem,
ile trudu i wysiłku trzeba było
włożyć w realizację tego zadania,

mimo wielu trudności i nieprzychylności opozycji. Podkreślam,
że to sukces, na który nie zapracowałem sam, lecz z radymi z
mojego ugrupowania i koalicjantów z klubu Trzebnica 2000 plus,
dyrekcją szkoły i pracownikami
Urzędu Miejskiego, za co jestem
im wdzięczny.

znów ich zmartwiłem, bo inwestycję udało się zrealizować. Tylko czy taka postawa jest zgodna z
rotą przysięgi, którą składali podczas objęcia mandatu radnych?
I gdzie w tym wszystkim dobro
dzieci? W tym kontekście próba

Gdzieś padło zdanie, że tak naprawdę ta szkoła to sukces...
powiatu. Bo to on przekazał
budynki gminie. Jak Pan ocenia
ten punkt widzenia?

Omawiane budynki zostały przekazane Powiatowi Trzebnickiemu przez Skarb Państwa w 2006
roku, kiedy starostą Trzebnickim
był pan Marek Koliński. Po moich wieloletnich staraniach i namowach Zarząd Powiatu Trzebnickiego przekazał następnie
zabudowania poszpitalne przy ul.
Leśnej i 3-go Maja Gminie Trzebnica.
Omawiane budynki przejęliśmy
w stanie zdewastowanym. Przekazanie tych budynków wynikało
z postanowień, które wspólnie zawarliśmy w 2006 roku i z których
się jako strony wywiązaliśmy.
Ciężko to nazwać zasługą – bardziej jest to wypełnienie zawartej
umowy. Starosta nie omieszkał
przypomnieć, że przekazał budynki pod budowę szkół, próbując przypiąć się tym pod sukces
otwarcia szkoły, ale już oczywiście nie dodał, że gmina również
przekazała starostwu budynek
przy ul. Solnej, do którego starostwo miało przenieść Powiatowy Urząd Pracy, a który obecnie
próbuje bezskutecznie sprzedać,
obniżając cały czas jego wartość.
My wykorzystaliśmy przekazane
budynki zgodnie z umową do realizacji celów statutowych gminy,
podczas gdy starosta próbuje załatać zadłużenie powiatu sprzedażą przekazanej przez gminę
nieruchomości.
Opozycyjni radni jeszcze niedawno krytykowali i nie wierzyli w to, że szkoła ruszyły z
początkiem roku szkolnego.
Pamiętam słowa radnego Darowskiego na jednej z sesji- „Zobaczymy, zobaczymy!”, po tym,
jak zapewniał Pan, że dzieci 2
września pójdą do szkoły. Dziś
radni opozycyjni piszą listy gratulacyjne i ogłaszają drukowanymi literami, że nigdy nie byli
przeciwko tej inwestycji. Co Pan
na to? Nie uważa Pan, że to czysta hipokryzja?

Poparcie dla inwestycji radni
mogą wyrazić na sesji w bardzo
prosty sposób – głosować „za”.
Jednak wybór innej opcji jest dla
mnie i wyborców jednoznacznym
sygnałem, że nie byli przychylni
tej inwestycji.
Zachowania takie jak to przytoczone przez panią były normą na
komisjach i sesjach rady. Budują
one nieodparte wrażenie, że opozycji bardzo zależało na tym, by
inwestycji nie udało się zrealizować w terminie. Odnoszę wrażenie, że trzymali kciuki za niepowodzenie inwestycji, bo mieliby
argument, że burmistrzowi w
końcu coś się nie udało. Niestety

tłumaczenia po fakcie, że nie są i
nie byli przeciwni budowie szkoły wygląda wyjątkowo niewiarygodnie i nieudolnie.
Dziś sporo uwagi poświęca się
kosztom budowy. Jak to rzeczywiście wygląda? I czy wyszło to
dużo więcej niż planowano?

Należy pamiętać, że na całą inwestycję składa się budowa szkoły
podstawowej oraz szkoły muzycznej. W związku z problemami z
głównym wykonawca musieliśmy
przesunąć dokończenie budowy
szkoły muzycznej na przyszły rok
i skupiliśmy się tylko i wyłącznie
na dokończeniu szkoły podstawowej.
Podanie konkretnych kosztów
całej inwestycji znane będzie po
rozstrzygnięciu ostatniego przetargu na dokończenie remontu budynku Szkoły Muzycznej.
Jedno jest pewne: koszty te nie
będą wynosiły 18- 20 milionów
złotych, jak sugeruje to gazeta
NOWa. Twierdzi, że dokończenie
remontu Szkoły Muzycznej kosztować może około 5-7 milionów
złotych. Koszty te są zdecydowanie zawyżone, gdyż poprzedni
wykonawca wycenił wszystkie
prace na wykonanie Szkoły Muzycznej na około 2,3 miliona złotych. Od tego jednak czasu wiele
prac na Szkole Muzycznej zostało
wykonanych (m.in. prace rozbiórkowe, prace murarskie, wymiana
dachu, wykonanie instalacji wewnętrznych) w związku z czym
kwota uzyskana w przetargu na
dokończenie tych prac nie wyniesie 5-7 milionów, jak sugeruje to
gazeta.
W tym miejscu warto podkreślić,
że powielane przez gazetę Nowa
błędne wyliczenia nie są poparte rzeczywistymi danymi, tylko
opierają się na orientacyjnych i
zarazem błędnych szacunkach.
Wiarygodność tych wyliczeń jest
z resztą adekwatna do ogólnego
poziomu reprezentowanego przez
tą gazetę, dlatego wszelkie znajdujące się tam treści interpretuję
z odpowiednim dystansem.
Teraz cala fala krytyki wymierzona jest w nieukończoną

Szkołę Muzyczną i zbyt wygórowane plany wybudowania hali
sportowej. Co z nimi?

Próba budowania poparcia poprzez krytykę moich działań jest
według mnie chybionym pomysłem. Ludzie oczekują od swoich
reprezentantów w radzie skuteczności i rozwiązywania ich konkretnych, codziennych problemów, a nie skupiania się tylko i
wyłącznie na negowaniu wszystkiego, co robi burmistrz i popierający go radni, bez przedstawienia swojej wizji rozwoju gminy.
Ale jeśli nie mają nic konstruktywnego do zaproponowania, to
cóż innego im pozostaje?
Tak jak powiedziałem wcześniej
– realizację Szkoły Muzycznej
przełożyliśmy na przyszły rok,
ponieważ priorytetem było uruchomienie nowego budynku
szkoły podstawowej. To przesunięcie pozwoli nam na spokojnie
dobrać kadrę pedagogiczną, przeprowadzić rekrutację uczniów i
dokończyć inwestycję. Natomiast
odnośnie hali sportowo-widowiskowej to mogę powiedzieć, że
będzie to kolejne ogromne przedsięwzięcie trzebnickiej gminy.
Według wstępnych projektów
hala ma być zlokalizowana dokładnie naprzeciwko nowego
budynku Szkoły Podstawowej nr
2, przy ul. 3-go Maja. Będzie to
obiekt o bardzo szerokich możliwościach zastosowania. W godzinach nauki szkolnej będzie służyła dzieciom do lekcji wychowania
fizycznego, a popołudniami i w
weekendy będzie można organizować na niej widowiska sportowo-kulturalne. Hala ma pomieścić 1000 osób i ma być w pełni
przystosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Ma również spełniać wszelkie standardy
pozwalające na organizowanie
turniejów o randze krajowej i
międzynarodowej. To będzie hala
godna XXI wieku!
Jak wygląda sytuacja z byłym
generalnym wykonawcą - firmą
Interm? Czy doszło do jakiego
konsensusu?

Obecnie sprawa jest oddana do
sądu i to sąd oceni czyje roszczenia- gminy czy wykonawcy są zasadne.
Czego życzy Pan uczniom w nowym roku szkolnym?

Wszystkim uczniom z terenu
Gminy Trzebnica życzę udanego
roku szkolnego, zadowalających
wyników w nauce, podążania za
swoimi pasjami i rozwijania talentów.
Życzę również zadowolenia ze
współpracy z gronem pedagogicznym, wrażliwości na sprawy
lokalne oraz poczucia, że w przyszłości to oni będą budować naszą
małą Ojczyznę.
Rozmawiała
Agnieszka Pruszkowska- Jarosz

Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej

Dawniej i dziś, czyli retrospekcja po trzebnicku
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Szkoła nr 2 – otwarcie

(fragment)

Był bór, były knieje.
Ach, dawne to dzieje.
I Święta ścieżkami chodziła.
I były cysterki,
a obok stał folwark.
I źródło też biło Jadwigi.
I była też cisza i długo był zastój,
choć było spokojnie, nie powiem.
Lecz święte to miejsce,
bo Świętą znaczone,
już wkrótce odżyło na nowo.
I powstał Hedwigsbad,
i było tak tłoczno,
I lud wciąż podążał do Zdroju.
I Gaj był, i Zdrój był.
I dzieci leczono.
I ludzi łączyła też miłość.
Sierpień 2012. Wydawało się, że do końca remontu daleka droga.

Rok później. Wrzesień 2013. Tuż po otwarciu szkoły.

Historia się snuje i koło zatacza.
Jesteśmy dziś w miejscu
przez dzieje znaczonym.
Historia, tradycja to klamra, co spina.
Z nią wiara, nadzieja
na przyszłość.
Dlatego tu właśnie, w tym
miejscu szczególnym,
szkoła dziś wszystkich
serdecznie zaprasza.
A obok wyrasta siostrzyca
z melodią.
Z harmonią i śpiewem wyrasta.

Skromny plac zabaw, zniszczony budynek i nieciekawe otoczenie.

Odremontowana szkoła, nowoczesny plac zabaw i miła atmosfera wokół.

I obie wyznaczą już
przyszłość pokoleń.
Bo obie są ważne i obie znaczące.
Wszak młodzież przyszłością,
ostoją narodu.
A mądrość - wyznacza
nasz postęp.
I ma tę świadomość
nasz Burmistrz, część Rady.
I wie, co rękojmią postępu.
W młodzieży pokłada nadzieje
i wiarę.
W ich przyszłość,
bo wkrótce nadejdzie.
To z myślą o młodych
powstają boiska.
I hale sportowe, park wodny.
Tam młodzież kształtuje
charakter, hart ducha.
Skutecznie sięga po laury.
Niech ta szkoła perłą będzie,
diamentem i gwiazdą.
Niech wypuszcza mistrzów
pióra i rozsławia miasto.

Oficjalne otwarcie szkoły przyszpitalnej. Rok 1978.

Hala Sportowa, która stanie wkrótce stanie naprzeciwko odremontowanej SP2.
Wizualizacja.

Uroczyste otwarcie odremontowanej i unowocześnionej szkoły. Rok 2013.

W następnym roku swoje podwoje otworzy Szkoła Muzyczna. Wizualizacja.

Danuta Kamińska
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Pierwsze lekcje w nowej szkole

Kolorowe klasy były doskonale przygotowane na przyjęcie uczniów.

Pierwszy dzień lekcji był niezwykły - zarówno dla dzieci, jak też
samych nauczycieli. Choć pracownie, sale lekcyjne i gabinety
były gotowe do nauki, to trudno
było się skupić na lekcjach. Każdy
z ciekawością przyglądał się nowym miejscom, sprzętom a nawet
krajobrazowi za oknem. Uczniowie na każdej przerwie odkrywali
coraz to nowsze zakątki szkoły.
- Fajnie tu mamy. Wszystko pachnie nowością i jest takie inne, ład-

niejsze - mówi Martyna. - Moim
kolegom też się podoba. W tej
szkole jest dużo więcej miejsca
niż w poprzedniej. Tam trudno
nam było przecisnąć się z jednego
miejsca w drugie, tutaj nareszcie
mamy luz – dodaje.
Michałowi najbardziej podoba
się plac przed szkołą i stołówka,
Karolinie biblioteka, natomiast
Krystian jest pod wrażeniem pracowni komputerowej.
Zadowolenia nie kryją także na-

uczyciele. Uważają, że wreszcie
uczniowie mają godne warunki
do nauki, a oni komfort pracy.
Jolanta Szymczyk, która od 24 lat
pracuje jako nauczyciel, uważa,
że miejsce, w którym znajduje się
szkoła jest niezwykłe, bo w pobliżu Lasu Bukowego, z dala od
ruchliwej ulicy, która dała się we
znaki przy starej szkole. Jest także pod dużym wrażeniem placu
zabaw przed szkołą. - Jest on dla
nas bardzo ważny. Mamy dwa oddziały zerówki i aż 4 klasy pierwsze. Dzieci potrzebują miejsca do
zabawy. Do tej pory nie tylko nie
mieliśmy takiego placu na terenie
szkoły, ale nawet w jej pobliżu –
twierdzi.
Podobnego zdania jest Halina
Grocholska, która od ćwierć wieku zajmuje się edukacją wczesnoszkolną. Według niej lokalizacja jest bardzo ważna, bo w grę
wchodzi bezpieczeństwo dzieci.
Do tej pory każde wyjście - do
kina, na spacer, na basen, nawet

Trudno się skupić, kiedy wszystko pachnie nowością.

zebrać i wrócić. W sumie na zjedzenie dwudaniowego posiłku
zostawało niecałe 10 minut. Dziś
to się zmieniło – podkreśla z zadowoleniem.

Na korytarzach szafki, które pomieszczą ubrania i książki. Do
tej pory w zimie dzieci trzymały
kurtki na wieszaczkach w salach!
Tutaj wszystko jest estetycznie

vvvvv

Pierwsze minuty w szkolnych ławkach.
Najmłodsi uczniowie w trakcie ćwiczeń. Jak widać, miejsca jest sporo.

Przerwa. Korytarze już nie takie ciasne, jak w starej szkole.

Przestronne sale. Aż miło chłonąć wiedzę.

na stołówkę po drugiej stronie
ulicy, było ogromną przeprawą.
Natomiast autobus, dowożący
dzieci do szkoły, wstrzymywał
ruch na ul. Nowej. - Kiedy dziś
rozglądamy się wokół, jesteśmy
naprawdę wdzięczne. Wcześniejsze ekipy, które sprawowały
władzę w Trzebnicy, obiecywały
nową szkołę, ale nic się nie działo.
Burmistrz podjął się tego zadania
i mimo przeszkód, które się pojawiły, doprowadził wszystko do
końca.
Z kolei Jolanta Rańczuk, od 25
lat związana z Dwójką jako nauczyciel oraz pedagog, także nie
ukrywa entuzjazmu i od razu porównuje poprzednie warunki do
obecnych. - W dawnym gabinecie pedagogicznym rodzic musiał
stać, bo było tak ciasno. Nowym
pokojem, który mam obecnie
jestem zachwycona – mówi. Dodaje także, że ciekawym rozwiązaniem jest wydzielenie strefy
administracyjnej od części edukacyjnej i ulokowanie gabinetu
dyrektora, sekretariatu, pokoju
nauczycielskiego i pielęgniarskiego. - Natomiast co do stołówki.
Dzieci, które chciały z niej skorzystać, miały na to 20 minut,
dokładnie, by w zimie ubrać się,
przejść na drugą stroną ulicy, ro-

Halina Grocholska dodaje, że teraz wszystko jest na miejscu. I co
ważne, posiłki też będą gotowane
w szkole.
- Tu wszędzie są piękne, duże,
doskonale doświetlone klasy.
W każdej z sal jest telefon. To
ogromne ułatwienie. W razie
wypadku można od razu zorganizować pomoc. Jest radiowęzeł.

zrobione, pięknie dobrane kolory,
nowe meble - dodaje na zakończenie Jolanta Szymczyk.
APJ

Chwila relaksu, chwila na wymianę wrażeń z wakacji.

Fot. M.Mazurkiewicz
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Edukator – szkoła dużych możliwości
Prywatny Zespół Szkół Edukator w Obornikach Śląskich powstał 14 lat temu i jako pierwsza w powiecie trzebnickim placówka była skierowana do dorosłych chcących podnosić swoje kwalifikacje. Szkoła zapewnia dalszą możliwość kształcenia dla absolwentów szkoły podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej. Istnieje również oferta skierowana dla absolwentów
szkół średnich w postaci policealnego studium.
EDYTA BĄK
Szkoła mieści się w budynku
Publicznego Gimnazjum w Obornikach Śląskich, zajęcia odbywają
się w systemie zaocznym - zapewnia to możliwość nauki osobom
pracującym zawodowo.
Kadrę pedagogiczną tworzą
doświadczeni i wykwalifikowani
nauczyciele, w znacznej części egzaminatorzy swoich przedmiotów.
Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych w pomoce naukowe
gabinetach. Słuchacze korzystają
również z nowoczesnych pracowni
komputerowych. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej, więc słuchacze Edukatora mogą zdawać
maturę i egzaminy zawodowe w
macierzystej szkole.

wyższego stopnia.
Liceum dla dorosłych
Do Liceum Ogólnokształcącego
dla Dorosłych może zostać przyjęta osoba, która jest pełnoletnia
i posiada świadectwo ukończenia
ośmioletniej szkoły podstawowej,
gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej. Zajęcia edukacyjne
stanowią realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla
szkoły ponadgimnazjalnej, kończącej się egzaminem maturalnym.
Nauka w liceum trwa 3 lata.
Policealne studium
W Policealnym Studium naukę

może podjąć każdy, kto posiada
wykształcenie średnie – matura nie
jest wymagana. Studium kształci
słuchaczy w dwóch kierunkach:
administracja i informatyka.
Po dwuletniej nauce na kierunku administracja, słuchacze
zdobywają zawód technika administracji, z kwalifikacją obsługi
klienta w jednostkach administracji. Natomiast edukacja na kierunku informatycznym, daje zawód
informatyka z kwalifikacjami:
montażu i eksploatacji komputerów osobistych oraz urządzeń
peryferyjnych, projektowania lokalnych sieci komputerowych i
administrowania nimi, tworzenia

Wszystkie typy szkół w Edukatorze posiadają uprawnienia szkół
publicznych, czyli realizują programy nauczania zatwierdzone
przez MEN, przeprowadzają egzaminy maturalne i zawodowe oraz
wydają zaświadczenia do WKU,
ZUS, KRUS. Wystawiane przez
szkołę świadectwa ukończenia są
dokumentem urzędowym, który
pozwala podjąć naukę w szkołach
R
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aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowania bazami.
Edukator jest szkołą, która daje
szansę na szeroko rozumianą edukację. Oferowany przez placówkę
sposób nauczania sprzyja podjęciu i kontynuowaniu nauki oraz
zakończeniu szkoły egzaminem
dojrzałości. Dyrektor placówki
Mirosław Małkiewicz twierdzi, że
szkoła jest placówką z wieloletnią
tradycją, obchodzi już 14. rok działalności. Może pochwalić się bardzo dobrymi warunkami nauki,
a zwłaszcza doskonale wyposażonymi gabinetami – szczególnie
informatycznymi. Do szkoły jest
dogodny dojazd i samo korzystne
M

A

położenie placówki też jest sporym
atutem.
- Ze względu na zróżnicowany
wiek naszych słuchaczy, podchodzimy do każdego indywidualnie
i bardzo życzliwie. Tworzymy Zespół Szkół, więc wielu absolwentów
liceum kontynuuje naukę w Policealnym Studium na kierunkach:
informatyka lub administracja.
Niektórzy podejmują dalszą naukę
na studiach wyższych, co bardzo
nas cieszy i motywuje do większej
pracy. Co do planów na przyszłość,
to życzymy sobie, aby nasza szkoła
mogła kształcić słuchaczy jeszcze
przez wiele lat – podsumowuje dyrektor.
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Otwarcie placu zabaw i drogi w Ujeźdźcu Małym

W ramach uroczystych obchodów Dożynek Parafialnych w Ujeźdźcu Małym,
które odbyły się 24 sierpnia, w miejscowości tej oficjalnie otwarto nowy plac zabaw dla dzieci oraz wyremontowaną drogę.

Plac zabaw symbolicznie otworzyli wspólnie – burmistrz Marek Długozima,
Sołtys Teresa Niechwiej oraz młodzi mieszkańcy Ujeźdźca Małego – Justyna i
Wiktor.

Uczestnicy wydarzenia spotkali się przy nowym placu zabaw, gdzie w imieniu Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy powitano przybyłych gości – m. in. Przewodniczącego Rady Miejskiej Mateusza Stanisza, Radną Rady Miejskiej
Barbarę Trelińską, ks. Proboszcza Artura Kochmańskiego, Dyrektora Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu Adama
Waza, Dyrektora Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim Mariusza Szkaradzińskiego, a także Sołtys Ujeźdźca Małego Teresę
Niechwiej wraz z Radą Sołecką oraz Sołtysów z sąsiednich miejscowości: Brzezia, Koczurek, Jaźwin, Biedaszkowa Małego,
Biedaszkowa Wielkiego, Komorowa, Komorówka, Koniowa i Ujeźdźca Wielkiego.

Zgodnie z tradycją plac zabaw został poświęcony. O modlitwę i poświęcenie poproszony został ks. Proboszcz Artur Kochmański.

Sołtys Teresa Niechwiej – Dziękuję naszemu gospodarzowi gminy za budowę drogi i placu zabaw, dzięki czemu mieszkańcy wsi mogą się czuć tak samo dobrze, jak w mieście. Plac zabaw to nowe miejsce integracji mieszkańców, a pięknie
położona droga z chodnikiem zwiększa nasze poczucie bezpieczeństwa. Dziękuję w imieniu własnym oraz wszystkich
mieszkańców i mam nadzieję, że uda nam się realizować wspólnie kolejne zadania w Ujeźdźcu Małym.

W Ujeźdźcu Małym wyremontowano także drogę, która jest jedną z najładniejszych i najbardziej malowniczo położonych w regionie. Podczas przemarszu korowodu dożynkowego również dokonano jej symbolicznego otwarcia. Od lewej:
mieszkaniec Ujeźdźca Małego Jan Byłów, przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Stanisz, Sołtys Teresa Niechwiej, burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, mieszkanka Ujeźdźca Małego Jadwiga Dunia oraz dyrektor Zespołu Szkół w
Ujeźdźcu Wielkim Mariusz Szkaradziński.

Podczas dożynek nie mogło zabraknąć akcentów ludowych.

Dożynki Parafialne rozpoczęły się mszą polową, odprawianą przez ks. Proboszcza Artura Kochmańskiego. Nie zabrakło także tradycyjnego dzielenia się
chlebem. Przeprowadzono także Zawody Międzysołeckie. Dla najmłodszych
przewidziano gry, zabawy i atrakcje, dla nieco starszych zabawę taneczną z zespołem „Kuśnierze”.

Piękny i kolorowy pochód z wieńcami dożynkowymi ruszył w stronę boiska,
gdzie odbyły się Dożynki Parafialne.

Kwiaty i podziękowania otrzymała także sołtys Teresa
Niechwiej.

Mieszkańcy dopisali - zarówno dzieci, jak też dorośli.
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Złote Gody
Państwo Helena i Lucjan Urbańczykowie są kolejnym małżeństwem zamieszkującym nasze
miasto z liczącym pół wieku stażem. W sobotę,
31 sierpnia, równo w 50. rocznicę ich ślubu, burmistrz Marek Długozima wręczył dostojnym jubilatom legitymacje i list gratulacyjny od Prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego.
PATRYCJA KRÓL

Państwo Urbańczykowie poznali
się w Trzebnicy w 1960 roku. Pan
Lucjan pochodzi z krakowskiego,
a na ziemi trzebnickiej znalazł się
w 1945 roku, w czasie żniw. Mając 8 lat maszerował z całą rodziną z Oleśnicy do Trzebnicy, skąd
zostali przesiedleni z Niemiec.
W grudniu tego samego roku na
świat przyszły pierwsze w historii powojennego Dolnego Śląska bliźniaki – rodzeństwo pana
Lucjana. Decyzją ks. dziekana
Wawrzyńca Bochenka nadano
im imiona patronów Trzebnicy:
Jadwiga i Henryk. Wdzięczne
władze samorządowe na chrzest
maluchów wypożyczyły rodzinie
bryczkę i samochód. W sumie
pan Lucjan miał sześcioro rodzeństwa.
Żona pana Lucjana urodziła się w
rzeszowskim. W 1959 roku przyjechała do Trzebnicy by pracować
w tutejszym sanatorium. Doświadczenie, jakie tu zdobywała,
pozwoliło jej asystować przy operacjach. Rok później jej przyszły
mąż wyszedł z wojska.
- Miałem trzech kolegów. Chodziliśmy po mieście, bo nie było

żadnych zajęć. Pewnego dnia na
dawnej ul. Wolności zauważyłem
żonę z jakąś koleżanką. Zapytałem kolegów co to za dziewczyny.
Odpowiedział, że to pracownice
sanatorium. Ta „czarnulka” od
razu wpadła mi w oko - wspomina z uśmiechem pan Lucjan.
Zaczęli się spotykać. Dokładnie
31 sierpnia 1963 roku państwo
Urbańczykowie wzięli ślub cywilny, a w październiku kościelny. Doczekali się pięciorga dzieci
– dwóch córek i trzech synów, a
także siedmioro wnucząt.
Pani Helena nigdy nie przestała
pracować zawodowo, co w połączeniu z licznymi obowiązkami
domowymi i wychowywaniem
gromadki maluchów było nie
lada wyczynem. Państwo Urbańczykowie świetnie sobie z tym
zadaniem poradzili. Pan Lucjan,
z zawodu elektryk, wspomagał
żonę i dokładał wszelkich starań,
by żyło im się jak najlepiej. Z perspektywy czasu i to zadanie można uznać za w pełni zrealizowane.
Zgodnie twierdzą, że takie długie
pożycie małżeńskie zawdzięczają
wierze.
- Jeśli się wierzy w Boga, to zawsze jest łatwiej. Bez fundamen-

Jubilaci Helena i Lucjan Urbańczykowie w otoczeniu rodziny i w towarzystwie burmistrza.

tów nie zbuduje się nic dobrego.
To, co dzieje się w dzisiejszym
świecie, woła o pomstę do nieba.
Wiadomo, i u nas bywały jakieś
ciche dni, ale to przecież tylko dodatek, urozmaicenie codziennego
życia. Inaczej życie byłoby zbyt
monotonne – śmieją się państwo
Urbańczykowie. – A potem, jak
się człowiek przytuli, to wszystko
jest jak nowe – dodają.
Podczas sobotniej uroczystości w
trzebnickim Ratuszu obecna była
prawie cała wielopokoleniowa
rodzina. Odnowienie przysięgi
małżeńskiej wywołało w sercach
jubilatów niemałe poruszenie.
Wzruszające chwile wspomina

pan Lucjan:
- Powtarzanie przysięgi było dla
mnie bardzo trudne, słowa więzły
mi w gardle. Przed oczami miałem cały trud, choroby i ciężką
pracę żony, którą włożyła w wychowanie naszych dzieci. Było to
naprawdę piękne i wzruszające.
- Cieszę się, że mogę świętować
z Wami tę piękną rocznicę. Tacy
ludzie jak Państwo są chlubą naszego miasta i przykładem dla
młodszych pokoleń. Pokazujecie,
że można dotrzymać raz złożonej
obietnicy. Z odpowiedzialnością
za swoje słowa i czyny zrealizowaliście najtrudniejsze, ale i najpiękniejsze w życiu zadanie, a ten

skromny upominek niech będzie
wyrazem uznania i wdzięczności
za świadectwo Waszej miłości. To
dla mnie wielki zaszczyt. Życzę
Państwu jeszcze wielu pięknych,
wspólnych chwil w zdrowiu i radości – powiedział na zakończenie uroczystości burmistrz Marek
Długozima.
Po oficjalnej części włodarz miasta rozmawiał przy poczęstunku
z jubilatami i ich rodziną.

Powakacyjne wspomnienia
PATRYCJA KRÓL

Podczas wakacji Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu, jak co ro-

ku,zaproponowało szereg pomysłów
dla dzieci i młodzieży. Harmonogram zajęć znalazł się na plakatach
dostępnych na mieście, w prasie i

Miłośnicy sztuki ozdobili skatepark.

Rowerowy Tor Przeszkód bardzo podobał się najmłodszym.

internecie.
Jeśli chodzi o wydarzenia sportowe, to zdominowała je Wakacyjna Liga Piłki Nożnej z podziałem
na szkoły podstawowe i gimnazja.
Trzebnicki Orlik regularnie zamieniał się w miejsce spotkań amatorów
piłki kopanej. Wysiłek fizyczny nagradzany był brawami ze strony kibiców.
Sporym powodzeniem cieszył się
także Wakacyjny Festyn Sportowo
– Rekreacyjny z nagrodami. W hali
sportowej odbywały się też turnieje
tenisa stołowego i badmintona czy
festyn sportowo – rekreacyjny. Wakacje nie istnieją też bez szachów. Na
trzebnickim rynku spotkać można
wtedy rzesze miłośników szachów i
ogromną szachownicę z pionkami
wysokimi na pół gracza.
Dużym powodzeniem wśród dzieci
cieszył się Rowerowy Tor Przeszkód
podczas którego najmłodsi prezentowali swoje imponujące umiejętności. Drobne upominki zapewniły
dużo radości. W Ośrodku Kultury
zaś największą popularnością cieszyły się cotygodniowe przedstawienia
teatralne dla najmłodszych i zajęcia
przygotowane przez Bibliotekę –
Lipcowe Wyprawy z Piratami oraz
Sierpniowe spotkania z Bajkotem.
Pamiątki w postaci prac można podziwiać w holu TCKiS. Czas wolny
wakacjusze chętnie spędzali na zabawach i grach integracyjnych, w tym
również na świeżym powietrzu. Najmłodsi zaś chętnie malowali piękne obrazy w pracowni plastycznej i
uczestniczyli w zajęciach plenero-

wych. Na szczęście pogoda dopisała!

Szachy plenerowe w Rynku też znajdują swoich miłośników.

Uczestnicy Festynu Sportowego na Orliku.
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Rodzinne Bartłomiejki

W niedzielę, 25 sierpnia parafianie przeżywali uroczystość odpustową ku czci swego pierwszego patrona - św. Bartłomieja Apostoła. Dopełnieniem tego święta był VII
Festyn Parafialny Bartłomiejki. Na parafian czekało mnóstwo atrakcji oraz występ
gwiazdy wieczoru Krystyny Prońko.

Wiceburmistrz J. Trela i proboszcz J. Olszówka w trakcie otwarcia imprezy.

EDYTA BĄK

Rodzinne świętowanie poprzedziła suma odpustowa, której przewodniczył ks. Bartłomiej
Król, salwatorianin, pracujący
obecnie w Mikołowie. O godzinie
15.00 na Placu Pielgrzymkowym
rozpoczął się VII Festyn Parafialny Bartłomiejki. Organizatorem,
oprócz wspólnoty parafialnej był
między innymi Urząd Miejski
(który dofinansował projekt) oraz
powiat.
Tegoroczna impreza odbyła się
w szczytnym celu, a mianowicie
dochód z festynu przeznaczony
został na remont posadzki bazyliki św. Jadwigi. Mocno zachęcał
do kwestowania proboszcz Jerzy Olszówka, który przywitał
wszystkich uczestników festynu.
– Pragnę podziękować wszystkim za przybycie i tym, którzy w
jakikolwiek sposób przyczynili
się do zorganizowania i przepro-

Dla ducha i ciała
Festyn miał charakter rodzinny, dlatego też każdy mógł znaleźć coś dla siebie interesującego.
Przygotowano moc atrakcji i dla
ducha i dla ciała. Szereg występów artystycznych wypełnił czas
Bartłomiejek. Publiczność rozgrzał występ dzieci z przedszko-

la nr 1 w Trzebnicy. Przedszkolaki bez cienia tremy wykonały
swój wesoły i radosny repertuar
i zostały nagrodzone gromkimi
brawami. Kolejnym bajecznie
kolorowym etapem festynu był
występ trzebnickich mażoretek
Aida. Dziewczęta, jak zwykle nie
zawiodły oczekiwań publiczności
i swoim wybuchowym występem
wzbudziły bardzo duże zainteresowanie uczestników festynu.
Kolejną grupą, reprezentującą
Trzebnickie Centrum Kultury i
Sportu była grupa Formacja De
Formacja. Mimowie rozbawiali
publiczność potrójną interpretacją bajki Kopciuszek, pod wpływem oryginalnych sugestii rozbawionych widzów.
Dla najmłodszych wystąpiła
grupa aktorów Agencji Artystycznej Metoda, która wciągała
dzieci w pirackie zabawy. Rodzice
z dziećmi bardzo chętnie brali
udział w zabawach i konkursach.
Mama 6-letniej Angeliki świetnie
bawiła się na imprezie mówiąc –
Taki festyn, to okazja do super
zabawy dla całej rodziny, tym
bardziej, że pogoda dopisała na
niedzielne świętowanie.

Dzieci z Przedszkola nr 1 w Trzebnicy.

Nieodłącznym elementem każdego festynu są kolorowe kiermasze- na Bartłomiejkach była
ich mnogość. Dużym zainteresowaniem cieszył się kiermasz
połączony z konkursem z atrakcyjnymi nagrodami, słodka
kawiarenka z domowymi wypiekami, kiermasz z wyrobami
pszczelarskimi, był również grill.
Cały czas uwagę uczestników festynu przyciągał kiermasz sióstr
boromeuszek, które posługują na
misji w Senegalu. Na misji siostry
ciężko pracują, ucząc i dbając o
afrykańskie dzieci, dając im szansę i możliwości rozwoju. Zajmują
się również dziećmi niedożywionymi. Siostra Waleria organizuje
warsztaty pracy i naukę zawodu
dla więźniów i więźniarek w Koldzie. Cały dochód z kiermaszu
przeznaczony był na działalność
misyjną sióstr.

Poplenerowy wernisaż

różę. W imieniu artystów zabrała
głos malarka Olha Baklan, dziękując za wspaniałą gościnę na ziemi trzebnickiej i podkreślając, że
miasto Trzebnica na zawsze pozostanie w jej słowiańskim sercu.

Gwiazda wieczoru
Dla najbardziej wytrwałych
uczestników festynu nadszedł
moment na finał - koncert gwiazdy – Krystyny Prońko, przy
akompaniamencie Pawła Serafińskiego. Dla fanów ambitnej
muzyki i talentu artystki, było to
wielkie święto. Gwiazda jest artystką, którą ciężko zaszufladkować i która uprawia różnorodne
kierunki muzyczne, a poza tym
łączy ambitną muzykę z świetnymi tekstami. Publiczność nagradzała artystkę deszczem braw, im
bardziej znany utwór, tym większe owacje. Nie zabrakło oczywiście tych znanych i lubianych,
jak „Kołysanka”, „ Jesteś lekiem
na całe zło”, „Deszcz w Cisnej”

Wspólna zabawa z aktorami z agencji artystycznej METODA.

Występ zespołu Folk’n’Roll

Na dzieci czekały również inne
atrakcje: zjeżdżalnie, dmuchany
zamek, skoki na bungee i przejażdżki na kucu. Dużym zainteresowaniem cieszyła się strzelnica prowadzona przez trzebnicki
związek strzelecki Strzelec. A
kolejnymi zespołami muzycznymi , które wystąpiły na parafialnej scenie, to Folk & Roll oraz Ju
& Mi Duet. Młodzi artyści nawet
przez chwilę nie dali odetchnąć
publiczności zawrotnym tempem
swojej gry.

Wystawa prac cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Podziękowania dla artystów.

wadzenia święta naszej parafialnej wspólnoty. Szczególne chcę
skierować też podziękowania dla
burmistrza Marka Długozimy,
za duże wsparcie naszej parafii.
Utrzymanie tak drogocennego
skarbu, jakim jest nasza bazylika,
to nie lada wyzwanie, ale wierzę w
hojność naszych parafian. Do podziękowań dołączył się również
wiceburmistrz Jerzy Trela, który
w imieniu burmistrza, dziękował
przede wszystkim wspaniałym
parafianom za udział w festynie.
Ks.Bogdan Giemza i artysta Janusz Łozowski.

Ksiądz Bogdan Giemza bardzo
gorąco zachęcał uczestników festynu do odwiedzenia poplenerowego wernisażu. Goszczeni przez
salwatorainów artyści z różnych
stron świata od 16 sierpnia malowali, fotografowali i tworzyli
najróżniejsze dzieła inspirowane
niepowtarzalnym klimatem miasta św. Jadwigi i krainy Kocich
Gór. Ich prace parafianie mogli
podziwiać oraz nabyć podczas
Bartłomiejek. Kurator pleneru,
ks. Giemza osobiście podziękował
artystom za uczestnictwo w artystycznym wydarzeniu, wręczając
każdemu symboliczną czerwoną

czy „Małe tęsknoty”. Wiele osób
przyjechało z odległych miejsc,
specjalnie na koncert gwiazdy,
jak pani Ania z Leszna. – Bardzo
się cieszę, że są takie imprezy,
gdzie istnieje możliwość obejrzenia i posłuchania gwiazdy takiego formatu. Krystyna Prońko,
to artystka z wielką charyzmą
sceniczną i kulturą muzyczną.
Naprawdę cieszę się, że tutaj w
Trzebnicy propaguje się muzykę
ambitną i na pewno nie raz pojawię się w waszym mieście, na tak
ambitnym wydarzeniu muzycznym – dodaje fanka.
Fot. autorka.
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Spotkania ze sztuką

Już po raz drugi Trzebnica gościła artystów w ramach Międzynarodowego Pleneru Plastycznego. Zaproszeni przez
salwatorianów artyści spędzili 10 dni na malowniczej trzebnickiej ziemi, zwiedzając, malując i dyskutując o sztuce. Dla
szerszej publiczności okazją do podzielenia się dorobkiem artystycznym twórców były wieczorne spotkania autorskie w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu.
EDYTA BĄK

Inicjatorem i kuratorem międzynarodowego pleneru był
ksiądz Bogdan Giemza SDS, przełożony wspólnoty salwatorianów
w Trzebnicy oraz artysta Janusz
Łozowski. Udział w cyklu malarskim brało trzynastu artystów
z Polski, Ukrainy i USA. Zaproszeni artyści na plener to twórcy,
którzy mają na swoim koncie potężny dorobek artystyczny. Wielu
z nich brało udział w wielu ogólnopolskich i międzynarodowych
wystawach czy plenerach. Wśród
gości byli także profesorowie renomowanych uczelni w Polsce i
na Ukrainie. Artyści reprezentowali swoimi pracami wielką
różnorodność technik artystycznych: rzeźbę, malarstwo, grafikę,
ceramikę oraz tkaninę artystyczną.

ka - powstało z potrzeby chwili,
ulotnego natchnienia czy impulsu. Glina jest bardzo kapryśnym
materiałem, czasami odmawia
posłuszeństwa, a czasami jest
bardzo uległa i w mgnieniu oka
powstaje rzecz, która jest wierną
kopią mojego pomysłu. Na autorskim spotkaniu, artystka prezentowała swoje prace, nie tylko
na slajdach, ale przyniosła spory
zbiór swoich dzieł, który cieszył
się dużym zainteresowaniem gości.
Co ciekawe, artystka prowadzi
od 7 lat zajęcia ceramiki dla dzieci w wiejskiej świetlicy w Wiszni
Małej, dzieląc się z dziećmi swoją pasją i wiedzą. Zajęcia z mło-

sobami ich szkliwienia, dekorowania i barwienia. - Ceramika
jest świetną formą doskonalenia
umiejętności manualnych oraz
okazją pogłębienia wiedzy o sztuce i kulturze na przestrzeni wieków – dodaje artystka.

Malarstwo emocjonalne
Bardzo intrygującym artystą,
z którym słuchacze mieli okazję
spotkać się na wieczornych spotkaniach, był malarz Walenty
Wróblewski. Jest twórcą o bardzo
dużym dorobku artystycznym,
jest stypendystą Ministerstwa
Kultury i Sztuki w latach 1986-87
i laureatem licznych nagród artystycznych. Zrealizował 47 wystaw
indywidualnych oraz uczestniczył w ponad 150 wystawach
zbiorowych w kraju i za granicą.
Obecnie jest profesorem w Instytucie Sztuk Pięknych na Wydziale
Artystycznym UMCS w Lublinie.
Artysta pracę nad każdym
obrazem traktuje w kategoriach
wyzwania, jak swoistą walkę z samym sobą i własnymi słabościami. Kolejny obraz dla artysty – to
nowy problem do zrealizowania
we własnych przestrzeniach malarskich. Na papierach i płótnach

Rodzima sztuka użytkowa
Przedstawicielką naszej rodzimej sztuki była Elżbieta Filipkiewicz, która ukończyła Akademię
Sztuk Pięknych we Wrocławiu,
na wydziale ceramiki. Obecnie artystka mieszka i pracuje w
Ozorowicach koło Wrocławia i
od 11 lat zajmuje się sztuką użytkową. W rękach artystki powstają
oryginalne naczynia ceramiczne,
misy, dzbanki, talerze oraz przedmioty użytkowe lub dekoracyjne,
jak ozdobne kratki, które można stosować w systemach wentylacyjnych czy kominkowych.
- Wiele rzeczy - jak mówi artyst-

apel

Elżbieta Filipkiewicz , ks. Bogdan Giemza SDS oraz Walenty Wróbel.

benedyktyńską. Autor obrazów
tworzy na nich ciekawą fakturę,
poprzez łączenie farby akrylowej, mieszaniny gipsu i piasku
morskiego. Malarz tworzy dzieła
tym, co ma pod ręką: szpachlą,
nożem czy drugą stroną pędzla,
sam dąży do malarstwa na coraz
mniejszych formatach, a tym samym ogranicza sukcesywnie powierzchnie swych dzieł. O tematyce prac mówi – Maluję z natury,
każda praca ma ślady emocjonalne. Tak, jestem malarzem emocjonalnym. Ważny jest dla mnie
zapach, z którym często kojarzę
miejsce, osobę lub zdarzenie z
mojego życia. Wybieram te ścieżki, po których z wielką przyjemnością spaceruję. Nie odpowiadam na sens moich obrazów, to
one same muszą pobudzać ludzką
wrażliwość i przekazywać moje
przeżywanie świata.

Wernisaż poplenerowy

Artyści na jednym ze spotkań.

dzieżą polegają na samodzielnym
lepieniu naczyń ceramicznych
i innych przedmiotów użytkowych. Na warsztatach dzieci mają
okazję zapoznania się z wieloma
technikami formowania i kształtowania prac ceramicznych, spo-

malarza goszczą bardzo intensywne kolory, jak czerwień kadmowa w połączeniu z żółtą ochrą,
cięższą umbrą czy chłodną ultramaryną. Twórca eksperymentuje
tworząc obrazy na deskach i odpadach drewnianych, techniką

Apel do darczyńców

Szanowni Państwo!

Trzebnickie Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka”
Trzebnica ul. Stawowa 1, tel. 71 312 15 00, kom. 608 139 124,
NIP: 915-166-56-01, REGON: 9321121328, KRS 0000132946
e-mail: wtztrzebnica@gazeta.pl www.wtztrzebnica.pl

Zwracamy się z prośbą o pomoc w dofinansowaniu lub doposażeniu w potrzebne materiały budowlano-wykończeniowe naszej placówki tj. Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Trzebnickim Stowarzyszeniu „Uśmiech Dziecka”, w związku z przeprowadzką i przewidywanym remontem nowego
miejsca.
Warsztaty Terapii Zajęciowej Trzebnickiego Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka” od 2005 r. pomagają osobom intelektualnie niepełnosprawnym w przygotowaniu do samodzielnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym jako jedyna taka placówka rehabilitacyjna w powiecie trzebnickim. Działalność ta realizowana jest zgodnie z Ustawą o Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej
oraz Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych. Pomoc w placówce odbywa się poprzez uczestnictwo
w zajęciach terapeutycznych prowadzonych w różnych pracowniach, co umożliwia podopiecznym
zdobycie wielu umiejętności, w tym tych potrzebnych do podjęcia pracy (więcej na naszej stronie
www.wtztrzebnica.pl ).
Ponadto Stowarzyszenie organizuje wyjazdy integracyjne, otwarte imprezy kulturalne (warsztaty, wystawy prac plastycznych), bierze udział w konkursach dla organizacji pozarządowych w
ramach zadań publicznych organizowanych przez administrację samorządową i rządową.
W związku z trudną sytuacją lokalową i koniecznością przeprowadzki zwracamy się z prośbą o
wsparcie finansowe i rzeczowe remontu naszej placówki w nowej lokalizacji przy ul. Daszyńskiego
44-46 w Trzebnicy. Równie gorąco przyjmiemy każdą pomoc związaną z doposażeniem nowego
miejsca we wszelkie materiały wykończeniowe, środki czystości lub ofertę usług w zakresie prac
remontowych. Więcej informacji w siedzibie WTZ i pod numerem telefonu 608 139 124. Pieniądze
można wpłacać na konto Banku Spółdzielczego, nr: 63 9591 0004 3001 0000 0664 0001.
Z wyrazami szacunku i wdzięczności
Prezes Trzebnickiego Stowarzyszania „Uśmiech Dziecka” / Małgorzata Wojtkowiak–Jakacka
Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej / Alicja Tas

Prace artystów trzebniczanie
mogli podziwiać oraz nabyć, na
poplenerowym wernisażu, który
odbył się podczas parafialnego
festynu Bartłomiejki przy trzebnickiej bazylice. Uroczystego
otwarcia wernisażu dokonała
Ewa Mańkowska - wicewojewoda
dolnośląski, która podziękowała
artystom za udział i duży wkład
artystyczny w rozwój kultury
w naszym regionie. Jest także
wstępny pomysł wystawy prac
powstałych w ramach pleneru,

m.in. w Starostwie we Wrocławiu, Urzędzie Gminy Trzebnica i
w Hotelu Trzebnica.
Prócz wspomnianych artystów udział brali w plenerze: : z
Polski: - Justyna Karolina Gałązka - malarstwo, projektowanie
form wydawniczych, ilustrowanie książek dla dzieci, fotografia,
Stanisław Gnacek – metaloplastyka artystyczna, Danuta Krakowiak – malarstwo olejne, rzeźba,
Janusz Łozowski – malarstwo,
Ewa Mroczek – malarstwo, Daria
Sołtan-Krzyżyńska – malarstwo,
rysunek i tkanina artystyczna,
Lucyna Wróblewska – malarstwo. Z Ukrainy - Olha Baklan malarstwo, kostiumografia, Mieczysław Maławski – malarstwo
i Natalia Wasiljewna Skrynnik
- malarstwo oraz Eva Groń z USA
– malarstwo, rysunek, techniki
graficzne, mural. Trzech uczestników pleneru jest profesorami
na wyższych uczelniach: Stanisław Gnacek - na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa
w Akademii Sztuk Pięknych we
Wrocławiu, wspomniany Walenty Wróblewski i Mieczysław Maławski - w Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie. Prof. Maławski
jest nadto prezesem Lwowskiego
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk
Pięknych „Skrzydła”, a Daria Sołtan-Krzyżyńska wiceprezesem
zarządu Stowarzyszenia Promocji
Artystów Wybrzeża Era-Art.
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Poproś ją o dom
Brat Marcin Wojtczak SDS o św. Jadwidze, do której pielgrzymują wierni z całego świata, a to oznacza nawet 30 tys.
pielgrzymów rocznie w Trzebnicy! Poza tym rozmawiamy o
dramatycznych prośbach do Świętej pisanych dziecięcą ręką i o
domach, które w Wenezueli wymodlono za wstawiennictwem
Patronki Trzebnicy.
Ostatnio w prasie ogólnopolskiej pojawił się artykuł „Św. Jadwiga w Rio”. Okazuje się, że jej
kult jest mocno rozpowszechniony w Ameryce Południowej.
Może Brat to potwierdzić? Skąd
w ogóle to zainteresowanie naszą Świętą w tej części świata?

- Tak, rzeczywiście w ostatnim
czasie odwiedziło nas kilka delegacji z Ameryki Południowej.
Poza tym co jakiś czas mamy
prośby stamtąd o relikwie św. Jadwigi. Występują o nie głównie
parafie, które mają albo tytuł św.
Jadwigi, albo są w jakiś szczególny sposób związane z jej osobą.
Dwa lata temu gościliśmy grupę 6
osób z Wenezueli, dwóch księży i
dwa małżeństwa. Przylecieli specjalnie do Trzebnicy, by otrzymać
relikwie i zawieźć je do swojej parafii. Do końca nie wiadomo, w
jaki sposób ten kult św. Jadwigi
tam zawędrował. Przypuszczam,
że drogi mogły być dwie i mogły
iść równolegle – chodzi o polskich
i niemieckich misjonarzy, którzy

znaleźli się w tamtych regionach.
Najczęściej czcimy św. Jadwigę
jako Patronkę Trzebnicy, pojednania, Patronkę rodzin. A tam,
w jakich sprawach zwracają się
do niej wierni?

- Tam jest czczona jako Patronka
zadłużonych i jako Patronka ludzi, którzy poszukują dachu nad
głową. Ten ostatni kult związany
jest z wizerunkiem Św. Jadwigi,
którą często możemy zobaczyć z
kościołem trzymanym na dłoni.
Niestety, te wizerunki są tak różne, że często trudno dostrzec, czy
to rzeczywiście kościół. W pewnym momencie ludzie zaczęli w
tej budowli dostrzegać po prostu
dom. I tak św. Jadwiga zaczęła
być postrzegana jako ta, która
daje schronienie. Dziś wielu ludzi z Ameryki Południowej, którym za wstawiennictwem Świętej
udało się wybudować, umieszcza
nad furtami, bramami wizerunek
Świętej. Poza tym ten kontekst nie
jest wcale taki zły. Skoro św. Ja-

dwiga jest patronką budowanych
kościołów, a o rodzinie też myślimy jak o kościele domowym,
to dlaczego nie kierować do niej
próśb i w tym temacie.
Skończył się sezon wakacyjny.
Trzebnicę i Bazylikę św. Jadwigi
odwiedziło wiele osób. Częściej
są to pielgrzymi indywidualni,
czy raczej grupy?

- O indywidualnych pielgrzymach trudno mówić w kontekście
statystyk, natomiast grupy pielgrzymkowe, szczególnie te, które korzystają z moich usług jako
przewodnika, są rejestrowane.
Myślę, że do naszych wyliczeń z
księgi powinniśmy dodać przynajmniej połowę pielgrzymów
indywidualnych.
O jakiej liczbie pielgrzymów zatem mówimy?

- To ok. 25 tys., a nawet i 30 tys.
pielgrzymów rocznie.
Skąd przyjeżdżają do nas pielgrzymi?

- Główny trzon tego ruchu pielgrzymkowego stanowią grupy
polskie i niemieckie. Potem możemy wspomnieć o Czechach,
grupach
angielskojęzycznych,
francusko-, hiszpańsko- i włoskojęzycznych, ale to pojedyncze
przypadki.
Brat na co dzień ma kontakt z
tymi, którzy odwiedzają nasze
miasto po raz pierwszy. Co ich
urzeka w Trzebnicy i z jakimi in-

Koncert w ramach 48. Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans

Muzyka sprzed kilku stuleci

W Bazylice św. Jadwigi, 8 września (niedziela) o godz. 16.00 odbył się koncert „Kurs
Interpretacji” w ramach prestiżowego 48. Międzynarodowego Festiwalu Wraticlavia
Cantans. Dyrygentem koncertu był Dyrektor Generalny Festiwalu – Andrzej Kosendiak. Wstęp na koncert był bezpłatny.
- Z zadowoleniem przyjąłem propozycję współorganizowania w
Trzebnicy tego prestiżowego i stojącego na bardzo wysokim poziomie festiwalu. Festiwalu z blisko
50-letnią tradycją! Możemy czuć
się zaszczyceni, że Trzebnica znalazła się w wąskim gronie miast
Dolnego Śląska, w których odbędą
się darmowe koncerty. Dodatkowego prestiżu dodaje fakt, że dyrygentem koncertu jest Andrzej
Kosendiak, Dyrektor Generalny
Festiwalu – powiedział burmistrz
Marek Długozima tuż przed koncertem.
Andrzej Kosendiak to artysta,
dyrygent, pedagog, a także organizator i pomysłodawca przedsięwzięć z dziedziny muzyki poważnej. Jest dyrektorem naczelnym
Filharmonii Wrocławskiej i Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans. Ukończył Wydział Kompozycji, Dyrygentury
i Teorii Muzyki we wrocławskiej
Akademii Muzycznej.
W trakcie niedzielnego koncertu
przybliżył słuchaczom historię
powstania prezentowanych podczas koncertu utworów, podkreślając że pochodzą one mniej
więcej sprzed 800 lat, czyli podobnie jak trzebnicka Bazylika i
Klasztor.
Program koncertu składał się z
dwóch części - A.M. Bononcini
Stabat Mater oraz E. d'Astroga
Stabat Mater. Soliści to uczestnicy 38. Kursu Interpretacji Muzyki
Oratoryjnej i Kantatowej. Towarzyszył im Zespół instrumentów
Dawnych. Utwory wykonywane
były w języku łacińskim, natomiast tłumaczenie można było

- Oczywiście, że nie. Trzebnica jest piękna i okolica bardzo
atrakcyjna. Jest tutaj wiele niezwykłych miejsc. Mieszkam tu
już 7 lat i może to nie jest jakoś
szczególnie długo, ale pod względem krajobrazowym uważam, że
to wyjątkowa przestrzeń. Nadal
na mapie mam miejsca, o których
wiem, a których jeszcze nie udało
mi się odwiedzić. Całkiem niedawno odkryłem piękne widoki
za Węgrzynowem - idąc śladem
kolejki wąskotorowej – przepiękne, cudowne miejsce, krajobrazowo kojarzące się z Bieszczadami.
Brat Marcin Wojtczak.

tencjami przyjeżdżają do Świętej?

- Często pytają mnie co jeszcze
można tu zobaczyć i idą zazwyczaj w stronę Lasu Bukowego i
Kościoła pw. Czternastu Świętych
Wspomożycieli. Natomiast po
intencjach, które są wrzucane do
skrzynki przy grobie św. Jadwigi, można wywnioskować, że te
sprawy, z którymi wierni przyjeżdżają dotyczą głównie rodziny,
małżeństwa, dzieci. To prośby
o potomstwo, o uzdrowienie. A
najbardziej poruszające karteczki są od dzieci np. żeby rodzice
przestali się kłócić. Pismo, jeszcze
takie niezdarne, wskazuje, że to
są naprawdę maluchy. Niektóre
z tych wołań są naprawdę dramatyczne np.: żeby tato nie bił
mamy, czy żeby przestał pić. I w
ten swój dziecięcy sposób próbują
zanosić prośby do Świętej.
Jakiś czas temu pojawiły się
głosy, że turystycznie Trzebnica
nie ma wiele do zaoferowania.
Zgadza się Brat z tą opinią?

W jaki sposób odkrył Brat w
sobie pasję do bycia przewodnikiem? To musi być ogromna
nobilitacja i piękne dziedzictwo
patrząc na to z perspektywy poprzedników, chociażby śp. ks.
Antoniego Kiełbasy.

- Hmm. Musimy o tym myśleć w
kategorii „bożego zbiegu okoliczności”. Dekret, który otrzymałem
7 lat temu, wyraźnie mówił, że zostałem skierowany do Trzebnicy
celem oprowadzania pielgrzymek
po Bazylice. I ta decyzja Prowincjała zbiegła się w pewnym sensie
z pasją, którą mogłem w sobie
odkryć. Poza tym, rzeczywiście
ważna była dla mnie osoba ks.
Antoniego Kiełbasy, który wielu
rzeczy mnie nauczył. Nie chodzi
tylko o historię dotyczącą miejsca
i Świętej, ale też o pewne życiowe
postawy i podejście do osób, które oprowadzam. I oczywiście ten
pewien styl oprowadzania, który
dziś stosuję, to jego inspiracja.
Rozmawiała
Ewelina Gładysz

Kochanemu
śledzić na specjalnie przygotowanym ekranie.
Po zakończeniu koncertu kilka
słów do artystów oraz słuchaczy
skierował ks. Proboszcz Jerzy Olszówka SDS. Podziękował artystom oraz mieszkańcom Trzebnicy za liczne przybycie.

Wyrazy uznania dla artystów
oraz serdeczne zaproszenie do
współpracy przy kolejnych edycjach Festiwalu wyraził także
burmistrz Marek Długozima.
Dyrektorowi koncertu wręczył
upominek, natomiast każdemu
artyście czerwoną różę.
[kas]

Burmistrz wręcza podarunek dyrektorowi Andrzejowi Kosendiakowi.

Franciszkowi
Omiecinie
z okazji ukończenia

99. lat

dużo zdrowia, szczęścia, uśmiechu,
pogodnych dni i wszystkiego najlepszego
życzą:
prawnuczki Karolina i Kinga
oraz cała rodzina Nogackich
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Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej

Ze skarbca kulturowego
Dziedzictwo kulturowe

Małych Ojczyzn

Gminy Trzebnica -----------------------

na terenie wsi powstały dwa centra, po zachodniej stronie drogi
– zespół folwarczny,
a po wschodniej, na
końcu wsi – nowy zespół ośrodka wypoczynkowego.
Dawny folwark
został przebudowany
w latach 1750-1826.
Obecna
zabudowa
wraz z domem zarządcy majątku pochodzi z lat 1860Będkowo 1932 r.
1880. Na wschodnim skraju wsi,
przy starej drodze stał zajazd,
który po zmianie biegu głównej
Znaleziska archeologiczne do- drogi, utracił swoje znaczenie. W
wodzą, że osadnictwo na terenie 1916 r. obiekt ten kupiła Wrocławwsi istniało już w epoce brązu. ska Organizacja Opieki i w 1920 r.
Nazwa wsi wywodzi się od imie- zorganizowała w nim dom i
nia Benek – jest to zdrobnienie szkołę rolniczo-ogrodniczą dla
od Benedykta. Na przestrzeni sierot – „Land-Lehrheim”.
wieków nazwa miejscowa ule- Koło domu postawiono szklarnię.
gała zmianie: Benicovo, Benico- W 1923 r. placówkę zamknięto, a
wo (1203, 1208), Bencouo (1236), obiekt zgodnie z decyzją zarządu
Bencovo (1266), Benkow (1372), miasta Wrocławia, przekształBentche (1743), Bentke (1753), cono na dom wypoczynkowy
Benkau (1803), Bentkau (w latach – Landerholungsheim”. Walory
1830-1945), Będkowo – po roku krajobrazowe otoczenia sprawiły,
1945.
że ośrodek rozbudowano. W 1927
Jest to bardzo stara wieś. Jej r. wzniesiono budynek główny z
dzieje sięgają XII w. Pierwszym 30 pokojami mieszkalnymi i ofiznanym właścicielem wioski cynę mieszkalno-gospodarczą.
był Johann, kantor katedralny i Na terenie tego ośrodka urządzojego bracia. Kantor odpowiadał no również ogród. W latach trzyza chór działający przy katedrze dziestych zespół wypoczynkowy
biskupiej. Książę Henryk Broda- przekształcono w ośrodek dla
ty fundując opactwo żeńskie w matek – „Waldheim”, który liczył
Trzebnicy nabył Będkowo – po- 60 miejsc. W związku z powstaprzez zamianę – od Johanna i niem ośrodka wypoczynkowew 1208 r. włączył do kompleksu go w 1927 r., na miejscu dawnej
dóbr klasztoru cysterskiego. Wieś drogi wybudowano nową ulicę
została zorganizowana na prawie wiejską. Po 1945 r. placówka ta
polskim. Dziesięciny pobierał funkcjonowała jako Oddział Zaklasztor. W latach 1266-67 cy- kaźny ZOZ w Trzebnicy. Obecnie
mieści się tu Ośrodek
Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej.
W XVIII I XIX
w. wieś zamieszkiwali
zagrodnicy i chałupnicy, którzy gospodarowali na 179 ha ziemi.
We wsi był wiatrak,
karczma i 8 warsztatów tkackich. W 1867
r. wioska liczyła 25 domów, w których żyło
Dom wczasowy w Będkowie. Kartka z 1936 r.
169 mieszkańców. W
pierwszej połowie XX
sterki założyły tu folwark. Przed w. liczba ludności ulegała zmia1608 r. przekazały go w zastaw nie i miała tendencję spadkową.
wrocławskiemu mieszczaninowi. W 1922 r. liczyła 19 domów i 90
Po zaspokojeniu jego roszczeń, mieszkańców, ale w 1939 liczba
folwark wrócił do opactwa. Po mieszkańców wzrosła do 148.
kasacji klasztoru w 1810 r., folwark przejął skarb państwa. W
1876 r. majątek ten (159 ha) nabył
von Obernitz, właściciel Mach- Archeolodzy odkryli tu ślady
nic, a jego potomkowie posiadali osadnictwa kultury przeworskiej
go do 1937.   
i wczesnego średniowiecza. NajDo XVIII w. wieś miała cha- starsza wzmianka historyczna
rakter ulicówki, która położona o wsi pochodzi dopiero z połobyła przy przecznicy starej drogi wy XVI w. Nazwa wsi Kotzerka,
z Wrocławia do Trzebnicy. Jed- zanotowana w 1551 r., ulegała
nak przed rokiem 1826 wybudo- zmianie: Kocerka (1666), Katzercwano nową drogę z Wrocławia ke (1743), Kotzerke (od 1785 do
do Trzebnicy, która biegnąc przez 1945), a po 1945 r. – Koczurki.
środek wsi, przecięła Będkowo Etymolog, Stanisław Rospond
na dwie części. Wobec tego wieś wywodzi ją od śląskiego nazwiz ulicówki przekształciła się w ska Kocerka.
wielodrożnicową. W ten sposób
Wieś była własnością biskup-

Będkowo

Koczurki

stwa wrocławskiego. Należała do
dóbr stołowych biskupa, tzn., że
dochód z tej wsi przeznaczony był
na potrzeby biskupa i jego diecezji. Biskupi założyli tu folwark
i owczarnię. Trudno stwierdzić,
kiedy i kto nadał tę wieś biskupom wrocławskim. Możliwe, że
biskupi zostali jej właścicielami
dopiero na przełomie XIII I XIV
w., lub później. Wskazuje na to
„Liber Fundationis Episcopatus
Wratislaviensis”, czyli „Księga
Fundacyjna Biskupstwa Wrocławskiego” z około 1305 r., która
zawiera spis dóbr biskupich do
1295 r. W wykazie tym Koczurki jeszcze nie figurują. W 1810 r.,
po kasacji majątków kościelnych,
były folwark biskupi i owczarnię
przejął skarb państwa i puścił
ten majątek (234 ha) w dzierżawę. Jego dzierżawcami byli: radca
Bierbach z Nowego Dworu (1873),
Teodor Richter (1876), Dehmelt
(1905), Edler von Planitz z Komorówka (1909) i wreszcie żona
kapitana Koernera, z domu von

Gm i ny
Tr z ebn ic a

niało tu 27 zagród, w których żyło tu z centralnej Polski, z Kresów
230 mieszkańców. Liczba ludno- Wschodnich, z Bukowiny i emiści ulegała zmianie. W1939 r. w gracji. Teraz oni i ich potomkowie
42 domach mieszkało 167 osób.
dopisują dalszy ciąg historii swoOd XVI w. wieś była też sie- ich Małych Ojczyzn.
dzibą parafii katolickiej. Wobec
tego musiała tu być
również świątynia, ale
po niej nie ma śladu.
Nowy, neobarokowy
kościół p.w. Nawiedzenia NMP został
wzniesiony w latach
1801-1802, a przebudowany w 1850 i 1929
r. Obok świątyni był
cmentarz i plebania.
Na początku II połowy
XIX w. powstała murowana siedziba pro- Pielgrzymi na błoniach wokół klasztoru. Ilustr. wg
bostwa. Obok kościo- “Legendy obrazowej o św. Jadwidze”.
ła, po drugiej stronie
drogi, na niewysokim
cokole z cegły, postawiono piękną
barokową figurę św. Jana Nepomucena wykonaną w piaskowcu.
Według tradycji ludowej św. Jan
Nepomucen chronił pola i zasiewy przed powodzią, a
także
i suszą. Rzeźba tego LEONTYNA GĄGAŁO
świę25 sierpnia 1269 r. – 744. lata
tego w Koczurkach,
jest jedyną na tere- temu, mieszkańcy Trzebnicy i
nie Gminy Trzebnica okolicznych wiosek byli świadkawolnostojącą figurą mi wspaniałej i niezwykłej uroustawioną przy dro- czystości związanej z translacją
dze. Nepomuki, czyli (przeniesieniem) relikwii św. Jarzeźby św. Jana Ne- dwigi Śląskiej do nowej – wzniepomucena, są jeszcze sionej na miejscu dawnej – kapliw Trzebnicy i Cere- cy św. Piotra. Nową, wspaniałą
kwicy. Św. Jan Ne- kaplicę w stylu gotyckim (pierwpomucen był bardzo szą na Śląsku) – z inicjatywy
Kościół w Koczurkach 1939.
popularnym świętym w ksieni klasztoru Gertrudy, córki
księcia Henryka Brodatego i jego
Salisch.(1926).
XVIII w. na Śląsku .
Koczurki to niewielka wieś Przy parafii istniała również małżonki – wzniósł Władysław,
o układzie ulicowym, położo- szkoła katolicka. W 1732 r. biskup wnuk księżnej Jadwigi. Na dzień
na wzdłuż zakręcającej drogi z wrocławski ufundował nowy bu- translacji zjechały się niezliczoTrzebnicy do Brzezia. W północ- dynek szkolny. W 1904 r. nadzór ne rzesze wiernych nie tylko ze
no-wschodniej części wsi znaj- nad szkołą katolicką sprawował Śląska, ale i z najbliższych dzieldował się dawny folwark, który Sabisch, administrator parafii w nic polskich i zagranicy. Różnobarwne i różnokształtne namioty
został rozbudowany przez najem- Koczurkach.
ców majątku. W połowie XIX w.
Rozwój reformacji, która roz- ozdobiły równiny wokół klasztop ow s t a ł poczęła się na ziemi trzebnickiej ru. Sierpniowa pogoda sprzyjała
dom za- w 1526 r. sprawił, że na terenie też pielgrzymom koczującym pod
r z ą d c y obecnej gminy wzrosła liczba gołym niebem. po polach i lasach.
W kościele klasztornym zgrof o l w a r - protestantów i ich zborów. Poza
ku. Za- Trzebnicą, utrzymały się tylko madzili się licznie książęta śląscy,
ł o ż o n o dwa kościoły katolickie – w Ko- wnukowie i prawnukowie świętej
p a r k . czurkach i Cerkwicy. Rzecz zna- oraz spokrewnieni książęta polD r o g ę mienna, obie te miejscowości do scy ze swymi orszakami. Przybył
obsadzo- 1810 r. były własnością biskup- też król czeski Przemysław z małno drze- stwa wrocławskiego. Natomiast żonką. Uroczystości przeniesiew a m i . kościołów ewangelickich było nia relikwii, przewodniczył wnuk
N a t o - cztery: w Koniowie, Kuźniczysku, św. Jadwigi, Władysław, książę
miast w Masłowie i Komorówku. W pa- wrocławski, arcybiskup Salzburp ó ł no c- rafii Koczurki przed 1945 r. było ga. Otaczało go grono biskupów,
Figura św. Jana Nepomu- n o - z a - 2747 protestantów, a tylko 619 ka- prałatów i opatów.
Mnogość ludzi była tak wielcena w Koczurkach. Wi- chodniej tolików.
dok obecny.
części
Na uwagę zasługuje również ka, że trudno było wejść do kowsi znaj- posterunek dróżnika. Jest to ścioła. Każdy jednak cisnął się
dowała się rozległa owczarnia po- dom stojący na początku Koczu- jak mógł do środka, aby uczcić i
chodząca z połowy XVIII w., któ- rek, przy skrzyżowaniu drogi z ucałować święte szczątki. Wszyrą rozbudowano 100 lat później. Trzebnicy do Sułowa z drogą z scy wychwalali Boga śpiewając
We wsi był także młyn wodny, Koczurek do Brzezia, którą zbu- przy wtórze organów, a piękny
browar oraz stawy. W 1845 r. ist- dowano w 1909 r. Budynek ma bezwietrzny dzień sprzyjał rozcharakterystyczny wy- winięciu barwnej procesji z zapakusz z oknami, który lonymi świecami i przy śpiewie
ułatwiał dróżnikowi religijnych pieśni.
Podziw zebranych budziły
obserwację drogi oraz
pobieranie opłat za przyozdobione kwiatami woskowe świece, które dniem i nocą
przejazd.
Dzieje przed- oświecały kościół. Szczególnie
wojennego Będkowa i piękny był widok ruchomych
Koczurek zostały prze- świec, które zawieszone w sankrwane w 1945 r. Wów- tuarium Świętej na bujających
czas wioski te wraz z się sznurkach, naśladowały ruchy
Dolnym Śląskiem – z ciał niebieskich na sklepieniu kawyroku historii – wró- plicy.
ciły do Macierzy. ZaDom dróżnika na skrzyżowaniu drogi z Trzebnicy siedlili je polscy osaddo Brzezia. Widok obecny.
nicy, którzy przybyli

W kręgu
rocznicowych
wydarzeń

Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej

330. Rocznica wiktorii wiedeńskiej

W związku z 330. rocznicą Wiktorii wiedeńskiej (12 września 1683) przytaczamy zaktualizowany tekst autorstwa ks. prof. Antoniego Kiełbasy obrazujący doniosłość i znaczenie tej bitwy dla historii Europy i świata,
jak opis najważniejszych zabytków bazyliki, bezpośrednio związanych z upamiętnieniem tego zwycięstwa,
dzieł sztuki – które są świadectwem wiary i męstwa polskiego oręża w walkach o ocalenie chrześcijaństwa i
cywilizacji europejskiej.
Zbigniew Lubicz-Miszewski

KS. ANTONI KIEŁBASA

Wyprawa wojsk polskich w 1683
r. przeciwko armii tureckiej oblegającej Wiedeń była konsekwencją przymierza zawartego w 1683
r. przez Jana III Sobieskiego z cesarzem Leopoldem I. Jan III Sobieski na czele połączonych wojsk
polskich (ok. 27 tys.) i austriacko
– niemieckich (ok. 43 tys.), 12 IX
1683 r. rozbił oblegającą Wiedeń
armię turecką (ok. 110-115 tys.)
Dowódcą był wielki wezyr Kara
Mustafa. Do zwycięstwa szczególnie przyczynił się atak polskiej
husarii ze wzgórza Kahlenberg.
Dnia 13 VII 1683 r. Mustafa rozbił obóz na południowy zachód
od Wiednia i przystąpił do oblężenia miasta. Wielki wezyr nie
wierzył jednak, że Polacy wezmą
udział w odsieczy. Analizując politykę Sobieskiego historycy zbytnio bagatelizują religijny motyw
jego działania. Listy (z pamiętną
trawestacją słów Cezara: Venimus, Vidimus, Deus vicit – Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył) i hojne dary dla papieża
Innocentego XI, które król wysłał
tuż po triumfie spod Wiednia do
Rzymu, nie były tylko elementem propagandy. Dla Sobieskiego
wyprawa wiedeńska to przede
wszystkim była misja ratowania
zagrożonego przez islam chrześcijaństwa. Swój punkt widzenia
jasno wyłożył monarcha, pisząc
do papieża już w trakcie marszu
pod Wiedeń: „Albowiem jeśli
chodzi o dobro Kościoła i chrześcijaństwa, jesteśmy i będziemy
zawsze zobowiązani, ja i całe
moje Królestwo, przelać ostatnią
kroplę krwi naszej, jako że moje
Królestwo i ja jesteśmy dwoma tarczami chrześcijaństwa”.
Przeważyły jednak argumenty
pragmatyczne, przede wszystkim
ten, że po pokonaniu austriackich Habsburgów potęga turecka znowu skieruje się ku Rzeczypospolitej. Za wyprawą pod
Wiedeń przemawiało także to,
że działania miały toczyć się na
ziemiach cesarstwa, za pieniądze
sprzymierzonych, a Polacy mieli
walczyć u boku sił całej Rzeszy.
Zwycięstwo pod Wiedniem było
wspólnym dziełem żołnierzy
wojsk sprzymierzonych: polskich,
cesarskich i niemieckich. Żaden
z członów armii odsieczowej nie
mógł w pojedynkę pokonać armii Kara Mustafy i odblokować
Wiednia. Tylko zgodne współdziałanie sprzymierzonych pod
świetnym dowództwem polskiego monarchy mogło dać oczekiwane efekty. I choć przez kilka
godzin ciężar walki z Turkami
spoczywał na ugrupowaniu Karola Lotaryńskiego, to decydujący
cios siłom tureckim zadało polskie prawe skrzydło. Zwycięstwo
przypadło bezsprzecznie Janowi
III Sobieskiemu, pogromcy Turków spod Chocimia (zwanemu
przez nich Lwem Lechistanu),
jako jedynemu obecnemu na polu
walki władcy. Książę Karol Lotaryński w jednym z listów, trzy dni
po bitwie napisał: „Król Polski
zyskał sobie w tym starciu nieśmiertelną sławę, dla tak wielkiego przedsięwzięcia, bowiem przybył ze swego królestwa i postąpił

jak wielki król i wielki wódz. Ja
zaś działałem tylko wydając dyspozycje, które były przyjmowane
i wykonywane”. Również książę
Anhaltu Jan Jerzy bezpośrednio
po batalii zanotował: „Król Polski
sprawował naczelne dowództwo
i był wszędzie, gdzie największy
ogień”. Zwycięstwo Sobieskiego
pod Wiedniem ocaliło siedemnastowieczną kulturę europejską,
powstrzymało ekspansję Turków na zachód i zapoczątkowało
zmierzch potęgi Porty Otomańskiej. „Wiktoria wiedeńska” zapisała się jako jeden z największych
czynów orężnych dawnej Polski.
Pozostała natchnieniem dla wielu
późniejszych polskich władców i
rycerzy. Kronikarze pisali, że brawurowa szarża polskiej husarii
rozbiła w puch wojska tureckie,
które dotąd przez 59 dni daremnie oblegały Wiedeń.

sarkofag św. Jadwigi z czarnego
marmuru, z alabastrowym posagiem świętej Fundatorki. Przedstawia on, oprócz treści eschatologicznych, odnoszących się do

konii. Zmarł w Pradze w 1296 r.
podczas podróży z Prus do Wenecji. Został pochowany w kościele
w Drabowicach koło Kutnej Hory
w komturii czesko – morawskiej

roku tylko dni dzieliły Wiedeń –
stolicę państwa Habsburgów – od
upadku. W bitwie pod Wiedniem
ta potęga została złamana, raz na
zawsze, odtąd przestała Turcja
stanowić zagrożenie dla Europy.
Niewątpliwie przyczyniły się do
tego kryzys wojskowości tureckiej przełomu XVII-XVIII wieku,
ale kryzys ów w dużej mierze wystąpił dzięki klęskom tureckim, z
których pierwszą i najważniejszą
była bitwa pod Wiedniem. Możliwe zwycięstwo tureckie w 1683
r., przynosząc nowe zdobycze
terytorialne, łupy, jasyr, wzmocniłoby ekonomicznie imperium
osmańskie. Wzbierająca fala turecka została zatrzymana – odtąd
miała się już tylko cofać.

Sarkofag św. Jadwigi

Na prośbę króla polskiego, Jana
III Sobieskiego, pa
pież bł. In-

Tumba ks. Henryka Brodatego i Konrada von Feutchwangena.
Fot. M. Mazurkiewicz

osoby św. Jadwigi, także wątki
polityczne poprzez umieszczenie w cokole świętych patronów
różnych narodowości (z Austrii,
Czech, Niemiec i Polski), w baldachimie herbów Patronki Śląska i
Fundatorki pomnika, a także orła
śląskiego w bramce balustrady
nagrobka.

Grobowiec ks. Henryka
Brodatego i Konrada von
Feuchtwangena w trzebnickiej bazylice

Mauzoleum sw. Jadwigi. Fot. M. Mazurkiewicz

Komentując przebieg operacji
wiedeńskiej wybitny historyk
wojskowości gen. Marian Kukiel
pisał: „Takie przeprowadzenie
operacji i bitwy było niewątpliwie
dziełem mistrzowskim, przejawem geniuszu wojennego wyższej miary”. Jeden z większych w
Europie teoretyków wojskowości
pruski generał Carl von Clausevitz zaliczył Sobieskiego do najwybitniejszych wodzów wszechczasów. „Nie ma żadnej kariery
dowódcy, która by bardziej obfitowałaby w czyny błyskotliwej odwagi i podziwu godnej wytrwałości, niż Sobieskiego” – stwierdził.
Ważniejsze były jednak skutki
strategiczne skutki zwycięstwa.
Przed bitwą pod Wiedniem Turcja stanowiła pierwsze lub drugie
po Francji mocarstwo w świecie,
jeśli chodzi o potencjał militarny. Zagrażała poważnie Europie.
W latach 1663-1681 stoczyła 4 w
sumie zwycięskie wojny z trzema
potężnymi państwami: Austrią,
Polską, Rosją i Wenecją, uzyskując w ich wyniku znaczne zdobycze terytorialne. Nawet w 1683
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nocenty XI wprowadził w dniu
17 września 1680 roku kult św.
Jadwigi do całego Kościoła. Dla
uczczenia tego faktu, ówczesna ksieni trzebnicka Krystyna
z Wierzbna Pawłowska, kazała
wykonać w latach 1679-1680 istniejący do dziś monumentalny

Ksieni Pawłowska, około pięć
lat po poświęceniu omówionego
sarkofagu, wystawiła pośrodku
prezbiterium kościoła, w miejscu
dawnego nagrobka poświęconego fundatorowi opactwa księciu
Henrykowi I Brodatemu, drugi pomnik – podwójną tumbę,
również z czarnego marmuru
dębnickiego. Myśl wybudowania
księciu Henrykowi Brodatemu
nowego grobow
ca powstała w
okresie rzeczywistego zagrożenia
tureckiego w XVII wieku, odczuwanego również na Śląsku, powstanie nagrobka bowiem przypada na czas bezpośrednio po
Wiktorii wiedeńskiej. Motywów
połączenia z nagrobkiem księcia
śląskiego wielkiego mistrza Konrada von Feuchtwangena należy
szukać w odradzaniu się idei krucjat wynikającej z grożących mo
narchii habsburskiej, w tym i Śląskowi, wojen z Turkami. Zawiera
ona szczątki Henryka Brodatego i
wielkiego X mistrza zakonu krzyżackiego Konrada z miasta Feuchtwangen w niemieckiej Fran-

zakonu krzyżackiego. Po zniszczeniu tamtejszego kościoła przez
husytów, Konrad VIII Młodszy,
książę oleśnicki i rycerz zakonu
(Trzebnica leżała na terytorium
księstwa), dokonał w XV wieku
jego translacji do Trzebnicy, nie
stawiając mu pomnika. W opinii
współczesnych obydwaj Henryk i
Konrad, uchodzą za wzór rycerzy
chrześcijańskich. Mistrz Konrad
brał udział w 1289 r. w obronie
oblężonej przez Saracenów Akki,
ostatniej twierdzy chrześcijań
skiej w Palestynie. Połączenie
Henryka I Brodatego z mistrzem
krzyżackim, miało służyć zobrazowaniu pewnej idei religijno –
politycznej. Śląsk posiadał własną
tradycję wojen krzyżowych. Henryk Brodaty i jego syn Henryk Pobożny brali udział w wyprawach
do pogańskich Prus. Krzyżacy
brali udział w bitwie z Tatarami
pod Legnicą w 1241 roku, gdzie
w dniu 9 kwietnia zginął Henryk II Pobożny w obronie kultury
chrześcijańskiej w Europie. Wraz
z Księciem polegli dwaj przodkowie Pawłowskiej – rycerze Stefan i Andrzej z Wierzbna. Postać
wielkiego mistrza z nagrobka w
Trzebnicy, średniowiecznego bohatera walk z niewiernymi w Ziemi Świętej stanowiła zatem odniesienie do Ligi Antytureckiej i
zwycięzców spod Wiednia w dniu
12 IX 1683 roku, zwycięstwa, które Europa zawdzięcza polskiemu
królowi Janowi III Sobieskiemu.
Tak więc nekropolia książęca w
Trzebnicy ma swoją głęboką wymowę ideową i znaczenie historyczne.

Zapraszamy do zamku w Rydzynie
- śladami Marii Leszczyńskiej, królowej Francji

Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej organizuje 28 września 2013 r. (sobota) wycieczkę
do zamku w Rydzynie. Projekt ten realizowany jest w ramach obchodów 310. rocznicy urodzin Marii Leszczyńskiej, przyszłej królowej Francji, córki wojewody poznańskiego, Stanisława Leszczyńskiego, która przyszła na świat 23 czerwca 1703 r. w dawnej Polskiej Wsi, obecnie ul. Ogrodowa
w Trzebnicy. Planowana impreza zamyka tegoroczne obchody „Marynek”, które przebiegają pod
hasłem „Śladami Marii Leszczyńskiej królowej Francji – z trzebnickiego dworku do pałacu wersalskiego”. Na tym szlaku jest również zamek w Rydzynie, który w latach 1704-1709 był reprezentacyjną
rezydencją Stanisława Leszczyńskiego, dwukrotnego króla Polski. W rezydencji tej mieszkała również jego córka, Maria Leszczyńska.
Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tej wyprawie. Szczegóły o programie
wycieczki na stronie internetowej TMZT. Zgłoszenia prosimy kierować do Zbigniewa Lubicz-Miszewskiego, prezesa TMZT – k. 697 060 248 lub do Leontyny Gągało – tel. 71 387 12 00. Dzięki
sponsorom – burmistrzowi Markowi Długozimie i dyrektorowi Zamku w Rydzynie Zbigniewowi
Molińskiemu – koszt wycieczki będzie niewielki.

34

WAŻNE TELEFONY
URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICY

71 312 06 11
71 312 06 42
71 312 01 45
BURMISTRZ PRZYJMUJE:
w sprawach skarg i wniosków

w każdą środę
w godz. od 16 do 16:15

Warto być wolonatriuszem
Iga Lech to 21-letnia trzebniczanka, która właśnie wróciła z rocznego pobytu w mieście partnerskim Trzebnicy – Kitzingen. Przerwała studia by zostać wolontariuszką w tamtejszej organizacji
zajmującej się dziećmi i młodzieżą. Czytelnikom Panoramy Trzebnickiej opowie o swoich wrażeniach
po pobycie u naszych zachodnich sąsiadów.

w sprawach lokalowych

w każdy pierwszy wtorek
miesiąca w godz. od 13 do 16
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
dyżur w każdą środę
w godz.13-16
W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW
w każdą środę
w godz. od 15:30 do 16

WYDZIAŁY
URZĘDU MIEJSKIEGO
WYDZIAŁ
TECHNICZNO-INWESTYCYJNY
71 388 81 81
71 312 06 11 wew. 281
WYDZIAŁ GEODEZJI
I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI
71 388 81 54
71 312 06 11, wew. 254
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
71 388 81 51
71 312 06 11, wew. 251
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I
SPRAW OBYWATELSKICH
71 388 81 44,
71 312 06 11, wew. 244
WYDZIAŁ ROLNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
71 388 81 77
71 312 06 11, wew. 277
WYDZIAŁ FINANSOWY
71 388 81 55,
71 312 06 11, wew. 255
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
71 388 81 36
71 312 06 11, wew. 236
WYDZIAŁ PROMOCJI
71/ 388 81 13
71 312 06 11, wew. 402
URZĄD STANU CYWILNEGO
71 388 81 37
71 388 81 16
71 388 81 99
STRAŻ MIEJSKA W TRZEBNICY
71 388 81 14
ZAKŁAD GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ
71 387 15 92
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
71 312 05 27

TRZEBNICKIE CENTRUM
KULTURY I SPORTU

71 312 09 47
BIBLIOTEKA MIEJSKA
71 312 12 43
HALA SPORTOWA
71 312 11 71
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH
71 388 75 00
71 388 75 80
SĄD REJONOWY
71 312 12 13
POWIATOWY URZĄD PRACY
71 312 11 54
71 387 11 38
SZPITAL
ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
71312 09 20
71312 09 13
ZAKŁAD LECZNICTWA
AMBULATORYJNEGO
71 387 28 38
ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ ERGO
71 310 99 56
71 310 99 92

Jak zaczęła się Twoja przygoda
z wolontariatem w Niemczech?

Iga Lech: To był zupełny przypadek. Ja nie miałam pojęcia co to
jest wolontariat europejski, nawet
nie wiedziałam o jego istnieniu
– niestety, jak większość ludzi.
Zobaczyłam na facebooku informację udostępnioną przez moją
koleżankę. Okazało się, że jedna
dziewczyna zrezygnowała i na jej
miejsce szukają kogoś chętnego.
Wiedziałam tylko, że ten projekt
miał trwać rok. Skontaktowałam
się z nią, podała mi adres na który
wysłałam cv i list motywacyjny w
języku angielskim.
Czyli nawet nie wiedziałaś, że
trafisz do Kitzingen?

Nie. Wiedziałam tylko, że to okolice Wurzburga i że mój wolontariat będzie się opierał o pracę z
dziećmi. Nie miałam pojęcia co
napisać w liście motywacyjnym,
bo nie wiedziałam o jakie stanowisko się ubiegam. Napisałam coś
o sobie, wysłałam – oczywiście w
tajemnicy przed rodziną. Po tygodniu dostałam informację: Iga
wir warten auf dich (Czekamy na
Ciebie, Iga). Dopiero później zaczęłam się dowiadywać się o co
w tym tak naprawdę chodzi, co
to jest ten wolontariat europejski,
że jest coś takiego jak organizacja
wysyłająca, przyjmująca i pracodawca. Wzięłam urlop dziekański
i pojechałam.
A o co w tym wszystkim chodziło?

Wolontariat Europejski finansuje
Unia Europejska, ale mogą brać
w nim udział ludzie nawet spoza krajów UE, w wieku od 18 do
30 lat. Projekty trwają zazwyczaj
od 3 do 12 miesięcy i są one naprawdę różne: od zajęć z osobami
starszymi czy dziećmi po pracę na polu. Każdy chętny może
sobie wyszukać projekt, który
mu się podoba i aplikować. Wolontariusz pracuje ok. 6 godzin
dziennie, dostaje zakwaterowanie, opłacane są koszty podróży i
ubezpieczenia. Otrzymuje się też
pieniądze na wyżywienie i jakieś
kieszonkowe. Tak naprawdę jest
dużo chętnych, więc miałam sporo szczęścia że się tam dostałam.

tam był Ralph Hartner. Bardzo
pomógł mi też były burmistrz,
Bernd Moser oraz Claus Lux.
Czym zajmowałaś się na miejscu?

Pracowałam w JungStil, czyli organizacji zajmującej się sprawami
dotyczącymi dzieci i młodzieży w
Kitzingen. Prowadziłam zajęcia
z dziećmi. Były to zajęcia pozalekcyjne, 4 razy w tygodniu po 4
godziny. Uczyliśmy się pracy w
grupach, majsterkowania, robiliśmy różne rzeczy jak na warsztatach plastycznych. Organizowałam im też
noce filmowe.
To była grupa
około 20 dzieci
w wieku 8 – 10
lat. Na początku byłam tą
drugą osobą,
która
tylko
pomagała prowad z ącemu,
ale po dwóch
miesiącach
ten
projekt
był już mój.
Miałam spory
problem, bo
prawie w ogóle nie znałam
niemieckiego.
Oprócz tego
pracowałam w
Iga Lech.
kafejce młodzieżowej, która była otwarta od godz. 16 do 21.
Tam stałam za barem. Organizowaliśmy tam też różne eventy,
turnieje, noce filmowe, koncerty
lokalnych wykonawców. Pamiętam jak w drugim tygodniu mojego pobytu zostałam rzucona na
głęboką wodę, ponieważ musiałam zorganizować koncert. Bez
znajomości, opanowanego języka i wiedzy w tym zakresie… ale
na szczęście byli ludzie, którzy
chcieli mi pomóc. Pomagałam
też organizować różne imprezy
w Kitzingen, jak święto miasta,
święto wina, itp. Poza tym, że
pracowałam w JungStil, byłam
przez Niemców traktowana naprawdę wyjątkowo, dokładnie jak
gość z Trzebnicy, ich ulubionego
miasta partnerskiego. Zapraszali
mnie na wszystkie ważne spotkania, uroczystości, otwarcia, pożegnania.

Więc ile osób udało Ci się „wygryźć”?

Czyli byłaś traktowana jak VIP?

Tego nie wiem, ponieważ ja zastąpiłam dziewczynę, która już
praktycznie była przydzielona. Mój pobyt tam finansowała
nie tylko Unia, ale też tzw. Klub
Miast Partnerskich Kitzingen,
więc miałam trochę lepsze warunki niż inni. Właśnie przez to
współfinansowanie
konieczna
była osoba z Trzebnicy. Jedną z
ważniejszych osób, które przyczyniły się do mojego przyjazdu

Dokładnie! Jednak nie mogę się
oprzeć wrażeniu, że w Trzebnicy chyba niewiele osób wie, że
mamy takie miasto partnerskie,
nie wydaje się to dla nich takie
ważne. Tam natomiast wszyscy
mieszkańcy są świadomi jakie
mają miasta partnerskie, a Trzebnica jest bez wątpienia najważniejszym z nich, traktują nasze
miasto i nas naprawdę priorytetowo. Wypowiadają się o Trzebnicy
w samych superlatywach i cieszą

się z tego partnerstwa. Już od
początku mojego pobytu ludzie
natychmiast mnie rozpoznawali i
mówili: „o, to Ty jesteś tą dziewczyną z Trzebnicy, prawda?”,
zaczepiały mnie ekspedientki w
sklepie. Pojawiłam się w lokalnych gazetach, później ukazał się
nawet wywiad ze mną. Traktowali mnie jak maskotkę. Oni się
tym autentycznie interesowali i
to było szalenie miłe. Również
pożegnanie, jakie mi zorganizowali, było bardzo fajne. Wszyscy
płakali gdy się rozstawaliśmy, nie
chcieli mnie puścić. To był piękny
czas. Bardzo się cieszę, że tam byłam.
A jak wspominasz
pierwsze
tygodnie
pobytu
tam?

Pierwsze
3 miesiące
były ciężkie, również
ze
względu na
sytuację w
domu. Rodzice byli
pr z e c iw n i
mojemu
wyjazdowi,
obawiali
się, że przerwę studia
albo zostanę tam na zawsze. Ja byłam jednak pewna swego, wiedziałam,
że je dokończę. Na szczęście po
jakimś czasie przestali się denerwować, a tato nawet zawiózł mnie
na miejsce.
Czy po Twoim pobycie w Kitzingen mogłabyś z czystym sumieniem polecić wolontariat swoim
rówieśnikom? Co Ci dał ten wyjazd?

Zdecydowanie! Fajnie by było,
gdyby młodzi poznali wolontariat, bo wciąż jest za mało popu-

larny w Polsce. W takich projektach biorą udział osoby nietypowe. Można poznać ludzi z całej
Europy. Decydując się na taki
wyjazd podejmuje się pewne zobowiązanie. Wolontariusze nie
zarabiają tam pieniędzy. Otrzymują jedynie kieszonkowe, które
pozwala przeżyć i pieniądze na
jedzenie. To uczy gospodarowania pieniędzmi i samodzielności.
Ja się bardzo zmieniłam dzięki
temu wolontariatowi. Wcześniej
mieszkałam z rodzicami, żyłam
tak trochę pod kloszem, byłam
zamknięta i zupełnie nieobyta.
Tam musiałam sobie radzić sama,
ewentualnie mogłam liczyć na
pomoc obcych ludzi. Teraz czuję, że jestem silniejsza. Skoro poradziłam sobie tam, to poradzę
sobie też w innym miejscu. Nie
jestem w stanie przewidzieć, czy
moje doświadczenie zdobyte tam
przyniesie wymierne korzyści w
postaci świetnej pracy, ale na razie się o to nie martwię. Jestem
pewniejsza siebie, a to jest najważniejsze.
Co zamierzasz teraz robić
oprócz kontynuowania studiów?

Oprócz powrotu na zarządzanie (specjalność: komunikacja
marketingowa) na Uniwersytecie Ekonomicznym zaczynam
też prawo zaocznie. Niestety nie
zdawałam na maturze przedmiotów, które były mi potrzebne żeby
się tam dostać. Po roku spróbuję
się przenieść na studia dzienne.
Dostałam świetne referencje od
przełożonych z Jungstill, więc
mam nadzieję, że przyda mi się to
kiedy będę szukała pracy. Dzięki temu wolontariatowi mówię
po niemiecku, a nawet trochę w
dialekcie frankońskim. Mam też
nadzieję, że będę mogła pomagać
przy organizacji corocznych wymian między Trzebnicą a Kitzingen.
Dziękuję za rozmowę.
Patrycja Król

Iga ze swoimi podopiecznymi z Kitzingen. Fot. archiwum własne.

35

Porażka w derbach, blamaż w Gorzowie
Piłkarze Polonii Trzebnica mają za sobą nieudany okres.
Najpierw przegrali 0-1 prestiżowe derby z Piastem Żmigród, a tydzień później ponieśli upokarzającą porażkę
0-7 w Gorzowie Wielkopolskim, w meczu z miejscowym
Stilonem.

Po dziesięciu latach przerwy, w
ostatni dzień sierpnia, doszło na
Stadionie Miejskim FAIR PLAY
ARENA w Trzebnicy do historycznego wydarzenia. Polonia
Trzebnica podejmowała Piasta
Żmigród, w meczu 6. kolejki III
ligi dolnośląsko-lubuskiej. Po raz
pierwszy w ponad sześćdziesięcioletniej historii obydwu klubów
doszło do spotkania ligowego na
tak wysokim poziomie rozgrywkowym. Derby powiatu trzebnickiego przyciągnęły na trybuny
tysiąc kibiców! Mecz odbywał się
w wyjątkowej atmosferze. Ultrasi
obu ekip przygotowali specjalne
oprawy na to spotkanie. Był doping i emocje. Na boisku walka
i dobre widowisko. Biało-niebiescy dominowali w pierwszej połowie spotkania, ale nie potrafili
wykorzystać stworzonych sobie
sytuacji. Po przerwie dalej atakowaliśmy. Niestety cały czas nasi
zawodnicy wykazywali się dużą
nieskutecznością. To zemściło się
na polonistach w 78. minucie meczu. Sylwester Kłos uderzył piłkę z rzutu wolnego, ta odbiła się
od któregoś z piłkarzy stojących
w murze, zmyliła Emila Tryndę
i wpadła do naszej bramki. Do
końca spotkania, mimo prób i

wysiłków, nie udało się sforsować
żmigrodzkiej defensywy i porażka w derbach stała się faktem.
Choć mięliśmy przewagę nad rywalem, przegraliśmy spotkanie,
bo to zespół Piasta był bardziej
skuteczny.

Stilon Gorzów Wlkp. Polonia trzebnica
Tydzień po meczu derbowym
nasi piłkarze udali się do Gorzo-

TSSR Polonia Trzebnica –
MKS Piast Żmigród 0-1 (0-0)
Sylwester Kłos ('78)
Żółte kartki: Bergier, Reczka Monasterski, Niedźwiedź, Sawicki, Matusiak, Janczyszyn
WIDZÓW: 1000
Skład Polonii: Emil Trynda Tomasz Szczepek (Maciej Fitowski '90+'2), Dalriusz Zalewski,
Krzysztof Suchecki, Piotr Reczka
- Jakub Dmuch, Sławomir Kołodziej, Krystian Jajko, Rafał Miazgowski (Piotr Chodkiewicz '40) Adrian Bergier, Jakub Jakóbczyk
Rezerwowi: Karol Buchla, Radosław Parada, Dawid Cychol,
Piotr Pająk, Radosław Bella
Trener: Piotr Adamczyk
Skład Piasta: Piotr Bilakiewicz
- Dominik Piotrowski, Marcin
Matusiak, Patryk Gołębiewski,
Artur Monasterski - Sylwester
Kłos (Dawid Wójcik '83), Mariusz Niedbała, Maciej Brumirski

fot. Katarzyna Cichosz

Polonia Trzebnica –
Piast Żmigród

(Mateusz Olikiewicz '62), Sebastian Zagórski (Piotr Łuszcz '88)
- Grzegorz Sawicki, Kamil Niedźwiedź (Mateusz Janczyszyn '66)
Rezerwowi: Bartosz Barański,
Wiktor Sobkowiak, Adrian Nawrot
Trener: Mirosław Drączkowski

gnął, w tym sezonie. Grał, przed
spotkaniem z Polonią, cztery razy
i wszystkie te mecze wygrał. Do
konfrontacji z trzebniczanami
gracze Stilonu przystępowali więc
w roli faworyta. Początek meczu
był jednak obiecujący dla naszej
drużyny. W pierwszym kwadransie gry piłkarze Polonii stworzyli sobie dwie dogodne okazje
strzeleckie, niestety podobnie jak
w meczu z Piastem, nie potrafili
żadnej z nich wykorzystać. Za to
skuteczni zaczęli być gospodarze.
W 20. minucie spotkania prowadzenie swojej drużynie dał środkowy obrońca Robert Kozioła.
Sto dwadzieścia sekund później
było już 2-0, za sprawą Rafała

Tłumy trzebniczan oglądały derbowy mecz Polonii z Piastem. Fot. Katarzyna
Cichosz.

wa Wielkopolskiego, na mecz z
beniaminkiem trzeciej ligi, Stilonem. Choć piłkarze ze stolicy
województwa lubuskiego grają
pierwszy sezon w III lidze, są wymieniani w gronie faworytów do
wygrania tych rozgrywek. Zresztą wskazywały na to również wyniki, które Stilon do tej pory osią-

Świtaja. Po zmianie stron gospodarze dalej strzelali. Drugi raz na
listę strzelców wpisał się Świtaj, a
chwilę później na 4-0 podwyższył
Paweł Posmyk. W końcówce dwa
gole dorzucił strzelec pierwszej
bramki Kozioła i zaliczył tym
samym pierwszego w karierze hat
-tricka. Swojego drugiego gola w

Świetny start dziewczyn!

Juniorzy liderem!

Młodziczki TSSR Polonii świetnie zainaugurowały
swój debiutancki sezon w Lidze Terenowej Młodzików.
W pierwszym, historycznym meczu ligowym nasze piłkarki pokonały 4-1 Widawę Kiełczów!

Dwanaście punktów po
czterech kolejkach, średnio ponad siedem zdobytych bramek na mecz! Taki
jest bilans juniorów młodszych TSSR Polonii, którzy
są liderem Ligi Okręgowej.

Drużyna młodziczek uformowała się na początku tegorocznych
wakacji. Podjęta została decyzja
o zgłoszeniu zespołu żeńskiego
do Ligi Terenowej Młodzików,
gdzie trzebniczanki rywalizować
będą głównie z chłopcami. Postanowiono tak, ponieważ rozgrywki tylko żeńskie na tym szczeblu
raczkują i lepiej dla rozwoju naszym młodych zawodniczek będzie rywalizować z drużynami
męskimi. Fakt konkurowania z
chłopcami tylko zmobilizował
młode polonistki, które treno-

wały intensywnie od sierpnia
pod okiem Jakuba Dmucha. W
ubiegłą sobotę przyszedł czas na
weryfikację umiejętności i wyjazdową konfrontację z Widawą
Kiełczów. Pierwszy sprawdzian
wypadł znakomicie! Nasze zawodniczki nie pozostawiły cienia wątpliwości kto jest lepszy i
wygrały pewnie 4-1!. Gratulacje!
Wszystkie chętne dziewczyny z
rocznika 1998 i młodsze, które
chciałyby grać w piłkę nożną, serdecznie zapraszamy do drużyny.
Trwają jeszcze zapisy.

Zespół trenowany przez Leszka
Karbownika radzi sobie bardzo
dobrze w obecnym sezonie. Młodzi poloniści idą jak burza! Wygrali kolejno: 7-1 z Orłem Prusice,
14-0 z Polarem Wrocław, 5-1 z
Baryczą Milicz i 3-1 z FAT Oława.
Drużyna gra skutecznie i widowiskowo. Gra naszych młodzieżowców cieszy oko i sprawia wiele
satysfakcji kibicom oglądającym

tym meczu zdobył w międzyczasie Posmyk i druzgocąca porażka
stała się faktem. Nic nie może tłumaczyć tak wielkiej klęski. Zespół
musi się jak najszybciej otrząsnąć
i zacząć wygrywać. Okazja do
tego będzie już w najbliższą sobotę 14.09.2013r. Do Trzebnicy
przyjedzie nasza imienniczka ze
Świdnicy. To spotkanie po prostu
trzeba wygrać. Początek o godzinie 17:00.

Stilon Gorzów Polonia Trzebnica 7:0 (2:0)
Kozioła 3 ('20, '74, '88), Świtaj 2
('22, '54), Posmyk 2 ('55, '80)
Żółte kartki: Szałas – Trynda
WIDZÓW: 800
Skład Stilonu: Dawid Dłoniak
- Radosław Somrani ('84 Tomasz
Szwiec), Robert Kozioła, Adam
Gruszecki, Adam Suchowera,
Filip Wiśniewski, Łukasz Maliszewski ('64 Dawid Kaniewski),
Rafał Świtaj, Damian Szałas ('72
Bartosz Werbski), Kordian Ziajka
('72 Maciej Sędziak), Paweł Posmyk
Rezerwowi: Jakub Loc, Radosław Janczylik, Jakub Rosołowicz
Trener: Tomasz Jeż
Skład Polonii: Emil Trynda –
Radosław Parada, Krzysztof Suchecki, Dariusz Zalewski, Piotr
Reczka ('46 Kamil Krzanowski)
– Jakub Dmuch ('73 Maciej Fitowski), Radosław Bella, Krystian
Jajko ('85 Dawid Cychol), Piotr
Chodkiewicz – Adrian Bergier,
Jakub Jakóbczyk ('46 Patryk Zieliński)
Rezerwowi: Karol Buchla, Jacek
Nawrot, Piotr Pająk

Juniorzy TSSR Polonii mają w tym sezonie wiele powodów do radości.

ich mecze. Jeśli nasi juniorzy
utrzymają obecną formę w dalszej części sezonu, awans do Ligi

Dolnośląskiej Juniorów Młodszych stoi przed nimi otworem.

Wygrywa Polonia II
Dobry start w rozgrywkach klasy B zanotowała
drużyna Polonii II Trzebnica. Zawodnicy trenowani przez Łukasza Skórzewskiego wygrali dwa
pierwsze mecze sezonu
2013/2014.
Po spadku z klasy A, nasza drużyna od obecnego sezonu występuje we wrocławskiej klasie B, w
grupie X. Dwa pierwsze spotkaMłodziczki intensywnie trenują już od 10 sierpnia.ww

nia nasi zawodnicy rozegrali w
roli gospodarza, na boisku w Nowym Dworze. W pierwszej kolejce pokonali 2-1 Orkan Borzęcin,
natomiast w ostatnią niedzielę
wygrali 3-2 z Płomieniem Brzyków. Zespół na początku sezonu
wygląda dobrze fizycznie. Widać, że piłkarze i trener w okresie
przygotowawczym wykonali dobrą pracę. Jeśli tak dalej pójdzie,
niedługo będziemy musieli czekać na powrót naszych rezerw do
A klasy.

Trener Łukasz Skórzewski udanie rozpoczął pracę z drużyną Polonii II.
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Będą zmiany w skateparku
Grupa młodych osób, korzystających ze skateparku w Parku
Solidarności odwiedziła burmistrza Marka Długozimę, przekazując mu swoje prośby, problemy i propozycje zmian odnośnie funkcjonowania obiektu.

Trzebniccy kolarze na start!

Po wysłuchaniu bardzo konkretnych uwag oraz propozycji, ustalono, że skatepark zostanie ogrodzony.
Chodzi o bezpieczeństwo. Jak
mówi młodzież korzystająca na
co dzień ze skateparku, często
zdarza się tak, że malutkie dzieci
wbiegają nagle na plac oraz urządzenia, na których wykonuje się
często skomplikowane akrobacje.

Nowo powstały Kolarski Klub Sportowy „Trzebnica”.

Burmistrz obiecał także, że zadba
o sprawdzenie placu i urządzeń
oraz ich modernizację.
[kas]
Skatepark zostanie wkrótce ogrodzony.
Założyciele klubu kolarskiego - Roman Węglarski i Bogdan Zieliński

W sierpniu swoją działalność rozpoczął Kolarski Klub Sportowy
„Trzebnica”. Przed uczestnictwem w
pierwszym wyścigu, członkowie klubu spotkali się w Urzędzie Miejskim
z burmistrzem Markiem Długozimą,
który wręczył im sprzęt i nowe stroje
kolarskie w barwach gminy.
Pomysłodawcami
utworzenia
klubu są Bogdan Zieliński i Roman

Węglarski. Jak zgodnie podkreślają,
ich głównym celem działalności jest
propagowanie kolarstwa i zdrowego
trybu życia wśród młodych mieszkańców gminy. Dzięki spotkaniom
w szkołach i prowadzonym regularnie treningom oraz wycieczkom
rowerowym z młodzieżą, chcą w
nich wzbudzić zacięcie do sportu i
sprawić, by jazda na rowerze była dla
nich przyjemnością i wartościowym
wypełnieniem wolnego czasu. Bogdan Zieliński – wieloletni trener kolarstwa – twierdzi także, że jazda na
rowerze kształci też umysł, ponieważ
dobry kolarz w dużej mierze potrzebuje sprawnego myślenia i umiejętności podejmowania właściwych,
strategicznych decyzji.
Trzebniccy kolarze będą również
startować w zawodach kolarskich na
terenie całego kraju, promując Gminę Trzebnica w nowych strojach.

Grupa młodzieży odwiedziła burmistrza przekazując mu swoje uwagi.

Rowerowa pasja w wydaniu trzebnickim

Król. - Są osoby, które postrzegają kolarstwo zjazdowe, jak sport
dla ryzykantów. Takie podejście
wynika z nieznajomości tematu.
Faktem jest, że większa jest zabawa, im większa prędkość i większe trudności techniczne, ale granice ryzyka ustalamy sobie sami
– podkreśla.

Szczęśliwi są ci, którzy umieją łączyć pasję z pracą. To najczęściej oni z hobby uczynili zawód i umieli czerpać z niego wielką satysfakcję i siłę. Jak entuzjaści zaczynają
czegoś chcieć i działać, to jakby cały świat im sprzyjał. Takimi zapaleńcami, którzy oddychają i karmią się tym, co ich interesuje, są Dawid Wasilewski i Kamil Król - młodzi
ludzie, których światem jest rower, a dokładnie wszystko to, co jest z nim związane.
Święto dwóch kółek
EDYTA BĄK

Pochodzą z Obornik, ale od
dwóch lat związani są z Trzebnicą. Tutaj prowadzą branżowy
sklep rowerowy i fascynują się
wszystkim, co jest z tym związane. Oprócz profesjonalnej obsługi klientów, sprzedaży roweró - w nowych i używanych, ich
serwisowania czy przygotowania
do wypraw, młodzi ludzie tworzą
miejsce, które ma swój charakter
i duszę.
Jak zapewniają, na przełomie
września i października powstanie kafeteria dla użytkowników
jednośladów. – Ma to być miejsce,
gdzie będą spotykać się wszyscy
z branży. Będzie można podyskutować, wypić kawę czy ogrzać
się przed dalszym treningiem.
Dostępna będzie tutaj fachowa
literatura, na telebimie zostaną
wyświetlane filmy z mistrzostw
czy rajdów - wylicza Dawid Wa-

silewski. - Naszymi klientami są
oczywiście trzebnickie Szerszenie, wielcy pasjonaci kolarstwa.
Mamy dla nich wielki szacunek,
marzeniem jest, żeby każdy klub
kolarski, tak prężnie działał,
jak oni. Są naprawdę bardzo widoczni i propagują sport na skalę
krajową. Sam Roman Węglarski
czy Henryk Zięba - rekordziści
Polski, są naszymi klientami i gośćmi. Dążymy do tego, aby stworzyć w naszym sklepie, miejsce
integracji wszystkich entuzjastów
i zwolenników rowerowego sposobu na życie.

Ekstremalny sport
Młodzi ludzie widzą bardzo duży
potencjał w samym mieście i
mieszkańcach Trzebnicy. Są tu
doskonałe warunki do uprawiania zjazdu Downhill. Czym zatem jest Downhill? Jak sama nazwa wskazuje zjazd w dół. Polega
na pokonywaniu w zawrotnych
prędkościach, karkołomnej trasy
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o dużym nachyleniu terenu. Trasa zjazdowa przypomina ścieżkę
w górach, jednak dodatkowo na
torze są umieszczone przeszkody
mające urozmaicić trasę. Zazwyczaj są to bandy, uskoki, hopy
i gapy. Ta dyscyplina wymaga
od zawodników dobrego przygotowania kondycyjnego, technicznego, ale też psychicznego.
Oborniczanie zachęcają bardzo
do przyłączenia się wszystkich
pasjonatów szybkiej jazdy na treningi, póki co w Obornikach Śląskich na tzw. „Grzybku”, w każdą środę o godzinie 18. Wszyscy
pracownicy sieci sklepów należą
do Obornickiego Klubu Rowerowego „Oś” i zachęcają zainteresowanych do uprawiania jazdy na
rowerze, w każdej postaci. – W
Lesie Bukowym są wspaniałe warunki do kolarstwa zjazdowego.
Chcielibyśmy bardzo uprawiać
ten sport na trzebnickich terenach, są tutaj świetne warunki do
jazdy ekstremalnej mówi Kamil
K

L

A

cukinię warto jeść na surowo,
ryby bardzo lubią czosnek, jak
wybrać dobrą wodę mineralną?

ciekawostki okażą się dla Ciebie
oczywiste, możesz być zadowolony z poziomu swojej świadomości. A jeśli wiedza ta Cię zaskoczy- świetnie, że dowiesz się
czegoś nowego. Przede wszystkim chcemy Cię zainspirować.

Rozejrzyj się wokół, w Twoich
ulubionych sklepach znajdziesz
odpowiedź na wiele pytań. Robiąc zakupy, czekając na danie
w restauracji czy korzystając z
usług fryzjerskich, a więc przy
tak zwanej „okazji”, rozszerzysz
swoją wiedzę na temat zdrowego stylu życia. Jeśli przeczytane

Zabiegani, planujący dzień co
do minuty często nie znajdujemy czasu na szukanie czy nawet
przeczytanie dostępnych informacji na temat tego jak zadbać o
siebie i swoją Rodzinę. Teraz wiedza ta wpisze się w Twoją szybką
codzienność. Poczytaj, zapamiętaj i postaraj się zastosować, to co

ale do wszystkich, którzy opanowali jazdę na dwóch kółkach. Na
tym wielkim rowerowym szaleństwie nie zabrakło oczywiście
oborniczan i jak sami mówią,
dużym sukcesem nie jest zdobyte miejsce na zawodach, ale samo
dotarcie do mety.
Tak naprawdę imprezy i zawody
rowerowe odbywają się cały rok,
na które zapaleńcy zapraszają

Właściciele sklepu twierdza, że Trzebnica to wspaniałe miejsce do uprawiania
rowerowych sportów.

Jednym z wielu, ale chyba największym wydarzeniem i świętem dla miłośników jazdy na jednośladzie, jest festiwal rowerowy
na szrenickim stoku. Jest to najstarszy festiwal w Polsce, skierowany nie tylko do zawodników,
M

wszystkich chętnych. A informacje o najbliższych wydarzeniach
i zawodach rowerowych zainteresowani mogą znaleźć na Facebooku, na profilu Obornickiego
Klubu Rowerowego „Oś”.

A

znajdziesz na ulotkach z hasłem
naszej akcji informacyjnej...”Czy
wiesz, że...”
Co dwa tygodnie będą pojawiały
się nowe informacje.
Czy wiesz, że w natłoku codziennych spraw umyka nam
podstawowa troska o zdrowi nas
samych i naszych bliskich, czy
wiesz, że wbrew temu co myślisz,
stosując kilka sztuczek łatwo
podniesiesz standard swojego życia, czy wiesz, że jeśli przyjdziesz
do Centrum Zdrowia EMVIT i
przytoczysz treść jednej z prze-

czytanych ciekawostek za darmo
zrobimy Ci analizę składu ciała z
określeniem wieku metabolicznego?
A czy wiesz, że podejmując skuteczną walkę z nadprogramowymi kilogramami masz aż 57%
szans na pozbycie się migrenowych bólów głowy i 95% szans na
likwidację zastojów żylnych?
Partnerów akcji edukacyjnej
“Czy wiesz, że ...” którzy użyczyli miejsc na rozpowszechnianie
informacji prozdrowotnych znajdziesz na www.emvit.pl
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OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚĆI
SPR ZEDAM
MIESZKANIE w Trzebnicy przy ul.
Wrocławskiej (nowe osiedle) na parterze, 57,5 m² z piwnicą, mieszkanie
w pełni wyposażone (sprzęt AGD
i meble), tel. 605 368 993.
MIESZKANIE w Trzebnicy przy ul.
Św. Jadwigi na III piętrze, 49 m² w stanie deweloperskim z miejscem parkingowym w garażu podziemnym,
tel. 539 043 659.
MIESZKANIE 33 m² na I piętrze, 2
pokoje w Trzebnicy przy ul. Bochenka.
na przeciwko Bazyliki Św. Jadwigi, tel.
608 872 563.
MIESZKANIE 67m² w domu jednorodzinnym 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 centrum 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, zbudowany 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 piętrze 60m2 pomieszczenie do wykonania mieszkania, doprowadzona woda,
światło, domy ocieplone, tel. 694 627
900.
DOM w Obornikach Śląskich. Dwupoziomowy, energooszczędny, z pięknymi drewnianymi stropami. Wykonany
w 2009r. w technologii mieszanej
(murowano - drewniany) 119m². Okna
i drzwi drewniane – mahoń meranti.
5 pokoi, 2 łazienki, poddasze gospodarcze, wiata garażowa. Doskonała
lokalizacja. Wykończony i urządzony
(AGD, kuchnia, łazienki). Ogrzewanie:
CO Gaz + Kominek szamotowy na
drewno. Media: Gaz, woda, kanalizacja, Energia Elektryczna, Internet, telefon. Cena 480 000 PLN. tel. 783 376
097, 667 587 778.

Kształtowanie sylwetki
Ujmij sobie 10 lat!
- ćwiczenia z elementami jogi i pilatesu
- ćwiczenia ze sprzętem (laski, piłki, gumy)
w każdy wtorek i piątek godz. od 19 do 20 / 60 minut ćwiczeń

tel. 693-332-646 / anna.krzemieniec@gmail.com
miejsce: Powiatowy Zespół Szkół nr. 1 (Liceum) ul. Wojska Polskiego 17 TRZEBNICA

RÓŻNE
DUŻA PACZKA dla chłopca wzrost
152 cm: 9 szt. Koszul z dł. i kr. rękawem,
4 szt. Sweter 5 szt. bluzki dł. rękaw 2 szt
koszulki kr. Rękaw. 2 szt spodnie Kamizelka 2 szt. Krótkie spodenki Marynarka-kurtka jesienna Tel. 693 280 762

SPR ZEDAM
„ADIDASY” F-50 roz.38 Trampki
„concerse” Półbuty granatowe za kostkę „reserved” Buty za kostkę „Victory”
Skórzane buty zimowe” NAGABA” Buty
sportowe „Reebok” Buty sportowe niebieskie „Kalenji” Tel. 693 280 762

TRAMPKI Nowe - CONVERSE - białe,
roz. 41. Cena 150zł, tel. 693 332 660 (po
godz.16.)

DZIAŁKĘ budowlaną w Trzebnicy,
o pow. 358m², na działce prąd, w ulicy woda, kanalizacja, wydane warunki
zabudowy, mapka do celów projektowych, tel.663 342 744 (po godz.17.).
DZIAŁKĘ Pilnie! Tanio! Budowlana 15
arów z mediami w Wiszni Małej. Bardzo dobry dojazd, ul. Szkolna, lub zamienię działkę na mieszkanie w Trzebnicy do II piętra. Cena do uzgodnienia.
Tel. 785-410-362.
DZIAŁKA budowlana w miejscowości Szczodre koło Długołęki. 3000 metrów kwadratowych, uzbrojona (prąd,
woda) ładnie położona, w pobliżu las,
staw i park. Blisko Wrocławia (10 minut
drogi) oraz Długołęki (5 minut drogi).
Na miejscu prywatny żłobek, a w Długołęce wszystkie szkoły (podstawówka, gimnazjum i liceum). Cena 200 000
zł do negocjacji, tel.693 332 646.
DZIAŁKĘ rolną z możliwością zabudowy, Trzebnica obręb Kobylice, 5 ha,
tel. 512 471 588.
LOKAL usługowo-handlowy w centrum Trzebnicy, 54 m², cena 289.000,-,
więcej informacji na vividdom.pl i pod
nr 603 807 428.

W YNA JMĘ
MIESZKANIE 2-pokojowe w Trzebnicy, 45m², 1 piętro w centrum miasta,
tel. 608 364 791.
MIESZKANIE 3-pokojowe w Trzebnicy,
w Rynku, na parterze. Tel. 693 332 646.
MIESZKANIE w Trzebnicy, 2-pokojowe, 47 m² na IV piętrze tel. 502 640 940.
MIESZKANIE 2-pokojowe (47 m²) po
remoncie w 2010 r., w centrum Trzebnicy (ul.Daszyńskiego), nr tel. 697 482 455.
MIESZKANIE 54 m², 2 pokoje z balkonem od strony parku na pierwszym
piętrze (nad Galerią Kwiatów) przy ulicy
Bochenka 26, tel. 607 930 580.
MIESZKANIE
w Trzebnicy przy ul.
OGŁOSZENIA
Głowackiego,
2-pokojowe,
52 m², na 3
w Panoramie
Trzebnickiej
piętrze. Tel.
225.w.44
71664
312608
09 47
MIESZKANIE nowe w Trzebnicy
ul. Korczaka (nowe osiedle Zdrój) na
I piętrze, 47m2, w pełni wyposażone
(sprzęt AGD i meble). Tel 693-220-512.
MIESZKANIE Wynajmę lub sprzedam mieszkanie 36m2 w Trzebnicy
w nowym budynku. tel. 697 060 991.
KAWALERKĘ w centrum Trzebnicy
przy ul. Daszyńskiego na 1 piętrze tel.
790 558 208.
KAWALERKĘ o pow. 54 m² (po podłodze) na III piętrze, na poddaszu przy
ul. Bochenka 26 (nad Galerią Kwiatów)
tel. 607 930 580.
MIEJSCE POSTOJOWE na samochód w garażu przy ul. Św. Jadwigi 21
(nowy budynek) tel. 669 664 798
Z AMIENIĘ
MIESZKANIE Zamienię mieszkanie
37 m² przy ul. Żeromskiego w Trzebnicy na 3 piętrze na większe z dopłatą.
tel. 696 393 831.
MIESZKANIE komunalne 42m² na
I pietrze na mniejsze, tel. 502 826 516.
POMIESZCZENIEGOSPODARCZE,
magazynek, piwnica okolice rynku.
Trzebnica. Cena 300 zł tel. 609 088 871.

DAM PRACĘ
PRACA DODATKOWA firma zajmująca się działem odszkodowań, wynagrodzenie prowizyjne, tel. 535 885
885.
PRZEDSTAWICIEL W związku z tworzeniem się filii ubezpieczeń i pośrednictwa kredytowego poszukujemy
przedstawicieli w małych miejscowościach z powiatu trzebnickiego-wykształcenie minimum średnie, komunikatywność, przyjazne nastawienie,
mile widziani studenci lub osoby już
pracujące, podstawowa obsługa komputera, wynagrodzenie zależne od zaangażowania, tel. 730 733 700.
UCZNIA Zatrudnię do sklepu meblowego do przyuczenia zawodu, tel. 071
714 24 56.
SEKRETARKĘ zatrudnię do biura na
terenie Trzebnicy (mile widziana studentka studiów zaocznych).
Zakres obowiązków: umawianie klientów zgodnie z kalendarzem, sprawdzanie zdolności kredytowej klienta,
-obliczanie składek ubezpieczeniowych, obsługa faksu, podstawowa
obsługa komputera. Oferujemy: pracę w miłej atmosferze, podstawę +
prowizję, możliwość rozwoju. Osoby
zainteresowane proszone są o przesłanie CV wraz ze zdjęciem na adres
mailowy: trzebnica.rekrutacja@gmail.
com.
DORADCA KLIENTA Firma: SKARABEUSZ sp z o.o, Trzebnica i okolice,
Zadania: rozwój sprzedaży na wyznaczonym terenie, bezpośredni kontakt
z klientem, praca w terenie, oczekiwania: doświadczenie w sprzedaży i obsłudze klienta, dobre umiejętności organizacyjne, komunikatywność, mile
widziane osoby mające doświadczenie w sprzedaży ubezpieczeń, kosmetyków. Oferujemy: wynagrodzenie
prowizyjne wypłacane tygodniowo.
Premię związaną z pozyskiwaniem
klientów, telefon komórkowy z limitem miesięcznym, tel. 797 230 253.
KELNERKĘ/A – BARMANKĘ/A do
Restauracji w Księginicach przy ul.
Trzebnickiej 55, wymagane bardzo
dobre doświadczenie oraz miła aparycja, tel. 609 981 771.

SZUKAM PRACY
KOREPETYCJE “Studentka pomoże
w lekcjach uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tel. 697 936 979.
PRACA DOWOLNA Kobieta na emeryturze, w pełni zdrowa i sprawna poszukuje pracy. Tel. 695 588 722
SPRZEDAWCA szuka pracy na terenie Trzebnicy, tel. 797 253 276.
PRACA DORYWCZA Pan szuka pracy dorywczej w Trzebnicy lub okolicy,
tel. 693 598 581.
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OGŁOSZENIA DROBNE
PRACOWNIK BIUROWY (księgoOGŁOSZENIA
wość, sekretariat).
Wykształcenie wyższe, kurs
specjalistyTrzebnickiej
ds. pozyskiwania
w Panoramie
funduszy71
z UE,
jęz.
312biegła
09 47 znajomość
w. 44
włoskiego, tel. 724 488 637.
LOGISTYK Absolwent logistyki
przyjmie pracę w ramach stażu, tel.
723 396 377.
SPRZEDAWCA szuka pracy na terenie Trzebnicy, tel. 601 525 420 (branża
odzieżowa).
TOKARZ z uprawnieniami CNC podejmie pracę. Posiadam uprawnienia
na wózki widłowe. Tel. 609 512 270.
Proszę dzwonić po godz 15.
PRACA FIZYCZNA Mężczyzna, 36
lat, bez nałogów, wykształcenie techniczne, kurs wózków widłowych, prawo jazdy, spawanie MAG 135, dobra
znajomość j. angielskiego, szuka pracy
fizycznej na terenie powiatu trzebnickiego lub wołowskiego. Kontakt: tel.
783 835 181.
SPRZEDAWCA szuka pracy na terenie
Trzebnicy, tel. 601 525 420.
SPRZEDAWCA szuka pracy na terenie Trzebnicy, tel. 797 253 276.
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM tel.
601 525 420.

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

TELEFON Nokia Asha 300 bez foli,
wszystko w zestawie używany 7 dni
bez rys, nie widać śladów użytkownika, cena 230 zł., tel. 509 092 635.
MONITOR do komputera 17” płaski,
PHILIPS, stan bardzo dobry, cena 400
zł, tel. 603 477 855.
SOLARIUM małe na twarz PHILIPS
HB 170; nowe lampy, cena 30 zł, patrz
zdjęcie, tel 667 743 520.

WÓZEK SPACERÓWKA (parasolka)
rozkładany w bardzo dobrym stanie z
parasolką. Cena: 100 zł, tel. 667 743 520

RAKIETĘ DO TENISA ARTENGO +
piłeczka palantowa. cena 45 zł. tel 781
572 155
BUTY NARCIARSKIE Lange TEAM
8 BLACK LB95160 size 26,5 (jeżdżone jeden sezon). tel. 693 332 660, po
godz. 17.
ŁÓŻKO sosnowe 1-osobowe z drabinką, bez materaca, pod łóżkiem miejsce
na zabawę, wym. 96 cm x 200 cm, wysokość: 70 cm, Tel. 693 280 762.
SOFA ROZKŁADANA TANIO! 2-osobowa, materiał kratka zielona ok.
150cm szerokości. Używana, 50zł.
ŁAWKA, do jadalni bądź na taras.
Wymiary 140x70 cm, wysokość 90cm.
Wykonano z prawdziwego drewna.
Poduchy mają mocowania, aby się nie
przesuwały. Pokrowce można zdjąć
i wyprać (zamek błyskawiczny) aksamit. Cena 30 zł, tel. 783 376 097.

UBRANIA DZIEWCZĘCE w roz. 2-9

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

BUCIKI dziecięce, jesienne, w bar-

dzo dobrym stanie, skórzane, GEOX
Rroz.23, cena.25 zł tel. 667 743 520.

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

MOTORYZACJA
SPR ZEDAM
MERCEDES-BENZ 2200 cm3, 1976.
Brak przeglądu i OC, na chodzie, wymaga poprawek. Cena 2000 zł Czeszów, 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 średnica, 66 cm długość. Cena 100 zł. Tel.
602 637 562.

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

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.

FOTELIK na rower ROMER JOCKEY
RELAX- do 22 kg. Posiada niezbędne
atesty, niezwykle wygodny i praktyczny. Fotelik posiada regulację oparcia
i podnóżka na stopy.Nie wymaga bagażnika dlatego że montowany jest
do ramy roweru. Trzebnica, tel. 603 28
30 75.
WÓZEK dziecięcy dla lalek, niebieski,
mało używany, cena 100 zł. tel. 693 79
01 06.

PODRĘCZNIKI do IV kl., szkoła podstawowa 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.
PODRĘCZNIK + ćwiczenia SCHRITTE INTERNATIONAL dla szkół ponadgimnazjalnych-nowe.cena 40zł.tel.693
79 01 06.
ROLKI rozmiar od 32 do 35, regulowane, cena 40zł para, tel. 605 918 889.

ROLKI dla dziewczyny roz.38. Trzebnica tel. 603-28-30-75

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

SZAFKA szklana, stojąca, witrynowa
oraz sofa trzyosobowa i dwa fotele,
tel. 784 462 131.
WERSALKĘ w kolorze bordowym
w bardzo dobrym stanie, cena 200 zł,
tel. 784 029 749.
KONIE orginalne, są nowe, nie używane z opakowaniem. Cena za sztukę
5 zł, tel. 783 376 097.

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

SPRZEDAŻ WĘGLA

PLECAK fioletowy usztywniany w cenie 30 zł., tel 602 637 562

ROWERY / WÓZKI
SPR ZEDAM
WÓZEK 3-funkcyjny /gondola, spacerówka/nosidełko. Pokrowiec przeciwdeszczowy, moskitiera, torba. Więcej
zdjęć na stronie: www.sotal.pl/wozek,
cena 350 zł / tel. 783 376 097.

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

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

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

SUKNIE ŚLUBNĄ i dodatki tanio, tel.
691 946 461.
KUPIĘ
LODÓWKO-ZAMRAŻARKĘ o wysokości od 120 cm do 150 cm, używaną do 500 zł, tel. +48 728-487-189.
PR Z YJMĘ
ROWER damkę ( nie musi być górski)
tel. 883 370 912.

z POLSKIEJ KAMPANII WĘGLOWEJ

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

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

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

ORZECH
luzem lub
w workach
KOSTKA
EKOGROSZEK
ważenie przy kliencie
KONKURENCYJNE CENY
PRZEZ CAŁY ROK
TRANSPORT GRATIS
na terenie Trzebnicy i okolic
ul. Piwniczna 12 teren WODNIKA
tel. 609-514-915

697-011-953

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

INDYWIDUALNA

NAUKA
JĘZYKA
ANGIELSKIEGO
“BEE COOL,
SPEAK ENGLISH”
tel. 663 840 211
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P IEROGOWO
DOMOWE PIEROGI
ręcznie robione!
ul. Witosa 2 /przy postoju TAXI

ruskie
z mięsem
ze szpinakiem
z owocami

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

i nie tylko...

tel. 693-789-219
również NA WYNOS

SKLEP OGRODNICZY

U MIODZIA

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

KOLEKTORY SŁONECZNE

45 %

55-100 Trzebnica,

ul. Kwiatowa 1
tel. 669-822-309
tel. 601-074-413

tel. 606 644 111

SKUPUJĘ
ODZIEŻ
- DAMSKĄ
- MĘSKĄ
- DZIECIĘCĄ

tel. 605 115 640

!

Bezpłatne doradztwo techniczne

floks@wp.pl

markową

dotacji

RZUĆ PALENIE!!!

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

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

49 zł liquid firmy BILL’S 10 ml od 7,99 zł
elektr. nabijarki do tytoniu 119 zł
e-pap. od

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

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

WYCIECZKA
DO
LWOWA
W programie: zwiedzanie
Lwowa i okolic.

11 paźdz. – 14 paźdz 2013

699

Koszt:
zł
Organizator:
Alditur - Aldona Komur

www.alditur.dobrastronka.pl

telefon 600 655 033
a.komur@wp.pl
aldona.komur@gmail.com

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

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

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

SKLEP
ROWEROWY
www.ditbicycles.pl

.SERWIS
.AKCESORIA
- przeglądy
- regulacje
- składanie rowerów
tel. 668 983 668
Trzebnica, ul. Obornicka 41d

BIURO
PODRÓŻY

koniec LAST MINUTE
- Zaplanuj wcześniej
tańsze wakacje.
- Oferty dobieramy
indywidualnie.
joda.joanna.mackiewicz@gmail.com

Obornicka 41B Trzebnica

535 885 885

Trzebnica
ul. Obornicka 41B

www.

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

Pomagamy osobom poszkodowanym w wypadkach.
Sprawdź czy przysługuje ci odszkodowanie.

Obornicka 41B Trzebnica

535 885 885
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