- także używane -
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Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebnicy

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.

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.

na przekąskę

na pyszną

golonkę w warzywach

GRATIS

chleb ze smalcem
i ogórkiem małosolnym

Teraz WODA OGNISTA w niższej cenie ;)
NOWOŚĆ piwo na metry 10% TANIEJ

KE CHARMER
27-09-13 koncert zespołu SNA
IN THE PRL START 21 WSTĘP WOLNY

PIĄTEK

04-10-13
PIĄTEK

twórcy hitu BORN

KARAOKE PROWADZĄCY KRZYSZTOF

START 21:00
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Izba Tradycji Młynarskich na podium

Stary młyn wodny z Kuźniczyska w kategorii Atrakcja Turystyczna Dolnego Śląska zajął trzecie miejsce. Pokonał
tym samym kilkadziesiąt innych interesujących i znanych zabytków oraz miejsc z regionu. Dzięki trzeciej lokacie Izba
wzbogaciła się o pakiet reklamowy na kwotę 5 tys. zł.

Do trzeciej edycji plebiscytu
organizowanego przez portal
naszemiasto.pl i Gazetę Wrocławską – Wielkie Odkrywanie
Dolnego Śląska – stanęła, jak
już wspomnieliśmy, Izba Tradycji Młynarskich z Kuźniczyska. W głosowaniu, które
trwało do 13 września zajęła
trzecią lokatę zdobywając tym
samym nagrodę w wysokości 5 tysięcy złotych. W środę
18 września na Zamku Książ
państwo Ewelina i Mariusz Gryniukowie, właściciele zabytkowego młyna odebrali nagrodę i
certyfikat. Podczas gali towarzyszyła im wiceburmistrz gminy
Jadwiga Janiszewska. Przyznać
w tym miejscu należy, że trzecie
miejsce dla Kuźniczyska, to także niezaprzeczalna zasługa samej
wiceburmistrz, która mocno promowała młyn i niestrudzenie zachęcała wszystkich do udziału w
konkursie.
W plebiscycie wyodrębniono
kilka kategorii - baza noclegowa,
atrakcja turystyczna, miejscowość, wydarzenie, agroturystyka,
baza gastronomiczna. Pula nagród wynosiła 100 000 złotych do
wykorzystania na reklamę w tytułach prasowych i serwisach internetowych Polskapresse, w tym
Gazecie Wrocławskiej, Gazecie
Krakowskiej, Dzienniku Zachodnim, Głosie Wielkopolskim,
Dzienniku Bałtyckim, Dzienniku
Łódzkim, Expressie Ilustrowanym, Dzienniku Polskim, Kurierze Lubelskim, naszymmiescie.
pl, itp. W każdej z tych kategorii
przyznawano trzy miejsca. Za
pierwsze można było otrzymać
pakiet reklamowy na 12 tysięcy,
za drugie – 8 tysięcy, za trzecie - 5
tysięcy.
W kategorii – atrakcja turystyczna - pierwsze miejsce

Twierdzę Kłodzką czy Kopalnię
Złota Złoty Stok.
- Żałuje, że osobiście nie
mogłem uczestniczyć w
uroczystości na zamku.
Jestem jednak dumny, że
gmina Trzebnica może
pochwalić się takimi
niezwykłymi atrakcjami. Duży szacunek należy się państwu Gryniukom za chęci, serce,

od XVI wieku.
W XIX wieku obok młyna
wybudowany został zespół budynków dworskich. Obiekt był
kilkukrotnie przebudowywany.
W roku 1870 w młynie została
wybudowana trzecia kondygnacja, na którą wstawiono odsiewacze mąki. Ostatnia przebudowa
nastąpiła w latach 1927/31. Wymieniono wszystkie dotychczasowe urządzenia technologiczne

obok młyna pierwszą w okolicy
trafostację, zasilającą silnik pędni
głównej. Od tego momentu rozpoczął się proces elektryfikacji
wsi. W roku 1931 zlikwidowano
drewniane koło nasiębierne i zabudowano nowoczesną turbinę
Francisa.
W kwietniu 2012 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Izby
Tradycji Młynarskich i udostępnienie młyna zwiedzającym. Tym
samym obiekt stał się punktem
węzłowym sieci Małych Muzeów
Domowych zrzeszających muzealników z Polski, Czech, Słowacji, Litwy, Ukrainy i Niemiec. Od
tego czasu młyn daje odwiedzającym możliwość odbycia lekcji
„żywej historii” oraz zapoznania
się z jednym z ginących zawodów.
Od czerwca 2012 roku oferta

Państwo Gryniukowie i wiceburmistrz jadwiga Janiszewska, która bardzo mocno zaangażowała się w akcję promocyjną młyna tuż po odebraniu nagrody. Na dole Izba Tradycji Młynarskich w pełnej krasie.

Pierwsze miejsce zdobył Karpacz
oferując Karkonoskie Tajemnice,
drugie natomiast Spichlerz -Muzeum Powozów w Galowie. Izba
Tradycji Młynarskich w Kuźniczysku zajęła trzecie miejsce pokonując 78 różnorodnych miejsc
i zabytków, wśród nich chociażby
Zamek Książ, Twierdzę Srebrnogórską, Jaskinię Niedźwiedzia,

oraz pomysł na tak cudne miejsce
- mówi burmistrz Marek Długozima.
Przypomnijmy.
Pierwsze
wzmianki o młynie wodnym w
Kuźniczysku sięgają roku 1785
(źr. Zimmermann). Wówczas
wioskę zamieszkiwało 400 osób.
Wiadomo jednak, że młyn istniał
w tym miejscu dużo wcześniej -

oraz zmieniono napęd. W roku
1927 wybudowano nowe koryto Sąsiecznicy w stronę obecnej
szkoły podstawowej, jaz oraz
staw jako zbiornik dla potrzeb
napędu technologii. Stare koryto
rzeki przyjęło nazwę Młynówka.
Ze względu na panujące susze, a
tym samym niski poziom wody w
rzece w roku 1930 wybudowano

turystyczna wzbogacona została
o grę terenową „Sekrety Wodnego Młyna”. Quest ten na początku 2013 roku zdobył główną nagrodę w konkursie na „Najlepszą
Wyprawę Odkrywców po Kocich
Górach”. Karta wyprawy dostępna jest na stronie www.wyprawyodkrywcow.pl.
[apj]

Dożynki i poświęcenie kuchni
W niedzielę 15 września w
Szczytkowicach miała miejsce
podwójna uroczystość – dożynki wiejskie oraz poświęcenie pomieszczenia w świetlicy zaadaptowanego na kuchnię.
Dożynki rozpoczęły się koncelebrowaną uroczystą mszą świętą,
odprawioną w intencji rolników w
miejscowej kaplicy. Nabożeństwu

przewodniczył ks. proboszcz Jerzy Olszówka. W czasie mszy
poświęcono wieniec dożynkowy
upleciony z tegorocznych zbiorów
i chleb wypieczony z tegorocznej
mąki. W uroczystościach udział
wziął burmistrz Marek Długozima oraz mieszkańcy Szczytkowic.
Kolejnym punktem było spotkanie w świetlicy. Tam dzieci przyR

E

gotowały krótką część artystyczną a ks. proboszcz poświęcił nową
kuchnię zaadaptowaną na cel z
części pomieszczeń zakrystii.
W uroczystości otwarcia udział
wzięli: burmistrz oraz sołtys
Marta Piasecka, która dwa tygodnie wcześniej została Sołtysem
Roku.
Wieczorem odbyła się zabawa dożynkowa.
[mart]
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Sołtys Marta Piasecka i burmistrz Marek Długozima dokonują symolicznego
otwarcia kuchni w szczytkowickiej świetlicy.
-
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Trzebnica współorganizatorem World Games 2017?
World Games to międzynarodowa impreza sportowa, która
odbywa się zawsze rok po Igrzyskach Olimpijskich. Jej celem
jest wypromowanie nieolimpijskich dyscyplin oraz wprowadzenie części z nich na kolejne
olimpiady.
Wachlarz tych dyscyplin jest
ogromny, a wiele z nich jest bardzo widowiskowa, jak np. fistball,
taniec sportowy, przeciąganie
liny, biegi na orientację, rugby
czy ultimate frisbee. Poprzednia
edycja odbyła się w kolumbijskim
Cali, a w roku 2017 prawa do
organizacji wywalczył Wrocław.
Ranga wydarzenia zapewnia
miastu szeroką, międzynarodową
promocję, ale wymaga również
wielu przygotowań.
Wkrótce po ogłoszeniu, że to
właśnie Wrocław zorganizuje tę
prestiżową imprezę, burmistrz

Marek Długozima złożyl komitetowi organizacyjnemu ofertę

jej współorganizacji. Za taką decyzją przemawia wiele atutów

Przedstawiciele wrocławskiego biura ds. organizacji WG, burmistrz i pracownicy urzędu w trakcie oglądania trzebnickich obiektów.

naszego miasta – bliska odległość
od stolicy Dolnego Śląska, dobre
skomunikowanie czy profesjonalna infrastruktura sportowa na
czele z Trzebnickim stadionem
Miejskim FAIR PLAY ARENA,
Trzebnickim Parkiem Wodnym
ZDRÓJ i ścieżkami w Lesie Bukowym.
Przedstawiciele wrocławskiego
biura ds. organizacji World Games zainteresowali się ofertą i w
piątek, 20 września odwiedzili
nasze miasto. Burmistrz wraz z
urzędnikami przyjęli wizytację
w Urzędzie Miejskim, gdzie omówiono ogólne wymogi związane
ze współorganizacją tego przedsięwzięcia, a następnie wszyscy
udali się na teren miasta w celu
demonstracji gminnych obiektów
sportowych. Wizytatorzy w sposób pozytywny wypowiadali się
zarówno na temat przygotowania

Łącznik pomiędzy ul. Grunwaldzką z Jana Pawła II będzie oświetlony
Powoli kończy się montaż lamp na ścieżce łączącej ulice Grunwaldzką z Jana Pawła II, widoczne są już zamontowane słupy z okablowaniem. Wkrótce zostaną domontowane nowoczesne energooszczędne lampy, które rozświetlą ciemne dotąd przejście.
Prace wykonuje firma Elektroteg z Trzebnicy. Planowo prace mają zakończyć się jeszcze w
tym tygodniu, natomiast światłem rozbłysną za około miesiąc.
Jak powiedział nam pracownik
działu Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w
Trzebnicy Jerzy Chomkowicz –

scu jest wynikiem odpowiedzi na
głosy mieszkańców którzy już od
dłuższego czasu zgłaszali potrzebę doświetlenie tego ważnego dla
nich łącznika. Co sądzą o tym
mieszkańcy? - Odkąd pamiętam
chodzę tą ścieżką, skracam sobie
w ten sposób drogę do Bazyliki i
do mojego syna, ucieszyłam się
bardzo, że wreszcie w tym miejscu powstanie oświetlenie. Nie
jestem już najmłodsza wzrok nie
ten, na co dzień pilnuje wnuka,
wracam więc do domu wieczorami, teraz będę czuła się bez-

wynika to z faktu, iż po zakończeniu budowy ciągu oświetlenia
terenu, konieczne jest zgłoszenie
do dostawcy, to jest Tauron Polska Energia S.A. gotowości instalacji do przyłączenia do sieci.
Rozpoczyna to procedurę, która
może potrwać nawet do miesiąca.
Montaż oświetlenia w tym miejR
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pieczniej – mówi pani Janina,
emerytowana mieszkanka ulicy
Grunwaldzkiej. Podobnego zdania jest pan Zdzisław. - Nareszcie
będzie jaśniej – mówi z zadowoleniem. - Teraz bez uważnego
spoglądania w ciemnościach pod
nogi przejdziemy ścieżką w obie
strony, to ważne tym bardziej, że
zbliżają się długie zimowe wieczory. Nowe lampy, to nie tylko
komfort, ale bezpieczeństwo –
dodaje.
[seb]

M
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obiektów jak i walorów samego miasta. Podzielili się również
cennymi i praktycznymi uwagami dotyczącymi ewentualnej
przyszłej współpracy.
Decyzja o tym, czy Trzebnica
będzie gościć jedną z delegacji
ma zapaść do końca tego roku.
Jeśli się uda, Gmina Trzebnica
otrzyma niepowtarzalną szansę wypromowania się na arenie
międzynarodowej. Warto dodać,
że już teraz – rok po mistrzostwach EURO 2012 – dzięki poczynionym inwestycjom w rozwój infrastruktury sportowej,
Trzebnica staje się coraz bardziej
atrakcyjnym i cenionym ośrodkiem pobytowo-treningowym dla
różnych grup sportowców.
Więcej o nadchodzącym wydarzeniu można przeczytać na stronie www.worldgames2017.pl
[jus]
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Remont ul. Daszyńskiego i budowa deptaka
Trwają prace remontowe na ul. Daszyńskiego. Głównym wykonawcą zadania jest Firma Usługowo-Handlowa Maciej
Dobosz z Krzepic, natomiast za obecny etap prac, czyli wymianę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej odpowiada firma z
Trzebnicy - System Plus Mirosława Gajdy.

Część remontowanej ulicy zostanie wydzielona na deptak. Obecnie trwa kompleksowa przebudowa Na miejscu budowy, burmistrz Marek Długozima wraz z naczelnikiem Wydziału Techniczno-Inwesieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzdłuż części ul. Daszyńskiego.
stycyjnego Zbigniewem Zarzecznym i pracownikiem wydziału Pawłem Jędrzejewskim, spotkał się z
głównym wykonawcą inwestycji Maciejem Doboszem (drugi z lewej), jego pracownikiem Łukaszem
Pychyńskim (pierwszy z prawej) oraz podwykonawcą Mirosławem Gajdą z Trzebnicy (trzeci z prawej).

Otwarcie głównego wejścia do ZOO
We wtorek 17 września miało miejsce oficjalne otwarcie
głównego pawilonu wejściowego do wrocławskiego ogrodu
zoologicznego. W uroczystości
udział wziął burmistrz Marek
Długozima. Trzebnica bowiem
od kilku miesięcy współpracuje
z ogrodem.

szenia, tym bardziej, że byłem
jednym z nielicznych samorządowców, którzy uczestniczyli
w tej uroczystości - powiedział
burmistrz. - Oznacza to, że relacje gmina – ogród zoologiczny są
bardzo dobre. Bilety do Zoo, które sprzedajemy na terenie Trzebnicy cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem - dodał.
Natomiast ogród wspiera nasz
sztandarowy program Trzebnic-

- Bardzo się cieszę z tego zaproR
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ka Rodzina 3+ - dodaje.
Otwarcie głównego wejścia do
Zoo jest zakończeniem pierwszego etapu budowy Afrykarium. Nowy pawilon pełni nie
tylko funkcję strefy wejściowej
do ogrodu, ale również jest budynkiem usługowym, w którym
oprócz kasy biletowej znajduje
się punkt obsługi klienta, toalety,
wynajem wózków.

Jak podaje biuro PR wrocławskiego ogrodu, prace remontowe
obejmowały renowację historycznej bramy do zoo (wg projektu
Richarda Konwiarza) oraz adaptację przybudówek na obiekty
handlowe. Remontu doczekał się
także znak rozpoznawczy wrocławskiego zoo - neonu lwa. Jednocześnie zdjęto kraty i stworzono patio wejściowe.

Nowo wybudowany pawilon wejściowy ma 60 metrów długości,
9,5m szerokości i 4m wysokości.
Ciekawostką jest fakt, że budynek
wykonano z nowoczesnych materiałów, w tym z „corianu"(materiał o unikatowej formule, bardzo
trwały i przyjazny środowisku).
[apj]
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Podczas oficjalnego otwarcia głównego pawilonu. Nie zabrakło gości oraz wrocławskich samorządowców.
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Sołeckie świetlice skomputeryzowane
We wrześniu w gminie Trzebnica został zrealizowany projekt, który pozwolił wyposażyć 22 wiejskie świetlice w najnowszy sprzęt komputerowy i połączenie
z Internetem. Inwestycja była współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na
lata 2007- 2013.
wiejskim
nowoczesny sprzęt
komputerowy, ale i również zamontowała urządzenie, które
umożliwi w przyszłości dostęp
do szybkiego internetu poprzez
łącze Wi-Fi. W sołeckich świetlicach do dyspozycji mieszkańców
są także skanery, drukarki, fax,
projektory multimedialne oraz
ekrany projekcyjne. Jak poinformował nas Paweł Karlikowski,
informatyk w Urzędzie Miejskim
w Trzebnicy, montowanie sprzętu
zostało już zakończone.
Projekt wyposażenia w sprzęt
komputerowy i audiowizualny
objął świetlice w następujących
sołectwach gminy Trzebnica: Raszów, Jaźwiny, Brzyków, Szczytkowice, Komorówko, Biedaszków Wielki, Biedaszków Mały,

Na przyszły rok zaplanowano kompleksowy remont świetlicy w Nowym Dworze, ale już teraz dzieci i pozostali mieszkańcy Nowego Dworu mogą korzystać
z nowoczesnego sprzętu multimedialnego.

EDYTA BĄK

W kwietniu w 2013 roku został
rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego do
Trzebnickiego Centrum Kultury
i Sportu oraz świetlic wiejskich
na terenie gminy Trzebnica. Na
wykonanie zadania ofertę złożyło
siedem firm, a w postępowaniu
została wybrana firma: Technologie Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Oferta firmy,
która wygrała przetarg, spełniła
wszystkie wymogi ustawy oraz
Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i posiadała najniższą
cenę brutto, czyli 289 214,82 zł.
Inwestycja wyniosła ponad 664
tysiące zł, z czego ponad 485 tysięcy zł, to pieniądze z funduszy
europejskich.

Mieszkanki Brzykowa z zainteresowaniem przegldają możliwości nowego
sprzętu.

Gmina Trzebnica, dzięki projektowi przekazała 22 świetlicom
R

Cerekwica, Sulisławice, Nowy
Dwór, Głuchów Górny, Skarszyn,
E
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Taczów Mały, Taczów Wielki,
Domanowice, Rzepotowice, Marcinowo, Ligota Trzebnicka, Skoroszów, Ujeździec Wielki, Ujeździec Mały i Koniowo.
Mieszkańcy sołectw nie ukrywają zadowolenia z pozyskania
wyposażenia
komputerowego.
Leokadia Wnuk, liderka „Stowarzyszenia odnowy wsi Brzyków”,
z zapałem przystąpiła do pracy przy komputerze, zakładając
nowe foldery z pamiątkowymi
zdjęciami. – W końcu zarchiwizujemy potężne zbiory pamiątek naszego sołectwa. Planujemy
niebawem zrobić projekcję zdjęć
na spotkaniu z najstarszymi
mieszkańcami Brzykowa. Została
ich tylko garstka, a chcemy aby
opowiedzieli o czasach ich młodości na Kresach Wschodnich.
Najmłodsi mieszkańcy będą mieli też okazję korzystać choćby z
drukarki, bo wiadomo nie każdy
posiada ją w domu. Dzieci będą
korzystać ze skarbnicy wiedzy,
jaką jest Interenet, w celach edukacyjnych. Pomysłów na wykorzystanie sprzętu audiowizualnego mamy mnóstwo, już na dniach
zrobimy dużą prezentację zdjęć
dla mieszkańców wsi, z naszych
gminnych dożynek, z których jesteśmy bardzo dumni – dodaje
liderka.
- Informatyzacja jest nieodłącznym elementem coraz szybciej zmieniającego się świata. A
mieszkańcy wsi i miast tworzą
już globalne społeczeństwo informacyjne, komunikujące się
w warunkach coraz bardziej powszechnego dostępu choćby do
internetu. Sołeckie świetlice, od

M

zawsze dla mieszkańców wsi odgrywały rolę wiejskich domów
kultury. Dzięki informatyzacji
miejsce to zyskało funkcję pracowni internetowej oraz punktu,
w którym mieszkańcy wsi mogą
wysłać fax, wydrukować materiały czy wykonać kserokopię dokumentów. Co ważne, społeczności
wiejskie uczyniły dostęp, choćby
do internetu, jedną ze składowych swej definicji jakości życia
– powiedział burmistrz Marek
Długozima.

Zawiadamiamy,
że dnia 26 września 2013 roku
zmarł ks. Jerzy Sienkiewicz SDS
(ur. 1949), przebywający ostatnio
we wspólnocie w Zakopanem;
wcześniej m.in. w Bagnie, Obornikach Śl. i ponad 20 lat w Trzebnicy.
Pogrzeb śp. ks. Jerzego Sienkiewicza SDS odbędzie się w poniedziałek 30 września 2013 roku o godzinie 12.00 w Międzynarodowym
Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej
w Trzebnicy. O godz. 11.30 rozpocznie się różaniec.
Pamiętajmy o Zmarłym w modlitwie.
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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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Rozmowa z Rafałem Jarosem, prezesem ZGK Ergo

O śmieciach, sprzęcie i eternicie
z zakupem tego towaru. Producenci i dostawcy odsyłają nasze
zapytania o sprzedaż pojemników
z adnotacją, aby ponowić je nie

Mijają trzy miesiące od wejścia
w życie ustawy śmieciowej. Jak
gmina Trzebnica radzi sobie z
nowymi przepisami?
Uważam, że całkiem nieźle.
Oczywiście pierwsze tygodnie
realizacji zadania odbioru odpadów komunalnych to była „przymiarka” do działania w realiach
całkowicie odmiennych od dotychczasowych. Ale poradziliśmy
sobie i teraz działamy już zupełnie
sprawnie. Odpady odbierane są
w terminie i zgodnie z harmonogramami. Oczywiście zdarzają się
drobne potknięcia, ale na interwencje zarządców, czy właścicieli
posesji staramy się reagować w
najszybszym możliwym terminie.
Zresztą, tych interwencji jest coraz
mniej. Co ważne, w zasadzie nie
ma uwag mieszkańców odnośnie
odbioru odpadów zmieszanych,
których zaleganie w miejscach
gromadzenia mogłoby powodować zagrożenia sanitarno – higieniczne. Potwierdziła to też kontrola przeprowadzona przez miejscowy SENEPID. Sytuacja z odbiorem odpadów segregowanych jest
nieco bardziej skomplikowana.
Wynika to z faktu, że takiej ilości
odpadów zbieranych selektywnie,
szczególnie opakowań z tworzyw
sztucznych i szkła, chyba nikt się
nie spodziewał. Mieszkańcy gminy pod tym względem zaskoczyli
nas bardzo. Ale jest to zaskoczenie
pozytywne, chociaż musieliśmy
podjąć szereg decyzji zmieniających pierwotnie zakładane sposoby działania w tym zakresie.

Jak mieszkańcy przystosowali
się do nowych zasad? Można
już mówić o jakiejś stabilizacji?

wcześniej, niż pod koniec roku.
A jedyny dostawca, który przyjął
zamówienie z tygodnia na tydzień
odkłada termin dostawy. A potrzeba dostarczenia pojemników
do firm i gospodarstw domowych
jest duża. Wiele pojemników jest
uszkodzonych,
pordzewiałych,
często pozbawionych dna. To
utrudnia i gromadzenie, i odbiór
odpadów.
Zakładana w dokumentacji
przetargowej ilość worków do zadania odbioru odpadów zbieranych
selektywnie znacznie odbiegała od
rzeczywistego zapotrzebowania,
które to jest wynikiem wielkiego
zaangażowania mieszkańców w
ten proces. Na dzień dzisiejszy zrealizowaliśmy już zamówienie na tę
ilość worków, którą zobowiązani
byliśmy zakupić zgodnie z umową.
Chwilowo nawet brakowało worków zielonych do zbierania opakowań ze szkła. Problem ten został
jednak rozwiązany w ten sposób,
że kolejne zamówienia na worki
złożyła gmina. Na wniosek mieszkańców zwiększyliśmy też wymiary worków brązowych do zbiera-

Z czym konsorcjum miało najwięcej trudności ? I czy udało
się je rozwiązać?
Poza tą nieprawdopodobną
ilością odpadów segregowanych,
mamy poważny problem w zapewnieniu mieszkańcom oferty zakupu pojemników na odpady. Rynek
tych pojemników jest w tej chwili
rynkiem producenta i dostawcy, a
nie konsumenta. Popyt zdaje się
wielokrotnie przewyższać podaż,
co powoduje niezwykłe kłopoty
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nia odpadów zielonych. Do tych
mniejszych bardzo niewygodnie
przesypywało się skoszoną trawę z
pojemników od kosiarek. Teraz już
nie mamy uwag z tym związanych.
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Niedawno Ergo zakupiło dwie
nowoczesne śmieciarki. Co

Przede wszystkim przenosi zasadniczy ciężar realizacji zadania z
naszego partnera
w konsorcjum na nas. Jest to naprawdę duży wysiłek organizacyjny. Ale liczyliśmy się z tym składając ofertę na odbiór odpadów
i poradzimy sobie. Cieszymy się
jednak z tego, że jest to sprzęt nowoczesny, funkcjonalny, wysokiej
jakości i nowy. Mamy więc nadzieję na jego długie, bezawaryjne
funkcjonowanie, co zapewni nam
i mieszkańcom odpowiedni komfort i jakość świadczonych usług.
W ostatnim czasie sporo zamieszania wywołała kwestia
składowania azbestu na składowisku. Jak według Pana będzie to wpływało na zdrowie
i życie mieszkańców? Czy ich
obawy są uzasadnione?
Demontaż zawierających azbest
elementów budowlanych, ich przewóz i składowanie obwarowane są
precyzyjnie określonymi procedurami, które zapewniają maksymalne bezpieczeństwo dla środowiska na wszystkich etapach ich
likwidacji. Jako firma odpowiedzialna za ostatni etap tego procesu mogę zapewnić, że składowanie
tych odpadów będzie realizowane
z uwzględnieniem tych bardzo rygorystycznych przepisów, a więc
w sposób nie zagrażający środowisku, co jest dla nas priorytetem.
Poza tym, chyba nikt nie przypuszcza, że ktokolwiek chciałby

Dlaczego budowa nowej kwatery na azbest jest tak ważna z
punktu widzenia mieszkańca,
który musi się pozbyć eternitu
z dachu?
Częściowo już odpowiedziałem na to pytanie. To się po prostu
mieszkańcom gminy Trzebnica
opłaca. Trzeba bowiem jeszcze
pamiętać o tym, że ustawodawca
określił konkretny obowiązkowy
termin usunięcia wyrobów zawierających azbest do 2032 roku. Jak
można się domyślać wiele osób
będzie czekało z tym do ostatniej
chwili i można się spodziewać, że
nagle osoby te staną przed problemem z pozbyciem się tych odpadów w związku z brakiem miejsc
na innych składowiskach. Można
też liczyć się z gwałtownym wzrostem kosztów przekazania odpadów zawierających azbest na składowiska, które prawdopodobnie
wykorzystując koniunkturę narzucą bardzo wyśrubowane ceny.
Wtedy okaże się, że możliwość korzystania z oferty własnego składowiska jest nieoceniona.
Rozmawiała
Agnieszka Pruszkowska-Jarosz

A

Ogrodzenia panelowe
Bramy

ANOTIS Ślusarstwo Produkcyjno-Usługowe
Lakiernia Proszkowa / Marek Pałdyna

Do stabilizacji jest coraz bliżej.
Niektórym mieszkańcom trudno
jest jednak zrozumieć, że ustawodawca całkowicie zmienił zasady
gromadzenia i zbierania odpadów.
Ustawa oraz obowiązujący w gminie regulamin utrzymania porządku i czystości wprowadziła szereg
istotnych zmian. Odbiór odpadów
nie odbywa się już na podstawie
umów cywilno-prawnych pomiędzy firmą odbierającą odpady, a pojedynczymi podmiotami.
W takich umowach można było
określić wszystko, łącznie z terminami odbioru odpadów, rodzaj
pojemników itp. W tej chwili nie
ma takiej możliwości i mieszkańcy
muszą się dostosować do obowiązujących przepisów i harmonogramów. Są też i osoby oburzone
na to, że firma odbierająca odpady
nie wyposaża ich posesji nieodpłatnie w pojemniki tak, jak było
to kiedyś. Teraz jest to obowiązek
właściciela, który sam musi zadbać
o właściwy pojemnik i zapewnić
jego prawidłowy stan sanitarny.
Ale generalnie mieszkańcy szybko
się uczą nowych zasad zbierania
odpadów i z pewnością niebawem
do nich przywykną.

tego typu sprzęt wnosi do
funkcjonowania spółki ?

się narazić na sankcje wynikające
z jakichkolwiek zaniedbań w tym
zakresie. A wszelkie czynności
związane ze składowaniem takich
odpadów są ściśle kontrolowane przez powołane do tego służby. Dziwię się trochę, że do części mieszkańców nie przemawia
aspekt ekonomiczny. Składowanie
eternitu, bo tym głównie mowa, na
własnym, pobliskim składowisku
z pewnością będzie znacznie tańsze, niż wywożenie go w bardziej
odległe miejsca, gdzie także i za
samo składowanie płaci się więcej,
niż tu na miejscu.

Ogrodzenia panelowe
Bramy

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

Furtki
ANOTIS Ślusarstwo Produkcyjno-Usługowe
Lakiernia Proszkowa / Marek Pałdyna
55-100 Trzebnica ul. Spokojna 19,
tel./fax 071/3120605 tel. kom.: +48 663 844 847
www.anotis.com.pl biuro@anotis.com.pl marketing@anotis.com.pl
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Trzebnica
Święto. Każdy z nas ma swoim
prywatnym, rodzinnym kalendarzu takie dni, które chciałby
przeżywać w sposób wyjątkowy.
Wszyscy wiemy, że świętowanie
jest ważne. Nie tylko przełamuje rutynę dnia codziennego, ale
sprawia, że owa codzienność nabiera szczególnych barw. I wielu
z nas staje wówczas przed pytaniem: Jak uczcić i dobrze przeżyć
urodziny dzieci, awans w pracy,
kolejną rocznicę ślubu? I proszę
wierzyć, że wraz z moimi współpracownikami każdego roku,
tuż przed Dożynkami i Świętem
Sadów, zadajemy sobie podobne
pytania. Zależy nam, by w tej
szczególnej rodzinie, którą nazywamy wspólnotą samorządową, również dobrze świętować.
Dwa tygodnie temu byłem
pod ogromnym wrażeniem
piękna i rozmachu, które mogliśmy zobaczyć podczas Do-

żynek Gminnych w Brzykowie.
Widziałem ludzi, którzy w przygotowanie całej uroczystości, w
tym w sposób szczególny stoisk
z lokalnymi produktami, włożyli dużo pracy i serca. To czas
dziękczynienia: za dobre zbiory,
za plony, za kolejny rok.
I kilka dni później było Święto Sadów - czas radości, bycia
razem. Podczas wielu rozmów
i spotkań na Placu Pielgrzymkowym mówili mi Państwo, że
Święto Sadów to piękna tradycja
w Gminie Trzebnica i trudno sobie wyobrazić kalendarz gminnych imprez bez niej. Zgadam
się z tym! I muszę przyznać, że
jestem pod wrażeniem tego, jak
potrafią się bawić trzebniczanie
i jak potrafią gościć u siebie turystów. Wśród straganów z owocami, sadzonkami drzew, lokalnymi produktami spacerowały
całe rodziny, a to cieszyło w spo-

sób szczególny. Widać bowiem,
że odpowiedzieli Państwo na
ofertę, którą przygotowaliśmy.
A widać to było szczególnie w
momencie kulminacyjnym, gdy
na Placu Pielgrzymkowym było
ok. 15 tys. ludzi! Wielu z Was
chwaliło sobie tegoroczną lokalizację, mówiąc, że przestrzeń placu podkreśla rozmach, z jakim
przygotowujemy Święto. Z dobrą
oceną spotkał się również powrót do tradycji dwudniowego
świętowania. Kupowali Państwo
owoce na straganach, próbowali lokalnych potraw, podziwiali
wyroby rękodzielnicze lub po
prostu spędzali miło chwile na
słuchaniu muzyki lub podczas
zabaw w wesołym miasteczku.
We trakcie rozmów sadownicy
przyznawali, że nie pamiętają „tak dobrego” Święta Sadów.
Na wielu stoiskach w niedzielę
brakowało już jabłek, a sprzedaż

Szlakiem Kopernika
W dniach 15 – 17 października
UTW „Tęcza” organizuje wycieczkę „Szlakiem Kopernika
i cudownych miejsc na styku
kujawsko – warmińskim”. Program zapowiada się niezwykle
interesująco. Chętni będą mogli
zobaczyć już pierwszego dnia
wyprawy Toruń – miasto słynące z wydania na świat Mikołaja
Kopernika. Znajdzie się również
czas na zwiedzanie ruin zamku,
gotyckiego kościoła, domu astronoma czy Muzeum Piernika. W
Licheniu organizatorzy zapewniają odwiedzenie największej w
Polsce bazyliki – Sanktuarium
Matki Bożej Licheńskiej. Po obia-

dokolacji i noclegu w hotelu zapowiada się dzień pełen nowych
atrakcji: zwiedzanie zamku Anny
Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu,
pola bitwy pod Grunwaldem i
sanktuarium w Gietrzwałdzie
– miejsca objawienia Matki Boskiej. Po powrocie do hotelu i
posiłku trzeba będzie szybko regenerować siły na trzeci dzień,
na który zaplanowano zwiedzanie Sanktuarium Maryjnego w
Świętej Lipce i zamku biskupiego w Reszelu, a w Leśniczówce
Pranie zobaczyć będzie można
miejsce, w którym ostatnie lata
życia spędził Konstanty Ildefons
Gałczyński. Koszt całej wycieczR
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– zaproszenie
na wycieczkę

ki to 495 zł, a udział w niej wziąć
mogą wszyscy chętni. Cena obejmuje przejazd w dwie strony autokarem, 2 noclegi, wyżywienie
(2x śniadanie, 2x obiadokolacja),
ubezpieczenie NNW oraz pilota
wycieczki. Do ceny należy doliczyć ok. 50 zł na bilety wstępu do
zwiedzanych miejsc i przewodników. Zapisy prowadzi Elżbieta
Kołodziejczyk – tel. 605 202 087
lub 506 159 270. Osobiście można
się zapisać w czwartki w godz. 12
– 14 w TCKiS, s. 1 na parterze.
[pk]
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Subiektywnym okiem
gospodarza
na poszczególnych z nich odnotowano w granicach 1-2 ton. O
tym, jak ważne jest to święto dla
całego Dolnego Śląska podkreśla
również fakt, iż relacja z imprezy
pojawiła się podczas głównego
wydania Faktów Regionalnych
TVP Wrocław.
Na koniec jeszcze kilka zdań
o naszych gwiazdach i to gwiazdach największego formatu. Cieszę się i jestem dumny, że mieszkamy w gminie, która ma tylu
uzdolnionych, młodych ludzi.
Klimatyczny koncert Doroty
Osińskiej, energetyczny występ
Tomka Kowalskiego z zespołem FBB, a na koniec prawdziwe
muzyczne show w wykonaniu
Eweliny Lisowskiej. I jeszcze jeden niezwykły moment, który

spotkał się gromkimi brawami
- solówka perkusyjna na scenie
taty Tomka Kowalskiego pana
Mariana - im obu dziękuję za to
prawdziwie budowanie poczucia
lokalnej tożsamości. Patrząc na
każdy z tych koncertów, śmiało
możemy powiedzieć: naprawdę
nie mamy się czego wstydzić!
Dziękuję Państwu za wspólny czas spędzony podczas tegorocznego Święta Sadów, za dobrą
zabawę, za otwartość, życzliwość
wobec gości, którzy tak licznie
przybyli do nas z terenu całego
Dolnego Śląska. Mam nadzieję,
że w przyszłym roku uda nam
się równie pozytywnie Państwa
zaskoczyć.
Burmistrz Marek Długozima

Harmonogram wyjazdów Uniwersytet Trzeciego Wieku
do Filharmonii Wrocławskiej.
11.10.2013, piątek, godz. 19.
Koncert Orkiestry Leopoldinum
Wrocław,
sala koncertowa Filharmonii
Achim Fiedler – dyrygent, Antonia Bourvé – sopran, Wrocławska
Orkiestra Kameralna Leopoldinum, P. Czajkowski – Legenda op.
54/5 (aranż. na sopran i smyczki
A. Fiedler), V. Kalinnikow – Serenada g-moll, M. Musorgski
– Detskaya na sopran i smyczki
(aranż. A. Fiedler), A. Areński –
Wariacje na temat Czajkowskiego
op. 35a, P. Czajkowski – Serenada

C-dur op. 48
Bilet ulgowy 20 zł,
normalny 30 zł
VIP 50 zł

22.11.2013, piątek, godz.19.
Koncert Orkiestry Symfonicznej
Wrocław,
sala koncertowa Filharmonii
Stefan Solyom – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii
Wrocławskiej, A. Dvořák – VI
Symfonia D-dur op. 60, J. Brahms
– II Symfonia D-dur op. 73

Bilet ulgowy 25 zł
Normalny 40 zł
VIP 60 zł

14.12.2013, sobota, godz.18.
Koncert specjalny
Wrocław,
sala koncertowa Filharmonii
Paul McCreesh – dyrygent,Chór Filharmonii Wrocławskiej, Agnieszka Franków-Żelazny – kierownictwo
artystyczne, Chrystus – dawca
Pkoju, A. Schönberg – Friede
auf Erden op. 13, H.N. Howells – Three Carol-Anthems
M. Martin – Adam Lay Ybounden, F.Pott – Balulalow, B.
Britten – Christ's Nativity
Bilet ulgowy 20 zł
Normalny 30 zł
VIP 50 zł

10

Uroczysty przemarsz z okazji Dnia Przedszkolaka „Skrzypek na dachu” w Zawonii
barwnym korowodzie śpiewały
znane piosenki oraz powtarzały słowa „Dzień Przedszkolaka”.
Nad bezpieczeństwem przemarszu czuwali funkcjonariusze Straży Miejskiej.

Burmistrz otrzymał od dzieci podziękowanie za stworzenie wspaniałego i bezpiecznego miejsca jakim jest przedszkole.

24 września - Ogólnopolski
Dzień Przedszkolaka! Dzieci z
Przedszkola nr 2 im. Polskiej
Niezapominajki w Trzebnicy
przeszły w uroczystym marszu
ulicami Trzebnicy oraz odwiedziły Urząd Miejski, by wręczyć
burmistrzowi Markowi Długozimie podziękowania. Była także piosenka o przedszkolu, prezenty i dużo uśmiechów.
W Przedszkolu panowała podniosła i radosna atmosfera, a wychowawcy składali swoim podopiecznym życzenia. Po pierwszym śniadaniu dzieci ze wszystkich grup starszych wzięły udział
w uroczystym przemarszu ulicami miasta, aby pokazać wszystkim Kto dziś świętuje. Przechodnie przyglądali się przedszkola-

kom z ogromną życzliwością i
uśmiechami na twarzy. Dzieci w

Dzieci odwiedziły także burmistrza Marka Długozimę, zaśpiewały piosenkę „Przedszkole drugi dom”, by podziękować za piękne przedszkole, w którym mogą
się bawić i uczyć. Z okazji swojego
święta, maluchy otrzymały wiele
upominków m.in. kredki i kolorowanki z Super Kotem – maskotką Trzebnicy, zakładki do
książeczek, balony. Po obiedzie
każde dziecko dostało jeszcze cukierki.

Kolorowe przedszkolaki z wizytą w Urzędzie Miejskim.

Monika Powrożnik

21 września w Zawonii odbyło się
widowisko muzyczne na podstawie fragmentów musicalu Jerrego Bocka – „Skrzypek na dachu”.
Realizacja tego ciekawego przedsięwzięcia była możliwa dzięki
owocnej współpracy pomiędzy
Gminą Trzebnica i Gminą Zawonia. Nad organizacją całości
czuwało stowarzyszenie „Świątynia Artystów” założone przez
Ryszarda Gila. Spektakl odbył się
w nietypowej scenerii – wewnątrz
dawnego ewangelickiego kościoła. Właśnie dzięki zaangażowaniu wspomnianego stowarzyszenia, miejsce to – zamiast popadać

w ruinę – ma stać się przestrzenią
dla realizacji różnego rodzaju
przedsięwzięcia o charakterze
kulturalnym.
Spektakl okazał się tak atrakcyjnym dla Zawonii wydarzeniem,
że wszystkie miejsca łącznie ze
stojącymi były wypełnione. Można było również zauważyć wielu
mieszkańców z okolicznych miejscowości. To pokazuje, że podejmowanie przez gospodarzy gmin
inicjatyw takich jak ta korzystnie
wpływa na wzajemną integrację i budowę lokalnej tożsamości
wśród mieszkańców.
[jus]
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POLICJA

Do nietypowej interwencji doszło na przystanku autobusowym w jednej z miejscowości powiatu trzebnickiego. Policjanci
pomogli uwolnić mężczyznę,
którego dłoń zakleszczyła się
pomiędzy elementami siedzenia.
Trzebniccy policjanci w trakcie
patrolu drogi wojewódzkiej w
miejscowości Rościsławice przejeżdżając obok wiaty przystankowej zauważyli leżącego mężczyznę. Okazało się, że jest pod
wpływem alkoholu. Nie mógł
opuścić wiaty, gdyż jego prawa
dłoń zakleszczona została pomiędzy elementami siedzeń. Funkcjonariusze wezwali na miejsce
straż pożarną oraz pogotowie.
Mężczyznę udało się uwolnić.
Decyzją lekarzy został zabrany
do szpitala.

Od 2 do 6 września 2013 roku,
policjanci powiatu trzebnickiego
rozpoczęli działania prewencyjne
na rzecz bezpieczeństwa dzieci i
młodzieży szkolnej pod kryptonimem „BEZPIECZNA DROGA
DO SZKOŁY”. Głównym celem
tej akcji było zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do
szkoły oraz monitorowanie ruchu
kołowego w rejonach wszystkich
placówek oświatowych. Kilka
dni policjanci ogniwa ruchu drogowego z Trzebnicy w powiecie
sprawdzali drogi i ulice pod kątem prawidłowości ustawienia i
stanu technicznego znaków drogowych oraz urządzeń ostrzegawczo - zabezpieczających w
rejonach szkół. Niestety, obecny
stan oznakowania dróg w okolicach szkół jest niezadowalający. Wystosowano odpowiednie
wystąpienia do zarządcy dróg. Z
chwilą rozpoczęcia nowego roku

szkolnego w okolicy szkół objętych działaniami nasilone zostały
kontrole ciągów komunikacyjnych. W trosce o bezpieczeństwo
dzieci policjanci dyscyplinowali
kierowców w aspekcie przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
W drugim etapie działań policjanci przeprowadzili spotkania i
pogadanki z uczniami klas I dotyczące bezpieczeństwa dzieci w
ruchu drogowym. Policjanci pomogli dzieciom poznać przepisy i
zasady bezpieczeństwa w teorii i
praktyce.
- Jako rodzice i opiekunowie dajmy najmłodszym dobre
wzorce i pokażmy dzieciom najbezpieczniejszą drogę do szkoły
– apeluje oficer prasowy Iwona
Mazur. - Przechodźmy przez
jezdnię tylko w miejscach dozwolonych w bezpieczny i rozsądny
sposób. By zwiększyć bezpieczeństwo dzieci, ubrania i plecaki wyposażmy w widoczne po zmroku
odblaskowe elementy radzi.
Policja trzebnicka zwraca się z
apelem do rodziców i opiekunów
dzieci o szczególną kuratelę, w

STRAŻ MIEJSKA

Właściciela posesji zobowiązano
do zabezpieczenia zdjętych płyt
i przekazania ich wyspecjalizowanemu odbiorcy. Straż przypomina, że prace przy usuwaniu
produktów azbestowych należy
zlecić odpowiednio przeszkolonym firmom, które mają zezwolenie na taką działalność.

sarny, która leżała w tamtejszym
rowie. Zdarzenie miało miejsce
17 września. Na miejscu ustalono,
że 3-4 miesięczny koziołek, który
odłączył się od matki, jest całkowicie osłabiony i wyziębiony.
Zwierzę przekazano do ośrodka
weterynaryjnego dla zwierząt
dzikich w Złotówku.

Z trawnika na komendę

Uśmiercał gołębie

We wtorek 17 września około
godziny 12.10 strażnicy otrzymali zgłoszenie o leżącym mężczyźnie na trawniku przy ul. Bochenka. Na miejscu stwierdzili,
że jest to osoba pod wpływem alkoholu. Mężczyzna nie posiadał
zewnętrznych obrażeń ciała, natomiast ze względu na stan upojenia alkoholem, nie był w stanie
o własnych siłach oddalić się z
miejsca. Nietrzeźwy został doprowadzony do KPP Trzebnica.

W dniu 19 września o godz.
19.10 strażnicy na prośbę dyżurnego KPP Trzebnica udali się na
ulicę 1-go Maja, w celu potwierdzenia zgłoszenia o znęcaniu się
nad zwierzętami. Na miejscu
ustalono, że mężczyzna (l.58)
uśmiercał gołębie w obecności
nieletnich, co stanowi naruszenie
ustawy o ochronie zwierząt. Dodatkowo uzyskano informację,
że gołębie posiadane przez tego
mężczyznę mogą pochodzić z
kradzieży. Sprawcę zdarzenia ujęto i przekazano policji.

71 / 388 82 00
Nietypowa interwencja

71 / 388 81 14

Dożynki pod autem
W dniu 8 września około godziny 23.00 strażnicy, którzy zabezpieczali Dożynki Gminne w
Brzykowie, podjęli interwencję
wobec mężczyzny (l.45), który
leżał pod jednym z samochodów
ciężarowych. Po dobudzeniu
mężczyzny okazało się, że jest w
stanie upojenia alkoholowego.
Nietrzeźwego przewieziono do
KPP Trzebnica.

Nielegalny proceder
11 września Straż Miejska
otrzymała zgłoszenie o nielegalnym usuwaniu płyt azbestowych
w miejscowości Domanowice.
Policjanci wraz z pracownikiem
Wydziału Rolnictwa i Ochrony
Środowiska przeprowadzili kontrolę, w trakcie której ustalono, że
prace wykonywała osoba nieposiadająca stosownych uprawnień.

Bezpieczna droga do
szkoły 2013

2 września 2013 miała miejsce
policyjna akcja pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły”.

Sarna Uratowana
W Nowym Dworze strażnicy interweniowali w związku ze
zgłoszeniem dotyczącym młodej
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TWÓJ
DZIELNICOWY
Imię i nazwisko:		
Telefon służbowy:		
Jednostka:		
Adres:			

st. asp. Mariusz Zabiegło

(71) 38-88-200

Rewir Dzielnicowych w Trzebnicy
Trzebnica ul. Bochenka 8

Rejon patrolowania dzielnicowego:
Blizocin, Jaszyce, Jaźwiny, Kobylice, Księgnice, Ligota Trzebnicka,
Marcinów, Masłowiec, Rzepatowice, Biedaszków Duży, Biedaszków Mały, Brzyków, Domanowice, Droszów, Koczurki, Komorowo,
Komarówka, Koniowo, Koniówko, Będkowo, Ujeździec Mały, Ujeździec Wielki, Marcinów, Malczów, Węgrzynów, Małuszyn, Nowy
Dwór, Szczytkowice.

tym przejściowym okresie adaptacji szkolnej, nad zachowaniem
się tej najmłodszej grupy uczestników, jakimi są pierwszoklasiści, najbardziej narażonych na
udział w wypadkach drogowych.
Policjanci pełniąc służbę przede
wszystkim:
• reagowali na wykroczenia popełniane przez pieszych, związane z nieprawidłowym przekraczaniem jezdni,
• zwracali uwagę na kierowców

nieprawidłowo wyprzedzających
i przekraczających dozwoloną
prędkość w rejonach przejść dla
pieszych, usytuowanych w bezpośredniej bliskości szkół,
• egzekwowali od rodziców prawidłowe przewożenie dzieci w
pojazdach,
• przeprowadzali kompleksową
kontrolę gimbusów i autobusów
przewożących dzieci do szkół pod
kątem oznakowania i stanu technicznego.

STRAŻ POŻARNA

krewcy uczestnicy gminnych dożynek w Brzykowie, podpalili
ozdoby z bali słomy przy jednej
z posesji. Na miejsce zdarzenia
przybył jeden wóz bojowy 3 funkcjonariuszy PSP. Pożar ugaszono.

71 / 312 07 88

Usuwali plamę oleju
W dniu 7 września o godzinie 1.20 w nocy, na drodze krajowej w kierunku miejscowości
Nowy Dwór, funkcjonariusze
PSP usuwali plamę oleju. Substancja ropopochodna wyciekła
z uszkodzonej skrzyni biegów z
samochodu ciężarowego marki
DAF. Strażacy zneutralizowali plamę długości 200 metrów
sorbentem. W akcji brało udział
4 strażaków, jeden wóz bojowy,
pracownicy służby drogowej oraz
jednostka policji.

Ognisko w lesie bukowym
W dniu 7 września została
wezwana jednostka PSP na teren
Lasu Bukowego. Nieodpowiedzialni sprawcy rozpalili nielegalne ognisko. Pożar ugaszono,
w akcji brało udział czterech strażaków, jeden wóz bojowy. Akcja
trwała 44 minuty.
Podpalili ozdobę dożynkową
9 września o godzinie 1.13 w nocy,
M

A

Już płoną sadze
W dniu 12 września o godzinie
13.21 dyżurny PSP w Trzebnicy,
przyjął zgłoszenie o płonących
sadzach w kominie w budynku
mieszkalnym przy ulicy Krakowskiej w Trzebnicy. Akcja gaszenia
trwała ponad 2 godziny, w której
brało udział 7 strażaków i dwa
wozy bojowe.

Bale w płomieniach
15 września kilka minut po
północy została wezwana jednostka straży pożarnej do płonących bali słomy na drodze w
Nowym Dworze. W akcji brało
udział 4 strażaków i jeden wóz
bojowy. O godzinie 2.49 w nocy
wezwano po raz drugi jednostkę
do płonącej stodoły. Pożar ugaszono, istnieje podejrzenie celowego podpalania obiektu przez
piromana.
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Dwa dni święta w owocowym zagłębiu

To już trzydzieste czwarte Święto Sadów, które odbyło się w dniach 21-22 września na trzebnickiej
ziemi. Tradycyjnie świętowano z wielkim rozmachem artystycznym i jak na stolicę jabłka przystało,
nie zabrakło lokalnych producentów oraz straganów ze stosami owoców. Na uczestników wielkiego
święta czekało wiele niespodzianek, łącznie z występami naszych rodzimych gwiazd.
Dorota Osińska swoim występem zapoczątkowała niedzielny wieczór muzyczny.

EDYTA BĄK

Trzebnickie Święto Sadów to wydarzenie dla całych rodzin.

Mieszkańcy i turyści chętnie próbowali oraz kupowali owoce, a także wypytywali sadowników o porady związane z pielęgnacją drzew i krzewów.

Każdy, kto przyszedł na teren imprezy, mógł znaleźć coś dla siebie.

Podczas dwóch dni trwania imprezy można było zakupić owoce i warzywa np.
na przetwory.
Trzebnickie Mażoretki AIDA zaprezentowały nowe układy.

Wesołe miasteczko znajdowało się na parkingu przy ul. H. Brodatego.

Dla dzieci występ przed liczną widownią podczas Święta Sadów jest ogromnym
przeżyciem. Na zdjęciu jedna z sekcji działających przy Trzebnickim Centrum
Kultury i Sportu.

W sobotę Plac Pielgrzymkowy
zamienił się w wielki owocowy
festyn. Stragany uginały się od
gruszek, jabłek, śliwek i winogron.
Było w czym wybierać od złotego, aromatycznego Goldena, po
czerwoną Bohemię, aż po ociekające słodyczą brzoskwinie i winogrona. Tu i ówdzie żółte dynie
rozpasały się na zielonej trawie, a
orzechy laskowe szeleściły w lnianych worach.
Plantatorzy zachęcali do skosztowania owoców z własnych sadów.
Prym wiodły sady trzebnickie,
producenci zaś zapraszali do
zakupu owoców. Nie zabrakło
pszczelarzy, którzy zachwalali swoje zdrowe miody. Dla pasjonatów win, miodów pitnych,
dwójniaków i trójniaków gratką
było stoisko pasieki z Tomaszowa Mazowieckiego. Właściciel
wyprodukował limitowaną edycję trzebnickiego miodu pitnego,
specjalnie uwarzonego na Święto
Sadów. Szlachetność tych miodów pitnych utrwalona została
sposobem przechowania ich w
butelkach wykonanych starym
garncarskim sposobem z bolesławieckiej gliny, tak jak bywało to
w dawnych czasach.
Nieodłącznym
symbolem
Święta Sadów, obok oczywiście
samego jabłka, był Jabłecznik
Trzebnicki, czyli Cydr. Jak zachwalała Maria Nowakowska
- Cydr, to samo zdrowie, wręcz
bomba witaminowa. Receptura
wytwarzania go jest bardzo prosta: jest to po prostu sok z jabłek,
który poddawany jest naturalnej
pasteryzacji.
Jabłecznik powstaje z jesiennych
odmian jabłek, jak Lobo, Macintosh, Reneta czy Jonatan. Pan
Henryk Nowakowski, który jest
cydroszem od najmłodszych lat,
pielęgnuje tradycję produkcji jabłecznika, przywiezioną z terenów Wileńszczyzny.
Cydr jest wpisany na listę Ministerstwa Rozwoju Wsi i Rolnictwa, jako produkt regionalny.
Przy tak dużej podaży jabłek na
naszym terenie, może nadejdzie
renesans produkcji tego trunku.
Oprócz owoców, miodów i
szlachetnych trunków była okazja
do degustacji słodkich wypieków
u pań z Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, można było przegryźć
swojski chleb ze smalcem, a nawet
znalazło się miejsce dla oscypka z
Zakopanego.
Oprócz owoców trzebniczanie w
trakcie święta mogli nabyć warzywa, soki, wypieki,dzrewka,
krzewy, kwiaty, ozdoby a nawet
ceramikę. Było w czym wybierać
i co kosztować.
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Święto dla najmłodszych

Ewelina Lisowska dała energetyczny koncert.

Zadbano oczywiście o najmłodszych uczestników Święta Sadów,
bo już od piątku funkcjonowało
potężne wesołe miasteczko z dużą
ilością atrakcji. Dodatkowo były
dostępne dmuchane zjeżdżalnie,
stragany z losami, przejażdżki
na kucu czy dla małych łasuchów
pieczone orzechy i słodka cukrowa wata. Dzieci miały okazję do
spotkania ze swoim idolem -Super Kotem. W niedzielę można
było podziwiać pokonkursową
wystawę prac „Wakacje z Super
Kotem”. Laureaci konkursu: Kinga Kozakiewicz, Martyna Janda,
Borys Dmytrowski, Igor Dmytrowski i Tomasz Kozakiewicz
zostali obdarowani przez burmistrza Marka Długozimę nagrodami za oryginalne i pomysłowe
prace.

Frekwencja podczas XXXIV Trzebnickiego Święta Sadów była bardzo wysoka.
W szczytowym momencie Plac Pielgrzymkowy, mieszczący ok. 15 tys. ludzi, był
wypełniony po brzegi.

Wątek z mistrzami

Dla fanów szybkiej i ekstremalnej
jazdy samochodami rajdowymi,
prezentowane były modele aut
Skody WRC oraz Ford Fiesta.
Zawodnicy rajdu samochodowego Rally Masters, zapraszali
chętnych na dużą imprezę, która
odbędzie się w dniach 12-13 października w rejonie Masywu Ślęży i miasta Sobótka.
Wśród mistrzów, ale tym razem
jednośladowych, został przedstawiony publiczności Henryk
Zięba. To trzebniczanin, który
wyruszył w podróż dookoła Polski, pokonując 4111 km w zaledwie w 15 dni. Warto dodać, że o
sukcesie trzebniczanina informowała m.in. telewizja Eurosport, a
Gmina Trzebnica po raz kolejny
wsparła tę inicjatywę.
Artystyczny maraton

Dwudniowy ciąg atrakcji artystycznych rozpoczął w sobotę
Norbi, który z wielką charyzmą
rozkręcał i rozbawiał zebraną publiczność. Już od godziny 15.00
zaczął się maraton występów muzycznych i artystycznych. Jako
pierwsze wystąpiły dziewczęta
z Akademii Śpiewu i Aktorstwa
prowadzonej przez Marię Zygmaniak-Lesiak. Zaraz po nich wystąpiła sekcja tańca nowoczesnego z
Trzebnickiego Centrum Kultury
i Sportu. Roztańczone dziewczęta towarzyszyły Norbiemu, który
śpiewał swoje największe przeboje „Rozkołysz się” czy „Kobiety są
gorące”. Niespodzianką był występ trzebnickiej formacji Cran,
która dostarczyła widzom sporej
dawki ciężkiego brzmienia. Po
nich na scenie zaprezentowały
się zespoły Kometa i Popovacula.
Swój czas miały również dzieci
tańczące z Wrocławskiej Akademii Tańca Grzegorza Kijkowskiego.
Niedzielną część Święta Sadów,
które prowadził menadżer TCKiS
Mateusz Stanisz, energetycznym
występem rozpoczęły błękitne
mażoretki z formacji Aida. Zaraz
po nich - dziewczęta z sekcji tańca
nowoczesnego, grupa baletowa,
kabaret Formacja DeFormacja z
Trzebnickiego Centrum Kultury
i Sportu.
Bardzo interesujący koncert dał
zespół instrumentalny, noszący
nazwę The Sounds of Jona, który wykonał muzykę celtycką i
irlandzką. Publiczność nie miała chwili wytchnienia, bo zaraz
po nim wystąpił zespół Izabela
Możdżeń Band. Niezwykłe rytmy
przypadły do gustu trzebniczanom.
Wieczór należał już do naszych
trzebnickich gwiazd. Jako pierwsza na scenie pojawiała się Dorota
Osińską – znana jako finalistka

Zwycięzcy konkursu plastycznego pt. „Wakacje z Super Kotem w Gmnie Trzebnica”.

Maskotka Gminy Trzebnica - Super Kot - przygotował dla dzieci wiele upominków.

Scenka grupy Formacja DeFormacja, której opiekunem są Anna i Jim Williams.

Tegoroczne Święto Sadów odbyło się na terenie Placu Pielgrzymkowego.

Koncert Tomka Kowala Kowalskiego i zespołu FBB zgromadził liczną publiczność.

Występ zespołu Izabela Możdżeń Band.

Wesołe miasteczko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Nie tylko najmłodszych!

Zgodnie z tradycją, gwiazdy wieczoru otrzymały tort ze swoją podobizną ufundowane przez Adama Kosowskiego z Cukierni BEZA.
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Tomek
Kowalski
Pamiątkowa statuetka i Certyfikat dla Henryka Zięby, który pobił rekord kraju w
IV Maratonie Rowerowym Dookoła Polski, promując trzebnicką gminę na arenie
ogólnopolskiej.

Na zakończenie XXXIV Trzebnickiego Święta Sadów wystąpiła Ewelina Lisowska.

Burmistrz Marek Długozima przekazał czek Tomkowi Kowalskiemu i zespołowi
FBB na wydanie ich pierwszej profesjonalnej płyty.

programu muzycznego The Voice
of Poland. Ta wokalistka mająca
duży dorobek muzyczny oraz teatralny w kraju i zagranicą. Ujęła
publiczność swoją wielką skromnością i wspaniałym poczuciem
humoru. Po godzinnym koncercie, burmistrz Marek Długozima, dziękując za wspaniały występ wokalistce, wręczył zdjęcie
pamiątkowe z Wigilii na rynku
trzebnickim w 2012 roku oraz
tort ufundowany przez cukiernię
„Beza”.
Przy licznie zebranej publiczności nadszedł czas na energetyczny występ Tomasza Kowalskiego & FBB. Fani przywitali
rodzimą formację gromkimi brawami, a zespół ich nie zawiódł i
jak zwykle dał popis muzyczny
na wysokim poziomie. Burmistrz
wręczył zespołowi czek na kwotę
5 tysięcy zł, jako dofinansowanie
do wydania nowej płyty.
Plejadę znanych artystów na
Święcie Sadów zakończył oczekiwany przez publiczność występ Eweliny Lisowskiej, laureatki polskiej edycji programu „X
Factor”. I tym razem Ewelina
porwała publiczność do zabawy.
Burmistrz osobiście podziękował
wokalistce za niedzielny koncert
oraz za energetyzujący występ na
Trzebnickim Stadionie Miejskim
Fair Play Arena podczas Euro
2012. Wręczył jej pamiątkowe
zdjęcie oraz tort.
Z roku na rok to jesienne święto
odzwierciedla urodzaj i dostatek
trzebnickiego owocowego zagłębia, a jest to na pewno doskonały sposób promowania naszego
regionu na skalę całego kraju.
Cieszy też, że z każdym rokiem
wśród wystawców jest coraz więcej naszych lokalnych producentów. To świadczy o tym, że warto
wspólnie świętować.

Podziękowania i kwiaty na ręce gwiazdy z gminy Trzebnica złożył burmistrz Marek Długozima. Artystka otrzymała także tort.

Spektakularna solówka na perkusji 76-cio letniego Mariana Kowalskiego podczas koncertu Tomka Kowalskiego i zespołu FBB nagrodzony został gromkimi
brawami. Kowalscy i zespół FBB wyraźnie zaakcentowali przynależność do lokalnej społeczności, za co zostali przyjęci z ogromnym entuzjazmem.

Sobota minęła pod znakiem Rally Masters i imponujących maszyn.

Norbi w towarzystwie trzebniczanek wyśpiewał i wytańczył swoje
najlepsze przeboje.

Trzebnickie Święto Sadów z lotu ptaka prezentowało się imponująco.

Zespół POPOVACULA rozbawił publiczność.

Podobnie jak zespół KOMETA.

Fot. M. Mazurkiewicz
E. Bąk
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Lokalni wystawcy - lokalne produkty

Henryk Nowakowski z Trzebnicy przygotował same pyszności, na które chętnych nie brakowało.

Trzebniczanin Jan Markiewicz jak zwykle kusił gości różnego rodzaju miodami. Zdrowymi oczywiście.

Marian Bąk z Brzykowa zachęcał do kupna przepysznych jabłek.

Podobnie jak Piotr Woźniak, który swoje stoisko ozdobił owocowymi dekoracjami.

Zygmunt Szyjka z Droszowa z chęcią częstował każdego
klienta.

Panie z UTW i ich pyszne wypieki.

Marianna Słomska z TMZT

Maria Trelińska prezentuje swoje misterne robótki.

Franciszka Woźniak również przygotowała swój kramik.

Sylwestrowi Utratnemu towarzyszyła rodzina.
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Zapraszamy do Trzebnicy !

Tanio i pod ręką!

Barwy Natury - 2,5 L
(wszystkie kolory)

Eko Śnieżka 10 L

41,99 zł

59,99 zł

BRICOMARCHE

Supermal 0,9 L

Grunt Śnieżka 10 L

ul. Wrocławska 10E

16,99 zł

79,99 zł
Trzebnica
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Słów kilka o Święcie Sadów
SYLWESTER
UTRATNY
sadownik
z Droszowa
Święto Sadów,
to dla naszej rodziny dobra okazja do promowania naszych produktów. Jabłka i
śliwki z naszych plantacji to samo
zdrowie. Od siedmiu lat uczestniczymy w święcie, bawimy się
i oczywiście pracujemy. Klienci
zawsze byli zadowoleni z jakości i
smaku naszych owoców. Jak mówią wierszyki Marty Szyjki, żony
sołtysa z naszego Droszowa „Jeśli
jesteś rozeźlony, to na nerwy kup
Czempiony”, „ Jeśli lubisz słodkie
życie, zjedz Goldena smakowicie”.

JOLANTA
WOŹNIAK
Sady
Trzebnickie
Już od 20 lat
uczestniczymy
w trzebnickim Święcie Sadów, to
już nasza taka tradycja rodzinna.
Naszych owoców nie powstydziłby się nikt - są kolorowe, smaczne, a przede wszystkim zdrowe.
Championy, Cortlandy, Lobo i
wiele innych odmian, to wizytówka naszych sadów. Tegoroczna

sprzedaż świadczy o niezmiennej
popularności naszych owoców.

DARIUSZ
SIKORSKI
mieszkaniec
Głuchowa
Górnego

ADRIANA
HASIKOWSKA

mieszkaniec
Taczowa
Wielkiego

mieszkanka
Trzebnicy

MARTYNA
SIKORA
6-Latka
mieszkanka
Głuchowa
Górnego

mieszkanka
Trzebnicy
Na Święcie Sadów jestem co
roku i jestem sentymentalnie
związana z tą imprezą. Ale wolałam jak święto odbywało się na
rynku trzebnickim. Rynek ma
swój specyficzny klimat i idealnie
pasuje do tych pięknych, kolorowych straganów i kramików. Tegoroczna impreza jest naprawdę
duża i trochę jestem zagubiona w
tej wielkiej przestrzeni.
E

MAŁGORZATA
PALUCH

Impreza podoba
mi się bardzo, jest pięknie i kolorowo. Z trzebnickimi sadami byłem związany ponad trzydzieści
lat temu, jako jeden z pierwszych
pracowników przedsiębiorstwa –
wspominam te czasy z rozrzewnieniem. Z roku na rok impreza
jest coraz piękniejsza i większa, a
dzisiaj specjalnie czekam na występ Tomka Kowalskiego.

Święto Sadów,
to świetna okazja do odpoczynku
i zabawy, przyjeżdżam tu z rodziną już od siedmiu lat. Imprezy,
które odbywają się w Trzebnicy
zawsze są gwarancją dobrej zabawy. W tym roku święto jest zrobione z wielkim rozmachem i tak
trzymać.

R

KRZYSZTOF
KLIMCZAK

Mam 6 lat i jestem tutaj co roku. Dzisiaj czekam
na występ Tomka Kowalskiego i
Eweliny Lisowskiej. Bardzo mi się
tutaj podoba, a wesołe miasteczko
najbardziej.
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Jestem na święcie co roku, dzisiaj pogoda sprzyja wspólnemu
biesiadowaniu. Jest to dobry moment do spotkania się z rodziną i
z przyjaciółmi. A poza tym można spotkać znajomych, których
nie widzi się na co dzień. Dzisiaj
oczywiście czekamy z niecierpliwością na występ naszych rodzimych gwiazd.

KRZYSZTOF
NIJAK
mieszkaniec
Krakowian
gm. Długołęka

Na Święto Sadów przyjeżdżam od pięciu lat i
za każdym razem bawię się tutaj
świetnie. W Trzebnicy panuje
zawsze super atmosfera, można
poznać nowych znajomych i posłuchać dobrej muzyki. Polecam.
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Szkoła, która dba o bezpieczeństwo
Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy w czerwcu otrzymało certyfikat „Szkoły
dbającej o bezpieczeństwo”. Dyrektor Elżbieta Nowak i Beata Białecka odebrały to prestiżowe wyróżnienie i list gratulacyjny z rąk Kurator Dolnośląskiej Beaty Pawłowicz.
Co oznacza dla szkoły otrzymanie takiego certyfikatut?

Elżbieta Nowak: Certyfikat to potwierdzenie, że szkoła, we współpracy z różnymi instytucjami,
służbami podejmuje działania na
rzecz wzmacniania bezpieczeństwa w szkole w sposób systemowy i profesjonalny. Udział w konkursie zorganizowanym przez
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu pozwolił nam się sprawdzić,
ocenili nas eksperci. Znaleźliśmy
się wśród ok. 10 szkół z województwa dolnośląskiego, które
otrzymały certyfikat z wyróżnieniem. Nie oznacza to, oczywiście,
iż w ciągu kilku miesięcy udało
nam się rozwiązać wszystkie problemy, ale że tworzymy warunki
na rzecz dobrego klimatu i bezpieczeństwa w szkole. Jak powie-

poza terenem szkoły, w domach.
Wychowawcy zyskali dodatkowe
informacje o relacjach w zespołach klasowych, o swojej pozycji
w klasie. Diagnozę tę poszerzyliśmy o badania socjometryczne,
a także ankietę przeprowadzoną
wśród rodziców. Dokonana została analiza wypadkowości w
szkole - określono miejsca i sytuacje, w których najczęściej dochodzi do urazów. Wyniki diagnoz
posłużyły nam za materiał wyjściowy do opracowania programu „Bezpieczna szkoła”. Znalazły
się w nim propozycje nauczycieli,
rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ale także instytucji, z którymi współpracujemy, np. Straży
Miejskiej. Po zakończeniu realizacji programu przeprowadzone
została diagnoza końcowa, ana-

Remont szkoły, na który gmina przeznaczyła fundusze, w sposób znaczący także przyczynił się do promowania bezpieczeństwa.

dział Neyman: Bezpieczeństwo
nie jest wszystkim, ale wszystko
bez bezpieczeństwa jest niczym.
Bezpieczeństwo to fundament,
dlatego cieszę się z wyróżnienia, a
ten ważny, prestiżowy dokument
traktuję również jako ocenę mojej pracy w tym obszarze. Cieszy
nas wzrost poziomu poczucia
bezpieczeństwa uczniów, który odnotowaliśmy w diagnozie
końcowej, potwierdzają to także
nasze obserwacje, ale wiemy, że
przed nami nowe wyzwania, bo
tak, jak zróżnicowane jest środowisko uczniów, tak zróżnicowane
są problemy, z którymi przyjdzie
nam się zmierzyć. Chciałabym
podkreślić, że w budowaniu
przyjaznego klimatu w szkole
wspierały nas różne instytucje
i specjaliści, a efekty tej współpracy, wspólne inicjatywy, były
także ważnym kryterium oceny
programu.
Jakie warunki musiała spełnić
placówka, aby uzyskać to wyróznienie?

Beata Białecka: Aby wziąć udział
w konkursie, należało wykonać
konkretne zadania, spełnić określone wymagania. Punktem wyjścia do opracowania programu
było przeprowadzenie diagnozy
wstępnej na temat bezpieczeństwa w szkole wśród co najmniej
50% uczniów. Ankieta przeprowadzona wśród 80% uczniów
szkoły pozwoliła nam lepiej
określić źródła zagrożeń, miejsca newralgiczne, często były to
informacje o tym, co dzieje się

liza porównawcza wyników obu
badań wraz z wnioskami.
Jakie instytucje w sposób znaczący wspierały szkołę?

Beata Białecka: Głównie gmina
Trzebnica, która wspiera nas finansowo. Również Straż Miejska,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Naprawdę należy docenić
otwartość tych instytucji na nasze potrzeby, problemy, i gotowość do współpracy. Działania
Straży Miejskiej to głównie edukacja społeczno-prawna uczniów
i ich rodziców na temat odpowiedzialności karnej nieletnich,
cyberprzemocy. Dzięki Poradni
nasi uczniowie mogli uczestniczyć w atrakcyjnych dla nich zajęciach wzmacniających integrację,
ponadto w różnych trudnych sytuacjach my, jak i rodzice naszych
uczniów mogli liczyć na fachową i
szybką pomoc pani dyrektor Danuty Buczek.
Prowadzono kampanie zdrowotne przy wsparciu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
działania ekologiczne. Wspomagała nas Komisja ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przemocy
w Rodzinie, która sfinansowała
zajęcia profilaktyczne, koncert,
zakupiła czasopisma do wykorzystania przez nauczycieli w pracy
wychowawczej,
Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci, które dofinansowało wyjazdy uczniów do kina,
teatru, na wycieczki, a także zorganizowało pomoc żywnościową
w ramach programu PEAD 2013.

Współpracowaliśmy z kuratorami zawodowymi i społecznymi
Sądu Rejonowego w Trzebnicy,
Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie, Policją, a także z doradcami zawodowymi Mobilnego
Centrum Informacji Zawodowej, Powiatowym Urzędem Pracy, a także Kuratorium Oświaty,
obiema parafiami, lokalnymi
mediami. Wszystkie te instytucje wspierały i nagłaśniały wiele
naszych inicjatyw, promowały
szkołę i właściwe zachowania
uczniów.
A sami uczniowie, nauczyciele?
Jaki był ich wkład?

EN: Równolegle w szkole przeprowadzono wiele kampanii,
akcji, imprez przygotowanych

przez Samorząd Uczniowski i nauczycieli propagujących kulturę
zachowań, języka, np. projekt:
Słowo się liczy, w ramach którego uczniowie mogli rozwijać
swoje pasje i zainteresowania pisarskie, plastyczne, wzięli udział
w spotkaniu pod hasłem Dialog
pokoleń, z osobami znanymi w
naszym środowisku lokalnym,
które szczególnie pięknie władają
słowem. Wybraliśmy najkulturalniejszego ucznia i uczennicę naszej szkoły. Oprócz tego ważnym
zadaniem była edukacja związana z bezpieczeństwem w ruchu
drogowym-program Mistrz kierownicy.
Nasi uczniowie poznali przepisy
ruchu drogowego, uczestniczyli
w konkursie szkolnym, a najlepsi
zostali wytypowani do powiatowego etapu konkursu, w efekcie
otrzymaliśmy tytuł Mistrza Powiatu. Kolejny był telewizyjny
konkurs MOTO-KLASA, zorganizowaliśmy także egzamin na
kartę rowerową i motorowerową. Bezpieczeństwo to nie tylko
znajomość zasad, konsekwencji,
świadomość prawna, ale przede
wszystkim ludzie, z którymi
dobrze się czujemy, możliwość
realizowania swoich pasji, zainteresowań, bycie dostrzeżonym.
Szkoła powinna być tam, gdzie
uczeń. Dziś to ogromnie trudne.
Placówka ma ogromną konkurencję, dlatego szczególne wyrazy
podziękowania i uznania kieruję
do nauczycieli za wrażliwość na
potrzeby uczniów, za ogromne
serce, chęć podzielenia się swoimi pasjami za to, co szczególnie
w ludziach cenię, a w nauczycielach najbardziej - umiejętność

cję społeczno - prawną uczniów i
rodziców, że szeroko i systemowo
współpracujemy z instytucjami
wspierającymi szkołę, że program
angażuje całą społeczność szkolną, że jest innowacyjny, uniwersalny, czyli można go zastosować
w innych placówkach

dostrzegania w każdym tego, co
w nim najlepsze.
Organizowane w czasie wolnym
od zajęć szkolnych rajdy
turystyczne, koło hip
-hopu dające możliwość wyrażenia
uczniom swoich
uczuć, myśli,
nieoceniona
praca wolonta riatu, liczne
k o n kursy
przedm i o towe i
p o z a
przedm i o t owe ,
projekty,
zajęcia
i
zawody
sportowe,
to
wszystko
ma znaczenie również w kontekDyrektor Elżbieta Nowak
ście bezpieczeństwa.
o ś w i aA poza tym codzienna
towych.
praca: wychowawców, pedagoWażnym kryterium
gów, współpraca z rodzicami, to była też efektywność
działań,
wszystko należy docenić i promo- wnioski z diagnozy końcowej.
W
wać. W Gimnazjum nr 1 pracują tej krótkiej rozmowie nie sposób
naprawdę wyjątkowi ludzie.
przytoczyć wszystkich inicjatyw,
ale jeszcze raz składam ogromne
Kto oceniał te działania?
podziękowania tym wszystkim,
EN: Stworzony przez nas pro- którzy z naszej szkoły czynią
gram oceniany był w wielu aspek- miejsce wyjątkowe. W dniu zatach przez Wojewódzką Komi- kończenia zajęć szkolnych, barsję Konkursową, którą tworzą: dzo wielu z nich zechciało pożePrzedstawiciele Dolnośląskiego gnać się także ze mną, panią wiKuratora Oświaty,
Dolnoślą- cedyrektor, nie w imieniu klasy,
skiego Ośrodka Doskonalenia ale swoim osobistym. Ich podzięNauczycieli, Poradni Psycholo- kowania, czasem przeprosiny,
giczno-Pedagogicznej nr 4 we to najlepszy certyfikat, najlepsze
Wrocławiu, Wrocławskiego Cen- świadectwo, że odnieśliśmy suktrum Doskonalenia Nauczycieli, ces, bo czuli się z nami dobrze i
Dolnośląskiej Rady ds. Bezpie- bezpiecznie. A to zasługa tych,
czeństwa Dzieci i Młodzieży. W którzy na co dzień z nimi pracują,
sprawozdaniu należało wykazać, w ogromnej mierze także pedaże podejmowane przez nas dzia- gogów szkolnych.
łania w efekcie przyczyniły się
do zmniejszenia wypadkowości Rozmawiała
w szkole, że prowadzimy eduka- Agnieszka Pruszkowska-Jarosz
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Uniwersytet nie próżnuje

sołtysami. Panie z UTW same zajęły się roznoszeniem plakatów, a
akcja odbyła się 7 czerwca w godz.
od 11 do 19. Kontenerowiec, który przyjechał specjalnie z Łodzi z
firmy Remondis Electrorecycling,
udało się zapełnić po brzegi zużytymi pralkami, telewizorami i
innym sprzętem elektronicznym.
- Bardzo dziękuję wszystkim
koleżankom, które tak chętnie włączyły się w tę inicjatywę.
Szczególne wyrazy wdzięczności
kieruję do Haliny Moroń–Gdowskiej oraz Jadwigi Wieczorkiewicz. – mówi Irena Kahalik, prezes UTW, po czym dodaje – Nic
nie odbyłoby się bez pomocy sołtysów. Przyłączył się do nas Skarszyn, Głuchów Górny, Cerekwica,
Szczytkowice i Biedaszków Mały.
Na terenie miasta dyżury pełniły koleżanki Krystyna Sieczejko
i Danuta Turbańska przy Orliku,
a przy stadionie Bernadetta Cha-

Stowarzyszenie UTW „Tęcza” w
Trzebnicy działające przy Urzędzie Miejskim w Trzebnicy i pod
patronatem burmistrza Marka
Długozimy prowadzi działalność na wielu płaszczyznach.
Edukacja zdrowotna, kulturalna, turystyczno-rekreacyjna czy
twórcza to tylko kilka dziedzin,
którymi się zajmuje. Ostatnio
ten zakres został poszerzony o
aktywność ekologiczną.
Na początku czerwca w porozumieniu z fundacją „Ziemia i
ludzie” UTW „Tęcza” przystąpił
do projektu „Zielona Wiedza dla
UTW. Moja planeta bez elektrośmieci”. Po szkoleniu trzebnicki uniwersytet otrzymał certyfikat „UTW przyjazny Ziemi”, a
tytuł EkoAnimatora został przyznany prezes Irenie Kahalik.
Ekologicznym projektem została objęta Trzebnica oraz 5 miejscowości z terenu gminy. Do akcji
zarząd wyznaczył 11 osób, jednak
zanim się odbyła, przeprowadzone zostały rozmowy z sołtysami.
Panie podjęły się realizacji nietypowego zadania: zbiórki elektrośmieci. Wyznaczonych do tego
celu było łącznie siedem miejsc,
a wszystko odbyło się w porozumieniu z Urzędem Miejskim oraz

Panie z UTW przez cały dzień zbierały elektrośmieci.

Mieszkańcy dostarczyli ich tak dużo, że ledwo zmieściły się do ciężarówki

Tuwimiada w Finezji
Organizatorzy wspólnego czytania zapraszają do udziału w spotkaniu poetyckim poświęconym
wspólnemu czytaniu wierszy (i
wierszyków) wielkiego polskiego poety Juliana Tuwima (1894
- 1953).
Udział w spotkaniu może być zarówno czynny (głośne czytanie
recytacja), jak i bierny (słuchanie).
Tuwimiada odbędzie się w czwartek 3 października w restauracji
Finezja na trzebnickim Rynku.
Od godz. 17 zapanowano czytanie wierszy dla dzieci, a ok. godz.
18 poezji dla nieco starszych słu-

chaczy. Osoby, które chciałyby
czynnie uczestniczyć w poetyckiej imprezie, nawiązującej do

niedawnego czytania Fredry, proszone są o kontakt.
		
Wojciech Kowalski
fot. żródło: culture.pl
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mer-Gliszczyńska i Anna Marcinko.
UTW, jak na uniwersytet przystało, rozpoczyna rok akademicki
2013/2014 dokładnie 30 września.
Uroczystość rozpocznie się o godzinie 11 w sali Retro TCKiS. Będzie to jednocześnie 5-lecie istnienia UTW w Trzebnicy. Początki
jego działalności przypomni małe
podsumowanie. Z tej okazji zaplanowany jest także wykład dr Marty Kostrzyc „Współczesna kultura
popularna jako czynnik socjalizacji”, a po nim część artystyczna.
Przy tej okazji warto zaznaczyć, że
do UTW wciąż można się zapisać.
– Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy wciąż nie
mają pomysłu na siebie, a chcieliby robić coś ciekawego. Zapisać się
do nas można w czwartki w godz.
12 – 14 w sali nr 1 w TCKiS – dodaje Prezes Kahalik.
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CRAN, czyli rock po trzebnicku
PATRYCJA KRÓL

CRAN to trzebnicka grupa muzyczna założona na początku
2012 roku. Tworzą ją częściowo
muzycy doskonale znanej formacji No Pesos, ale smaku CRANowi dodają dwie różne gitary i
stojący za nimi gitarzyści. Niecały tydzień temu mogliśmy ich posłuchać podczas XXXIV Święta
Sadów, a już jutro wystąpią w Pęgowie jako gwiazda wieczoru III
Przeglądu Zespołów Muzycznych
„Pod Pęgowskim Niebem”.
Zespół powstał z inicjatywy
Piotra Zdybka (wokal), Piotra
Gorczycy (bas), Dawida Świtały (gitara el.) i Dariusza Gawora
(perkusja). Muzycy do współpracy zaprosili drugiego gitarzystę – Adriana Żaka. Decydujący
wpływ na charakter grupy miał
Dawid Świtała, na co dzień zawodowy żołnierz. Zaproponował
określoną tematykę – wojsko, żołnierze, walka. Panowie znali się
wystarczająco długo, by swoje pomysły traktować jak najbardziej
serio. Zaczęli próby w TCKiS. Już
po pierwszej wiedzieli, że to jest
to.

- Chcieliśmy stworzyć zamknięty
układ utworów opowiadających
fikcyjną historię odnoszącą się do
przeżyć ludzi pełniących służbę
w wojsku, biorących udział w misjach gdzieś na końcu świata, służąc w ten sposób naszej Ojczyźnie
– mówi Piotr Zdybek, wokalista i
autor tekstów. - Oczywiście baliśmy się wejścia w nadmuchany
patos, ale myślę, że połączenie
tej tematyki z dość dynamiczną
warstwą muzyczną daje ciekawy
efekt.
Tak jest w rzeczywistości. CRAN
to nie odgrzewane kotlety. To
twórczość podyktowana pamięcią o przeszłości, w której czuć
lekki powiew historii i o ile ktoś
znajduje jeszcze nutkę wzniosłości, to jest to jak najbardziej na
miejscu. CRAN znakomicie wypełnia miejsce przeznaczone na
pieśń żołnierską, z mocną sekcją rytmiczną (Dariusz Gawor
i Piotr Gorczyca) i świetnymi,
rockowymi riffami (Adrian Żak
i Dawid Świtała). Wszystko to
stanowi znakomite tło dla autorskiej, często przejmującej i zawsze
znakomicie wyśpiewanej warstwy lirycznej, której autorem jest
Piotr Zdybek. Sumą tych elemen-

tów jest powalający efekt, który
może wywołać dreszcze u niejednego słuchacza. Ten, kto już miał
przyjemność być na ich koncercie
wie, o czym piszę.

jednocześnie kilka informacji
dotyczących ich pierwszego albumu – Płyta, którą mamy nadzieję
wydać wkrótce, będzie o pewnym
podmiocie lirycznym, który miał

- Uwielbiam emocje, jakie panują
na próbach, możliwość uzyskania
wspólnej zespołowej pulsacji - to
uczucie to najlepsza nagroda dla
każdego z nas. To samo będziemy się starali oczywiście przekazać publiczności na naszych
koncertach – mówi Adrian Żak,
gitarzysta CRANu zdradzając

burzliwą młodość. To ktoś, kto
wychował się na blokowisku, po
czym trafił do wojska i tam jego
światopogląd i podejście do życia
uległo zmianie – dodaje.
Aktualnie muzycy zakończyli nagrywanie demo, na którym
znalazło się 5 utworów. Album

Wyspa kolorem malowana
EDYTA BĄK

Na przełomie lipca i sierpnia
trzebnickie dzieci miały możliwość spędzenia wolnego czasu na
wyspie w okolicy Trzebnickiego
Parku Zdrój. Słoneczne przedpołudnia upłynęły dzieciom na
twórczej pracy z pędzlem i farbą. Plener zaowocował pięknymi
pracami, które zostały wystawiane na powakacyjnym wernisażu
w Trzebnickim Centrum Kultury
i Sportu.
Właśnie zajęcia na wyspie
były okazją pokazania młodym
ludziom, że wyobraźnia nie ma
żadnych ograniczeń. Wystarczy umiejętność przypomnienia
lub wytworzenia w umyśle różnych bodźców, które są odbie-

rane przez zmysły: zapachów,
smaków, wrażeń dotykowych,
dźwięków czy obrazów. Uczestnicy warsztatów mieli okazję podczas wyprawy do trzebnickiego
lasu bukowego wyostrzyć swoje
zmysły na te wszystkie bodźce.
Panie prowadzące zajęcia - Łucja
Kołodziejczyk i Jolanta Hercuń,
umiejętnie naprowadzały dzieci i
wyczulały dzieci na kolory i otaczającą ich przyrodę.
Każde dziecko, jak profesjonalny malarz w ciszy i skupieniu
malowało farbami swój obraz.
Pod czujnym okiem instruktorek i wpływem ich cennych rad,
dzieci tworzyły bardzo ciekawe
narracje malarskie. Już na wyspie powstał mały wernisaż, na
którym rodzice mogli podziwiać

prace swoich pociech. Co ciekawe opiekunowie chętnie uczestniczyli w zajęciach plenerowych
wraz ze swoimi dziećmi. Wielu
rodziców deklarowało kontynuacje i uczestnictwo dzieci w zajęciach plastycznych w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu.
Właśnie ruszyły w TCKiS
nieodpłatne zajęcia plastyczne
dla dzieci w różnym wieku. Dynamicznie działające pracownie
pani Łucji i Joli są ciekawą formą
edukacji, ale odmienną od lekcji
szkolnych i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Każde
chętne dziecko może przyjść do
pracowni i spróbować swoich sił
w malarstwie.
O tym, jak bardzo mamy zdolną
młodzież świadczy wyróżnienie

długogrający, choć jeszcze jest w
planach, ma już swoją nazwę.
- Medevac to bezpośrednie nawiązanie do naszej muzyki i
wojskowego charakteru. Termin
„medical evacuation” oznacza
ewakuację rannych z pola walki
bądź miejsca katastrofy. Może
mieć też wiele innych znaczeń –
wszystko zależy od interpretacji
słuchaczy – dodaje wokalista. –
Osobiście uważam, że w polskich
mediach bardzo mało mówi się
o problemach naszej armii a w
szczególności problemach żołnierzy i weteranów. Chciałbym
bardzo, aby nasza muzyka była
maleńkim wkładem w propagowanie tych tematów – zaznacza.
CRANu na pewno warto posłuchać – najlepiej ze zrozumieniem.
To niebanalna muzyka i teksty na
naprawdę wysokim poziomie artystycznym. Kto chce się przekonać na własnej skórze jak brzmi
dobry rock w trzebnickim wydaniu, ma zaproszenie od członków zespołu na ich koncert, który
odbędzie się już jutro (sobota)
na boisku gminnym w Pęgowie.
CRAN wystąpi ok. 18.

mieszkanki Trzebnicy Mai
Dinh Tien w konkursie
„Namaluj mi historię”,
pod hasłem „Odbuduj Wrocław”.
Prace
miały
prz edstaw iać
autorską wizję ucznia, na
temat znanego lub mniej
znanego budynku, czy
elementu architektonicznego Wrocławia. Temat ten
miał
zachęcić
dzieci do zainteresowania się procesem odbudowy miasta

Mały wernisaż na wyspie.

po II wojnie światowej oraz zaciekawić ich bogatą wrocławską
architekturą. Jak poinformowała komisja konkursu, „była to
przełomowa edycja w historii
konkursu”, wpłynęło około 400
autorskich wizji, o niezwykle wysokim poziomie i pomysłowości
młodych artystów - „w tym roku
nie było słabych prac”.
Uroczyste rozdanie nagród,
odbyło się 21 czerwca w Sali Konferencyjnej Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Mai odebrała wyróżnienie za nowatorską interpretację wrocławskiej Wieży Ciśnień. Jak autorka
pracy mówi – Szukałam fajnej
budowli we Wrocławiu, spodobała mi się Wieża Ciśnień. Naszkicowałam ją ołówkiem, bo ta technika bardziej mnie interesuje.
Budynek wydawał mi się bardzo
smutny, w otworach wieży umieściłam obrazy, które ożywiły całą
budowlę. Nową koncepcję wieży
narysowałam w ciągu dwóch dni.
Bardzo lubię szkicować i chciałabym bardzo w tym kierunku
uczyć się dalej - powiedziała.
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Najmłodsi pielęgnują pamięć o wybitnych przodkach

W piątek, 20 września, w sali kinowej Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Uczniowie placówek oświatowych Gminy Trzebnica zebrali się, by kultywować pamięć przodków, którzy swoim imieniem patronują lokalnym szkołom, skwerom, zabytkom.

Dzieci z wielką powagą wcieliły się rolę lokalnych bohaterów
i patronów.

Przedszkole Publiczne
nr 1 w Trzebnicy im. Krasnala Hałabały
Prezentowana postać:
Agnieszka
Ks. Prof. Antonii KiełMoździeż
basa
dyrektor
Skład drużyny: AlekZAPO
sandra Bus, Kalina Filip,
Lena Gnyszka, Gabriela
Grzegorczyk, Łukasz Kaniewski, Maja Kleszcz, Antoni Kormański, Zuzanna Korzeniewska,
Robert Kozieras, Kajetan Król,
„Nasi
Trzebniccy Patronowie”, bo tak Wiktoria Krzak, Mateusz Kupis,
oficjalnie nazywało się piątkowe Szymon Masalski, Oliwia Paspotkanie, zostało zorganizowa- sek, Filip Prokopowicz, Karolina
ne w ramach realizacji projektu Puzio, Martyna Sobczak, Piotr
„Tożsamość Kulturowa Dolne- Stępień, Jakub Świderski, Rafał
go Śląska. Unia wielu kultur”. Warzecha, Natalia Wolar, Jakub
Udział w pierwszej edycji impre- Zając, Maja Zawadzka, Patrycja
zy wzięło siedem szkół z Gminy Zgóra. Przygotowanie zespołu
Trzebnica oraz dwa przedszkola: - Małgorzata Wcisło, Lucyna WiPrzedszkole nr 1, Przedszkole śniewska, Jadwiga Gręda.
nr 2, Szkoła Podstawowa nr 2,
Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Przedszkole nr 2
Podstawowa w Masłowie, Szkoła im. Polskiej Niezapominajki
Podstawowa w Boleścinie, Szkoła Prezentowana postać:
Podstawowa w Kuźniczysku, Ze- Święty Piotr
spół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim
Skład drużyny: Błażej Leszoraz Gimnazjum nr 1.
czyński, Kajetan Czapla, AdrianKażda z zaproszonych pla- na Szczuplak, Emilia Wilk, Ancówek wylosowała jedną z dzie- tonina Kruszona, Miłosz Herka,
więciu postaci znaczących dla Paweł Moskwa, Dominika Drab,
Trzebnicy i na podstawie jej ży- Maja Bielakowska, Aleksandra
cia, miała za zadanie stworzyć Świderska. Opiekun - Barbara
w sposób czytelny i kreatywny Mołoń.
scenkę, przedstawiającą własne
spojrzenie na daną postać, jej za- Szkoła Podstawowa w Boleścinie
sługi i rolę, jaką odegrała w histo- Prezentowana postać:
rii naszej Małej Ojczyzny. Galę Henryk Brodaty
poprowadziły wspólnie: DyrekSkład drużyny: Michnicka
tor ZAPO Agnieszka Moździerz Marika, Świdziński Dominik,
oraz Leontyna Gągało i Barbara Modelska Wiktoria , Zielezińska
Kołodziejczykowa z Towarzystwa Alicja, Przysiężny Aleksander,
Miłośników Ziemi Trzebnickiej. Czerwiński Jakub, Zemlik KlauLicznie zebraną widownię przy- dia, Jasiński Damian, Brzezińska
witał Burmistrz Marek Długozi- Natalia, Zemlik Dominik, Januma, który w swym krótkim prze- siewicz Karolina, Krzywicka Zomówieniu podkreślał znaczenie fia, Woźniak Paweł, Sokołowski
pamięci o naszej historii i kulty- Wojciech, Jasik Jarosław, Legierwowaniu jej wśród młodzieży.
ski Andrzej, Legierski Tomasz,
W spotkaniu uczestniczyła Mielnik Jakub. Opiekun - Anna
także Dyrektor Dolnośląskiego Leszczyńska – Janik
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Małgorzata Bacia, która wy- Szkoła Podstawowa w Masłowie
stępując w przerwie gali, podzię- Prezentowana postać:
kowała uczestnikom, pochwaliła Maria Leszczyńska
wysoki poziom prezentowanych
Skład drużyny: Bartela Huscen i doceniła pionierską inicjatywę Gminy Trzebnica, która bert; Bąk Natalia; Białek Sylwia;
jako pierwsza zgłosiła swój akces Durasiewicz Jakub; Franczak
do organizacji tej imprezy. O tło Kacper; Lisowska Aleksandra;
muzyczne podczas całego wy- Sulikowski Paweł; Tyczka Sylwia;
darzenia zadbał zespół The Qu- Piekarska Anna. Opiekun – Jadwiga Cierpiał.
atroo.

Lista uczestników i prezentowanych przez nich postaci:

Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku
Prezentowana postać:
Św. Jadwiga

Skład drużyny: Magdalena
Lipień, Monika Lipień, Daria
Szymczyk, Alicja Wojtaś, Natalia Żelasko, Piotr Ziemba, Maciej
Wojciów, Marcel Baura, Borys
Lewicki, Miłosz Sip, Jakub Gaweł.
Opiekun - Urszula Borowa.
Szkoły Podstawowej nr 2
w Trzebnicy
Prezentowana postać:
Piotr Włostowic
Skłąd drużyny: Krzysztof Nurek, Dawid Opałka, Paweł Michalak, Angelika Kraska, Filip Gajski,
Kay Czułek , Oliwier Olejniarz,

Piątkowe spotkanie było niezwykłe. Dzieci bardzo mocno przygotowały
się do występu, a publiczność dopisała.

Szkoła Podstawowa nr 3
w Trzebnicy
Prezentowana postać:

Siostra Hilga Brzoska

Skład drużyny: Anna Bochenek, Aleksandra Piech, Lilianna
Saternus, Kornel Krzak, Kornel
Krawiec, Natalia Mamzer, Piotr
Jankowski, Eryk Śródka, Barbara
Kloczkowska, Jagoda Błaszczyk;
Magdalena Puzio; Weronika Bogucka.
Zespół Szkół: Gimnazjum i Szkoła
Podstawowa w Ujeźdźcu Wielkim
Prezentowana postać:

Stelmach; Dawid Gołębowski;
Mariusz Korcz; Natalia Nakonieczna; Paulina Pełka; Mateusz
Garncarek; Barbara Kawiorowska; Klaudia Bury; Justyna Okońska; Anna Korcz. O p i e k u n k i
- Anna Jurczak, Katarzyna Wojtalik.
Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy
Prezentowana postać:

Henryk Pobożny

Skład drużyny: Adrian Żebrowski, Krystian Libigocki,
Piotr Szewczyk, Krzysztof Gerałtowski, Izabela Piskorek, Pa-

Dopisali rodzice, dziadkowie, mieszkańcy miasta oraz włodarze gminy Trzebnica.

Kamila Sobkowiak, Anastazja
Nowak, Zuzanna Kumor, Wiktoria Dumka, Zofia Idzik, Michał
Wróblewski, Jakub Marcjoniak.
Opiekunki: Justyna Majcher, Jolanta Szymczyk.

apel
Szanowni Państwo!

ks. Dz. Wawrzynie Bochenek SDS

Skład drużyny: Anna Zaręba; Michał Gajda; Patrycja Smaczyńska; Marta Reptak; Kacper
Stelmach; Wiktoria Nalepa; Anita Wojciechowska; Aleksandra

weł Cabanek, Paweł Lipień, Daria
Chmielewska. Opienki: Monika Budziak-Mielnik, Katarzyna
Bahryn-Kamińska.
Sebastian Hawryliszyn

Apel do darczyńców
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 (więcej na naszej stronie
www.wtztrzebnica.pl ).
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
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Osoby, które nadeślą lub
dostarczą osobiście do redakcji (TCKiS ul. Prusicka 12) rozwiązaną krzyżówkę wraz z załączonym
kuponem, wezmą udział
w losowaniu nagrody
w wysokości 50 zł. Dodatkowo otrzymają kosmetyk
ufundowany przez Drogerię NIKA. Do odebrania
w salonie przy ul. Daszyńskiego.

Rozwiązanie

z numeru 13
Nagrodę w wysokości 50 zł
za rozwiązanie krzyżówki
otrzymuje:

Aleksandra Hady
Nagroda do odebrania
w sekretariacie TCKiS.

KUPON KRZYŻÓWKOWY
dwutygodnika NR 14(37)

imię i nazwisko

telefon

Serdeczne podziękowania
dla Pani Haliny Saternus
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
Lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma,
Lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Podziękowania
Dziękuję burmistrzowi gminy Trzebnica
Markowi Długozimie za współpracę
i pomoc w realizacji przedsięwzięcia
jakim była adaptacja kuchni w świetlicy
wiejskiej w Szczytkowicach.
Dziękuję także proboszczowi
Jerzemu Olszówce za przekazanie na ten cel
pomieszczenia oraz mieszkańcom,
którzy zaangażowali się w realizację
tej inwestycji.
Sołtys Szczytkowic
Marta Piasecka

(Jan Paweł II)
Droga Pani Dyrektor!
Wszyscy pracownicy naszego przedszkola pragną podziękować
Pani za wieloletnie zaangażowanie na rzecz edukacji i wychowania. Przez wiele lat kierowała Pani naszym przedszkolem, a będąc jej dyrektorem podejmowała wiele trudnych decyzji. To dzięki
Pani nasze przedszkole jest odnowione i nowocześnie wyposażone, jest po prostu wspaniałe i piękne.
Dziękujemy za każdy dzień spędzony z nami, chociaż czasami
nie było łatwo. Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość, za to,
że pomagała nam Pani w trudnych chwilach.
Chcemy podziękować za uśmiech, za dobre słowo, za wiedzę.Bardzo dziękujemy za mądre i ciekawe sugestie, opinie oraz cenne
uwagi.
Wszystko to niech splata się w piękne wspomnienia, które
będą towarzyszyć Pani na zasłużonej emeryturze. Życzymy, aby
wszystkie plany i marzenia odkładane na później spełniły się właśnie teraz, aby nie opuszczał Pani dobry humor, aby znalazła
Pani czas dla siebie, na realizację swoich pasji.
Dziękujemy!
Pracownicy przedszkola
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Śladami Agnieszki Radwańskiej
PATRYCJA KRÓL

W przyszłym miesiącu Kamila
Ostrowska z Borkowic będzie
obchodziła swoje 8 urodziny.
Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Kamila w
tak młodym wieku ma na swoim
koncie wiele sukcesów sportowych.
Od 4 lat jej największą pasją

jest tenis ziemny. Początkowo
zajęcia na które chodziła Kamila
przypominały raczej zabawę, ale
z czasem trener Łukasz Privsek
zaczął wprowadzać do niej elementy prawdziwej gry. Sposób
prowadzenia przez niego zajęć
bardzo przypadł do gustu młodej
tenisistce. Z niecierpliwością wyczekiwała kolejnych treningów.
Kamila wspinała się po szczeblach tenisa, zgłębiając tajniki gry

pod okiem różnych instruktorów.
Obecnie trenuje w Dolnośląskiej
Akademii Tenisa oraz w klubie
LOB-DAT zrzeszającym niepełnosprawnych sportowców. Jej
aktualnym trenerem jest Łukasz
Świst, a treningi ma 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny.
- Pasja córki to dla mnie niemałe wyrzeczenie, ponieważ pracuję we Wrocławiu, Kamila uczy
się w Obornikach Śląskich, do-

wożę ją w jeszcze inne miejsce, a
mieszkamy w Borkowicach. Choć
bywa ciężko, to jakoś dajemy sobie radę – mówi pan Rafał, ojciec
Kamili.
Sukcesy córki są powodem do
dumy dla najbliższych, ale Kamila świetnie radzi sobie nie tylko
na korcie. Dużą radość sprawia
jej recytowanie wierszy. Ostatnio zajęła II miejsce w szkolnym
konkursie, pokonując uczniów ze
starszych klas. Treningi i udział
w turniejach w żaden sposób nie
wpływają na frekwencję w szkole, a uczy się w SP nr 3 w Obornikach Śląskich. Mimo młodego
wieku i drobnej postury Kamila osiągnęła już kilka sukcesów
sportowych. Uczestniczyła w Mistrzostwach Polski, zajęła też VIII
miejsce w
tur-

Największą pasją Kamili jest tenis ziemny. Poświęca mu cały swój wolny czas.

nieju Golden 4 Masters organizowanym pod patronatem
Wicemarszałka
Województwa
Dolnośląskiego Radosława Mołonia. Otrzymała także puchar dla
najmłodszej uczestniczki w tym
turnieju. Kamili brakuje jednak
towarzystwa, z którym mogłaby
trenować i współzawodniczyć.
- W Trzebnicy widać duży potencjał, miasto wyraźnie stoi sportem, ale niestety brakuje chętnych
na tenisa, zwłaszcza najmłodszych. W tej chwili nie ma możliwości utworzenia grupy, z którą
mogłaby ćwiczyć Kamila – mówi
pan Rafał. – Może wkrótce to się
zmieni – dodaje z nadzieją ojciec
młodej tenisistki.
Teraz Kamila skazana jest na
lekcje indywidualne, ale brak rywalizacji nadrabia w weekendy,
biorąc udział w różnych zawodach
regionalnych i ogólnopolskich.
Aktualnie młodziutka tenisistka
przygotowuje się do Mistrzostw
Dolnego Śląska w Karpaczu w
dniach 28-30.09.2013. Wielkim
plusem sportsmenki jest to, że w
przeciwieństwie do wielu swoich rówieśników, nie ma ona
słomianego zapału. Gdy
się czegoś podejmie,
to realizuje plan do
końca. Nie narzeka
na brak czasu czy
zmęczenie, choć
w tak młodym
wieku mogłaby z
pewnością chcieć
spędzać go więcej na zabawie z
rówieśnikami czy
mniej wyczerpujących
fizycznie
zajęciach. Kamila
jednak z uporem maniaka dąży do poziomu
swoich ulubieńców –
Agnieszki Radwańskiej czy
Marii Szarapowej. Z takim samozaparciem z pewnością zajdzie
daleko.

Nocna wędrówka szlakiem zabytków
PATRYCJA KRÓL

W tym roku już po raz 21
obchodziliśmy Dni Kultury
Chrześcijańskiej. Ideę tę zapoczątkował ś.p. ksiądz Antoni Kiełbasa. Jak co roku, bylo
ciekawie. Najwięcej entuzjazmu
wzbudziły piątkowe propozycje
organizatorów.
Podczas nocnej wędrówki szlakami zabytków
Trzebnicy można było
zobaczyć cmentarz z lat
1945-46. Usytuowany za
klasztorem wzdłuż ul.
Jana Pawła II jest miejscem pochówku kilkudziesięciu ofiar epidemii chorób zakaźnych.
Punktem
programu
było również zwiedzanie
ogrodów klasztornych, jak
i samego budynku. Mimo
deszczu, który mógł zniechęcić nawet największych miłośników historii, było naprawdę
sporo chętnych. Szczególnym
zainteresowaniem zwiedzający
darzyli muzeum, które od kilku
lat prowadzą siostry Boromeuszki. Zakonnicom udało się zebrać
naprawdę niebywałe rzeczy: stare
maszyny do pisania czy szycia,
instrumenty muzyczne, porce-

lanę, meble, obrazy, dewocjonalia… Wśród eksponatów znalazł
się nawet fragment autentycznego
płaszcza św. Jadwigi. Zwiedzających oprowadzała s. Olimpia, ale
chętnych do obejrzenia wystawy
było tak
wielu, że
t o
z

po tym miejscu był brat Marcin
Wojtczak. Zapowiedział już, że w
przyszłym roku poznamy wszystkie szczegóły prezbiterium. Na
sobotę, 14 września, zaplanowana była VII Piesza Pielgrzymka
Dużą Ścieżką św. Jadwigi. Na

Chrześcijańskiej zakończyły się
w niedzielę. Tradycją jest występ
przedszkolaków. O godz. 17 dzieci z Przedszkola nr 1 przedstawiły
program artystyczny pod nazwą
„Błogosławiony Jan Paweł II”,
ku radości dumnych rodziców i

Siostra
Olimpia

p e wnością
t r z e b a
będzie powtórzyć. Po muzeum
przyszedł czas na prezentację
obrazów „Uczynki miłosierdzia”
autorstwa Josepha Führicha.
Zwieńczeniem wieczoru było
nocne zwiedzanie nawy głównej bazyliki. Przewodnikiem

Siostra oprowadza zainteresowanych po muzeum w klasztorze sióstr Boromeuszek.

szczęście, pomimo niesprzyjającej pogody, tego dnia frekwencja
również dopisała. W porywach
w pielgrzymce uczestniczyło nawet kilkaset osób. Dni Kultury

dziadków.
Mimo naprawdę ciekawego programu zainteresowanie Dniami
Kultury Chrześcijańskiej jest z

roku na rok coraz słabsze, szczególnie w pierwszych dniach. Nie
wiadomo z czego to wynika. Czasami powodem może być niezbyt
ciekawa aura, tak jak to się stało w
tym roku. Ale problem może leżeć w nas samych. Może za mało
interesujemy się tym, co skrywają perełki naszego miasta? Niegdyś muzeum kultu św. Jadwigi
odwiedzały wycieczki szkolne,
teraz brakuje chętnych i możliwości. Chociaż mówią, że chcieć,
to móc.
- To jest taki paradoks, że
trzebniczanie nie znają zabytków
i skarbów Trzebnicy – mówi ks.
proboszcz Jerzy Olszówka.
– Szkoda, że działamy trochę
zgodnie z powiedzeniem „cudze
chwalicie, swego nie znacie”. Jednocześnie pragnę wyrazić radość
z obecności tych, którzy uczestniczyli w obchodach Dni Kultury
Chrześcijańskiej, a także przyczynili się do ich zorganizowania.
Mam nadzieję, że za rok będzie
jeszcze lepiej – dodał ks. Olszówka.
Tegoroczne
Dni
Kultury
Chrześcijańskiej organizowała
Gmina Trzebnica, Towarzystwo
Miłośników Ziemi Trzebnickiej
oraz parafia pw. św. Bartłomieja
Ap. i św. Jadwigi i zgromadzenie
sióstr Boromeuszek w Trzebnicy.
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Ze skarbca kulturowego
Gm i ny Tr z ebn ic a

Dziedzictwo kulturowe

właścicieli majątku w Głuchowie
Górnym.
Głuchów był również siedzibą parafii. Kościół istniał tu już
w 1376 r. i należał do archiprezbitariatu trzebnickiego. W czasie reformacji świątynię przejęli
ewangelicy i w 1568 r. erygowali
przy niej parafię. W następnym
następnie wieś odziedziczył Jan roku drewniany kościół zastąLEONTYNA GĄGAŁO
Fryderyk von Kassel (zm. po 1717 piono nowym. W 1706 r. świąr.), który miał czterech synów i tynię rozbudowano. W latach
siedem córek. Kolejne informacje 1766 i 1845 przeprowadzono jej
o dziedzicach tej wioski pocho- remont, a po pożarze w 1853 r.,
O prehistorycznych dziejach tej dzą z XIX w. W 1845 r. majątkiem wzniesiono nowy kościół, który
wsi mówią nieliczne ślady osad- zarządzała Gottloba Adolpha von w 1913 r. odnowiono. Wtedy też,
nictwa z epoki paleolitu i neolitu Kessel. Spadek po niej otrzyma- obok kościoła postawiono kaplicę
oraz relikty osady średniowiecz- ła Hedwig von Kassel. W 1858 przedpogrzebową. Obecnie, ww.
nej. Etymologia nazwy tej wsi nie r. dobra odziedziczył porucznik kościół jest kościołem katolicjest dokładnie znana. Przyjmuje Albrecht von Kessel. Jego spadko- kim pw. Podwyższenia Krzyża.
się, że pochodzi od przymiot- biercą został rotmistrz Kurt von W 1856 r. ewangelicy zbudowali
nika „głuchy” określającego to- Kassel, a w roku 1921r. posiadło- również plebanię, odnowioną w
pograficzne właściwości terenu, ści przejął porucznik Friedrich 1913 r. Przed 1848 r. założyli taklub od imienia założyciela osa- von Kassel (1896-1975), ostatni że, przy drodze na zachód od wsi,
dy – Głucha. Nazwa jej pojawiła właściciel Głuchowa Górnego. nowy cmentarz. Dawny istniał
się źródłach od XIII w. i została Od 1930 r. współwłaścicielem przy kościele.
zapisana jako: Gluchowo (1218), majątku był bank z Wrocławia.
We wsi był również sierociGluchow (1283), Gluchovo (1376),
niec i dom dla wdów połączoNa
uwagę
zasługują
także
Glauchow (1413), Glauchaw
krewni Friedricha: urodzona ny ze szkołą przygotowującą do
w
Głucho- uniwersyteckich studiów. Była to
wie Górnym jedyna taka placówka na Śląsku.
Crodel (1897- Powstała z inicjatywy pastora
1967) znana Nitschkego. Działała w latach
malarka i rę- 1718-1722. Sierociniec i szkoła
kod ziel nicz- zostały zamknięte z rozkazu ceka niemiec- sarza Karola VI, a budynek po tej
ka,
siostra placówce, w 1727 r. przeznaczono
Kurta
von na schronisko dla przyjezdnych.
Kassel, ojca W 1853 r. dom ten spłonął. WteF r i e d r i c h a dy mieszkańcy wznieśli nowy
oraz Albrecht obiekt pod patronatem kościoła
von
Kassel i utworzyli w nim zakład opieki
(19 02-1976), dla chłopców, „Knaben-Retlunmłodszy brat gshaus”. Poza tym we wsi była
Głuchów Górny. Litografia z 1901 r.: Szkoła, pałac, poczta, go- Friedricha, w
jeszcze szkoła i poczta.
spoda, cegielnia parowa, kościół i plebania.
czasie II wojWieś posiadała także obiekty
ny
światowej
przemysłowe:
2 wiatraki, cegiel(1424), Glawche (1429) i Ober Glauche od 1753 do 1945 r., obecnie dyplomata i radca przy Stolicy nię, później także parową, gorzelApostolskiej, po wojnie polityk, nię, browar, prasę olejową, mleGłuchów Górny.
uznawany za prekursora wschod- czarnię i karczmę.
Głuchów był własnością ksią- niej polityki Willego Brandta.
Głuchów Górny był wsią rozległą.
żęca. W 1283 r., książę wrocławPierwsza siedziba rodziny von Po przekształceniach stał się osaski Henryk IV Probus, przeniósł
wieś z prawa polskiego na prawo Kassel – pochodzący z XVI w. dą wielodrożnicową. Po pożarze
wsi w 1853 r.,
niemieckie. Powstało wtedy soktórej odbułectwo i założono folwark ksiądowa trwała
żęcy, który liczył 3 łany. W tym
cztery
lata,
też roku książę nadał ten folwark
osada liczyła
i pozostałe dobra należące do
307
mieszGłuchowa dworzaninowi Wenkańców, któceslausowi w zamian za jego wieś
rzy żyli w 41
Bukowina. Włości te rządziły się
domostwach.
prawem polskim. Z czasem poByli to główdzielono je na dwie części, w któnie, podobnie
rych założono dwa folwarki. Przy
jak w XVIII
dolnym folwarku wyodrębniła
w.,
zagrodsię druga wieś, którą od tego czanicy (ponad
su nazywano Głuchów Mały lub
20.) oraz kilku
Dolny, a pozostała, główna część
wsi została nazwana Głuchowem Głuchów Górny. Litografia z 1905 r.: Plebania i kościół, szkoła, kmieci. Sytuacja ta uległa
Górnym. Początkowo dobra w zakład dla chłopców, poczta, pałac.
niewielk iej
Głuchowie – do wymarcia Piastów z linii oleśnickiej w 1492 r. dwór konstrukcji szachulcowej zmianie w I połowie XX w. W
– nadawane były jako lenno. Póź- – została rozebrana w połowie 1908 r. w 45 zagrodach mieszkało
niej przeszły w ręce prywatne, ale XIX w. Około 1864 r. porucznik 325 mieszkańców, a w 1941 r. było
właściciele wsi – do połowy XVII Albrecht von Kessel w jej miej- ich już 449. W sumie gospodaw. – często się zmieniali. Głu- scu wzniósł neoklasycystyczną rowali oni na 139 ha ziemi. Brak
chów Górny należał m.in. do ro- rezydencję, przebudowaną w licznej warstwy kmieci, spradziny: Solkowski (2 poł. XV w.), v. początkach XX w. Do rezyden- wił, że chłopi byli ekonomicznie
Luckaw (1505), v. Lessem (1524), cji przylegał park krajobrazowy, zależni od właściciela majątku.
Petzke (1530), Wurra (1547), Frie- który urządzano dalej w latach W tym okresie, tj. w 1937 r. podrich v. Kottwitz (1569), Wacław 1870-1940. W 1864 r. zburzono wierzchnia dóbr rodu von Kassel
v. Grunauer, burgrabia Oleśnicy również stary folwark i założono w Głuchowie Górnym wynosiła
i wreszcie, w 1646 r. właścicielem nowy, na nowym miejscu. Nowa 493,73 ha, w tym 351,69 ha pól
wioski został Wolf Krzysztof von folwarczna zabudowa, która po- uprawnych, 5,9 ha łąk, 45,25 ha
Kassel, marszałek dworu księ- wstawała w latach 1870-1900 była pastwisk, 41,83 ha lasów, 10,12 ha
cia oleśnickiego. W rękach jego bardzo okazała. Jak chce legenda, parku i ogrodu i 0,32 ha stawów.
potomków dobra w Głuchowie w ścianę jednego z budynków W dobrach tych było zatrudnioGórnym pozostały aż do 1945 wmurowano śmigło pochodzą- nych około 200 pracowników. Po
roku, czyli przez 300 lat. Po nim ce prawdopodobnie z myśliwca zakończeniu drugiej wojny świadziedzicem Głuchowa został jego Messerschmitt Bf109 E, w którym towej majątek ten przejęło pańtrzeci syn, Krzysztof Wilhelm, 2 września 1939 r. rozbił się syn stwo polskie.

Małych Ojczyzn

Gminy Trzebnica ----------------------Głuchów Górny

Brzyków

klasztoru trzebnickiego – wnuczki księcia Henryka Pobożnego
Ślady pobytu człowieka na te- – został lokowany na prawie nierenie Brzykowa są bardzo bogate mieckim na wzór Środy Śląskiej.
i sięgają odległych czasów prehi- Zasadźcą (lokatorem) był rycerz
storycznych. Znaleziska arche- Bogusco, który w imieniu klaszologiczne wskazują, że istniało tu toru zajął się organizacją wsi na
osadnictwo w epoce neolitycznej nowym prawie. Jego wynagrodzeniem był
d z ie d z ic z ny
urząd sołtysa
we wsi, prawo
do posiadania młynów,
stawów
itp.
oraz pobieranie części
opłat
sądowych i części
płaconych
czynszów. We
istniała
Brzyków. Litografia z 1906 r.: Gospoda, siedziba miejscowej wsi
też ława wiejpolicji, kuźnia, siedziba sołtysa gminy.
ska,
której
przewodniczył
sołtys.
Zasadźca
i w epoce brązu. Archeolodzy odkryli również ślady osady kultury był pośrednikiem między klaszprzedłużyckiej i kultury łużyc- torem, a mieszkańcami wioski.
kiej, kultury pomorskiej i kultu- Dziesięcinę wieś przekazywała
ry przeworskiej. Wskazują na to kościołowi św. Piotra w Trzebnim.in. ówczesne pochówki: cmen- cy. W 1348 r. swoje uposażenie w
tarzyska szkieletowe, ciałopalne i tej wsi miał także Jesco, klasztorgroby skrzynkowe. Odkryto tak- ny dzwonnik.
Urbarz Trzebnicki z 1410 r.
że pozostałości osadnictwa wcze(spis majątku klasztornego i posnośredniowiecznego.
Nazwa wsi wywodzi się praw- winności jego poddanych) podaje,
dopodobnie od imienia Brus, że ośmiu gospodarzy z Brzykowa
Borusław. Chociaż to stara wieś, za użytkowanie ziemi klasztorto nazwę jej notują źródła dopie- nej płaciło opactwu czynsz oraz
ro od początku XIII w: cireuitus każdy z nich musiał co roku daBrictii (1203), Bricov (1204), villa wać cysterkom: 6 kurczaków, dwa
Johanuis Briccii (1235), Brzicze- sery i dwa jajka, 10 miar owsa, 6
wo (1236), Brisovo (1266), Britzen snopów pobitych, zgniecionych
(1740) do 1945 r., potem Bzyków, konopi (wymędlonych) i 3 wozy
drewna. W 1419 r. Bolka, ówczea obecnie Brzyków.
sna ksieni konwentu, wykupiła od
Jest to bardzo stara wieś. Ist- Konrada V Kąckiego wyższe praniała już w XII w. Jej zalążek sta- wa sądownicze, które dotychczas
nowiła kolonia leśna, której ów- były w rękach książąt oleśnickich.
cześni mieszkańcy zajmowali się
Mieszkańcy wsi należeli do
głównie bartnictwem. Wieś, pierparafii
św. Piotra w Trzebnicy. Po
wotnie własność rycerska, z czasem została podzielona na dwie reformacji większość z nich przeczęści. W 1203 r., książę Henryk szła na luteranizm i została przyI Brodaty, organizując podstawy łączona do ewangelickiej parafii
bytu swojej fundacji trzebnickiej, w Pawłowie, natomiast katolicy
kupił również dobra dwóch ów- uczęszczali do kościoła klasztorczesnych właścicieli Brzykowa – nego w Trzebnicy. Na początku
Johana syna Brictiusa i Nicolasa XX w. protestanci postawili we
syna Grzegorza – i po scaleniu wsi kaplicę ewangelicką (obecnie
majątków nadał całą wioskę cy- remiza strażacka).
Po sekularyzacji klasztoru,
sterkom w Trzebnicy. A zatem
gospodarstwa
Brzyków w swoich wczesnych oczynszowane
dziejach był własnością rycerską, chłopskie zależne były tylko od
potem krótko książęcą i wreszcie skarbu państwa.
najdłużej, bo do 1810 r., własnoWieś miała charakter ulicówki,
ścią klasztorną. Nicolas syn Grze- pośrodku której był plac z owalgorza nabył potem Machnice, nym stawem. We wsi był wiatrak,
wieś koło Wysokiego Kościoła.
młyn wodny, kuźnia i gospoda.
Około 1915 r. do Brzykowa dotarła energia elektryczna. W wsi było
35 zagród, w których żyło średnio
200 mieszkańców. Ilość budynków wzrosła dopiero pod koniec
I połowy XX w. W 1938 r. było ich
52, a wieś liczyła 193 osoby. Domy
były jednokondygnacyjne stawiane z cegły. Sołectwem zarządzał
sołtys, a porządku we wsi pilnowała lokalna policja.
Dzieje przedwojennego Będkowa, Koczurek, Głuchowa Górnego i Brzykowa zostały przerwane w 1945 r. Wówczas wioski
te wraz z Dolnym Śląskiem – z
wyroku historii – wróciły do Macierzy. Zasiedlili je polscy osadniBrzyków. Dawna kaplica, obecnie recy, którzy przybyli tu z centralnej
miza OSP.
Polski, z Kresów Wschodnich, z
Bukowiny i emigracji. Teraz oni
Brzyków, początkowo wioska i ich potomkowie dopisują dalszy
na prawie polskim, 11 listopada ciąg historii swoich Małych Oj1295 r. decyzją Eufrozyny, ksieni czyzn.
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XXI Dni Kultury Chrześcijańskiej w Trzebnicy
W dniach 8-15 września 2013
r. odbyły się XXI Dni Kultury
Chrześcijańskiej w Trzebnicy pod
hasłem: „Świadkowie wiary”. Organizatorami byli: Gmina Trzebnica, Parafia pw. św. Bartłomieja
Ap. i św. Jadwigi, Kongregacja
Sióstr Miłosierdzia św. Karola
Boromeusza i Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej. Organizację XXI Dni Kultury Chrześcijańskiej sfinansowała Gmina
Trzebnica. Hasło tegorocznych
Dni nawiązuje do ogłoszonego
przez papieża Benedykta XVI
Roku Wiary, który trwa od 11. 10.
2012 do 24. 11. 2013 r. Rok Wiary
ma być zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrócenia do
Chrystusa, zwłaszcza w tym roku
każdy wierzący powinien ponownie odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej
i przemodlonej, wpatrując się w
świadectwa i postawę Świadków
Wiary. Takimi świadkami wiary,
którzy są szczególnie związani z
Trzebnicą są: św. Jadwiga Śląska i
bł. Jan Paweł II, którego patronką
dnia wyboru na Stolicę Piotrową
jest właśnie św. Jadwiga.
W niedzielę, 8 września o
godz. 11.00 w bazylice św. Jadwigi Mszą św. ks. proboszcz Jerzy
Olszówka zainaugurował XXI
Dni Kultury Chrześcijańskiej. O
godz. 12.00 w Muzeum Kultu św.
Jadwigi nastąpiło otwarcie wystawy „Świadectwa wiary w księgach”. Brat Marcin Wojtczak który przygotował wystawę, bardzo
ciekawie omówił poszczególne
eksponaty – unikalne księgi liturgiczne (ręcznie pisane, ilustrowane i drukowane), przechowywane
w zakrystii trzebnickiej bazyliki,
a pierwszy raz udostępnione publicznie. Zwiedzający poznali
wiele ciekawostek i tajemnic z
zakresu zapisów w księgach liturgicznych i religijnych. Na wystawie pokazano różne wydania
Biblii, umieszczona jest tam również bardzo gruba Księga Bractwa św. Jadwigi, które powstało w
1774 r. Cennym znaleziskiem są
dokumenty dotyczące ksień cysterek, jeden z nich (odpowiednio
zabezpieczony)
zaprezentował
brat Marcin. Jest to dokument z
2 lutego 1705 r., potwierdzający
złożenie ślubów zakonnych przez
ksienię Zofię Korycińską. Wystawa w Muzeum Kultu jest czynna
w każdą niedzielę września aż do
uroczystości ku czci Świętej Jadwigi, od godz. 9.00- do 14.00.
O godz. 16.00 w bazylice odbył
się koncert w ramach 48. Międzynarodowego Festiwalu „Wratislavia Cantans”. Usłyszeliśmy
uczestników 38. Kursu Interpretacji Muzyki Oratoryjnej i Kantatowej pod dyrekcją Andrzeja
Kosendiaka. Na repertuar złożyły
się barokowe opracowania średniowiecznej sekwencji Stabat
Mater autorstwa dwóch włoskich kompozytorów: Antonia
Marii Bononciniego i Emanuela
d’Astorgi. Piękny poemat Stabat
Mater, który opowiada o Matce
Boskiej stojącej pod krzyżem, był
przez wieki źródłem natchnienia
dla wielu kompozytorów. Tekst
Stabat Mater został napisany
przez franciszkańskiego mnicha
w trzynastym wieku. Słuchacze
w czasie koncertu mogli śledzić
na dużym ekranie przebieg kon-

certu – wyświetlane były na nim
poszczególne części utworów wykonywanych przez chór – w języku łacińskim i w tłumaczeniu na
polski. Sympatycznym akcentem
było wręczenie przez burmistrza
Trzebnicy wszystkim artystom
czerwonej róży.
W czwartek, 12 września w bazylice po Mszy św. o godz. 18.30
Leontyna Gągało wyświetliła na
ekranie prezentację multimedialną „Przybyłem zobaczyłem, Bóg
zwyciężył” – 330 rocznica Wiktorii Wiedeńskiej. Na porośbę kóla
Jana III Sobieskiego papież bł.
Innocenty XI wprowadzi w
1680 roku kult św. Jadwigi
dla całego kościoła.
Dzięki temu, że Leontynie Gągało udało się
znaleźć wiele unikalnych obrazów, dokumentów i reprodukcji
związanych z rodziną
i rodem króla Jana III
Sobieskiego i z bitwą
pod Wiedniem, mogliśmy dokładnie prześle-

której są umieszczone detale architektoniczne romańskiej świątyni uczniowie szkół trzebnickich
w strojach z epoki odegrali scenkę historyczną z udziałem księcia
Henryka Brodatego, księżnej Jadwigi i ich córki ksieni Gertrudy.
W tym roku mija 810 lat od założenia klasztoru cysterskiego, 13
stycznia 1203 r. biskup wrocławski Cyprian umieścił w Trzebnicy
konwent sióstr, które przybyły z
c y ster-

które pielęgnują już ponad 150
lat.
Rolę księcia Henryka odegrał
Maciej Kasica, uczeń III klasy LO
w Trzebnicy. Pozostałe role odegrały uczennice Gimnazjum nr 1
w Trzebnicy im. księcia Henryka
Brodatego, księżnę Jadwigę – Karolina Oksińska, ksienię Gertrudę – Asia Bernacka, oraz Julia
Robert i Monika Kruszona. Następnie wszyscy przeszli do małego cmentarza z lat 1945-1946 na
którym w tych latach pochowano
410 osób. Były to osoby zmarłe w
klasztorze, który był schronieniem dla ludzi z miasta oraz
imigrantów, większość z
nich zmarła na epidemię
tyfusu.
O godz. 19.00
uczestnicy przeszli do
klasztoru, gdzie siostra
Bernarda Janusiewicz
szczegółowo omówiła
i wyjaśniła symbolikę
i konieczność „czynienia miłosierdzia” i w
dzisiejszych czasach – na

dzić przebieg tej bitwy, poznać
wiele faktów i historycznych i
odniesień, co do tragicznej sytuacji, w jakiej się Europa znalazła. Tu ukłon w stronę ks. Piotra
Wojciechowskiego, który żeby
zachęcić wiernych do śpiewu wyszedł z inicjatywą zamontowania
ekranu, który teraz spełnia wiele
funkcji i znakomicie się sprawdza
w naszej bazylice nie tylko w czasie Mszy świętych.
W piątek, 13 września, o godz.
18.30 zaczęła się nocna wędrówka
szlakiem zabytków Trzebnicy.
Cieszy się ona co roku dużym zainteresowaniem. Mimo deszczu
w ogrodach klasztornych sióstr
Boromeuszek, pod parasolami,
zgromadziła się spora grupa widzów. Przy ścianie bazyliki, w

skiego klasztoru św. Teodora z
Bambergu. 28 kwietnia 1268 r.
zakończono budowę kaplicy św.
Jadwigi w trzebnickim kościele
cysterek, w której w następnym
roku złożono ciało Świętej. Inicjatorem jej budowy i pochowania tam św. Jadwigi była ksieni
Gertruda, a fundatorem kaplicy
był książę Władysław, wnuk św.
Jadwigi. Była to pierwsza na Śląsku gotycka budowla. Uczniowie
w dialogach przybliżyli te historyczne zdarzenia i przypomnieli,
że nasza świątynia to nekropolia
Piastów śląskich, to miejsce wyjątkowe na Śląsku, najcenniejszy
zabytek, chluba naszej piastowskiej ziemi i również to, że siostry
boromeuszki są spadkobierczyniami dziedzictwa św. Jadwigi,

przykładzie 7 obrazów „Uczynki
miłosierdzia”, autorstwa Józefa
Führicha, które wiszą w zachodnim korytarzu klasztoru. Są to
obrazy: 1. Głodnych nakarmić, 2.
Spragnionych napoić, 3. Nagich
przyodziać, 4. Podróżnych w dom
przyjąć, 5. Więźniów pocieszać, 6.
Chorych nawiedzać. 7. Umarłych
pogrzebać. Dużym przeżyciem
było zwiedzanie Muzeum Klasztornego, po którym oprowadzała
siostra Olimpia. Jest to unikalna
placówka na szlaku cysterskim,
udało się siostrom zgromadzić i
ocalić od zapomnienia wiele eksponatów – obrazów, rzeźb, dokumentów i bezcennych pamiątek
po cysterkach i boromeuszkach.
Szczególna atmosfera panowała
podczas zwiedzania klasztoru,
korytarze bowiem były oświetlo-

fot. Zenobia Kulik
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ne zniczami, w wirydarzu siostry
zapaliły pochodnie, a do uszu dochodziły dźwięki chorału gregoriańskiego.
Po zwiedzeniu muzeum wszyscy przeszli do nawy głównej
bazyliki gdzie brat Marcin szczegółowo omówił zabytki w nawie
głównej, wraz z amboną, chórem
muzycznym i obrazami ukazującymi życie św. Jadwigi, autorstwa
Leopolda Willmanna.
W sobotę, 14 września o
godz. 10.00 spod bazyliki ruszyła VII Piesza Pielgrzymka Dużą
Ścieżką Świętej Jadwigi. Mimo
deszczu i chłodu uczestniczyło
w pielgrzymce ponad 300 osób.
Młodzież szkolna pod skrzydłami opiekunów po przejściu obok
Kamieni – 1. Wiara, 2. Nadzieja,
3. Miłość-Miłosierdzie, w większości pielgrzymkę zakończyła przy 4 kamieniu medytacji
– Sprawiedliwość, w Rotundzie
Pięciu Stołów, gdzie każde dziecko dostało jabłko lub brzoskwinię z trzebnickich sadów (dar od
Antoniego Godyckiego-Ćwirko),
batonik i certyfikat uczestnictwa
w pielgrzymce podpisany przez
ks. proboszcza Jerzego Olszówkę.
Reszta uczestników pielgrzymki
ze względu na podmokły teren
Lasu Bukowego skrótami przeszła obok nowej Szkoły nr 2 do
kościółka 14 Świętych Wspomożycieli w Lesie Bukowym, gdzie
stoi kamień Skromność-Prostota,
a stamtąd do Przedszkola nr 1 w
Trzebnicy, gdzie wszyscy uczestnicy mogli się posilić bułką i parówką oraz sokiem – poczęstunek
od burmistrza Gminy Trzebnica
– Marka Długozimy. Ze względu
na deszczowa aurę w tym roku
pominięto stację przy kaplicy na
Kaplicznym Wzgórzu – Męstwo.
Następnie ulicami Obrońców Pokoju i Żołnierzy Września uczestnicy dotarli do 7 kamienia – Roztropność, stojącego przy kościele
św. Piotra i Pawła. Tam wszyscy
pozostali dostali certyfikaty.
W niedzielę, 15 września o
godz. 17.00 w bazylice dzieci z
Przedszkola nr 1 im. Krasnala
Hałabały w Trzebnicy zaprezentowały się w przedstawieniu „Bł.
Jan Paweł II”. Słuchaczami przede
wszystkim byli rodzice babcie,
dziadkowie i rodzeństwo. Dzieci, które ukazały sylwetkę Jana
Pawła II zebrały wielkie brawa.
Przypomniały najważniejsze epizody z życia przyszłego świętego,
wplatając między poszczególne
partie tekstu pieśni religijne, piosenki „Arki Noego” i wiersze bł.
Jana Pawła II. Autorką scenariusza była Julianna Michorczyk, a
podkład muzyczny przygotowała
Magdalena Marszałek. Dzieci zostały przygotowane przez Barbarę
Król i Małgorzatę Cymerman.
Mimo iż w innych miastach
obchody Dni Kultury Chrześcijańskiej cieszą się coraz mniejszą
frekwencją, to jednak w Trzebnicy w kolejny rok obchody XXI
Dni Kultury Chrześcijańskiej
zgromadziły sporą grupę mieszkańców i przyjezdnych, co jest
dowodem, że ziarno zasiane przez
wcześniejszych „siewców słowa
Bożego”, a zwłaszcza przez ich
inicjatora – ks. prof. Antoniego
Kiełbasę – przynosi plon i wywołuje potrzebę kontynuacji tego
typu obchodów.
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Zawodniczki MMKS Gaudia na podium
Za nami kolejna edycja turnieju piłki siatkowej organizowanego na terenie
naszego miasta przez Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy „Gaudia”.
Zawody odbyły się z soboty na niedzielę 14-15 września, uczestnicy
rozgrywali spotkania na dwóch salach sportowych równocześnie.
KINGA BAUMGART.

Od ponad 20 lat na terenie
Trzebnicy odbywa się doroczny
turniej piłki siatkowej organizowany przez MMKS Gaudia.
Zdaniem organizatorów jest
to świetny sposób na uczczenie Trzebnickiego Święta Sadów przy okazji popularyzując
wśród społeczności lokalnej tak
blisko związaną z naszym miastem piłkę siatkową.
Jak co roku turniej przyciągnął
sporą grupę zainteresowanych.
Udział wzięło w nim 8 zaprzyjaźnionych z trzebnickim klubem
drużyn. Zawody odbywały się
równolegle na dwóch trzebnickich salach sportowych, drużyny
zostały podzielone na dwie grupy. W grupie pierwszej znalazły
się takie kluby jak: MKS Gaudia
Trzebnica, UKS Jedynka Kluczbork, KS Rokita Brzeg Dolny
oraz MKS MOS Wrocław, pierwszej grupie przydzielona została
sala przy Powiatowym Zespole
Szkół numer 1 przy ulicy Wojska
Polskiego 17. Grupa B natomiast
swoje spotkania rozegrała na sali
sportowej. W grupie tej znalazły
się takie drużyny jak: MGLKS
Sobieski Oława, MOSM Tychy,
WKS Wieluń a także UKS Tygrysy Strzelin. Podczas turnieju
wszystkie zespoły odbyły łącznie
20 bardzo emocjonujących spotkań. Sposób ich rozgrywania był
bardzo prosty, każdy mecz rozgrywano do 2 zwycięskich setów
(każdy do
25 punktów), w
sy tuacji
r e mis u

spo-

tkanie przedłużano o tie-break
(do 15 punktów). Pierwszy dzień
turnieju odbył się w klimacie
świetnej zabawy a także zdrowej
,sportowej rywalizacji. W niedzielę przyszedł czas na najważniejsze a zarazem najbardziej
ekscytujące mecze o miejsca finałowe. Rozegrane zostały na sali
sportowej. W pierwszych dwóch
spotkaniach uplasowała się kolejność drużyn na kolejne dwa
mecze finałowe. Po przegranym
meczu przeciwko UKS Tygrysy
Strzelin, którego rozstrzygnięcie
nastąpiło dopiero po nerwowej
końcówce w tie-breaku, zawodniczki MMKS Gaudia stanęły do
walki o 3 miejsce naprzeciw drużyny MKS Wrocław.
Spotkanie rozpoczęło się
punktualnie o godzinie 11. Nasze zawodniczki przystępowały do niego pełne optymizmu
jednocześnie bardzo skupione.
Pierwszy set od samego początku przebiegał po myśli naszych
dziewcząt, które uzyskały w łatwy sposób kilkupunktową przewagę. Jak się później okazało, nie
oddały do samego końca. Drużyna Gaudii przeważała w każdym
elemencie gry, wspaniale broniąc
w polu oraz kończąc własne piłki, wykorzystując niemal każdą
szansę na zdobycie punktów.
Pierwszego seta udało się wygrać
aż 7-punktową przewagą, 25:18.
Oglądając początek partii drugiej wydawało się, że będziemy
mieli przysłowiową „powtórkę z
rozrywki”. Nasze zawodniczki od razu objęły
prowadzenie, prezentując solidną
grę zarówno w
obronie, jak i w
ataku. Można
było odnieść
wrażenie, że
Gaudia spokojnie „dowiezie” wynik do końca.

Niespodziewanie jednak nastąpił
nagły zryw drużyny z Wrocławia
spowodowany świetnymi zagrywkami jednej z zawodniczek,
z którymi nasze dziewczyny nie
mogły sobie poradzić. W tej części seta naszym przeciwniczkom
udało się zdobyć 6 punktów z rzędu i brakowało im jednego punktu, aby wyrównać stan rywalizacji. Naszym dziewczynom udało
się wreszcie przełamać niemoc,
odzyskując zarazem odpowiedni
rytm gry. Drugi set zakończył się
wynikiem 25:20 na korzyść Gaudii. Zwycięstwo w drugim secie,
które jednoznaczne było z wygraniem całego spotkania, dało naszej drużynie wysokie 3 miejsce
w całym turnieju. Występ swo-

hali sportowej pojawić się zdążyły drużyny, które dotychczas rozgrywały spotkania na sali sportowej przy PZS 1 w Trzebnicy.
W meczu finałowym naprzeciw
siebie stanęły zwycięskie drużyny
z meczów półfinałowych – WKS
Wieluń, który pokonał MKS
MOS Wrocław oraz UKS Tygrysy
Strzelin, któremu udało się pokonać trzebnicką drużynę MMKS
Gaudia. Gwizdek sędziego rozpoczął pierwszego seta. Drużyna
z Wielunia przystępowała do tego
spotkania, jako niekwestionowany faworyt turnieju, ponieważ
dysponowała znacznie wyższymi
zawodniczkami w stosunku do
swoich przeciwniczek. Przewaga
fizyczna była głównym czynnikiem, dzięki któremu WKS Wieluń zdominował tego seta. Nie
popełniając praktycznie żadnych
błędów w ataku, zawodniczki z
Wielunia uniemożliwiły Tygrysom Strzelin skuteczną obronę.
Set zakończył się wygraną drużyny z Wielunia.

seta. Z gry nerwów zwycięską
ręką wyszły zawodniczki drużyny WKS Wieluń, kończąc drugiego seta aż 29:27, wygrywając tym
samym całe spotkanie 2:0.
Wynik 2:0 nie do końca wydaje
się być sprawiedliwym, ponieważ
nie oddaje on w pełni przebiegu
meczu finałowego. Rywalizacja
była bardzo wyrównana, jednak
sport to sport i rządzi się swoimi
prawami. Ostatni mecz był największym widowiskiem zawodów
i z pewnością spełnił oczekiwania
nawet najbardziej wymagających kibiców, będąc wspaniałym
zwieńczeniem dwudniowych zawodów.
Po krótkiej przerwie, jaka miała miejsce po rozegraniu ostatniego spotkania przyszedł czas na
uhonorowanie zwycięskich zespołów. Nagrody dla najlepszych
zespołów ich kapitanom wręczyli:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mateusz Stanisz, Wiceprezes
Klubu Sportowego a zarazem
główny organizator turnieju –

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ ZAKOŃCZYŁ SIĘ WYNIKAMI:
MIEJSCE:

DRUŻYNA:

MIEJSCE:

DRUŻYNA:

I

WKS Wieluń

V

MOSM Tychy

II

UKS Tygrysy Strzelin

VI

MGLKS Sobieski Oława

III

MMKS Gaudia

VII

UKS Jedynka Kluczbork

IV

MKS MOS Wrocław

VII

KS Rokita Brzeg Dolny

ich zawodniczej w kilku słowach
podsumowała Trener Pani Joanna Pilip - Jestem zadowolona z
tego jak podczas turnieju radziły
sobie moje podopieczne, aczkolwiek wiem, że dla niektórych był
to pierwszy taki turniej i niestety
nerwy wzięły górę. Trzeba jednak przyznać, że dziewczętom
poszło naprawdę dobrze. Z poszczególnych zawodniczek jestem
naprawdę bardzo zadowolona.
Mimo iż młodsze zawodniczki
nieco się denerwowały, to i tak
zagrały tak, jak potrafią najlepiej.
Ostatnie, a zarazem najważniejsze spotkanie turnieju odbyło się o godzinie 12. Przystąpiły
do niego zespoły, które podczas
turnieju zaprezentowały się najlepiej. Mecz finałowy skupił na
sobie duże zainteresowanie obserwatorów. W międzyczasie na

Druga partia rozgrzała całą
zgromadzoną publiczność do
czerwoności. Również pozostałe
drużyny bacznie przyglądały się
finałowej rozgrywce, dopingując swoich faworytów. Cały set
to niemalże nieustanna walka
„punkt za punkt”. O ile w pierwszym secie słowa uznania należały się drużynie Wieluńskiej za
skuteczność w grze, tak w drugim
należy zdecydowanie pochwalić
dziewczyny ze Strzelina. Braki
fizyczne nadrabiały zaangażowaniem. Odbiór, asekuracja – niemal każdy element gry obronnej
wykonywały wzorowo, zostawiając serce na parkiecie. Efektem
determinacji obu drużyn była
bardzo zacięta końcówka, w której drużyny grały na przewagi.
Każda z nich miała w tym czasie
swoją szansę na wygranie tego

Pan Zygmunt Książkiewicz a także Trener MMKS Gaudia – Pani
Joanna Pilip. Dodatkowe nagrody
otrzymały również zawodniczki,
które zostały wytypowane jako
najlepsze spośród drużyny przez
swojego trenera. Nagrodę dla najlepszej zawodniczki MMKS Gaudia otrzymała Iga Rojewska. Na
samym końcu przyznana została
również nagroda dla najlepszej
zawodniczka turnieju, otrzymała
ją Weronika Mielczarek z drużyny zwycięskiej WKS Wieluń.
Trzebnicki Klub Sportowy
MMKS Gaudia reprezentowały:
Iga Rojewska, Daria Marciniec,
Kinga Mamrot, Marlena Filip,
Nikola Sławińska, Iza Kubiak,
Kinga Sznajder, Julia Rafalska,
Patrycja Zaraza, Patrycja Kluga,
Justyna Prażuch, Patrycja Sobieraj. Trener: Joanna Pilip.

Mimo iż przez cały mecz przeciwko MKS Wrocław trzebniczanki prowadziły, to ani przez chwilę nie spuszczały z tonu. Dziewczęta bardzo zacięcie walczyły o każdy punkt. U góry: Najlepsza zawodniczka
turnieju Weronika Mielczarek odbiera nagrodę z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej - Mateusza Stanisza.
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Seria porażek polonistów Czas na zmiany
Trwa czarna seria trzebnickiej Polonii. Biało-niebiescy
przegrali ostatnio kolejne trzy spotkania: u siebie 0-1
z Polonią Świdnica, na wyjeździe, w Pucharze Polski, 1-2
z MKP Wołów i w Bielawie, z Bielawianką, również 0-1.

kiem popisał się Jarosław Rapacz
i dał zwycięstwo swojej drużynie.
W efekcie, po dziewięciu ligowych kolejkach, w tym pięciu
z rzędu porażkach, nasza dru-

Nasza drużyna ma za sobą
bardzo nieudany okres. Po przegranych z Promieniem Żary, Piastem Żmigród i Stilonem Gorzów
Wlkp., trzebniczanie schodzili z
boiska pokonani w trzech następnych spotkaniach.

Polonia Trzebnica Polonia Świdnica
Mecz ze świdnicką Polonią
był spotkaniem bardzo istotnym
dla dolnych rejonów tabeli. Obie
ekipy przed tą konfrontacją miały
tylko po cztery punkty na swoim
koncie i bardzo potrzebowały
zwycięstwa. Niestety, mimo przewagi i niezłej gry biało-niebieskich, przegraliśmy ten mecz, po
jednym, indywidualnym błędzie
w obronie. Ciśnienia tego spotkania nie wytrzymał trener Polonii Piotr Adamczyk, który tuż
przed końcowym gwizdkiem, za
złe zachowanie, został wyrzucony
przez arbitra na trybuny.

MKP Wołów –
Polonia Trzebnica
Trzy dni po bolesnej porażce
w meczu ze świdniczanami, biało-niebiescy udali się do Wołowa,
na spotkanie 1/16 Pucharu Polski
strefy wrocławskiej. Rywalem
była drużyna miejscowego MKP,
która jest beniaminkiem ligi
okręgowej. Wydawało się, że to
idealny przeciwnik do przełamania się, zwycięstwa i odbudowania morale. Nic bardziej mylnego.
Zespół prowadzony przez Piotra
Adamczyka nie był w stanie pokonać ekipy grającej na co dzień
o dwie klasy rozgrywkowe niżej.
Nasza drużyna co prawda dominowała na boisku, ale to gospoda-

Drużyna prowadzona przez Piotra Adamczyka (z lewej) nie była w stanie wygrać ostatnio żadnego meczu.

rze przeprowadzili dwie skuteczne akcje, zakończone strzeleniem
gola. Poloniści byli w stanie odpowiedzieć jedynie trafieniem
Krystiana Jajko i znów musieli
schodzić z boiska pokonani.

Bielawianka Bielawa Polonia Trzebnica
Po kompromitującej porażce w
Pucharze Polski, biało-niebiescy
udali się na kolejną konfrontację
ligową, tym razem do Bielawy.
Mecz z miejscową Bielawianką
był wyrównanym widowiskiem i
długo utrzymywał się wynik bezbramkowy. Nasi, jak ostatnio co
mecz, zmarnowali kilka dogodnych okazji do strzelenia bramki, co zemściło się w 80. minucie
spotkania. Efektownym szczupa-

Młodziczki wygrały derby

żyna znalazła się na przedostatnim miejscu w tabeli, z zaledwie
czterema punktami na koncie.
Okazja do poprawienia tego tragicznego bilansu będzie już w najbliższą sobotę (28.09.2013r.). Do
Trzebnicy przyjeżdża Bystrzyca
Kąty Wrocławskie, na spotkanie
10. kolejki III ligi. Początek meczu o godzinie 16:00. Będzie to
pierwszy z pięciu z rzędu meczy
ligowych na własnym boisku. Od
28.09.br. poczynając, przez pięć
kolejnych sobót, będziemy gościć w Trzebnicy: Bystrzycę, MKS
Oławę, Lechię Dzierżoniów, Ślęzę
Wrocław i Ilankę Rzepin. Będzie
więc to świetna okazja do podreperowania bilansu punktowego i
ucieczki z dolnych rejonów tabeli.
KK

Po pięciu z rzędu ligowych porażkach i kompromitującej klęsce w Pucharze Polski, zarząd TSSR Polonii zwolnił dotychczasowego
trenera pierwszej drużyny, Piotra Adamczyka. Jego miejsce zajmie duet: Adrian Bergier
i Sławomir Kołodziej.
Nasza drużyna przechodzi
poważny kryzys. Przegrywamy
ostatnio mecz za meczem i nie
potrafimy strzelić bramki. Sześć
kolejnych porażek (licząc z meczem pucharowym) i cztery ligowe spotkania z rzędu, bez nawet
jednego zdobytego gola, przelało
czarę goryczy.
Zespół został przecież poważnie wzmocniony latem. Przyszło
siedmiu nowych zawodników, a
mimo to biało-niebiescy prezentują się gorzej niż w ubiegłym
sezonie. Z tymi piłkarzami spokojnie można powalczyć o górną
część tabeli.
Tymczasem poloniści, z zaledwie czterema punktami po
dziewięciu kolejkach, zajmują

siedemnastą lokatę. To wszystko
spowodowało, że zarząd TSSR
Polonii postanowił zakończyć
współpracę z dotychczasowym
trenerem pierwszej drużyny, Piotrem Adamczykiem. Kierowanie
zespołem powierzono duetowi:
Adrian Bergier, Sławomir Kołodziej. Obaj, to zawodnicy naszego
klubu z doświadczeniem trenerskim. Mamy nadzieję, że będąc
w środku, w drużynie, wiedzą
dokładnie co jej dolega i szybko
znajdą na to lekarstwo.
Nowym szkoleniowcom życzymy szybkiego przywrócenia Polonii Trzebnica na właściwe tory.
Powodzenia!
KK

Adrian Bergier i Sławomir Kołodziej - nowy duet trenerski TSSR Polonii.

Młodziczki TSSR Polonii pokonały, w wewnętrznych derbach klubowych, drużynę
naszych Młodzików. Młode polonistki zwyciężyły 4-2!

Podopieczne trenera Jakuba
Dmucha odniosły już drugie
zwycięstwo w tym sezonie.
W ostatni weekend pokonały
na boisku sztucznym Stadionu
Miejskiego FAIR PLAY ARENA
w Trzebnicy swoich klubowych
kolegów z zespołu Młodzików II.
Było to spotkanie trzeciej kolejki
Ligi Terenowej Młodzików (GR.
II).
Mecz był bardzo zacięty i emocjonujący. Po ciekawym, trzymającym w napięciu spotkaniu
„Perełki Polonii” wygrały pewnie
4-2. Dla dziewczyn to powód do
dumy.
Pokonały przecież chłopców,
co prawda troszkę młodszych
(dziewczęta mogą być starsze o
trzy lata od chłopców, z którymi
rywalizują), ale o wiele dłużej trenujących piłkę nożną.
Gratulacje dla całej drużyny!
KK
Młodziczki TSSR Polonii wraz z Prezesem Ryszardem Buckim i trenerem Jakubem Dmuchem.
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Sezon jesień – zima
PATRYCJA KRÓL

Jak zwykle po pełnym pracy
sezonie wiosenno-letnim i nieustannej eksploatacji gminnych
obiektów, zarządzanych przez
TCKiS, przychodzi czas drobnych zmian.
- Po zakończeniu rozgrywek
na boisku wielofunkcyjnym Orlik przystąpimy do montażu lodowiska. Prawdopodobnie zaczniemy pracę w listopadzie, a
lodowisko ruszy tradycyjnie w
grudniu na Mikołaja – mówi dyrektor TCKiS Adam Waz. – Przy
tej okazji pragnę zwrócić się do
rodziców dzieci, które zamierzają
chodzić na lodowisko, by zakupili dla swoich pociech łyżwy we
własnym zakresie. Jest to o wiele
bardziej higieniczne rozwiązanie,
a dzieci unikną też wad stóp – dodaje. Warto więc już teraz zaopatrzyć się w nowy sprzęt i cieszyć
się nim, kiedy lodowisko zostanie
otwarte.
Kompleks boisk Orlik czeka
jeszcze filtracja i spulchnianie
sztucznej nawierzchni. Pracownicy TCKiS mają do dyspozycji specjalny granulat, który zapobiega
jej przedwczesnemu zużywaniu.
Ma to duże znaczenie, ponieważ
w sezonie jesienno – zimowym
sztuczna murawa jest narażona
na utratę tej substancji podczas
odśnieżania. Stadion miejski Fair
Play Arena również czeka na zabiegi pielęgnacyjne. Zaplanowane
jest jeszcze kilkukrotne koszenie,
a jego częstotliwość uzależniona
będzie od warunków atmosferycznych. O nienaganny stan murawy dba Piotr Lorek: – Będziemy
walcować i odpowietrzać murawę, a ostatnie, zimowe nawożenie
zaplanowaliśmy na październik
– mówi pracownik Centrum. –

Nawóz rozkłada się i pracuje pod
śniegiem przez cały okres zimowy, ochraniając jednocześnie
murawę, więc dobrze będzie, jeśli
pojawi się po nałożeniu nawozu –
informuje.
Dodatkowo, jeśli temperatura zacznie spadać nocą poniżej 0
stopni, pracownicy TCKiS spuszczą całą wodę z zamontowanego
pod murawą stadionu systemu
nawadniającego. Na koniec zakonserwowany zostanie profesjonalny sprzęt, którym obsługa
obiektów sportowych pracuje na
co dzień.
Przypomnijmy, że wraz z rozpoczęciem sezonu jesienno – zimowego zmienią się godziny
otwarcia Orlika i Stadionu. Poinformujemy o tym w następnym
wydaniu Panoramy Trzebnickiej.

Piotr Lorek dba o nawierzchnię stadionu za pomocą urządzenia do filtracji boisk syntetycznych.

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska
PATRYCJA KRÓL

Już po raz czwarty na trzebnickim kompleksie boisk Orlik
młodzi miłośnicy piłki nożnej
mieli okazję rywalizować o
Puchar Premiera. Wypadli naprawdę bardzo dobrze!
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego na trzebnickim Orliku i Stadionie Miejskim w dniach 9 – 12
września odbywała się IV edycja
bardzo popularnego w Polsce i
Dolnym Śląsku Turnieju o Puchar Premiera Donalda Tuska w
piłce nożnej.
W eliminacjach gminnych
startowali chłopcy i dziewczęta
w dwóch kategoriach wiekowych:
10-11 lat i 12-13 lat. W pierwszej z
nich (chłopcy 10-11 lat) wystartowało sześć zespołów, a najlepsza
okazała się pierwsza ekipa z SP nr
2 z Trzebnicy.
W drugiej kategorii wiekowej
(12-13 lat) chłopców najlepsza
była drużyna Gimnazjum nr 1
z Trzebnicy. Batalie w kategorii
młodszej dziewcząt wygrał team
z SP w Pęgowie, który rzutem na
taśmę zgłosił swoje uczestnictwo
w Turnieju. Czwarta kategoria
należała już do dziewczyn z Zespołu Szkół w Zawonii. Zwycięz-

Trzebnicka drużyna dziewcząt schodzi z boiska po turnieju.

cy tych turniejów walczą dalej w
I i II eliminacjach wojewódzkich
ze sporymi szansami na finał we
Wrocławiu, a może nawet w War-

szawie. - Ogółem wystartowało
w turniejach ok. 200 dziewcząt i
chłopców z naszej gminy, ale nie
tylko. Każdy uczestnik otrzymał

od sponsora okolicznościową koszulkę, a szkoła piękny dyplom
podpisany przez minister sportu

– podsumowuje animator Marek
Siemiątkowski.
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OGŁOSZENIA DROBNE

--- NIERUCHOMOŚCI --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.
MIESZKANIE własnościowe w Trze
-bnicy, 43 m2, na III piętrze, 2 pokojowe i balkon w centrum Trzebnicy, tel.
795 585 810
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 na wsi, działka 1050m², Ujeździec
Wielki, do remontu, + budynek gospodarczy, tel. 663 951 072.
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.

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.
DZIAŁKĘ budowlaną 700 m2 w
Obornikach Śl. Tel. 784 462 131
LOKAL usługowo-handlowy w centrum Trzebnicy, 54 m², cena 289.000,-,
więcej informacji na vividdom.pl i pod
nr 603 807 428.

DOM w Obornikach Śląskich 2009r.
energooszczędny 119m², Wykończony i urządzony (AGD, kuchnia, łazienki). Ogrzewanie: CO Gaz + Kominek
szamotowy na drewno. Cena 480 000
PLN. tel. 783 376 097, 667 587 778.

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.

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 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 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.
LOKAL na działalność usługową 16
m², 650 zł ( stała opłata przez cały rok)
, w Obornikach Śl. przy ul. St. Kardynała Wyszyńskiego 1. Tel 889 263 887
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.
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE,
magazynek, piwnica okolice rynku.
Trzebnica. Cena 300 zł tel. 609 088 871.

--- DAM PRACĘ --NIANIA Poszukuję do opieki nad 3,5
letnim chłopcem i 9 letnią dziewczynką. Odbiór ze szkoły/przedszkola
i opieka w godz. 14-18. Praca w Księginicach. Kontakt Kasia 883 035 928
PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY
Przyjmę do pracy, 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
OPIEKUN KLIENTA stały- dostawca
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
Kontakt: 602-612-158
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 --OPIEKUNKA Zaopiekuje się dzieckiem od zaraz, wiek dziecka obojętny,
może być niepełnosprawne, posiadam referencje, tel. 505 134 023.
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 i zaopiekuje się też
dzieckiem. 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.
LOGISTYK Absolwent logistyki
przyjmie pracę w ramach stażu, tel.
723 396 377.
SPRZEDAWCA szuka pracy na terenie Trzebnicy, tel. 601 525 420 (branża
odzieżowa).
TOKARZ z uprawnieniami CNC podejmie pracę. Posiadam uprawnienia
na wózki widłowe. Tel. 609 512 270.
Proszę dzwonić po godz 15.
PRACA FIZYCZNA Mężczyzna, 36
lat, bez nałogów, wykształcenie techniczne, kurs wózków widłowych, prawo jazdy, spawanie MAG 135, dobra
znajomość j. angielskiego, szuka pracy fizycznej na terenie powiatu trzebnickiego lub wołowskiego. Kontakt:
tel. 783 835 181.
SPRZEDAWCA szuka pracy na terenie Trzebnicy, tel. 601 525 420.
SPRZEDAWCA szuka pracy na terenie Trzebnicy, tel. 797 253 276.
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM tel.
601 525 420.

--- MOTORYZACJA --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 .

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

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

WÓZEK Gondolę zieloną - cena 100
zł, i nosidełko czarne - cena 100 zł, do
wózka firmy QUINNY SPEED CABRIO,
stan idealny. Tel. 663 277 000
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.
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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.

-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

BECIK, rożek niemowlęcy do szpitala
i po, kokos, cena 12 zł, tel. 783 376 097

BUCIKI dziecięce, jesienne, w bardzo dobrym stanie, skórzane, GEOX
Rroz.23, cena.25 zł tel. 667 743 520.

ŁÓŻECZKO drewniane plus materac
kokos-pianka-gryka, 60x120 cm cena 98
zł, tel. 783 376 097.

----- ROŻNE ----STERYLIZATOR PHILIPS - używany,
cena 10 zł , tel. 783 376 097

ROWER damkę ( nie musi być górski)
tel. 883 370 912.
-------------------------------

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.
SUKNIE ŚLUBNĄ i dodatki tanio, tel.
691 946 461.
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

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.
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.

FOTELIK-BUJACZEK ze zwierzątkami „Cudowna Planeta” Fisher Price
cena 95 zł , tel. 783 376 097

Społem

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

b) 44m², ul.Jana Pawła II,
na działalność biurową lub
usługową
Więcej informacji pod nr tel:

71 312 09 36

www.ditbicycles.pl
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.
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.

„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

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

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

MATA DO ZABAWY posiada interaktywne elementy cena 32 zł , tel. 783
376 097

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

OKNO plastikowe dwuskrzydłowe o
wym. 220 cm x 125 cm, komplet felg
metalowych do Mercedesa (5,5), piecyk kaflowy elektryczny, baterię zlewozmywakową i do umywalki. Tel.
694216036
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.
PLECAK fioletowy usztywniany w cenie 30 zł., tel 602 637 562

PUZZLE edukacyjne, literki cyferki, mata
piankowa cena 23 zł , tel. 783 376 097.

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

PLECAK + 2 piórniki, cena 45 zł,
Tel. 693 280 762, Piórnik i futerał na telefon „ZMIERZCH”, cena 25 zł, Tel. 693
280 762

SKUPUJĘ
markową

ODZIEŻ
- DAMSKĄ
- MĘSKĄ
- DZIECIĘCĄ

BUTY botki LASOCKI skórzane, czarne, roz. 37-38 używane, w bardzo dobrym stanie, cena 30 zł, tel. 783 376 097

tel. 605 115 640

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

INDYWIDUALNA

KOŁDERKA, poduszka, kołderka, 2
sztuki pościeli, 2 prześcieradła IKEA, dla
dziecka do łóżeczka 60x120 cm, cena 35
zł, tel. 783 376 097

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

PSS

SKLEP
ROWEROWY

FOTELIK dla dziecka do spożywania
posiłków. cena 90 zł , tel. 783 376 097

PIANINO UCRAINA, tel. 693 945 896.

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

OSŁONA do popękanych bolących
brodawek, 2 sztuki, używane tylko 3
razy, cena 15 zł, tel. 783 376 097

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

KUPIĘ

OGŁOSZENIA
w Panoramie Trzebnickiej
71 312 09 47 w.44

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

i nie tylko...

tel. 693-789-219
również NA WYNOS

SKLEP OGRODNICZY

U MIODZIA
55-100 Trzebnica,

ul. Kwiatowa 1
tel. 669-822-309

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 %

dotacji

!

tel. 601-074-413

Bezpłatne doradztwo techniczne

floks@wp.pl

tel. 606 644 111

PILNIE
KUPIĘ
GRUNT ROLNY
BUDOWLANY
USŁUGOWY

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

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

Dariusz Mazurkiewicz

Trzebnica

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

koniec LAST MINUTE
- Zaplanuj wcześniej
tańsze wakacje.
- Oferty dobieramy
indywidualnie.

tel. 604 588 783

535 885 885

ORZECH
luzem lub
w workach
KOSTKA
EKOGROSZEK
ważenie przy kliencie
KONKURENCYJNE CENY
PRZEZ CAŁY ROK
TRANSPORT GRATIS
na terenie Trzebnicy i okolic

Trzebnica
ul. Obornicka 41B

BIURO
PODRÓŻY

joda.joanna.mackiewicz@gmail.com

SPRZEDAŻ WĘGLA

ul. Piwniczna 12 teren WODNIKA
tel. 609-514-915

697-011-953

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

TELEFONY KOMÓRKOWE
CB RADIA . NAWIGACJE

ul. Jędrzejewska 59

z POLSKIEJ KAMPANII WĘGLOWEJ

Trzebnica/ul. Jędrzejowska 51

OSKAR GSM.pl

tel. 500 582 777
spacere@wp.pl

Usługi
Lakiernicze
i Blacharskie

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

www.

gotówka 24h

RZUĆ PALENIE!!!

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

Obornicka 41B Trzebnica

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

Obornicka 41B Trzebnica

535 885 885
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